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BÍ THƯ BÌNH THUẬN NÓI VỀ HIỆN TƯỢNG ‘KHI TỔ 
CHỨC CẦN TRẺ THÌ TÔI ĐÃ GIÀ’ 

ó người nói với tôi khi tổ chức 
cần thì tôi còn trẻ, khi tổ chức 
cần trẻ thì tôi đã già, khi tổ chức 

cần đàn bà thì tôi lại là đàn ông, khi tổ 
chức cần công nông thì tôi lại là trí thức, 
khi tổ chức cần tri thức đáp ứng cách 
mạng 4.0 thì tôi nhận được thông báo 5 
tháng nữa nghỉ hưu. Nghe rất xót xa”, Bí 
thư tỉnh Bình Thuận Nguyễn Mạnh Hùng 
nói. 

 

Bí thư tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Mạnh Hùng. 
(Ảnh Infonet). 

Chiều 19/1, phát biểu tại Hội nghị 
trực tuyến ngành tổ chức xây dựng Đảng, 
Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Mạnh 
Hùng cho rằng việc kiểm soát quyền lực 
và ngăn chặn chạy chức chạy quyền là 
vấn đề bức thiết trong công tác xây dựng 
Đảng. Nó thể hiện quyết tâm chính trị của 
Ban Tổ chức Trung ương trong tham mưu 
công tác xây dựng đảng và công tác tổ 
chức. 

Theo ông Hùng, vấn đề quyền lực, 
kiểm soát trong dự thảo cần bổ sung cơ 
chế kiểm soát quyền lực, là quy định kèm 
theo thiết chế. Có nó sẽ gắn kết, hoàn 
thành chỉnh thể để việc kiểm soát quyền 
lực được thực hiện nhằm ngăn ngừa, loại 
bỏ nguy cơ, việc làm sai trái của các tổ 
chức, cá nhân, đơn vị trong tổ chức thực 
hiện quyền lực. Bổ sung phần này sẽ góp 

phần thực hiện tốt hai mục tiêu xây dựng 
hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực. 

Về giải pháp kiểm soát, ông Hùng bổ 
sung giải pháp thứ 2 về lãnh đạo chỉ đạo 
toàn diện khắc phục hạn chế. Công tác 
cán bộ có 7 khâu từ tuyển dụng đến giải 
quyết khiếu nại, đây là thể thống nhất cần 
thực hiện đồng bộ. Trong các khâu có 2 
khâu nhận xét đánh giá cán bộ chi phối 
đến nhiều khâu khác. Đây là khâu khó 
nhưng cũng yếu nhất. Tiếp đến là khâu bổ 
nhiệm, giới thiệu ứng cử rất quan trọng, 
quyết định chất lượng công tác cán bộ. 

Cán bộ chịu sự quy định của 4 mối 
quan hệ xã hội, trước hết là quan hệ với 
đường lối, chính sách của đảng, pháp luật 
của nhà nước. Quan hệ với tổ chức, cơ 
quan, quan hệ với công việc, đồng chí, 
đồng nghiệp, bạn bè gia đình, quần chúng 
nơi cư trú. Theo thời gian các mối quan 
hệ sẽ thay đổi nên định kỳ phải nhận xét, 
đánh giá cán bộ.  

Cần xây dựng tiêu chí đánh giá cán 
bộ, xác định nhiệm vụ hàng năm cho từng 
cơ quan, xác định rõ trách nhiệm người 
đứng đầu. Cơ quan làm công tác cán bộ 
cũng phải theo dõi cán bộ thường xuyên, 
có hệ thống, không chờ đến khi kiểm điểm 
cuối năm mới kiểm tra. 

“Khi giới thiệu, ứng cử và bổ nhiệm 
cán bộ, tổ chức làm công tác cán bộ phải 
đồng thời giải quyết năm cặp quan hệ, đó 
là đức và tài, bằng cấp và năng lực thực 
tiễn, tiêu chuẩn và cơ cấu, trách nhiệm và 
quyền hạn, ý kiến và kết quả biểu quyết 
của tập thể và cá nhân” - ông Hùng đề 
xuất. 

Để giải quyết hài hoà các mối quan 
hệ nói trên, việc lấy tín nhiệm cán bộ 
trước khi bổ nhiệm cần thực hiện theo quy 
trình. Ông Hùng cho rằng cần xây dựng 
tiêu chí tín nhiệm gồm năng lực lãnh đạo, 

I. CHÍNH TRỊ – KINH TẾ 

“C 
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quản lý tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Các 
tiêu chí về phẩm chất chính trị, đạo đức lối 
sống, sự tín nhiệm về triển vọng phát triển 
và khả năng đáp ứng nhiệm vụ khi được 
bố trí chức vụ dự kiến sẽ đảm nhận. Việc 
này được thí nghiệm ở ba cấp: có khả 
năng đáp ứng nhiệm vụ, khả năng đáp 
ứng nhiệm vụ sau một thời gian, chưa có 
khả năng. Khi thực hiện lấy tín nhiệm nên 
lấy ít nhất từ hai người trở lên trong danh 
sách đã được quy hoạch. Trước khi tổ 
chức giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm cán bộ, 
cần tổ chức thi tuyển cán bộ cấp trung trở 
xuống thực hiện tốt công tác này.  

Các cán bộ có triển vọng phát triển, 
có phẩm chất đạo đức, được quy hoạch 
chức danh được tuyển, đáp ứng được các 
tiêu chuẩn cán bộ ở vị trí chức danh, có 

tín nhiệm cao đều có cơ hội thể hiện năng 
lực của mình. Vấn đề quyết định hiệu quả 
công tác này là nội dung và phương thức 
thi tuyển chức danh lãnh đạo. 

“Có người nói với tôi khi tổ chức cần 
thì tôi còn trẻ, khi tổ chức cần trẻ thì tôi đã 
già, khi tổ chức cần đàn bà thì tôi lại là 
đàn ông, khi tổ chức cần công nông thì tôi 
lại là trí thức, khi tổ chức cần tri thức đáp 
ứng cách mạng 4.0 thì tôi nhận được 
thông báo 5 tháng nữa nghỉ hưu. Nghe rất 
xót xa! Vì vậy cán bộ nào hội tụ đủ 4 tiêu 
chí nói trên, với nội dung phương thức thi 
tuyển thích hợp hãy tạo điều kiện để họ 
thể hiện rõ tài năng”, ông Hùng nói. 

Mai Loan // http://daidoanket.vn.- 2018 
(ngày 19 tháng 01) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN BẮN PHÁO HOA CHÀO ĐÓN NĂM MỚI 
MẬU TUẤT 2018 

hủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa 
có ý kiến thống nhất chủ trương tổ 
chức 5 điểm bắn pháo hoa tầm 

thấp vào thời khắc giao thừa Tết nguyên 
đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn toàn tỉnh 
để phục vụ nhân dân và du khách. 

 

Bình Thuận có 5 điểm bắn pháo hoa chào năm mới 

Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch Bình Thuận đã có công văn đề 
nghị các địa phương trên địa bàn tỉnh 
đăng ký điểm bắn pháo hoa tầm thấp đón 
giao thừa mừng năm mới – Tết Mậu Tuất 
2018. Đến đầu năm nay, sở chức năng 
cho biết đã nhận được 6 văn bản của các 
địa phương gửi về, trong đó có đăng ký 4 
điểm bắn pháo hoa tầm thấp vào thời 
khắc giao thừa. 

Bao gồm các điểm bắn tại: Cầu Lê 
Hồng Phong – TP. Phan Thiết, Nhà Thiếu 
nhi – thị xã La Gi, Trung tâm Giáo dục 
nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên ở 
thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, 
khu vực Trường TH Lâm Hòa – thị trấn 
Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc (riêng 
huyện Tánh Linh và Đức Linh không đăng 
ký). 

Theo đó, sau khi có chỉ đạo của Chủ 
tịch UBND tỉnh Bình Thuận tại TP. Phan 
Thiết có thêm 1 điểm bắn ngay trên trục 
đường Võ Nguyên Giáp với số thời lượng 
không quá 15 phút. 

Được biết, đối với kinh phí thực hiện, 
Sở VH, TT & DL và UBND các huyện, thị 
xã, thành phố tiến hành vận động doanh 
nghiệp, tổ chức, cá nhân tự nguyện tài trợ 
và không sử dụng từ nguồn ngân sách 
nhà nước. 

Ngọc Ngọc // 
http://moitruong.net.vn.- 2018  

(ngày 15 tháng 01)

C 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 01  năm 2018 - 5 - 

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

BÌNH THUẬN ĐƯA TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG 
ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG 

ừ ngày 2-1, người dân, doanh 
nghiệp của tỉnh Bình Thuận chỉ 
phải đến một nơi nhưng được 

giải quyết toàn bộ các thủ tục hành 
chính mà không tốn nhiều thời gian, 
công sức đi lại. 

Sáng 2-1, UBND tỉnh Bình Thuận 
đã khai trương Trung tâm Hành chính 
công (TTHCC) nhằm phục vụ người 
dân, tổ chức và doanh nghiệp trong 
giải quyết thủ tục hành chính một cách 
nhanh gọn. 

Sau một thời gian khẩn trương 
chuẩn bị về mọi mặt và qua một tháng 
hoạt động thử nghiệm, TTHCC tỉnh 
Bình Thuận (số 24, đường Nguyễn Tất 
Thành, TP Phan Thiết) đã đi vào hoạt 
động để phục vụ người dân, tổ chức 
và doanh nghiệp trong giải quyết thủ 
tục hành chính, tìm hiểu môi trường 
đầu tư và thủ tục lập dự án đầu tư 
ngoài ngân sách nhà nước trên địa 
bàn tỉnh. 

 

TTHCC tỉnh Bình Thuận chính thức đi vào 
hoạt động. 

Theo ông Võ Thành Huy, Giám 
đốc TTHCC tỉnh Bình Thuận, trước 
đây, việc tiếp nhận hồ sơ được thông 
qua văn thư, sau đó chuyển tới lãnh 

đạo sở, ngành có liên quan phân về 
các phòng, ban giải quyết và chuyển 
lại văn thư để trả hồ sơ dễ dẫn tới tình 
trạng ách tắc, chậm trễ trong việc thẩm 
định hồ sơ, chậm trễ trong việc giải 
quyết. TTHCC ra đời, tất cả hồ sơ của 
người dân và các doanh nghiệp sẽ 
được tiếp nhận một chỗ, chờ giải quyết 
trong thời gian nhanh nhất. Với mô 
hình này, cả người dân và Nhà nước 
đều được lợi. 

 

Mô hình TTHCC ra đời giúp cả người dân 
và Nhà nước đều được lợi 

Ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận nhấn mạnh: 
“Việc triển khai thành lập, đưa TTHCC 
tỉnh vào hoạt động là thể hiện quyết 
tâm chính trị lớn của Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND tỉnh, với mong muốn và quyết 
tâm tạo bước đột phá trong cải cách 
hành chính, mà trọng tâm là cải cách 
thủ tục hành chính nhằm giảm phiền 
hà, tăng tính công khai, minh bạch, thu 
hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế 
- xã hội của tỉnh, hướng tới xây dựng 
chính quyền điện tử”. 

Nguyễn Tiến // 
http://www.sggp.org.vn.- 2018  

(ngày 02 tháng 01)

T 
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MẶT TRẬN CẦN NẮM BẮT KỊP THỜI NGUYỆN VỌNG 
CỦA DÂN 

ỷ ban MTTQ tỉnh Bình Thuận vừa 
Hội nghị tổng kết công tác năm 
2017, và định hướng công tác Mặt 

trận 2018. 

Năm 2017, cuộc vận động “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh” giai đoạn 2017-2019 được triển 
khai sâu rộng và đạt nhiều kết quả nổi bật. 
Mặt trận các cấp đã vận động Quỹ Vì 
người nghèo trên 11 tỷ 626 triệu đồng, 
 xây và sửa chữa gần 103 căn nhà cho 
các hộ nghèo với hơn 3,2 tỷ đồng. 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An 
đề nghị Mặt trận các cấp cần tiếp tục đổi 

mới nội dung, phương thức hoạt động, tập 
trung hướng về cơ sở. Đẩy mạnh các giải 
pháp để nắm bắt kịp thời, đầy đủ tình 
hình, dư luận, nguyện vọng của các tầng 
lớp nhân dân và những vụ việc nổi cộm, 
bức xúc tại cơ sở; phát huy tính sáng tạo 
của nhân dân trong tham gia các phong 
trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận 
động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh…  

   Xuân Hiếu // 
http://daidoanket.vn.- 2018  

(ngày 19 tháng 01)  

__________________________________ 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH THUẬN 
NHẬN CỜ THI ĐUA XUẤT SẮC CỦA BỘ 

ở Thông tin và Truyền thông Bình 
Thuận đã được Bộ Thông tin và 
Truyền thông tặng Cờ thi đua xuất 

sắc trong công tác thực thi quản lý nhà 
nước ở địa phương về lĩnh vực thông tin 
và tuyên truyền. 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 
Bình Thuận vừa tổng kết công tác năm 
2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. 
Nhìn chung ngành thông tin và truyền 
thông đã triển khai thực hiện tốt chương 
trình, kế hoạch năm 2017, khẳng định 
được vị trí, vai trò tác động vào sự nghiệp 
phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

Công tác thông tin tuyên truyền, báo 
chí, xuất bản đều hướng trọng tâm vào 
việc triển khai thực hiện các chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước. Các 
cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã tổ 
chức khá tốt thông tin tuyên truyền; dịch 
vụ truyền hình trả tiền hoạt động hiệu quả, 
chất lượng được nâng lên, tổng số thuê 
bao và doanh thu cao hơn năm 2016. 

Hoạt động Bưu chính – viễn thông 
tiếp tục phát triển, chất lượng ngày càng 
cao. Tổng doanh thu của các doanh 
nghiệp Bưu chính – viễn thông đạt khoảng 
1.836 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với năm 
2016, nộp ngân sách trên 60 tỷ đồng. 

 

Ông Lê Minh Trí – Phó Chánh Văn phòng Bộ 
Thông tin và Truyền thông, Trưởng Văn phòng 
Bộ tại TP.HCM, trao Cờ Thi đua xuất sắc cho 
Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận 

Việc ứng dụng CNTT có tác động 
đến hoạt động quản lý nhà nước trong chỉ 
đạo quản lý, điều hành, góp phần thực 
hiện cải cách hành chính, xây dựng chính 

U 

S 
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quyền điện tử, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, 
mở rộng việc cung cấp thông tin, giải 
quyết các thủ tục hành chính một cách 
công khai, nhanh gọn. 

 

Ông Nguyễn Đức Hòa (giữa) – Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận trao bằng khen cho các 
tập thể có thành tích xuất sắc 

Hạ tầng CNTT trong hoạt động cơ 
quan nhà nước cơ bản đảm bảo, 100% 
sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện 
có mạng LAN, kết nối internet tốc độ cao 
và kết nối mạng WAN tỉnh bằng đường 
truyền số liệu chuyên dùng tốc độ cao, 
đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin, kết 
nối ổn định. Hệ thống thư điện tử công vụ 
tỉnh đã được nâng cấp và khắc phục các 
hạn chế trước đây. 

Ứng dụng chữ ký số được triển khai 
mở rộng đến các đơn vị trực thuộc sở, 
ban, ngành cấp huyện, xã, đảm bảo 100% 
UBND các xã, phường, thị trấn được cấp 
chứng thư số và triển khai thực hiện tốt 
việc ký số theo quy định, ước tính tiết 
kiệm chi phí ngân sách tỉnh khoảng hơn 
1,5 tỷ đồng. 

Với những thành quả đạt được, Sở 
Thông tin và Truyền thông đã được Bộ 
Thông tin và Truyền thông tặng Cờ thi đua 
xuất sắc trong công tác thực thi quản lý 
nhà nước ở địa phương về lĩnh vực thông 
tin và tuyên truyền. 

 

 Ông Vũ Văn Tuấn – Giám đốc Sở Thông tin và 
Truyền thông tỉnh Bình Thuận trao Giấy khen 
cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất 
sắc 

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 
thông công nhận 11 tập thể lao động tiên 
tiến, 51 cá nhân lao động tiên tiến, 7 chiến 
sĩ thi đua cấp cơ sở, tặng giấy khen cho 5 
tập thể, 25 cá nhân thuộc sở và 10 cá 
nhân thuộc Phòng văn hóa thông tin, Đài 
truyền thanh – Truyền hình các huyện, 
thảnh phố, thị xã đã có thành tích xuất 
sắc. 

Đông Hường // http://infonet.vn.- 2018 
(ngày 18 tháng 01) 

__________________________________ 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN PHƯỚC (BÌNH THUẬN): 
15 NĂM HOẠT ĐỘNG - GẮN BAO NGHĨA TÌNH… 

gày 01/01/2002 Bệnh viện Đa khoa 
(BVĐK) An Phước là mô hình y tế 
tư nhân đầu tiên của tỉnh Bình 

Thuận đã đi vào hoạt động với một cơ sở 
hạ tầng khang trang, hiện đại đúng tiêu 
chuẩn kỹ thuật, thuận lợi cho việc khám 
chữa bệnh. Qua 15 năm hình thành đi vào 
hoạt động ngày càng phát triển, tuy thời 
gian chưa phải là dài nhưng BVĐK An 

Phước đã làm được nhiều việc và luôn 
nhận được sự tin tưởng của người bệnh. 

Nhìn lại những ngày tháng đầu đi 
vào hoạt động, BV An Phước chỉ có 70 
nhân sự và đến nay con số nhân sự tại 
BV lên đến 363 cùng các trang thiết bị 
hiện đại. Các khoa, phòng dựa vào Quy 
chế BV do Bộ Y tế ban hành để cùng phối 

N 
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hợp khám chữa bệnh (KCB) và kết qủa đã 
cho thấy BV đạt và vượt công suất thu 
dung điều trị và đã tạo việc làm thu nhập 
ổn định cho người lao động, bệnh viện 
thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp trực, 
độc hại, phụ cấp kỹ thuật, phụ cấp làm 
ngoài giờ... cũng như các chế độ BHYT – 
BHXH – BHNT được thực hiện đúng theo 
quy định. 

 

Được sự ủy quyền của Chủ tịch nước – ông 
Nguyễn Đức Hòa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận trao Huân Chương lao động Hạng 
III cho B/s CKI – Phan Ngọc Hùng – Giám đốc 
BVĐK An Phước tại buổi Lễ Kỷ niệm 15 năm 
thành lập  

Là một BV tư nhân, song công tác 
giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ 
Đảng viên, người lao động luôn được 
BVĐK An Phước đặc biệt quan tâm. Năm 
2005,  Chi bộ BVĐK An Phước được 
thành lập với 05 đảng viên và đây cũng là 
một trong những doanh nghiệp tư nhân 
đầu tiên của tỉnh Bình Thuận có Chi bộ 
Đảng. 

Đến nay đã có 50 Đảng viên được 
sinh hoạt ở 4 Tổ Đảng các khoa, phòng 
chuyên môn. Năm 2006, Chi bộ Đảng 
BVĐK An Phước được công nhận Chi bộ 
trong sạch vững mạnh; năm 2007 – 2011 
– 2013 và 2017 được công nhận Chi bộ 
đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở Đảng “Trong 
sạch vững mạnh tiêu biểu cấp cơ sở” và 
từ năm 2009 – 2011 được Tỉnh ủy Bình 
Thuận công nhận “Đạt tiêu chuẩn trong 
sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh”.  

Đối với hoạt động Công đoàn cơ sở 
BV đã được BGĐ – HĐQT tạo nhiều điều 

kiện để hoạt động, bảo đảm được quyền 
lợi hợp pháp chính đáng của người lao 
động, mặt khác BCH Công đoàn cơ sở 
cùng các đoàn thể tuyên truyền, giáo dục 
các chủ trương, chính sách của Đảng và 
Nhà nước và động viên đoàn viên công 
đoàn tích cực hoạt động để hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao, xứng đáng với lương 
tâm “người thầy thuốc” đúng với tên gọi  
“An Phước”.  

Với những thành tích đạt được, thời 
gian từ năm 2006 – 2016 BV An Phước 
được Chủ tịch Nước tặng Huân chương 
Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ 
tướng Chính phủ, nhiều Bằng khen, Giấy 
khen của UBND tỉnh Bình Thuận, Sở Y tế 
Bình Thuận. Ngoài ra, hàng năm có 100% 
cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 
30% cá nhân đạt khen thưởng cấp BV. 

Riêng năm 2010, bác sĩ CKI Phan 
Ngọc Hùng – Giám đốc BV được Thủ 
tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Năm 
2016 có 2 cá nhân được phong tặng Danh 
hiệu “Thầy thuốc ưu tú” đối với Bs CKI Lê 
Ngọc Huy – Trưởng khoa liên chuyên 
khoa và Bs CKI Phan Ngọc Hùng – Giám 
đốc BV và cũng trong năm 2016, BS CKI 
Phan Ngọc Hùng vinh dự được Chủ tịch 
Nước tặng thưởng Huân chương Lao 
động hạng Ba.   

Những kết quả đạt được của tập thể 
y bác sĩ BVĐK An Phước 15 năm qua, 
luôn đáng ghi nhận, BV An Phước sẽ tiếp 
tục tập trung tốt các nguồn lực xây dựng, 
củng cố cơ sở, hạ tầng, tổ chức bộ máy, 
nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, y 
đức người thầy thuốc; quan tâm đào tạo, 
bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ 
cho đội ngũ y, bác sĩ, phối hợp chặt chẽ 
với các Bệnh viện tuyến trên để làm tốt 
công việc khám, điều trị, cấp cứu cho 
bệnh nhân.  

Phúc Kháng // 
http://baophapluat.vn.- 2018  

(ngày 03 tháng 01)
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TỔ CHỨC ĐÀO TẠO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015, 
MÔ HÌNH 5S CHO 2 DOANH NGHIỆP 

hi cục TCĐLCL tỉnh Bình Thuận tổ 
chức đào tạo tiêu chuẩn ISO 
9001:2015, mô hình 5S cho 2 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Thông tin từ Chi cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng (TCĐLCL) tỉnh Bình 
Thuận, đơn vị vừa tổ chức 02 khóa đào 
tạo cập nhật kiến thức và kỹ năng đánh 
giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 
cho Công ty CP in và bao bì Bình Thuận 
và phương pháp thực hành cải tiến 5S 
cho Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình 
Thuận để nâng cao năng suất, chất lượng 
tại các doanh nghiệp. 

Đây là hoạt động nhằm thực hiện 
Chương trình “Nâng cao năng suất và 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa của 
doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 
2016-2020” theo Quyết định 2779/QĐ-
UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh 
Bình Thuận, 

Tại khóa đào tạo, ông Trương Tuệ 
Mẫn - Chuyên gia Năng suất chất 
lượng đã phổ biến đến đại diện của 02 
doanh nghiệp các chuyên đề: Tổng quan 
về năng suất chất lượng và giới thiệu cơ 
bản về công cụ 5S; phương pháp thực 
hành 5S để cải tiến năng suất – chất 
lượng; tiếp cận các kiến thức tổng quan 
về tiêu chuẩn ISO 9001:2015, tìm hiểu 
các yêu cầu mới của tiêu chuẩn ISO 
9001:2015 so với ISO 9001:2008, kỹ năng 
đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 
9001:2015. 

Ngoài ra, cũng tại khóa đào tạo, đại 
diện của 02 doanh nghiệp cũng chia sẻ 
những thuận lợi và khó khăn khi áp dụng 
thực tế các hệ thống, công cụ cải tiến 
năng suất chất lượng tại đơn vị. 

Khi thực hiện 5S thành công trong 
doanh nghiệp, 5S sẽ đưa lại sự thay đổi 
kỳ diệu. Những thứ không cần thiết sẽ 
được loại bỏ khỏi nơi làm việc, những vật 
dụng cần thiết được xếp ngăn nắp, gọn 
gàng, đặt ở những vị trí thuận tiện cho 

người sử dụng, máy móc thiết bị trở nên 
sạch sẽ, được bảo dưỡng, bảo quản. Từ 
các hoạt động 5S sẽ nâng cao tinh thần 
tập thể, khuyến khích sự hoà đồng của 
mọi người, qua đó người làm việc sẽ có 
thái độ tích cực hơn, có trách nhiệm và ý 
thức hơn với công việc. 

Còn đối với ISO 9001:2015, khi 
doanh nghiệp áp dụng và duy trì hệ thống 
quản lý chất lượng theo ISO, lợi ích rất rõ 
là giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí 
nâng cao hiệu quả công việc; hạn chế sai 
sót công việc, đưa ra cách xử lý hợp lý - 
kịp thời, cải tiến chất lượng công việc 
thông qua các công cụ kiểm soát trong hệ 
thống quản lý ISO; hạn chế phụ thuộc cá 
nhân, phân công công việc và định biên 
công việc một cách hợp lý; đánh giá hợp 
lý các nguồn lực trong quá trình thực hiện 
công việc, làm việc có kế hoạch và mục 
tiêu. 

Trước đó, vào ngày 26/9/2017, Chi cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình 
Thuận đã phối hợp với Trung tâm Nước 
sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tổ 
chức khóa đào tạo “Hướng dẫn áp dụng 
công cụ cải tiến năng suất chất lượng theo 
phương pháp 5S”. Tham dự khóa đào tạo 
có 40 học viên là quản lý, nhân viên của 
Trung tâm. 

Tại khóa đào tạo, căn cứ vào tình hình 
và điều kiện thực tế của Trung tâm, ông 
Trương Tuệ Mẫn, chuyên gia năng suất 
chất lượng đã hướng dẫn, trao đổi thảo luận 
cùng với các học viên cách thức xây dựng, 
triển khai thực hiện và áp dụng công cụ cải 
tiến năng suất chất lượng theo phương 
pháp 5S tại đơn vị. Theo ông Mẫn, áp dụng 
5S sẽ góp phần giúp Trung tâm cắt giảm 
lãng phí, nâng cao năng suất chất lượng, 
tạo không khí làm việc cởi mở, môi trường 
làm việc sạch sẽ, an toàn cho sức khỏe. 

Hán Hiển // http://vietq.vn.- 2018 
(ngày 5 tháng 01) 

C 

http://vietq.vn/tu-van-iso-he-thong-quan-ly-chat-luong-iso-90012015-su-kien-287/
http://vietq.vn/tu-van-iso-he-thong-quan-ly-chat-luong-iso-90012015-su-kien-287/
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PHÚ QUÝ TRỞ MÌNH 

ột chiều cuối năm 2017, chiếc tàu 
trung tốc hiện đại cưỡi sóng đưa 
hơn 200 hành khách từ cảng 

Phan Thiết ra đảo Phú Quý (tỉnh Bình 
Thuận) đúng dịp nơi đây tròn 40 năm xây 
dựng và phát triển. Sau gần 4 giờ lênh 
đênh trên biển, đảo Phú Quý hiện ra với 
hình ảnh tàu thuyền tấp nập... 

 

Cuộc sống trên đảo Phú Quý ngày càng sung 
túc 

Điện về bừng sáng đảo 

Phú Quý ngày trước nghèo nàn lắm. 
Đường sá ở huyện đảo là những con 
đường đất cát bụi phủ mờ, người dân 
lặng lẽ bên ngọn đèn dầu vì thiếu điện, 
những chiếc tàu gỗ công suất nhỏ là 
phương tiện duy nhất để giao thương với 
đất liền. Vào những ngày biển động, khi 
tàu gỗ không thể ra khơi cũng là lúc giao 
thông giữa đảo và đất liền bị chia cắt. Họa 
hoằn lắm mới có vài người ghé thăm, Phú 
Quý lặng lẽ như những ngư dân trên con 
tàu giữa trùng khơi. 

Rồi Phú Quý có điện. Mới đầu, chỉ là 
vài giờ thắp sáng vào ban đêm, rồi tăng 
dần lên 16 giờ, nhưng giá điện cao hơn 
đất liền 2-5 lần. Đến năm 2014, Phú Quý 
được cung cấp điện 24 giờ/ngày, giá điện 
trên đảo bằng với giá ở đất liền đã trở 
thành điều kỳ diệu để Phú Quý bắt tay 
triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới. “Có đủ điện, 
kinh tế huyện đảo có điều kiện phát triển 
mạnh, nhất là lĩnh vực đánh bắt xa bờ, 
chế biến hải sản. Trước đây vì thiếu điện, 
ngư dân không dám đi đánh bắt xa bờ vì 
thiếu điều kiện bảo quản sản phẩm, các 

doanh nghiệp chế biến hải sản ở đảo phải 
chuyển vào đất liền hoạt động. Khi có 
điện, hầu hết các cơ sở này đã hoạt động 
trở lại, người dân mạnh dạn đầu tư tàu 
thuyền ra khơi đánh bắt dài ngày, tạo 
công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động 
địa phương”, ông Nguyễn Văn Linh, Phó 
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý, phấn 
khởi cho biết. Còn nhớ ngày mới thành 
lập, toàn huyện mới chỉ có hơn 200 chiếc 
thuyền với công suất rất nhỏ, sản lượng 
đánh bắt hải sản chỉ vỏn vẹn gần 300 
tấn/năm, thì giờ đây Phú Quý đã có hơn 
1.200 chiếc tàu thuyền, sản lượng đánh 
bắt hải sản đạt trên 27.000 tấn/năm. Quả 
thực, ánh sáng đến đâu, đời sống người 
dân đổi thay đến đó. Bây giờ hầu như nhà 
nào ở huyện Phú Quý cũng có máy lạnh, 
mua thêm quạt, ti vi, máy giặt để sử dụng, 
những thứ mà cách đây 10 năm không ai 
dám mơ tới. 

Năm 2015, Phú Quý bắt đầu có tàu 
trung tốc hiện đại, thay thế cho những tàu 
vận tải lạc hậu. Khoảng cách từ đất liền ra 
đảo được rút ngắn, du khách bắt đầu 
nườm nượp đổ ra Phú Quý. Người dân 
trên đảo ồ ạt xây dựng nhà nghỉ, khách 
sạn với đầy đủ dịch vụ tiện nghi để đón 
khách du lịch.  

Vững vàng bám biển 

Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà 
nước, huyện đảo Phú Quý giờ không chỉ 
thoát nghèo mà còn đang tạo dấu ấn riêng 
cho mình khi là địa phương dẫn đầu cả 
nước triển khai Nghị định 67 của Chính 
phủ về một số chính sách phát triển thủy 
sản. “Sau gần 4 năm triển khai Nghị định 
67, huyện đảo đã có 76 tàu cá công suất 
lớn được hạ thủy và đi vào hoạt động. Từ 
khi có thêm đội tàu công suất lớn này, 
ngư dân trên đảo thường xuyên đăng ký 
đi đánh bắt xa bờ và đưa một số ngành 
nghề mới vào khai thác như mành chụp 4 
tăng gông mang lại hiệu quả kinh tế cao, 
góp phần đảm bảo sự có mặt thường 
xuyên của công dân Việt Nam trong hoạt 

M 
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động kinh tế vùng biển”, ông Nguyễn Văn 
Linh cho biết. 

Song song với việc phát triển tàu 
công suất lớn khai thác, đánh bắt hải sản 
vùng biển xa, huyện Phú Quý còn đang 
dẫn đầu cả nước về phát triển loại hình 
tàu dịch vụ hậu cần nghề cá trên biển với 
155 chiếc. Đội tàu này chuyên thu mua, 
chế biển hải sản và cung ứng xăng, dầu 
trên biển, tạo điều kiện cho ngư dân bám 
biển dài ngày và góp phần đảm bảo chất 
lượng sản phẩm sau khi khai thác, tăng 
thu nhập cho người dân. Không chỉ vậy, 
Phú Quý còn đang là địa phương tiên 
phong trong việc phát triển và duy trì hoạt 
động tổ đoàn kết khai thác hải sản trên 
biển. Với 44 tổ/486 tàu thuyền được thành 
lập đã góp phần hỗ trợ ngư dân trong 
khắc phục và xử lý các sự cố, cứu hộ, 
cứu nạn, góp phần bảo vệ chủ quyền và 
quyền chủ quyền trên biển. 

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận, nhấn mạnh, địa 
phương đã xác định xây dựng huyện Phú 
Quý trở thành trung tâm khai thác, dịch vụ 
hậu cần nghề cá có vị trí quan trọng trong 
chiến lược bảo đảm nhiệm vụ quốc 
phòng, an ninh trên biển, là căn cứ chi 
viện, hậu cần kỹ thuật cho quần đảo 
Trường Sa, nhà giàn DK1 và tìm kiếm cứu 
nạn. Thời gian tới, Phú Quý sẽ tiếp tục 
khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa 
phương trong phát triển kinh tế biển gắn 
với các dịch vụ du lịch. 

Với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính 
quyền và toàn dân, cuối năm 2016, huyện 
Phú Quý trở thành huyện đầu tiên của tỉnh 
Bình Thuận và là huyện đảo thứ 2 của cả 
nước đạt chuẩn nông thôn mới. 

Nguyễn Tiến // 
http://www.sggp.org.vn.- 2018  

(ngày 01 tháng 01) 

__________________________________ 

KÉO DÀI ĐƯỜNG BĂNG VÀ NHÀ GA SÂN BAY 
PHAN THIẾT 

iện các hãng hàng không đang 
hoạt động tại Việt Nam không khai 
thác các loại máy bay Bombardier; 

FOKKER-70 như  quy hoạch mà thay vào 
đó là các loại máy bay đời mới A350-900; 
B737; A321... do đó cần phải kéo dài 
đường băng. 

 

Vị trí sân bay Phan Thiết. 

Ngày 19-1, tin từ UBND tỉnh Bình 
Thuận cho biết Phó Thủ tướng Trịnh Đình 
Dũng đã có ý kiến về việc bổ sung quy 

hoạch sân bay Phan Thiết vào quy hoạch 
mạng cảng hàng không Việt Nam và giao 
Bộ GTVT tổ chức phê duyệt điều chỉnh 
quy hoạch sân bay Phan Thiết từ cấp 4C 
lên 4E. 

Cụ thể yêu cầu Bộ GTVT sớm tổng 
hợp ý kiến của UBND tỉnh Bình Thuận và 
các bộ, cơ quan liên quan về cấp, vị trí, 
vai trò, chức năng, tính chất sử dụng sân 
bay Phan Thiết. Ngoài ra còn làm rõ sự 
cần thiết điều chỉnh cảng hàng không 
Phan Thiết từ cấp 4C lên 4E để kéo dài 
đường cất hạ cánh từ 2.400 m lên 3.050 
m trong giai đoạn trước năm 2020 trình 
Thủ tướng Chính phủ. 

Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ 
GTVT khẩn trương thực hiện các ý kiến 
chỉ đạo và báo cáo Phó Thủ tướng Chính 
phủ trong cuộc họp tới. Phó Thủ 
tướng Trịnh Đình Dũng cũng yêu cầu Văn 
phòng Chính phủ phối hợp với Bộ GTVT 

H 

http://plo.vn/tags/U8OibiBiYXk=/san-bay.html
http://plo.vn/tags/IELhu5kgR1RWVA==/bo-gtvt.html
http://plo.vn/tags/IELhu5kgR1RWVA==/bo-gtvt.html
http://plo.vn/tags/IFBow7MgVGjhu6cgdMaw4bubbmc=/pho-thu-tuong.html
http://plo.vn/tags/IFBow7MgVGjhu6cgdMaw4bubbmc=/pho-thu-tuong.html
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bố trí lịch họp để Phó Thủ tướng xem xét, 
xử lý cụ thể. 

Trước đó, UBND tỉnh Bình Thuận đã 
có công văn gửi Cục Hàng không Việt 
Nam liên quan đến việc xin điều chỉnh cục 
bộ một số hạng mục của sân bay Phan 
Thiết. Theo UBND tỉnh Bình Thuận, dự 
kiến Cảng hàng không Phan Thiết sẽ đưa 
vào khai thác cuối kỳ của giai đoạn đầu tư 
theo quy hoạch đến năm 2020 nên thời 
gian khai thác rất ngắn, sau năm 2020 lại 
tiếp tục nâng cấp sẽ gây lãng phí. 

UBND tỉnh Bình Thuận cho biết hiện 
nay các hãng hàng không đang hoạt động 
tại Việt Nam không khai thác các loại máy 
bay Bombardier; FOKKER-70 như trong 
quy hoạch mà thay vào đó là các loại máy 
bay đời mới A350-900; B737; A321… 
Ngoài ra, các máy bay loại lớn (nhóm E) 
của các hãng hàng không nước ngoài đến 
VN ngày càng tăng, đặc biệt là du khách, 
chủ yếu là người Nga đến Phan Thiết nghỉ 
dưỡng với mong muốn có đường bay 
thẳng đến Phan Thiết. Do đó việc mở rộng 

đường băng, vị trí đỗ, nhà ga để khai thác 
máy bay nhóm E là cần thiết. 

Cụ thể sẽ mở rộng, kéo dài đường 
băng; thay đổi vị trí sân đỗ máy bay. Nhà 
ga sân bay cũng được điều chỉnh từ 5.000 
m2 lên 19.200 m2; đảm bảo đón 1.000 
hành khách/giờ cao điểm. 

Sân bay Phan Thiết được đặt ở xã 
Thiện Nghiệp, ngoại ô TP Phan Thiết, là 
sân bay lưỡng dụng, có tổng diện tích 542 
ha. Vốn ban đầu dự kiến là 5.600 tỉ đồng 
(chưa tính phát sinh chi phí từ đường 
băng 4C lên 4E). Dự án sân bay Phan 
Thiết đã được Thủ tướng Chính phủ đồng 
ý chủ trương xây dựng vào năm 2014. 
Trong đó, Bộ Quốc phòng được giao là cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền đối với khu 
bay quân sự theo hình thức xây dựng – 
chuyển giao (BT) và UBND tỉnh Bình 
Thuận là cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền đối với hạng mục hàng không dân 
dụng theo hình thức xây dựng – kinh 
doanh – chuyển giao (BOT). 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2018 
(ngày 19 tháng 01) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN CẤM TÀU THUYỀN HOẠT ĐỘNG 
TRÊN BIỂN 

áng 3/1 ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ 
tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã chủ 
trì cuộc họp khẩn, trực tuyến với 

các địa phương để triển khai các biện 
pháp đối phó cơn bão số 1 ((Bolaven). 

 

Chủ tịch tỉnh Bình Thuận chỉ đạo tại cuộc họp 
phòng chống bão số 1 

Chủ tịch UBND tỉnh nhận định, bão 
di chuyển với tốc độ nhanh, diễn biến 
phức tạp và cường độ tương đối lớn. Do 
đó yêu cầu các địa phương phải chủ động 
ứng phó kịp thời, triển khai các biện pháp 
khẩn cấp, không để bị động nhằm giảm tối 
đa thiệt hại. 

Theo BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, 
đến 7 giờ sáng 3/1, tổng số tàu thuyền 
đang hoạt động trên biển là 1.551 
chiếc/7.969 lao động. Trong đó, tàu 
thuyền đánh bắt xa bờ 147 chiếc/1.059 
lao động, khu vực hoạt động tại khu vực 
quần đảo Trường Sa, khu vực biển Phú 
Quý đến Côn Sơn, Thổ Chu- Phú Quốc. 
Tàu đánh bắt gần bờ 1.404 chiếc/6.910 
lao động khu vực hoạt động ven biển các 
tỉnh Bình Thuận, Bà Rịa- Vũng Tàu- Bạc 

S 

http://plo.vn/tags/IMSQxrDhu51uZyBixINuZw==/duong-bang.html
http://plo.vn/tags/IMSQxrDhu51uZyBixINuZw==/duong-bang.html
http://plo.vn/tags/IFBoYW4gVGhp4bq_dA==/phan-thiet.html
http://plo.vn/tags/IFBoYW4gVGhp4bq_dA==/phan-thiet.html
http://plo.vn/tags/IEJPVA==/bot.html
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Liêu, Kiên Giang. Riêng tàu thuyền đang 
neo đậu tại các bến 5.605 chiếc/30.323 
lao động. Tàu thuyền các tỉnh bạn đang 
neo đậu tại các bến trong tỉnh là 148 
chiếc/1.068 lao động. Ngoài ra, toàn tỉnh 
có 57 bè/1.160 lồng/235 lao động, nuôi 
trồng thủy sản trên biển, gồm Tuy Phong, 
TP Phan Thiế, đảo Phú Quý và huyện 
Hàm Thuận Nam. 

Từ 10 giờ ngày 3/1, UBND tỉnh đã có 
lệnh cấm tàu thuyền hoạt động trên biển 
để phòng tránh bão số 1... 

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn 
Trung ương, sáng nay (3/1), sau khi đi 

vào khu vực phía Đông quần đảo Trường 
Sa, ATNĐ đã mạnh lên thành bão 
Bolaven (cơn bão số 1 năm 2018). Hồi 7 
giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,6 độ 
Vĩ Bắc, 116 độ Kinh Đông, cách Song Tử 
Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 
210 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió 
mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 
8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. 

Kim Sơ - Kiều Hằng // 
http://nongnghiep.vn.- 2018  

(ngày 3 tháng 01) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN CẦN ĐẨY MẠNH TÁI CƠ CẤU 
CÔNG NGHIỆP, NÔNG NGHIỆP 

ỉnh Bình Thuận cần đẩy mạnh tái cơ 
cấu công nghiệp, nông nghiệp, dịch 
vụ và cơ cấu nội ngành theo hướng 

nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức 
cạnh tranh. 

 

Đó là ý kiến chỉ đạo trong thông 
báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính 
phủ Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với 
lãnh đạo tỉnh Bình Thuận. 

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, 
tỉnh Bình Thuận tiếp tục tái cơ cấu nền 
kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng 
trưởng của Tỉnh, từ đó rà soát, điều chỉnh, 
bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển 
kinh tế - xã hội và các quy hoạch ngành, 
lĩnh vực gắn với Vùng kinh tế trọng điểm 
miền Trung, Vùng kinh tế trọng điểm phía 

Nam và cả nước. Tái cấu trúc tổng thể 
kinh tế của tỉnh gắn với tái cấu trúc từng 
ngành, lĩnh vực, sản phẩm, bảo đảm phát 
triển đúng quy luật, nhanh và bền vững. 

Trên cơ sở quy hoạch, phải xây 
dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch; trong 
đó xác định rõ lộ trình và cơ cấu sử dụng 
các nguồn lực để thực hiện quy hoạch. Từ 
đó xác định các dự án ưu tiên để triển 
khai thực hiện. 

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bình 
Thuận đẩy mạnh tái cơ cấu công nghiệp, 
nông nghiệp, dịch vụ và cơ cấu nội ngành 
theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu 
quả và sức cạnh tranh. 

Tái cấu trúc ngành du lịch phải được 
tính toán cân đối giữa thu hút khách du 
lịch trong nước và khách quốc tế theo 
từng khu vực thị trường, xây dựng các 
sản phẩm du lịch tương ứng đáp ứng nhu 
cầu của từng thị trường. 

Phát triển công nghiệp cần tập trung 
đi sâu vào các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh, 
nhất là năng lượng, ưu tiên năng lượng 
sạch (điện gió, điện mặt trời), kết hợp bảo 
vệ tốt môi trường và cảnh quan. 

Để khai thác tốt nhất tiềm năng sa 
khoáng titan trong tổng thể phát triển kinh 

T 
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tế - xã hội, Tỉnh cần phối hợp tốt với các 
Bộ, ngành liên quan tiếp tục thực hiện rà 
soát, đánh giá để điều chỉnh Quy hoạch 
phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và 
sử dụng quặng titan và Quy hoạch khu 
vực dự trữ quặng titan với bước đi và lộ 
trình hợp lý để bảo đảm khả thi, hiệu quả, 
bảo vệ môi trường và phát triển hài hòa 
với các quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội 
có liên quan trên địa bàn Tỉnh. 

Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, cơ 
cấu lại nông nghiệp; tập trung phát triển 
nông nghiệp công nghệ cao cùng với tăng 
cường liên kết theo chuỗi, nâng cao giá trị 
gia tăng của các sản phẩm và toàn ngành. 

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh 
Bình Thuận huy động các nguồn lực để 
đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế 
xã hội, trước hết là hạ tầng giao thông 
(sân bay, đường cao tốc, đường ven 
biển), hạ tầng đô thị và hạ tầng du lịch, 
nhằm tăng cường sức cạnh tranh cho nền 
kinh tế của tỉnh và cả vùng. Quan tâm kêu 
gọi một số doanh nghiệp lớn đầu tư vào 
hạ tầng du lịch tạo bước đột phá; đồng 
thời thu hút các nhà đầu tư vừa và nhỏ 
nhằm phát triển toàn diện ngành du lịch 
của Tỉnh. 

Tăng cường quản lý trong lĩnh vực 
tài nguyên, đất đai, môi trường và quản lý, 
bảo vệ rừng gắn với phát triển bền vững; 
đặc biệt giám sát chặt chẽ ô nhiễm ở 
Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân; tăng cường 
quản lý nhằm nâng cao hiệu quả trong 
lĩnh vực thủy sản; bảo đảm hài hòa giữa 
khai thác và bảo vệ, phát triển bền vững 
các nguồn lợi hải sản, bảo vệ môi trường. 
Có biện pháp kiểm soát, ngăn chặn tàu 
thuyền đánh bắt xa bờ xâm phạm lãnh hải 
nước ngoài, vi phạm luật pháp quốc tế. 

Tỉnh cần chú trọng xây dựng cơ chế, 
chính sách đặc thù riêng phù hợp để thu 
hút, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ các 
doanh nghiệp địa phương, doanh nghiệp 
trong và ngoài nước đến đầu tư tại Tỉnh. 

Quan tâm phát triển giáo dục, đào 
tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực đi đôi với phát triển số lượng và 
chuyển đổi cơ cấu lao động theo hướng 
tích cực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 
địa phương, của Vùng, cả nước và xuất 
khẩu lao động. 

Minh Hiển // 
http://baochinhphu.vn.- 2018  

(ngày 04 tháng 01) 

Cùng đưa tin: Bưu điện Việt Nam.- 2018.- 
Số 3 (ngày 6 tháng 1).- Tr. 12 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN CHI GẦN 27 TỶ ĐỒNG HỖ TRỢ 
TÀU CÁ HOẠT ĐỘNG XA BỜ 

hủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa 
duyệt xuất chi ngân sách số tiền 
gần 27 tỷ đồng để hỗ trợ các tổ 

chức, cá nhân hoạt động khai thác và dịch 
vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa 
theo Quyết định 48 của Thủ tướng Chính 
phủ. 

Trong đó, huyện đảo Phú Quý được 
chi gần 19 tỷ đồng cho 194 tàu cá đăng ký 
hoạt động trên vùng biển xa. Số tiền còn 
lại được chi cho TP Phan Thiết, thị xã La 
Gi và huyện Tuy Phong. 

Theo Quyết định 48 của Chính phủ 
về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ 

khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ 
khai thác hải sản trên các vùng biển xa, 
mỗi tàu cá tham gia đánh bắt xa bờ được 
hỗ trợ 4 chuyến biển/năm. 

Mỗi chuyến biển, tàu có công suất từ 
90CV-150CV hỗ trợ 22 triệu đồng, từ 
150CV-250CV hỗ trợ 30 triệu đồng, từ 
250CV-400CV hỗ trợ 55 triệu đồng, từ 
400CV-700CV hỗ trợ 75 triệu đồng và từ 
700CV trở lên hỗ trợ 100 triệu đồng. 

Nguyễn Tiến // 
http://www.sggp.org.vn.- 2018  

(ngày 10 tháng 01) 

C 
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HỖ TRỢ CHO NGƯỜI DÂN SỐNG GẦN BÃI XỈ 
NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 

gày 12/1, UBND tỉnh Bình Thuận 
cho biết đã có quyết định phê 
duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ, khắc 

phục thiệt hại do thiên tai gây ra trong 
tháng 10/2016 cho 13 hộ dân tại thôn 
Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy 
Phong. 

 

Phủ bạt lên bãi xỉ để khắc phục ô nhiễm tại Nhà 
máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2. 

Theo đó, hỗ trợ về cây trồng gồm 
ngô, rau màu hơn 14 ha và cây trôm hơn 
3 ha bị thiệt hại 70% với tổng số tiền hơn 
40 triệu đồng; 57 nhân khẩu của 13 hộ 
dân được hỗ trợ gạo trong 3 tháng hơn 38 
triệu đồng và được hỗ trợ nước sinh hoạt 
trong 330 ngày hơn 45 triệu đồng. Nguồn 
kinh phí hỗ trợ do Tổng Công ty phát điện 
3 chi trả.  

Trước đó, vào tháng 2/2017, một số 
hộ dân sinh sống tại khu vực sân xe Chùa 
Linh Sơn Tự, phía Tây Nam bãi thải xỉ của 
Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân (huyện Tuy 
Phong) phản ánh về tình trạng cây trồng 
lâu năm và hoa màu bị chết, nước giếng 
nhiễm mặn làm ảnh hưởng đến đời sống. 
Để xác định nguyên nhân dẫn đến ngập 
úng, cây chết, nước bị nhiễm mặn, UBND 
tỉnh Bình Thuận đã chọn đơn vị độc lập là 
Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học 
Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thực 
hiện.  

Qua các kết quả khảo sát và nghiên 
cứu, Viện Môi trường và Tài nguyên kết 
luận: Trong năm 2016 lượng mưa tại khu 
vực này gia tăng đột biến so với các năm 

từ 2012 - 2015 nên đã góp phần thúc đẩy 
nhanh sự ngập úng; điều kiện tiêu thoát 
nước ở khu vực kém, hệ thống cống thoát 
nước bề mặt ngang qua tuyến đường sắt 
Bắc - Nam không được duy tu bảo dưỡng 
tốt, cây cối mọc nhiều phía trước miệng 
cống làm cản trở dòng chảy, giảm năng 
lực thoát nước, từ đó góp phần làm gia 
tăng mức độ ngập úng tại khu vực.  

Do chưa có tuyến kênh thoát lũ 
ngoại lai ở phía Bắc bãi xỉ nên nước mưa 
từ trên sườn núi cao đổ xuống không có 
đường tiêu thoát, bị thấm hết xuống đất 
làm gia tăng dòng chảy ngầm và mực 
nước ngầm tầng nông. Sự hình thành bãi 
thải xỉ làm thay đổi địa hình tự nhiên, thay 
đổi chế độ dòng chảy bề mặt và dòng 
chảy ngầm ngang qua khu bãi xỉ, dẫn đến 
sự dồn đọng nước tập trung về khu vực 
trũng thấp phía Tây bãi xỉ và gây ra ngập 
úng.  

Về nguyên nhân làm gia tăng hàm 
lượng clorua trong các hồ chứa nước của 
bãi xỉ là do quá trình bốc hơi nước trong 
thời gian dài từ lượng nước được dùng để 
trộn ẩm tro và nước tưới giữ ẩm bề mặt 
bãi xỉ dẫn đến lượng muối bị tích tụ trên 
bề mặt, khi trời mưa làm trôi lượng muối 
tích tụ này xuống các hồ chứa 24.000 m3 
và 29.000 m3.  

Ngoài ra, trong tháng 4 - 5/2015, do 
tình hình khô hạn nên hồ Đá Bạc không 
có nước cung cấp để xử lý sự cố phát tán 
bụi, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân buộc 
phải sử dụng thêm các nguồn nước khác 
để dập bụi trong những tình huống khẩn 
cấp và tưới giữ ẩm cho bãi xỉ (chủ yếu là 
mua nước từ các xe bồn được lấy trong 
khu vực xã Vĩnh Tân và xã Vĩnh Hảo). 
Tuy nhiên, chất lượng nước được mua từ 
các xe bồn chưa thể kiểm soát được về 
độ mặn.  

Nguyên nhân gây nhiễm mặn khu 
vực xung quanh bãi xỉ hoàn toàn không có 
nguồn gốc nào từ tự nhiên mà chủ yếu là 

N 
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do tác động của con người. Cụ thể, nguồn 
nước ngầm ở khu vực này trước đây 
dùng được cho ăn uống (tức là không bị 
nhiễm mặn hoặc lợ) và địa hình khu vực 
này có độ cao từ 12m trở lên so với mực 
nước biển, các nhánh suối nhỏ trong vùng 
không bị ảnh hưởng của thủy triều nên 
khả năng xâm nhập mặn từ biển vào khu 
vực này là hoàn toàn không có (do độ 
chênh lệch địa hình khá lớn) mà do tác 
động của con người là chính.  

Tại khu vực dọc theo các tuyến 
đường mòn phía Tây và phía Bắc bãi xỉ có 
những đống đất cát có lẫn san hô. Hiện 
tượng đổ đất ở đây được ghi nhận từ năm 
2016 do quá trình thi công các dự án tại 
Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. 

Kết quả phân tích 18 mẫu đất cho 
thấy các mẫu đất đổ đống có giá trị pH từ 
6,04 - 9,05, hàm lượng clorua (Cl–) từ 25 - 
2235 mg/kg, độ mặn từ 0,22 - 1,43 ‰. 
Các đống đất này có nguồn gốc từ phía 
ven biển đưa lên, mang theo một hàm 
lượng muối nhất định trong đó. Theo thời 
gian, khi gặp mưa, độ mặn trong đất bị 
rửa trôi theo nước mưa, một phần chảy 
tràn trên bề mặt xuống khu vực trũng thấp 
phía Tây bãi xỉ, một phần thấm xuống đất 
đi vào tầng nước ngầm mạch nông, từ đó 
góp phần gây nhiễm mặn cho khu vực 
xung quanh.  

Về nguyên nhân cây trồng bị chết, 
qua khảo sát thực tế cho thấy đa số cây 
trôm của 5 hộ dân (với diện tích trồng 
khoảng 4,63 ha) đều có hiện tượng trụi lá, 
khô cành; một số cây còn lại tuy vẫn ra lá 
non nhưng bộ rễ đã bị hư thối (rễ cây khi 
nhổ lên có màu trắng đục và bốc mùi hôi 
thối khó chịu), một số cây khác tuy vẫn 
còn đầy đủ lá xanh nhưng bộ rễ đã bị hư 
thối, không còn ra mủ hoặc mủ cũng bị hư 
thối. Kết quả phân tích mẫu đất kết hợp 
với ghi nhận tại hiện trường cho phép lý 
giải nguyên nhân cây trôm bị chết chủ yếu 
là do bị ngập úng nước.  

Từ kết quả công bố này, Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận đã 
báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các 
sở, ngành, địa phương và đề nghị Tổng 
Công ty phát điện 3 thực hiện các giải 
pháp để hạn chế tình trạng ngập úng, 
ngăn ngừa việc nhiễm mặn nước dưới 
đất, nước mặt trong khu vực; triển khai 
thực hiện kiểm kê, xác định mức độ thiệt 
hại của người dân trong khu vực bị ảnh 
hưởng và đề xuất biện pháp hỗ trợ để 
sớm ổn định đời sống, sản xuất của người 
dân tại khu vực.  

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

(ngày 12 tháng 01) 

__________________________________ 

BÁN ĐẤU GIÁ “CON TÀU MA” TRÔI TỰ DO VÀO 
BIỂN BÌNH THUẬN 

au một thời gian thông báo tìm chủ 
sở hữu nhưng không có kết quả, 
tỉnh Bình Thuận quyết định bán đấu 

giá. 

Ngày 30/1, Văn phòng UBND tỉnh 
Bình Thuận cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh 
này vừa ra quyết định tổ chức bán đấu giá 
chiếc tàu cá vỏ sắt Qiong Lin Yu (Quỳnh 
Lâm Ngư), số hiệu 19007 được ngư dân 
địa phương phát hiện trôi tự do trên biển 
cách đây hơn một năm. Chủ tịch UBND 
tỉnh Bình Thuận giao Sở Tài chính tham 

mưu UBND tỉnh quyết định thành lập Hội 
đồng định giá và thực hiện các hoạt động 
của Hội đồng định giá theo quy định của 
Chính phủ. 

Đồng thời, thống nhất chủ trương 
thuê tổ chức có đủ điều kiện hoạt động 
thẩm định giá để xác định giá trị tàu Qiong 
Lin Yu, làm căn cứ cho Hội đồng định giá 
xem xét, tham khảo trước khi quyết định 
giá khởi điểm bán đấu giá. Số tiền thu 
được từ việc bán đấu giá con tàu được sử 
dụng để thanh toán các khoản chi phí 

S 
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phát sinh trong quá trình lai dắt, bảo 
quản,… con tàu và nộp vào ngân sách 
nhà nước theo quy định của pháp luật. 

 

Tàu ma được ngư dân phát hiện trôi dạt vào 
biển Bình Thuận 

Trước đó, ngày 16/11/2017, các ngư 
dân thuộc 2 tàu đánh cá của phường Bình 
Tân, thị xã La Gi, Bình Thuận, trong lúc 
đánh bắt hải sản trên biển cách bờ 157 
hải lý đã phát hiện một tàu vỏ sắt lớn sơn 
màu xanh và trắng trôi dạt ngoài 
khơi không một bóng người. Theo một 

ngư dân: trên tàu, con tàu vỏ sắt có chiều 
dài hơn 50m và ngang 8m, phía sau tàu 
có 2 chữ tiếng Trung Quốc và không treo 
cờ nước nào. Hiện trạng con tàu còn khá 
mới. 

Sau khi phát hiện, các ngư dân đã 
lên tàu kiểm tra và không thấy bóng thủy 
thủ và thuyền viên nào. Tuy nhiên, đèn 
trên boong tàu vẫn còn sáng, trong 
khoang có nước ngọt và 2 bao gạo. Sau 
đó, tàu Qiong Lin Yu được kéo về neo đậu 
tại cảng cá Phú Hài, TP. Phan Thiết. 

Tháng 9/2017, UBND tỉnh Bình 
Thuận 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, nhưng quá thời gian theo quy 
định, chiếc tàu này không tìm được chủ 
sở hữu. 

Lê Nghĩa // 
http://www.baogiaothong.vn.- 2018 

(ngày 30 tháng 01) 

__________________________________ 

ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN GIẢM PHÍ QUA BOT 
SÔNG PHAN 

ổng Công ty 319 (Bộ Quốc phòng) 
cũng có văn bản đề xuất Tổng cục 
Đường bộ Việt Nam 2 phương án 

giảm giá vé thu phí sử dụng đường bộ tại 
Trạm thu phí Sông Phan... 

Ngày 7/1, thông tin từ UBND tỉnh 
Bình Thuận cho biết, UBND tỉnh đã có văn 
“hỏa tốc” gửi Tổng cục Đường bộ Việt 
Nam đề nghị sớm xem xét báo cáo Bộ 
GTVT quyết định, công bố phương án 
giảm giá thu phí cho các phương tiện qua 
Trạm thu trên địa bàn nhằm ổn định trật 
tự, tránh xảy ra điểm nóng. 

Sau đó, Tổng Công ty 319 (Bộ Quốc 
phòng) cũng có văn bản đề xuất Tổng cục 
Đường bộ Việt Nam 2 phương án giảm 
giá vé thu phí sử dụng đường bộ tại Trạm 
thu phí Sông Phan (Hàm Thuận Nam). 

 

Trạm thu phí BOT Sông Phan 

Cụ thể, phương án 1 (theo đề nghị 
của UBND tỉnh Bình Thuận) xem xét vùng 
dân cư bị ảnh hưởng gồm các xã Hàm 
Minh, Hàm Cường và thị trấn Thuận Nam. 
Giảm giá chủ các các phương tiện trong 
vùng này cho 100% cho xe không kinh 
doanh, 50% cho các loại xe khác. Giảm 

T 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 01  năm 2018 - 18 - 

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

giá chung các loại xe loại 1 còn 30.000 
đồng, loại 2 còn 45.000 đồng, loại 3 còn 
65.000 đồng, loại 4 và loại 5 giữ nguyên 
theo mức giá hiện tại, tương ứng từ 
120.000-180.000 đồng.  

Phương án 2 (theo tinh thần văn bản 
hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt 
Nam) xem xét vùng ảnh hưởng chỉ gồm 
hai xã Hàm Minh và Hàm Cường. Các chủ 
phương tiện trong vùng này được giảm 
50% giá vé đối với xe không kinh doanh, 
25% xe khác. Giảm giá chung cho xe 
đường dài: loại 1 còn 30.000 đồng; loại 2, 
loại 3, loại 4 và loại 5 giữ nguyên theo 
mức hiện tại (50.000 đồng, 75.000 đồng, 
120.000 đồng và 180.000 đồng). 

Tuy nhiên theo Tổng Công ty 319 đối 
với phương án 1 có thời gian thu phí lớn 

hơn 25 năm không đảm bảo phương án 
tài chính thu phí hoàn vốn dự án. Còn 
phương án 2 có thời gian thu phí nhỏ hơn 
25 năm, đảm bảo phương án tài chính thu 
phí tính được sau 22 năm 7 ngày. Do đó, 
Tổng Công ty 319 đề nghị Tổng cục 
Đường bộ Việt Nam xem xét thống nhất 
chấp thuận phương án 2 làm cơ sở báo 
cáo Bộ GTVT. 

Trước đó, ngày 6/1 theo báo cáo 
Hàm Thuận Nam, một số người dân trên 
địa bàn các xã, thị trấn lân cận Trạm thu 
giá sông Phan do bức xúc việc chậm giảm 
giá cho các phương tiện qua Trạm đã tụ 
tập, gây mất an ninh trật tự, ùn tắc giao 
thông qua trạm. 

KS // http://nongnghiep.vn.- 2018 
(ngày 7 tháng 01) 

__________________________________ 

HƠN 700 TÀU THUYỀN CỦA TỈNH BÌNH THUẬN 
ĐANG HOẠT ĐỘNG TRONG VÙNG NGUY HIỂM 

ính đến 16h30, ngày 3/1, còn 717 
tàu thuyền của ngư dân tỉnh Bình 
Thuận đang hoạt động trên biển 

trong vùng nguy hiểm của bão số 1. 

 

Tỉnh Bình Thuận khẩn trương kêu gọi tàu 
thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn – Ảnh 
minh họa  

Cụ thể, số tàu thuyền toàn tỉnh đang 
hoạt động trên biển là: 717 chiếc/4.122 
lao động. Trong đó: Tàu thuyền đánh bắt 
xa bờ: 38 chiếc/281 lao động (trong vùng 
nguy hiểm 01 chiếc/09 lao động-Trường 
Sa. Tàu đánh bắt gần bờ: 679 chiếc/3.841 
lao động (ngoài vùng nguy hiểm). Có 26 

tàu/171 lao động ở địa bàn thị xã La Gi 
Phương tiện chưa kết nối liên lạc được 
(ngoài khu vực nguy hiểm). 

Hiện nay, đồn biên phòng Phước 
Lộc đang triển khai cán bộ tới từng nhà 
chủ tàu để yêu cầu kết nối thông tin, 
hướng dẫn di chuyển phòng tránh bão. 

Trước đó, để chủ động ứng phó với 
cơn bão số 1, đồng thời giảm nhẹ hậu quả 
do cơn bão gây ra, UBND tỉnh Bình Thuận 
đã ra lệnh cấm các tàu thuyền, phương 
tiện vận tải hoạt động và đánh bắt hải sản 
trên biển. 

Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu 
Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với 
UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ 
chức kiểm đếm, hướng dẫn các chủ 
phương tiện tàu thuyền, kêu gọi tàu 
thuyền đang hoạt động vào bờ hoặc tìm 
nơi trú ẩn an toàn, không đi vào vùng ảnh 
hưởng nguy hiểm từ vĩ tuyến 9,0 đến 12,5 
độ vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 110. 

An Nhiên // http://moitruong.net.vn.- 
2018 (ngày 4 tháng 01) 

T 
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TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TRONG 
HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI LỢN 

hủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận 
đã ký ban hành Công văn yêu cầu 
các sở, ngành, các đơn vị liên quan 

và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 
thành phố tăng cường các biện pháp quản 
lý về môi trường đối với hoạt động chăn 
nuôi lợn trên địa bàn tỉnh. 

 

Bảo vệ môi trường trong lĩnh vực chăn nuôi lợn 

Hiện nay, loại hình đầu tư xây dựng 
trại chăn nuôi lợn có quy mô lớn đang có 
xu hướng phát triển mạnh trên địa bàn 
tỉnh; mặt khác trong thời gian qua, nhiều 
trang trại chăn nuôi lợn chưa thực hiện 
nghiêm túc các biện pháp xử lý chất thải 
theo đúng nội dung của báo cáo tác động 
môi trường, xử lý chất thải không đạt quy 
chuẩn cho phép, gây ô nhiễm môi trường 
ảnh hưởng đến tình hình sinh hoạt, sức 
khỏe của người dân. 

Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường 
do hoạt động chăn nuôi lợn gây ra; đồng 
thời chấp hành nghiêm các quy định pháp 
luật về bảo vệ môi trường, bảo đảm đạt 
quy chuẩn môi trường cho phép trong 
hoạt động chăn nuôi lợn, không gây ảnh 

hưởng đến sức khỏe người dân cần tăng 
cường quản lý môi trường trong hoạt 
động chăn nuôi lợn 

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường 
tăng cường công tác tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi 
trường, đặc biệt phổ biến các quy định về 
bảo vệ môi trường trong lĩnh vực chăn 
nuôi lợn nhằm nâng cao nhận thức về bảo 
vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân 
có hoạt động chăn nuôi lợn trên địa bàn 
tỉnh; Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, 
khuyến khích sự tham gia của cộng đồng 
trong công tác bảo vệ môi trường. 

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành 
và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 
thành phố kiểm tra, giám sát thường 
xuyên công tác bảo vệ môi trường đối với 
các trang trại nuôi lợn đã đi vào hoạt động 
thuộc thẩm quyền quản lý về môi trường 
của tỉnh; xử lý nghiêm các hành vi vi 
phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; 
tham mưu đình chỉ hoạt động đối với các 
cơ sở gây ô nhiễm môi trường theo quy 
định của pháp luật. 

Kiểm tra đôn đốc các cơ sở chăn 
nuôi lợn phải hoàn thiện đầy đủ các thủ 
tục, hồ sơ về môi trường; các cơ sở chăn 
nuôi mới đầu tư trước khi hoạt động chính 
thức phải được xác nhận hoàn thành các 
công trình bảo vệ môi trường. 

An An // http://moitruong.net.vn.- 2018 
(ngày 21 tháng 01) 

__________________________________ 

NỖI TRĂN TRỞ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ 

ưởng ứng lời mời gọi của chính 
quyền tỉnh Bình Thuận, đã có hàng 
chục doanh nghiệp mạnh dạn đầu 

tư vào lĩnh vực thăm dò, khai thác quặng 

sa khoáng Titan. Thế nhưng, với quy trình 
giao đất nhiêu khê theo cách phân kỳ, sau 
khi hoàn thổ xong có quyết định nghiệm 
thu từ 6 - 12 tháng như hiện nay, nhà đầu 

C 

H 
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tư phải làm thủ tục xin giao đất kế tiếp để 
tiếp tục khai thác; có khi phải mất 2-3 năm 
mới được cho phép khai thác tiếp, chắc 
chắn sẽ để lại nhiều hệ lụy không đáng có 
cho nhà đầu tư. 

Nhu cầu cấp thiết của các nhà đầu 
tư chế biến sâu là cần có vùng nguyên 
liệu ổn định và lâu dài, địa phương không 
tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư có 
vùng nguyên liệu ổn định, tất nhiên nhà 
đầu tư có năng lực chế biến sâu không 
dám đầu tư hoặc nếu đầu tư sẽ dễ đi đến 
bờ vực phá sản!. 

Trữ lượng và khai thác Titan: 
Tranh luận chưa có hồi kết 

Theo GS-TSKH Đặng Trung Thuận 
(ĐH Quốc gia Hà Nội, Chủ tịch Hội Địa 
hóa VN), Bình Thuận có dải đất ven biển 
dài 192 km, có tiềm năng về Titan rất lớn. 
Tuy nhiên, dù Bình Thuận được đánh giá 
là nơi có trữ lượng khoáng sản Titan lớn 
nhất cả nước, song “nó không phải là vô 
tận”. Nguồn tài nguyên Titan rất lớn 
nhưng phân bổ rải rác. Việc Bình Thuận 
quy hoạch khai thác vùng Titan hiện nay 
chưa phù hợp với phát triển kinh tế và 
mâu thuẫn với các ngành kinh tế khác. 

 

Khai thác Titan tại Bình Thuận 

Mặt khác, khai thác Titan chủ yếu ở 
các vùng động cát đỏ ven biển nên tốn rất 
nhiều nguồn nước tự nhiên trong lòng đất. 
“Nếu cứ khai thác Titan tràn lan sẽ làm 
cạn kiệt nguồn nước ngọt tự nhiên”- GS 
Thuận cảnh báo. 

TS. Nguyễn Thành Sơn - nguyên 
Trưởng ban Chiến lược Tập đoàn Than 
và Khoáng sản VN (TKV) cho rằng, trữ 

lượng Titan khai thác sẽ mất vĩnh viễn, 
không tái sinh. Đặc biệt, việc khai thác 
Titan xâm hại môi trường nghiêm trọng, 
nhất là các vùng ven biển.  

Tham chiếu văn bản số 
6612/BTNMT-ĐCKS ngày 06/12/2017 của 
Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc 
gửi UBND tỉnh Bình Thuận: “… Để có đủ 
cơ sở tài liệu tin cậy phục vụ công tác 
quản lý khoáng sản Titan sa khoáng, Bộ 
TN&MT đã thực hiện Dự án điều tra đánh 
giá tiềm năng quặng Titan sa khoáng 
trong tầng cát đỏ trên diện tích (DT) 
1.450km2 thuộc các tỉnh Ninh Thuận 
(khoảng 30 km2), Bình Thuận (1.250 km2) 
và Bà Rịa - Vũng Tàu (120km2) được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt.  Trong quá 
trình khoanh định DT điều tra nêu trên, 
thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
phủ tại Thông báo số 144/TB-VPCP ngày 
23/6/2008, Bộ TN &MT chỉ đạo Tổng cục 
Địa chất & Khoáng sản Việt Nam 
(ĐCKSVN) phối hợp với địa phương 
khoanh định DT điều tra hợp lý, trong đó 
đã loại trừ các DT dọc bờ biển (nơi có 
điều kiện, cảnh quan thuận lợi phát triển 
các dự án du lịch); đồng thời, đã thành lập 
Bản đồ phân bố khoáng sản Titan tỉnh 
Bình Thuận và bàn giao cho tỉnh để phối 
hợp quản lý, làm cơ sở xây dựng các quy 
hoạch sử dụng đất cho hoạt động khai 
khoáng và các dự án phát triển kinh tế - 
xã hội khác tại địa phương… Trong đó, có 
11/12 khu vực quặng Titan do UBND tỉnh 
Bình Thuận chủ trì, khoanh định DT, lựa 
chọn chủ đầu tư và được Thủ tướng 
Chính phủ chấp thuận bằng văn bản về 
bổ sung Quy hoạch và cấp phép thăm dò, 
khai thác theo quy định (Văn bản số 
8256/VPCP-KTN ngày 12/11/2010 và số 
8712/VPCP-KTN ngày 01/12/2010); 01 
khu vực còn lại (Lương Sơn với DT 150 
km2) được Bộ TN & MT khoanh định theo 
kết quả điều tra đánh giá quặng Titan 
trong tầng cát đỏ và được Thủ tướng 
Chính phủ cho phép TKV thăm dò, khai 
thác. Đến nay, trong số 11 khu vực nêu 
trên có 4 khu vực đã cấp phép thăm dò, 2 
khu vực đã có hồ sơ thăm dò hợp lệ, 5 
khu vực chưa có hồ sơ. Đối với khu vực 
Lương Sơn được chia thành 3 khu với DT 
mỗi khu khoảng 50 km2, đã được cấp 
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phép thăm dò cho TKV (Lương Sơn 1), 
Tổng Công ty Đông Bắc - Bộ Quốc phòng 
(Lương Sơn 2), còn lại khu Lương Sơn 3 
chưa được cấp phép… Theo đó, trước khi 
cấp Giấy phép thăm dò, Tổng cục 
ĐCKSVN đã lấy ý kiến của địa phương và 
tổ chức kiểm tra tại thực địa, thống nhất 
giải quyết các vấn đề phát sinh về chồng 
lấn DT. Như vậy, việc cấp phép thăm dò, 
giấy phép khai thác quặng Titan sa 
khoáng tại tỉnh Bình Thuận được xem xét 
chặt chẽ, không gây khó khăn, bất cập 
đến triển khai các dự án khác… 

Tại tỉnh Bình Thuận, ngoài khu vực 
Lương Sơn được đưa vào Quy hoạch 
thăm dò, khai thác, chế biến theo Quy 
hoạch đã phê duyệt. Bộ TN&MT đã 
khoanh định và trình Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt tại Bình Thuận có 6 khu 
vực với DT 827 km2 (QĐ số 645/QĐ-TTg 
ngày 06/5/2014) là khu vực dự trữ khoáng 
sản quốc gia. Các khu vực khoáng sản 
Titan dự trữ quốc gia nêu trên phân bố xa 
bờ biển, có điều kiện địa hình, thủy văn, 
khí hậu không thích hợp cho đầu tư các 
dự án du lịch, đô thị... Bộ TN&MT đề nghị 
UBND tỉnh Bình Thuận nghiên cứu, chỉ 
đạo một số nội dung liên quan đến quản lý 
khoáng sản Titan sa khoáng: Đối với các 
khu vực đã cấp phép thăm dò, khai thác 
thì tiếp tục tạo điều kiện để các doanh 
nghiệp triển khai dự án. Đối với các khu 
vực đã có hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 
thăm dò, khai thác hợp lệ, được Tổng cục 
ĐCKSVN tiếp nhận, đề nghị tỉnh ủng hộ 
chủ trương, tiếp tục việc xem xét cấp 
phép… Đối với các khu vực chưa có hồ 
sơ thăm dò (5 khu vực, trừ Lương Sơn 3), 
thống nhất loại khỏi Quy hoạch khoáng 
sản Titan và đưa vào khu vực dự trữ 
khoáng sản quốc gia…”. 

Nhà đầu tư thiệt đơn, thiệt kép! 

Quan sát trên bản đồ vệ tinh tỉnh 
Bình Thuận thường thấy có những vùng 
đất trắng bạc và đỏ, nơi đó không thảm 
thực vật nào tồn tại được vì có chứa 
quặng Titan lộ thiên. Những khu vực này 
nếu khai thác đúng theo quy trình công 
nghệ cao, sau khi hoàn thổ, cải tạo phục 
hồi mặt bằng tốt thì thảm thực vật mới 
sinh sôi nảy nở được.  

Nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách 
quốc gia và địa phương, trước đó tỉnh 
Bình Thuận đã mời gọi đầu tư vào ngành 
khai khoáng Titan, từng bước nâng tầm 
ngành này thành “Trung tâm chế biến sâu 
quặng sa khoáng Titan tại tỉnh Bình Thuận 
mang tầm Quốc gia”. 

 

Khai thác Titan tại Bình Thuận 

Hưởng ứng lời mời gọi của chính 
quyền tỉnh Bình Thuận, đã có hàng chục 
doanh nghiệp (DN) mạnh dạn đầu tư vào 
lĩnh vực thăm dò, khai thác quặng sa 
khoáng Titan. Thế nhưng, vùng nguyên 
liệu không được giao 100% cho DN hội đủ 
năng lực mà lại giao nhỏ giọt tạo cho DN 
nhiều khó khăn khi hết hạn phải xin lại 
giấy phép rất mất thời gian. Theo cách 
phân kỳ giao đất như hiện nay, sau khi 
hoàn thổ xong, chờ có quyết định nghiệm 
thu từ 6-12 tháng phải làm thủ tục xin giao 
đất kế tiếp để tiếp tục khai thác, có khi 
phải mất 2-3 năm mới được cấp phép, với 
thủ tục hành chính như vậy có thể triệt 
tiêu công việc của DN. 

Một nhà đầu tư (xin được giấu tên) 
cho biết: “Để đầu tư 1 nhà máy chế biến 
sâu chí ít cũng ngốn mất hàng ngàn tỷ, 
nhưng nếu xây dựng xong nhà máy mà 
không có vùng nguyên liệu ổn định trong 
thời gian hàng chục năm để doanh nghiệp 
hoạt động thu hồi vốn thì chẳng một ai 
dám đầu tư xây dựng nhà máy. Nhu cầu 
cấp thiết của các nhà đầu tư chế biến sâu 
là cần có vùng nguyên liệu ổn định và lâu 
dài, địa phương không tạo điều kiện cho 
nhà đầu tư có vùng nguyên liệu ổn định, 
tất nhiên nhà đầu tư có năng lực chế biến 
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sâu không dám đầu tư hoặc nếu đầu tư 
sẽ dễ đi đến bờ vực phá sản…”.  

Thiết nghĩ, song song với việc khi 
DN đệ trình hồ sơ hợp pháp xin xây dựng 
nhà máy chế biến sâu quặng Titan sa 
khoáng, chính quyền tỉnh Bình Thuận cần 
quan tâm tạo điều kiện khoanh vùng cho 
phép những DN hội đủ năng lực thăm dò, 
khai thác vùng nguyên liệu ổn định trong 
thời gian dài. Được như vậy, tất nhiên nhà 
đầu tư sẽ vững lòng xây dựng nhà máy 
chế biến sâu quặng Titan sa khoáng theo 

công nghệ hiện đại nhằm tránh lãng phí 
tài nguyên. 

Suy cho cùng, doanh nghiệp hoạt 
động trong mọi lĩnh vực không ngoài mục 
đích mang lại lợi nhuận cho mình, mà còn 
có nghĩa vụ đóng góp cho ngân sách quốc 
gia và địa phương. Dân cường tất nước 
thịnh!. 

Bài & ảnh: Linh Cơ – Anh Dũng // 
http://baotainguyenmoitruong.vn.- 2018 

(ngày 9 tháng 01) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN KỲ VỌNG THANH LONG VỤ TẾT 

ào dịp tết Nguyên đán, thanh long 
là một mặt hàng được tiêu thụ 
mạnh do nhu cầu chưng mâm 

quả, nhất là thị trường Trung Quốc tăng 
cao.  

Người trồng thanh long ở Bình 
Thuận đang tất bật chong đèn chăm 
sóc, hy vọng được mùa bội thu. 

 

“Canh” thanh long cho vụ tết 

Chúng tôi về “thủ phủ” thanh long 
Bình Thuận vào ban đêm, thấy đâu cũng 
rực sáng ánh đèn. Đó là hình ảnh những 
vườn thanh long được nông dân chong 
đèn để điều khiển ra trái nghịch vụ. 

Theo bà con nơi đây, vài tháng nay 
giá thanh long trong kỳ chong đèn lên 
xuống liên tục, có thời điểm giảm sâu, 
dao động ở mức từ 6.000 - 8.000 
đồng/kg khiến họ thua lỗ nặng. Song 

không vì thế mà nông dân bỏ qua lứa 
thanh long chong đèn bán vào dịp tết 
sắp tới. Bởi lẽ dịp này thị trường rất 
chuộng trái thanh long để chưng mâm 
quả. 

Để chuẩn bị cho lứa hàng tết, ông 
Trần Tiến, xã Hàm Thắng, huyện Hàm 
Thuận Bắc đã chong đèn cách đây gần 
2 tháng. Hiện đã ra trái xanh bằng nắm 
tay. Gặp chúng tôi, ông Tiến cho biết: 
“Nông dân trồng thanh long ai cũng chờ 
đến vụ này. Bởi giá bán cao nên lợi 
nhuận nhiều hơn. Gia đình tôi chong 
đèn 300 trụ, dự kiến sẽ thu hoạch sát 
tết. Để đảm bảo sản phẩm mẫu mã đẹp, 
tôi chăm sóc rất cẩn thận, từ khâu tưới 
nước đầy đủ, bón phân hợp lý, cho đến 
vuốt tai thanh long”. 

Còn ông Võ Đức Tùng, một người 
trồng thanh long ở thôn Đằng Thành, xã 
Mương Mán (Hàm Thuận Nam) cho biết, 
thời điểm này giá bán thanh long đã 
tăng nhẹ so với trước đó khoảng 20 
ngày. Cụ thể, giá trái loại 1 (xuất khẩu) 
từ 13 - 14 ngàn đồng/kg, loại 2 dưới 10 
ngàn đồng/kg. Với giá này, nông dân thu 
hoạch chỉ lấy công làm lời. Bởi mới đây 
gia đình ông thu hoạch 1ha được 21 tấn, 
bán với giá trên 10 ngàn đồng/kg, sau 
khi trừ chi phí điện, phân bón… không 
có lãi mấy. 

V 
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Hỏi về thanh long bán tết, ông 
Tùng cho biết gia đình có 500 trụ chong 
đèn dự kiến sẽ thu hoạch từ ngày 17 - 
20 tháng Chạp, hy vọng giá bán sẽ cao 
hơn so thời điểm hiện tại. Nếu như giá 
trên 15 ngàn đồng/kg, thì cũng kiếm vài 
chục triệu dư tiền sắm tết. 

Gia đình chị Huỳnh Thị Kim 
Huệ ở xã Hàm Đức (Hàm Thuận Bắc) 
có 475 trụ thanh long chong đèn, vừa 
mới rút điện 1 tuần. Theo tính toán của 
chị Huệ, lứa này sẽ thu hoạch vào 25 
tháng Chạp tới. Do đợt chong đèn vừa 
rồi bị lỗ tiền điện nên chị rất trông chờ sẽ 
thu hoạch bán giá cao hơn… 

 

Dịp tết thanh long hút hàng và giá tăng cao 

Ông Phan Văn Tấn, PGĐ Sở NN-
PTNT Bình Thuận cho biết, toàn tỉnh có 
gần 27.000ha thanh long, sản lượng 
hằng năm trên 500.000 tấn. Hiện tại, 
phần lớn sản lượng loại trái cây này 
được xuất khẩu sang Trung Quốc theo 
đường tiểu ngạch. 

Hiện nhà vườn đang tất bật chăm 
sóc thanh long. Chi phí SX mùa này rất 

cao vì người dân phải chong đèn suốt 
đêm trong thời gian dài để kích thích cây 
ra hoa. Do đó, giá bán phải đạt khoảng 
14 - 15 nghìn đồng/kg trở lên mới có lãi. 

Chị Thu Thủy, một chủ vựa thu 
mua thanh long ở Hàm Thuận Bắc cho 
biết, hiện thị trường tiêu thụ thanh long 
chưa có gì biến động lớn. Tuy nhiên, để 
chuẩn bị hàng cho dịp tết sắp tới, các 
vựa đã bắt đầu thăm dò và chuẩn bị 
gom hàng xuất sang Trung Quốc. 

Nhà vườn Bình Thuận đang ra sức 
chăm chút thanh long. Nhiều hộ chong 
đèn theo pha để thu hoạch lai rai, chứ 
không dồn vào một lần bán tết, nếu thất 
bại thì còn lứa khác để bù vào. Bởi theo 
kinh nghiệm của họ, đã từng có nhiều hộ 
căng sức dồn cho vụ tết nhưng do 
chong đèn bị “gãy” lứa nên thua lỗ nặng. 

Người trồng thanh long chia sẻ, để 
chong đèn hiệu quả cao, cần chăm 
sóc cây có đủ sức để ra nụ, ra hoa. 
Kiểm tra độ chắc, khỏe của cành trước 
khi chong đèn. Nếu cành suy yếu thì 
phải chờ phục hồi hoàn toàn mới 
chong đèn. Tùy theo thời tiết, để quyết 
định thời gian chong đèn, cũng như kỹ 
thuật mắc bóng đèn (xen kẽ bóng đèn 
compact và bóng tròn nếu trời lạnh). 

Kim Sơ - Kiều Hằng // 
http://nongnghiep.vn.- 2018  

(ngày 11 tháng 01) 

__________________________________ 

VÀO DỊP TẾT THANH LONG HÚT HÀNG VÀ GIÁ 
BẤT NGỜ TĂNG CAO 

iá thanh long trên địa bàn Bình 
Thuận bất ngờ tăng cao bà con 
nông có nguồn thu nhập đáng kể 

vào đúng dịp Tết. 

Vào dịp Tết, thị trường Trung Quốc 
và các nước Châu Á rất 

chuộng trái thanh long của tỉnh Bình 
Thuận - Việt Nam. Theo quan niệm dân 
gian, khi được chưng lên mâm quả cúng 
trong ngày Tết, trái thanh long vỏ đỏ tai 
xanh vừa sang vừa có ý nghĩa mang 
đến sự may mắn trong năm mới. 

G 

http://thuonghieuvaphapluat.vn/search/binh-thuan?tu-khoa=B%C3%ACnh+Thu%E1%BA%ADn


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 01  năm 2018 - 24 - 

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

Theo VOV, giá thu mua thanh long 
tại vườn ở tỉnh Bình Thuận bất ngờ tăng 
trở lại. Nông dân vui mừng vì có lãi cao, 
đồng thời đây cũng là tín hiệu vui cho 
mùa thanh long Tết. Vườn thanh long 
diện tích 1 ha của ông Trần Văn Dũng ở 
xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc 
có 1.000 trụ. Trong vụ nghịch này, ông 
đánh điện chong 600 trụ, ra được 
12.000 trái. 

Sau 3 tháng nhọc công chăm sóc, 
nay thanh long trong vườn đã chín. 
Thương lái vào tận vườn mua hơn 6 tấn 
với giá 14.000 đồng/kg. Trừ chi phí phân 
thuốc, tiền điện và công chăm sóc, ông 
thu lãi hơn 50 triệu đồng.  

 

Dịp tết thanh long hút hàng và giá tăng cao. 
Ảnh minh họa. 

“Thanh long đang bán được giá từ 
14.000 - 15.000 đồng/kg nên người 
nông dân có lãi. Đúng dịp Tết thanh long 
cho thu hoạch lại may mắn bán được 
cao nên nhiều người người sẽ có 1 cái 
tết vui vẻ”, ông Dũng cho biết. 

Trước đó, thanh long chong đèn 
nghịch vụ trong vòng 3 tháng qua trên 
địa bàn có giá rất thấp. Mức bình quân 
chỉ từ 6.000 - 10.000 đồng/kg. Nhiều 
nhà vườn không có lãi, thậm chí lỗ nặng 
nếu như năng suất kém do nấm bệnh. 

Từ hôm 15/1 đến nay, giá thanh 
long trên địa bàn Bình Thuận bất ngờ 
tăng ở mức từ 14.000-16.000 đồng/kg. 
Không những bà con nông dân mà các 
thương lái cũng phấn khởi. 

Bà Phan Thị Hoa chuyên thu mua 
thanh long ở khu vực Hàm Thuận Bắc 
dự đoán, tại đầu thị trường xuất khẩu có 
thể đang cần nguồn hàng trong dịp Tết 
nên giá xuất khẩu thanh long có nhích 
lên. Với giá thanh long như hiện nay, bà 
con nông dân có nguồn thu nhập tốt, 
thương lái cũng dễ dàng hơn trong việc 
mua bán. 

Theo báo Nông nghiệp VN, ông 
Phan Văn Tấn, PGĐ Sở NN-PTNT Bình 
Thuận cho biết, toàn tỉnh có 
gần 27.000ha thanh long, sản lượng 
hằng năm trên 500.000 tấn. Hiện tại, 
phần lớn sản lượng loại trái cây này 
được xuất khẩu sang Trung Quốc theo 
đường tiểu ngạch. 

Hiện nhà vườn đang tất bật chăm 
sóc thanh long. Chi phí sản xuất mùa 
này rất cao vì người dân phải chong đèn 
suốt đêm trong thời gian dài để kích 
thích cây ra hoa. Do đó, giá bán phải đạt 
khoảng 14 - 15 nghìn đồng/kg trở lên 
mới có lãi. 

Chị Thu Thủy, một chủ vựa thu 
mua thanh long ở Hàm Thuận Bắc cho 
biết, hiện thị trường tiêu thụ thanh long 
chưa có gì biến động lớn. Tuy nhiên, để 
chuẩn bị hàng cho dịp tết sắp tới, các 
vựa đã bắt đầu thăm dò và chuẩn bị 
gom hàng xuất sang Trung Quốc. Nhà 
vườn Bình Thuận đang ra sức chăm 
chút thanh long. Nhiều hộ chong đèn 
theo pha để thu hoạch lai rai, chứ không 
dồn vào một lần bán tết, nếu thất bại thì 
còn lứa khác để bù vào. Bởi theo kinh 
nghiệm của họ, đã từng có nhiều hộ 
căng sức dồn cho vụ tết nhưng do 
chong đèn bị “gãy” lứa nên thua lỗ nặng. 

Người trồng thanh long chia sẻ, để 
chong đèn hiệu quả cao, cần chăm sóc 
cây có đủ sức để ra nụ, ra hoa. Kiểm tra 
độ chắc, khỏe của cành trước khi chong 
đèn. 

Phương Nhi // 
http://thuonghieuvaphapluat.vn.- 2018 

(ngày 18 tháng 01) 
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KỲ THI THPT QUỐC GIA 2018 CÓ GÌ THAY ĐỔI? 

S Sái Công Hồng, phó cục trưởng 
Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-
ĐT), cho biết như vậy trong chương 

trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 
năm 2018 tại Bình Thuận sáng nay 21-1 

Chương trình tư vấn tuyển sinh - 
hướng nghiệp 2018 diễn ra tại Trường 
THPT Phan Chu Trinh (TP Phan Thiết) thu 
hút hơn 3.000 học sinh. 

Ngay từ khi buổi tư vấn chưa bắt 
đầu, đã có hàng trăm học sinh tập trung 
kín gian tư vấn của các trường để tìm hiểu 
thông tin ngành nghề, phương thức tuyển 
sinh. 

Tại những gian tư vấn này tràn ngập 
thông tin thi và xét tuyển. Một số trường 
còn mang nhiều mô hình, sản phẩm công 
nghệ giúp học sinh hiểu thêm về ngành 
nghề đào tạo. 

 

Các em học sinh chăm chú nghe tư vấn từ các 
thầy cô - Ảnh: DUYÊN PHAN 

Điểm "mới" của kỳ thi 2018 là 
không có gì thay đổi! 

TS Sái Công Hồng khẳng định: "Kỳ 
thi THPT quốc gia năm 2018 có một điểm 
mới là không thay đổi gì so với kỳ thi năm 
2017." 

"Bật mí" về đề thi năm nay, thầy 
Hồng cho biết đề thi năm nay nằm trong 
chương trình lớp 11 và lớp 12 nhưng chủ 
yếu ở lớp 12. 

Đề thi năm nay sẽ có hai phần: một 
phần thuộc khối kiến thức cơ bản, chiếm 
trọng số hơn 50%. Vì vậy thí sinh phải ôn 
tập kỹ kiến thức cơ bản, nếu bỏ qua sẽ 
mất nhiều điểm. Còn lại phần nâng cao để 
phân hóa. 

Đề thi năm nay sẽ tăng số câu hỏi 
phân hóa để đảm bảo phân hóa tính phân 
hóa khi xét tuyển vào các trường đại học. 

"Dự kiến tuần sau Bộ GD-ĐT công 
bố đề thi tham khảo. Các em có thể vào 
website của bộ tải đề thi tham khảo để 
làm thi thử" - thầy Hồng khuyên. 
Một thí sinh thắc mắc: "Bộ GD-ĐT có chủ 
trương giao cho các sở GD-ĐT chủ trì kỳ 
thi THPT quốc gia năm 2018. Vậy chúng 
em có được thi ngay tại địa phương như 
kỳ thi năm ngoái hay phải di chuyển xa để 
dự thi?" 

Trả lời câu hỏi này, TS Trần Lương 
Công Khanh, trưởng phòng giáo dục 
chuyên nghiệp (Sở GD-ĐT Bình Thuận), 
cho biết năm nay, để tạo điều kiện cho thí 
sinh, tất cả học sinh đang học THPT trong 
tỉnh Bình Thuận sẽ được dự thi ngay tại 
trường của mình. Các em sẽ đi thi như đi 
học. 

Riêng thí sinh tự do có thể đăng ký 
dự thi tại điểm thi nào gần và thuận lợi 
nhất với mình. 

Sẽ không có điểm sàn đại học 
chung 

Chia sẻ thông tin về kết quả kỳ 
THPT quốc gia năm 2017 của tỉnh Bình 
Thuận, TS Lê Thị Thanh Mai, trưởng ban 
công tác sinh viên (ĐH Quốc gia 
TP.HCM), cho biết điểm đáng chú ý tỉ lệ 
học sinh Bình Thuận dự thi chỉ để xét tốt 
nghiệp THPT khá thấp, chỉ khoảng 14% 
so với 26% của mức bình quân chung của 
cả nước. 

II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC  

T 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 01  năm 2018 - 26 - 

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

Ở năm 2017 vẫn còn quy định mức 
điểm sàn xét tuyển ĐH là 15,5 điểm, 
nhưng dự kiến năm 2018 sẽ không có 
mức điểm sàn chung, nhưng các trường 
ĐH sẽ có quy định riêng. Với mức điểm 
sàn này, cả nước chỉ có 62% thí sinh đủ 
điều kiện quy định về điểm sàn để dùng 
kết quả thi THPT quốc gia xét tuyển vào 
các trường ĐH. 

Thí sinh cần lưu ý tuy học sinh phải 
thi theo bài thi trong kỳ thi THPT quốc gia, 
nhưng khi xét tuyển hiện nay hầu hết các 
ngành tuyển sinh ở các trường xét tuyển 
theo tổ hợp 3 môn thi. 

Trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua 
điểm trung bình 3 môn thi của học sinh 
Bình Thuận là 16,79, cao hơn điểm trung 
bình 3 môn thi của học sinh cả nước là 
16,17 điểm. 

"Các em nên biết rằng điểm trung 
bình 3 môn thi càng cao thì cơ hội được 
xét trúng tuyển vào các trường ĐH cũng 
càng lớn. Với những kết quả tốt đẹp trong 
kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển ĐH năm 
2017, học sinh tỉnh Bình Thuận sẽ có 
nhiều cơ hội vào đại học nếu lựa chọn 
ngành nghề phù hợp với năng lực" - cô 
Mai nói.Một học sinh hỏi: "Em có nghe 
thông tin thời đại cách mạng công nghiệp 
4.0 các trường ĐH sẽ có điều chỉnh 
chương trình đào tạo cũng như phương 
thức đào tạo như dạy qua mạng. Vậy hiện 
nay có trường nào dạy chính quy qua 
mạng hay không?" 

Trả lời câu hỏi này, PGS.TS Huỳnh 
Thanh Hùng, phó hiệu trưởng Trường ĐH 
Nông lâm TP.HCM, chia sẻ chúng ta đang 
bước vào thời đại công nghiệp 4.0, ứng 
dụng công nghệ thông tin, tự động hóa 
vào trong sản xuất, đời sống… Vì vậy các 

trường ĐH cũng đã và đang có những 
chuyển đổi phù hợp. Hiện nay, người học 
ngồi nhà có thể tham khảo tài liệu, tham 
gia chương trình học quốc tế.  

"Trước mắt các em phải vượt qua kỳ 
thi THPT quốc gia, sau đó mới định 
hướng vào tương lai của mình. Nếu đủ 
sức thì vào đại học, nếu năng lực chưa đủ 
thì có thể đi học cao đẳng, học trung cấp, 
học nghề…" - thầy Hùng nhắn nhủ. 

Phát biểu tại buổi tư vấn, ông Phan 
Đoàn Thái, giám đốc Sở GD-ĐT Bình 
Thuận, cho biết năm 2018 là năm thứ tư 
các cơ sở đào tạo trong nước tiếp tục sử 
dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét 
tuyển đại học, bên cạnh việc xét tuyển bằng 
các phương án riêng. 

Ngoài những quy định quen thuộc của 
các năm trước, mùa tuyển sinh 2018 sẽ có 
một sộ điều chỉnh, cải tiến. Đề thi tốt nghiệp 
THPT quốc gia năm 2018 sẽ thêm kiến thức 
của lớp 11. Một vài cơ sở đào tạo xây dựng 
phương án tuyển thẳng dựa vào học bạ. 
Một số cơ sở đào tạo khác mở thêm ngành 
đào tạo mới. Nhiều cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp đang chuyển mình để thu hút người 
học. 

Tất cả những thông tin này sẽ được 
cung cấp trong buổi tư vấn tuyển sinh - 
hướng nghiệp hôm nay. Đây là cơ hội để 
học sinh, phụ huynh và cộng đồng giáo dục 
nắm bắt những thông tin mới nhất về kỳ thi 
THPT quốc gia và việc xét tuyển vào đại 
học, cao đẳng, trung cấp năm 2018. 

"Qua chương trình này, tôi mong đợi 
sự chuyển biến trong cách nhìn của phụ 
huynh và học sinh về giáo dục nghề nghiệp: 
đại học không phải là con đường duy nhất 
để lập thân, lập nghiệp" - ông Thái nói. 

Trần Huỳnh // https://tuoitre.vn.- 2018 
(ngày 21 tháng 01) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN TRIỂN KHAI BẢO ĐẢM AN TOÀN 
THỰC PHẨM TẾT NGUYÊN ĐÁN CHO HỌC SINH 

ở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận 
vừa có hướng dẫn số 89 về việc 
triển khai nghỉ lễ, tết và tổ chức các 

hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu 
Tuất năm 2018. S 
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Cụ thể, thời gian nghỉ Tết: đối với 
cán bộ, công chức và người lao động nghỉ 
từ ngày 14/02/2018 đến hết ngày 
20/02/2018 (tức 29 tháng Chạp năm Đinh 
Dậu đến hết ngày 05 tháng Giêng năm 
Mậu Tuất); 

 

Bình Thuận triển khai công tác bảo đảm kỳ 
nghỉ Tết Nguyên đán vui vẻ, an toàn cho học 
sinh. ( Ảnh minh hoạ trên Baogiaothong.vn) 

Đối với học sinh từ mầm non đến 
giáo dục thường xuyên nghỉ từ ngày 
12/02/2018 đến hết ngày 25/02/2018 (tức 
27 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết 
ngày 10 tháng Giêng năm Mậu Tuất). 

Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận 
cũng lưu ý toàn bộ cán bộ, học sinh chấp 
hành tốt về trật tự an toàn giao thông 
đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; 
về phòng chống cháy, nổ, tai nạn thương 
tích. 

Tuyệt đối không tham gia buôn bán, 
tàng trữ, vận chuyển, sử dụng súng bắn 
pháo và đốt các loại pháo dưới mọi hình 
thức; 

Không tổ chức, tham gia cờ bạc, mê 
tín dị đoan, rượu chè bê tha làm ảnh 
hưởng đến danh dự, uy tín của nhà giáo. 

Các đơn vị tổ chức cho học sinh, 
sinh viên ký cam kết không mua bán, tàng 
trữ, vận chuyển và sử dụng các loại pháo. 
  

Các trường học tuyên truyền, tổ 
chức cho học sinh ký cam kết không tham 
gia buôn bán, tàng trữ, sử dụng các loại 
pháo. 

Toàn ngành chấp hành nghiêm các 
quy định của pháp luật; không để xảy ra 
các vi phạm về an toàn giao thông, mê tín 
dị đoan, cờ bạc, rượu chè bê tha… gây 
mất an ninh, trật tự xã hội tạo dư luận 
không tốt. 

Lưu ý hoạt động của căn-tin trong 
nhà trường, lưu ý đến người tiêu dùng là 
đối tượng học sinh. 

Đặc biệt thực hiện tiết kiệm, chống 
lãng phí trong dịp Tết. Tuyệt đối không sử 
dụng công quỹ để thưởng, biếu, tặng quà 
cho các tổ chức, cá nhân và cấp trên. 
Không sử dụng xe công vào việc riêng. 

Các cơ sở giáo dục, công đoàn cơ 
sở phải chuẩn bị tốt các điều kiện để cán 
bộ, nhà giáo, người lao động và học sinh 
trong ngành giáo dục vui xuân, đón Tết 
Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 văn 
minh, an toàn và tiết kiệm. 

Phan Tuyết // 
http://giaoduc.net.vn.- 2018  

(ngày 31 tháng 01) 

__________________________________ 

HIỆU QUẢ MANG LẠI TỪ TỔ TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG 

o công tác tư vấn chỉ là công tác 
kiêm nhiệm nên ngoài giờ lên lớp, 
các thầy cô trong tổ phân công 

nhau luân phiên túc trực nơi phòng làm 
việc để giải quyết.. 

LTS: Chứng kiến những hiệu quả 
từ tổ tư vấn học đường tại Trường 
Trung học cơ sở Tân An (thị xã La Gi, 
tỉnh Bình Thuận), cô giáo Phan Tuyết 

mong muốn những thầy cô làm công 
tác này sẽ được tạo điều kiện tốt hơn 
để công tác này phát huy hiệu quả lâu 
dài. 

Toà soạn trân trọng gửi đến độc 
giả bài viết. 

D 
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Trường Trung học cơ sở Tân An (thị 
xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) có hơn một 
ngàn học sinh đang theo học. 

Với số lượng học sinh đông như thế, 
việc đưa các em vào nề nếp học tập và 
sinh hoạt của trường cũng là điều không 
dễ dàng gì. 

Bên cạnh đó, do bận rộn với cuộc 
sống mưu sinh nên khá nhiều gia đình ít 
quan tâm đến con cái mà phó thác hoàn 
toàn cho nhà trường. 

Ở lứa tuổi này, học sinh khá nhạy 
cảm vì sự phát triển tâm sinh lý của tuổi 
mới lớn nên nhiều em thường gặp phải 
những khúc mắc trong cuộc sống mà 
chẳng biết chia sẻ với ai. 

Tâm lý bất ổn dễ sinh ra ức chế nếu 
không được điều chỉnh, giải tỏa kịp thời 
rất dễ dẫn đến hậu quả đáng tiếc như nhẹ 
thì chán học, bỏ học; nặng thì trầm cảm,.. 
thậm chí tự kỷ, gây hậu quả nghiêm trọng 
đến chất lượng cuộc sống. 

 

Hình ảnh minh hoạ giáo viên tư vấn cho học 
sinh trên trang thptquangbinh.hagiang.edu.vn.  

Nhận thấy sự cần thiết phải hỗ trợ 
học sinh kịp thời cả vật chất lẫn tinh thần 
cho Trường Trung học cơ sở Tân An đã 
thành lập tổ tư vấn học đường và nhiều 
thầy cô giáo của trường đã tình nguyện 
chung tay làm việc này. 

Trao đổi với chúng tôi, cô Nguyễn 
Quỳnh Phương - Phó Hiệu trưởng Trường 
Trung học cơ sở Tân An cho biết: 

“Nhà trường thành lập tổ tư vấn đã 
được dăm năm nhưng hoạt động hiệu quả 
cũng chỉ vài năm trở lại đây. 

Tổ tư vấn do thầy Lê Sĩ Đông giáo 
viên Văn làm tổ trưởng cùng một số giáo 

viên trẻ trong lực lượng đoàn viên của 
trường. 

Những giáo viên này vừa trẻ khỏe lại 
đầy nhiệt huyết với nghề nên rất có trách 
nhiệm. 

Với lợi thế các thầy cô đều dạy môn 
xã hội như Văn, Giáo dục công dân, có cô 
học chuyên khoa tâm lý nên sự am hiểu 
về tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh cũng 
rất nhạy bén". 

Để tổ tư vấn hoạt động hiệu quả, cô 
Quỳnh Phương cho biết nhà trường lên kế 
hoạch cụ thể như kế hoạch năm, đợt, 
tháng và tuần. 

Ban giám hiệu thường kiểm tra, 
động viên và nhắc nhở thường xuyên nên 
tổ tư vấn làm việc khá hiệu quả. 

Trò quậy phá, không vâng lời 
không phải trò chưa ngoan 

Có rất nhiều chuyện làm học sinh bất 
ổn, chán nản và buông xuôi như chuyện 
ba mẹ giận nhau, ba mẹ li hôn không 
quan tâm, xích mích, mâu thuẫn với nhau, 
thất vọng trong tình cảm, có suy nghĩ lệch 
lạc về giới tính, những khó khăn, vướng 
mắc trong tình bạn, những băn khoăn, 
vướng mắc xung quanh vấn đề ứng xử 
với cha mẹ, thầy cô, người thân trong gia 
đình. 

Học sinh bị nghiện game, bị bạo 
hành gia đình. Học sinh có nguy cơ bỏ 
học, khó khăn về học tập... 

Nhiều em có tâm trạng băn khoăn, lo 
lắng, rất mong muốn được giúp đỡ về 
 nhiều mặt như: phương pháp học 
tập, đặc biệt là những vấn đề về tâm lý, 
tình cảm sâu sắc tế nhị, cách ứng xử với 
những vấn đề phức tạp trong cuộc sống… 

Khi gặp những chuyện bức xúc, 
những khó khăn, các em thường có 
những biểu hiện bất thường như quậy 
phá trong giờ học, liên tục vi phạm nội 
quy, đánh bạn, thường xuyên nghỉ học, vô 
lễ với thầy cô, chán nản không muốn 
học… 

Nếu chỉ nhìn bên ngoài dễ nhầm 
tưởng các em là những học trò hư, bất trị. 
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Với suy nghĩ này, thầy cô lại dùng 
biện pháp mạnh dễ đẩy các em trở thành 
những học trò cá biệt. 

Vì khi không có người thấu hiểu, 
cảm thông để chia sẻ, giúp đỡ các em lấy 
lại sự cân bằng trong suy nghĩ thì các em 
dễ có tâm lý bất cần và càng chống đối 
hơn. 

Do công tác tư vấn chỉ là công tác 
kiêm nhiệm, vì thế ngoài giờ lên lớp, các 
thầy cô trong tổ phân công nhau luân 
phiên túc trực nơi phòng làm việc để tiếp 
giải quyết công việc khi cần.  

Công việc tư vấn khá nhạy cảm nên 
các thầy cô trong tổ tư vấn làm việc mọi 
lúc mọi nơi. 

Khi thì cùng học trò chuyện trò ngoài 
sân, lúc thì trong lớp (khi vắng học sinh), 
lúc lại trên sân trường ngoài ghế đá, khi 
lại ngồi trang nghiêm trong phòng làm 
việc... 

Gần học sinh để thấu hiểu 

Cô Mai, một giáo viên trong tổ tư vấn 
cho biết: “Cái khó của công việc này là 
học sinh ít tìm đến mình. Vì thế khi tiếp 
cận, nhiều em cũng ít mở lòng. Điều này 
đòi hỏi giáo viên phải kiên trì”. 

Cô Mai cho biết, các thầy cô ở tổ tư 
vấn thường được giáo viên chủ nhiệm, tổ 
giám thị và một số học sinh thông tin cho 
biết đối tượng cần tư vấn. 

Một số em khác, do chính trong quá 
trình giảng dạy các thầy cô nắm được. 

Sau khi có đối tượng tư vấn, giáo 
viên cũng xếp học sinh vào từng nhóm để 
có biện pháp giúp đỡ kịp thời. 

Ví như các em gặp khó khăn về tình 
cảm, thầy cô sẽ tìm hiểu kĩ căn nguyên rồi 
khuyên nhủ, động viên giúp các em hiểu 
và bình tâm trở lại. 

Nếu khó khăn về kinh tế, thầy cô liên 
hệ với khuyến học của trường quan tâm 
giúp đỡ các em về vật chất, giải quyết 
ngay khó khăn trước mắt để giúp các em 
ổn định học tập. 

Nếu nguyên nhân lại từ phía phụ 
huynh thì thầy cô sẽ liên hệ phụ huynh 
gặp gỡ. 

Không dừng ở việc tư vấn cho học 
sinh, tổ tư vấn còn làm luôn việc tư vấn 
cho phụ huynh khi thấy có vấn đề liên 
quan như việc ba mẹ bỏ nhau các em bị 
tổn thương và không có ai chăm sóc, giáo 
viên nói chuyện để phụ huynh hiểu thêm 
con mình và gần gũi các em hơn. 

Tư vấn những chuyện lớn nhưng 
chuyện nhỏ vẫn không thể bỏ qua. 

Cô Phương kể, có học sinh lớp 7,8 
nhưng không biết vệ sinh cá nhân. Bạn bè 
lánh xa vì gần em thấy hôi, đầu có chí 
(chấy). 

Giáo viên tổ tư vấn đã gặp gỡ và 
hướng dẫn cho em cách giữ gìn vệ sinh 
thân thể cho sạch. Các cô còn đi mua 
thuốc chí (chấy) hướng dẫn các em cách 
gội cho hiệu quả… 

Thầy Đông nói mình thường kết bạn 
với học sinh, thông qua những lời nói 
chuyện qua lại của các em, thầy sẽ biết 
được chuyện gì đang xảy ra. Nhờ thế 
cũng giúp các em xóa bỏ đi hiềm khích 
với nhau. 

Do thầy cô đã tạo được niềm tin nên 
bước đầu đã có khá nhiều em tìm đến 
thầy cô xin được tư vấn. 

Một số chuyện gặp mặt trực tiếp các 
em khó bày tỏ thì thông qua tin nhắn trên 
Facebook, Zalo, nhiều em đã trút cả nỗi 
lòng của mình. 

Những biến chuyển tích cực 

Trong năm qua và học kì I năm này 
tổ tư vấn đã nói chuyện với gần 80 trường 
hợp mà trong đó có 6 phụ huynh và 6 học 
sinh khiếm thị. 

Những học sinh trước đây thường 
xuyên đánh bạn, hút thuốc, uống rượu, vi 
phạm nội quy trong trường, nay nhờ công 
tác tư vấn kịp thời của các thầy cô tổ tư 
vấn các em đã có nhiều biến chuyển tích 
cực. 

Học sinh chăm học hơn và không 
ngang ngạnh như trước. Nhờ thế, việc 
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thực hiện nội quy trường lớp cũng đi vào 
ổn định. 

Một số học sinh khó khăn về kinh tế 
được giúp đỡ kịp thời nên tình trạng học 
sinh nghỉ học của trường cũng giảm hẳn. 

Một điều hết sức vui mừng là học 
sinh đã tự tìm đến với thầy cô xin được tư 
vấn. 

Thầy Đông cho biết đây là tín hiệu 
vui vì các em đã đặt trọn niềm tin vào thầy 
cô của mình. Điều này sẽ là động lực để 
các thầy cô làm tốt hơn nhiệm vụ của 
mình. 

Một số băn khoăn 

Công tác tư vấn học đường hiện nay 
chỉ là công tác kiêm nhiệm. Vì thế, ngoài 
giờ lên lớp, thầy cô phải ở lại trường để 
dành thời gian gần gũi học sinh mới nắm 
bắt và giải quyết được công việc. 

Giáo viên chỉ làm bằng nhiệt huyết, 
lòng yêu nghề, tình thương yêu với học 
sinh chứ hoàn toàn không có một chế độ 
nào cả. Ngay việc gọi điện cho phụ huynh 
cũng phải bỏ tiền túi ra. 

Cô Quỳnh Phương cho biết vài năm 
trước nhà trường cũng hỗ trợ thêm cho 
giáo viên một ít nhưng cũng chỉ mang tính 
động viên là chính. 

Mong muốn của giáo viên bây giờ là 
nhà nước cần có chế độ riêng cho giáo 
viên làm công tác tư vấn học đường để 
khuyến khích thầy cô làm việc tốt hơn. 

Ngoài ra, cần cấp thêm tài liệu để 
thầy cô tham khảo, tìm hiểu sẽ giúp cho 
công việc tư vấn học đường hiệu quả 
hơn. 

Phan Tuyết // 
http://giaoduc.net.vn.- 2018  

(ngày 18 tháng 01) 

__________________________________ 

XÃ HỘI HÓA KHUYẾN HỌC Ở HÀM THUẬN BẮC 

hời gian gần đây, các cấp, các 
ngành, các tầng lớp nhân dân 
huyện Hàm Thuận Bắc (Bình 

Thuận) đã tích cực quan tâm, đầu tư cho 
giáo dục-đào tạo. 

Tất cả địa phương trong huyện đều 
có quỹ hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn học giỏi. Ba năm gần đây, mỗi năm 
huyện huy động được hơn 2,4 tỷ đồng để 
hỗ trợ các em học sinh nghèo học giỏi. 
Nhờ vậy, nhiều học sinh có hoàn cảnh 
khó khăn phải bỏ học trước đây nay đã 
trở lại lớp.  

Ông Đỗ Văn Thành, xã Hàm Nhơn, 
chia sẻ: “Năm 2017, dòng họ Đỗ ở xã 
Hàm Nhơn có tới 24 con cháu đạt danh 
hiệu học sinh giỏi các cấp. Dịp Tết Mậu 
Tuất dòng họ sẽ tổ chức lễ phát thưởng 
cho học sinh, sinh viên xuất sắc, tạo động 
lực thúc đẩy con cháu học tập”.  

Không chỉ có dòng họ Đỗ mà trên địa 
bàn huyện còn có nhiều dòng họ, như 
dòng họ Thông (người Chăm), dòng họ 

Nguyễn ở xã Hồng Sơn và xã Hàm 
Chính… cũng thường xuyên chăm lo cho 
con cháu học tập. Phong trào xã hội hóa 
giáo dục ở huyện Hàm Thuận Bắc đang 
phát triển mạnh mẽ và đúng hướng. 

Theo ông Đặng Thanh Vân, Chủ tịch 
Hội khuyến học huyện Hàm Thuận Bắc: 
Những năm gần đây, chính quyền và 
nhân dân các địa phương trong huyện 
luôn chăm lo, tạo điều kiện để các cháu 
học sinh học tập, nhất là những cháu có 
hoàn cảnh khó khăn. Việc tổ chức phát 
thưởng cho các cháu học sinh nghèo học 
giỏi, hỗ trợ các cháu học sinh nghèo hằng 
năm đã góp phần hạn chế tình trạng học 
sinh bỏ học giữa chừng. Thời gian tới, hội 
tập trung đẩy mạnh công tác khuyến học, 
khuyến tài, động viên phụ huynh theo dõi, 
nắm bắt tình hình học tập của con em, 
phấn đấu để ngày càng có thêm nhiều 
học sinh, sinh viên xuất sắc.  

Đỗ Khắc Thể // 
http://www.qdnd.vn.- 2018  

(ngày 24 tháng 01) 

T 
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BẮC BÌNH (BÌNH THUẬN) CÓ 46 HỘ Ở LƯƠNG SƠN 
BỊ ẢNH HƯỞNG DO SẠT LỞ 

heo thông tin trên báo Bình 
Thuận, do mưa lớn kéo dài nhiều 
ngày vào tháng 9, 10/2017 đã 

gây ra hiện tượng sạt và cuốn trôi đất 
cát vào khu dân cư tại thị trấn Lương 
Sơn, huyện Bắc Bình gây  khó  khăn  
cho  đi  lại,  di  chuyển,  sản  xuất  của  
người  dân, cảnh quan, môi trường bị 
ô nhiễm nghiêm trọng. Đặc biệt  làm  
ảnh hưởng  trực tiếp đến sức khỏe, 
sinh hoạt của 46 hộ dân sinh sống tại 
khu vực này. 

 

Bắc Bình (Bình Thuận) có 46 hộ ở Lương 
Sơn bị ảnh hưởng do sạt lở – Ảnh minh 
họa 

Cụ thể, tại  khu phố Lương Bình, 
khu vực sạt lở là đất cát dọc ven triền 
động, cách QL1A khoảng 600 m, khu 
dân cư khoảng 50 -100 m, diện tích sạt 
lở khoảng 2.000 m2,  chiều dài 50 – 
100m, rộng 20 m, sâu khoảng 7 m. 
Việc sạt lở trên đã làm cho lượng đất 
cát tràn vào khu dân cư và lấp đất 
nông nghiệp, đường giao thông nông 
thôn với chiều dài hơn 300 m, dày 
khoảng 0,5 – 1 m so với hiện trạng mặt 
đường giao thông và mặt nhà ở của 

người dân, ảnh trực tiếp đến 32 hộ 
dân. 

Tại khu phố Lương Hòa, khu vực 
sạt lở là đất cát dọc ven triền động, 
cách QL1A khoảng 500 m, khu dân cư 
khoảng 50 – 100 m, diện tích sạt lở 
khoảng 800 m2, chiều dài 40 m, rộng 
20 m, sâu khoảng 7 m. Lượng đất cát 
tràn vào khu dân cư và lấp đất nông  
nghiệp, đường giao thông nông thôn 
với chiều dài hơn 250 m, dày khoảng 1 
– 2 m so với hiện trạng mặt đường 
giao thông và mặt nhà ở của người 
dân, ảnh trực tiếp đến 14 hộ dân. 

Qua kiểm tra tình hình thực tế, 
huyện Bắc Bình nhận định việc sạt đất 
cát ven triền động và khắc phục các 
hậu quả trên cần phải được thực hiện 
nhanh chóng, kịp thời và việc khắc 
phục không nên bị ràng buộc trong 
phạm vi điều chỉnh của Luật Khoáng 
sản. Việc xin tận thu số lượng sạt lở 
trên nếu phải thực hiện theo quy trình 
cấp phép tận thu khoáng sản theo 
Điều 82 của Luật Khoáng sản 2010 và 
các quy định liên quan sẽ kéo dài về 
thủ tục và thời gian quy định, gây khó 
khăn trong việc đẩy nhanh tiến độ khắc 
phục. 

Do đó, huyện Bắc Bình kiến nghị 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình 
Thuận sớm khảo sát tình hình thực tế 
và có chủ trương thống nhất giao địa 
phương tổ chức các biện pháp và 
phương án khắc phục hậu quả trên. 

Ngọc Linh // 
http://moitruong.net.vn.- 2018  

(ngày 25 tháng 01) 

III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

T 
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PHAN THIẾT ĐÓN LƯỢNG KHÁCH "KHỦNG", 
KHÔNG XẢY RA NẠN "CHẶT CHÉM" 

hách du lịch đến TP Phan Thiết 
nghỉ tết Dương lịch 2018 rất đông 
nhưng không bị chặt chém 

 

Bãi biển Đồi Dương gió lớn, chủ yếu người dân 
địa phương đi dạo, tắm biển. 

Ghi nhận của PV trong 3 ngày nghỉ 
tết Dương lịch 2018, TP Phan Thiết (Bình 
Thuận) đông vui nhộn nhịp du khách đến 
tham quan. 

Sáng ngày 1/1/2018 hơi se lạnh, các 
quán cà phê đông nghẹt người ở các 
quán cà phê như Ocean Dunes, Bình 
Minh... Tất cả các quán này đều kín chỗ 
khiến bảo vệ phải từ chối khách vào. Các 
quán này có vị trí sát biển ngắm không 
gian thoáng mát nên rất hút khách. 

 

Dịp lễ các quán cafe luôn đông người 

Tại chợ Phú Thủy đông hơn ngày 
thường, hoa và trái cây bán dọc 2 bên 
đường. Vịt, gà làm sẵn khách mua rất 
nhiều nhưng giá cả vẫn không tăng. Vào 

chợ cá, mực tôm nhỉnh hơn chút vì mùa 
này đánh bắt được ít hơn. Tại các quán 
ăn, đông vui nhưng giá cả không thay đổi. 
Bờ kè cũng đông không kém gì nhưng gọi 
món, xem menu thấy giá vẫn không thay 
đổi. 

Trong những dịp Lễ tết thế này, 
không chỉ khách du lịch mà còn cả những 
người dân địa phương sợ nhất là nạn chặt 
chém khách, vì dân địa phương cũng dẫn 
bạn bè ở xa đi ăn. Riêng Phan Thiết vẫn 
cứ bình yên, các hàng ăn sáng dù đông 
hơn nhưng họ vẫn không lên giá. Nhiều 
người ở Sài Gòn ra chơi, dẫn đi ăn sáng 
đều khen, Phan Thiết món ăn ngon lại rẻ, 
chưa kể rất phong phú, món nào cũng có 
ngoài những món đặc sản truyền thống 
quê mình. 

 

Người dân địa phương vui chơi, tắm biển dịp 
lễ. 

Theo thống kê của Sở Văn hóa – thể 
thao và du lịch Bình Thuận (VHTT & DL) 
cho biết, dịp tết dương lịch năm nay địa 
phương đón khoảng 45.000 lượt du khách 
trong và ngoài nước đến tham quan, vui 
chơi và nghỉ dưỡng. Trong số đó, lượng 
khách quốc tế có khoảng 11.000 lượt. 
Cũng theo Sở VHTT & DL Bình Thuận, do 
dịp nghỉ lễ tết dương lịch năm nay trùng 
với hai ngày nghỉ cuối tuần nên tạo thuận 
lợi cho các tour du lịch ngắn ngày đến với 
địa phương. So với cùng kỳ năm trước, 
lượt khách về Bình Thuận tăng 13%. Khi 
đến với Bình Thuận, đặc biệt là khách 

K 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 01  năm 2018 - 33 - 

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

quốc tế thì chủ yếu lưu trú tại “thủ đô” 
resort Hàm Tiến – Mũi Né. 

Các cở sở lưu trú tại đây đạt gần 
95% công suất và giá phòng vẫn bình ổn 
do đã đặt trước từ lâu. Nhưng cũng có nơi 
tăng từ 20-30% so với giá ngày thường. 
Để thu hút và tạo điểm nhấn du lịch tại địa 
phương, UBND tỉnh Bình Thuận đã yêu 
cầu các Ban quản lý, điểm du lịch, các 
doanh nghiệp triển khai các hoạt động 
như tiệc Gala dinner, buffet bằng những 
món ăn truyền thống Việt Nam, ẩm thực 

Tây âu và chương trình nghệ thuật đón 
giao thừa với ca múa nhạc Việt Nam, dân 
tộc Chăm, múa Lân, ca nhạc quốc tê 
 phục vụ du khách. 

Ngoài ra, tại địa phương này giá cả 
dịch vụ không có biến động lớn. Riêng giá 
các loại hải sản bán theo từng thời điểm 
và niêm yết giá để tránh tình trạng chặt 
chém. 

Lê Nghĩa // 
http://www.baogiaothong.vn.- 2018 

(ngày 01 tháng 01) 

__________________________________ 

PHỐ BIỂN PHAN THIẾT SẴN SÀNG CHO TRẬN 
CHUNG KẾT U23 CHÂU Á 

ắp màn hình "khủng", treo băng rôn, 
phát miễn phí áo và cờ đỏ sao 
vàng,... là những hoạt động mà 

người dân phố biển Phan Thiết đang khẩn 
trương thực hiện để phục vụ người hâm 
mộ theo dõi trận chung kết lịch sử giữa 
U23 Việt Nam – U23 Uzbekistan diễn ra 
vào lúc 15 giờ chiều nay 27-1. 

Ngay từ sáng sớm ngày 27-1, tại TP 
Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), các ngành 
chức năng tỉnh Bình Thuận, người dân 
cùng các đơn vị, doanh nghiệp tài trợ đã 
tất bật với công tác chuẩn bị những công 
việc để phục vụ người hâm mộ địa 
phương có điều kiện tốt nhất theo dõi, cổ 
vũ trận chung kết lịch sử tại vòng chung 
kết U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và 
U23 Uzbekistan. 

Đến thời điểm hiện tại, 3 màn hình 
LED "khủng" ngoài trời đang được các 
đơn vị tài trợ khẩn trương lắp đặt để phục 
vụ người dân thành phố tại 3 điểm gồm: 
công viên Võ Văn Kiệt, Trung tâm Văn 
hoá tỉnh Bình Thuận và Công viên Đồi 
Dương - Phan Thiết. 

Người hâm mộ đến cổ vũ trận chung 
kết tại các điểm này sẽ được ban tổ chức 
phát cờ, áo, ghế ngồi và nước uống miễn 
phí. 

Ngoài ra, tại các con đường ở TP 
Phan Thiết hiện đã xuất hiện hàng chục 
điểm bán cờ, áo đỏ sao vàng, kèn, 
trống,... để phục vụ người dân đi cổ vũ. 

Bên cạnh đó, nhiều người dân xứ 
biển còn thể hiện tình yêu bóng đá bằng 
nhiều cách như: treo cờ trước nhà, trang 
trí xe bằng các hình ảnh cờ đỏ sao vàng 
và cùng các lời chúc "Việt Nam vô địch!". 

Ông Phan Hữu Tú (ngư dân TP 
Phan Thiết) phấn khởi: "Nghe tin Việt 
Nam được vào trận chung kết U23 châu 
Á, tôi cùng mấy bạn thuyền đã cập cảng 
sớm hơn dự định để kịp chung vui với 
người dân cả nước. Tôi hy vọng Việt Nam 
chúng ta sẽ đoạt chức vô địch!". 

Một số hình ảnh PV Báo SGGPO ghi 
lại trước thời điểm trận chung kết điễn ra: 

 

L 
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Màn hình LED ngoài trời đang được khẩn 
trương lắp đặt. 

 

 

Băng rôn với nhiều khẩu hiệu được căng lên 

 

Cờ và áo đỏ sao vàng được bày bán khắp nơi. 

 

Người dân trang trí xe nổi bật với nhiều khẩu 
hiệu . 

Nguyễn Tiến // 
http://thethao.sggp.org.vn.- 2018  

(ngày 27 tháng 01) 

__________________________________ 

VÙNG TRỒNG HOA PHAN THIẾT TẤT BẬT LO VỤ TẾT 

ùng chuyên trồng hoa truyền thống 
ở xã Tiến Lợi (thành phố Phan 
Thiết, tỉnh Bình Thuận) hiện đang 

tất bật chăm sóc vụ hoa quan trọng nhất 
trong năm. 

Vùng Tiến Lợi trồng hoa quanh năm 
với nhiều chủng loại cung ứng cho nhu 
cầu của người dân Phan Thiết và các khu 
resort. Trong vụ hoa Tết, nông dân ở đây 
thường trồng các loài hoa có nhu cầu lớn 
như: cúc đại đóa, trường sanh, mào gà và 

V 
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vạn thọ. Đúc giống cây con từ những 
tháng trước, nay các chủ vườn đang đóng 
chậu, chọn lựa cây chất lượng, chăm sóc 
kỹ lưỡng để hoa nở đúng vào dịp Tết. 

 

Nông dân chăm sóc kỹ lưỡng để hoa bán ra thị 
trường đạt chất lượng  

Xã Tiến Lợi, có khoảng 100 hộ nông 
dân theo nghề trồng hoa Tết. Anh Đặng 
Thanh Hiền đang chăm hơn 1.700 chậu 
hoa mào gà và vạn thọ cho biết: Năm nào 
hoa của gia đình bán cũng rất chạy. Năm 
nay lứa hoa này đẹp hơn vì thời tiết tốt; 
nếu được giá, trừ chi phí, anh có thể thu 
về hơn 20 triệu đồng. 

 

Nông dân xã Tiến Lợi đang tất bật chăm hoa vụ 
Tết 

 "Vào vụ Tết, mình tập trung chăm 
sóc hoa cho người ta chưng. Năm nay, 
lứa hoa này đạt hơn hồi năm ngoái. Năm 
ngoái, sâu bệnh nhiều. Năm nay, ít sâu 
bệnh. Mình cũng hy vọng đầu tư một nửa, 
lời một nửa, kiếm tiền xài Tết", anh Đặng 
Thanh Hiền chia sẻ./. 

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2018 
(ngày 24 tháng 01) 

__________________________________ 

NHÀ VƯỜN TRỒNG THANH LONG BÌNH THUẬN 
ĐẦU TƯ LỨA HÀNG TẾT 

ào thời điểm này, các nhà vườn 
trồng thanh long ở Bình Thuận 
đang tập trung chăm sóc thanh 

long, chuẩn bị cho vụ hàng Tết Mậu Tuất 
2018. 

 

Ngày Tết, người Châu Á rất thích đơm trái thanh 
long màu đỏ trên bàn thờ để cầu mong sự may mắn 
trong năm mới 

Vào dịp Tết, thị trường Trung Quốc 
và các nước Châu Á rất chuộng trái thanh 
long của tỉnh Bình Thuận - Việt Nam. 
Theo quan niệm dân gian, khi được 
chưng lên mâm quả cúng trong ngày Tết, 
trái thanh long vỏ đỏ tai xanh vừa sang 
vừa có ý nghĩa mang đến sự may mắn 
trong năm mới. 

Để chuẩn bị cho lứa hàng Tết, ông 
Lê Minh, nông dân thôn Trũng Liêm, xã 
Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, bắt 
đầu chong đèn cách đây 2 tháng, nay trái  
xanh đã lớn bằng nắm tay. Ông Minh 
chăm sóc cẩn thận, tưới nước, bón phân 
hợp lý để trái thanh long có mẫu mã đẹp, 
đảm bảo xuất khẩu trong dịp Tết sắp đến. 

V 
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Ông Lê Minh, nông dân xã Hàm Chính, huyện Hàm 
Thuận Bắc cho biết lứa trái xanh này sau 1 tháng 
nữa sẽ chín tới kịp bán trong dịp Tết 

"Được hai tháng rồi, còn một tháng 
nữa sẽ chín tới. Cầu mong thanh long có 
giá cao, khoảng 15.000 đồng/kg là có lãi", 
ông Minh chia sẻ. 

Tỉnh Bình Thuận có hơn 27.000 ha 
thanh long, tập trung phần lớn ở hai 
huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận 
Bắc. 

Trong vòng hai tháng qua, thanh 
long chong đèn nghịch mùa giữ giá thấp 
khoảng từ 8.000-12.000 đồng/kg, nông 
dân không có lời. Các nhà vườn hiện 
đang trông chờ vào lứa hàng xuất bán 
trong dịp Tết Nguyên Đán sắp đến./. 

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2018 
(ngày 4 tháng 01) 

__________________________________ 

XÂY CẦU TỪ THIỆN CHO DÂN CHÀO MỪNG U-23 VN 

ầu bắc qua sông Cà Giây với dự toán 
95 triệu đồng và toàn bộ số tiền này 
do nhóm cựu sinh viên Trường ĐH 

Bách khoa TP.HCM đóng góp.  

 

Khởi công xây cầu cho dân. 

Ngày 24-1, nhóm cựu sinh viên 
Trường ĐH Bách khoa TP.HCM sau thời 
gian khảo sát đã phối hợp với địa phương 
tổ chức khởi công cầu Cà Giây Miễu Nhỏ 
thuộc thôn Thái Hòa, xã Hồng Thái, huyện 
Bắc Bình, Bình Thuận.  

Đây là cây cầu sắt dài 25 m, rộng 2 m, 
bắc qua sông Cà Giây với dự toán 95 triệu 
đồng. Toàn bộ số tiền này do nhóm cựu 
sinh viên khoa Xây dựng khóa 96 (BK96XD) 
Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đóng góp. 
Cây cầu nằm ở vị trí giáp ranh với hai xã 
Hồng Thái, Phan Thanh và thị trấn Chợ 
Lầu, dự kiến mỗi ngày lưu thông qua cầu 
khoảng 450 lượt người. 

Một cựu sinh viên tham gia cho biết 
chương trình này đã được kêu gọi, lên kế 
hoạch, khảo sát từ lâu nhưng cả nhóm chọn 
ngày khởi công cũng là để chào mừng đội 
bóng đá U-23 Việt Nam làm nên kỳ tích khi 
lọt đến trận chung kết U-23 châu Á. 

 

Nhóm cựu sinh viên trong lễ khởi công. 

Hiện nay người dân hằng ngày vẫn 
lưu thông băng qua sông. Đặc biệt nguy 
hiểm là nhiều học sinh đi học vào mùa mưa, 
nước lớn. Dự kiến cây cầu sẽ hoàn thành 
vào ngày 4-2 sắp tới. 

Được biết sau khi xây hoàn thành cây 
cầu này, nhóm thiện nguyện nói trên sẽ tiếp 
tục khảo sát để xây dựng tiếp những cây 
cầu giúp bà con nông dân ở các tỉnh Bình 
Thuận, Long An. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2018 
(ngày 24 tháng 01) 

C 
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MÁI ẤM CỦA TRẺ KHIẾM THỊ 

em ở Trung tâm Bảo trợ khiếm 
thị Ánh Sáng (thị xã La Gi, tỉnh 
Bình Thuận) là 28 cảnh đời 

khác nhau. Các em đến đây qua sự giới 
thiệu của Hội Người mù, Hội Phụ nữ, và 
các ban ngành, đoàn thể khác.  

Những ngày tháng khó khăn 

Hơn 20 năm trước, cô Đặng Thị 
Thúy Phượng theo học tại Trường Cao 
đẳng Sư phạm Trung ương. Ngay sau khi 
ra trường, cô đã gắn bó với Trung tâm 
Bảo trợ khiếm thị Ánh Sáng và đến nay 
làm giám đốc của trung tâm. 

Để bù đắp cho sự thiếu hụt tình cảm, 
lấp dần khoảng trống trong tâm hồn nhạy 
cảm của các em khiếm thị, cô đã ân cần 
dạy dỗ để giúp những đứa trẻ bị rối loạn 
về vận động, về nhận thức, ngôn ngữ giao 
tiếp trở thành những học sinh chăm 
ngoan, học giỏi. 

Những giấy khen trong thành tích 
học tập, rèn luyện cứ nhiều lên dần qua 
mỗi năm học, nói lên sự nỗ lực vượt bậc 
và đong đầy tình yêu thương của một mái 
ấm mà mọi thành viên luôn trân trọng 
dành cho nhau. 

 

Cô Phượng và các em học sinh ở Trung tâm 
Bảo trợ khiếm thị Ánh Sáng 

28 em, nhỏ nhất chỉ mới 3 tuổi và 
lớn nhất 24 tuổi. Nhìn các em bị khiếm thị 
lại không được sống trong vòng tay của 
cha mẹ, những ai khi vào đây đều cảm 
thấy nhói lòng. Như bé Trương Ngọc 
Sương, năm nay mới 8 tuổi nhưng đã có 
đến 3 năm ở trung tâm này. Gia đình bé 
Sương ở tận Nghệ An, còn cả bố lẫn mẹ 

nhưng kể từ khi vào đây, bé chưa một lần 
được ba mẹ vào thăm. 

Bé Sương bày tỏ: “Mặc dù con đôi 
lúc cũng thấy buồn vì không được ba mẹ 
chăm nom, nhưng được cô Phượng và 
các cô ở trung tâm rất yêu thương và tận 
tâm dạy dỗ, con thấy được an ủi và ấm 
lòng”. 

Dạy trẻ bình thường vốn dĩ đã khó 
khăn, nuôi dạy trẻ khuyết tật, nhất là với 
trẻ khuyết tật về mắt thì những khó khăn 
đó càng tăng gấp bội. Để các em làm 
quen trong mọi sinh hoạt hàng ngày, sử 
dụng thành thạo máy vi tính phục vụ cho 
học tập, vui chơi như bao trẻ em bình 
thường khác, các cô ở trung tâm đã thế 
trọn vai những người cha, người mẹ. 

Bằng tình cảm yêu thương chân 
thành, các cô đã dìu dắt các em từ hướng 
dẫn định hướng khi di chuyển, dạy từng 
con chữ nổi cho đến những sinh hoạt 
hàng ngày như tắm giặt, ngủ nghỉ. Nhìn 
những căn phòng ngăn nắp do chính tay 
các em tự xếp dọn gọn gàng và nhìn các 
em mạnh khỏe, vui đùa hồn nhiên, nói 
chuyện lễ phép, biết vâng lời, mới cảm 
nhận đầy đủ tình yêu thương và sự tận 
tâm của các cô dành cho các em. 

Chắp cánh cho trẻ vào đời 

Sau 15 năm thành lập, đến nay, 
trung tâm đã có 1 em vào đại học, 2 em 
tốt nghiệp THPT, 3 em đang học tại 
Trường THPT Nguyễn Huệ, 10 em học tại 
Trường THCS Tân An, các em còn lại thì 
học ở Trường Tiểu học Tân An 3. Nuôi 
dưỡng, ấp ủ những khát vọng về tương 
lai, các em luôn dặn lòng phải cố gắng 
trong học tập và rèn luyện để sau này khi 
trưởng thành sẽ trở về lại mái ấm trung 
tâm, góp sức chăm lo cho các em nhỏ có 
cùng hoàn cảnh. 

Sống tại trung tâm, các em không chỉ 
học tập, vui chơi mà còn được các cô định 
hướng cho việc tiếp cận và học những 
nghề phù hợp với người khuyết tật như: 
bấm huyệt, massage; học đánh đàn, chơi 

28 
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trống… Hầu hết các em tiếp thu tốt. Để 
tạo điều kiện cho các em vừa có thêm thu 
nhập sử dụng cho nhu cầu cá nhân, vừa 
để rèn luyện tay nghề, trung tâm dành hẳn 
một phòng cho các em làm dịch vụ 
massage; một phòng nhạc với trống, đàn 
để các em thực hành và biểu diễn khi có 
người yêu cầu. 

Em Lê Văn Vũ bày tỏ: “Với tình yêu 
thương của các cô, em sẽ cố gắng vượt 
qua nghịch cảnh, học thật giỏi. Sau khi tốt 
nghiệp THPT, em sẽ thi vào trường giáo 
dục đặc biệt để sau này trở thành thầy 
giáo dạy cho các em khuyết tật giống 
mình”.  

Cô Đặng Thị Thúy Phượng chia sẻ: 
“Ước mơ lớn nhất của đội ngũ sư phạm 
trung tâm là có được một cơ sở khang 
trang hơn, để điều kiện dạy dỗ các trẻ 
khiếm thị được tốt hơn, hầu bù đắp phần 
nào những thiệt thòi mà các em đã gánh 
chịu. Hạnh phúc của những người làm 
công việc nuôi dạy trẻ khuyết tật là được 
nhìn thấy nụ cười tươi vui của các em khi 
được nuôi dưỡng, bảo bọc trong một mái 
ấm tràn ngập tình yêu thương. Từ mái ấm 
này, các em được chắp thêm đôi cánh, tự 
tin vững bước vào đời”. 

Rạng Đông // 
http://www.sggp.org.vn.- 2018  

(ngày 29 tháng 01) 

__________________________________ 

NGƯỜI THẦY THUỐC 30 NĂM GẮN BÓ VỚI 
ĐẢO PHÚ QUÝ 

ừ một quyết định ngỡ như có phần 
“bốc đồng” của tuổi trẻ, chàng sinh 
viên Y khoa Bùi Đình Lĩnh ra đảo 

Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) nhận công tác. 

Ông nói: “Lúc đó, nghe người ta nói 
ngoài đảo đang cần một bác sĩ ngoại 
khoa. Mà mình có tưởng tượng được đảo 
là như thế nào đâu. Chắc cũng giống đất 
liền. Tôi xung phong đi cho biết, ký giấy 3 
năm sau mới được quay về. Ai mà nghĩ, 
mình sẽ đi một chuyến dài hơn 30 năm 
như thế này”. 

Hai ca mổ đầu tiên trên đảo 

Hồi đó, để ra Phú Quý chưa có tàu 
cao tốc, chàng sinh viên tên Lĩnh phải 
ngồi lênh đênh trên thuyền 10 tiếng đồng 
hồ. Lúc ra đến nơi vừa nửa đêm. Đường 
bị phủ toàn cát, rất khó đi. Ở đây cũng 
chưa có điện nên chưa tưởng tượng nổi 
mọi thứ như thế nào. Cho tới sáng hôm 
sau mới “té ngửa”, thất vọng và muốn 
quay về ngay.  

Trung tâm Quân dân y Phú Quý 
chẳng khác gì Trạm Y tế xã. Khu điều trị 
bệnh nhân là căn nhà cấp 4 rộng 360 mét 

vuông, trên lợp tôn cũ, dưới nền gạch, có 
tường dựng bằng đá xẻ bao quanh.  

Trong khi đó, máy móc, trang thiết bị 
y tế chỉ là những thiết bị cơ bản như ống 
nghe, máy đo huyết áp, nhiệt kế. Chẩn 
đoán bệnh chủ yếu dựa vào lâm sàng chứ 
không có máy siêu âm, chụp Xquang, xét 
nghiệm như hiện tại. Cả bệnh viện chỉ có 
1 bác sĩ duy nhất, 2 kĩ thuật viên gây mê, 
còn lại là y tá, hộ sinh. Khi tôi ra tăng 
cường thì bác sĩ kia cũng quay vào đất 
liền luôn. 

Ca bệnh đầu tiên mà bác sĩ Lĩnh phụ 
trách là một ca đẻ khó. Một phụ nữ từ xã 
Long Hải được chuyển đến viện trong tình 
trạng đau bụng quằn quại đã mấy ngày 
liền, sau mấy ngày lập đàn cúng mà 
không thuyên giảm.  

Thai phụ đó khá mập, sức yếu, lại bị 
hen phế quản. Cái thai quá lớn, nước ối 
vỡ mấy ngày rồi, nếu không mổ thì nguy 
hiểm tới tính mạng hai mẹ con. Nhưng 
trước đây, bệnh viện chưa bao giờ tiến 
hành ca phẫu thuật nào cả nên khi tiếp 
nhận một ca đẻ khó, ai cũng bối rối.  

T 
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Bác sĩ Lĩnh mới ra trường, kinh 
nghiệm chưa có nhiều. Trong tình hình lúc 
khá nguy cấp ấy, với những kiến thức 
được học ở trường đại học, bác sĩ Lĩnh 
vẫn quyết định thực hiện ca mổ đẻ đầu 
tiên trên đảo. 

 

Bác sĩ Bùi Đình Lĩnh. 

Điện lúc đó chưa có, phải dùng đèn 
măng xông. Bàn mổ cũng chính là bàn đỡ 
đẻ luôn. Anh vừa là bác sĩ phẫu thuật vừa 
phải tự tay chuẩn bị bàn mổ, hấp dụng cụ 
rồi hướng dẫn tỉ mỉ cho những người 
tham gia từng bước nhỏ của quá trình 
phẫu thuật, gây mê. Ca mổ đẻ thành 
công. Cả hai mẹ con được cứu sống trong 
gang tấc. 

Sau ca đẻ khó một thời gian, bệnh 
viện tiếp nhận trường hợp anh Nguyễn 
Mọi (30 tuổi). Khi anh Mọi được đưa tới 
viện, tình trạng bệnh vô cùng nghiêm  
trọng: sốc nhiễm khuẩn, bụng chướng. 
Chờ đưa vào đất liền thì e rằng không kịp, 
buộc bác sĩ phải đưa ra quyết định nhanh 
và chính xác. 

Bác sĩ Lĩnh kể, lúc đó, quyết định mổ 
thật sự khó khăn, bởi thiếu dụng cụ trầm 
trọng. Tất cả chỉ dựa vào phán đoán của 
bác sĩ là chủ yếu. Ca mổ kéo dài suốt 5 
tiếng đồng hồ, từ 9 giờ sáng tới 3 giờ 
chiều, căng thẳng tới những phút cuối 
cùng. Đây là ca mổ ruột thừa đầu tiên mà 
bác sĩ Lĩnh trực tiếp thực hiện và cũng là 
ca mổ ruột thừa đầu tiên trên đảo Phú 
Quý.  

Người dân Phú Quý trước đó vẫn 
xem những người bị viêm ruột thừa là bị 
“con trà vung nó bắt”, phải mời thầy cúng 

về giải thì mới hết bệnh. Giờ nghĩ lại 
trường hợp anh Mọi, bác sĩ Lĩnh nói đó là 
một ca mổ kì quặc, bởi đúng kiểu “tay 
không bắt giặc”. 

Trong 7 ngày đêm sau đó, bác sĩ 
Lĩnh và hai kĩ thuật viên gây mê đã thay 
phiên nhau túc trực bên giường bệnh để 
hút dịch, đảm bảo thành ruột luôn trơn, 
lưu thông tốt. 

Sau 2 ca mổ trên, dân Phú Quý bắt 
đầu thay đổi nhận thức, có bệnh thì tới 
bệnh viện. Bác sĩ Bùi Đình Lĩnh trở thành 
“ân nhân” của nhiều gia đình ở huyện đảo 
cách đất liền 56 hải lí này. 

Cũng sau 2 ca mổ, bác sĩ Lĩnh kiến 
nghị lên UBND tỉnh và các cơ sở y tế để 
Bệnh viện Phú Quý được trang bị thêm 
thiết bị, máy móc. Năm 1989, Phú Quý có 
chiếc bàn mổ đúng nghĩa đầu tiên.  

Nói đúng nghĩa cũng hơi hài hước vì 
đó là chiếc bàn mổ cũ mà bệnh viện ở 
Hàm Tân thải ra nhưng dù sao, có vẫn 
hơn không bởi trước đó, bàn đẻ và trải áo 
mưa lên chính là bàn mổ của bác sĩ Lĩnh 
và các cộng sự của mình. Kể đến đây, 
bác sĩ Lĩnh lại nhắc thêm ông Phạm 
Phước, người duy nhất trên đảo có máy 
phát điện.  

Mỗi lần mổ, bệnh viện lại phải cho 
người chạy xuống nhà ông Phước mượn. 
9 năm sau đó nữa, Bệnh viện Phú Quý 
mới được hỗ trợ các thiết bị cận lâm sàng, 
đèn trong phòng phẫu thuật và bàn mổ 
mới.  

Đồng thời, bác sĩ Lĩnh cũng nghĩ 
ngay tới việc đào tạo tại chỗ hoặc gửi anh 
em đi học y sỹ hoặc bổ túc để nâng cao 
nghiệp vụ. Từ việc cả bệnh viện chỉ có 1 
bác sĩ 30 năm trước, đến nay, toàn trung 
tâm có 17 bác sĩ. 

Người dân viết thư… "không cho 
về" 

Hết thời gian ở đảo 3 năm, bác sĩ 
Lĩnh xin về đất liền. Nhà ông vốn neo 
người. Có 2 anh em trai thì ông anh đi bộ 
đội năm 18 tuổi, đã hy sinh ở Thành cổ 
Quảng Trị năm 1972. Ông muốn về Bắc 
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để chăm sóc cha mẹ. Vợ con sống xa 
chồng, cha mấy năm rồi. Một bệnh viện ở 
Thái Bình cũng đồng ý nhận rồi. Gia đình 
ông thuộc diện gia đình liệt sỹ nên mọi thứ 
không khó.  

Thế nhưng, người dân 3 xã trên đảo 
rủ nhau ký vào đơn gửi lên tỉnh xin “không 
cho ông đi”. Câu chuyện này sau đó một 
thời gian đi họp ở Sở Y tế tỉnh Bình 
Thuận, ông mới được nghe kể lại nên mới 
biết. 

Năm 1998, nhận thấy trang thiết bị 
được cải thiện đáng kể, có thêm bác sĩ ra, 
trình độ anh em ở đây cũng đã khá hơn, 
ông xin về lần nữa nhưng không được. 
Tới năm 2006, sau khi kết thúc chương 
trình học cao học tại Đại học Y Hà Nội, 
không cần xin mà cấp trên cũng “mở lời” 
cho ông về đất liền. Nhưng rồi, người dân 
lại làm đơn lần nữa. 

“Trước khi tôi ra nhận công tác, ở 
Phú Quý không phải không có bác sĩ ra 
tăng cường. Thế nhưng, họ làm một thời 
gian, không chịu được nên xin vào hết. 3 
lần đó, thực ra, nếu tôi quyết về cho bằng 
được thì cũng được thôi. Nhưng nghĩ 
thương bà con. Họ sống tình cảm lắm. Họ 
coi mình như người nhà. Người ta không 
nỡ “cho” mình về. Mà mình cũng không 
nỡ đi”, bác sĩ Bùi Đình Lĩnh chia sẻ. 

Hỏi ông, trong đời làm bác sĩ ở đây, 
ông nhớ nhất bệnh nhân nào? Có nhiều 
kỷ niệm, nhiều câu chuyện cười ra nước 
mắt. 30 năm chứ có ít gì? Nhưng có một 
chuyện mà bác sĩ Lĩnh nhớ nhất. Đó là 
một bà cụ sống gần Cảng Phú Quý, 64 
tuổi, bị u sau lưng.  

Sau khi mổ, tuần nào bà cũng “cõng” 
3 trái dừa lên thăm. Bảo bà không phải 
vất vả như thế, nhưng bà cứ một mực bảo 
đó là tình cảm. Cứ thế suốt 10 năm trời 
cho tới khi bà ấy mất. Bác sĩ nói, cũng vì 
những tình cảm như thế nên ông không 
nỡ phụ lòng người dân, mới không về. 

Còn gia đình, vợ con thì sao? Nhắc 
đến đây, ông bảo rằng, đó là điều mà ông 
day dứt, khổ tâm nhất. Ông ở Phú Quý 

cứu sống, chữa bệnh cho không biết bao 
nhiêu người, nhưng ở quê nhà, người 
thân của mình bệnh lại phải nhờ người 
khác chữa.  

Rồi lần mẹ ông mất, ông cũng không 
về kịp để gặp bà lần cuối vì muốn về cũng 
không có tàu mà về. Ngày đó, tàu không 
ra vào thường xuyên như bây giờ. Đến 
lượt người cha bệnh, thu xếp mãi mới về 
thăm ông được, sau đó ra lại Phú Quý 
được một ngày, lại nghe tin ông mất. 
Hoàn cảnh trớ trêu vô cùng.  

Còn vợ ông, người đàn bà gần 30 
năm qua đã thay ông làm nhiệm vụ chăm 
sóc cha mẹ ông và con cái, quán xuyến 
mọi việc trong nhà, khi cha mẹ mất đi rồi 
và 2 cô con gái đã trưởng thành, bà mới 
có thời gian ra thăm chồng lần đầu tiên 
cách đây 3 năm. 

Trong 2 cô con gái của ông, có một 
cô yêu văn chương và rất hay làm thơ 
tặng bố. Năm cô học lớp 3, cô tặng ông 
bài thơ có nội dung mà bây giờ kể lại, 
khóe mắt ông vẫn đỏ: “Bố em ở xa lắm/ 
Tận miền đảo xa xôi/ Bố là bác sĩ đó/ Cứu 
chữa cho bệnh nhân/ Ngày đêm bố tất 
bật/ Vì bệnh nhân mong chờ/ Thương bố 
lắm phải cố/ Phải học chăm thật chăm”.  

Rồi năm cô học lớp 5, khi hai bố con 
tạm biệt nhau, cô ôm chặt không cho bố 
đi. Khi biết không thể giữ, cô tặng ông 
chiếc khăn mùi xoa viết mấy câu thơ mà 
bây giờ ông vẫn giữ: “Khăn cho ngày xa 
cách/ Bố và con đó đây/ Khăn để thấm 
nước mắt/ Mỗi khi bố nhớ con”… 

Bác sĩ Lĩnh sắp có quyết định nghỉ 
hưu. Ông sắp được về đoàn tụ với gia 
đình và quê nhà sau hơn 30 năm cống 
hiến ở đảo xa. Nhưng có lẽ, khi về rồi, ông 
sẽ nhớ Phú Quý nhiều lắm. Còn tôi, tôi sẽ 
nhớ nụ cười của ông mãi. Ông là bác sĩ 
Bùi Đình Lĩnh, Giám đốc Trung tâm Quân 
dân y Phú Quý, nay chính là Bệnh viện 
Quân dân y Phú Quý.  

Đậu Dung // 
http://cstc.cand.com.vn.- 2018  

(ngày 25 tháng 01)
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TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ VỀ KHOA HỌC - 
CÔNG NGHỆ NHẰM TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 

rong những năm qua, khoa học - 
công nghệ đang từng bước thể 
hiện vai trò là động lực và nền 

tảng của quá trình tái cơ cấu nền kinh tế 
gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng 
kinh tế. 

Thời gian qua, để thúc đẩy quá 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, Đảng và Nhà nước luôn luôn chú 
trọng đến phát triển khoa học và công 
nghệ, cụ thể là đã dành một lượng vốn 
lớn đầu tư cho phát triển khoa học - 
công nghệ. Thống kê cho thấy, đầu tư 
cho khoa học - công nghệ trong vài năm 
trở lại đây đã chiếm 2% tổng chi ngân 
sách, tức là khoảng 0,5% GDP của cả 
nước. 

Nhờ nguồn lực đầu tư nói trên, 
tiềm lực khoa học - công nghệ đã được 
tăng cường, từ xây dựng hạ tầng cơ sở 
cho đến sửa chữa nhỏ, tăng cường máy 
móc thiết bị hiện đại. Công tác nghiên 
cứu khoa học đã được cải thiện một 
bước. Cán bộ khoa học và công nghệ 
đã được tham gia các khóa đào tạo, 
nâng cao trình độ trong và ngoài nước, 
từ đó, đã có được những đề tài khoa 
học và sản phẩm công nghệ có giá trị, 
phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước. 

Vì lẻ đó, ứng dụng khoa học - công 
nghệ cả nước nói chung và tỉnh Bình 
Thuận nói riêng luôn chú trọng đến việc 
đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng rộng 
rãi những thành tựu khoa học - công 
nghệ, tạo động lực phát triển kinh tế - xã 
hội, trước hết là nhằm khai thác tốt tiềm 
năng, lợi thế và cải thiện đời sống của 
các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đồng 

thời, góp phần thực hiện thắng lợi một 
trong bốn khâu đột phá đã được Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, 
nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

 

Một góc thành phố Phan Thiết ngày nay 

 Theo PGS.TS. Vũ Minh Khương, 
Đại học Quốc gia Singapore nhìn nhận, 
khoa học - công nghệ có đóng góp vô 
cùng quan trọng đối với sự phát triển 
kinh tế của mỗi quốc gia và rất dễ để 
người dân cảm nhận được. Ví dụ, tại 
Singapore, đối với việc kiểm tra chất 
lượng nguồn nước chỉ cần các địa 
phương lắp đặt con chip từ đầu nguồn 
để đo được chỉ số ô nhiễm và báo về 
trung tâm. Như vậy, mỗi ngày các nhà 
quản lý đều sẽ biết được được khu vực 
nào bị ô nhiễm và có giải pháp phù hợp. 

Qua đó, Bình Thuận là tỉnh đặt mục 
tiêu lên hàng đầu và phải phấn đấu đưa 
giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản 
phẩm ứng dụng công nghệ cao đạt 
khoảng 30% GRDP vào năm 2020. Tốc 

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

T 

http://thuonghieuvaphapluat.vn/viet-nam-don-166-du-an-fdi-dau-tien-trong-nam-2018-97560
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độ đổi mới công nghệ, thiết bị đạt trên 
20% trong giai đoạn 2016 - 2020. 

Giá trị giao dịch của thị trường 
khoa học - công nghệ tăng trung bình 15 
- 17%/năm. Phấn đấu tăng tổng đầu tư 
xã hội cho khoa học - công nghệ đạt trên 
2% GRDP vào năm 2020 và đảm bảo 
mức đầu tư từ ngân sách nhà nước cho 
khoa học - công nghệ không thấp hơn 
số của Trung ương giao về cho địa 
phương. 

Số cán bộ nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ đạt 11 - 12 người 
trên 1 vạn dân vào năm 2020. Số lượng 
sáng chế, giải pháp hữu ích đăng ký bảo 
hộ giai đoạn 2016 - 2020 tăng 2 lần so 
với giai đoạn 2011 - 2015. Thành lập 
quỹ phát triển khoa học - công nghệ tại 
50% doanh nghiệp có vốn nhà nước. 
Khuyến khích thành lập quỹ phát triển 
khoa học - công nghệ tại các doanh 
nghiệp không có vốn nhà nước. 

Đến năm 2020, hoàn thành việc 
chuyển đổi 100% tổ chức khoa học - 
công nghệ công lập đủ điều kiện sang 
hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm. Thông qua yếu tố năng 
suất tổng hợp (TFP) hoạt động khoa học 
công nghệ đóng góp khoảng 30 - 35% 
tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016 - 
2020. 

 

Tỉnh Bình Thuận luôn chú trọng vào đầu tư 
khoa học - công nghệ kể cả lĩnh vực nông 
nghiệp. 

Ông Văn Công Thới, Giám đốc Sở 
Khoa học và Công nghệ Bình Thuận cho 
biết: Trong những năm qua, tỉnh Bình 
Thuận đã chú trọng triển khai ứng 
dụng nhiều thành tựu khoa học và công 
nghệ về nông nghiệp với những kết quả 
nổi bật. Tỉnh triển khai khảo nghiệm và 
đưa giống, bộ gen cây trồng, vật nuôi có 
khả năng thích nghi biến đổi khí hậu. 

Cụ thể là: Lưu giữ bảo tồn gen và 
giống thanh long; khảo nghiệm nhiều 
giống lúa cho năng suất cao, chất lượng 
tốt; triển khai nhiều mô hình ứng 
dụng tưới tiết kiệm nước phục vụ trồng 
trọt; chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật 
cho các xã xây dựng nông thôn mới… 
Đến cuối năm 2014, Bình Thuận đã 
trồng được 1.162 ha giống lúa xác nhận, 
1.100 ha sản xuất lúa chất lượng cao và 
354 ha lúa sản xuất theo mô hình cánh 
đồng mẫu lớn. 

Thủ trưởng các cơ quan chuyên 
môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 
các huyện, thị xã, thành phố theo chức 
năng, nhiệm vụ được giao cần tập trung 
thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 
2528/KH-UBND ngày 5/7/2017 của 
UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 
16/CT-TTg ngày 4/5/2017 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc tăng cường 
năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ 4. Tuy nhiên, việc làm tốt 
công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng, 
làm cho cán bộ, đảng viên, đội ngũ trí 
thức các cấp, các ngành và các tầng lớp 
nhân dân, doanh nghiệp nhận thức sâu 
sắc về vai trò, vị trí và tầm quan trọng 
của hoạt động khoa học - công nghệ.  

Nền kinh tế Việt Nam nói chung và 
tỉnh Bình Thuận nói riêng đã và đang hội 
nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, đặc 
biệt việc tham gia các Hiệp định thương 
mại tự do, Cộng đồng Kinh tế ASEAN 
đang mở ra nhiều cơ hội cho nền khoa 
học - công nghệ nước nhà tham gia vào 
chuỗi giá trị toàn cầu. Những cơ hội và 
thách thức của hội nhập đòi hỏi cơ chế 
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và phương thức quản lý Nhà nước phải 
có sự thay đổi phù hợp với thông lệ 
quốc tế. 

Điều này tất yếu dẫn đến phải hoàn 
thiện hơn nữa cơ chế tài chính cho khoa 
học - công nghệ, khắc phục những 
nhược điểm nói trên để giải phóng sức 
sáng tạo của giới khoa học - công nghệ 
cũng như tăng cường năng lực cạnh 
tranh của các tổ chức khoa học - công 
nghệ Việt Nam. Chỉ có như vậy mới có 
thể rút ngắn khoảng cách tụt hậu của 
khoa học - công nghệ Việt Nam so với 
các nước trong khu vực ASEAN. 

Ông Nguyễn Ngọc Hai - Phó bí thư, 
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho 
biết: Việc phát triển nguồn nhân lực 
khoa học và công nghệ đủ về số lượng 
và đảm bảo chất lượng. Các cấp, các 

ngành cần triển khai thực hiện có hiệu 
quả Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 
3/11/2016 của Tỉnh ủy Bình Thuận (khóa 
XIII) “Về đẩy mạnh phát triển nguồn 
nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội đến năm 2025”. Tiếp tục 
đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao 
trình độ nghiệp vụ, thực hiện đầy đủ các 
chính sách thu hút, trọng dụng, đãi ngộ, 
tôn vinh đội ngũ làm công tác khoa học - 
công nghệ. Khuyến khích, tạo điều kiện 
cho cán bộ, công chức, viên chức tham 
gia các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng 
tiến bộ khoa học - công nghệ. 

Tân Hiệp – Nhật Tân – Văn Do // 
http://thuonghieuvaphapluat.vn.- 2018 

(ngày 31 tháng 01) 

__________________________________ 

CHONG HÀNG NGHÌN BÓNG ĐÈN ĐỂ BẮT 
THANH LONG RA HOA TRÁI VỤ 

ông dân tỉnh Bình Thuận chong 
đèn trong vụ nghịch để có thanh 
long đáp ứng quanh năm cho thị 

trường. 

 

Bình Thuận là thủ phủ thanh long của cả nước 
với diện tích hiện có hơn 27.000 hécta. 

 

 

Từ lúc chong đèn cho đến lúc thu hoạch mất 3 
tháng chăm sóc, đầu tư. 

N 
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Muốn ra trái nghịch vụ, chủ vườn phải chong 
đèn sưởi ấm thanh long. 

 

Thanh long là loài cây thuộc họ xương rồng, vụ 
tự nhiên chỉ ra trái vào mùa mưa. Một vườn 
thanh long ở xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận 
Bắc. 

 

Một vườn thanh long chong đèn lung linh trong 
đêm ở xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam. 

 

Ông Lê Minh, nông dân xã Hàm Chính, huyện 
Hàm Thuận Bắc cho biết phải chăm rất kỹ, 
thanh long thu hoạch chất lượng mới có giá 
cao. 

 

Chong khoảng 1 tháng, sau khi rút điện, dây 
thanh long sẽ cho ra búp 

 

Mỗi năm, toàn tỉnh Bình Thuận thu họach 
khoảng 500.000 tấn thanh long, ban đầu chủ 
yếu xuất sang thị trường Trung Quốc, hiện nay 
đã đến được với nhiều thị trường khó tính ở 
Châu Âu. 

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2018 
(ngày 22 tháng 01) 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 01  năm 2018 - 45 - 

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

XÁCH BALO LÊN VÀ ĐI NGAY CỔ THẠCH NGẮM 
MÙA RÊU XANH PHỦ LÊN ĐÁ 

ến hẹn lại lên, mỗi năm vào độ 
tháng Chạp âm lịch, những người 
yêu nhiếp ảnh lại kéo nhau về vùng 

biển Cổ Thạch (Tuy Phong, Bình Thuận) 
để chụp ảnh rêu xanh phủ lên trên bãi đá 
bảy màu tuyệt đẹp. 

Cổ Thạch là bãi biển nổi tiếng nằm ở 
huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Từ 
lâu, nơi đây đã được nhiều du khách biết 
đến là bãi biển hoang sơ tuyệt sắc. Đặc 
biệt, bãi biển Cổ Thạch được cấu thành 
nên từ những hòn đá sỏi đủ màu. Do đó, 
ngoài tên gọi Cổ Thạch, nơi đây còn được 
gọi với cái tên "bãi đá 7 màu". 

 

Bãi biển Cổ Thạch được nhiều người biết đến 
bởi cấu tạo đặc biệt của lớp đá nhiều màu 

Từ thành phố biển Phan Thiết, đi 
thêm khoảng 90km về hướng bắc theo 
Quốc lộ 1A, chúng ta sẽ đến với bãi biển 
Cổ Thạch. Cứ đến độ tháng Chạp âm lịch 
hằng năm, bãi biển ở đây sẽ có một hiện 
tượng thiên nhiên vô cùng kỳ thú, thu hút 
rất nhiều du khách tham quan và chụp 
ảnh. 

 

 

 

V. DU LỊCH –  LỊCH SỬ – ĐỊA LÝ 

Đ 
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Lớp rêu xanh phủ trên đá tạo nên một khung 
cảnh thiên nhiên kỳ thú thu hút du khách 

Bước vào mùa khô của năm, dưới 
tác động của ánh nắng mặt trời và thủy 
triều, những bãi đá ở Cổ Thạch lại được 
khoác lên mình bộ áo mới với lớp rêu 
xanh mát mắt tự nhiên. Tuy nhiên, để 
thưởng thức trọn vẹn khung cảnh tuyệt 
đẹp này bạn phải đến với Cổ Thạch vào 
giai đoạn nước rút và mặt trời mới lên, thì 
rêu mới thực sự xanh mướt. 

 

Để có những bức ảnh rêu xanh tuyệt đẹp, các 
nhiếp ảnh gia phải dậy từ sáng sớm 

Hằng năm vào những tháng có rêu 
xanh phủ lên đá, bãi biển Cổ Thạch thu 
hút được lượng khách khá đông và các 
nhiếp ảnh gia cũng tìm đến để sáng tác 
ảnh. Do đó, đây cũng là giai đoạn các chi 
phí dịch vụ nơi đây tăng cao. Nếu muốn 
tìm được cho mình những bức ảnh ưng ý 
nhất cũng như thoải mái tham quan, các 
bạn cần tranh thủ thời gian đi vào sáng 
sớm để có thể nhìn ngắm toàn bộ bãi 
biển. 

 

Đây là địa điểm cắm trại cũng như sáng tác ảnh 
được nhiều nhiếp ảnh gia tìm đến 

Ngoài ra, gần khu vực bãi biển Cổ 
Thạch cũng còn rất nhiều điểm tham quan 
du lịch thú vị mà bạn không nên bỏ qua 
như: Bàu Trắng được mệnh danh là cung 
đường ven biển đẹp nhất Việt Nam, Mũi 
Né kinh đô của resort hay Kê Gà ngọn hải 
đăng cổ nhất Đông Nam Á. 

 

Nằm gần Cổ Thạch, cung đường Bàu Trắng 
cũng là điểm đến được nhiều nhiếp ảnh gia 
chọn làm nơi sáng tác 

Chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh gần 
300km, với khoảng 6 tiếng trên xe bạn đã 
có thể chiêm ngưỡng được một cảnh đẹp 
mà hiếm nơi nào có được. Cổ Thạch sẽ là 
điểm đến du lịch tuyệt vời cho những ai 
thích khám phá thiên nhiên. Đặc biệt trong 
mùa rêu xanh này, chắc chắn bạn sẽ có 
những bức ảnh thiên nhiên cực kỳ ấn 
tượng. 

Trường Sơn // http://thegioitre.vn.- 
2018 (ngày 18 tháng 01) 
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