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PHÁT TRIỂN KINH TẾ GẮN VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

hát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi 
trường (BVMT) là vấn đề luôn được 
các ngành, địa phương quan tâm 

nhằm vừa phát huy tiềm năng để phát 
triển vừa BVMT. Nhận rõ vấn đề này, thời 
gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận 
đã lãnh đạo, chỉ đạo ưu tiên phát huy tiềm 
năng, lợi thế phát triển kinh tế gắn với 
BVMT, xây dựng kinh tế xanh, bền 
vững…  

Nhiều điểm sáng về mô hình kinh 
tế xanh 

Đến Khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né, 
TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, chúng tôi 
như lạc vào một không gian xanh. Với 134 
dự án, chiếm đến 55% cơ sở hạ tầng du 
lịch của tỉnh Bình Thuận, nơi đây được 
mệnh danh là “Thủ phủ resort” của Việt 
Nam, được bao phủ bởi những hàng dừa, 
thông, hoa cảnh xanh mướt, tạo không 
gian trong lành, tựa bức tranh quê Nam 
Bộ thu nhỏ. Việc quản lý, xử lý chất thải 
đều theo quy chuẩn và có sự giám sát của 
ngành chức năng. Mỗi người dân đều nêu 
cao ý thức bảo vệ môi trường. Những khu 
đất trống, bờ biển đều được quy hoạch 
trồng cây xanh, gắn với cảnh quan môi 
trường hiện đại. Nhờ vậy, Khu du lịch 
xanh Hàm Tiến - Mũi Né đã đón gần 1 
triệu lượt du khách quốc tế mỗi năm. Thế 
nhưng, tìm hiểu được biết, trước đây Khu 
du lịch Hàm Tiến - Mũi Né nằm bên bờ 
biển trong xanh nhưng còn hoang vu với 
những đồi cát trắng, cát đỏ như sa mạc 
chạy dài, nắng cháy. Để xây dựng khu du 
lịch xanh, địa phương chủ động khảo sát 
đánh giá đúng những tiềm năng, xác định 
rõ khó khăn. Các nhà đầu tư đều được địa 
phương chọn lọc bảo đảm có năng lực, 
công nghệ, thân thiện môi trường. Việc 
xây dựng tiêu chí, phát triển sản phẩm du 
lịch cũng dựa trên lợi thế về tài nguyên du 
lịch, nguyên tắc BVMT bền vững. Quá 
trình thực hiện các dự án đều được ngành 

chức năng giám sát bảo đảm phát huy 
tiềm năng, gắn với bảo tồn cảnh quan, 
nguồn tài nguyên về du lịch. 

Đồng chí Võ Hoàng Tuyết Linh, Phó 
giám đốc Sở Du lịch và Thể thao tỉnh Bình 
Thuận, cho biết: “Nhằm giải bài toán phát 
huy tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế 
gắn với BVMT, chúng tôi phải luôn đấu 
tranh gay gắt nhằm loại bỏ tư tưởng chọn 
dự án lợi trước mắt, nhưng công nghệ lạc 
hậu sẽ tác động xấu đến môi trường”. 

 

Không gian xanh tại Khu du lịch Hàm Tiến - Mũi 
Né.  

Từ thành công xây dựng Khu du lịch 
Hàm Tiến - Mũi Né, tỉnh đã nhân rộng mô 
hình du lịch xanh ra nhiều địa phương có 
tiềm năng, xây dựng nên thương hiệu du 
lịch xanh Bình Thuận, trở thành ngành 
kinh tế trọng điểm của địa phương. Mỗi 
năm, Bình Thuận đã đón gần 5 triệu lượt 
khách du lịch. 6 tháng đầu năm 2017, 
Bình Thuận đón hơn 2,3 triệu lượt khách, 
tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2016.  

Không chỉ phát triển du lịch xanh, với 
đặc trưng khí hậu nhiều nắng, gió, Bình 
Thuận còn chú ý phát triển năng lượng 
sạch. Hiện, tỉnh có 6 dự án điện gió, điện 
mặt trời hoạt động. Từ đầu năm 2017 đến 
nay, UBND tỉnh đã tiếp nhận, trao quyết 
định 30 dự án phát triển điện gió, điện mặt 
trời với tổng mức đầu tư hơn 126.000 tỷ 

I. CHÍNH TRỊ – KINH TẾ 

P 
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đồng, dự kiến công suất đạt 12.000MW 
vào năm 2020.  

Tăng cường kiểm tra, khắc phục 
hạn chế 

Trong quá trình phát triển, Bình 
Thuận cũng phải đối mặt với không ít 
thách thức, đó là ý thức, trách nhiệm 
BVMT của không ít người dân, chủ doanh 
nghiệp còn hạn chế. Một số doanh nghiệp 
trước đây còn sử dụng, đầu tư công nghệ 
lạc hậu, sản xuất thủ công, dễ gây ô 
nhiễm... Khắc phục vấn đề này, cùng với 
đẩy mạnh tuyên truyền, các ngành thường 
xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng nhận 
biết, quản lý, giám sát BVMT cho đội ngũ 
cán bộ, công nhân, chủ doanh nghiệp. 
Tỉnh cũng chi 2% ngân sách để BVMT và 
sử dụng hiệu quả các nguồn vốn quốc gia 
về BVMT gắn với đẩy mạnh xã hội hóa. 
Tỉnh ủy cũng kiện toàn bộ máy quản lý, 
BVMT, khắc phục sự chồng chéo, rà soát, 
bổ sung chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, 
đổi mới công nghệ; đẩy mạnh nghiên cứu, 
ứng dụng kỹ thuật mới. Các ngành, địa 

phương thường xuyên trao đổi thông tin, 
biểu dương điển hình, công khai cơ sở 
gây ô nhiễm. Ngành chức năng cũng chủ 
động dự báo, tăng cường điều tra, nhận 
định, đánh giá, phân loại đúng thực trạng 
việc BVMT, có biện pháp giải quyết dứt 
điểm.  

Đồng chí Đỗ Văn Thái, Phó giám đốc 
Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh cho 
biết: Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ 
đạo triển khai làm tốt việc phân cấp quản 
lý, phát huy vai trò các cấp ủy, năng lực 
quản lý nhà nước của chính quyền địa 
phương ở cơ sở. Sở cũng phối hợp với 
chính quyền địa phương thường xuyên tổ 
chức đối thoại với doanh nghiệp, lấy ý 
kiến nhân dân; tổ chức các hội thảo, hội 
nghị rút kinh nghiệm, áp dụng tiến bộ 
khoa học kỹ thuật vào quản lý, giám sát, 
kiểm tra BVMT, góp phần xây dựng kinh 
tế xanh, bền vững... 

Bài và ảnh: Duy Hiển // 
http://www.qdnd.vn.- 2017  

(ngày 27 tháng 9)

__________________________________ 

LAN TỎA PHONG TRÀO XUNG KÍCH VÌ CỘNG ĐỒNG 

hững năm qua, các tổ chức đoàn 
trong lực lượng vũ trang (LLVT) 
tỉnh Bình Thuận đã phát động, 

nhân rộng nhiều phong trào xung kích vì 
cộng đồng, đạt hiệu quả thiết thực. 

Qua đó, cán bộ, chiến sĩ được trải 
nghiệm, các hoạt động công tác đoàn và 
phong trào thanh niên (CTĐ & PTTN) 
được đổi mới với nhiều nội dung phong 
phú, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh 
niên (ĐVTN) tham gia. 

Chúng tôi đến xã Phan Sơn, huyện 
Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận khi bà con 
chuẩn bị xem phim màn ảnh rộng, do cán 
bộ, ĐVTN LLVT tỉnh Bình Thuận tổ 
chức phục vụ. Tại sân trụ sở UBND xã, 
nhiều thanh niên địa phương cùng bộ đội 
chuẩn bị âm thanh, loa, máy…; tiếng nói 
cười rộn rã. Theo Thượng úy Võ Ngọc 

Hân, phụ trách Đội chiếu phim, Bộ CHQS 
tỉnh, tùy từng thời điểm, qua tìm hiểu tâm 
tư bà con, yêu cầu công tác tuyên truyền, 
đơn vị chọn những bộ phim phù hợp. 
Trước đó, đơn vị đã phối hợp với ban, 
ngành địa phương chuẩn bị sân bãi và 
thông báo tới nhân dân. 

Phan Sơn là xã có nhiều đồng bào 
dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế-xã hội 
còn không ít khó khăn, trình độ dân trí hạn 
chế. Cùng với hoạt động chiếu phim, để 
tuyên truyền chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, đơn vị phối hợp với các ban, ngành 
tổ chức lồng ghép giao lưu văn nghệ, hội 
thi, hội thao, kết hợp lao động giúp dân; 
qua đó, bà con thêm tin tưởng bộ đội, 
nâng cao nhận thức, không nghe theo kẻ 
xấu xúi giục, giữ vững an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội, tích cực tham gia 

N 
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xây dựng nông thôn mới. Đại tá Phạm 
Văn Long, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, cho 
biết: "Đó là một trong những mô hình hiệu 
quả của tuổi trẻ LLVT tỉnh, nhằm phát huy 
sức trẻ, tinh thần xung kích vì cộng đồng, 
đẩy mạnh tuyên truyền, đưa nghị quyết 
của Đảng vào cuộc sống; khơi dậy tính 
sáng tạo của tuổi trẻ, đồng thời các tổ 
chức đoàn rút kinh nghiệm, đề ra nội 
dung, chương trình hoạt động phù hợp và 
giáo dục, rèn luyện ĐVTN sát thực". 
Không chỉ dừng ở hoạt động tuyên truyền, 
vận động người dân, "điểm nhấn" 
trong CTĐ & PTTN những năm qua của 
LLVT tỉnh là luôn sát cánh giúp nhân dân 
khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó với 
biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế-xã hội, 
củng cố́ quốc phòng-an ninh… 

 

Cán bộ, ĐVTN LLVT huyện Hàm Thuận Bắc 
giúp nhân dân xã Hàm Liêm nạo vét kênh 
mương nội đồng.  

Xã Tiến Thành (TP Phan Thiết), thị 
trấn Liên Hương (huyện Tuy Phong) và 
huyện đảo Phú Quý là những địa bàn bị 
biển xâm thực mạnh. Cùng với cơ động 
giúp dân, giảm thiệt hại, cán bộ, chiến sĩ 
LLVT tỉnh còn tổ chức đắp hơn 3.500m kè 
chắn sóng. Mới đây, xã Tiến Thành bị 
biển xâm thực mạnh, nhận được thông 
tin, ngay trong đêm, Ban CHQS TP Phan 
Thiết đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến 
sĩ giúp dân khắc phục hậu quả. Nói về 
dấu ấn của tuổi trẻ LLVT tỉnh, đồng chí 
Nguyễn Văn Tám, Phó bí thư Đảng ủy xã 
Tiến Thành, tâm đắc: “Phong trào tuổi trẻ 
LLVT xung kích vì cộng đồng không ra 
quân rầm rộ, song các công việc, hành 
động của cán bộ, chiến sĩ đều xuất phát 
từ nhu cầu cuộc sống của người dân, tập 

trung cao nhất bảo đảm an toàn tính 
mạng, tài sản của nhân dân. Tinh thần 
xung kích của tuổi trẻ LLVT đã lôi cuốn 
ĐVTN địa phương tích cực tham gia”. 

Bình Thuận là tỉnh có hơn 190km bờ 
biển và nhiều vùng núi có đồng bào dân 
tộc thiểu số, đồng bào có đạo sinh sống, 
đời sống còn nhiều khó khăn. Xung kích vì 
cuộc sống cộng đồng, các tổ chức đoàn 
trong LLVT tỉnh đã chủ động phát động, 
nhân rộng nhiều mô hình hiệu quả, như: 
“Ngày thứ bảy tình nguyện”; “Ba tăng 
cường”; “Xung kích phát triển kinh tế-xã 
hội, bảo vệ Tổ quốc”; “Mỗi tháng, một 
công trình ý nghĩa”… Trong triển khai thực 
hiện, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn chú 
trọng lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ 
với các tổ chức đoàn địa phương, xác 
định địa bàn trọng điểm, điểm “nóng” về 
an ninh trật tự, thiên tai, hạn hán… để xây 
dựng kế hoạch cụ thể, hỗ trợ bảo đảm cơ 
sở vật chất. Quá trình thực hiện, đơn vị 
coi trọng làm tốt công tác giáo dục chính 
trị, thường xuyên rút kinh nghiệm, biểu 
dương, nhân rộng điển hình, khắc phục 
những hạn chế, gắn với duy trì nghiêm 
nề̀n nếp chính quy, chế độ sinh hoạt 
đoàn.  

5 năm qua, tuổi trẻ LLVT tỉnh 
đã đóng góp hơn 20.000 ngày công lao 
động giúp dân làm mới, tu sửa hơn 
25,8km đường giao thông nông thôn, gần 
20km kênh mương nội đồng; sửa chữa 24 
căn nhà giúp hộ nghèo, gia đình người có 
công; tổ chức hơn 70 buổi chiếu phim 
truyền thống; xây dựng 61 công trình, 
phần việc thanh niên… Hoạt động xung 
kích tình nguyện vì cộng đồng còn góp 
phần xây dựng các tổ chức đoàn trong 
LLVT tỉnh vững mạnh; có 106 đoàn viên 
ưu tú được kết nạp vào Đảng, trong đó 
nhiều đồng chí trở thành cán bộ cơ 
sở ở địa phương. 

Bài và ảnh: Phương Hà // 
http://www.qdnd.vn.- 2017  

(ngày 9 tháng 9) 
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HỘI NCT TỈNH BÌNH THUẬN:  

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP BẢO VỆ 
MÔI TRƯỜNG 

hực hiện Chương trình phối hợp 
giữa Trung ương Hội NCT Việt Nam 
với Bộ Tài nguyên và Môi trường và 

văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; tháng 8 
vừa qua, BĐD Hội NCT tỉnh Bình Thuận 
làm việc với Hội NCT thị trấn Lạc Tánh 
(huyện Tánh Linh), xã Tân Hải (thị xã La 
Gi), phường Phú Hài (TP Phan Thiết) về 
triển khai xây dựng mô hình gia đình hội 
viên NCT hưởng ứng tham gia và tích cực 
vận động con cháu, người thân tham gia 
bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn 
mới. 

Tham dự các buổi làm việc có lãnh 
đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ, Hội 
NCT, Phòng Tài nguyên và Môi trường 
huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Hội và 
hội viên NCT nơi triển khai làm điểm. 

Phát biểu tại các địa phương, ông 
Đào Xuân Nay, Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh 
nhấn mạnh: Hiện tình trạng ô nhiễm môi 

trường ở nhiều nơi diễn ra ngày càng 
trầm trọng, đe dọa cuộc sống của từng 
người, từng nhà và cộng đồng dân cư, 
ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống. 
Bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn 
mới là những nhiệm vụ quan trọng và cấp 
thiết, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn 
dân, toàn xã hội. 

Hội NCT tỉnh đề nghị UBND huyện, 
các phòng, ban có liên quan và cấp ủy, 
chính quyền cơ sở tăng cường phối hợp 
chỉ đạo để chương trình triển khai thực 
hiện đồng bộ, hiệu quả. Hội NCT xã, 
phường, thị trấn cần tham mưu kịp thời 
cho cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, 
đồng thời rút kinh nghiệm để triển khai 
rộng rãi chương trình trong những năm 
tới. 

Ngọc Thủy // 
http://ngaymoionline.vn.- 2017  

(ngày 15 tháng 9) 

__________________________________ 

HỘI CỰU TNXP TỈNH BÌNH THUẬN:  

HUY ĐỘNG HƠN 4,1 TỶ ĐỒNG GIÚP HỘI VIÊN VAY 
LÀM KINH TẾ 

ua hơn 5 năm hoạt động, đến nay 
toàn tỉnh Bình Thuận có 5 Câu lạc 
bộ (CLB) cựu Thanh niên Xung 

phong (TNXP), trong đó có 1 cấp tỉnh và 4 
cấp huyện, 10 tổ cấp xã và 6 tổ góp vốn 
xoay vòng với 270 thành viên. 

Bà Vũ Thị Ngọc Liên – Chủ tịch Hội 
Cựu TNXP Bình Thuận cho biết: Đến nay, 
phong trào câu lạc bộ (CLB) kinh tế Cựu 
TNXP đã được nhân rộng đến cấp huyện, 
thị, thành phố. Toàn tỉnh có 5/9 CLB kinh 
tế với 393 hội viên tham gia, hình thành 
15 tổ, nhóm góp vốn xoay vòng giúp nhau 
phát triển kinh tế gia đình. Từ 2012 -2016 

CLB đã huy động hơn 4,1 tỷ đồng giúp hội 
viên vay vốn. Số vốn huy động này được 
các CLB giúp cho 260 lượt hội viên vay 
(không tính lãi hoặc tính lãi nhẹ).  

Từ nguồn vốn vay, nhiều hộ gia đình 
phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế gia 
đình, làm giàu. Xuất hiện nhiều mô hình 
sản xuất kinh doanh hội viên CLB đã tạo 
được thêm việc làm cho lao động địa 
phương: Cụ thể như mô hình sản xuất 
kinh doanh cá tẩm gia vị của chị Bùi Thị 
Minh Thái (phường Phú Thủy, Phan 
Thiết), giải quyết được gần 50 lao động có 
việc làm thường xuyên; Cơ sở sản xuất, 

T 

Q 
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chế biến thực phẩm của chị Hồ Thị Bạch 
Hoàng (phường Đức Nghĩa) giải quyết 
việc làm cho hơn 20 lao động… 

 

Bà Vũ Thị Ngọc Liên tặng Bằng khen cho hội 
viên làm kinh tế giỏi 

Bên cạnh đó, CLB còn đóng góp, 
thực hiện nghĩa tình đồng đội: Xây mới, 
sửa chữa 4 căn nhà cho hội viên khó 
khăn về nhà ở; Tặng quà và thăm hỏi gia 

đình liệt sỹ, thanh niên xung phong trong 
các dịp lễ tết. 

Hướng đến CLB TNXP sẽ phát huy 
thành quả và tiếp tục giúp nhau làm kinh 
tế giỏi để thoát nghèo vì nghĩa tình đồng 
đội, đồng thời ban hành Quy chế hoạt 
động, xây dựng đẩy mạnh phong trào này 
rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh, nhằm thu 
hút nhiều hơn nữa hội viên tham gia. Bên 
cạnh đó, các sở, ban, ngành, các địa 
phương cần quan tâm hỗ trợ, tạo điều 
kiện thuận lợi giúp cho CLB TNXP hoạt 
động ngày càng phát triển và bền vững. 

Thanh Thảo // 
http://baophapluat.vn.- 2017  

(ngày 25 tháng 9) 

_________________________________  

CHỦ ĐỘNG GIÚP NGƯ DÂN PHÒNG TRÁNH TAI NẠN 
TRÊN BIỂN 

rao đổi với chúng tôi, Thượng tá 
Phạm Phương Nguyên, Phó tham 
mưu trưởng Bộ đội Biên phòng 

(BĐBP) tỉnh Bình Thuận, cho biết, thời 
gian gần đây, tình hình tai nạn trên vùng 
biển Bình Thuận có chiều hướng tăng 
cao. 

 

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú 
Quý, tỉnh Bình Thuận kiểm tra, hướng dẫn 
công tác an toàn cho ngư dân huyện đảo 
Phú Quý.  

Bên cạnh thời tiết diễn biến bất 
thường, nguyên nhân chính còn do các 

chủ tàu, thuyền chủ quan, trang thiết bị 
hạn chế; việc duy trì phối hợp, cung cấp 
thông tin giữa các tàu, thuyền và giữa 
các đơn vị chức năng với nhau còn 
chậm, thiếu thường xuyên, cập nhật. 
Thêm vào đó, nhiều chủ tàu, thuyền có 
công suất nhỏ đã qua nhiều năm sử 
dụng nhưng vẫn lén lút đánh bắt tại 
vùng biển xa và sử dụng thuốc nổ để 
khai thác.  

Bình Thuận có 192km bờ biển với 
trên 5.100 tàu, thuyền đánh bắt hải sản. 
Thời gian qua, BĐBP tỉnh đã chủ động 
phối hợp với các ban, ngành thực hiện 
nhiều giải pháp đồng bộ. Trước hết, đơn 
vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền các 
địa phương đổi mới công tác tuyên 
truyền, vận động ngư dân chấp hành tốt 
quy định pháp luật, đầu tư trang thiết bị, 
sửa chữa, củng cố tàu, thuyền, không 
sử dụng các tàu, thuyền không 
bảo đảm kỹ thuật. Đơn vị cũng phối hợp 
với Chi cục Thủy sản tỉnh tổ chức các 
lớp tập huấn cho ngư dân về công tác 

T 
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tìm kiếm, cứu nạn (TKCN), trong đó đi 
sâu vào một số tình huống ứng phó khi 
gặp bão, lốc xoáy, sự cố máy hỏng... 
Các đồn biên phòng thường xuyên 
thông báo tình hình tai nạn trên biển ở 
các địa phương để rút kinh nghiệm. 
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, 
đơn vị chủ động rà soát, bổ sung kế 
hoạch, phương án TKCN, đồng thời 
phối hợp với BĐBP các tỉnh xây dựng 
quy chế phối hợp TKCN. Từ thực tiễn 
TKCN, BĐBP tỉnh còn tổ chức đội tàu 
trực tại huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình 
Thuận) sẵn sàng cơ động khi có tình 
huống. Các đơn vị tổ chức huấn luyện 
đúng nội dung, chương trình. Đặc biệt 
quá trình huấn luyện, các đơn vị đều chú 
ý kết hợp huấn luyện với thực hành tuần 
tra, kiểm soát. Trong tuần tra, kiểm soát, 
tập trung luyện tập, xử trí một số tình 
huống, như: Xác định vị trí tàu bị nạn; 
phương pháp tổ chức TKCN trên biển; 
phương pháp lai kéo tàu, cứu người... 
Bám sát phương châm 4 tại chỗ, Bộ chỉ 
huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các đồn biên 
phòng luôn chuẩn bị sẵn sàng phương 

tiện, vật chất, kíp trực bảo đảm sẵn sàng 
cơ động khi có tình huống. BĐBP tỉnh rà 
soát, nắm vững số các tàu, thuyền 
thường xuyên đánh bắt xa bờ, số tàu 
thuyền cũ, để có biện pháp phối hợp hỗ 
trợ khi có tình huống. Các đồn biên 
phòng cũng chủ động cung cấp số điện 
thoại của đồn và đề nghị các chủ tàu, 
thuyền cung cấp số điện thoại cho đơn 
vị. BĐBP tỉnh còn phối hợp với các 
ngành liên quan tăng cường kiểm tra, xử 
lý kiên quyết các tàu, thuyền vi phạm, 
nhất là không chấp hành khi có lệnh kêu 
gọi tránh, trú bão… 

Bằng các biện pháp trên, từ đầu 
năm 2017 đến nay, BĐBP tỉnh đã phối 
hợp các lực lượng kịp thời TKCN 54 vụ, 
giảm thiệt hại do tai nạn trên biển, 
góp phần thúc đẩy phát triển khai thác 
thủy sản, giữ vững an ninh biên giới 
biển. 

Bài và ảnh: Duy Nguyễn // 
http://www.qdnd.vn.- 2017  

(ngày 29 tháng 9)

__________________________________ 

BÌNH THUẬN BÀN GIAO NHÀ TÌNH THƯƠNG CHO 
HỘ NGHÈO 

y ban MTTQ Việt Nam huyện 
Hàm Thuận Bắc, xã Thuận Minh 
vừa tổ chức bàn giao nhà Tình 

thương cho hộ ông Võ Văn Thế ở Tổ 
5, thôn Dốc Lăng, xã Thuận Minh, 
huyện Hàm Thuận Bắc.  

Ngôi nhà được xây theo kết cấu 
nhà cấp 4, mái lợp tôn, nền lát gạch 
bông với tổng giá trị hơn 80 triệu đồng, 
trong đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
huyện Hàm Thuận Bắc vận động nhà 
tài trợ hỗ trợ 35 triệu đồng, phần còn 
lại là đóng góp của gia đình và sự hỗ 
trợ về mọi mặt của người thân. 

Đây là hoạt động có ý nghĩa, thể 
hiện sự quan tâm chăm lo của các cấp 
ủy, chính quyền các cấp tới các đối 
tượng gia đình nghèo, gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Hoạt 
động này thể hiện tinh thần “tương 
thân, tương ái” của cộng đồng xã hội, 
động viên giúp đỡ các hộ gia đình 
nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó 
khăn có chỗ ở ổn định, yên tâm lao 
động sản xuất, vươn lên trong cuộc 
sống.   

 V.Nhất // 
http://www.daidoanket.vn.- 2017 

(ngày 19 tháng 9)

Ủ 
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TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT 

ở Y tế tỉnh Bình Thuận đã phát 
động chiến dịch diệt lăng quăng (bọ 
gậy), tăng cường phòng chống sốt 

xuất huyết. 

 

Tổng vệ sinh môi trường, phòng chống sốt 
xuất huyết – Ảnh minh họa  

Cụ thể, vận động người dân chủ 
động thực hiện liên tục hàng tuần việc loại 
bỏ các dụng cụ phế thải, dụng cụ chứa 
nước đọng, đậy kín các dụng cụ chứa 
nước mưa, nước sinh hoạt, thường xuyên 
thay nước bình hoa để muỗi không vào đẻ 
trứng, thả cá vào các dụng cụ chứa nước 
để cá ăn lăng quăng (bọ gậy) 

Bên cạnh đó, kiện toàn và duy trì ổn 
định mạng lưới cộng tác viên phòng 
chống sốt xuất huyết, thành lập tổ xung 
kích diệt bọ gậy ở các xã, phường để thực 
hiện cũng như hướng dẫn người dân cách 
xử lý các dụng cụ chứa nước và diệt lăng 

quăng (bọ gậy). Tăng cường kiểm tra, 
đánh giá hoạt động của đội xung kích để 
đảm bảo hoạt động thực chất, có hiệu 
quả. 

Thực hiện tốt việc giám sát, điều tra 
phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh 
sốt xuất huyết trên địa bàn. Triển khai tổ 
chức phun hóa chất diệt muỗi tại ổ dịch 
đúng kỹ thuật, đảm bảo 100% các hộ gia 
đình và các phòng, các tầng trong nhà 
được phun theo chỉ định của ngành y tế 
và phun 2 – 3 lần cách nhau từ 7-10 ngày 
để xử lý triệt để ổ dịch nhằm ngăn chặn 
sự lây lan, bùng phát trên diện rộng của 
dịch bệnh. 

Tổ chức tốt công tác chẩn đoán, thu 
dung điều trị của bệnh nhân và phân tuyết 
điều trị để tránh quá tải và hạn chế thấp 
nhất tử vong. Phối hợp, tổ chức các đoàn 
kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra, giám 
sát phòng chống dịch sốt xuất huyết trên 
địa bàn, đặc biệt tại các khu vực có nguy 
cơ cao. Thực hiện xử phạt các cơ sở, hộ 
gia đình không hợp tác phòng chống dịch 
theo quy định của Nghị định 
176/2013/NĐ-CP về quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.  

N.Tùng // http://moitruong.net.vn.- 2017 
(ngày 30 tháng 9) 

__________________________________ 

PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT TẠI BÌNH THUẬN 
GẶP NHIỀU KHÓ KHĂN 

ừ đầu năm đến ngày 31/8, toàn tỉnh 
Bình Thuận ghi nhận 1.241 trường 
hợp mắc sốt xuất huyết Dengue, có 

20 trường hợp nặng và không có trường 
hợp tử vong. Số ca mắc giảm 14,2% so 
với cùng kỳ năm 2016… 

Ngày 6/9, Đoàn công tác Bộ Y tế do 
ông Lê Xuân Huy - Phó Viện trưởng Viện 
Pasteur Nha Trang làm trưởng đoàn đã 
làm việc với Ban Chỉ đạo phòng chống 

dịch bệnh tỉnh Bình Thuận về công tác 
phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa 
bàn. 

Theo báo cáo của Trung tâm y tế dự 
phòng tỉnh Bình Thuận, từ đầu năm đến 
ngày 31/8, toàn tỉnh ghi nhận 1.241 
trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue, 
có 20 trường hợp nặng và không có 
trường hợp tử vong. Số ca mắc giảm 
14,2% so với cùng kỳ năm 2016… Toàn 

S 

T 
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tỉnh ghi nhận 78 ổ bệnh, phân bổ tại 
43/127 xã, phường, thị trấn. 

 

Nhiều lăng quăng được tìm thấy từ các vật 
dụng chứa nước của người dân. Ảnh: Nguyễn 
Thanh - TTXVN 

Bà Trần Thị Ngọc Phượng, Phó 
Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh 
Bình Thuận cho biết: Trước diễn biến 
phức tạp của sốt xuất huyết, ngành y tế 
Bình Thuận đã xử lý kịp thời toàn bộ số ổ 
bệnh tại các địa phương đúng theo quy 
định. 

Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã phun hóa 
chất, chủ động khống chế dịch bệnh do vi 
rút Zika - sốt xuất huyết Dengue tại 8 xã, 
phường, thị trấn của 4 huyện; phân bổ 
442 lít hóa chất cùng máy phun cho các 
Trung tâm y tế huyện để xử lý dịch bệnh. 
Tỉnh đã tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng 
phòng chống dịch bệnh tại 63 xã, phường, 
thị trấn. 

Tuy nhiên, công tác phòng, chống 
bệnh còn gặp một số khó khăn, nhất là ý 

thức của người dân trong việc vệ sinh môi 
trường, dụng cụ chứa nước tại hộ gia 
đình và cản trở công tác xử lý dịch như 
không cho phun hóa chất, diệt lăng 
quăng.  

Công tác truyền thông phòng chống 
sốt xuất huyết cũng chưa được đẩy mạnh, 
chưa làm thay đổi được nhận thức, hành 
động của người dân và cộng đồng. 

Ông Lê Xuân Huy - Phó Viện trưởng 
Viện Pasteur Nha Trang, Trưởng đoàn 
công tác đánh giá tình hình sốt xuất huyết 
tại tỉnh Bình Thuận giảm so với nhiều năm 
trước đây nhưng tỉnh không nên chủ 
quan, lơ là.  

Bình Thuận cần đẩy mạnh các hoạt 
động phòng chống, trong đó chú trọng 
giám sát, phát hiện sớm các ổ bệnh, 
khoanh vùng nguy cơ để xử lý triệt để. 
Cong tác truyền thông trong cộng đồng 
cần được đẩy mạnh, hướng tới thay đổi 
từ nhận thức đến hành vi, đồng thời huy 
động sự tham gia của các ban, ngành, 
đoàn thể và cả cộng đồng vào chiến dịch 
diệt lăng quăng, diệt muỗi…  

Trước đó, Đoàn công tác đã đi kiểm 
tra thực tế công tác diệt muỗi, lăng quăng 
tại một số hộ dân ở phường Phú Thủy, 
thành phố Phan Thiết và công tác điều trị 
tại Bệnh viện đa khoa tỉnh./.  

Hồng Hiếu // http://bnews.vn.- 2017 
(ngày 6 tháng 9) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN KIẾN NGHỊ HÀNG LOẠT VẤN ĐỀ VỀ 
TITAN 

ình Thuận đề nghị đưa ra khỏi 
quy hoạch 13 khu vực thăm dò 
titan với hơn 12.000 ha.  

Ngày 11-9, lãnh đạo tỉnh Bình 
Thuận đã có cuộc họp với Ban Kinh tế 
Trung ương liên quan đến đề xuất điều 
chỉnh quy hoạch titan theo Quyết định số 

1546 năm 2013 của Thủ tướng Chính 
phủ trên địa bàn tỉnh. 

Theo một nguồn tin cho biết tỉnh 
Bình Thuận đã đề nghị Ban Kinh tế 
Trung ương kiến nghị lên Ban Bí thư 
xem xét để đưa các khu vực có trữ 
lượng khoáng sản titan lớn vào khu vực 
dự trữ quốc gia.  

B 
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Theo tỉnh Bình Thuận, quy hoạch 
titan trên không được xây dựng trên nền 
tảng kết quả thăm dò, đánh giá trữ 
lượng quặng mà chỉ dựa vào kết quả 
điều tra địa chất, đánh giá tài nguyên có 
độ tin cậy thấp. Vì vậy tỉnh Bình Thuận 
đề nghị khi nào Việt Nam chưa có công 
nghệ chế biến, sản xuất các sản phẩm 
giá trị cao từ titan thì tạm ngưng khai 
thác. 

 

Cảnh hoang tàn ở những dự án khai thác 
titan, chưa biết đến khi nào môi trường mới 
được phục hồi. Ảnh: TRUNG THANH 

Tài liệu mới nhất của UBND tỉnh 
Bình Thuận cho hay theo quy hoạch trên 
địa bàn tỉnh có 26 khu vực quy hoạch 
thăm dò, khai thác với tổng diện tích 
19.527 ha, với trữ lượng tài nguyên 
khoảng 133,3 triệu tấn. Tuy nhiên, theo 
kết quả rà soát hiện nay, trong 26 khu 
vực quy hoạch titan thì có 18 khu vực 
chồng lấn với 32 dự án khác đã được 
chấp thuận đầu tư. Tổng diện tích chồng 
lấn là 2.743 ha.  

Tỉnh Bình Thuận cũng cho hay các 
dự án thăm dò, khai thác titan theo quy 
hoạch phần lớn nằm dọc ven biển, có 
địa hình cao so với các dự án, khu dân 
cư xung quanh, chồng lấn dự án, quy 
hoạch du lịch, an toàn khu vực mỏ 
không cao khi đi vào hoạt động, dễ xảy 
ra các sự cố về môi trường… 

Trước tình trạng đó, tỉnh Bình 
Thuận kiến nghị quy hoạch titan trong 

thời gian tới phải phù hợp với quy hoạch 
tổng thể của tỉnh. Các khu mỏ đưa vào 
quy hoạch titan phải đảm bảo hiệu quả 
kinh tế-xã hội, an toàn cho khu vực mỏ 
khai thác và đời sống của nhân dân. 
Việc này cũng phải phù hợp với tác 
động của biến đổi khí hậu và bảo vệ môi 
trường, cảnh quan thực tế tại tỉnh Bình 
Thuận. Khu vực mỏ nào có nguy cơ ảnh 
hưởng đến dân sinh, không an toàn, 
không đảm bảo nguồn nước; nguy cơ 
gây ô nhiễm môi trường nước; chồng 
lấn nhiều dự án... thì xem xét đưa vào 
dự trữ khoáng sản hoặc đưa ra khỏi quy 
hoạch. 

 

Hồ chứa bùn đỏ khổng lồ nằm ngay trên đồi 
cao, khu vực mỏ titan của Công ty ĐC. Ảnh: 
TH.PH  

Bên cạnh đó, cần xem xét rà soát, 
đánh giá lại tài nguyên, trữ lượng quặng 
titan, khu vực nào tài nguyên, trữ lượng 
tập trung quy mô lớn, khai thác hiệu quả 
kinh tế thì mới xem xét đưa vào quy 
hoạch giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, 
cần rà soát, đánh giá năng lực đầu tư, 
năng lực tài chính của các chủ đầu tư đã 
cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản 
titan, đơn vị nào không đảm bảo điều 
kiện thì không tiếp tục cho phép đầu tư.  

Phương Nam // http://plo.vn.- 
2017 (ngày 12 tháng 9) 

Cùng đưa tin: Tài nguyên & Môi 
ttrường.- 2017.- Số 74 (ngày 14 tháng 9) 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 09 năm 2017 - 12 - 

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

QUY HOẠCH TITAN CHỒNG LẤN 33 DỰ ÁN 
KINH TẾ KHÁC 

ột báo cáo tổng hợp ý kiến các 
nhà khoa học và chính quyền 
tỉnh Bình Thuận mới đây cho 

thấy hiện quy hoạch khai thác titan tại 
tỉnh Bình Thuận đang chồng lấn với 33 
dự án phát triển kinh tế - xã hội khác 
đã được chấp thuận trên địa bàn tỉnh 
với tổng diện tích chồng lấn khoảng 
4.576 héc ta. 

Theo một báo cáo tổng hợp từ 
Tỉnh ủy Bình Thuận, trước đó vào năm 
2013, Quy hoạch khai thác titan được 
Chính phủ phê duyệt cũng đã đề cập 
đến tình trạng chồng lấn giữa quy 
hoạch khai thác titan với các dự án 
kinh tế - xã hội khác nhưng cho đến 
nay việc chồng lấn này vẫn chưa được 
giải quyết, hệ lụy là các dự án kinh tế - 
xã hội dù đã được chấp thuận đầu tư 
nhưng vẫn không thể triển khai được 
vì "vướng" titan. 

Bên cạnh tình trạng chồng lấn nói 
trên, một số bất cập khác cũng được 
nêu ra tại báo cáo nói trên. 

Chẳng hạn, các nhà khoa học cho 
rằng nói "tổng trữ lượng và tài nguyên 
dự báo" tại Bình Thuận lên đến gần 
600 triệu tấn titan là chưa rõ ràng, dễ 
gây hiểu nhầm về sự "giàu có" khoáng 
sản titan tại Bình Thuận. Thực chất 
đây là chỉ là con số phỏng đoán, chưa 
có cơ sở khoa học chính xác nên có 
thể gây ra rủi ro về đầu tư, khai thác, 
chế biến titan cũng như việc cải tạo, 
bảo vệ môi trường. 

Bên cạnh đó, hiểm họa về môi 
trường còn bộc lộ rõ tại Bình Thuận khi 
vài năm gần đây xuất hiện sự mất an 
toàn trong khai thác titan. Gần nhất là 
vụ vỡ hồ chứa bùn tại một dự án titan 
vào cuối năm 2013 tại khu vực giáp 

ranh huyện Hàm Thuận Nam và thành 
phố Phan Thiết. Theo thống kê của địa 
phương này thì đây là lần vỡ hồ chứa 
bùn titan lần thứ tư. 

Theo các nhà khoa học, khai thác 
titan thường đi kèm với khai thác, sử 
dụng nguồn nước lớn và nếu khai thác 
vùng ven biển sẽ cản trở cho sự phát 
triển các ngành kinh tế khác, chưa kể 
khai thác titan cũng chiếm diện tích đất 
lớn, làm thay đổi địa hình cồn cát, phá 
hủy hệ sinh thái ven biển. 

Trên cơ sở những quan ngại nói 
trên, các nhà khoa học khuyến nghị 
cần phải nghiên cứu thêm về quy 
hoạch phân vùng thăm dò, khai thác 
quặng titan tại Bình Thuận theo hướng 
cắt giảm, đóng cửa mỏ các khu vực 
nhỏ lẻ, chỉ thực hiện ở khu vực tập 
trung quy mô lớn. 

Trong khi chờ đợi rà soát điều 
chỉnh quy hoạch titan tại Bình Thuận, 
các nhà khoa học đề nghị tiếp tục chấp 
thuận đầu tư đối với 33 dự án kinh tế - 
xã hội bị chồng lấn với quy hoạch khai 
thác titan, đặc biệt là các dự án năng 
lượng tái tạo như điện gió, điện mặt 
trời, dự án du lịch nằm trong vùng dự 
trữ khoáng sản quốc gia. 

Như TBKTSG Online từng đưa 
tin, tình trạng chồng lấn giữa quy 
hoạch khai thác titan với các dự án du 
lịch, điện gió... tại Bình Thuận đã có từ 
nhiều năm trước bởi Bình Thuận ngoài 
tiềm năng khoáng sản còn có bờ biển 
đẹp, phù hợp phát triển resort và địa 
hình bằng phẳng ven biển thuận lợi để 
xây dựng các dự án điện gió. 

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

(ngày 15 tháng 9) 

M 
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TRIỂN KHAI 66 CUỘC THANH TRA  

uý III/2017, toàn ngành Thanh tra 
tỉnh Bình Thuận triển khai 66 cuộc 
thanh tra tại 307 đơn vị; đã kết thúc 

64 cuộc thanh tra tại 275 đơn vị.  

Qua thanh tra phát hiện hơn 4,7 tỷ 
đồng sai phạm, đã kiến nghị thu hồi hơn 
3,8 tỷ đồng nộp ngân sách; kiến nghị kiểm 
điểm 9 tập thể, 17 cá nhân; kiến nghị 
chuyển cơ quan điều tra 2 vụ/4 đối tượng 
với số tiền 308 triệu đồng; xử phạt vi 
phạm hành chính 178,2 triệu đồng (đã 
nộp ngân sách 178 triệu đồng).  

Các đơn vị được giao thực hiện 
chức năng thanh tra chuyên ngành đã 
triển khai 603 đợt kiểm tra, tuần tra với 
1.709 trường hợp; ban hành 951 quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính với số 
tiền hơn 3,9 tỷ đồng, đã nộp vào ngân 
sách hơn 2,5 tỷ đồng. 

PH // http://thanhtra.com.vn.- 2017 
(ngày 26 tháng 9) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN CHƯA TRIỂN KHAI TỔNG ĐÀI TƯ VẤN 
CAI THUỐC LÁ  

ại Bình Thuận, chưa triển khai được 
Tổng đài tư vấn cai thuốc lá miễn 
phí, chưa có cơ sở y tế điều trị bệnh 

nghiện thuốc lá. Do đó, tự người hút thuốc 
lá phải giảm, tốt nhất là từ bỏ thuốc lá.  

 

Tại Bình Thuận, Sở Y tế đã triển khai 
thực hiện công tác phòng chống tác hại 
của thuốc lá trên quy mô toàn tỉnh từ đầu 
năm 2015. Hai năm qua, đã tổ chức tập 
huấn phổ biến kiến thức về Luật phòng 
chống tác hại của thuốc lá và các Nghị 
định, Thông tư có liên quan; sản xuất tài 
liệu như pa-nô, tờ bướm, miếng dán đề-
can, đĩa hình, đĩa tiếng, băng-rôn; triển 
khai mô hình cơ quan, đơn vị, trường học 
không thuốc lá và tổ chức nhiều hình thức 
truyền thông trên các phương tiện thông 
tin đại chúng, truyền thông trực tiếp, sân 
khấu hóa. Đặc biệt, lần đầu tiên, Bình 

Thuận đã tổ chức thành công Cuộc thi 
sáng tác kịch ngắn và ảnh về phòng 
chống tác hại của thuốc lá. 

Người hút thuốc vừa tốn tiền mua 
thuốc hút, tự tạo bệnh cho mình và những 
người xung quanh, lại còn phải tốn thêm 
tiền để chữa nhiều bệnh do thuốc lá gây 
ra. Chính vì vậy mà gây tổn thất về sức 
khỏe và kinh tế, ảnh hưởng đến sự bền 
vững của các quốc gia. 

Tại Bình Thuận, chưa triển khai 
được Tổng đài tư vấn cai thuốc lá miễn 
phí, chưa có cơ sở y tế điều trị bệnh 
nghiện thuốc lá. Do đó, tự người hút thuốc 
lá phải giảm, tốt nhất là từ bỏ thuốc lá. 
Những người thân của người hút thuốc 
hãy nói với họ về thực hiện nghĩa vụ của 
người hút thuốc. Đó là: Không hút thuốc 
tại nơi làm việc, nơi công cộng, trên các 
phương tiện giao thông, tại cơ sở y tế, 
trường học; không hút thuốc gần người 
bệnh, người già, phụ nữ mang thai và trẻ 
em. 

Khánh Ngọc // http://infonet.vn/.- 2017 
(ngày 14 tháng 9) 

Q 
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ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ HÀM KIỆM 

ề chủ trương đầu tư Dự án nhà 
máy điện gió Hàm Kiệm, công suất 
15 MW (giai đoạn 1) tại xã Tiến 

Thành, TP Phan Thiết và các xã Hàm 
Kiệm, Hàm Mỹ (huyện Hàm Thuận Nam, 
tỉnh Bình Thuận), vừa qua Bộ Xây dựng 
đã có Văn bản số2024/BXD-KHTC gửi 
Người đại diện phần vốn Nhà nước tại 
Tổng Cty Xây dựng số 1 - CTCP. 

 

Theo đó, Bộ Xây dựng đồng ý để 
Người đại diện phần vốn Nhà nước tại 

Tổng Cty Xây dựng số 1 - CTCP được 
biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư 
Dự án nhà máy điện gió Hàm Kiệm, công 
suất 15 MW (giai đoạn 1) tại xã Tiến 
Thành, TP Phan Thiết và các xã Hàm 
Kiệm, Hàm Mỹ (huyện Hàm Thuận Nam, 
tỉnh Bình Thuận). 

Người đại diện phần vốn Nhà nước 
tại Tổng Cty Xây dựng số 1- CTCP có 
trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị chỉ 
đạo việc lập, thẩm định, phê duyệt Báo 
cáo khả thi đầu tư xây dựng và triển khai, 
quản lý dự án đầu tư theo thẩm quyền đã 
được pháp luật quy định; đảm bảo dự án 
hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, có 
hiệu quả cũng như bảo toàn và phát triển 
được nguồn vốn đầu tư. 

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

(ngày 5 tháng 6) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN HỦY KẾ HOẠCH GIÁM SÁT NHẬN CHÌM  

BND tỉnh Bình Thuận cho biết đã 
xác định những vị trí sạt lở ven 
biển có thể tiếp nhận vật chất nạo 

vét mà không cần phải nhận chìm xuống 
biển. Và đây là phương án sử dụng vật 
chất nạo vét phù hợp, khả thi nếu Bộ 
TN&MT, Chính phủ đồng ý.  

Ngày 7-9, tại cuộc họp báo thường 
kỳ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở 
TT&TT tỉnh Bình Thuận tổ chức, ông Võ 
Thành Huy, Phó Chánh Văn phòng UBND 
tỉnh Bình Thuận, thừa ủy quyền của lãnh 
đạo tỉnh Bình Thuận cho biết tỉnh vừa có 
công văn gửi Sở TN&MT liên quan đến dự 
án nhận chìm 1 triệu m3 của Công ty 
TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 trên vùng biển 
Tuy Phong. 

Theo đó, Bộ TN&MT đã có công văn 
chấp thuận cho phép Công ty TNHH Điện 
lực Vĩnh Tân 1 được đổ toàn bộ khối 

lượng nạo vét gần 1 triệu m3 sang khu 
vực lấn biển của dự án cảng tổng hợp 
Vĩnh Tân. Do đó UBND tỉnh không xem 
xét, ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát 
hoạt động nhận chìm vật chất ở biển theo 
giấy phép 1517 mà Bộ TN&MT đã cấp cho 
Công ty Điện lực Vĩnh Tân 1 ngày 23-6. 

UBND tỉnh giao Sở TN&MT tiếp tục 
theo dõi nội dung chỉ đạo của Bộ TN&MT 
để chủ động triển khai kế hoạch phối hợp 
giám sát, quan trắc môi trường trong hoạt 
động nạo vét và đổ vật chất nạo vét thuộc 
phạm vi trách nhiệm theo quy định. 

Về thông tin của Bộ Công Thương 
chia việc xử lý hơn 4 triệu m3 bùn, cát nạo 
vét thành ba giai đoạn, UBND tỉnh Bình 
Thuận cho biết tỉnh đã xác định những vị 
trí sạt lở ven biển có thể tiếp nhận vật chất 
nạo vét mà không cần phải nhận chìm 
xuống biển. Và đây là phương án sử dụng 

V 

U 
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vật chất nạo vét phù hợp, khả thi nếu Bộ 
TN&MT, Chính phủ đồng ý. 

 

Một số vị trí mà Bình Thuận dự kiến đưa chất 
nạo vét làm kè lấn biển. Đồ họa: PN 

Cụ thể, có ba vị trí ưu tiên hiện nay 
là bờ biển thôn Vĩnh Hưng (xã Vĩnh Tân) 
cách Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân 
khoảng 2 km đang bị sạt lở với chiều dài 
khoảng 800 m, xâm thực vào đất liền 20-
30 m. Việc xâm thực này làm hư hỏng 
hàng loạt nhà dân cùng công trình hạ tầng 
kỹ thuật trong khu dân cư, ảnh hưởng đến 
đời sống sinh hoạt của 114 hộ dân sinh 
sống ven bờ biển. 

Cạnh đó là bờ biển thôn Vĩnh Tiến, 
cách Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 km, 
cũng bị sạt lở nghiêm trọng với chiều dài 
lên đến khoảng 2.992 m, xâm thực vào 
đất liền 10-30 m, gây mất ổn định nhà cửa 
của người dân và công trình hạ tầng kỹ 
thuật trong khu dân cư giáp bờ biển. Đồng 

thời việc xâm thực này làm hư hỏng các 
công trình hạ tầng kỹ thuật của các doanh 
nghiệp sản xuất, kinh doanh tôm giống 
dọc bờ biển. 

Địa điểm thứ ba là bờ biển khu phố 
13, 14 (thị trấn Liên Hương), cách Trung 
tâm Điện lực Vĩnh Tân 15 km, bị sạt lở với 
chiều dài khoảng 1.200 m, xói sâu vào đất 
liền 50-100 m đã làm sập hoàn toàn 25 
căn nhà và đang tiếp tục đe dọa đến sự 
ổn định của hàng trăm căn nhà khác cùng 
công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư. 

Trước đó Pháp Luật TP.HCM cùng 
nhiều tờ báo đã có nhiều bài viết phản 
biện liên quan đến việc Bộ TN&MT cấp 
phép cho nhận chìm gần 1 triệu m3 vật 
chất nạo vét của Điện lực Vĩnh Tân 1 
xuống vùng biển Tuy Phong (gần Khu bảo 
tồn biển Hòn Cau, Bình Thuận). 

Sau khi tiếp thu phản biện từ báo 
chí, Chính phủ đã chỉ đạo cho Viện Hàn 
lâm KHCN Việt Nam khảo sát, đánh giá lại 
toàn bộ các tác động đến môi trường tự 
nhiên cũng như đời sống xã hội khu vực 
này. Giữa tháng 8-2017, Chính phủ đã 
quyết định dừng dự án nhận chìm và đưa 
khối vật chất này về cảng tổng hợp Vĩnh 
Tân.  

Phương Nam // http://plo.vn.- 2017 
(ngày 7 tháng 9) 

__________________________________ 

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÁC KHU BẢO TỒN BIỂN 

gày 11/9, Chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Thuận đã có công văn gửi các sở 
ngành chức năng, UBND huyện 

Tuy Phong và Phú Quý triển khai các giải 
pháp nhằm tăng cường công tác quản lý 
các khu bảo tồn biển trên địa bàn tỉnh. 

Đối với Khu bảo tồn  biển Hòn Cau, 
Sở NN&PTNT, Ban Quản lý Khu bảo tồn 
biển Hòn Cau chủ trì, phối hợp cùng Sở 
TN&MT, UBND huyện Tuy Phong và các 
đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện 
nghiêm các quy định về quản lý Khu bảo 
tồn biển được quy định tại Luật Thủy sản 
năm 2003, Nghị định số 57/2008/NĐ-CP 
ngày 02/5/ 2008 của Chính phủ về ban 
hành Quy chế quản lý các Khu bảo tồn 
biển có tầm quan trọng quốc gia, quốc tế 
và Quyết định  số 42/2012/QĐ-UBND 
ngày 17 /10/2012 của UBND tỉnh về ban 
hành Quy chế quản lý các hoạt động trong 
Khu bảo tồn biển Hòn Cau và các quy 

N 
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định pháp luật khác có liên quan đến công 
tác bảo tồn biển. 

Các sở, ngành chức năng, Ban 
Quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau, Ủy 
ban nhân dân huyện Tuy Phong không 
xem xét giải quyết hoặc tham mưu cấp có 
thẩm quyền giao diện tích đảo, mặt nước 
thuộc phạm vi phân khu bảo vệ nghiêm 
ngặt trong Khu bảo tồn biển Hòn Cau, nơi 
có bãi giống, bãi đẻ thủy sản cho các tổ 
chức, cá nhân để triển khai các hoạt động 
du lịch. 

 

Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Cau  

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục cộng đồng về lợi ích, trách nhiệm 
trong việc bảo vệ các rạn san hô, thảm cỏ 
biển và nguồn lợi thủy sản; nghiên cứu 
tình hình cụ thể của địa phương để tham 
mưu giao cho cộng đồng ngư dân sống 
trong và xung quanh Khu bảo tồn biển 

Hòn Cau được tham gia quản lý Khu bảo 
tồn biển kết hợp với phát triển du lịch trên 
cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và 
quy chế quản lý của Khu bảo tồn biển Hòn 
Cau. 

Việc liên doanh, liên kết để triển khai 
hoạt động du lịch và các hoạt động khác 
trong phạm vi Khu bảo tồn biển Hòn Cau 
phải tuân thủ quy định tại Nghị định số 
57/2008/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 
2008 của Chính phủ, Quyết định số 
42/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 
2012 của UBND tỉnh về ban hành Quy 
chế quản lý các hoạt động trong Khu bảo 
tồn biển Hòn Cau và các quy định của 
pháp luật có liên quan. 

Đối với khu vực đảo Phú Quý, Sở 
NN&PTNT phối hợp cùng UBND huyện 
Phú Quý rà soát và đề xuất các khu vực 
không được giao diện tích mặt nước, nơi 
có tính đa dạng sinh học cao, các bãi rạn 
san hô, thảm cỏ biển. Đồng thời, phối hợp 
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và 
UBND huyện Phú Quý tăng cường kiểm 
tra, kiểm soát việc tuân thủ các quy định 
pháp luật tại vùng biển ven bờ của đảo 
Phú Quý, xử lý nghiêm các trường hợp vi 
phạm 

Linh Nga // 
http://baotainguyenmoitruong.vn.- 2017 

(ngày 11 tháng 9) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN THÊM 500 DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 
MỨC 3, MỨC 4 TRONG NĂM NAY 

ăm 2017, Bình Thuận đã triển khai 
280 dịch vụ công trực tuyến ở mức 
3 và mức 4 trên cổng 

dichvucong.binhthuan.gov.vn, đồng thời 
sắp triển khai thêm 216 dịch vụ theo 
Quyết định 846 của Chính phủ.  

Thực hiện theo Quyết định 846/QĐ-
TTg của Chính phủ Ban hành Danh mục 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 
thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương 
năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông 
(TT&TT) tỉnh Bình Thuận cho biết chuẩn 

bị đề xuất với UBND tỉnh khoảng 216 dịch 
vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 để triển 
khai từ nay cho đến cuối năm. 

Ông Võ Duy Phong, Phó Trưởng 
phòng phụ trách Phòng CNTT thuộc Sở 
TT&TT tỉnh Bình Thuận chia sẻ, từ năm 
2016 Bình Thuận đã bắt đầu triển 
khai dịch vụ công trực tuyến, bước đầu có 
khoảng 17 dịch vụ công. Sang năm 2017, 
Bình Thuận đã triển khai tiếp 280 dịch vụ 
công trực tuyến ở mức 3 và mức 4, truy 

N 
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cập chung trên cổng  
dichvucong.binhthuan.gov.vn. 

Như vậy trong năm 2017 Bình Thuận 
dự kiến sẽ có thêm khoảng 500 dịch vụ 
công trực tuyến được triển khai ở mức 3 
và mức 4, đúng theo chỉ tiêu giao cho các 
ngành là khoảng 8% mức 4, 7% mức 3, 
và tổng là khoảng 15% dịch vụ công thực 
hiện ở mức 3 và mức 4. 

 

Năm 2017, Bình Thuận đã triển khai 280 dịch vụ 
công trực tuyến ở mức 3 và mức 4 trên cổng 
dichvucong.binhthuan.gov.vn, đồng thời sắp 
triển khai thêm 216 dịch vụ theo Quyết định 846 
của Chính phủ (ảnh minh hoạ, nguồn: Internet). 

Theo quy định, dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3 là dịch vụ công trực tuyến 
cho phép người dân điền và gửi trực 
tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ 
chức cung cấp dịch vụ; và các giao dịch 
trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp 
dịch vụ được thực hiện trên môi trường 
mạng. 

Ở cấp độ cao hơn, dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 4 cho phép người dân 
thanh toán lệ phí (nếu có) trực tuyến. Việc 
trả kết quả có thể được thực hiện trực 
tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu 
điện đến người sử dụng. 

Mức 3 và mức 4 là các mức độ cao 
nhất đối với các dịch vụ công trực tuyến, 
mang lại sự tiện ích lớn nhất cho người 
dân và doanh nghiệp qua môi trường 
mạng. Vì vậy việc Bình Thuận và các địa 
phương đẩy mạnh triển khai dịch vụ công 
trực tuyến mức 3 và mức 4 hứa hẹn sẽ 
mang lại những thay đổi tích cực. 

Tất nhiên thực tế việc sử dụng dịch 
vụ công trực tuyến vẫn còn hạn chế, đây 
là hạn chế mà nhiều bộ, ngành, địa 
phương gặp phải và Bình Thuận cũng 
không nằm ngoài. Ông Võ Duy Phong 
chia sẻ: "Lượng hồ sơ nộp trực tuyến hiện 
nay chưa đạt yêu cầu đưa ra, người dân 
do chưa tin tưởng nhiều nên chủ yếu vẫn 
dùng hồ sơ giấy chứ không nộp trực 
tuyến. Trong thời gian tới Bình Thuận sẽ 
có nội dung để phổ biến trên phương tiện 
thông tin đại chúng, tuyên truyền cho 
người dân thực hiện dịch vụ công trực 
tuyến nhiều hơn". 

Anh Hào // http://ictnews.vn.- 2017 
(ngày 18 tháng 9) 

__________________________________ 

TRÊN 469.000 HỘ NGHÈO VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG 
CHÍNH SÁCH ĐƯỢC VAY VỐN TÍN DỤNG 

BND tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức 
hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện 
tín dụng chính sách xã hội trên địa 

bàn tỉnh giai đoạn 2002 - 2017.  

15 năm qua, Ngân hàng Chính sách 
xã hội  (NHCSXH) tỉnh triển khai có hiệu 
quả các giải pháp nhằm tăng trưởng tín 
dụng, nâng cao chất lượng tín dụng, chính 
sách và các mặt hoạt động khác góp phần 
tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo, 

tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và 
xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.  

Tính đến 30/06, nguồn vốn Chi 
nhánh đang quản lý là 2.231 tỷ đồng, tăng 
2.117 tỷ đồng so với năm 2002. Từ 2 
chương trình tín dụng triển khai tại thời 
điểm năm 2002, đến nay Chi nhánh đã 
triển khai thêm 12 chương trình tín dụng 
chính sách mới. Tổng dư nợ đạt 2.226 tỷ 
đồng, tăng 2.116 tỷ đồng so với năm 2002 

U 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 09 năm 2017 - 18 - 

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

với tốc độ tăng trưởng bình quân năm đạt 
22,2%.  

 

Theo đó, Chi nhánh đã giải ngân trên 
469 ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng 
chính sách, giúp trên 45 ngàn hộ vượt qua 
ngưỡng nghèo, giải quyết việc làm trên 66 
ngàn lao động, giúp hơn 74 ngàn học 
sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn vay 
vốn học tập, xây dựng trên 100 ngàn công 
trình nước sạch và 85 ngàn công trình vệ 
sinh môi trường... 

Hội nghị cũng nêu rõ phương 
hướng, mục tiêu và giải pháp thực hiện 

đến năm 2020, cụ thể: 100% hộ nghèo, 
hộ cận nghèo và các đối tượng chính 
sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều 
được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do 
NHCSXH cung cấp; tăng trưởng dư nợ 
bình quân hàng năm từ 8% - 10%; tỷ lệ nợ 
xấu dưới 0,75%, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 
0,5%; hoàn thành 100% chỉ tiêu huy động 
tiền gởi của tổ chức, cá nhân và nguồn 
ngân sách địa phương ủy thác NHCHXH 
cho vay được Tổng Giám đốc NHCSXH 
giao hàng năm... 

Nhân dịp này, UBND tỉnh Bình 
Thuận đã trao Bằng khen cho 14 tập thể 
và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc 
trong hoạt động tín dụng xã hội 15 năm 
qua; nhiều tập thể, cá nhân, hộ vay vốn 
tiêu biểu… cũng nhận Giấy khen của 
NHCSXH Việt Nam. 

Thanh Thảo // 
http://baophapluat.vn.- 2017  

(ngày 23 tháng 9) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN XIN ĐÓNG MỚI THÊM 50 TÀU CÁ 
THEO NGHỊ ĐỊNH 67 

ược Trung ương phân bổ đóng 
mới 152 chiếc tàu cá theo Nghị 
định 67, tỉnh Bình Thuận đã phê 

duyệt danh sách đăng ký đóng mới vượt 
chỉ tiêu, lên đến 154 chiếc và tiếp tục xin 
được đóng mới thêm 50 chiếc.  

Ngày 6-9, UBND tỉnh Bình Thuận đã 
có báo cáo gửi Bộ NN-PTNT về việc rà 
soát số lượng tàu cá đóng mới theo Nghị 
định 67 của Chính phủ về một số chính 
sách phát triển thủy sản. 

Theo Quyết định số 3602/QĐ-BNN-
TCTS ngày 19-8-2014 của Bộ NN-PTNT 
về việc ban hành hướng dẫn về số lượng 
tàu cá đóng mới thực hiện Nghị định 67 
của Chính phủ về một số chính sách phát 
triển thủy sản, tỉnh Bình Thuận được phân 
bổ đóng mới 152 chiếc, trong đó tàu khai 
thác 145 chiếc, tàu dịch vụ hậu cần 07 
chiếc. 

Qua rà soát, đến nay UBND tỉnh 
Bình Thuận đã phê duyệt danh sách đăng 
ký đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị 
định 67 tổng cộng là 184 chiếc, trong đó 
gồm 154 chiếc đóng mới, 46 chiếc nâng 
cấp. Trong 154 chiếc phê duyệt đóng mới 
có 107 chiếc vỏ gỗ, 29 chiếc vỏ thép và 
18 chiếc vỏ composite. Theo nghề hoạt 
động có 108 tàu khai thác (36 tàu câu, 08 
tàu lưới rê, 06 tàu vây rút chì và 58 tàu 
mành chụp) và 46 tàu dịch vụ hậu cần 
khai thác xa bờ. 

Để triển khai thực hiện đóng mới 
theo danh sách đã được phê duyệt, cơ 
quan chức năng liên quan đã cấp 125 
thông báo chấp thuận đóng mới gồm 90 
tàu vỏ gỗ, 22 tàu vỏ thép và 13 tàu 
composite. 29 trường hợp còn lại hiện 
đang hoàn thành thủ tục để được cấp 
thông báo chấp thuận đóng mới tàu cá. 

Đ 
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Trong danh sách được phê duyệt, 
hiện địa phương đã đóng mới được 84 
chiếc tàu và đưa vào sử dụng gồm: 8 tàu 
vỏ thép, 02 tàu composite và 74 tàu vỏ gỗ. 
Ngoài ra đã hoàn thành nâng cấp 5 tàu cá 
khác. 

 

Bình Thuận đã có 84 tàu cá được đóng mới 
theo Nghị định 67. 

Đến nay, cơ bản các tàu cá đóng 
mới, nâng cấp tàu cá xa bờ theo Nghị 
định 67 ở tỉnh Bình Thuận đều bảo đảm 
chất lượng  và bước đầu phát huy hiệu 
quả. Quá trình tổ chức thực hiện đóng 
mới từ khâu thiết kế kỹ thuật, phê duyệt 
thiết kế, công tác giám sát, kiểm tra an 
toàn kỹ thuật và việc giám sát thực hiện 
hợp đồng đóng tàu của chủ tàu trong suốt 
quá trình thi công đã được tổ chức 
nghiêm túc, chặt chẽ, đúng qui trình kỹ 
thuật. 

 

Bình Thuận tiếp tục xin đóng mới thêm 50 tàu 
theo Nghị định 67 

Số lượng tàu cá đóng mới theo Nghị 
định 67 được đầu tư đồng bộ, hiện đại, 
khuyến khích được các thành phần kinh tế 
tham gia đầu tư phát triển thủy sản, góp 
phần quan trọng vào việc tái cơ cấu 
ngành khai thác thủy sản và tổ chức lại 
sản xuất trên biển. 

Để giúp Bình Thuận tiếp tục phát 
triển khai thác thủy sản theo hướng xa bờ 
và bền vững theo chính sách đóng mới, 
nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67 của 
Chính phủ, trong thời gian tới, UBND tỉnh  
Bình Thuận đề nghị Bộ NN-PTNT xem xét 
bổ sung chỉ tiêu cho tỉnh Bình Thuận thêm 
50 chiếc đóng mới. 

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

(ngày 6 tháng 9) 

__________________________________ 

BỘ CÔNG THƯƠNG TRÌNH PHƯƠNG ÁN ĐỔ BÙN 
THẢI CỦA NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN  

ục Điện lực và Năng lượng tái tạo 
vừa trình phương án đổ hàng triệu 
m3 bùn thải phát trình trong quá 

trình nạo vét khu vực cảng, luồng, vũng 
quay tàu tại Trung tâm Điện lực (TTĐL) 
Vĩnh Tân theo 3 giai đoạn khác nhau.  

Trên cơ sở tiến độ các dự án, khối 
lượng cần nạo vét để phục vụ tàu vận 
chuyển cấp than cho chạy thử và vận 
hành các tổ máy của dự án Nhà máy 

Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, Nhà máy Nhiệt 
điện Vĩnh Tân 4, Cục Điện lực và Năng 
lượng tái tạo đã trình lãnh đạo Bộ Công 
thương ban hành văn bản chỉ đạo các 
đơn vị thực hiện công tác nạo vét cảng 
TTĐL theo 3 giai đoạn. 

Giai đoạn 1, phục vụ cấp than cho 
chạy thử các dự án Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 
4. Mục tiêu sẽ nạo vét đáp ứng tàu có tải 
trọng 10.000 DWT cấp than cho dự án 

C 
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Vĩnh Tân 1 và đáp ứng tàu 50.000 DWT 
cấp than cho dự án Vĩnh Tân 4. 

Vị trí, khối lượng đổ: Vật, chất nạo 
vét được đưa về Cảng Tổng hợp Vĩnh 
Tân của Công ty Cổ phần Cảng Tổng hợp 
Vĩnh Tân với khối lượng 1 triệu m3, trong 
đó 350.000 m3 của cảng than Vĩnh Tân 1 
và 650.000 m3 của hạng mục nạo vét 
luồng dẫn và vũng quay tàu Cảng nhập 
than TTĐL Vĩnh Tân. 

 

Các phương án nhận chìm hàng triệu m3 bùn 
thải từ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân cần đảm 
bảo yếu tố an toàn môi trường biển. Ảnh minh 
họa: Internet 

Giai đoạn 2, phục vụ cấp than cho 
vận hành các dự án Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 
4, tiếp tục nạo vét để đáp ứng tàu 30.000 
DWT cấp than cho dự án Vĩnh Tân 1 và 
tàu 100.000 DWT cấp than cho dự án 
Vĩnh Tân 4 (và Vĩnh Tân 4 mở rộng, Vĩnh 
Tân 3). 

Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 
chịu trách nhiệm nghiên cứu phương án, 
chuẩn bị bãi chứa hoặc nhận chìm 
920.000 m3, gồm 570.000 m3 còn lại của 
dự án Vĩnh Tân 1 và khoảng 350.000m3 
của hạng mục luồng dẫn và vũng quay tàu 
dự án Cảng nhập than TTĐL Vĩnh Tân. 

Tổng Công ty Phát điện 3 chịu trách 
nhiệm nghiên cứu phương án, chuẩn bị 
bãi chứa hoặc nhận chìm 2,4 triệu m3 còn 
lại của hạng mục luồng và vũng quay tàu 
dự án Cảng nhập than Trung tâm điện lực 
Vĩnh Tân (sau khi đổ 560.000 m3 vào kho 
than trung chuyển, 650.000 m3 vào Cảng 
tổng hợp Vĩnh Tân và 350.000 m3 vào vị 

trí do Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 
chuẩn bị trong giai đoạn 2). 

Giai đoạn 3 sẽ nạo vét duy tu hàng 
năm khu vực trước bến, luồng và bến 
quay tàu cảng TTĐL Vĩnh Tân. Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Phát 
điện 3 chủ trì, phối hợp với các bên liên 
quan thống nhất khối lượng, phương án 
phân bổ chi phí, tiến độ thực hiện. Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam chuẩn bị bãi đổ 
hoặc nhận chìm (có thể phối hợp xử lý 
trong giai đoạn 2). 

Các phương án bãi đổ hoặc nhận 
chìm do Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 
Tổng Công ty Phát điện 3, Công ty TNHH 
Điện lực Vĩnh Tân 1 lập phải được cơ 
quan có thẩm quyền chấp thuận (về địa 
điểm, về đảm bảo môi trường) theo quy 
định, đảm bảo hiệu quả kinh tế. 

Trước đó, dư luận báo chí trong 
nước đã thông tin phản ánh, Bộ Tài 
nguyên - Môi trường cấp Giấy phép số 
1517 cho phép Công ty TNHH Điện lực 
Vĩnh Tân 1 được nhận chìm vật liệu nạo 
vét từ vũng quay tàu, khu nước trước bến 
chuyên dùng phục vụ Nhà máy nhiệt điện 
Vĩnh Tân 1, thuộc xã Vĩnh Tân, huyện Tuy 
Phong, Bình Thuận. 

Khu vực biển được cấp phép đổ bùn 
nằm gần Khu bảo tồn biển Hòn Cau thuộc 
huyện Tuy Phong, là một trong 16 khu 
bảo tồn biển của cả nước. Đây là nơi có 
quần thể san hô nguyên thủy dài hơn 2 
km với gần 234 loại san hô và các rạn 
ngầm là bãi đẻ của tôm hùm bông, tôm 
hùm đỏ và tôm hùm xanh. Đồng thời còn 
có sự hiện diện của trên 34 loài thủy sinh 
vật quý hiếm nằm trong danh mục có nguy 
cơ tuyệt chủng và là bãi đẻ của rùa biển, 
đồi mồi. Vì vậy, dư luận đặt câu hỏi, việc 
cho đổ lượng bùn sau nạo vét xuống vùng 
biển này có đe dọa trực tiếp đến quần thể 
san hô và tác động hiệu ứng tràn của biển 
ở khu vực này hay không? 

Bình Yên // 
http://thanhtra.com.vn.- 2017  

(ngày 7 tháng 9) 
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HIỂM HỌA TRO XỈ THAN NHIỆT ĐIỆN 

iệt Nam hiện có 21 nhà máy nhiệt 
điện than đang hoạt động, với 
tổng công suất lắp đặt khoảng 

14.310MW. Lượng than phải tiêu thụ 
mỗi năm khoảng 40 triệu tấn, trung bình 
các nhà máy nhiệt điện sẽ phát sinh 
lượng tro xỉ thải khoảng 15,8 triệu 
tấn/năm. 

 

Bãi chứa tro xỉ than của Nhà máy Nhiệt điện 
Vĩnh Tân 2 đã cao hơn 10m 

Thời gian qua, lượng tro xỉ than 
thải ra do chưa được xử lý chặt chẽ, nên 
gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, 
khiến người dân bức xúc. Làm thế nào 
để xử lý, tái sử dụng tro xỉ của các nhà 
máy nhiệt điện đang là yêu cầu cấp 
bách. 

Bất an với “núi” tro xỉ 

Một ngày đầu tháng 9, chúng tôi 
quay trở lại bãi chứa tro xỉ than của Nhà 
máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (xã Vĩnh Tân, 
huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận), nơi 
cách đây hơn 2 năm đã từng xảy ra sự 
cố môi trường khiến người dân bức xúc. 
Bãi chứa tro xỉ than này khi mới đi vào 
hoạt động (cách đây khoảng 3 năm) chỉ 
cao từ 1-2m, thì nay khu vực này trông 
như một ngọn núi cao sừng sững.  

Ông Đoàn Ngọc Nhân, Phó Giám 
đốc Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, cho 
biết: “Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 
chính thức đi vào vận hành từ năm 
2015. Mỗi ngày nhà máy tiêu thụ khoảng 
13.000 tấn than, sau khi đốt thải ra 
khoảng 4.000 tấn tro xỉ/ngày. Hiện nay, 
bãi chứa tro xỉ than với diện tích gần 
40ha của công ty đã cao hơn 10m. Toàn 

bộ các công đoạn xử lý tro xỉ than của 
nhà máy đều được kiểm tra, xử lý an 
toàn, không gây ô nhiễm môi trường”. 

Tuy nhiên, gắn bó với mảnh đất 
Vĩnh Tân hàng chục năm nay, bà 
Trương Thị Thanh Hoa lo lắng: “Từ ngày 
bãi chứa tro xỉ than này đi vào hoạt động 
đã khiến cuộc sống của người dân 
chúng tôi bị đảo lộn. Trước đây, khi bãi 
chứa này chưa được xử lý chặt chẽ đã 
gây bụi cho toàn bộ các hộ dân sống 
gần công trình, có lúc chúng tôi phải 
đóng cửa để ăn cơm trong mùng mà 
vẫn không tránh được bụi. Nay tình 
trạng này đã giảm, nhưng tiếng ồn từ 
công trình phát ra cũng khiến người dân 
rất khó chịu”.  

Trong khi bãi chứa tro xỉ Nhà máy 
Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đang cao lên như 
một ngọn núi, hàng chục hộ dân xã Vĩnh 
Tân lại ngày đêm bất an, lo sợ trước 
việc dự án bãi chứa tro xỉ than của Nhà 
máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 đang gấp rút 
thi công, sắp đưa vào sử dụng.  

Người dân 2 thôn Vĩnh Phúc và 
Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Tân) còn gặp phải 
tình trạng nhiều giếng nước bị nhiễm 
mặn, cây trồng chết không rõ nguyên 
nhân. Qua kiểm tra của ngành chức 
năng tỉnh Bình Thuận, kết quả phân tích 
hàm lượng Clorua trong nước ngầm của 
3/4 hộ dân nơi đây đều vượt ngưỡng 
cho phép; hàm lượng Clorua trong 4/5 
hồ nước để phục vụ nhu cầu tưới tro xỉ 
vượt từ 1,05 - 1,8 lần; hàm lượng tổng 
số muối tan ở một số nơi mặn và rất 
mặn.  

Trước kết quả này, để đảm bảo 
nguồn nước ăn uống, sinh hoạt của 
người dân tại khu vực nói trên, UBND 
tỉnh Bình Thuận khuyến cáo, người dân 
tạm thời không nên sử dụng nguồn 
nước ngầm gần bãi tro xỉ than.  

Theo PGS-TS Trương Duy Nghĩa, 
Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật Nhiệt 

V 
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Việt Nam, không chỉ tro xỉ than của Nhà 
máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đang bị quá 
tải, mà hầu hết các nhà máy nhiệt điện 
khác ở phía Nam cũng tương tự. Dự 
kiến, nếu các nhà máy nhiệt điện được 
đầu tư theo quy hoạch và lượng tro, xỉ 
thải ra không được xử lý thì đến năm 
2030 sẽ lên tới 422 triệu tấn. Điều này 
tạo ra những thách thức về việc phải sử 
dụng diện tích đất khổng lồ làm bãi chứa 
và nhiều áp lực môi trường khác, nguy 
cơ các nhà máy phải dừng sản xuất do 
không có đủ bãi chứa là một thực tế. 

Lý tưởng để làm vật liệu xây 
dựng 

“Hiện tại công ty CP Đầu tư Mãi 
Xanh đã ký hợp đồng tiêu thụ tro, xỉ than 
của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. Trước 
mắt, công ty sẽ bao tiêu toàn bộ lượng 
tro xỉ than của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh 
Tân 2 với công suất tiêu thụ 4.500 
tấn/ngày. Với thiết kế hơn 1 tỷ viên gạch 
không nung/năm, nhà máy sẽ giúp xử lý 
3.500 - 4.500 tấn tro xỉ/ngày, tương 
đương 1,3 - 1,7 triệu tấn tro xỉ/năm”, ông 
Phạm Tuấn Nghĩa, Phó Tổng giám đốc 
Công ty CP Đầu tư Mãi Xanh, cho biết. 

PGS-TS Trương Duy Nghĩa khẳng 
định: “Thông tin cho rằng, nhiệt điện 
than thải ra rất nhiều nguyên tố kim loại 
nặng như chì, thủy ngân, asen… là 
không có cơ sở khoa học. Các nhà máy 
nhiệt điện than hiện nay ở nước ta, qua 
phân tích, trong tro xỉ than đều không có 
bất kỳ nguyên tố kim loại nặng nào, 
cũng không có yếu tố hóa chất độc hại 
khác”. 

Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật 
Nhiệt Việt Nam phân tích thêm, trong tro 
xỉ than chứa các oxít kim loại phổ biến 
như: silic, nhôm, sắt, titan, magiê… 
Trong than Việt Nam chủ yếu chứa 3 
oxít: silic, nhôm, titan. 3 oxít này chiếm 
đến 90% nên rất lý tưởng làm vật liệu 
xây dựng (VLXD), nhất là làm gạch 
không nung. “Đây chính là lời giải cho 
bài toán tro xỉ than nhiệt điện mà bao 
năm qua chúng ta dường như đã quên 

không đề cập đến”, ông Trương Duy 
Nghĩa nói. 

Nhiều nhà khoa học chuyên ngành 
đều khẳng định, chất lượng cũng như 
giá thành của loại gạch từ tro xỉ than đều 
rất hiệu quả. Qua kiểm tra, phân tích, 
Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng 
cho biết, tro xỉ than có kích thước rất 
nhỏ, dưới lực ép của máy chuyên dụng 
khoảng 300kg đều cho ra những viên 
gạch có kích thước rất chuẩn, bề mặt rất 
mịn, bền, chắc, phẳng. 

Trong khi đó, hiện nay tro xỉ than 
đang được bán với mức giá rất rẻ, việc 
sản xuất gạch không nung lại không tốn 
nhiên liệu, năng suất cao, vốn đầu tư ít.  

“Để đầu tư một nhà máy gạch 
không nung công suất 30 triệu viên/năm 
không quá 15 tỷ đồng, nhưng với nhà 
máy gạch nung công suất 10 triệu viên 
cần tới trên 50 tỷ đồng. Việt Nam một 
năm cần tới 40 tỷ viên gạch để xây 
dựng, mà nguồn tro xỉ nếu tính đến năm 
2030 chỉ đáp ứng khoảng 12 tỷ viên. 
Trong khi các nước khác họ đua nhau 
nhập tro xỉ than về làm VLXD thì chúng 
ta lại đang xem nó như là một chất nguy 
hại”, ông Trương Duy Nghĩa cho biết. 

Tuy nhiên, để giấc mơ biến chất 
phế thải thành vật liệu quý, không gây 
lãng phí nguồn tài nguyên, nhiều chuyên 
gia cho rằng, Chính phủ cần có cơ chế 
phù hợp để tạo điều kiện cho các doanh 
nghiệp đã và đang có ý định sản xuất 
VLXD từ tro xỉ than.  

“Theo tôi, Chính phủ phải ra lệnh 
cấm gạch nung thì tro xỉ của các nhà 
máy điện sẽ được tận dụng hết như các 
nước trên thế giới. Bên cạnh đó, các 
nhà máy nhiệt điện hay các công ty, xí 
nghiệp có ý định sản xuất VLXD từ tro xỉ 
phải có trách nhiệm phân tích nguồn 
nguyên liệu này không độc hại, tạo niềm 
tin cho người sử dụng”. 

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

(ngày 10 tháng 9) 
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HỘI ĐỒNG NTNN KIỂM TRA NGHIỆM THU HOÀN 
THÀNH NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 2 

gày 14/9, tại Dự án nhà máy nhiệt 
điện Vĩnh Tân 2 (tỉnh Bình Thuận), 
Hội đồng nghiệm thu Nhà nước 

các công trình xây dựng (Hội đồng) kiểm 
tra công tác nghiệm thu hoàn thành Dự án 
Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và kiểm 
tra định kỳ chất lượng dự án Nhà máy 
Nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Phó Chủ tịch 
Thường trực Hội đồng – Thứ trưởng Bộ 
Xây dựng Lê Quang Hùng và Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lương Văn 
Hải đồng chủ trì buổi làm việc. 

 

Hội đồng kiểm tra hiện trường nhiệt điện Vĩnh 
Tân 2 

Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Vĩnh 
Tân 2 nằm trong Trung tâm nhiệt điện lớn 
nhất cả nước trên địa bàn xã Vĩnh Tân, 
huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Đây là 
một trong những dự án cấp bách cấp điện 
cho miền Nam từ năm 2015 trở đi. Nhà 
máy có 2 tổ máy với tổng công suất là 
1.244MW dùng công nghệ lò hơi đốt than 
phun, thông số hơi dưới tới hạn, sử dụng 
nhiên liệu than cám 6A khai thác Hòn Gai 
- Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) làm nhiên 
liệu chính, nhiên liệu dự phòng và đốt bổ 
sung là dầu HFO (2B) với dự kiến, mỗi 
năm sản xuất khoảng 7,2 tỷ kWh điện. 

Các hạng mục công trình đã hoàn 
thành bao gồm: Nhà máy chính, hệ thống 
cung cấp nhiên liệu than dầu, hệ thống 
nước làm mát tuần hoàn, hệ thống cung 
cấp xử lý nước ngọt, hê thống xử lý nước 
thải, hệ thống xử lý khói thoát, PCCC… 
Tro xỉ của nhà máy được chứa trong các 

bể đào sâu xuống lòng đất gồm có lớp đất 
bảo vệ, lớp màng chống thấm và lớp đất 
đệm. Xung quanh bãi xỉ lắp đặt hệ thống 
phun nước kiểm soát bụi… 

Công tác kiểm tra, nghiệm thu giai 
đoạn, nghiệm thu hoàn thành các hạng 
mục công trình đã được thực hiện theo 
quy định của Nghị định 15/2013/NĐ-CP, 
Thông tư số 10/2013/TT – BXD và các 
yêu cầu của Hợp đồng EPC. 

 

Phòng điều hành trung tâm hiện đại 

Ngày 26/9/2016, Cty Nhiệt điện Vĩnh 
Tân (đơn vị vận hành Nhà máy) đã ký 
Hợp đồng với Cty CP Đầu tư Mãi Xanh 
(Cty Mãi Xanh) để thực hiện thu gom, vận 
chuyển, xử lý toàn bộ khối lượng tro, xỉ 
cho suốt quá trình hoạt động Dự án của 
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (đến năm 
2044). 

Theo Ban quản lý dự án Nhiệt điện 
Vĩnh Tân (đại diện Chủ đầu tư), hiện nhà 
máy đã bàn giao đưa vào vận hành 
thương mại. Các tồn tại của dự án tại thời 
điểm PAC đã được nhà thầu khắc phục và 
đã hoàn thành giai đoạn bảo hành theo 
quy định hợp đồng. Dự án đủ điều kiện để 
nghiệm thu hoàn thành công trình đưa 
vào sử dụng. 

Ý kiến của đại diện đơn vị Tư vấn 
giám sát, Tổng thầu EPC, Bộ Công 
thương, Tổ chuyên gia Hội đồng và cơ 
quan thường trực Hội đồng cho thấy các 
hạng mục công trình Nhà máy Nhiệt điện 
Vĩnh Tân 2 đã hoàn thành thi công xây 

N 
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dựng các hạng mục, công trình đã được 
thiết kế, thi công xây lắp theo các tiêu 
chuẩn được phê duyệt. 

 

Bãi xỉ thải của nhà máy rộng hơn 60 ha 

Tổ máy 1 và 2 đã chạy tin cậy đáp 
ứng yêu cầu đặt ra. Công tác chạy thử 
thông số bảo hành đã thực hiện đúng quy 
trình và kết quả đạt các chỉ tiêu bảo hành 
theo hợp đồng EPC đã ký kết. Các hồ sơ 
pháp lý về phòng chống chữa cháy, môi 
trường, phòng ngừa, ứng phó với sự cố 
hoá chất... đã được cấp đầy đủ theo quy 
định hiện hành. Dự án đủ điều kiện vận 
hành đưa vào sử dụng. 

Tuy nhiên, Hội đồng có lưu ý Chủ 
đầu tư cần lưu ý xử lý hoàn thiện hệ thống 
giám sát quá trình cháy trong buồng lửa lò 
hơi và hệ thống quan trắc thông số môi 
trường liên tục. 

Về Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh 
Tân 4, tổ chuyên gia đánh giá cao về tiến 
độ và chất lượng. Tuy xảy ra sự cố cháy 
nhưng đã được khắc phục. Rút kinh 
nghiệm từ các nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Hội 
đồng yêu cầu giám sát chặt chẽ hơn về 
chất lượng thi công và an toàn phòng 
cháy, chữa cháy, an toàn lao động, vệ 
sinh môi trường trong thi công xây dựng 
theo quy định. 

Quan điểm từ địa phương, ông 
Lương Văn Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục 
quan tâm vấn đề xử lý khói bụi, tro xỉ để 
đảm bảo môi trường. 

Trên cơ sở ý kiến tại cuộc họp, Phó 
Chủ tịch Thường trực Hội đồng – Thứ 
trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng 
khen ngợi Chủ đầu tư, Tổng thầu đã nỗ 

lực hoàn thành công trình và đưa vào 
phát điện thành công. Về cơ sở pháp lý, 
quy hoạch của dự án đảm bảo, nguồn 
than cấp rõ ràng… Về tổng thể, dự án 
Vĩnh Tân 2 là động lực tăng trưởng kinh tế 
cho tỉnh Bình Thuận; đảm bảo kỹ thuật. 
Do vậy, Hội đồng chấp thuận nghiệm thu 
hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. 

 

Đại diện chủ đầu tư báo cáo công trình nhiệt 
điện Vĩnh Tân 4 đã đủ điều kiện chấp thuận 
đưa vào sử dụng 

Tuy nhiên, Thứ trưởng lưu ý, đơn vị 
vận hành Nhà máy cần quan tâm đến 
công tác quan trắc, kết hợp với địa 
phương tìm giải pháp tiêu thụ tro xỉ, đảm 
bảo môi trường; thường xuyên cập nhật 
số liệu môi trường để có thông tin rộng rãi 
đến nhân dân. 

Theo Hợp đồng EPC, Dự án được 
khởi công 8/8/2010; đưa tổ máy 1 vào 
vận hành 12/2013 (sau 40 tháng) và 
đưa tổ máy 2 vào vận hành 6/2014 (sau 
46 tháng). Báo cáo của Chủ đầu tư 
Tông Cty phát điện 3 (Genco3) thì đến 
thời điểm hiện tại, tất cả các hạng mục 
công trình xây dựng của Dự án NMNĐ 
Vĩnh Tân 2 đã được nghiệm thu bàn 
giao tiếp nhận vận hành. Tổ máy 1 và 
các hệ thống phụ trợ của nhà máy cấp 
PAC vào ngày 30/01/2015. Tổ máy 2 
cấp PAC ngày 21/3/2015. Các tổ máy 
đã hoàn thành giai đoạn bảo hành theo 
quy định Hợp đồng. 

Ngọc Hà // 
http://www.baoxaydung.com.vn.- 2017 

(ngày 17 tháng 9) 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 09 năm 2017 - 25 - 

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

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 2 NỖ LỰC CẢI THIỆN 
VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

ây là hoạt động nằm trong chương 
trình giám sát năm 2017 của Ủy 
ban Khoa học - Công nghệ - Môi 

trường Quốc hội về “tình hình thực hiện 
Quy hoạch điện 7 và phát triển thị trường 
điện”. 

Ngày 14/9, lãnh đạo Cục Kỹ thuật an 
toàn và Môi trường công nghiệp, Cục Điều 
tiết điện lực (Bộ Công Thương) đã tham 
gia đoàn công tác của Ủy ban Khoa học - 
Công nghệ - Môi trường Quốc hội làm 
việc với Tổng công ty Phát điện 3 
(GENCO 3) và kiểm tra thực tế tại Nhà 
máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 - Công ty nhiệt 
điện Vĩnh Tân. 

Đây là hoạt động nằm trong chương 
trình giám sát năm 2017 của Ủy ban Khoa 
học - Công nghệ - Môi trường Quốc hội về 
“tình hình thực hiện Quy hoạch điện 7 và 
phát triển thị trường điện”. 

Theo Cục Kỹ thuật và an toàn Môi 
trường công nghiệp, hiện nay Tổng công 
ty Phát điện 3 có 16 nhà máy bao gồm: 9 
nhà máy nhiệt điện và 7 nhà máy thủy 
điện. 

Năm 2016, lượng điện sản xuất của 
GENCO 3 là hơn 33,8 triệu kWh, vượt kế 
hoạch đề ra. Kế hoạch sản xuất năm 2017 
là 36,7 triệu kWh. Về công tác bảo vệ môi 
trường, Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa 
học - Công nghệ - Môi trường Quốc hội 
dành sự quan tâm đặc biệt đến Nhà máy 
nhiệt điện Vĩnh tân 2. 

Sau khi nghe báo cáo của GENCO 3 
và kiểm tra thực tế hiện trường, Đoàn 
công tác đánh giá cao những nỗ lực của 
Công ty nhiệt điện Vĩnh Tân trong công 
tác bảo vệ môi trường, xử lý chất thải, tái 
chế tro, xỉ phát sinh và tuyên truyền, chia 
sẻ thông tin với người dân xung quanh. 

Cụ thể, nhà máy đã chuyển đổi 
nhiên liệu đốt khởi động lò từ dầu HFO 
sang dầu FO, hoàn thành cải tiến hệ 
thống lọc bụi tĩnh điện (ESP) để đưa vào 
vận hành ngay từ khi khởi động lò hơi, 

giải quyết triệt để việc phát thải khói đen 
trong quá trình khởi động. Quan trắc, giám 
sát chất lượng khí thải và nước thải sau 
hệ thống xử lý thường xuyên, liên tục. 

Cùng đó, xây dựng đường nội bộ 
vận chuyển tro xỉ ra bãi thải và lắp đặt 19 
camera giám sát quá trình vận chuyển tro 
xỉ, truyền tín hiệu về Chi cục Bảo vệ môi 
trường tỉnh Bình Thuận. Quy trình thực 
hiện và giám sát việc thu gom, vận 
chuyển, xử lý tro xỉ đã được xây dựng, 
trình UBND tỉnh Bình Thuận thông qua, 
đảm bảo an toàn về môi trường. Công ty 
cũng đã ký Hợp đồng xử lý, tái chế tro xỉ 
làm phụ gia xi măng và gạch không nung 
với 4 doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, công ty thiết lập phòng 
quan hệ cộng đồng, định kỳ hàng tháng 
mở cửa đón tiếp người dân và đoàn thể, 
ban ngành vào tham quan, giám sát công 
tác quản lý vận hành, quản lý môi trường 
của nhà máy. 

Song song với nhiệm vụ đảm bảo 
sản xuất, đầu tư xây dựng các dự án 
trọng điểm, thời gian qua GENCO 3 đã và 
đang phối hợp triển khai các công tác 
quan hệ cộng đồng, an sinh xã hội với địa 
phương như: tuyển dụng 361 lao động địa 
phương vào làm việc tại công ty và Ban 
Quản lý dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân; tổ 
chức cho 61 con em địa phương học 
Trung cấp vận hành nhà máy điện. 

Ngoài ra Tổng Công ty cũng cùng 
với địa phương tham gia vào các chương 
trình cải tạo cơ sở hạ tầng, hỗ trợ người 
dân có hoàn cảnh khó khăn. 

Tại buổi làm việc, GENCO 3 mong 
muốn được nhân dân cả nước hiểu được 
vai trò to lớn của nhiệt điện than đối với 
nền kinh tế đất nước, tránh các thông tin 
sai lệch, thiếu trung thực gây dự luận 
không tốt, ảnh hưởng đến hoạt động của 
doanh nghiệp và tạo sự bất an trong 
người dân. 

Đ 
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Thực tế, các mẫu tro xỉ đã được 
kiểm tra về thành phần nguyên liệu và đều 
cho kết quả không có chất nguy hại, do 
đó, GENCO 3 kiến nghị Bộ Xây dựng sớm 
ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia 
về yêu cầu kỹ thuật của tro, xỉ nhiệt điện 
làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp cho 

các công trình dân dụng, công nghiệp để 
tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong 
việc xử lý vấn đề tro xỉ trong những năm 
tới./. 

Uyên Hương // http://bnews.vn.- 2017 
(ngày 14 tháng 9) 

__________________________________ 

NHỮNG HỒ BÙN ĐỎ KHỔNG LỒ CHỰC CHỜ GÂY HỌA 

hiều hồ chứa bùn đỏ ở mỏ khai 
thác titan đã bị vỡ nhưng mối họa 
này vẫn chưa được ngăn chặn.  

Bình Thuận được nhiều người biết 
đến với những đồi cát màu nâu đỏ nằm 
ven biển, đẹp nguyên sơ. Những năm gần 
đây, vì khai thác titan ồ ạt, có rất nhiều đồi 
cát đã biến thành những “hố bom” hoang 
tàn. Nguy hiểm hơn, các mỏ khai thác 
titan tạo ra những hồ chứa bùn đỏ khổng 
lồ nằm trên cao, chẳng khác nào những 
“túi bom” chực chờ gây họa. 

Tỉnh nói ngưng, mỏ vẫn hoạt động 

Chúng tôi có mặt tại các khu vực 
khai thác titan ở Bình Thuận vào những 
ngày đầu tháng 8, sau khi có thông tin 
những mỏ khai thác titan (do Bộ TN&MT 
cấp phép) đã tạm dừng hoạt động. Thế 
nhưng khi tiếp cận sâu bên trong mỏ và 
dùng thiết bị ghi hình từ trên cao, chúng 
tôi nhận thấy một số mỏ vẫn có dấu hiệu 
hoạt động. 

Cụ thể, tại khu vực Thiện Ái (huyện 
Bắc Bình) do Công ty ĐC khai thác, chúng 
tôi thấy có rất nhiều công nhân và phương 
tiện cơ giới hoạt động. Hình ảnh ghi nhận 
từ trên cao còn cho thấy mỏ này đang tạo 
ra nhiều hồ bùn đỏ, có hồ rộng như sân 
bóng đá nằm ngay trên đỉnh đồi. 

 “Nếu hồ chứa bùn này bị vỡ, chắc 
chắn dòng bùn đỏ sẽ tràn ra tới biển vì 
xung quanh không thấy công trình gì có 
thể ngăn chặn được” - một kỹ sư về môi 
trường đi cùng chúng tôi nhận định. 

Tại khu vực Long Sơn - Suối Nước 
(TP Phan Thiết), chúng tôi cũng ghi nhận 
được ở khu vực giáp ranh giữa hai mỏ do 

Công ty ĐT SG và Công ty PH khai thác, 
có công nhân thường xuyên bơm nước đỏ 
quạch từ các hố khai thác quặng. Người 
dân địa phương cho biết thời gian qua họ 
vẫn thường xuyên thấy cảnh này nên lo 
ngại những dòng nước đó sẽ tràn ra môi 
trường hoặc ngấm dần xuống đất. “Chúng 
tôi không được vào khu vực mỏ, chỉ quan 
sát từ xa. Thấy họ bơm nước đỏ như thế 
nên rất lo. Nếu xảy ra sự cố, nước đỏ tràn 
xuống dưới này thì hoa màu chết hết” - 
một người dân trồng dưa hấu dưới chân 
đồi phản ánh. 

 

Hồ chứa bùn đỏ khổng lồ nằm ngay trên đồi 
cao,  khu vực mỏ titan của Công ty ĐC. Ảnh: 
TH.PH 

 

Sự cố tràn hồ bùn đỏ năm 2016 của Công ty 
Tân Quang Cường gây ra nhiều thiệt hại. Ảnh: 
PN 

N 
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Ông Nguyễn Toàn Thiện, đại biểu 
HĐND tỉnh Bình Thuận (có nhiều năm 
giám sát hoạt động khai thác titan ở Bình 
Thuận), cho biết tại buổi tọa đàm về khai 
thác titan vào tháng 7-2017, lãnh đạo 
UBND tỉnh cho biết các mỏ khai thác titan 
do Bộ TN&MT cấp phép đã tạm dừng khai 
thác do chưa đảm bảo các quy định liên 
quan. Thế nhưng sau đó ông đi khảo sát 
thực tế vẫn thấy nhiều mỏ có dấu hiệu 
hoạt động. “Tôi cũng không hiểu vì sao 
tỉnh nói mỏ đã ngưng nhưng vẫn thấy 
hoạt động. Tôi sẽ tiếp tục chất vấn về 
chuyện này” - ông Thiện bày tỏ. 

Nhiều lần hồ vỡ, nguy cơ vẫn còn 

Từ những hình ảnh do chúng tôi 
cung cấp, một kỹ sư địa chất cho rằng 
những hồ bùn đỏ khổng lồ nằm trên 
những đồi cát cao như thế là rất nguy 
hiểm.  

“Hình ảnh cho thấy những hồ này 
không có bờ thành chắc chắn, chỉ là 
những lớp bùn cát đắp chồng lên nhau. 
Do đó chỉ cần xuất hiện vài cơn mưa là hồ 
có thể bị vỡ, nước sẽ tràn ra môi trường, 
chảy xuống các khu dân cư, các khu du 
lịch ven biển. Trên thực tế, ở Bình Thuận 
đã từng xảy ra nhiều vụ vỡ hồ chứa bùn 
đỏ gây thiệt hại rất nặng nề” - vị này phân 
tích. 

Qua thu thập nhiều tài liệu liên quan, 
chúng tôi phát hiện nếu làm đúng theo 
thiết kế, các mỏ khai thác titan không có 
những hồ bùn đỏ nằm trên đồi cao. Cụ 
thể, theo hồ sơ thiết kế, việc tuyển quặng 
chỉ diễn ra trong moong (khu vực khai 
thác), xung quanh có bốn vách ngăn. 
Nước dùng để tuyển quặng được sử dụng 
theo kiểu “tuần hoàn khép kín”. Do đó, 
việc phát sinh những hồ nước - bùn đỏ 
khổng lồ cho thấy các mỏ này hoạt động 
không đúng thiết kế hoặc không xây dựng 
thiết kế mỏ.  

Đơn cử, đối với mỏ khai thác của 
Công ty QC, nơi xảy ra vụ vỡ hồ bùn đỏ 
vào năm 2016, trong hồ sơ thiết kế mỏ 
chúng tôi cũng không thấy thể hiện thông 
tin về hồ chứa bùn đỏ. Sau khi xảy ra sự 
cố, trong một văn bản gửi HĐND, UBND 
tỉnh Bình Thuận cho biết theo xác định 

của Sở TN&MT tỉnh, nguyên nhân là do 
công ty này tự làm hồ chứa và sự cố xảy 
ra khi công ty chưa hoàn tất các thủ tục 
theo quy định. “Sở TN&MT đã có báo cáo 
nhận khuyết điểm và tổ chức họp kiểm 
điểm trước UBND tỉnh” - văn bản thể hiện 
thêm. 

Trao đổi với chúng tôi về những hồ 
bùn đỏ khổng lồ ở những mỏ titan đang 
chực chờ gây họa và vai trò giám sát của 
đại biểu HĐND tỉnh về vấn đề này, ông 
Nguyễn Toàn Thiện cũng bất bình. Ông 
nói: “Sau khi xảy ra các vụ vỡ hồ chứa 
bùn đỏ ở các mỏ khai thác titan, Chính 
phủ không ít lần yêu cầu kiểm tra, làm rõ 
nhưng đến nay vẫn chưa thấy có đơn vị 
nào nêu được nguyên nhân cụ thể là do 
đâu. Vì sao đã xảy ra nhiều vụ vỡ hồ bùn 
đỏ rồi mà các mỏ vẫn còn tình trạng này? 
Vấn đề này tôi liên tục chất vấn các đơn vị 
liên quan nhưng vẫn chưa được trả lời 
thỏa đáng. Tại kỳ họp HĐND tỉnh mới đây, 
các sở, ngành lại hứa sẽ trả lời bằng văn 
bản. Đến giờ vẫn chưa thấy”. 

 

Liên tục vỡ hồ, bùn đỏ tuôn như 
thác 

Chỉ từ năm 2010 đến nay, ít nhất đã 
có bảy vụ vỡ hồ chứa nước - bùn đỏ ở 
các mỏ khai thác titan tại Bình Thuận. 

Vụ vỡ hồ chứa bùn gần đây nhất 
xảy ra vào tháng 6-2016, tại mỏ khai 
thác titan của Công ty Tân Quang 
Cường (xã Thuận Quý, huyện Hàm 
Thuận Nam, Bình Thuận). Lượng bùn 
đỏ từ mỏ này tuôn như suối, tràn qua 
nhiều khu dân cư, khu du lịch và chảy ra 
tới biển, gây nhiều thiệt hại.  

Đơn vị để xảy ra vỡ hồ nhiều nhất 
là Công ty Cổ phần Đầu tư khoáng sản 
và Thương mại Bình Thuận với ba vụ. 
Trong đó có vụ lượng bùn đỏ tuôn chảy 
hơn 3 km. 

 

Bài 3: Nước giếng đỏ ngầu, suối, 
bàu cũng lâm nguy 

Trung Thanh - Khang Bách // 
http://plo.vn.- 2017 (ngày 12 tháng 9) 
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TÀI NGUYÊN QUỐC GIA PHẢI ĐƯỢC GÌN GIỮ!’ 

í thư Tỉnh ủy Bình Thuận, ông 
Nguyễn Mạnh Hùng, đã nêu quan 
điểm như thế sau khi kiến nghị các 

cơ quan trung ương tháo gỡ các “điểm 
nghẽn” của quy hoạch titan. 

Sau cuộc họp giữa lãnh đạo tỉnh 
Bình Thuận với Ban Kinh tế Trung ương 
cùng các bộ, ngành liên quan để tìm 
hướng ra cho tình trạng “thủ phủ titan kêu 
cứu” hiện nay, Pháp Luật TP.HCM đã có 
cuộc trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Hùng, 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy 
Bình Thuận. 

Ông Hùng nói: “Chúng tôi đã có cuộc 
họp với ông Cao Đức Phát, Phó ban 
Thường trực Ban Kinh tế Trung ương, 
cùng đại diện các cục, vụ của Bộ TN&MT 
và các bộ, ngành liên quan để xem xét 
toàn diện quy hoạch titan trên địa bàn tỉnh 
Bình Thuận theo Quyết định số 1546/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2013. 
Tại cuộc họp, tỉnh Bình Thuận đã đề nghị 
Ban Kinh tế Trung ương kiến nghị Ban Bí 
thư có ý kiến với Ban cán sự đảng Chính 
phủ về vấn đề này”. 

Phải lo cho dân và bảo vệ môi 
trường 

Phóng viên:Thưa ông, mục tiêu đặt 
ra cao nhất của tỉnh Bình Thuận trong 
cuộc làm việc trên là gì? 

+ Ông Nguyễn Mạnh Hùng: Mục 
tiêu cao nhất là phải lo cho dân sinh và 
môi trường. Như anh đã biết, Bình Thuận 
là một trong những tỉnh khô hạn nhất Việt 
Nam. Nước là tài nguyên đặc biệt quan 
trọng, là thành phần thiết yếu của sự 
sống, quyết định sự phát triển và đi lên 
của tỉnh trong khi titan tại Bình Thuận lại 
phân bổ trong tầng chứa nước rất nghèo 
về trữ lượng. 

Thực tế cho thấy nước là nguồn 
cung cấp cho nhu cầu dân sinh, sản xuất 
nông nghiệp và phát triển du lịch ven biển. 
Do đó cần phải cân nhắc, sử dụng và phải 
ưu tiên cho dân sinh, sinh kế của người 

dân và phát triển kinh tế, xã hội ở địa 
phương trước. 

Việc cung cấp nước cho hoạt động 
khai thác titan cũng được xem xét nhưng 
phải sau khi cân đối các nhu cầu đã nói ở 
trên. Đây là thời điểm phải nhìn nhận thật 
sự nghiêm túc, toàn diện lại quy hoạch 
titan này bởi việc khai thác nước không có 
quy hoạch sẽ gây ra nguy cơ cạn kiệt và ô 
nhiễm nguồn nước, tác động xấu đến môi 
trường và đời sống của nhân dân. 

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận nhiều 
nhiệm kỳ qua luôn đau đáu, quan tâm 
nhất là làm sao tạo ra được nhiều nguồn 
nước để phục vụ dân sinh và phát triển, 
đưa Bình Thuận đi lên. Do đó cần phải có 
cơ chế bảo vệ, quản lý tài nguyên nước, 
kể cả nước mặt và nguồn nước ngầm - tài 
nguyên dưới lòng đất để sử dụng một 
cách hợp lý, lâu dài và bền vững. 

. Thưa ông, hiện nay trên thế giới, 
chỉ những nước có công nghệ tiên tiến, 
tiềm lực kinh tế lớn mới có thể tạo ra các 
sản phẩm giá trị cao từ quặng titan trong 
khi quy hoạch titan lại đặt ra mục tiêu chế 
biến sâu đến mức tạo ra titan kim loại và 
hợp kim titan. Ngoài ra, quy hoạch này 
còn đặt mục tiêu phát triển Bình Thuận 
thành một trung tâm khai thác, chế biến 
quặng titan quy mô lớn nhất Việt Nam. Có 
ý kiến cho rằng nếu chưa có công nghệ 
chế biến cao thì nên đưa titan vào dự trữ? 

+ Đây cũng chính là vấn đề mà tỉnh 
Bình Thuận đã có nhiều khảo sát, đánh 
giá, họp bàn và đưa ra dự thảo để đề 
xuất. Thực tế khai thác titan hiện nay chỉ 
tập trung vào việc khai thác, tận thu quặng 
thô và chưa nâng cao được giá trị thương 
phẩm của titan qua chế biến. 

Tôi nghĩ trung ương sẽ xem xét, đối 
chiếu với tình hình thực tế ở địa phương 
để có chính sách phù hợp. Làm sao để dù 
dự trữ hay khai thác cũng không ảnh 
hưởng, tác động đến cộng đồng dân cư ở 
tỉnh Bình Thuận. 

B 
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Sẽ có cơ chế dự trữ tài nguyên 
titan 

. Quy hoạch titan trên hiện chồng lấn 
33 dự án phát triển kinh tế, xã hội với diện 
tích lên đến hơn 4.500 ha. Những doanh 
nghiệp đã “lỡ” đầu tư nhưng không may lại 
vướng vào khu vực chồng lấn với quy 
hoạch titan đã mất nhiều cơ hội và tiền 
bạc, công sức, thời gian. Họ đang trong 
tình cảnh “đi cũng dở, ở không xong”. 
Điều này đang gây khó khăn gì cho phát 
triển kinh tế, xã hội của Bình Thuận và 
tỉnh đã đề xuất hướng tháo gỡ ra sao? 

+ Cám ơn anh đã đặt câu hỏi này, 
tỉnh cũng chia sẻ và tính toán rất cụ thể 
câu hỏi anh vừa đề cập. 

Đúng là tỉnh đang đề xuất tháo gỡ 
khó khăn cho những doanh nghiệp đã 
được chấp thuận đầu tư nhưng vướng 
quy hoạch titan nên phải dừng lại.  

Trước mắt, cần phải đề xuất điều 
chỉnh quy hoạch cho phù hợp với địa 
phương và tháo gỡ khó khăn cho các dự 
án đang bị chồng lấn vì quy hoạch titan. 
Thực tế nhiều nhà đầu tư đã rất nản lòng 
khi dự án của họ đã được chấp thuận đầu 
tư nhưng theo Luật Khoáng sản thì những 
khu vực quy hoạch khai thác titan không 
được thực hiện các dự án khác. 

Tháng 12-2017, báo cáo Thủ 
tướng 

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, 
một lãnh đạo Cục Công nghiệp (Bộ 
Công Thương) cho biết Bộ Công 
Thương sẽ rà soát quy hoạch titan và 
có báo cáo gửi Thủ tướng vào tháng 
12-2017.  

Trước mắt, Ban Kinh tế Trung ương 
đã đồng ý sẽ kiến nghị với Ban Bí thư, với 
Chính phủ và các bộ, ngành liên quan áp 
dụng cơ chế mở, tạo điều kiện tốt nhất 
cho các nhà đầu tư này hoạt động tốt để 
giảm bớt những thiệt hại trong thời gian 
qua. 

. Như vậy Ban Kinh tế Trung ương 
và các bộ, ngành đã đồng ý với đề xuất, 
kiến nghị của Bình Thuận và quy hoạch 

titan năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ 
sẽ được điều chỉnh? 

+ Trước mắt, Ban Kinh tế Trung 
ương đã có kết luận với nội dung sẽ kiến 
nghị những đề xuất của tỉnh Bình Thuận 
để tháo gỡ những khó khăn thời gian qua 
cho tỉnh. 

Ban Kinh tế Trung ương cũng kiến 
nghị Ban Bí thư, Chính phủ, các bộ, 
ngành liên quan cần có cơ chế dự trữ 
khoáng sản titan bởi tài nguyên của quốc 
gia cần phải được gìn giữ. 

. Xin cám ơn ông. 

Không thể hy sinh nguồn nước 
ngọt cho titan 

Bình Thuận là tỉnh có nhiều nắng, 
nhiều gió và không có mùa đông. Dựa 
trên số liệu đo gió tính được năng lượng 
gió của tỉnh đạt được 7÷9,8 tỉ kWh/năm. 
Bên cạnh đó, năng lượng mặt trời cũng 
rất cao, đạt được 1,0÷3,0 tỉ kWh/năm. 
Do đó Bình Thuận rất thuận lợi cho việc 
phát triển thành trung tâm năng lượng 
sạch. Ngoài ra, với cảnh quan thiên 
nhiên ven biển, Bình Thuận cũng rất 
thuận lợi trong việc phát triển du lịch. 

Về khai thác titan, con số gần 559 
triệu tấn quặng theo quy hoạch là con 
số ảo dựa vào những tính toán thiếu cơ 
sở khoa học. Nếu thăm dò bài bản và 
tính toán đúng phương pháp thì quặng 
titan ở Bình Thuận không nhiều, hiệu 
quả khai thác không cao. 

Đó là chưa nói đến việc khai thác 
quặng titan cần một lượng nước rất lớn 
trong khi Bình Thuận là địa phương khô 
hạn nhất nước. Tôi cho rằng nước ngọt 
ở Bình Thuận còn quý hơn cả titan nên 
không thể hy sinh nguồn nước ngọt và 
các cảnh quan môi trường để phục vụ 
các dự án khai thác titan. 

Vì thế, thay vì phát triển thành trung 
tâm titan, Bình Thuận nên phát triển 
thành trung tâm du lịch và năng lượng 
sạch. 

TS NGUYỄN THÀNH SƠN, nguyên 
Trưởng ban  Chiến lược Tập đoàn Than-Khoáng 
sản Việt Nam 
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Hệ quả như thế phải có người 
chịu trách nhiệm chứ! 

Qua theo dõi loạt bài “Thủ phủ titan 
kêu cứu”, tôi thấy từ quy hoạch nguồn 
tài nguyên đến cấp phép, giám sát các 
doanh nghiệp khai thác titan đều có 
những vấn đề rất đáng lo ngại, đặc biệt 
là hệ quả về môi trường sinh thái. Do 
các khâu này không thực hiện theo quy 
định về bảo vệ môi trường, không lường 
trước được hậu quả tổn thất về tài 
nguyên môi trường, gây thất thu tiền 
thuế ngân sách… Thực tế hiện nay việc 
khai thác titan không đóng góp nhiều 
cho ngân sách Bình Thuận, trong khi đó 
hệ quả môi trường về lâu dài là khá 
nặng nề. 

Tôi cho rằng cần phải làm rõ những 
thiệt hại về môi trường và cả những 
thiệt hại về kinh tế, xã hội do những bất 

hợp lý từ quy hoạch cũng như sai phạm 
mà các dự án khai thác titan đã, đang 
và sẽ gây ra cho Bình Thuận. Từ đó truy 
trách nhiệm các đơn vị liên đới. Vì tài 
nguyên là nguồn lợi chung của quốc 
gia, do đó nếu khai thác không hiệu quả 
thì phải có ai đó chịu trách nhiệm chứ! 
Nếu không có đơn vị nào chịu trách 
nhiệm thì nguồn tài nguyên sẽ tiếp tục bị 
“xà xẻo”, còn môi trường thì bị tàn phá. 
Đây không phải là câu chuyện riêng của 
tỉnh Bình Thuận mà là vấn đề chung của 
quốc gia. 

TS PHẠM VIẾT THUẬN, Viện trưởng Viện 
Kinh tế tài nguyên và môi trường trực thuộc Liên 
hiệp các hội khoa học  
và kỹ thuật TP.HCM 

TRUNG THANH ghi 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2017 
(ngày 15 tháng 9) 

__________________________________ 

KHÔNG GIAO NƠI CÓ BÃI GIỐNG Ở HÒN CAU CHO 
DU LỊCH 

hông xem xét giải quyết hoặc tham 
mưu cấp có thẩm quyền giao diện 
tích đảo, mặt nước thuộc phạm vi 

phân khu bảo vệ nghiêm ngặt trong Khu 
bảo tồn biển Hòn Cau, nơi có bãi giống, 
bãi đẻ thủy sản cho các tổ chức, cá nhân 
để triển khai các hoạt động du lịch. 

 

Một góc Hòn Cau 

Ngày 14-9, tin từ UBND tỉnh Bình 
Thuận cho biết, đã có công văn gởi các 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
(NN&PTNT), TN&MT, KH&ĐT, VH-
TT&DL, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ 

huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND các 
huyện, thị xã, thành phố ven biển yêu cầu 
thực hiện Công văn của Bộ NN&PTNT về 
việc tăng cường thực hiện các quy định về 
quản lý khu bảo tồn biển. 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban 
Quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau chủ trì, 
phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi 
trường, UBND huyện Tuy Phong và các 
đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, 
nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện 
nghiêm các quy định về quản lý Khu bảo 
tồn biển. Trong đó, lưu ý đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, công tác quan trắc định 
kỳ về tình trạng đa dạng sinh học và chất 
lượng môi trường trong phạm vi Khu bảo 
tồn biển Hòn Cau.  

Đặc biệt không xem xét giải quyết 
hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền giao 
diện tích đảo, mặt nước thuộc phạm vi 
phân khu bảo vệ nghiêm ngặt trong Khu 
bảo tồn biển Hòn Cau, nơi có bãi giống, 

K 
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bãi đẻ thủy sản cho các tổ chức, cá nhân 
để triển khai các hoạt động du lịch. 

 

Núi Cao Cát trên đảo Phú Quý 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn phối hợp các sở, ngành chức năng, 
UBND huyện Tuy Phong tổ chức tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục cộng đồng về 
lợi ích, trách nhiệm trong việc bảo vệ các 
rạn san hô, thảm cỏ biển và nguồn lợi 
thủy sản; nghiên cứu tình hình cụ thể của 
địa phương để tham mưu giao cho cộng 
đồng ngư dân sống trong và xung quanh 
Khu bảo tồn biển Hòn Cau được tham gia 
quản lý Khu bảo tồn biển kết hợp với phát 

triển du lịch trên cơ sở tuân thủ quy định 
của pháp luật và quy chế quản lý của Khu 
bảo tồn biển Hòn Cau. 

Ngoài ra, tỉnh cũng giao UBND 
huyện Tuy Phong chỉ đạo các đơn vị liên 
quan phối hợp Ban quản lý Khu bảo tồn 
biển Hòn Cau thực hiện tốt, có hiệu quả 
Dự án “Bảo vệ rùa biển tiến tới phát triển 
du lịch sinh thái có sự tham gia của cộng 
đồng tại Khu bảo tồn biển Hòn Cau”. 

Đối với khu vực đảo Phú Quý, tỉnh 
yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn phối hợp cùng UBND huyện 
Phú Quý rà soát và đề xuất các khu vực 
không được giao diện tích mặt nước, nơi 
có tính đa dạng sinh học cao, các bãi rạn 
san hô, thảm cỏ biển phân bố, nơi có bãi 
giống, bãi đẻ thủy sản cho các tổ chức, cá 
nhân để triển khai các hoạt động du lịch 
xung quanh vùng biển ven bờ đảo Phú 
Quý. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2017 
(ngày 14 tháng 9) 

__________________________________ 

LIENVIETPOSTBANK THAM GIA TÀI TRỢ NHÀ MÁY 
NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4 

ừa qua, Ngân hàng 
LienVietPostBank đã ký kết Hợp 
đồng Tín dụng và Hợp đồng Hợp 

vốn cho Nhà máy điện Vĩnh Tân 4 mở 
rộng thuộc Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân 
(Bình Thuận). 

 

Toàn cảnh buổi lễ ký kết 

Theo đó, LienVietPostBank là 1 
trong 5 ngân hàng (các ngân hàng khác là 
ABBank, Agribank, HDBank, TPBank) 

tham gia đồng tài trợ cho Nhà máy điện 
Vĩnh Tân 4 với tổng vốn tài trợ của 5 bên 
là 5.400 tỷ đồng (trong đó 
LienVietPostBank tham gia 500 tỷ đồng) 
nhằm thanh toán hợp đồng EPC và các 
chi phí khác. 

Nhiệt điện Vĩnh Tân, có tổng mức 
đầu tư trên 23.000 tỷ đồng, tổng công 
suất lắp đặt 600 MW (1x600MW), sản 
lượng điện sản xuất khoảng 3,6 tỷ 
Kwh/năm. "Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân 
là cụm điện lực lớn nhất Việt Nam, giải 
quyết an ninh năng lượng của toàn miền 
Nam. Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân được 
triển khai từ năm 2016 và tháng 06/2017 
đã vận hành phát điện. Với sự thu xếp tín 
dụng hôm nay, chúng tôi tin tưởng rằng 
Dự án sẽ hoàn thành đúng tiến độ vào 
năm 2018" - ông Đặng Hoàng An - Tổng 
Giám đốc EVN – cho biết. 

V 
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Được biết trong lĩnh vực sản xuất 
điện lực, LienVietPostBank đã tham gia tài 
trợ cho nhiều dự án, như Dự án Nhà máy 
Nhiệt điện Vũng Áng, Dự án Nhà máy 
Nhiệt điện Thái Bình 02, Dự án Thủy điện 

Xekaman 01 và Dự án Thủy điện 
Xekaman 03 (Lào).  

M. Hà // http://baophapluat.vn.- 2017 
(ngày 22 tháng 9) 

__________________________________ 

TÌM HƯỚNG ĐI BỀN VỮNG CHO CÂY THANH LONG - BÀI 1:  

MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG, ĐA DẠNG SẢN PHẨM 

hát huy tiềm năng, thế mạnh của 
địa phương, Bình Thuận tích cực 
triển khai biện pháp tìm hướng đi 

bền vững cho cây thanh long.  

 

Tìm hướng đi bền vững cho cây thanh long. 
Ảnh: TTXVN. 

Việc mới đây Australia chính thức 
cho phép nhập khẩu trái thanh long của 
Việt Nam thực sự là một tin tốt với 
người trồng thanh thanh long. Tại Bình 
Thuận - “thủ phủ” thanh long của cả 
nước, những năm qua, cây thanh long 
tăng nhanh về diện tích và sản lượng.  

Sản xuất thanh long mang lại hiệu 
quả kinh tế cao hơn so với nhiều loại 
cây trồng khác và nâng thu nhập cho 
người nông dân. Phát huy tiềm năng, 
thế mạnh của địa phương, Bình Thuận 
tích cực triển khai biện pháp tìm hướng 
đi bền vững cho cây thanh long. 

Thanh long được xếp vào nhóm 12 
cây ăn quả chủ lực và là một trong 9 loại 
cây trồng chủ lực của Việt Nam có lợi 
thế cạnh tranh trên thị trường thế giới. 
Diện tích trồng thanh long tại Việt Nam 
hiện khoảng 37.000 ha; trong đó, Bình 
Thuận là tỉnh có diện tích lớn nhất cả 

nước với 27.000 ha, sản lượng hàng 
năm đạt khoảng 500.000 tấn (chiếm 
80% sản lượng thanh long cả nước).  

Hiện thanh long Bình Thuận tiêu 
thụ trên thị trường chủ yếu là trái tươi; 
ước tính khoảng 15 - 20% sản lượng 
thanh long cung cấp cho thị trường nội 
địa; 80 - 85% tập trung cho xuất khẩu.  

Để mở rộng thị trường tiêu thụ 
thanh long, Bộ Công Thương, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND 
tỉnh Bình Thuận triển khai nhiều giải 
pháp thúc đẩy tiêu thụ thanh long trong 
và ngoài nước.  

Cụ thể là tổ chức các hoạt động kết 
nối, mở rộng thị trường tiêu thụ trái 
thanh long của tỉnh Bình Thuận, thực 
hiện mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản 
và cung ứng vật tư phục vụ sản xuất 
nông nghiệp (mô hình tiêu thụ thanh 
long).  

Đồng thời, ban hành văn bản chỉ 
đạo triển khai đồng bộ hóa các giải pháp 
nhằm đẩy nhanh thời gian làm công tác 
thông quan hàng hóa. Các cơ quan kiểm 
dịch tại khu vực cảng, cửa khẩu ưu tiên 
và tạo điều kiện thuận lợi trong công tác 
kiểm dịch thực vật đối với thanh long 
xuất khẩu; tăng cường công tác an ninh, 
trật tự trên địa bàn cho thương nhân thu 
mua thanh long; cho phép các biện pháp 
phù hợp để ưu tiên đối với việc vận 
chuyển thanh long, điều tiết kịp thời 
phương tiện vận tải, tránh tình trạng ùn 
tắc hàng hóa…  

P 
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Ông Đỗ Minh Kính, Giám đốc Sở 
Công Thương tỉnh Bình Thuận cho biết, 
với việc Australia chính thức cho phép 
nhập khẩu trái thanh long của Việt Nam, 
đây là một tin tốt với người trồng thanh 
thanh long Bình Thuận. 

Hiện thanh long Bình Thuận xuất 
khẩu vào 15 thị trường các nước; trong 
đó, chủ lực là châu Á (chiếm 84%), châu 
Âu (khoảng 14%) còn lại là châu Mỹ. 
Ngoài thị trường truyền thống là Trung 
Quốc, các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất 
khẩu thanh long sang Ấn Độ, Myanmar, 
Hàn Quốc, Cộng hòa Séc…  

Nhằm đa dạng sản phẩm thanh 
long, nhiều công ty, đơn vị nghiên cứu 
sản phẩm mới từ thanh long, tạo đầu ra 
cho trái thanh long. Bên cạnh việc tiêu 
thụ thanh long trái tươi, hiện trên địa bàn 
tỉnh Bình Thuận có một số doanh nghiệp 
đầu tư, chế biến sản phẩm từ thanh long 
như: nước ép, sấy khô, sấy dẻo, rượu 
thanh long… Các sản phẩm này bước 
đầu thâm nhập thị trường và được 
người tiêu dùng quan tâm.  

Hiện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 
có hơn 10 đơn vị, doanh nghiệp sản 
xuất các sản phẩm chế biến từ trái thanh 
long. Nhiều hợp tác xã thanh long trên 
địa bàn bắt đầu đẩy mạnh nghiên cứu, 
sản xuất các sản phẩm thanh long từ 
chính vùng nguyên liệu của mình như: 
sản phẩm rượu vang thanh long hợp tác 
xã Hàm Đức (huyện Hàm Thuận Bắc), 
thanh long sấy khô Hợp tác xã Phan 
Long (thành phố Phan Thiết), si rô, rượu 
vang của Hợp tác xã Hàm Kiệm (Hàm 
Thuận Nam)… 

Sản phẩm thanh long sấy dẻo của 
Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương 
mại Dịch vụ xuất nhập khẩu Bé Dũng tại 
xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam 
(tỉnh Bình Thuận) là một điển hình. Với 
công nghệ sấy dẻo tiến tiến của Đức và 
lựa chọn nguồn nguyên liệu thanh long 
“sạch” theo tiêu chuẩn VietGap và 
GlobalGap để chế biến, sản phẩm thanh 
long sấy bước đầu thu hút sự chú ý của 

thị trường trong nước và ra thị trường 
các nước Anh, Đức… 

Ông Đỗ Văn Dũng, Giám đốc Công 
ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại 
Dịch vụ xuất nhập khẩu Bé Dũng cho 
biết, trước tình trạng diện tích thanh long 
phát triển ồ ạt, thị trường tiêu thụ trái 
thanh long ngày càng khó khăn.  

Việc phải tìm một hướng đi mới để 
nâng giá trị cho trái thanh long, đáp ứng 
yêu cầu khắt khe của thị trường là cần 
thiết. Năm 2014, ông Dũng tình cờ gặp 
một kỹ sư Việt kiều từ Đức về nước giới 
thiệu công nghệ sấy dẻo trái cây. Từ đó, 
ông quyết định dành toàn bộ số vốn 
nhập khẩu công nghệ sấy về sản xuất. 
Ban đầu chưa có kinh nghiệm, liên tục 
gặp thất bại nhưng qua thời gian thử 
nghiệm, sản phẩm thành công, gây 
được sự chú ý của thị trường trong và 
ngoài nước.  

Quy trình sản xuất thanh long sấy 
dẻo được kiểm soát chặt chẽ từ khâu 
nguyên liệu, chế biến sản phẩm, đóng 
gói đến kho chứa. Thanh long tươi sau 
khi được rửa sạch, lột vỏ, thái mỏng 
được đưa vào lò sấy bằng nhiệt.  

Sau khi sấy, thanh long vẫn giữ 
được hương vị đặc trưng tự nhiên, đẹp 
mắt và bảo quản lâu hơn. Để thành 
phẩm 1kg thanh long sấy dẻo cần 18 - 
20 kg trái tươi. Công suất sản xuất ban 
đầu nhà máy khoảng 200kg thanh long 
sấy dẻo mỗi ngày tương đương 3,2 tấn 
thanh long tươi.  

Ông Nguyễn Phú Hoàng, Chủ tịch 
Liên minh hợp tác xã Bình Thuận cho 
hay, hiện việc bán trái thanh long tươi 
còn nhiều hạn chế như thời gian bảo 
quản, giá trị gia tăng không cao… Việc 
tạo ra dòng sản phẩm chế biến ngay từ 
vùng nguyên liệu thanh long dồi dào là 
hướng đi đúng không những giải quyết 
vấn đề tiêu thụ trái trong những lúc dư 
thừa mùa chính vụ mà còn góp phần đa 
dạng hóa sản phẩm và nâng giá trị gia 
tăng cho thanh long Bình Thuận.  
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Tuy nhiên, hiện các hợp tác xã gặp 
một số khó khăn về nguồn vốn mở rộng 
quy mô sản xuất, đầu tư công nghệ, mở 
rộng thị trường… Do đó, để phát triển 
mạnh hơn mô hình sản xuất sau thu 
hoạch này cần sự hỗ trợ của nhà nước 

cũng như sự hợp tác phát triển của các 
đối tác.  

Bài 2: Phát triển thanh long theo 
hướng công nghệ cao  

Nguyễn Thanh // http://bnews.vn.- 2017 
(ngày 12 tháng 9) 

__________________________________ 

TÌM HƯỚNG ĐI BỀN VỮNG CHO CÂY THANH LONG - BÀI 2: 

 PHÁT TRIỂN THEO HƯỚNG CÔNG NGHỆ CAO 

ình Thuận đang hình thành vùng 
sản xuất thanh long theo hướng 
ứng dụng nông nghiệp công 

nghiệp cao để nâng cao chất lượng sản 
phẩm. 

 

Bình Thuận phát triển cây thanh long theo 
hướng nông nghiệp công nghệ cao. Ảnh: 
TTXVN 

Để phát triển thanh long bền vững, 
tỉnh Bình Thuận quy hoạch diện tích 
trồng thanh long đến năm 2020 đạt 
28.000 ha, năng suất 28 tấn/ha, sản 
lượng đạt 750.000 tấn.  

Đến năm 2025, địa phương sẽ mở 
rộng diện tích lên 30.000 ha, năng suất 
bình quân đạt 30 tấn/ha, sản lượng trên 
850.000 tấn. Theo quy hoạch sẽ nâng tỷ 
lệ diện tích trồng thanh long an toàn 
(VietGAP, GlobalGAP) năm 2020 đạt 
trên 50% và đến năm 2025 đạt trên 
70%. 

Hướng phát triển thanh long của 
tỉnh Bình Thuận hiện nay là không 
khuyến khích phát triển diện tích, tập 

trung phát triển sản xuất thanh long đi 
vào chất lượng.  

Ông Phạm Văn Nam, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh cho biết, muốn thanh long 
phát triển hiệu quả, ổn định và bền 
vững, phương pháp canh tác duy nhất là 
phải sản xuất theo quy trình sạch, đáp 
ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị 
trường về độ an toàn của sản phẩm.  

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

Bên cạnh đó, tỉnh cũng triển khai 
dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao 2.000 ha tại huyện Bắc Bình.  

Thực hiện chủ trương của UBND 
tỉnh về triển khai chương trình sản xuất 
thanh long sạch theo tiêu chuẩn 
VietGAP trên địa bàn, các sở, ngành liên 
quan, địa phương nỗ lực thực hiện 
nhiệm vụ sản xuất thanh long an toàn 
theo hướng VietGAP.  

Đến tháng 6/2017, diện tích thanh 
long được chứng nhận nhận VietGAP là 
7.680 ha, chiếm khoảng 30% diện tích 
thanh long toàn tỉnh, với hơn 9.000 hộ 
nông dân tham gia và hình thành được 
382 tổ hợp tác, nhóm liên kết và trang 
trại.  

B 
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Việc sản xuất thanh long an toàn 
ngoài ý nghĩa đảm bảo vệ sinh an toàn 
thực phẩm, giúp nâng cao giá trị kinh tế 
sản phẩm thanh long Bình Thuận, còn 
góp phần bảo vệ môi trường sinh thái 
theo hướng phát triển nông nghiệp bền 
vững, nhất là môi trường đất và nước.  

Ông Phan Văn Tấn, Phó Giám đốc 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
cho rằng, sản xuất thanh long theo tiêu 
chuẩn VietGAP làm thay đổi tập quán 
sản xuất truyền thống của nông dân. 
Nhiều nông dân thấy rõ được ý nghĩa 
của Chương trình sản xuất theo 
VietGAP đã tự nguyện đăng ký tham gia 
hoạt động và thực hiện đúng các yêu 
cầu của VietGAP để được đánh giá 
chứng nhận đạt tiêu chuẩn.  

Việc sản xuất thanh long theo tiêu 
chuẩn VietGAP đáp ứng việc nâng giá trị 
sản phẩm thanh long và đáp ứng nhu 
cầu xuất khẩu. Mặc khác, góp phần cải 
thiện môi trường sản xuất; giảm tình 
trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, 
hạn chế sự phát sinh, gây hại của các 
loại sâu bệnh cho cây trồng; làm tăng uy 
tín và chất lượng đối với sản phẩm 
thanh long Bình Thuận.  

Bên cạnh việc trồng thanh long 
theo tiêu chuẩn ViệtGAP, mô hình ứng 
dụng công nghệ cao trong trồng thanh 
long lần đầu tiên của tỉnh cũng được 
triển khai tại huyện Hàm Thuận Nam, 
Hàm Thuận Bắc và Bắc Bình.  

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

Tỉnh Bình Thuận đánh giá đây là 
mô hình kiểu mẫu có thể nhân rộng để 
nông dân học tập và mạnh dạn thay đổi 
phương pháp trồng truyền thống, qua đó 

tiết kiệm chi phí và tăng năng suất cây 
trồng.  

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

Công ty triển khai trồng thanh long 
công nghệ cao theo phương pháp mới, 
trồng theo giàn. Với phương pháp này, 
năng suất và hiệu quả gấp đôi so với 
trồng truyền thống. Công ty sẽ tập trung 
nâng chất lượng, hiệu quả trên diện tích. 
Hiện Công ty đã có đối tác bên Australia 
đã chấp nhận và đồng ý công nhận sản 
phẩm là thanh long Oganic (thanh long 
sạch).".  

Theo ông Phạm Văn Nam, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, để giữ 
vững thương hiệu cho thanh long, đặc 
biệt là thị trường xuất khẩu thanh long 
thế giới, tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương 
yêu cầu các cơ sở không thu mua thanh 
long không đảm bảo vệ sinh an toàn 
thực phẩm; ưu tiên mua thanh long đã 
được cấp giấy chứng nhận sản xuất 
theo tiêu chuẩn VietGAP. 

Tỉnh cũng chỉ đạo Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn nhắc nhở các 
đơn vị sản xuất thanh long sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 
đúng (đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng 
lúc và đúng cách); đặc biệt phải đúng 
quy trình đã đăng ký với Trung tâm 
Nghiên cứu phát triển thanh long.  

Nền nông nghiệp thế giới đang dịch 
chuyển mạnh mẽ theo hướng xanh và 
bền vững, với việc định hướng sản xuất 
thanh long ứng dụng công nghệ cao, 
Bình Thuận hứa hẹn sẽ tạo ra một nền 
nông nghiệp với sản phẩm sạch, phát 
triển nhanh và không gây tổn hại đến 
môi trường./.  

Nguyễn Thanh // http://bnews.vn.- 2017 
(ngày 12 tháng 9) 
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ĐẶC SẮC HUYỀN THOẠI LÀNG CHÀI 

ới nhiều tiết mục nghệ thuật truyền 
thống đặc sắc của 2 dân tộc Chăm 
và Kinh vùng Bình Thuận, được 

đầu tư bằng những trang thiết bị hiện đại, 
chương trình Huyền thoại làng chài hứa 
hẹn mang đến cho khán giả cái nhìn mãn 
nhãn với những cung bậc cảm xúc mới lạ, 
thăng hoa… 

Lấy cảm hứng từ làng chài Phan 
Thiết năm 1762, tối 15-9, chương trình 
Fishermen Show - Huyền thoại làng chài 
ra mắt công chúng, với nhiều tiết mục ca 
múa, vũ kịch đan xen đã khắc họa, hồi 
tưởng một bức tranh thanh bình và tuyệt 
mỹ về làng chài Bình Thuận này.  

Chương trình đưa khán giả lạc vào 
không gian giàu chất nghệ thuật, mà ở đó 
điểm nhấn chính là câu chuyện tình yêu 
của chàng trai người Kinh trôi dạt tới biển 
trời Phan Thiết được cô gái Chăm giúp 
đỡ. Để rồi qua những ngày bên nhau tình 
yêu giữa họ nảy nở, nồng đượm, chàng 
trai càng say đắm vẻ đẹp và tình cảm của 
vùng đất lẫn con người nơi đây.  

 

Một màn trình diễn trong Huyền thoại làng chài 

Với nhiều thủ pháp nghệ thuật mới 
lạ, lồng ghép nhiều tiết mục đậm đà bản 
sắc 2 dân tộc Kinh và Chăm, vở diễn lần 
lượt dẫn dắt người xem tìm hiểu về những 
nét văn hóa đặc trưng, sinh hoạt bình dị 
như: chợ cá sống động, những chuyến 
thuyền thúng ra khơi, hợp sức kéo lưới, 
làm ra những hạt muối, cùng vẻ đẹp của 

ngư dân ngày đêm tranh đấu với bão 
dông để vươn lên vui sống.  

Đáng chú ý là những lễ hội truyền 
thống của Phan Thiết như cầu ngư, cầu 
Ông Nam Hải tại dinh Vạn Thủy Tú với 
khúc hò bá trạo mang màu sắc tâm linh… 
được tái hiện đầy đủ. Chất lãng mạn, sự 
trẻ trung được thổi hồn khéo léo vào từng 
tiết mục qua tài năng biểu diễn của hơn 
35 vũ công đương đại và nghệ nhân địa 
phương.  

Xuyên suốt chương trình, công 
chúng được thưởng thức bữa tiệc âm 
nhạc hoành tráng bởi sự đa dạng nhạc cụ 
truyền thống và nhất là phần biểu diễn 
trực tiếp các bài hát giàu cảm xúc của 
nghệ nhân dân gian, kết hợp công nghệ 
phun nước, đu bay, trình diễn trên màn 
hình LED…  

Qua đó tái hiện những khung cảnh 
sinh hoạt bình dị, tuyệt đẹp của đồng bào 
Chăm dưới tháp Chăm Poshanu huyền bí 
hay không khí náo nức của người dân với 
lễ hội Katê trong tiếng trống Ginăng, trống 
Baranưng rộn rã và tiếng kèn Saranai réo 
rắt... 

Với sự đầu tư tỉ mỉ và công phu, 
cộng thêm việc Fishermen Show được 
nhào nặn qua bàn tay tài hoa và tâm 
huyết của biên đạo Trần Ly Ly (lần đầu 
đảm nhận vai trò tổng đạo diễn và biên 
đạo), chương trình giúp khán giả trải 
nghiệm văn hóa làng chài, làng Chăm tại 
Phan Thiết thông qua show diễn tầm thế 
giới.  

Trong thời gian tới, những người 
thực hiện chương trình muốn đưa Huyền 
thoại làng chài trở thành show du khách 
“phải xem” khi thăm Phan Thiết. Đây có 
thể xem là nỗ lực rất đáng ủng hộ của 
ngành du lịch Bình Thuận. 

Chương trình diễn định kỳ từ lúc 20 
giờ suốt thứ tư đến thứ bảy và từ 10 giờ 

II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC  

V 
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30 sáng chủ nhật mỗi tuần tại Nhà hát 
Làng Chài 1.200 chỗ ngồi, ở vòng xoay 
Nguyễn Thông, Mũi Né, Phan Thiết. 

KHẮC THI // 
http://www.sggp.org.vn.-2017 (ngày 17 

tháng 9) 

Cùng đưa tin: Công an Tp. Hồ Chí 
Minh.- 2017.- Số 3478 (ngày 19 tháng 9) 

_________________________________ 

ĐỘC ĐÁO CÔNG VIÊN TƯỢNG CÁT CÓ MỘT 
KHÔNG HAI 

ác công trình tinh xảo đầy tính 
nghệ thuật được làm hoàn toàn từ 
cát của vùng đất Bình Thuận, 

không trộn chất phụ gia.  

Nếu ai đã từng đặt chân đến Bình 
Thuận chắc hẳn sẽ khó quên vùng đất 
đầy nắng gió hiền hòa với những đồi cát 
trải dài mênh mông. 

Tận dụng nguyên liệu cát thô sơ, 
dưới bàn tay nhào nặn tinh xảo, những 
nghệ nhân từ khắp nơi trên thế giới đã 
sáng tạo nên những bức tượng cát khổng 
lồ và vô cùng sống động tại Công viên 
tượng cát Phan Thiết “Forgotten Land” 
(tọa lạc tại 225 Nguyễn Thông, phường 
Phú Hài, TP Phan Thiết). 

 

Công viên tượng cát đầu tiên tại Việt Nam. 

Đây là công viên tượng cát đầu tiên 
tại Việt Nam, chính thức đi vào hoạt động 
từ tháng 1-2017. Trong khuôn viên rộng 
khoảng 1,3 ha, du khách có thể chiêm 
ngưỡng hơn 30 tượng cát đủ kích cỡ và 
hình dáng do những nghệ nhân điêu khắc 
tượng cát nổi tiếng đến từ 15 quốc gia 
khác nhau là Nhật Bản, Singapore, Togo, 
Brazil, Mỹ, Canada, Nga, Litva, Bỉ, Hà 
Lan, Cộng hòa Czech, Ý, Tây Ban Nha, 

Úc sáng tác. Ngoài ra công viên còn có 
khu vui chơi giải trí và sáng tạo cùng cát, 
khu vui chơi giải trí và sáng tạo cùng cát 
dành cho trẻ em. 

 

Tác phẩm Cóc kiện trời của điêu khắc gia nữ 
Eva Suzuko Mc Grew đến từ Mỹ với khuôn mặt 
Ngọc Hoàng lấy từ hình mẫu diễn viên Quốc 
Khánh.  

Các bức tượng cát được sáng tác 
dựa trên những câu chuyện cổ tích, 
truyền thuyết của thế giới và Việt Nam. 
Mỗi tác phẩm có thời gian hoàn thành là 
12 ngày. Thú vị nhất là những câu chuyện 
thần thoại Việt Nam vốn rất quen thuộc 
như Cóc kiện trời, Sơn Tinh - Thủy Tinh, 
Con rồng cháu tiên, Sự tích Thạch Sùng 
hay những di sản văn hóa nổi tiếng của 
Việt Nam như chùa Thiên Mụ, tháp Chăm 
Pô Nagar. Trong đó, nhiều tác phẩm là 
công trình của những nghệ nhân điêu 
khắc tượng cát hàng đầu thế giới. 

Mỗi tác phẩm có tuổi thọ từ tám 
tháng đến một năm. Toàn bộ tượng làm 
hoàn toàn từ cát tự nhiên, không có trộn 
chất phụ gia. Vì kết cấu của cát rất yếu 
nên khi tiến hành làm tượng phải sử dụng 
máy ép thủy lực 1,3-1,7 tấn để nén cho 
cát chặt hơn. Cát ở vùng đất Bình Thuận 

C 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 09 năm 2017 - 38 - 

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

sẵn có độ mịn và độ sét tự nhiên nên khi 
nén lại sẽ có độ cứng, dễ dàng tạo hình.  

Dưới đây là một số hình ảnh công 
trình nghệ thuật từ cát: 

 

Nữ điêu khắc Susanne Ruseler (Hà Lan) “kể” 
truyền thuyết “Con rồng cháu tiên” qua những 
quả trứng và những đứa bé được che chở bởi 
“cha Rồng” và “mẹ Tiên”.  

 
Tác phẩm Con rồng cháu tiên là tổng thể hoàn 
thiện bốn mặt. 

 

Tác phẩm Kong mô phỏng từ bộ phim Kong 
Kull Island nổi tiếng. 

 

Nữ nghệ nhân Hanneke Supply (Bỉ) chọn câu 
chuyện cổ tích mà thiếu nhi Việt Nam rất thích 
là “Sự tích Trung thu” . 

 

Một tác phẩm thể hiện sự phong phú của kho 

tàng tục ngữ Việt Nam. 

 

Du khách tìm hiểu về việc tạo hình từ cát. 

 

Một tác phẩm của nghệ nhân Singapore. 
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Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn quen thuộc 
với mọi trẻ nhỏ toàn thế giới. 

 

Tác phẩm ngụ ngôn Dế và Kiến. 

Hoàng Lan // http://plo.vn.- 2017 
(ngày 30 tháng 9) 

__________________________________ 

SỰ XA HOA CỦA ĐÊM HỘI LỒNG ĐÈN VÀ NỖI VẤT 
VẢ TRẦN AI CỦA GIÁO VIÊN 

hông chỉ lãng phí về kinh tế, đó còn 
là một sự lãng phí về thời gian, 
công sức của giáo viên để góp cho 

lễ hội rước đèn được thành công như thế. 

LTS: Vào dịp Trung Thu, thành 
phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) lại 
náo nức tổ chức lễ hội đèn lồng với đủ 
loại lồng đèn to nhỏ, rực rỡ sắc màu. 

Tuy nhiên, đằng sau sự xa hoa 
rực rỡ đó là nỗi vất vả và những điều 
khó nói của những giáo viên tham gia 
làm đèn lồng cho các trường học dự 
thi. 

Trong bài viết này, cô giáo Đỗ 
Quyên sẽ tiết lộ cho bạn đọc biết 
những điều đó. 

Toà soạn trân trọng gửi đến độc 
giả bài viết. 

Kể từ khi sách kỷ lục Guinness Việt 
Nam công nhận “Lễ hội đèn trung thu lớn 
nhất Việt Nam” tại Phan Thiết thì mỗi năm 
lễ hội lại thêm vẻ hoành tráng hơn.  

Hàng ngàn người dân quanh vùng 
cũng như khách thập phương khắp nơi 
đều hoan hỉ chờ đợi đến Rằm Trung 
thu đổ về trung tâm thành phố để được 
thưởng lãm những chiếc lồng đèn to lớn 

rực rỡ đủ sắc màu với đủ các hình thù vô 
cùng phong phú, đa dạng.  

Đêm hội xa hoa, hoành tráng 

Chưa đến giờ rước đèn nhưng các 
ngả đường dẫn đến nơi tập trung của các 
cộ đèn ở các đơn vị trường học đã đông 
nghẹt người.  

Cả một vùng sáng bừng với những 
ánh sáng đủ màu sắc từ các cộ đèn lớn 
nhỏ hắt ra.  

Có tới hơn 30 chiếc cộ đèn to đồ sộ 
với đủ hình thù thật đẹp mắt, nào là hình 
các anh hùng dân tộc, bông sen giữa đài 
tháp, con công xòe đuôi bung ánh sáng 
đủ màu, những con trâu, con voi to kềnh, 
những chiếc thuyền như đang ra khơi 
đánh cá...  

Có cộ đèn được gắn theo cả một 
máy phát điện vào xe đẩy. Có cộ đèn lại 
gắn chíp điện tử điều khiển từ xa được 
đặt trên những chiếc ô tô sẵn sàng di 
chuyển.  

Và vài trăm chiếc lồng đèn nhỏ đẹp 
lung linh được các cô cậu bé học trò hào 
hứng cầm trên tay.  

K 
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Tiếng nhạc réo rắt, tiếng trống khua 
liên hồi như thúc dục, như mời gọi.  

Ai nấy đều háo hức mong chờ để 
được thưởng lãm những tuyệt tác nghệ 
thuật đẹp mê hồn... 

 

Lễ hội đèn trung thu tại Phan Thiết (Bình 
Thuận). (Ảnh: Đỗ Quyên) 

Buổi lễ rước đèn bắt đầu. Những 
chiếc ô tô chở cộ đèn diễu hành qua các 
con phố, ánh sáng hắt ra sáng rực cả một 
vùng.  

Đoàn diễu hành đi tới đâu, những 
tiếng xuýt xoa, bình luận vang lên thích 
thú. Ai nấy cũng muốn tự chấm cho mình 
một chiếc lồng đèn đẹp nhất.  

Rồi tất cả sự trầm trồ, thán phục ấy 
cũng chỉ lướt qua một cách chóng vánh 
trôi theo dòng người đang nối dài như bất 
tận.  

Số phận của những cộ đèn được 
xem là tuyệt tác 

Những chiếc đèn trung thu đẹp lung 
linh được làm công phu như thế từ đã 
ngốn không biết bao nhiêu tiền và công 
sức của biết bao con người.  

Những cộ đèn lớn hàng trăm triệu 
đồng đến những chiếc lồng đèn nhỏ chỉ 
vài ba trăm ngàn đồng thì xong buổi rước 
đèn cũng cùng chúng số phận nằm chỏng 
chơ giữa trời mưa nắng.  

Có cái nằm lăn lóc trong kho, đôi khi 
lớn quá không mang được vào trường 
đành để nằm bên ngoài cổng cho mưa 
nắng dập vùi.  

Có trường thấy tiếc muốn tận dụng 
lấy lại bộ khung nhưng như thế năm sau 

cũng chẳng dễ gì sử dụng lại. Bởi không 
lẻ lễ hội lần sau "luộc lại" ý tưởng này?  

Nếu thế đừng mong gì sẽ có giải. 

Tâm lý đã đi thi, trường nào cũng 
mong mình đạt giải bởi không chỉ mong 
vớt vát được đồng nào kinh phí đã bỏ ra 
còn khẳng định thêm thương hiệu của 
trường, sức mạnh của sự chịu chi và ý 
tưởng độc đáo khi nghĩ ra chủ đề để thiết 
kế lồng đèn.  

Thế nên trường nào cũng cố bỏ ra 
một khoản tiền không nhỏ để làm lồng 
đèn. Nếu sử dụng lồng đèn cũ xem như 
chính mình đã tự loại khỏi cuộc chơi. 

Người có tâm không khỏi xót xa bởi 
sự lãng phí không hề nhỏ trong lễ hội lồng 
đèn này.  

Chỉ tính riêng số tiền của một đêm lễ 
hội rước đèn khoảng vài tiếng đồng hồ đã 
đốt đi hơn 2 tỉ đồng.  

Một số tiền được coi là khá lớn trong 
khi đời sống của những người dân vùng 
này chưa cao, vẫn còn không ít học sinh 
mỗi sáng đi học phải nhịn đói tới trường, 
hay một số em gia cảnh gặp khó khăn 
không có tiền đến lớp.  

Không chỉ lãng phí về kinh tế, đó còn 
là một sự lãng phí về thời gian, công sức 
của giáo viên để góp cho lễ hội rước đèn 
được thành công như thế.  

Đó là những nỗi nhọc nhằn có cả sự 
ê chề khi thầy cô phải đứng ra vận động 
hay nói huỵch toẹt là là đi xin tiền cha mẹ 
học trò để làm lồng đèn. Nỗi khổ này mấy 
ai thấu? 

Nỗi vất vả, nhọc nhằn của giáo 
viên, học sinh 

Khác với sự háo hức, chờ đợi của 
nhiều người, cứ gần đến mùa Trung thu 
hàng năm thì nhiều giáo viên sống trong 
tâm trạng âu lo khắc khoải.  

Lo vì không biết sẽ vận động phụ 
huynh ủng hộ tiền thế nào? Có bị cản trở 
gì không? Có vận động được theo chỉ tiêu 
đã giao cho từng lớp?   

Chỉ tiêu mỗi trường học ở Phan 
Thiết phải có một chiếc lồng đèn lớn (cao 
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khoảng 3 mét rộng đến 2 mét) và 80 chiếc 
lồng đèn nhỏ.  

Để làm được một chiếc lồng đèn lớn 
số tiền bỏ ra chi phí khoảng từ 50-80 triệu 
đồng/chiếc thậm chí có cái lồng đèn chạm 
ngưỡng cả trăm triệu đồng. Giá một cái 
lồng đèn nhỏ khoảng 250-500 ngàn 
đồng/chiếc.  

Không chỉ có kinh phí làm lồng đèn, 
còn cả lực lượng hùng hậu kèn trống, nhà 
trường phải lo ăn uống cho học sinh tham 
gia đội rước đèn vào buổi chiều, kinh phí 
thuê xe, máy nổ, bồi dưỡng dân phòng 
tham gia đẩy xe, bảo vệ...  

Vị chi tính mức thấp nhất mỗi trường 
cũng phải bỏ ra số tiền gần 100 triệu 
đồng.  

Để có được số tiền này, đương 
nhiên nhà trường không thể lấy kinh phí 
nhà nước cấp để làm.  

Từng trường sẽ giao cho giáo viên 
chủ nhiệm vận động, hoặc nhờ Ban đại 
diện cha mẹ học sinh vận động trong phụ 
huynh trên tinh thần tự nguyện nhưng 
thực chất tự nguyện trên tinh thần bắt 
buộc là chính. 

Có giáo viên thổ lộ “gặp phụ huynh 
có kinh tế lại hào phóng thì lớp được nhờ. 
Bởi họ ủng hộ nhiều sẽ gánh bớt cho 
những phụ huynh nghèo một ít.  

Lớp không có phụ huynh như thế 
giáo viên phải nói rã họng để họ đồng 
lòng mà quyên góp chứ biết phải làm 
sao?”. 

Phương thức quyên góp cũng đa 
dạng, trường lấy lòng hảo tâm nhưng vẫn 
có mức sàn, chẳng hạn mỗi em 100 ngàn 
đồng.  

Bởi không như thế, sẽ có em đóng ít, 
có em không đóng đồng nào thì làm sao 
đủ chi phí cho việc làm lồng đèn được.  

Có cô phân trần “chẳng may gặp phụ 
huynh khó tính, họ gay gắt chối từ cũng 
chẳng biết phải làm sao.  

Thầy cô phải nhẫn nhịn phân tích vì 
không thu được số tiền như quy định xem 

như mình sẽ không hoàn thành công tác 
chủ nhiệm của mình”. 

Ngoài việc vận động phụ huynh ủng 
hộ tiền, thầy cô và học sinh còn phải tranh 
thủ trang trí những chiếc lồng đèn nhỏ. 
Bởi thuê họ chỉ làm khung, mình tự dán sẽ 
đỡ mất một khoản tiền không hề nhỏ.  

Lao vào dán lồng đèn thì đương 
nhiên học hành sẽ chểnh mảng. Biết thế, 
thầy cô cũng thường cho qua “xong mùa 
Trung thu sẽ phụ đạo thêm cho các em”.  

Nghẹt nỗi để chuẩn bị chu đáo cho 
một đêm rước đèn như thế, thầy và trò 
phải mất hàng tháng trời “ăn không ngon 
ngủ không yên” để hoàn thành những 
chiếc lồng đèn ấy.  

Có nên duy trì lễ hội thường 
xuyên? 

Không ít người lại tự hào rằng quê 
hương mình có lễ hội lồng đèn lớn nhất 
nước, lễ hội được đưa vào cả sách kỷ 
lục Guinness. Nhờ có lễ hội này mà nhiều 
du khách biết đến địa danh Phan Thiết 
hơn.  

Những điều thu nhận được chắc 
chưa thể so với những gì ngành giáo dục 
nơi đây đã bỏ ra để có một đêm hội xa 
hoa hoành tráng như vậy.  

Họ không chỉ tốn thời gian, công sức 
mà còn mất một khoản tiền không hề nhỏ. 
Nếu để những khoản tiền này sẽ xây cho 
người nghèo được vài chục căn nhà hay 
tiếp bước cho hàng trăm học sinh nghèo 
đến trường có phải thiết thực hơn không? 

Có ý kiến cho rằng không nên bỏ đi 
lễ hội mà đã bao năm nay người dân nơi 
đây phải dày công mới có được thương 
hiệu ấy. Nhưng khoảng 5-7 năm hãy tổ 
chức một lần.  

Những lần tổ chức xong, các đơn vị 
kinh doanh du lịch trên địa bàn cũng nên 
trưng thu lại những chiếc lồng đèn ấy để 
quãng bá cho du lịch quê mình chứ không 
nên để nhà trường phải vứt bỏ một cách 
lãng phí như hiện nay. 

Đỗ Quyên // http://giaoduc.net.vn.- 2017 
(ngày 27 tháng 9) 
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THƯƠNG NHÂN GIÚP DÂN NGHÈO  

ng Lê Văn Sơn năm nay 64 tuổi, ở 
thôn An Phú, xã Hàm Chính, huyện 
Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận là 

người đi đầu trong công tác giúp đỡ dân 
nghèo làm kinh tế, được người dân địa 
phương ai cũng mến phục (xem ảnh). 

 

Năm 1995, nhận thấy Hàm Thuận 
Bắc là huyện thuần nông, ông đứng ra 
vay vốn ngân hàng để mở cửa hàng bán 
phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Vừa 
kinh doanh, vừa sản xuất lúa, hằng năm 
trừ tất cả chi phí gia đình ông thu lãi 60 
triệu đồng. Từ đây, gia đình ông có cuộc 
sống ổn định và ông đã nghĩ đến việc giúp 
đỡ người nghèo khó.  

 Năm 2001, ông Lê Văn Sơn thành 
lập Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại 
Sơn Hòa, giải quyết việc làm cho 10 lao 
động nghèo ở địa phương có mức thu 
nhập bình quân 5 triệu đồng/người/tháng 
và 14 lao động thời vụ khác 4 triệu 
đồng/người/tháng. Không những vậy, ông 
Sơn còn cho hàng chục hộ vay vốn hàng 
chục triệu đồng mà không tính lãi. Ông 
Đặng Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khuyến 
học huyện Hàm Thuận Bắc cho biết: “Ông 
Sơn là người luôn đi đầu trong công tác 
khuyến học, khuyến tài. Hằng năm, ông 
trích từ thu nhập của gia đình trao hàng 
chục suất học bổng, trao hàng trăm cuốn 
vở, cây viết, cặp sách tặng học sinh 
nghèo trong huyện, tổng trị giá từ 60 đến 
80 triệu đồng. Năm 2016, ông đóng góp 
40 triệu đồng để sửa chữa hơn 200m 
đường giao thông nông thôn giúp cho bà 
con đi lại, vận chuyển hàng hóa nông sản 
thuận tiện, góp phần xây dựng nông thôn 
mới. 

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

(ngày 01 tháng 9) 

__________________________________ 

NẮNG HẠN GÂY THIỆT HẠI CHO 220HA CÂY TRỒNG 

heo báo Bình Thuận đăng, do tình 
trạng nắng hạn. không có mưa kéo 
dài từ đầu tháng 8/2017 đến nay 

trên địa bàn thôn Ku Kê, xã Thuận Minh, 
huyện Hàm Thuận Bắc gây thiếu nước 
trong sản xuất nông nghiệp, làm thiệt hại 
một số diện tích cây trồng của nhân dân 
địa phương. 

Thông tin từ Phòng Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn huyện Hàm Thuận 

Bắc, tỉnh Bình Thuận tổng diện tích thiệt 
hại toàn huyện là 220 ha. 

Trong đó: diện tích thiệt hại về cây 
lúa vụ mùa 140 ha (cây lúa từ 20 đến 35 
ngày tuổi). Diện tích thiệt hại về hoa màu, 
đậu các loại 80 ha. Ước tổng giá trị thiệt 
hại khoảng 1,6 tỷ đồng. 

Được biết, đây là vùng sản xuất lúa 
không chủ động nước, hộ đồng bào dân 

III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

Ô 

T 
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tộc thiểu số nên công tác chỉ huy ứng phó 
rất khó khăn. 

 

Bình Thuận nắng hạn gây thiệt hại cho 220ha 
cây trồng (hình ảnh minh họa) 

Hiện nay, để khắc phục tình trạng 
UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã chỉ đạo 

Phòng Nông nghiệp, Ban Chỉ huy Phòng 
chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 
huyện phối hợp với UBND xã Thuận Minh 
kiểm tra, hướng dẫn người dân các biện 
pháp chống hạn, bơm tưới, canh tác tiết 
kiệm nước. 

Bên cạnh đó cũng tiến hành thành 
lập Đoàn kiểm tra, đánh giá, thống kê lập 
danh sách các hộ, diện tích và tỷ lệ thiệt 
hại cụ thể để tham mưu cho UBND huyện 
có hướng chỉ đạo nhằm sớm ổn định sản 
xuất cho người dân địa phương. 

An Nhiên // 
http://moitruong.net.vn.- 2017  

(ngày 26 tháng 9)

__________________________________ 

XÁC ĐỊNH NGUYÊN NHÂN CÁ, SÒ CHẾT BẤT THƯỜNG 
TẠI KHU VỰC BIỂN TUY PHONG, BÌNH THUẬN  

gày 25/9, Sở Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh Bình Thuận đã có báo 
cáo về kết quả xác định bước đầu 

nguyên nhân khiến cá, sò, mực chết tại 
khu vực biển gần Trung tâm Điện lực Vĩnh 
Tân, huyện Tuy Phong (Bình Thuận).  

Theo đó, ngày 15/9, sau khi nhận 
được phản ánh của người dân về việc tại 
khu vực biển gần Trung tâm Điện lực Vĩnh 
Tân xuất hiện tình trạng nước màu đỏ, cá 
chết và sò nổi trên cát, Sở Tài nguyên và 
Môi trường tỉnh Bình Thuận đã chủ trì phối 
hợp với Phòng Cảnh sát Phòng chống tội 
phạm về môi trường (Công an tỉnh Bình 
Thuận), Công an huyện Tuy Phong, Trung 
tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường 
và một số người dân làm nghề lặn tiến 
hành khảo sát thực tế tại khu vực miệng 
xả nước làm mát của Nhà máy Nhiệt điện 
Vĩnh Tân 4. 

Khảo sát thực tế cho thấy nước biển 
tại khu vực miệng xả của Nhà máy Nhiệt 
điện Vĩnh Tân 4 đục, phạm vi lan tỏa có 
bán kính khoảng 400 m, không phát hiện 
nước biển có màu vàng, màu đen và cá tự 
nhiên chết như phản ánh. Để đánh giá 
chất lượng nguồn nước tại khu vực, Đoàn 

kiểm tra đã lấy 3 mẫu nước biển ven bờ 
để phân tích các thông số môi trường.  

Kết quả phân tích nhanh 5 thông số 
môi trường (pH, oxy hòa tan-DO, tổng 
chất rắn lơ lửng-TSS, phosphat, sắt-Fe) 
so sánh với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về chất lượng nước biển ven bờ cho thấy, 
các thông số đều nằm trong giới hạn cho 
phép.  

Theo kết quả quan trắc hiện trạng 
môi trường do Trung tâm Quan trắc tài 
nguyên và môi trường tỉnh Bình Thuận 
 thực hiện, nước biển ven bờ tại khu vực 
Tuy Phong vào quý 3, quý 4 hàng năm, 
hàm lượng chất rắn lơ lửng (TSS) thường 
vượt quy chuẩn cho phép.  

Ngày 23/9,  Sở Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh Bình Thuận tiếp tục chủ trì 
phối hợp với Chi cục Thủy sản, Phòng 
Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi 
trường (Công an tỉnh Bình Thuận), Phòng 
Tài nguyên và Môi trường huyện Tuy 
Phong cùng  một số hộ dân hành nghề lặn 
biển của xã Phước Thể, xã Vĩnh Hảo sử 
dụng hai tàu khảo sát thực tế khu vực 
vùng biển ven bờ từ xã Phước Thể đến 
Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.  

N 
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Qua khảo sát cho thấy, hiện tượng 
nước biển tầng mặt tại xã Phước Thể hơi 
đục, tại khu vực xã Vĩnh Hảo và xã Vĩnh 
Tân đến Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân 
nước bình thường, không có hiện tượng 
nước đục, không có cá chết trôi nổi.  

Tại thời điểm khảo sát, khu vực 
nước biển tầng đáy đục, không thể ghi lại 
hình ảnh dưới đáy biển. Khảo sát các hộ 
dân nuôi cá lồng bè ở cách Trung tâm 
Nhiệt điện Vĩnh Tân khoảng 2-3 km, cá 
nuôi lòng bè vẫn phát triển bình thường, 
không có hiện tượng cá chết hàng loạt. 
Tuy nhiên, các hộ dân phản ánh thỉnh 
thoảng tại khu vực nước biển có màu đục.  

Đoàn công tác đã làm việc trực tiếp 
với Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Vĩnh 
Tân để trích xuất dữ liệu quan trắc tự 
động các thông số (pH, DO, Cl, nhiệt độ) 
tại kênh thải nước làm mát của Nhà máy 
Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 từ ngày 10 đến 
ngày 23/9. Qua kết quả truy xuất số liệu 
lưu trữ kết quả quan trắc tự động, so sánh 
với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 
thải công nghiệp cho thấy, các thông số 
nằm trong giới hạn cho phép. 

Việc nước dưới đáy biển bị đục, có 
bùn lắng là do trong tháng 9/2017 ảnh 
hưởng của bão số 10, khu vực Vĩnh Tân 
có mưa lớn, kéo dài làm giảm độ mặn và 
cuốn theo bùn, cát từ đất liền góp phần 
làm ảnh hưởng đến đời sống thủy sinh. 
Hiện tượng cá, sò lờ đờ hoặc chết rải rác 
ven bờ như phản ánh của các ngư dân là 
do mưa lớn trong tháng 9 dẫn đến nước 
biển giảm độ mặn, gia tăng độ đục ảnh 
hưởng đến đời sống thủy sinh.  

Kết quả khảo sát, lấy mẫu đánh giá 
ban đầu cho thấy nồng độ chất rắn lơ lửng 
trong nước biển ven bờ tương đối cao, độ 
pH thấp cũng ảnh hưởng đến đời sống 
thủy sinh tại khu vực. Do đó, Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận sẽ 
tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, các sở, ngành, địa 
phương của tỉnh Bình Thuận nắm bắt 
thông tin và theo dõi diễn biến chất lượng 
môi trường nước biển tại khu vực trên. 

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

(ngày 25 tháng 9) 

__________________________________ 

CÁ CHẾT TẠI ĐẢO PHÚ QUÝ LÀ DO THIẾU OXY 

gày 26-9, Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân (UBND) tỉnh Bình Thuận 
Phạm Văn Nam đã ký Công văn 

hỏa tốc số 3748/UBND-KT gửi Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 
(NN&PTNT) tỉnh về việc kiểm tra, xác định 
nguyên nhân cá chết tại huyện đảo Phú 
Quý. 

Trước đó, theo báo cáo nhanh của 
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy 
Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 
nạn tỉnh, vào các ngày 11, 14 và 17-9-
2017, có 22 hộ dân nuôi cá lồng bè tại khu 
Lạch Dù, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý 
bị chết. Số lượng cá chết là 8.289 con 
(chủ yếu là các lồng nuôi gần bờ). Ước 
thiệt hại khoảng 1,33 tỷ đồng. Trạm 
Khuyến ngư huyện đang xác định nguyên 
nhân. 

Theo quan sát của các cơ quan 
chức năng và người dân nuôi cá lồng bè 
tại khu vực này thì chỉ có cá nuôi của các 
hộ dân bị chết, còn các loại cá và hải sản 
ngoài môi trường tự nhiên vẫn bình 
thường. 

 

Phú Quý hiện có khoảng 60 cơ sở nuôi cá lồng 
bè trên biển. 

N 
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Trước tình hình này, trong Công văn 
hỏa tốc, UBND tỉnh Bình Thuận giao Sở 
NN&PTNT chủ trì, phối hợp Sở Tài 
nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và 
Công nghệ, UBND huyện Phú Quý kiểm 
tra, xác định nguyên nhân gây cá chết để 
giải thích cho người dân biết, hướng dẫn 
các biện pháp xử lý, ngăn ngừa để không 
xảy ra các trường hợp tương tự trong thời 
gian tới. Kết quả thực hiện báo cáo UBND 
tỉnh trước ngày 5-10-2017. 

Hiện, trên địa bàn huyện Phú Quý có 
khoảng 60 cơ sở nuôi cá (chủ yếu là cá 
mú) với hơn 100 lồng bè, chiếm diện tích 

khoảng 1,6 ha mặt biển thuộc khu vực xã 
Long Hải và Lạch Dù, xã Tam Thanh. 

Trước đó, năm 2016, tại đây cũng đã 
ba lần xảy ra hiện tượng cá chết hàng 
loạt, chủ yếu tại một số lồng bè ven bờ, 
những lồng bè ở phía ngoài xa bờ, có 
dòng chảy thì không bị ảnh hưởng. 
Nguyên nhân được xác định là những 
lồng bè nằm khu vực gần bờ nước rất 
cạn, tảo chết nên thiếu oxy làm cá chết. 

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

(ngày 26 tháng 9) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN PHÁT HIỆN 377 VỤ VI PHẠM LUẬT 
BV-PTR 

heo Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận, 
9 tháng đầu năm 2017, lực lượng 
quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn 

tỉnh đã phát hiện 377 vụ vi phạm luật bảo 
vệ và phát triển rừng (BV-PTR), giảm 163 
vụ so với thời điểm năm ngoái. 

Trong đó, 116 vụ vi phạm mua bán, 
vận chuyển lâm sản trái phép, 80 vụ vi 
phạm khai thác gỗ và lâm sản; 13 vụ vi 

phạm chế biển gỗ và lâm sản; 6 vụ/0,92 
ha vi phạm phá rừng trái phép... 

Chi cục đã xử lý tịch thu 243,7m3 gỗ 
tròn, 233 m3 gỗ xẻ các loại; 100 xe máy, 2 
xe trâu bò kéo, 1 ô tô và 56 phương tiện 
khác, với tổng số tiền thu phạt và nộp vào 
ngân sách hơn 2,6 tỷ đồng. 

KS // http://nongnghiep.vn.- 2017 
(ngày 27 tháng 9) 

__________________________________ 

XỬ LÝ TÀU GIÃ CÀO BAY HOẠT ĐỘNG TRÁI PHÉP 

oàn tỉnh Bình Thuận hiện có 84 đôi 
tàu hoạt động nghề giã cào bay, bên 
cạnh đó còn có một số lượng lớn 

tàu thuyền giã cào bay các tỉnh Kiên 
Giang, Bà Rịa Vũng Tàu… đến khai thác 
hải sản.  

Sáng 25/9, Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn tỉnh Bình Thuận tổ chức 
hội nghị đánh giá công tác quản lý tàu giã 
cào bay (tàu lưới kéo đôi) và các giải pháp 
tăng cường ngăn chặn, xử lý tàu giã cào 
bay hoạt động trái phép trên vùng biển 
tỉnh Bình Thuận. 

Theo Chi cục thủy sản Bình Thuận, 
tình trạng tàu giã cào bay hoạt động khai 
thác thủy sản vi phạm vùng khai thác xảy 
ra thường xuyên và diễn ra ở hầu hết các 
vùng biển, đặc biệt trong vụ cá Nam.  

Toàn tỉnh Bình Thuận hiện có 84 đôi 
tàu hoạt động nghề giã cào bay, bên cạnh 
đó còn có một số lượng lớn tàu thuyền giã 
cào bay các tỉnh Kiên Giang, Bà Rịa Vũng 
Tàu… đến khai thác hải sản.  

Theo Nghị định số 33/2010/NĐ- CP 
về quản lý hoạt động khai thác thủy sản, 
không cho phép tàu công suất 90CV trở 
lên hành nghề giã cào hoạt động tại tuyến 

T 

T 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 09 năm 2017 - 46 - 

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

bờ và tuyến lộng. Tuy nhiên, tàu thuyền 
hành nghề giã cào bay sử dụng máy công 
suất lớn từ 150 CV đến 800 CV và thường 
hoạt động ở vùng biển có độ sâu 30 m trở 
vào bờ. Do đó, các tàu giã cào bay đã vi 
phạm quy định về tuyến khai thác và vi 
phạm về đánh bắt hải sản non, hủy hoại 
nguồn lợi thủy sản. 

 

Tàu của lực lượng chức năng Quảng Bình áp 
sát kiểm tra tàu vi phạm. Ảnh: Đức Thọ - 
TTXVN 

Bên cạnh đó, việc hoạt động mạnh 
trong mùa cá Nam (từ tháng 4 đến tháng 
9 âm lịch) và chủ yếu đánh bắt tại ngư 
trường truyền thống của nhiều loại nghề 
biển ven bờ, các tàu giã cào bay không 
chỉ gây xáo trộn đến hoạt động của các 
nghề ven bờ mà còn thường xuyên kéo 
mất hoặc làm hư hỏng ngư cụ của thuyền 
nghề ven bờ, gây tâm lý bức xúc, tranh 
chấp gay gắt với bộ phận cộng đồng ngư 
dân của tỉnh.  

Ông Phạm Chính, đại diện vạn 
thuyền thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy 
Phong cho biết, ngư dân trong vùng chủ 
yếu hoạt động nghề vây lưới chì ven biển. 
Vào vụ cá Nam, ngư dân sử dụng cội chà 
thả xuống biển để cá trú ẩn.  

Tuy nhiên, khi các tàu giã cào bay 
hoạt động, khoảng 40% cội chà bị cuốn đi. 
Công suất lớn lại hoạt động gần bờ nên 
tàu giã cào bay không bỏ sót bất kỳ sinh 
vật nào. Nguồn hải sản bị tận diệt, ngư 
dân là người trực tiếp bị ảnh hưởng.  

Trước tình hình sai phạm của thuyền 
nghề giã cào bay gây bức xúc trong cộng 
đồng ngư dân, tỉnh Bình Thuận đã ban 
hành và thực hiện quyết liệt nhiều chỉ thị, 
quyết định về quản lý hoạt động nghề giã 

cao bay trên biển Bình Thuận như: cấm 
nghề giã cào bay hoạt động khai thác thủy 
sản trong mùa sinh trưởng của các loài 
hải sản từ ngày 1 /4 đến hết ngày 31/7 
hàng năm; cấm đóng mới phát triển tàu cá 
làm nghề giã cào bay…  

Đồng thời, Chi cục Thủy sản phối 
hợp với các đơn vị thành lập các đoàn 
thường xuyên kiểm tra, kiểm soát bảo vệ 
nguồn lợi trên biển.  

Tuy nhiên, theo ông Huỳnh Quang 
Huy, Chi cục trưởng Chi cục thủy sản 
Bình Thuận, hoạt động của nghề giã cào 
bay trái phép ngày càng phức tạp.  

Do hoạt động trong vùng lộng, ngư 
trường dồi dào, khả năng thu lợi nhuận 
cao nên nhiều tàu, thuyền bất chấp quy 
định, sẵn sàng chống đối với lực lượng 
chức năng bằng nhiều hình thức như: đe 
dọa, cản trở không cho tàu kiểm tra tiếp 
cận, bắt giữ lực lượng kiểm tra, thậm chí 
va chạm với tàu ngư dân khi hợp tác với 
lực lượng thanh tra…  

Tại hội nghị, đại diện các vạn chài và 
bà con ngư dân cho rằng, thời gian đi biển 
ngắn nhưng thu nhập cao nên một số bộ 
phận lao động biển thích đi tàu giã cào 
bay hơn các nghề khác. Vì vậy, các cấp, 
các ngành cần có cơ chế hỗ trợ ngư dân 
chuyển đổi nghề phù hợp từ giã cào bay 
sang nghề khai thác thủy sản khác mang 
lại hiệu quả.  

Đồng thời, các đại biểu đề nghị sớm 
có phương án thống nhất chung trong 
hoạt động quản lý nghề giã cào bay trên 
toàn quốc, tạo sự thống nhất trong công 
tác quản lý hoạt động tuần tra, kiểm soát 
trên biển. 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tỉnh Bình Thuận, để quản lý 
chặt chẽ hoạt động của nghề giã cào bay, 
trong thời gian tới, Sở sẽ phối hợp với các 
địa phương đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của 
ngư dân để bảo vệ nguồn lợi thủy sản.  

Chi cục Thủy sản kiểm soát chặt 
chẽ, không cho đóng mới tàu cá hành 
nghề giã cào bay và nghề lưới kéo đơn.  
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Bên cạnh đó, xây dựng và nhân rộng 
các mô hình quản lý cộng đồng tại các địa 
phương ven biển theo hướng giao quyền 
quản lý, khai thác và bảo vệ nguồn lợi 

thủy sản vùng biển ven bờ cho tổ cộng 
đồng ngư dân của các xã ven biển…/.  

Hồng Hiếu // http://bnews.vn.- 2017 
(ngày 25 tháng 9) 

__________________________________ 

TÌM CHỦ 'CON TÀU MA' TRÔI TRÊN BIỂN 
BÌNH THUẬN 

hi được phát hiện, tàu vỏ sắt công 
suất 1.000CV đang trôi dạt trên 
vùng biển La Gi, Bình Thuận trong 

tình trạng các thiết bị đã lâu không sử 
dụng và không có người trên tàu. 

 

“Con tàu ma” đang neo đậu tại cảng cá Phú 
Hài, TP Phan Thiết, Bình Thuận - Ảnh: ĐỨC 
TRONG 

Tin từ UBND tỉnh Bình Thuận ngày 
6-9 cho biết UBND tỉnh đã giao Bộ chỉ 
huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp các 
cơ quan truyền thông tìm chủ sở hữu 
tàu cá vỏ sắt Qiong Lin Yu, số hiệu 
19007 được ngư dân phát hiện trên 
vùng biển Bình Thuận gần một năm 
trước. 

Hiện con tàu vỏ sắt trên đang được 
Hải đội 2 - Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng 
Bình Thuận trông coi, quản lý tại cảng 
cá Phú Hài, TP Phan Thiết. 

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, nếu 
sau thời gian thông báo theo luật định 
vẫn không tìm được chủ sở hữu, Bộ chỉ 
huy Bộ đội Biên phòng và Sở Tài chính 
sẽ tham mưu xác lập quyền sở hữu Nhà 
nước, xử lý như tài sản tàu đắm trên 

tuyến đường thủy nội địa và giao lại chi 
phí cho ngư dân, các cơ quan chức 
năng đã lai dắt, trông coi thời gian qua. 

Trước đó, ngày 14-11-2016, đang 
đánh bắt cá tại vùng biển thị xã La Gi, 
ngư dân Hoàng Ngọc Thu (ngụ thị xã La 
Gi, Bình Thuận) phát hiện tàu vỏ sắt trôi 
dạt trên biển, không có người trên tàu. 

Tàu dài khoảng 50m, rộng 10m, 
phía sau đuôi ghi dòng chữ Qiong Lin 
Yu, bên hông có số hiệu 19007. Trên 
cabin có khoảng 100 bóng đèn cao áp 
cùng dàn nóng máy điều hòa. 

Được sự cho phép của Bộ chỉ huy 
Bộ đội Biên phòng, các ngư dân đã kéo 
về bàn giao và neo đậu tàu tại cảng cá 
Phú Hài, TP Phan Thiết. 

Sau đó, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng Bình Thuận kiểm tra, xác định 
trên tàu có 12 phòng nghỉ nhưng không 
có giấy tờ, thiết bị thông tin liên lạc và 
hàng hải. 

Ngoài phần vỏ, trên tàu còn có hai 
máy chính tổng công suất 1.000CV và 
một la bàn đều trong tình trạng đã lâu 
không hoạt động. 

Quan sát con tàu đang neo đậu tại 
cảng cá Phú Hài, hiện phần vỏ đã hoen 
gỉ, nhiều cửa kính đã vỡ, lớp sơn bong 
tróc. Tàu to gấp nhiều lần so với tàu cá 
của ngư dân trong vùng. 

Đức Trong // http://tuoitre.vn.- 2017 
(ngày 6 tháng 9) 

K 
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THÔNG TIN MỚI NHẤT VỤ NỔ SÚNG TRẤN ÁP 
NHÓM GIANG HỒ 

ông an TP Phan Thiết (Bình Thuận) 
cho biết đang điều tra vụ nhóm 
giang hồ được thuê để thanh toán 

người dân tranh chấp đất, gây náo loạn tại 
phường Mũi Né. 

Theo thông tin ban đầu, trưa hôm 
22/9, một nhóm người đi trên 2 ôtô từ 
Vũng Tàu đến Mũi Né để tranh chấp đất 
đai. Những người này đã dùng dao, bom 
xăng, bình xịt hơi cay tấn công một nhà 
dân. Chính quyền địa phương đã can 
thiệp, theo tin tức trên báo Zing news. 

 

Công an kiểm tra hành chính những người lạ 

đang ăn nhậu trong lô đất. Ảnh Thanh niên.  

Tuy nhiên, đến sáng nay, nhóm 
người này tiếp tục tấn công vào nhà nạn 
nhân khiến người dân và du khách hoảng 
sợ, gọi điện báo cảnh sát. Theo người 

dân, cảnh sát đã phải nổ súng để tránh áp 
nhóm giang hồ trên.  

Trao đổi với PV Thanh Niên, một 
lãnh đạo UBND P. Mũi Né cho biết người 
phụ nữ "chủ đất" là bà N.T.Y. (trú Q.Gò 
Vấp, TP. HCM). Bà Y. ra Mũi Né mở quán 
karaoke và có mua lô đất này của ông 
V.D.A. 

Những cây keo, tràm trên bãi đất 
tranh chấp trước đây thuộc dự án trồng 
rừng PAM và giao cho cho hộ ông V.DA. 
Ông A. sau đó bán cho bà Y. Tuy nhiên, 
trong khi san ủi để trồng cây ở lô đất này, 
bà Y. bị người dân địa phương cho rằng 
đã lấn sang đất của họ tới hàng nghìn 
mét, nên những tranh chấp này xảy ra từ 
lâu. 

Thượng tá Nguyễn Đức Dũng, Phó 
trưởng Công an TP. Phan Thiết, người 
trực tiếp chỉ huy các lực lượng công an tại 
hiện trường, cho biết vào tối 22/9 giữa 2 
nhóm thanh niên đã có xô xát ngay tại bãi 
đất trên. 

Trân Châu // 
http://doanhnghiepvn.vn.- 2017  

(ngày 24 tháng 9) 

__________________________________ 

QUỐC LỘ 1A QUA TỈNH BÌNH THUẬN XUỐNG CẤP 
NGHIÊM TRỌNG 

ự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 
1A, đoạn qua tỉnh Bình Thuận mới 
hoàn thành và đưa vào sử dụng 

được hơn 2 năm nhưng hiện một số đoạn 
đang bị xuống cấp nghiêm trọng, các 
phương tiện lưu thông gặp nhiều khó 
khăn và rất nguy hiểm. 

Thời gian gần đây, nhiều tài xế cũng 
như người dân địa phương khi lưu thông 
trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Chí Công, 
thuộc huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) 

tỏ ra rất bất bình khi nhiều đoạn đường 
đang bị xuống cấp nghiêm trọng, mặt 
đường xuất hiện chằng chịt ổ gà, ổ voi, sỏi 
đá lởm chởm gây nguy hiểm cho người đi 
đường. 

Đặc biệt, tại khu vực cây xăng Thắng 
Lợi (Km 1623, xã Chí Công) kéo dài đến 
dốc Bàu Đá (xã Chí Công) dài khoảng 
1km, hàng trăm ổ gà, ô voi loang lổ khiến 
nhiều tài xế, người dân lưu thông lắc đầu 
ngao ngán. 

C 

D 

http://doanhnghiepvn.vn/b%C3%A1o-tag/
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Chị Lê Thị Tuyết (người dân huyện 
Tuy Phong) bức xúc: “Hàng ngày tôi ngồi 
bán nước ở khu vực đường xuống cấp 
này, liên tục chứng kiến cảnh tài xế các 
loại xe phải thắng gấp khi gặp phải ổ gà, ổ 
voi. Có nhiều trường hợp người dân đi xe 
máy đã té nhào ra đường khi gặp phải ổ 
gà”. 

Nhiều người dân xã Chí Công còn 
cho biết, vào ban đêm, nhiều trường hợp 
người điều khiển xe máy từ nơi khác chạy 
qua, do không quen đường, trời lại tối nên 
bị xụp ổ gà, ổ voi liên tục”. 

Qua khảo sát, nhiều vị trí ở đoạn 
đường nói trên xuất hiện hàng loạt ổ gà, ổ 
voi sâu hơn 15cm. Một số hộ dân địa 
phương vì thấy đoạn đường quá nguy 
hiểm nên đã lấy đá lấp lại. Tuy nhiên, do 
quá nhiều phương tiện qua lại nên các ổ 
gà, ổ voi này cũng nhanh chóng bong 
tróc. 

“Chúng tôi thường xuyên đi qua 
đoạn đường này và thấy rất nguy hiểm. 
Rất mong cơ quan chức năng sớm có 
biện pháp để khắc phục để đảm bảo an 
toàn tính mạng của người dân” – anh Lê 
Trung Tín (tái xế xe tải ở TPHCM), lo lắng. 

Một số hình ảnh do PV Báo SGGP 
ghi lại tại đoạn đường bị xuống cấp 
trên: 

 

Ổ gà, ổ voi chằng chịt khiến các phương lưu 
thông khó khăn. 

 

Nhiều đoạn đã bị bong tróc hết phần nhựa 
đường. 

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

(ngày 19 tháng 9) 

__________________________________ 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MŨI NÉ LÚN SỤP 
NGUY HIỂM 

ỉnh Bình Thuận yêu cầu nhân viên y 
tế phòng khám đa khoa Mũi Né 
(khánh thành năm 2010) di dời bệnh 

nhân đến khu vực an toàn.  

UBND tỉnh Bình Thuận vừa có văn 
bản gửi Sở Xây dựng, Sở Y tế và UBND 
TP Phan Thiết liên quan đến việc phòng 
khám đa khoa khu vực Mũi Né xuống cấp 
nghiêm trọng gây nguy hiểm cho bệnh 
nhân và y, bác sĩ. 

Theo đó, tỉnh yêu cầu các đơn vị liên 
quan theo dõi hiện tượng sụt lún, thấm 

của công trình, có biện pháp cảnh báo tại 
các vị trí có khả năng gây nguy hiểm và di 
dời bệnh nhân đến các khu vực đảm bảo 
an toàn. Lập kế hoạch bảo trì và theo dõi 
sửa chữa công trình định kỳ, thường 
xuyên, tránh tình trạng để công trình 
xuống cấp lớn trong thời gian ngắn. 

Các đơn vị liên quan phải tổ chức 
kiểm định chất lượng, xác định cụ thể 
nguyên nhân xuống cấp của phòng khám 
đa khoa khu vực Mũi Né, trên cơ sở đó 

T 
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thực hiện việc bảo trì, sửa chữa công 
trình theo đúng quy định. 

 

Sụt lún bên ngoài và bên trong phòng khám đa 
khoa khu vực Mũi Né. Ảnh: PN 

Theo ghi nhận, phòng khám có quy 
mô 30 giường bệnh này phục vụ cho bệnh 
nhân trong khu vực và du khách đến Phan 
Thiết du lịch. Tuy nhiên, hơn một năm nay 
phòng khám này xuống cấp nghiêm trọng. 
Cụ thể, khu vực nền nhà phòng cấp cứu, 
phòng hậu sản, khu vực sảnh chính, hành 
lang… bị sụp lún, gạch lát nền bị nứt vỡ, 
bong rộp. Một số khu nhà vệ sinh ở tầng 
trệt và lầu một bị hư hỏng, không sử dụng 
được. Phía sau phòng khám xuất hiện 
thêm một hố sâu khoảng 1 m, rộng 5 m, 

đe dọa đến an toàn cả công trình. Ngoài 
ra, cơ sở y tế này còn hứng chịu rác thải 
của các hộ dân xung quanh… 

Sau khi tiếp nhận thông tin, tỉnh Bình 
Thuận đã có chỉ đạo như trên, đồng thời 
giao phường Mũi Né rà soát, giải tỏa các 
hàng quán tại khu vực đất phía trước 
phòng khám đa khoa khu vực Mũi Né để 
đảm bảo trật tự đô thị, hạn chế việc tập 
kết vật dụng và xả rác thải tràn xuống 
cống, gây ô nhiễm môi trường, tắc nghẽn 
hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

BS Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở 
Y tế tỉnh Bình Thuận, cho biết phòng 
khám đa khoa Mũi Né xây dựng bằng 
nguồn vốn trái phiếu chính phủ với kinh 
phí gần 10 tỉ đồng, đưa vào sử dụng từ 
năm 2010. 

Nguyên nhân xuống cấp là do mạch 
nước ngầm đi ngang dưới nền nhà gây 
xói lở, nhất là thời điểm mùa mưa; tường 
nhà một số vị trí bị thấm, dính nhiều vết ố 
bẩn gây nên ẩm mốc, gạch chống nóng 
trên mái bị bong rộp, trần nhà sơn bị bong 
tróc. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2017 
(ngày 01 tháng 9) 

__________________________________ 

'HÔ BIẾN' HOÀNG PHÚC 18 THÀNH 'TÀU NGHỊ ĐỊNH 67':  

MÁU NGƯ DÂN ĐỔ, AI PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM? 

àu Hoàng Phúc 18 chìm trên sông 
Soài Rạp với 4 người chết xảy ra đã 
2 năm, nhưng đến nay không có ai 

đứng ra nhận trách nhiệm cho những mất 
mát này. 

Ngày 29/10/2015, tàu chở hàng 
Hoàng Phúc 18 (có số ký hiệu là BTH – 
97779 - TS) chở 700 tấn đá cùng nhiều 
máy móc xuất bến từ cảng Cường Hưng 
(huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), trên 
tàu có 17 người. 

Đến tối hôm sau, tàu chìm trên sông 
Soài Rạp (TP.HCM) làm 4 người chết, 
trong đó có ông Phan Anh Tấn (quê ở Hà 
Tĩnh) được xác định là chủ tàu. 

Câu chuyện về con tàu này từng làm 
xôn xao dư luận với mất mát quá lớn của 
4 gia đình, nhưng dư luận cũng chỉ cho 
rằng, đó là con tàu hàng không may gặp 
nạn. Chủ tàu đã chết nên không khởi tố vụ 
án, mọi chuyện dần chìm vào im lặng. 

Nhưng từ nguồn tin của VTC News 
cho biết, tàu chở hàng Hoàng Phúc 18 
thật ra được ''hô biến'' để thành tàu dịch 
vụ hậu cần nghề cá theo nghị định 67 của 
Chính phủ tại Phú Quý. Đơn vị đứng tên 
sở hữu con tàu là công ty TNHH Thương 
mại và Dịch vụ Du Lịch Hoàng Phúc (xã 
Tam Thanh, huyện Phú Quý, tỉnh Bình 
Thuận). 

T 
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Ngân hàng Agribank Bình Thuận, cụ 
thể là chi nhánh Phú Quý là đơn vị cho 
công ty Hoàng Phúc vay hơn 20 tỷ đồng, 
dưới hình thức giải ngân bù đắp tài chính 
một lần để đóng con tàu này. 

Được biết, Nghị định 67 của Chính 
Phủ (có hiệu lực ngày 7/7/2014) nhằm 
giúp bà con ngư dân bám biểm, nhằm góp 
phần phát triển kinh tế và đảm bảo an 
ninh biển đảo. Đối tượng áp dụng của 
nghị định này là những cá nhân, doanh 
nghiệp hoạt động thủy sản. 

Ngay sau khi Nghị định vừa có hiệu 
lực, vào ngày 9/7/2014, công ty Hoàng 
Phúc đứng tên một ''phiếu duyệt thiết kế 
kỹ thuật tàu cá'' cho con tàu trọng tải gần 
2.000 tấn làm dịch vụ hậu cần. Nơi đóng 
là công ty TNHH MTV Đóng tàu Bình 
Triệu (TP.HCM). 

Ngày 17/11/2014, công ty Hoàng 
Phúc chính thức được thêm vào danh 
sách đóng mới tàu cá xa bờ theo Nghị 
định 67 của huyện Phú Quý. Đến ngày 
5/1/2015, công ty Hoàng Phúc lại có đơn 
gửi Ban chỉ đạo 67 của tỉnh Bình Thuận 
xin vay vốn đóng mới con tàu dịch vụ hậu 
cần đã được duyệt thiết kế. 

Tính đến thời điểm xin vay vốn, trong 
"giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp" 
thay đổi lần thứ 3 (ngày 31/10/2014) của 
công ty Hoàng Phúc, chỉ có 3 cổ đông góp 
vốn là: Lê Hoàng Phúc, Đỗ Thanh Liêm và 
Lê Hoàng Chương. Như vậy, ông Phan 
Anh Tấn không hề có tên trong danh sách 
của công ty này. 

Ngoài ra, đến tận cuối tháng 4/2015, 
đơn vị đóng tàu ký hợp đồng với công ty 
Hoàng Phúc là Công ty TNHH MTV Đóng 
tàu và Công nghiệp Hàng hải Sài Gòn 
(trước đó là công ty Bình Triệu) mới chính 
thức được Bộ NN&PTNT thêm vào danh 
sách cơ sở đủ điều kiện đóng tàu theo 
Nghị định 67. 

Nhưng đến cuối tháng 10/2015, con 
tàu đã chìm trên sông Soài Rạp trong khi 
đang chở hàng. Như vậy, chỉ vài tháng 
sau khi được ngân hàng Agribank Bình 
Thuận cho vay tiền để đóng, con tàu dịch 

vụ hậu cần ''khổng lồ'' với trọng tải gần 
2.000 tấn gặp nạn. 

Tại thời điểm bị chìm, các cơ quan 
chức năng lại xác định, ông Phan Anh 
Tấn là chủ tàu. Trong khi các công văn, 
giấy tờ liên quan đến con tàu để vay vốn 
Nghị định 67 lại đứng tên công ty Hoàng 
Phúc. Vậy, ai mới là chủ nhân của con tàu 
Hoàng Phúc 18? Ai phải chịu trách nhiệm 
cho cái chết của 4 thuyền viên trên con 
tàu này? 

 

Đến nay, dù đang được sửa chữa nhưng trên 
mặt tàu vẫn còn vết tích cũ của hầm chở hàng 
trên con tàu Hoàng Phúc 18. 

Nếu ông Tấn thựt sự là chủ, tại sao 
công ty Hoàng Phúc lại đứng tên giấy tờ 
và ngân hàng Agribank Bình Thuận lại dễ 
dàng chấp nhận cho vay với số tiền lớn? 
Phải chăng, công ty Hoàng Phúc chỉ là nơi 
môi giới, để ông Tấn bắt tay với một số 
đối tượng lợi dụng chính sách đúng đắn 
của Chính phủ giúp ngư dân để trục lợi? 

Nếu công ty Hoàng Phúc thựt sự là 
chủ tàu, tại sao sau cái chết đau đớn của 
4 thuyền viên trên con tàu của mình, công 
ty lại "ngậm bồ hòn làm ngọt'' suốt 2 năm? 
Tại sao không khởi tố vụ án trong khi chủ 
tàu hợp pháp vẫn còn đó? 

Câu chuyện 4 thuyền viên chết trên 
con tàu được đóng theo Nghị định 67 cần 
có người chịu trách nhiệm. Bởi, đó là máu 
của ngư dân đổ xuống biển đảo quê 
hương. 

VTC News sẽ tiếp tục thông tin sự 
việc. 

Nhật Linh // http://vtc.vn.- 2017 
(ngày 29 tháng 9) 
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SUPERDONG - KIÊN GIANG CHI 4,4 TRIỆU USD ĐÓNG 
2 TÀU CAO TỐC TUYẾN PHAN THIẾT – PHÚ QUÝ 

hời gian thực hiện dự kiến trong quý 
II/2018 – quý I/2019.  

Cụ thể, CTCP Tàu cao tốc 
Superdong - Kiên Giang (HOSE: SKG) đã 
thông qua việc đóng 2 tàu cao tốc cho 
tuyến Phan Thiết – Phú Quý với sức chở 
khoảng 306 hành khách, có đặc tính kỹ 
thuật phù hợp vùng biển hoạt động với 
tổng mức đầu tư khoảng 4,4 triệu USD 
trích từ nguồn vốn tự có của doanh 
nghiệp. 

Đồng thời, SKG cũng thông qua việc 
chọn Công ty Kaibuok Shipyard (M) 
SDN.BHD là đơn vị thực hiện đóng tàu 
cao tốc cho tuyến Phan Thiết – Phú Quý. 

Thời điểm đầu năm 2017, tuyến vận 
tải đường thủy Phan Thiết - đảo Phú Quý 
có 5 chiếc tàu khách đang hoạt động; 
trong đó, có 1 tàu trung tốc Hưng Phát 
chở được 256 hành khách/chuyến. 

Từ ngày 17/1, tàu khách Hưng Phát 
thực hiện chuyến đi và về lại trong ngày. 
Còn lại 4 chiếc, gồm Bình Thuận 16, Bình 
Thuận 18, Quê Hương 2, Phú Quý 7 (bình 
quân 160 hành khách/chuyến), hoạt động 

đều đặn, mỗi ngày 1 chuyến xuất bến ở 
hai đầu tuyến Phan Thiết - Phú Quý. 

Về hoạt động kinh doanh, trong nửa 
đầu 2017, SKG đạt doanh thu thuần 201,4 
tỷ đồng, tăng trưởng 6,5%. Lợi nhuận 
ròng đạt 105,8 tỷ đồng, giảm 11% so với 
cùng kỳ năm trước. 

Vừa qua, SKG đã bị truy thu thuế và 
phạt hành chính lên tới 57 tỷ đồng, trong 
đó bị truy thu 37,7 tỷ đồng tiền thuế giai 
đoạn 2013-2015 và bị phạt 19,73 tỷ đồng 
tiền vi phạm hành chính về thuế và chậm 
nộp thuế. 

Mặc dù đã khiếu nại và đề nghị được 
miến giảm thuế nhưng không đạt được 
kết quả, Công ty vẫn phải nộp 57 tỷ đồng 
tiền truy thu và phạt. 

Trên thị trường chứng khoán, thị giá 
SKG hiện đang ở mức 33.550 đồng/cp 
(phiên ngày 20/09/2019). 

Phan Tùng // http://ndh.vn.- 2017 
(ngày 20 tháng 9)

__________________________________ 

GIÚP BỒI BỔ CƠ THỂ NHỜ HÀM LƯỢNG MAGIÊ 
TRONG MỦ TRÔM VĨNH HẢO 

àm lượng magiê trong 100 g mủ 
trôm Vĩnh Hảo tinh khiết là 2201 
mg, giúp bồi bổ cơ thể khỏe mạnh 

hơn. 

Magiê có vai trò cực kỳ quan trọng 
với cơ thể như xây dựng các tổ chức mô 
trong đó có xương, tham  gia vào thành 
phần của nhiều loại men điều hòa các 
chức năng khác nhau của cơ thể.   

Vai trò của Magiê với cơ thể 

Trong cơ  thể con người, magiê tồn 
tại với số lượng nhỏ, khoảng 30g với cơ 
thể nặng 60kg, chúng có mặt trong thành 
phần của gần 300 các men khác nhau - 
điều hòa các chức năng khác nhau, các 
quá trình chuyển hóa năng lượng. Magiê 
có vai trò cực kỳ quan trọng trong quá 
trình tạo glycogen của cơ và gan từ 
glucose máu. Magiê còn tham gia vào sự 
phân hủy glucose, acid béo và các acid 
amin trong quá trình chuyển hóa năng 

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

T 

H 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 09 năm 2017 - 53 - 

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

lượng. Magiê cũng đóng vai trò quan 
trọng trong tổng hợp lipid và protein giúp 
quá trình tạo xương và các mô khác, bảo 
đảm tính bền vững dẫn truyền thần kinh 
và sự co cơ. 

 

Mù trôm Vĩnh Hảo giúp bồi bổ sức khỏe.  

Khoảng 50-75%, lượng magiê trong 
cơ thể tập trung ở xương (magiê kết hợp 
với canxi và phốt-pho trong quá trình tạo 
xương), đa phần còn lại phân bố ở cơ 
bắp, các tổ chức mô mềm và một lượng 
rất nhỏ trong máu. Hàm lượng magiê 
trong máu luôn được duy trì ở mức ổn 
định để đảm bảo cho cơ thể hoạt động 
bình thường. Magiê là một thành phần 
quan trọng trong hoạt động chức năng 
của tim, có tác dụng làm giảm nhu cầu về 
ôxy của cơ tim trong yên tĩnh cũng như 
trong lao động, tập luyện, giúp tăng cường 
chức năng của tim và phòng ngừa các 
bệnh tim.  

Magiê có trong thức ăn được hấp 
thụ qua ruột, nếu cơ thể sử dụng một 
lượng magiê quá mức thì cũng không có 
gì hại cho sức khỏe vì lượng magiê thừa 
được cơ thể đào thải qua đường nước 
tiểu và phân. Nhu cầu về magiê ở người 
trưởng thành khoảng 350 - 400mg/ngày, 
những người lao động thể lực nặng nhọc, 
vận động viên thể thao cần nhiều hơn 1,5 
- 2 lần, trẻ em cần ít hơn (6 tháng tuổi: 
30mg; 1 - 3 tuổi: 80mg; 9-13 tuổi: 
240mg...). Lượng magiê trong máu thấp 
(hypomagnesemia) gặp ở những người 
cơ thể bị đói triền miên, nghiện rượu, hội 
chứng đại tràng mạn (đi phân lỏng), xơ 
gan, giảm chức năng cận giáp, viêm tụy, 
sử dụng thường xuyên các chất lợi tiểu 

trong điều trị bệnh tăng huyết áp, hóa trị 
liệu trong chữa trị ung thư.  

Hàm lượng của magiê trong mủ 
trôm 

Bằng phương pháp chế biến truyền 
thống giúp giữ lại cao nhất hàm lượng 
magiê, kali, kẽm, canxi ở dạng hữu cơ rất 
có lợi cho sức khỏe: thanh nhiệt cơ thể, 
hỗ trợ ngăn ngừa ung thư, chống lão hóa, 
táo bón, tiêu chảy và giảm stress. Ngoài 
ra mủ trôm Vĩnh Hảo còn giúp chúng ta ổn 
định đường huyết, mát gan, tăng cường 
sinh lực… Vĩnh Hảo là vùng đất khoáng, 
do đó cây trôm trên vùng đất này mới có 
hàm lượng magiê rất cao. Giá trị kinh tế 
lớn nhất của cây trôm là mủ trôm (nhựa 
cây trôm). Đặc biệt, cây trôm trồng trên 
vùng khô cằn, nắng nóng như huyện Tuy 
Phong, tỉnh Bình Thuận thường cho mủ 
nhiều, chất lượng trắng tốt, giá trị kinh tế 
cao.  

 

Nhờ mủ trôm Vĩnh Hảo mà anh Thông đã vô 
địch đua xe đạp Bình Thuận 2016.   

Theo anh Phạm Quang Thông - 
Giám đốc thương hiệu mủ trôm Vĩnh Hảo 
cho biết: “Mủ trôm thu được ở vùng nắng 
nóng có chất lượng rất tốt, hàm lượng 
magiê cao. Cây trôm giống được lấy về từ 
núi, sau đó nhân giống phát triển thành 
rừng trôm. Cây trôm chịu hạn rất tốt, ít sâu 
bệnh (do hoa có mùi hôi, nên không thu 
hút côn trùng). Thu hoạch mủ trôm, phải 
làm sạch vỏ cây, sau đó dùng khoan đục 
thân trôm, để sau 1 -2 ngày thì nhựa trôm 
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tiết ra, giá trị kinh tế lớn nhất của cây trôm 
chính là mủ trôm (nhựa trôm). 

Theo phân tích khoa học, mủ trôm 
có vị ngọt, tính mát, tác dụng thanh nhiệt, 
giải độc, chỉ khát, nhuận tràng vị, rất tốt 
đối với chị em phụ nữ. Mủ trôm sau thu 
hoạch được phơi trong lồng kín tránh côn 
trùng bụi bặm khoảng 3 ngày dưới trời 
nắng để đủ độ khô và giòn, rồi xay thô 
nhỏ, sau đó lọc bỏ tạp chất (dâm cây, hạt 
trôm sậm màu). Tiếp đó phối trộn mủ trôm 
với đường, hương liệu (có xuất xứ rõ 
ràng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực 
phẩm). Cuối cùng đóng gói vào bao bì 
thành phẩm. Trong 100g mủ trôm Vĩnh 
Hảo có chứa 2.201mg magnesium, 
100mg calci, 30mg kẽm, 5,27mg natri, 
297mg kali, 0,91mg sắt. Sự hòa hợp của 
các loại vi khoáng này ở dạng hữu cơ là 
rất tốt cho sức khỏe.  

Thưởng thức một ly mủ trôm Vĩnh 
Hảo thanh mát, sẽ giúp cho cơ thể sảng 
khoái giữa tiết hè nóng bức. Mủ trôm còn 
giúp thanh nhiệt, thải độc, nhuận trường, 
mau lành vết thương hở, và ổn định 
đường huyết… DNTN Liên Hảo chuyên 
sản xuất thức uống giải khát từ nguồn 
nguyên liệu mủ trôm thiên nhiên Vĩnh Hảo 
bằng phương pháp chế biến truyền thống, 
giữ lại cao nhất hàm lượng magnesium, 
kali, kẽm, calci ở dạng hữu cơ. Mủ trôm 
Vĩnh Hảo được chiết xuất từ những cây 
trôm trên 20 năm tuổi trên vùng đất 
khoáng thuộc xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy 
Phong, tỉnh Bình Thuận.  

Có lẽ chính nhờ vào hàm lương 
magiê trong mủ trôm cao, đã giúp anh 
Thông – Giám đốc thương hiệu mủ trôm 
Vĩnh Hảo nhiều lần đạt thành tích cao 
nhất trong các cuộc đua xe đạp. Trong số 
đó, phải kể đến chức vô địch giải đua xe 
đạp tỉnh Bình Thuận năm 2016, đua giải 
Lào Cai – Trung Quốc anh xếp thứ 11 trên 
tổng số 270 vận động viên tham gia. Phải 
nói rằng, đây là thành tích rất đáng tự hào 
cho thương hiệu mủ trôm Vĩnh Hảo ngày 
càng vươn xa. Thương hiệu Mủ trôm Vĩnh 
Hảo đã được trao tặng danh hiệu “Hàng 
Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu 
chuẩn” do người tiêu dùng bình chọn. Nhà 
sản xuất khuyến cáo nên chọn mua sản 
phẩm có logo Liên Hảo nổi lên ở góc trái 
bên trên hộp, được phân phối thông qua 
hệ thống siêu thị Co.opmar, Aeon Mall…  

Mủ trôm Vĩnh Hảo “tốt cho sức 
khỏe – tươi trẻ làn da”.  

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ về 
khu phố 5, thị trấn Liên Hương, huyện 
Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận  

Điện thoại 062 3951323  

Hotline: 0918 466 302  

Fax :  062 3951313  

Email : dntnlienhao@gmail.com -
 http://mutromvinhhao.com.vn     

Thịnh Đức// 
http://giadinhphapluat.vn.- 2017  

(ngày 12 tháng 9) 

__________________________________ 

ANH CHAMALÉA SƯỚNG SỐNG SUNG TÚC, ẤM NO 
NHỜ NUÔI CỪU, DÊ 

nh Chamaléa Sướng, dân tộc 
Raglai, nêu gương nông dân 
điển hình chăn nuôi giỏi tiêu 

biểu ở thôn Suối Le, xã Phước Kháng 
(huyện Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận). 
Tận dụng lợi thế đồng cỏ tự nhiên dưới 
tán lá rừng, anh phát triển đàn gia súc 
theo mô hình gia trại. Nhờ nguồn lợi 

của đàn gia súc có sừng đã giúp anh 
có thu nhập ổn định, bảo đảm cuộc 
sống gia đình no ấm, nuôi con ăn học 
chu đáo. 

Đến thăm mô hình gia trại của 
anh Chamaléa Sướng, chúng tôi thật 
sự ấn tượng với cơ sở chuồng trại 
được xây dựng khang trang trên khu 

A 

mailto:dntnlienhao@gmail.com
http://mutromvinhhao.com.vn/
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đất cao ráo, cách xa nhà ở. Liền kề 
khu chuồng trại là vạt đất trồng khoai 
lang rộng khoảng 500 m2 được rào 
lưới cẩn thận. Ngoài chăn thả trên 
đồng cỏ tự nhiên, anh còn cắt dây 
khoai lang cung cấp nguồn thức ăn 
xanh cho đàn gia súc. 

 

Gia đình anh Chamaléa Sướng no ấm nhờ 
mô hình gia trại.  

Anh Sướng nuôi đàn gia súc 60 
con, trong đó có 40 con cừu, 15 con dê 
bách thảo, 5 con bò cái. Nhờ chăm sóc 
chu đáo nên đàn gia súc của gia đình 
anh Sướng mập mạp, lông da sáng 
mượt. Thương lái từ miền xuôi lên 
mua cừu đực 13-15 kg về nuôi vỗ béo 
với giá 90 ngàn đồng/kg và dê đực với 
giá 105 ngàn đồng/kg. Anh cho 
biết vừa bán 5 con cừu đực gần 6 triệu 
đồng mua sắm áo quần, sách vở cho 
con trai út là Chamaléa Mông phấn 
khởi bước vào năm học mới 2017-
2018. 

Trao đổi với anh Chamaléa 
Sướng, chúng tôi được biết anh khởi 
nghiệp chăn nuôi gia súc có sừng từ 
năm 1990. Khi đó mới lập gia đình, hai 
vợ chồng nuôi heo đen bán lấy tiền 
mua 1 con bò đực nuôi làm vốn. Sau 3 
năm chăm sóc, bò đực kéo được cày, 
anh bán bò đực mua hai mẹ con bò cái 
nuôi sinh sản. Canh tác hoa màu trong 
điều kiện ăn nước trời bấp bênh nên 
anh Sướng quyết tâm phát triển kinh tế 
gia đình theo hướng chăn nuôi gia súc 
có sừng. 

Năm 2012, anh bán bò xuống 
thôn An Hòa, xã Xuân Hải (Ninh Hải) 
mua 20 con cừu cái và 4 con dê bách 
thảo về nuôi theo mô hình gia trại. Anh 
tích cực tham gia các lớp tập huấn do 
cán bộ khuyến nông huyện Thuận Bắc 
về địa phương hướng dẫn kỹ thuật 
chăn nuôi gia súc có sừng. Anh chủ 
động thực hiện đầy đủ việc tiêm 
phòng, tẩy ký sinh trùng cho đàn gia 
súc. Hai vợ chồng hôm sớm gắn bó 
với nương rẫy kết hợp chăn nuôi gia 
súc nên có thu nhập ổn định 50-60 
triệu đồng/năm, vươn lên thoát nghèo 
bền vững. 

Vợ chồng anh đầu tư xây dựng 
nhà ở khang trang và nuôi con cái ăn 
học trưởng thành. Khi được hỏi về kinh 
nghiệm chăn nuôi gia súc theo mô 
hình gia trại, anh Chamaléa Sướng 
cười hồn hậu, chia sẻ: Trước hết, mình 
chọn mua con mẹ giống tốt để sinh ra 
đàn con mạnh khỏe; phải thực hiện 
đầy đủ việc tiêm phòng các bệnh 
truyền nhiễm theo hướng dẫn của cán 
bộ thú y. Đồng thời, phải gần gũi biết 
tính nết của từng con gia súc để kịp 
thời chăm sóc chu đáo khi nó sinh nở, 
đau ốm. Mình trồng khoai lang vừa lấy 
dây cung cấp thức ăn xanh, vừa lấy củ 
cung cấp thức ăn tinh cho đàn gia súc 
mạnh khỏe, mau lớn. 

Anh Katơ Tách, Trưởng Ban 
Quản lý thôn Suối Le nhận xét: Anh 
Chamaléa Sướng là nông dân chăn 
nuôi gia súc có sừng tiêu biểu ở địa 
phương. Anh tận tình chia sẻ kinh 
nghiệm và hướng dẫn kỹ thuật chăm 
sóc gia súc cho bà con thôn xóm. 
Nhiều nông hộ học tập mô hình gia trại 
của anh Sướng đầu tư chăn nuôi gia 
súc có sừng, bảo đảm cuộc sống gia 
đình no ấm, góp phần xây dựng khu 
dân cư ngày càng khởi sắc. 

Sơn Ngọc // http://danviet.vn.- 2017 
(ngày 8 tháng 9) 
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ĐƯA RAU AN TOÀN ĐẾN VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG 
BÌNH THUẬN 

ới diện tích gần 50ha của 315 hộ 
trồng, các sản phẩm rau Phú Long 
cung cấp chính cho thành phố 

Phan Thiết và các địa phương lân cận. 

Thị trấn Phú Long, huyện Hàm 
Thuận Bắc là vùng chuyên canh rau lâu 
đời ở tỉnh Bình Thuận. Để nâng cao tính 
cạnh tranh, thúc đẩy việc sản xuất và 
cung ứng rau an toàn, Chi cục Quản lý 
chất lượng nông lâm thủy sản tỉnh Bình 
Thuận đã phối hợp với Trung tâm Khuyến 
nông tỉnh đã triển khai liên kết chuỗi rau 
an toàn từ sản xuất đến sơ chế đóng gói 
tại thôn Phú Trường, thị trấn Phú Long. 

Thay đổi cách sản xuất đơn lẻ, manh 
mún, 21 hộ dân trong Tổ sản xuất rau an 
toàn khu phố Phú Trường đã mạnh dạn 
tham gia mô hình chuỗi cung ứng rau an 
toàn để cùng liên kết sản xuất, xây dựng 
thương hiệu cho sản phẩm. Với diện tích 
6 ha, các hộ luân phiên nhau trồng 10 loại 
rau ăn lá như: rau húng lủi, xà lách, các 
loại cải diếp cá... 

Để đảm bảo đưa ra sản phẩm sạch, 
an toàn, các hộ nông dân nghiêm ngặt 
thực hiện các quy định theo tiêu chuẩn 
sản xuất rau an toàn của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn từ khâu đất trồng, 
nước tưới, chăm sóc, khâu thu hoạch đến 
tiêu thụ sản phẩm.  

Ông Nguyễn Văn Tâm, một trong 
những người tham gia sản xuất rau an 
toàn ở thị trấn Phú Long cho biết, khi tham 
gia chuỗi, các thành viên tổ rau được hỗ 
trợ giống và được hướng dẫn xây dựng 
kế hoạch sản xuất. Trong thời gian canh 
tác, bà con chủ yếu sử dụng phân hữu cơ, 
các loại chế phẩm sinh học và phòng 
ngừa sâu bệnh bằng các loại thuốc bảo 
vệ thực vật có trong danh mục. Đồng thời, 
đảm bảo đúng thời gian cách ly trước khi 
thu hoạch.  

Khác với phương thức sản xuất 
truyền thống trước đây, các hộ trồng rau 
an toàn phải ghi chép nhật ký sản xuất và 

thực hiện nghiêm ngặt quy trình để đảm 
bảo cho ra các sản phẩm an toàn. Vì vậy 
để quản lý kỹ thuật trồng và chăm sóc rau 
của các thành viên trong tổ sản xuất rau 
an toàn, chính quyền địa phương đã cử 
cán bộ phụ trách thường xuyên nhắc nhở 
và giám sát quá trình sản xuất rau của bà 
con.  

Chi cục Quản lý chất lượng nông 
lâm và thủy sản tỉnh phối hợp chính quyền 
địa phương hỗ trợ bà con liên kết với 
doanh nghiệp thu mua sản phẩm với mức 
giá ổn định; đồng thời, chi cục còn hỗ trợ 
xây dựng 2 cơ sở thu mua, sơ chế và 
đóng gói đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực 
phẩm. Các sản phẩm của chuỗi trước khi 
cung cấp ra thị trường được chi cục kiểm 
định chất lượng nghiêm ngặt.  

Theo Chi cục Quản lý chất lượng 
nông lâm và thủy sản Bình Thuận, sản 
phẩm của Tổ rau an toàn Phú Trường- 
Phú Long được giám sát ở tất cả các 
công đoạn sản xuất từ vùng trồng, nhà sơ 
chế đến đóng gói. Các sản phẩm trước 
khi cung cấp ra thị trường đều được lấy 
mẫu để kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ 
thực vật một cách chặt chẽ.  

Hiện các sản phẩm rau Phú Trường 
đã có mặt tại Siêu thị Co.opmart Phan 
Thiết và một số điểm chợ trên địa bàn 
thành phố Phan Thiết, huyện Hàm Thuận 
Bắc.  

Theo đại diện Siêu Thị Co.opMart 
Phan Thiết, từ giữa tháng 7 năm nay, rau 
Phú Trường- Phú Long được bày bán tại 
siêu thị với tem nhận diện sản phẩm chuỗi 
cung ứng thực phẩm an toàn có đầy đủ 
thông tin về chủng loại, nơi sản xuất, ngày 
và nơi đóng gói… Mỗi ngày siêu thị tiêu 
thụ khoảng 200 kg rau sạch Phú Long.  

Ông Đoàn Văn Hòa, nông dân trồng 
rau ở Phú Trường cho biết, bình quân mỗi 
sào rau sạch tốn khoảng thời gian từ một 
đến hai tháng và cho thu nhập từ 5 - 7 
triệu đồng. Hiện nay các hộ trồng rau 

V 
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trong tổ rất phấn khởi khi giờ đây ngoài 
việc cung cấp cho thương lái, rau an toàn 
Phú Trường đã bắt đầu tiến vào siêu thị 
với thương hiệu rau an toàn. Người trồng 
có thêm kênh tiêu thụ mới, giúp đầu ra lâu 
dài với giá tiêu thụ ổn định hơn. 

Việc sản xuất rau an toàn không chỉ 
mở ra xu hướng sản xuất mới cho nông 
dân mà còn giúp người tiêu dùng có thêm 
nhiều sản phẩm sạch cho bữa cơm gia 
đình./.  

Hồng Hiếu // http://bnews.vn.- 2017 
(ngày 28 tháng 9) 

__________________________________ 

KHAI TRƯƠNG CHUỖI CỬA HÀNG RAU VIETGAP 
ĐẦU TIÊN TẠI BÌNH THUẬN 

gày 27/9, Trang trại Nông Viên Việt, 
thôn 2, xã Hồng Sơn (Hàm Thuận 
Bắc) khai trương 2 cửa hàng mới tại 

Phan Thiết hình thành chuỗi cửa hàng rau 
VietGAP... 

 

Rau được sơ chế, đóng gói bảo quản tủ mát 

Sau khi ra mắt những sản phẩm rau 
quả theo tiêu chuẩn VietGAP đầu tiên bán 
tại Cửa hàng giới thiệu và kinh doanh sản 
phẩm ứng dụng khoa học công nghệ tại địa 
chỉ C1 - đường Võ Văn Kiệt, ngày 27/9, 
Trang trại Nông Viên Việt, thôn 2, xã Hồng 
Sơn (Hàm Thuận Bắc) khai trương 2 cửa 
hàng mới tại Phan Thiết hình thành chuỗi 
cửa hàng rau VietGAP đầu tiên tại Bình 
Thuận. 

Đến nay, các mẫu sản phẩm rau quả 
sản xuất theo chuẩn VietGAP của Trang trại 
Nông Viên Việt được tổ chức chứng nhận 
NHO lấy mẫu kiểm nghiệm cho kết quả đạt 
chuẩn. Dựa vào kết quả, đơn vị truy xuất 
nguồn gốc rau quả của trang trại là đơn vị 
TraceVerified thông qua dự án GCF do 
Chính phủ Đan Mạch tài trợ đã phát lệnh 
tem truy xuất cho sản phẩm. 

Vì vậy, Trang trại đã khai trương các 
cửa hàng, đồng thời chào bán các mặt hàng 
rau quả có đóng gói, có tem truy xuất riêng 
biệt. Khi mua, người tiêu dùng sử dụng điện 
thoại thông minh rà lên tem truy xuất, thông 
qua phần mềm Zalo hoặc Viber, quét mã 
QR để truy xuất nguồn gốc sản phẩm từ 
sản xuất đến thu hoạch theo chuẩn 
VietGAP. 

 

Trang trại Nông Viên Việt trồng rau trong nhà lưới 
theo mô hình nông nghiệp công nghệ cao 

Trang trại Nông Viên Việt trồng rau 
trong nhà lưới theo mô hình nông nghiệp 
công nghệ cao. Mô hình trồng rau VietGAP 
đồng thời phân phối sản phẩm trực tiếp đến 
chuỗi cửa hàng của Trang trại Nông Viên 
Việt là hướng đi mới tiên phong của sản 
xuất nông nghiệp thông minh tại Bình 
Thuận. Với cách này, trang trại tiết giảm chi 
phí trung gian ở các khâu thương lái, đầu 
nậu thu mua nên giá các loại rau sạch 
không chênh lệch nhiều so với sản phẩm 
cùng loại bán ở siêu thị, các chợ truyền 
thống. 

Thanh Duyên // 
http://nongnghiep.vn.- 2017  

(ngày 27 tháng 9) 

N 
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SẢN XUẤT LÚA CẢI TIẾN THEO PHƯƠNG PHÁP SRI 

RI là phương pháp canh tác lúa 
sinh thái, hiệu quả và tăng năng 
suất, đặc biệt giảm chi phí đầu 

vào như giống, phân bón, BVTV và 
nước tưới. 

 

Lúa phát triển tốt, năng suất vượt trội 

Tại Bình Thuận, vụ ĐX 2016 - 2017 
thực hiện rất hiệu quả mô hình “Thâm 
canh lúa cải tiến" (SRI) với lượng giống 
chỉ từ 8kg/sào ở huyện Tuy Phong. Vụ 
HT 2017, Trung tâm KN-KN Bình Thuận 
tiếp tục nhân rộng mô hình này tại HTX 
Hòa Thành, thị trấn Phú Long (Hàm 
Thuận Bắc) dưới sự hỗ trợ của Tổ chức 
Phát triển Hà Lan (SNV). 

Dẫn chúng tôi tham quan cánh 
đồng lúa chín vàng trĩu hạt, dự kiến 
trong vài ngày tới sẽ thu hoạch, ông 
Trần Ngọc Phụng, chủ hộ tham gia mô 
hình, thuộc HTXNN Hòa Thành vui 
mừng nói: “Năm nay trồng lúa chắc chắn 
được mùa hơn mọi năm vì nhờ áp dụng 
các TBKT vào sản xuất. Gia đình tôi có 
4 sào tham gia canh tác giống lúa MT10 
theo SRI, dự kiến năng suất đạt khoảng 
60 tạ/ha, trong khi SX lúa truyền thống 
chỉ đạt 50 - 55 tạ/ha. Không những thế, 
SX lúa năm nay còn giảm được sâu rầy, 
công phun thuốc BVTV, công lao động… 
khoảng 30% chi phí nên rất phấn khởi”. 

Còn ông Đỗ Văn 
Mao, Giám đốc HTXNN Hòa Thành cho 
biết, đây là lần đầu tiên tại huyện Hàm 
Thuận Bắc thực hiện mô hình SX lúa cải 
tiến. Nhờ triển khai mô hình này mà 

nông dân có cách nhìn mới trong canh 
tác lúa sạ thưa, nhưng vẫn đảm bảo 
năng suất vượt trội. 

"Lâu nay tập quán SX của nông 
dân trong tỉnh nói chung và HTX nói 
riêng thường gieo giống với mật độ 
dày, từ 18 - 25 kg/sào. Không chỉ tốn 
nhiều lúa giống, mà còn tốn phân, nước, 
thuốc BVTV, từ đó tăng chi phí SX. Vì 
vậy, nông dân cần thay đổi tập quán SX 
để tăng thu nhập cho gia đình. Trong 
thời gian tới HTX sẽ tiếp tục tuyên 
truyền mở rộng diện tích SX theo mô 
hình này", ông Mao chia sẻ. 

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Trung 
tâm KN - KN Bình Thuận, cán bộ phụ 
trách mô hình tại HTXNN Hòa Thành 
cho biết: "Để giúp nông dân có cách 
nhìn khách quan, chúng tôi thực hiện 
bằng 4 công thức thử nghiệm, gồm 
lượng giống gieo sạ 8kg/sào, 10kg/sào, 
12kg/sào và 16kg/sào (đối chứng). Quá 
trình theo dõi, cho thấy mật độ gieo sạ 
12kg/sào ở HT là phù hợp nhất, lúa sinh 
trưởng phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe, tập 
trung, ít sâu bệnh và năng suất đạt cao 
nhất". 

Như vậy, với diện tích canh tác lúa 
80ha nếu HTX áp dụng SRI trên diện 
rộng với lượng giống gieo 12kg/sào, 
nông dân có thể tiết kiệm được khoảng 
19,2 - 31,2 tấn giống mỗi năm, tương 
đương 211 - 343,2 triệu đồng. 

Đồng thời áp dụng phương pháp 
SX lúa cải tiến còn tiết kiệm nước trên 
diện rộng (tiết kiệm hơn 1 triệu m3 nước 
mỗi năm so với SX truyền thống). Trong 
khi đó cây lúa vẫn sinh trưởng và phát 
triển tốt bộ rễ, hạn chế tối đa hiện tượng 
đổ ngã khi gặp điều kiện thời tiết bất lợi. 

Ông Nguyễn Tám, GĐ Trung 
tâm KN-KN Bình Thuận cho biết, hiệu 
quả mô hình nông dân đã thấy rõ, tuy 
nhiên việc thay đổi tư duy, phương thức 
canh tác truyền thống của họ là rất khó. 

S 
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Do đó, để nhân rộng mô hình trong thời 
gian tới, trung tâm sẽ tiếp tục mở các 
lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật và xây 
dựng thêm mô hình trình diễn; phối hợp 
với chính quyền, đoàn thể địa phương 
tuyên truyền vận động các hộ hiểu được 
mục đích và lợi ích lâu dài khi áp dụng... 

Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh về 
kinh phí để tiếp tục xây dựng mô hình ở 

các huyện khác nhằm góp phần tăng 
năng suất, giảm áp lực sâu bệnh hại, 
hạn chế các tác động xấu đến môi 
trường sinh thái và giảm chi phí SX cho 
bà con. 

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

(ngày 14 tháng 9) 

__________________________________ 

MỞ RỘNG SẢN XUẤT THANH LONG THEO CHUẨN 
AN TOÀN 

gành nông nghiệp tỉnh Bình 
Thuận đang tập trung sản xuất 
thanh long theo tiêu chuẩn an 

toàn để mở rộng xuất khẩu sang các thị 
trường khó tính. 

Australia vừa chấp nhận cho thanh 
long Việt Nam nhập khẩu vào thị trường 
này. Đây là cơ hội giúp mặt hàng thanh 
long của Bình Thuận có thêm đầu ra 
mới. 

 

Thu hoạch thanh long GlobalGAP ở trang trại 
Gia Thành, huyện Hàm Thuận Bắc 

Tỉnh Bình Thuận hiện có 27.000 
héc-ta thanh long với sản lượng gần 
500.000 tấn/năm, chủ yếu được xuất 
qua thị trường Trung Quốc. Hiện nay, 
sản lượng xuất qua thị trường khó tính ở 
các nước phát triển vẫn còn khiêm tốn 
nên việc vào được thị trường Australia 
là rất quan trọng.  

Để mở rộng thị trường, nâng cao 
giá trị thanh long, ngành nông nghiệp địa 

phương tiếp tục vận động nông dân sản 
xuất theo hướng an toàn, theo những 
tiêu chí cụ thể để các thị trường khó tính 
chấp nhận. 

 

Sản xuất thanh long sạch là hướng đi tất yếu 
của nông dân Bình Thuận 

Ông Phạm Hữu Thủ, Chánh Văn 
phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tỉnh Bình Thuận cho biết: Về 
hướng sau này, Sở Nông nghiệp sẽ phối 
hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, 
đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp có 
tiềm năng liên kết với bà con nông dân 
để sản xuất theo hướng an toàn, đáp 
ứng được yêu cầu của thị trường nhập 
khẩu, đặc biệt là các thị trường lớn như 
Australia. Đây là thị trường mở ra triển 
vọng lớn đối với mặt hàng thanh long 
Bình Thuận./. 

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2017 
(ngày 01 tháng 9) 
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PHÁT HIỆN BỆNH HẠI MỚI TRÊN CÂY THANH LONG 

iện nay nhiều vườn thanh long ở 
Bình Thuận phát hiện bệnh hại mới 
nguy hiểm trên cây thanh long. 

Theo nông dân, khi “dính” bệnh này sẽ 
khiến nhánh thanh long bị thối, chết cành 
già không thể cứu vãn. 

Vậy thực hư bệnh hại này là gì, 
chúng tôi đã vào cuộc tìm hiểu. 

 

Nông dân đang đau đầu bệnh này làm cành bị 
chết khô 

Ông Nguyễn Tánh, thôn 5, xã Hàm 
Liêm (Hàm Thuận Bắc) dẫn chúng tôi 
thăm vườn thanh long được trồng 7 năm 
tuổi, với khoảng 1.000 trụ nhưng thời gian 
gần đây ông tá hỏa vì phát hiện có hiện 
tượng lạ trên cây thanh long là thối, chết 
cành già. 

Chỉ chúng tôi xem rõ hơn, ông Tánh 
lấy tay vén từng cành thanh long lên rồi 
chỉ nhiều đoạn cành đã bị thối vàng và chỉ 
cần tác động nhẹ vào vị trí đó cũng đã 
khiến cành bị gãy rớt xuống đất ngay lập 
tức. Theo ông Tánh, đáng lo ngại là cả 
vườn thanh long nhà ông đều bị nhiễm 
bệnh, trong đó 300 trụ bị nhiễm rất nặng. 
Ngay những trụ thanh long tơ cũng bị thối 
từ chân trụ, khiến cây còi cọc, kém phát 
triển, nguy cơ phá bỏ và trồng lại rất cao. 

Không chỉ vườn thanh long nhà ông 
Tánh xuất hiện bệnh “lạ” này, mà các hộ 
trồng thanh long lân cận như gia đình ông 
Nguyễn Văn Tâm, ông Huỳnh Trạng cũng 
lâm vào cảnh tượng tự. Do lo sợ bệnh lây 
lan gây hại và thất thu nên thời điểm này 
mặc dù đang bắt đầu vào mùa chong đèn 
thanh long, nhưng các hộ đều “án binh bất 
động” và tìm cách cứu chữa. 

Cũng theo ông Tánh, ngay khi phát 
hiện bệnh mới trên cây thanh long ông đã 
thông báo cho Chi cục Trồng trọt- BVTV 
tỉnh xuống kiểm tra. Ông Trần Minh Tân, 
Chi cục phó cho biết, qua kiểm tra thực tế 
nhận định đây là bệnh thối, chết cành già 
trên thanh long. 

Nguyên nhân gây bệnh là do nấm và 
khuẩn. Bệnh xuất hiện vài năm trở lại đây 
nhưng chỉ ở mức độ lác đác, gây hại thấp 
tại 2 huyện Hàm Thuận Bắc và Hàm 
Thuận Nam. Tính đến nay theo Chi cục 
Trồng trọt - BVTV, diện tích thanh long bị 
nhiễm bệnh này trên dưới 1.000 ha, với 
mức độ gây hại khác nhau. Do đó, để 
quản lý bệnh, Chi cục đã bước đầu đưa ra 
các giải pháp phòng trừ. 

 

Một trụ thanh long bị bệnh khiến nhiều cành 
già chết khô 

Theo ông Tân, bệnh này dễ nhận 
thấy là khi cành già có thể chết ở đầu 
cành, giữa cành hoặc bị ngay từ đầu trụ, 
sau đó lây lan toàn cành bị thối vàng rồi 
chết. Nếu 1 trụ thanh long có 7-10 cành 
bị hiện tượng này sẽ dẫn đến chết thân 
chính (4 dây chết 1 dây, thậm chí chết 
cả trụ), buộc phải trồng lại. 

Bệnh này sẽ khiến năng suất, sản 
lượng, chất lượng thanh long giảm do 
dinh dưỡng không lên được để nuôi cây. 

Ks- Kiều Hằng // 
http://nongnghiep.vn.- 2017  

(ngày 21 tháng 9) 
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ONG BIỂN 'GIẢI' BÀI TOÁN TRỒNG THANH LONG 
HỮU CƠ 

hân bón Ong Biển là một trong số ít 
doanh nghiệp hiện nay đã và đang 
đi đầu trong chủ trương tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp theo hướng sản phẩm 
nông nghiệp sạch, từng bước chuyển 
sang nền nông nghiệp hữu cơ theo chủ 
trương của Chính phủ. 

 

Ông TGĐ Trần Ngọc Nam thuyết trình nội dung 
"Canh tác nông nghiệp hữu cơ cùng phân bón 
OBI-Ong Biển trên cây thanh long" trong buổi 
hội thảo với gần 500 nông dân tham dự tại TP 
Tân An, tỉnh Long An ngày 6/9/2017 

Thanh long là loại cây trồng mang lại 
giá trị kinh tế cao, giúp cho bà con nông 
dân làm giàu nhiều năm qua. Tỉnh Bình 
Thuận được xem là “thủ phủ” với tổng 
diện tích lên đến 27 ngàn ha, sau đó là 
Long An có gần 8.000 ha. 

Tuy nhiên, cây thanh long đã và 
đang bị hoành hành bởi bệnh đốm trắng 
(còn gọi bệnh nấm tắc kè), có thời điểm 
dịch bệnh phát sinh làm mất trắng nhiều 
vườn thanh long do trái nhiễm bệnh không 
thể thu hoạch được, mẫu mã xấu làm 
nhiều lô hàng không thể xuất khẩu, người 
nông dân phải bán với giá rất rẻ cho 
thương lái gây thiệt hại kinh tế khá lớn. 

Anh Lưu Đình Bắc ở xã Hàm Mỹ, 
huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 
sỡ hữu vườn thanh long tơ 1.100 trụ. Vừa 
qua, anh gọi điện đến Nhà máy phân bón 
Ong Biển (Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu) 
nhằm chia sẻ những kinh nghiệm phòng 
trị bệnh đốm trắng trên vườn thanh long 
của mình. 

 

Nông dân đến tham dự Hội thảo rất đông đủ 
ngồi chật kín hội trường 

Anh kể: “Lúc đầu, bệnh xuất hiện tại 
vùng tiếp giáp vườn nhà tôi với vườn 
thanh long nhà hàng xóm bị nhiễm. Chỉ 
vài ngày sau, bệnh nhiễm qua các trụ kế 
tiếp làm cho 2/3 diện tích vườn bị bệnh 
nặng. Nghe ai giới thiệu thuốc gì là tôi đi 
mua về phun liền, có tuần phun đến 2 lần 
nhưng chẳng thấy thuyên giảm. Nhưng 
giờ khác rồi, sau khi sử dụng phân bón 
hữu cơ Ong Biển theo qui trình hướng 
dẫn của Cty, tôi đã yên tâm không còn ám 
ảnh tiền thuốc vì sợ bệnh đốm trắng nữa”. 

Không chỉ anh Bắc mà đã có hàng 
ngàn hộ nông dân khác cùng chung nhận 
định, đánh giá như anh Bắc về hiệu quả 
sử dụng phân bón hữu cơ Ong Biển trên 
cây thanh long thời gian qua. 

Thế nên, nhằm tri ân các đại lý cùng 
bà con nông dân, trong 4 ngày (20-23/8) 
tại Bình Thuận và 2 ngày (6-7/9) ở Long 
An, Cty TNHH SX-TM Đại Nam (TP Vũng 
Tàu), đơn vị sỡ hữu thương hiệu phân 
bón Ong Biển đã tổ chức chuỗi chương 
trình hội thảo hoành tráng với chủ 
đề “Canh tác nông nghiệp hữu cơ cùng 
phân bón OBI-Ong Biển trên cây thanh 
long” đã thu hút gần 5.000 bà con nông 
dân đến từ 2 tỉnh nói trên tham dự với 
kinh phí bỏ ra hơn 1 tỷ đồng. 

P 
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Ông Nguyễn Văn Nghệ, PTGĐ Cty Đại Nam, 
khảo sát vườn cây thanh long kiệt quệ ở huyện 
Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận do sâu bệnh 
phá hại trước khi đưa ra giải pháp khắc phục 
bằng phân hữu cơ Ong Biển 

Tại đây, ông Trần Ngọc Nam, TGĐ 
Cty đích thân truyền tải kinh nghiệm quý 
báu trong việc trồng và chăm sóc thanh 
long hiệu quả bằng lối thuyết minh hóm 
hỉnh, dễ hiểu được minh họa qua các hình 
ảnh slide trực quan sinh động giúp nông 
dân tiếp thụ dễ dàng, có thể ứng dụng 
được ngay trên vườn nhà của mình. 

 

Cán bộ kỹ thuật của phân bón Ong Biển đã và 
đang chuyển giao kỹ thuật trồng thanh long 
hữu cơ cho bà con nông dân 

Đặc biệt là kỹ thuật phòng trừ bệnh 
tắc kè, nám đầu cành, phương pháp giúp 
cây thanh long không bị suy kiệt sau khi 
thu hoạch.. chỉ bằng OBI-Ong Biển và 
tưới nước. 

Trả lời những thắc mắc xung quanh 
việc cây thanh long tăng năng suất-chất 
lượng, nhưng lại hạn chế được sâu bệnh 
hại sau khi bón phân Ong Biển, ông Trần 
Ngọc Nam giải thích ngắn gọn: 

“Chỉ có cách nuôi dưỡng đất thì 
người nông dân mới có lợi nhuận bền 
vững, làm suy kiệt đất sẽ có tác dụng 
ngược lại. Chính vì thế, để tăng năng 
suất-chất lượng của thanh long, nhà nông 
cần phải tiến hành cải tạo đất canh tác 
bằng OBI-Ong Biển 3 loại đặc biệt sẽ giúp 
đất tơi xốp, tạo môi trường thuận lợi cho 
vi sinh vật phát triển, phục hồi đất giúp 
cây phát triển khỏe mạnh, qua đó tăng 
sức đề kháng với các loại sâu bệnh hại". 

"Theo văn bản 4257/BNN-BVTV 
ngày 24/5/2017 của Bộ NN-PTNT, chủ 
trương của Chính phủ và ngành nông 
nghiệp là tái cơ cấu ngành theo hướng 
sản phẩm nông nghiệp sạch, từng bước 
chuyển sang nền nông nghiệp hữu cơ. Do 
vậy, hướng đi của doanh nghiệp này là 
hoàn toàn phù hợp và đúng đắn" (Ông Đỗ 
Văn Bảo, Chi cục trưởng Chi cục Trồng 
trọt và BVTV) 

 

Thanh long đạt năng suất, chất lượng cao chỉ 
với phân bón hữu cơ Ong Biển và tưới nước 
(không xịt thuốc, hạn chế bón phân vô cơ) 

Đ.Quyên // http://nongnghiep.vn.- 2017 
(ngày 7 tháng 9) 
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TRỒNG THANH LONG SẠCH ĐÓN ĐẦU THỊ TRƯỜNG 
ĐẲNG CẤP 

ình Thuận xác định đây là hướng đi 
tất yếu và bền vững để nâng cao 
chất lượng và giá trị thanh long của 

địa phương. 

Hiện nay, để tránh lệ thuộc vào thị 
trường truyền thống, nhiều nông dân ở 
tỉnh Bình Thuận đã mạnh dạn đầu tư 
trồng thanh long theo tiêu chuẩn an toàn 
GlobalGAP (Thực hành nông nghiệp tốt 
toàn cầu). Ngành nông nghiệp Bình 
Thuận xác định đây là hướng đi tất yếu để 
nâng cao chất lượng và giá trị của loại 
nông sản lợi thế này của địa phương.      

Gia đình ông Nguyễn Quốc Nguyên 
Vũ ở xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận 
Nam gắn bó với nghề trồng thanh long từ 
hơn 20 năm qua. Nhận thấy giá cả thanh 
long canh tác theo lối truyền thống lên 
xuống thất thường, 3 năm trước, ông Vũ 
đã quyết định chuyển hướng qua sản xuất 
thanh long sạch. 

 

Ngành nông nghiệp Bình Thuận đang khuyến 
khích nông dân sản xuất thanh long theo 
hướng an toàn.  

Trang trại thanh long sạch Phúc An 
của ông Vũ hiện có 25 ha đã cho thu 
hoạch xuất đi các nước New Zealand, 
Hàn Quốc và Cananada... Ông Vũ vừa 
xúc tiến trồng thêm 20 ha, nâng tổng diện 
tích thanh long trồng theo tiêu chuẩn 
GlobalGAP của trang trại lên 45 ha.  

“Người trồng nên chủ động làm cho 
thanh long đạt chất lượng cao hơn, từ đó 
nâng giá thành sản phẩm lên bằng cách 
sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP hoặc 

theo hướng hữu cơ. Sản phẩm trồng theo 
tiêu chuẩn sẽ không phụ thuộc nhiều vào 
thị trường truyền thống”, ông Vũ cho biết. 

Quy trình sản xuất GlobalGAP đòi 
hỏi kỹ thuật cao và có sự quản lý nghiêm 
ngặt, từ khâu chăm sóc đến khâu thu 
hoạch và đóng gói xuất khẩu. Theo quy 
trình này, vườn canh tác GlobalGAP hoàn 
toàn khác với vườn bình thường. Diện 
tích đất trong vườn phân ra thành từng 
khu, từng lô theo thứ tự có đánh số cụ thể 
để dễ dàng chăm sóc và quản lý cũng 
như truy nguyên nguồn gốc khi có sự cố 
dư lượng thuốc bảo vệ thực vật hoặc 
mầm bệnh xảy ra.  

Tại trang trại Sơn Trà, huyện Hàm 
Thuận Nam, với diện tích hơn 20 ha, các 
nhân công chăm sóc vườn theo một kế 
hoạch bài bản. Các công đoạn làm vườn 
như bón phân, cắt cành, tưới nước... đều 
được người phụ trách kỹ thuật ghi chép 
cẩn thận theo từng khu vực và quy trình 
chặt chẽ.  

Anh Nguyễn Hữu Phương, quản lý 
kỹ thuật tại Trang trại Sơn Trà cho biết, 
thanh long sạch trồng và chăm sóc khó 
hơn, trong khi các thị trường khó tính luôn 
đòi hỏi yêu cầu chất lượng từ khâu sản 
xuất đến thu hoạch, bảo quản, chế biến, 
vận chuyển. Tuy nhiên khi đáp ứng được 
các yêu cầu này, sản phẩm thanh long sẽ 
có giá cao hơn. 

Hiện nay, ngoài 2 trang trại lớn có 
tiếng là Hoàng Hậu và Rau quả Bình 
Thuận, hơn 10 trang trại khác ở tỉnh Bình 
Thuận cũng đang đẩy mạnh sản xuất 
thanh long sạch cho hiệu quả kinh tế cao, 
đáng kể đến như Gia Thành, Phúc An, 
Sơn Trà... Hầu hết sản lượng làm ra đều 
được xuất qua các thị trường khó tính như 
Đức, Canada, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn 
Độ... với giá ổn định xấp xỉ trên dưới 
30.000 đồng/kg. 

Theo Sở NN&PTNT Bình Thuận, 
toàn tỉnh hiện có 220 ha thanh long trồng 

B 
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theo tiêu chuẩn. Ngành nông nghiệp địa 
phương định hướng, từ nay đến năm 
2020 phải tập trung sản xuất thanh long 
theo tiêu chuẩn an toàn để mở rộng xuất 
khẩu sang các thị trường khó tính.  

Mới đây, Chính phủ Australia cũng 
vừa chấp nhận cho phép nhập khẩu sản 
phẩm thanh long Việt Nam. Điều này đã 
mở ra thêm cơ hội cho người trồng thanh 
long sạch. 

Kỹ sư Phạm Hữu Thủ, Chánh Văn 
phòng Sở NN&PTNT Bình Thuận cho biết, 
để xuất thanh long vào thị trường 
Australia phải cần có nguồn gốc xuất xứ 
rất rõ ràng, đặc biệt là vấn đề vệ sinh an 
toàn thực phẩm, công tác kiểm dịch, kiểm 
soát côn trùng. “Sở đang tiếp tục vận 
động bà con nông dân trồng thanh long 
trên địa bàn tỉnh thực hiện sản xuất theo 

quy trình GAP và GlobalGAP”, Kỹ sư 
Phạm Hữu Thủ thông tin. 

Toàn tỉnh Bình Thuận hiện có 
khoảng 27.000 ha thanh long, sản lượng 
khoảng nửa triệu tấn/năm, nhưng chủ yếu 
xuất khẩu qua Trung Quốc bằng đường 
tiểu ngạch.  

Nhìn vào bức tranh chung, diện tích 
sản xuất thanh long theo hướng an toàn 
GlobalGAP còn ít so với tiềm năng hiện 
có. Nhưng đứng trước xu thế hội nhập, 
đây là hướng đi vững chắc. Những nông 
dân tiên phong thay đổi tập quán, mạnh 
dạn đầu tư canh tác theo hướng nông 
nghiệp an toàn, đang mở ra hướng đi mới 
cho loại nông sản lợi thế này của tỉnh Bình 
Thuận./.   

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2017 
(ngày 20 tháng 9)   

__________________________________ 

TRỒNG THANH LONG GIÀN MANG LẠI HIỆU QUẢ CAO 

hông trồng thanh long từng trụ 
như cách làm truyền thống, hiện 
nay nhiều trang trại, nhiều hộ 

nông dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 
đã mạnh dạn chuyển đổi sang kiểu 
trồng thanh long giàn. 

Đây là kiểu làm mới không chỉ 
giúp nông dân tiết kiệm diện tích đất, 
tăng cường cơ giới hóa trong sản xuất 
mà còn mang lại năng suất cao.  

Trang trại Bình An ở thôn Thuận 
Minh, xã Thuận Quý, huyện Hàm 
Thuận Nam hiện có 70 ha thanh long, 
trong đó có 60 ha thanh long trồng 
giàn theo hướng sản xuất công nghệ 
cao. Hiện nay, diện tích thanh long 
giàn này đã được 3 năm tuổi và bắt 
đầu cho thu hoạch. 

Theo cách làm trước đây, thanh 
long được trồng theo từng trụ riêng lẻ, 
trụ cách trụ 3m, hàng cách hàng 3m. 
Mỗi một ha đất có thể trồng khoảng 
1.000 trụ thanh long. Tuy nhiên với 

cách trồng giàn, khoảng cách giữa các 
trụ bê tông được rút ngắn còn 1,5m, ở 
giữa các trụ có thêm một trụ phụ bằng 
sắt hoặc tre. 

 

Mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ đem 
lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Quân 
Trang/TTXVN 

Một đường dây cáp dài nối các 
đầu trụ với nhau, giúp cành thanh long 
leo thành giàn. Mỗi giàn cách nhau 
3m. Theo kiểu này, mỗi ha đất có thể 
trồng từ 2.000- 2.500 trụ thanh long.  

K 
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Anh Dương Quốc Toàn, Quản lý 
trang trại Bình An cho biết, trồng thanh 
long giàn cho hiệu quả vượt bậc so với 
cách trồng trước đây. Không chỉ tận 
dụng được diện tích đất tối đa để sản 
xuất, trồng theo phương pháp giàn 
thuận lợi cho việc chăm sóc, vệ sinh 
vườn, thu hoạch trái và tiết kiệm nước 
tưới.  

Hơn hết, thanh long giàn tạo điều 
kiện để cơ giới hóa trong sản xuất, hạn 
chế nhân công lao động như: sử dụng 
máy cày để bón phân hữu cơ, sử dụng 
máy phun thuốc, máy cắt cỏ… đồng 
thời có thể trồng xen canh các cây 
trồng khác trên diện tích giữa các giàn. 

Hiệu quả rõ nét nhất là thanh long 
giàn cho số lượng cành và trái nhiều 
hơn gấp 3 lần so với trước đây. Ở 
trang trại Bình An, vụ thu hoạch đầu 
tiên, thanh long giàn cho năng suất 
bình quân khoảng 60 tấn/ha, tăng gấp 
đôi so với thanh long từng trụ truyền 
thống.  

Về kỹ thuật chăm sóc, theo anh 
Toàn, để mang lại hiệu quả, khi trồng 
cần chú ý đến yếu tố ánh nắng. Tốt 
nhất giàn thanh long nên được trồng 
theo hướng Đông- Tây thì sẽ tận dụng 
được ánh nắng, kích thích cây ra trái 
nhiều hơn. Đồng thời, nên hạn chế sử 
dụng thuốc bảo vệ thực vật, thay vào 
đó nên sử dụng phân hữu cơ và tăng 
cường các biện pháp phòng ngừa như 
vệ sinh vườn, tỉa cảnh…  

Ông Nguyễn Ngọc Hải, Phó Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân xã Thuận Quý, 
huyện Hàm Thuận Nam cho biết, toàn 
xã hiện có hơn 420 ha thanh long, 
trong đó 96% diện tích sản xuất theo 
tiêu chuẩn VietGap.  

Hiện có khoảng 180 ha thanh long 
được trồng theo giàn, tập trung chủ 
yếu ở các trang trại. Diện tích thanh 
long giàn này sẽ được đưa vào vùng 
sản xuất chuyên canh cây thanh long 

và tạo tiền đề để phát triển nông 
nghiệp theo hướng công nghệ cao. 

Không chỉ các trang trại mà nhiều 
hộ dân ở Bình Thuận cũng đã mạnh 
dạn chuyển đổi sang cách trồng mới 
này. Ông Phạm Văn Động ở xã Tân 
Đức, huyện Hàm Tân là một trong 
những người đầu tiên trồng thanh long 
giàn. Gia đình ông hiện có 4ha đất 
trồng thanh long. Để phát triển diện 
tích thanh long, thay vì phải mua thêm 
đất để mở rộng thì gia đình ông áp 
dụng cách trồng thanh long giàn. 

Với cách làm này ông Động có 
thể tăng thêm số trụ thanh long, tăng 
thêm sản lượng trái. So với mô hình 
trồng trụ riêng lẻ, thanh long giàn vừa 
tiết kiệm được diện tích đất, giảm 
được công chăm sóc, giảm phân 
bón…  

Tuy nhiên, theo ông Động vì cách 
trồng giàn này, số lượng trụ nhiều hơn 
so với bình thường nên chi phí đầu tư 
ban đầu cao hơn so với trên cùng một 
diện tích trồng thanh trụ như trước 
đây. 

Bên cạnh đó, vì cành thanh long 
nhiều và nối tiếp nhau theo giàn nên 
khi có dịch bệnh như bệnh đốm nâu, 
đốm trắng thì khó chăm sóc, xử lý. Vì 
vậy, khi trồng theo kiểu này người 
trồng phải theo dõi và kiểm tra vệ sinh 
vườn thường xuyên.  

Thanh long giàn đang mở ra một 
hướng đi mới cho người trồng thanh 
long Bình Thuận. Việc cơ giới hóa 
được thuận lợi, tiến bộ kỹ thuật được 
áp dụng sẽ từng bước tạo cơ sở để 
người dân mạnh dạn sản xuất theo 
hướng công nghệ cao, góp phần nâng 
cao chất lượng trái thanh long, đáp 
ứng nhu cầu xuất khẩu sang các thị 
trường khó tính. 

Hồng Hiếu // http://bnews.vn.- 2017 
(ngày 21 tháng 9) 
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DU KHÁCH KHÔNG BỊ 'CHẶT CHÉM' DỊP NGHỈ LỄ  

rong 3 ngày nghỉ lễ 2/9 năm nay, 
lượng du khách đến tham quan và 
nghỉ dưỡng tại các khu du lịch của 

tỉnh Bình Thuận tăng cao và không xảy ra 
tình trạng du khách bị 'chặt chém'. 

 

Du khách tham quan vui chơi dịp lễ 2/9 tại các 
bãi biển tỉnh Bình Thuận.  

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch Bình Thuận, dịp này địa phương đón 
khoảng 50.000 lượt; trong đó có khoảng 
3.000 lượt  khách quốc tế, đông nhất là 
khách Nga, Thái Lan, Đức, Hàn Quốc, 
Mỹ… Các khu du lịch cao cấp Hàm Tiến 
đạt công suất phòng khoảng 90%. 

Hầu hết các cơ sở lưu trú ở Phan 
Thiết đều tổ chức các chương trình vui 
chơi lễ cho khách du lịch. Khách nghỉ 
dưỡng tại thành phố biển có thể chọn lựa 
cho mình những tour nghỉ lễ rất độc đáo 
như: Đua xe vượt địa hình trên cát, tham 
quan và mua sắm tại chợ Phan Thiết, 
tham quan công viên biển Đồi Dương, 
Bàu Trắng… với nhiều dịch vụ hấp dẫn, 
tham quan tượng cát của các nghệ nhân 
nữ thế giới tại công viên Tượng cát, xem 
sân khấu nhạc nước vở nhạc kịch “Huyền 
thoại làng chài”, thưởng thức nghệ thuật 
truyền thống dân tộc Chăm trên Tháp Pô 
Sah Inư, tham gia các trò chơi và xem 
biểu diễn các môn thể thao trên biển và 
trên đồi cát cũng như các lễ hội dân gian 
của người dân Phan Thiết...  

Cũng theo Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch Bình Thuận, mặc dù nhu cầu đặt 
phòng nghỉ tại Phan Thiết dịp lễ 2/9 rất 
lớn, nhưng giá phòng và dịch vụ tại khu 
vực Hàm Tiến - Mũi Né chỉ tăng khoảng 
12%; vì lượng phòng nghỉ dịp này phần 
lớn được khách hàng đặt từ đầu năm nên 
giá ổn định. Mặt khác, do ngành du lịch 
phối hợp tốt với các địa phương và các 
doanh nghiệp chủ động giữ giá cả dịch vụ 
nên không có biến động trong những ngày 
nghỉ lễ. 

 

Du khách tham gia Hội chợ ẩm thực đêm tại 
trục đường Hàm Tiến - Mũi Né.  

Dự đoán du khách sẽ tăng cao, Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận 
cũng đã chỉ đạo Ban quản lý các khu du 
lịch trên địa bàn tập trung triển khai công 
tác phục vụ du lịch trong các ngày lễ như: 
Tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh 
doanh đối với việc chấp hành các quy 
định về giá, thực hiện niêm yết và bán 
đúng giá niêm yết, vệ sinh môi trường, vệ 
sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự… 
Đồng thời tổ chức sắp xếp cho các hộ 
kinh doanh, người bán hàng rong, trẻ em 
cho thuê tấm trượt cát nhằm không để xảy 
ra nạn chèo kéo, gây rối trật tự ở các điểm 
tham quan… 

Do đó, tại các điểm du lịch trên địa 
bàn tỉnh đều thực hiện theo giá niêm yết, 
không xảy ra tình trạng tăng giá tiền “chặt 
chém” du khách... Năm nay, tỉnh Bình 

V. DU LỊCH –  LỊCH SỬ – ĐỊA LÝ 

T 
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Thuận cũng công bố số điện thoại đường 
dây nóng tại các điểm du lịch để du khách 
phản ánh khi có sự cố xảy ra.  

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

(ngày 4 tháng 9) 

__________________________________ 

DU LỊCH THỂ THAO BIỂN HÚT KHÁCH 

hông tin từ Sở VHTTDL Bình 
Thuận, dịp lễ Quốc khánh 2017 có 
khoảng 41.148 lượt khách (khách 

quốc tế là 3.029 lượt) đến tham quan, 
nghỉ dưỡng tại Bình Thuận. Xu hướng du 
lịch biển Phan Thiết năm nay vẫn là tham 
gia các môn thể thao trên biển (lướt ván 
buồm, lướt ván diều, dù lượn), các trò 
chơi trên cát, xem biểu diễn nghệ thuật 
truyền thống, tắm biển và thưởng thức ẩm 
thực biển.  

Khách đông, nhưng tình hình an ninh 
trật tự, giá cả vẫn đảm bảo làm hài lòng 
du khách. Theo bộ phận trực đường dây 
nóng hỗ trợ du lịch, tính đến tối ngày 2.9, 
chỉ có vài cuộc điện thoại của du khách 
gọi đến, nhưng chủ yếu hỏi thăm lịch trình 
các tuyến xe buýt, địa chỉ các điểm tham 
quan và thời gian diễn ra các hoạt động 
phục vụ du lịch.  

Nguyên Vũ // 
http://www.baovanhoa.vn.- 2017  

(ngày 6 tháng 9) 

__________________________________ 

DỰ ÁN BIỂN ĐÁ VÀNG RESORT GIÁ TỪ 539 TRIỆU 
ĐỒNG/CĂN 

ở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
tỉnh Bình Thuận vừa phê duyệt 
quy hoạch khu du lịch nghỉ 

dưỡng Biển Đá Vàng Resort tại thôn 
Kê Gà, xã Tân Thành, huyện Hàm 
Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận với quy 
mô 6ha (Giai đoạn 1). Dự án do Cty 
Cổ phần TM–DV BĐS Nghỉ dưỡng Ý 
Ngọc Bình Thuận làm chủ đầu tư. 

 

Phối cảnh dự án Biển Đá Vàng Resort. 

 Theo thiết kế, dự án được quy hoạch 
khai thác 6km đường bờ biển với 26 
căn biệt thự biển và 200 căn condotel 
cùng nhiều tiện ích đẳng cấp như: Hồ 
bơi tràn, Spa, Gym, BBQ ngoài bãi 
biển… 

Dự án sẽ được Techcomreal 
công bố vào đầu tháng 10 tới. Theo 
đó, mức giá chỉ từ 539 triệu đồng/căn, 
bàn giao hoàn thiện nội thất. Khi mua, 
nhà đầu tư chỉ cần thanh toán 30% 
ngay khi ký hợp đồng, phần còn lại sẽ 
thanh toán theo tiến độ dự án. 

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

2017 (ngày 20 tháng 9)

T 
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DU KHÁCH ĐỔ VỀ BIỂN PHAN THIẾT ĐÔNG NGHỊT 
CHIỀU 2/9 

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

nghỉ lễ 2/9. 

 

Bãi biển Đồi Dương chiều 2/9 đông nghịt 
người. 

Từ 16h chiều 2/9, bãi biển Đồi 
Dương (TP.Phan Thiết, Bình Thuận) đã 
đông nghịt người dân và du khách. Do 
lượng người đổ về biển quá đông, các bãi 
giữ xe máy gần bờ biển gần như quá tải. 
Ngoài bãi giữ xe tại các khách sạn ven 
biển, bãi xe của Đồi Dương, các bãi giữ 
xe của các khu vực lân cận như: trường 

Chính trị, trường Cao đẳng Bình Thuận… 
cũng được mở để phục vụ nhu cầu của 
khách du lịch ngày lễ. 

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

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

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

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

(ngày 2 tháng 9) 

__________________________________ 

LÀNG CHÀI MŨI NÉ - ĐIỂM DU LỊCH NỔI BẬT CỦA 
THÀNH PHỐ BIỂN PHAN THIẾT 

àng chài Mũi Né không chỉ êm đềm 
và quyến rũ bởi cảnh quan thiên 
nhiên độc đáo, mà nơi đây còn ẩn 

chứa nhiều âm điệu nhộn nhịp của cuộc 
sống miền biển.  

 

Làng chài Mũi Né nằm trên con đường Huỳnh 
Thúc Kháng, thành phố Phan Thiết, Bình 
Thuận. Ảnh: LeViet. 

N 
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Làng chài Mũi Né nằm dọc theo một bờ biển 
khoảng 1.000m. Do sóng yên, gió lặng quanh 
năm nên nơi đây là vị trí cực kỳ tốt cho tàu bè 
trú ẩn. Ảnh: Thanhtran. 

 

Địa danh này cách bến Xe Mũi Né cách khoảng 
200m, cách trung tâm thành phố Phan Thiết 
khoảng 23 km về phía Bắc, cách chợ Mũi Né 
khoảng 1 km. Ảnh: LeViet. 

 

Nơi đây thường diễn ra cảnh buôn bán tấp nập 
của ngư dân tại làng chài vào mỗi buổi sáng. 
Ảnh: Huỳnh Thanh Tùng. 

 

Người dân đánh bắt thủy hải sản thường đưa 
chiếm lợi phẩm của mình tới đây trao đổi, buôn 
bán. Ảnh: Đông Sơn. 

 

Làng chài Mũi Né luôn có một sức quyến rũ 
đến lạ từ buổi bình minh cho đến khi mặt trời 
khuất dạng. Ảnh: Nguyễn Hữu Thành. 

 

Ảnh: Vietnamvoyagesblog. 
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Đến làng chài Mũi Né, ngoài việc trải nghiệm 
cuộc sống và nghề chài lưới của các ngư dân, 
bạn còn có thể lựa chọn cho mình những hải 
sản tươi sống như mực, cá, tôm, ghẹ, cua, ốc.. 
để đem về chế biến các món ăn hoặc có thể 
nhờ người dân chế biến tại chỗ. Ảnh: 
Vietnamvoyagesblog. 

 

Giá hải sản nơi đây cực “mềm” so với 
mua ở chợ, mà hải sản lại còn tươi ngon nữa. 
Ảnh: Vietnamvoyagesblog. 

 

Ảnh: Vietnamvoyagesblog. 

 

Ảnh: Vietnamvoyagesblog. 

Phượng Vũ // 
http://khoahocphattrien.vn.- 2017  

(ngày 29 tháng 9) 

__________________________________ 

KỲ THÚ ĐỒI CÁT BAY MŨI NÉ 

ến khu du lịch Mũi Né, TP Phan 
Thiết (Bình Thuận), du khách được 
ngắm nhìn nhiều cảnh quan thiên 

nhiên nổi tiếng, trong đó có đồi cát bay kỳ 
thú sẽ làm du khách khó quên. Sở dĩ gọi 
là đồi cát bay vì hình dáng, màu sắc đồi 
cát luôn thay đổi theo từng giờ, do kiến 
tạo, gió bào mòn, thổi bay những lớp cát 
mỏng phía trên. 

Với diện tích gần 50ha, đồi cát bay 
hình thành từ lâu đời và được xem là đồi 
cát có một không hai ở Việt Nam. Bước 
chân lên đồi cát, du khách sẽ được chứng 
kiến đồi cát thay đổi hình dáng, màu sắc 

từng giờ, khi là màu hồng, màu xám, khi 
chuyển sang màu đỏ, đỏ sẫm, vàng 
rơm… rồi bất ngờ xuất hiện những thung 
lũng, đỉnh đồi và tạo nên nhiều hình hài 
như con thú nằm phủ phục, thiếu nữ khỏa 
thân nằm sấp, dốc đứng… rồi lại như có 
phép màu làm đồi cát tan biến chảy thành 
những suối cát tuyệt đẹp. Người dân sống 
lâu năm nơi đây đã gọi những suố́i cát 
thay đổi đó là suối Tiên, suối Âu Cơ, suối 
Lạc Long Quân… như một sự tri ân nhớ 
về tổ tiên đã bồi đắp, gìn giữ vẻ đẹp hình 
hài của quê hương cho con cháu hôm 
nay.  

Đ 
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Vẻ đẹp đồi cát bay Mũi Né.  

Sự kỳ ảo của sắc màu, của nắng, 
của gió đã tạo nên sức hấp dẫn của đồi 
cát bay đối với du khách, là nguồn cảm 
hứng vô tận cho các nhà nhiếp ảnh, nghệ 
nhân tranh cát sáng tác ra những tác 
phẩm tuyệt đẹp. Theo kinh nghiệm của 
người dân nơi đây, vào khoảnh khắc bình 
minh, hoàng hôn là thời điểm đồi cát thay 
đổi, tạo nên nhiều sắc màu rực rỡ nhất. 
Từ trên đồi cát, du khách có thể phóng 
tầm mắt nhìn thấy toàn cảnh đẹp của Mũi 
Né được bao phủ bởi màu xanh của biển 
xen lẫn sắc vàng của cát, sắc hồng của 
đồi cát, cùng những hàng dừa ngả bóng 
yêu thương, tạo nên bức tranh quê Việt 
Nam dịu dàng, đằm thắm. Đến với đồi cát 
bay Mũi Né, du khách cũng không thể bỏ 
qua nhiều trò chơi trượt cát đầy thú vị và 
có thể đến bất cứ đỉnh đồi cát nào tùy 

hứng tận hưởng cảm giác mạnh bằng thú 
chơi trượt cát từ đỉnh đồi xuống dưới chân 
đồi. Ngoài trượt cát, du khách còn có thể 
tham gia các môn thể thao như: Chinh 
phục đỉnh cát, đua mô tô trên cát… trải 
nghiệm cùng sự thay đổi độc đáo của đồi 
cát bay. Khi màn đêm buông xuống, khác 
với các sa mạc, đồi cát bay có không gian 
trong lành, gió lộng mát dịu là một trong 
những điều kiện tốt để du khách có thể 
tham gia hoạt động du lịch cộng đồng, du 
lịch ngoài trời, vui chơi giải trí cùng người 
thân, tham gia cắm trại, hưởng trọn âm 
thanh, sắc màu sóng, biển về đêm. 

Bà Võ Hoàng Tuyết Linh, Phó giám 
đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
Bình Thuận cho biết, nhận rõ giá trị của 
đồi cát bay, cùng với nhiều cảnh đẹp biển 
xanh, cát trắng, nắng vàng, những năm 
qua, Bình Thuận đã chủ động xúc tiến, 
quảng bá đầu tư phát triển khu du lịch Mũi 
Né. Từng được mệnh danh là “thủ đô của 
resort” Việt Nam, đây là điểm đến hấp 
dẫn, an toàn, thân thiện, chất lượng của 
du lịch Bình Thuận. 

Bài và ảnh: Duy Hiển // 
http://www.qdnd.vn.- 2017  

(ngày 18 tháng 9) 

__________________________________ 

NGẤT NGÂY BÃI ĐÁ 7 MÀU Ở BÌNH THUẬN 

ần Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn 
Cau, một bãi biển có bờ đá 7 màu 
tuyệt đẹp, long lanh như pha lê 

dưới ánh mặt trời nằm trên địa bàn xã 
Bình Thạnh (huyện Tuy Phong tỉnh Bình 
Thuận). 

Tuyệt tác thiên nhiên 

Bãi đá 7 màu này bề rộng khoảng 
40m, kéo dài trên bờ biển hơn 1km. Trung 
tâm Sách kỷ lục Việt Nam công nhận là 
bãi đá có hình dạng - màu sắc nhiều nhất 
Việt Nam. 

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước, 
nhưng nhóm bạn phượt của tôi xuất phát 
từ TP.HCM không khỏi choáng ngợp 

trước vẻ đẹp có sức hút kỳ lạ của bãi đá 7 
màu. Sáng sớm, đặt đôi chân trần lên 
những hòn đá nhẵn thín để tận hưởng 
cảm giác mát lạnh. Và khi mặt trời lên lại 
ấm áp đôi bàn chân như đang được 
massage tại một nơi sang trọng. 

Theo dân địa phương, bãi đá hình 
thành cách đây mấy trăm năm. Ban đầu 
từ những khối đá to chìm sâu trong lòng 
biển, cát, đá, nước cùng nhau bào mòn và 
đẩy những đá vụn lên bờ. Qua thời gian 
hàng trăm năm, đã hình thành ra những 
bãi đá đầy màu sắc như hiện nay. Mỗi khi 
sóng biển đánh vào, làm tăng thêm độ 
sáng bóng khiến những viên đá long lanh, 
như pha lê dưới ánh mặt trời. Đá ở đây 

G 
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nằm trùng trùng điệp điệp, viên nhỏ nhất 
bằng hòn bi, lớn nhất bằng cái nắm tay 
người lớn, xếp thành 4 tầng. Biển ở đây 
còn giữ nguyên vẻ hoang sơ xanh và sạch 
hòa quyện với vẻ đẹp của đá 7 màu, khiến 
du khách ngất ngây trước vẻ đẹp thiên 
nhiên ban tặng… 

 

Một góc biển của bãi đá 7 màu xã Bình Thạnh, 
huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận  

Cách đó vài trăm mét là biển Cổ 
Thạch (chùa Cổ Thạch). Dân địa phương 
cho biết, thời điểm đẹp nhất để đến biển 
Cổ Thạch và chiêm ngưỡng đá 7 màu là 
vào tháng 3 (dân trong nghề nhiếp ảnh gọi 
là “mùa săn rêu”). Thời điểm này, gần như 
toàn bộ các tảng đá lớn ở Cổ Thạch đều 
phủ lên mình một bộ áo rêu xanh thẫm, rồi 
dần ngả vàng dưới ánh nắng chói chang. 
Những viên đá nhỏ 7 màu tô thêm sự 
sang trọng cho nét đẹp của biển. 

Thả hồn theo mây khói 

Một nét đặc biệt ở khu vực biển có 
bãi đá 7 màu là hải sản rất tươi ngon. Ngư 
dân trong vùng đi biển bằng những thuyền 
thúng loại nhỏ, xuất phát lúc rạng sáng và 
khi mặt trời lên là có hải sản tươi vào bờ. 
Ngon nhất là những con mực sống bắt từ 
lưới ra rồi bỏ ngay vào tô mỳ, đổ nước 
sôi, đậy nắp 3 phút lấy ra ăn thì ngon 
không gì bằng. 

Hệ thống nhà hàng và nhà nghỉ, dịch 
vụ lưu trú tại đây có giá khá bình dân cho 
du khách chọn lựa. Nhiều người còn thích 
thuê võng và lều nằm dưới những tán 
rừng phi lao hoặc tán dừa để hít khí biển 
về đêm… 

Trước đây, nhiều khách đến tham 
quan, thấy đá đẹp nên lấy về làm lưu 

niệm. Hiện tại, chính quyền địa phương 
đã cấm không cho mang về. Với mục đích 
bảo vệ bãi đá sạch đẹp, chính quyền địa 
phương cũng cấm đốt lửa trại và nấu 
nướng trên những bãi đá này. 

 

Du khách selfie trên bãi đá cổ 

Dọc bãi biển nằm trên địa bàn xã 
Bình Thạnh đều có những quán hải sản 
rất tươi ngon do người dân địa phương 
đánh bắt gần bờ về bán. Hệ thống quán 
này nằm một bên là biển, một bên là đồi 
dương nên khí hậu rất trong lành. 

Cách đó vài km có đồi cát xã Bình 
Thạnh, có các trò chơi trượt cát hoặc ghé 
thăm Lăng ông Nam Hải (Lăng cá ông) 
gần đồi cát. 

Nếu bạn xuất phát tại BX Miền 
Đồng (TP.HCM) luôn có xe giường nằm 
chất lượng cao về đến thị trấn Liên 
Hương (huyện Tuy Phong, Bình Thuận, 
gần 300km). Từ đó, đón xe ôm đến bãi 
đá 7 màu chỉ vài chục nghìn đồng. 

Một gia đình 4 người (vợ chồng 
cùng 2 con), nếu đi ô tô riêng nên xuất 
phát từ TP HCM vào sáng sớm thứ bảy. 
Tầm 13h cùng ngày là đến bãi đá 7 
màu. Sau khi thuê phòng, buổi chiều cả 
gia đình tha hồ tắm biển, đi bộ trên bãi 
đá 7 màu. Sáng hôm sau, ăn sáng xong 
trả phòng và tham quan những địa điểm 
khác. Sau khi ăn trưa ở biển Bình 
Thạnh, bạn trở về và khoảng 19h tối chủ 
nhật đến TP HCM. Chi phí tầm trung 
cho một gia đình khoảng 4 triệu đồng 
(nếu ăn hải sản cao cấp thì cao hơn). 

Bùi Phụ // 
http://www.baogiaothong.vn.- 2017 

(ngày 3 tháng 9) 
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