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PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG HÒA BÌNH THĂM VÀ 
CHÚC TẾT TỈNH BÌNH THUẬN 

gày 9/2, Ủy viên Bộ Chính trị, 
Phó Thủ tướng Thường trực 
Chính phủ Trương Hòa Bình 

cùng Đoàn công tác đã về thăm, 
chúc Tết Đảng bộ và nhân dân tỉnh 
Bình Thuận nhân dịp Tết nguyên 
đán Mậu Tuất 2018. 

 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ 
Trương Hòa Bình thăm hỏi người dân 
thôn Lâm Giang, xã Hàm trí, huyện 
Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận). Ảnh: 
Nguyễn Thanh – TTXVN 

Tại buổi gặp mặt mừng Đảng, 
mừng Xuân, Phó Thủ tướng 
Trương Hòa Bình đánh giá cao 
những kết quả đạt mà tỉnh Bình 
Thuận đã đạt được trong phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2017. 

Nổi bật như tốc độ tăng tổng 
sản phẩm nội tỉnh đạt 7,08%; sản 
xuất công nghiệp tiếp tục phát triển; 
hoạt động thương mại, xuất khẩu 
hàng hóa duy trì tốc độ tăng trưởng 
khá... 

Bước sang năm 2018, năm bản 
lề của kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội giai đoạn 2015 - 2020, Phó 
Thủ tướng đề nghị tỉnh Bình Thuận 
cần tận dụng đà phát triển của năm 
2017, thúc đẩy một chương trình 
phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, 
cải cách sâu rộng nhằm đạt và vượt 
những mục tiêu quan trọng đề ra 
cho năm 2018 và cả nhiệm kỳ…  

Trong không khí ấm áp của 
buổi gặp mặt, Phó Thủ tướng bày tỏ 
sự vui mừng, phấn khởi và gửi đến 
các đồng chí cách mạng lão thành, 
cán bộ tiền khởi nghĩa và cán bộ 
tiền nhiệm qua các thời kỳ; các 
đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Hội 
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình 
Thuận cùng toàn thể nhân dân lời 
chúc mừng năm mới sức khỏe, 
hạnh phúc, thành công.  

Trong chuyến công tác, Phó 
Thủ tướng Trương Hòa Bình đã đi 
thăm, chúc Tết các chức sắc, gia 
đình chính sách, hộ nghèo vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và thăm 
Mẹ Việt Nam Anh hùng tại huyện 
Hàm Thuận Bắc, thành phố Phan 
Thiết./. 

Hồng Hiếu // http://bnews.vn.- 
2018 (ngày 9 tháng 2) 

I. CHÍNH TRỊ – KINH TẾ 

N 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 02  năm 2018 - 4 - 

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

LĐLĐ TỈNH BÌNH THUẬN:  

THĂM VÀ TẶNG QUÀ TẾT CHO GIA ĐÌNH CÓ 
HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN 

áng 9.2, Liên đoàn Lao động tỉnh 
Bình Thuận đã tổ chức chương 
trình tặng quà tết tại Xã Mỹ Thạnh, 

H.Hàm Thuận Nam nhân dịp Tết Nguyên 
đán 2018.  Đến tham dự chương trình 
tặng quà có sự tham dự của ông Trần 
Văn Dũng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao 
động tỉnh, Võ Văn Thọ - Chủ tịch Liên 
đoàn Lao động huyện Hàm Thuận Nam, 
lãnh đạo xã Mỹ Thạnh và các gia đình 
được nhận quà nhân dịp Tết Nguyên đán 
năm 2018. 

 

Ông Trần Văn Dũng - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh 
tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó 
khăn, người có công với cách mạng, người già 
neo đơn tại địa phương 

Trong không khí đầm ấm, thân mật 
của buổi tặng quà, ông Trần Văn Dũng - 
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã 

gửi lời chúc mừng năm mới đến tập thể 
Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, các đoàn thể 
trong xã, cũng như ân cần thăm hỏi, động 
viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 
người có công với cách mạng, người già 
neo đơn tại địa phương nhân dịp tết đến 
xuân về. Đồng thời, mong muốn giữa cơ 
quan liên đoàn lao động tỉnh và đồng bào 
dân tộc thiểu số xã Mỹ Thạnh ngày càng 
có mối quan hệ gắn bó mật thiết hơn 
nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm góp 
phần vào việc hỗ trợ giúp đỡ, động viên 
bà con đồng bào vươn lên trong cuộc 
sống. 

Trong dịp này, liên đoàn lao động 
tỉnh đã trao tặng 20 phần quà cho các gia 
đình có hoàn cảnh khó khăn, người có 
công với cách mạng, người già neo đơn 
tại địa bàn xã. 

Đây là hoạt động có ý nghĩa vào mỗi 
dịp cuối năm, chương trình đã thể hiện sự 
quan tâm của Ban Thường vụ Liên đoàn 
Lao động tỉnh Bình Thuận đối với các gia 
đình có hoàn cảnh nêu trên, tuy giá trị mỗi 
phần quà không lớn, nhưng đã phần nào 
giúp đỡ họ có thêm điều kiện đón tết cổ 
truyền của dân tộc. 

Hà Ny // https://laodong.vn.- 2018 
(ngày 9 tháng 2) 

___________________________________ 

TRAO QUÀ TẾT VÀ KHÁNH THÀNH 3 CĂN NHÀ 
TÌNH THƯƠNG TẠI BÌNH THUẬN 

iếp tục chương trình chăm lo cho 
đồng bào nghèo mọi miền Tổ quốc 
trước thềm Tết Nguyên đán Mậu 

Tuất 2018, sáng nay (6-2), Đoàn công tác 
Từ thiện xã hội Báo Công an TP.HCM do 
đại tá Trần Trọng Dũng, Tổng biên tập 
dẫn đầu, phối hợp với Hội Phụ nữ Phòng 

Hậu cần kỹ thuật Công an tỉnh Bình 
Thuận và nhà tài trợ cùng chính quyền địa 
phương trao 300 suất quà Tết cho bà con 
nghèo tại thị trấn Liên Khương và xã Phú 
Lạc, huyện Tuy Phong (Bình Thuận). Mỗi 
phần quà giá 300 ngàn đồng, do Công ty 
Xuyên Việt Oil tài trợ. 

S 

T 
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Thị trấn Liên Khương và xã Phú Lạc, 
huyện Tuy Phong có đông đồng bào dân 
tộc Chăm sinh sống, phần lớn người dân 
nơi đây làm nông và chăn nuôi rất vất vả 
nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. 

Thay mặt nhà tài trợ, ông Nguyễn 
Quang Đức, Phó tổng giám đốc Công ty 
Xuyên Việt OiL chia sẻ: Những phần quà 
tuy không lớn nhưng chứa đựng tình cảm 
sâu nặng với mong muốn chung tay cùng 
bà con có cái Tết đủ đầy hơn. 

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác Từ 
thiện xã hội Báo Công an TP.HCM cũng 
đã tổ chức khánh thành và bàn giao 3 căn 
nhà tình thương tại huyện Tuy Phong, 
Bình Thuận. Mỗi căn nhà Công ty Xuyên 
Việt oil tài trợ 50 triệu đồng, chính quyền 
địa phương vận động thêm nên mỗi căn 
nhà được xây dựng với số tiền hơn 100 
triệu đồng. 

 

Đại tá Trần Trọng Dũng, ông Nguyễn Quang 
Đức và Hội Phụ nữ Phòng Hậu cần kỹ thuật 
Công an tỉnh Bình Thuận cùng chính quyền địa 
phương trao quà Tết cho người dân thị trấn 
Liên Khương và xã Phú Lạc 

Các hộ gia đình được nhận nhà mới 
rất xúc động bởi chưa bao giờ họp nghĩ 

có được căn nhà khang trang như vậy để 
ở, đặc biệt lại được bàn giao ngay trước 
Tết để gia đình được đón Tết trong căn 
nhà mới. 

 

Chính quyền địa phương trao thư cảm ơn Báo 
CATP và nhà tài trợ 

 

Báo CATP và nhà tài trợ khánh thành, bàn giao 
3 căn nhà tình thương và tặng quà cho các chủ 
nhà nhân dịp được nhận nhà mới 

// http://congan.com.vn.- 2018 
(ngày 6 tháng 2) 

__________________________________ 

HÀM TÂN RỘN RÃ XUÂN VỀ 

uyện Hàm Tân – Bình Thuận là 
vùng đất xa xôi, có biển, có 
sông và cả núi đồi của một 

vùng trung du. Trong những năm chiến 
tranh, đây là vùng căn cứ cách mạng 
kiên cường. 

Sau nhiều năm chung tay xây 
dựng thị trấn Tân Nghĩa đã mang dáng 
dấp của một đô thị loại 4. Và mỗi dịp 
Tết đến Xuân về cả thị trấn và các xã 
xung quanh lại rộn rã sắc xuân cùng 
nhiều việc làm nghĩa tình, nhân ái. 

H 
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Chúng tôi đến thăm những hộ 
nghèo có hoàn cảnh khó khăn, trước 
đây còn ở nhà tạm, dột nát thì nay đã 
được các cấp lãnh đạo Đảng, Chính 
quyền và cộng đồng xã hội chung tay 
giúp đỡ xây dựng nhà mái ấm khang 
trang. Qua đó mới thấy hết được 
những tình cảm gắn bó nghĩa tình. 

 

Một góc chợ Tân Nghĩa ngày Tết Mậu Tuất 
2018 

 

Người dân đi mua hoa, quả đón Tết 

Chương trình giảm nghèo, xây 
nhà tình thương cho các hộ nghèo đã 
được các cấp chính quyền quan tâm 
thực hiện trong toàn huyện từ nhiều 
năm nay. Đã nhận được sự hưởng 
ứng của đông đảo người dân, thể hiện 
sự đoàn kết tương trợ, chia sẻ những 
khó khăn, tạo điều kiện cho những gia 
đình nghèo vượt khó vươn lên. 

Các cuộc vận động, phong trào ở 
địa phương cũng được các cấp thực 
hiện hưởng ứng phong trào "chung 
sức, chung lòng xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh" trong toàn huyện 
để mở đường giao thông nông thôn 

mới, đường bê tông hóa và giao thông 
nội đồng. 

Bước sang năm mới Mậu Tuất, 
người dân huyện Hàm Tân rất phấn 
khởi, mưa thuận gió hòa, công việc 
làm ăn đều thuận lợi và có thu nhập 
khá hơn. Những chợ hoa tự phát mọc 
lên chen chúc người đi mua sắm. 
Những cành mai từ rừng xuống thị trấn 
vẫn còn e ấp nụ, trên sạp những bánh 
mứt bày bán đủ màu sắc. Trong gia 
đình ánh lửa bập bùng bên những nồi 
bánh tét như một hòn than ấm áp!  
Mùa xuân đã tràn về khắp nẻo đường 
của Tân Nghĩa – Hàm Tân. 

 

Nấu bánh tét ngày Tết ở Hàm Tân 

Theo truyền thống hàng nghìn 
năm qua của dân tộc, tết Nguyên Đán 
là tết của yêu thương, tết của sự sum 
vầy, là dịp khó có gia đình nào lại 
không quây quần bên bữa cơm gia 
đình hoặc cùng nhau du xuân, thăm họ 
hàng, làng xóm ... 

Năm nay vào ngày tết, chính 
quyền địa phương đã đến thăm và 
tặng quà cho các hộ nghèo nên hầu 
hết nhà cửa đều được trang hoàng 
sạch đẹp, trên bàn thờ bánh trái xếp 
đầy, không khí ngày tết, trong làng lại 
rộn lên một niềm vui khó tả, vui đón 
xuân thắm đượm nghĩa tình./. 

 Quang Đạt // 
http://baodansinh.vn.- 2018  

(ngày 16 tháng 2) 
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NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN BOT VĨNH TÂN 1:   

RỘN RÀNG MÙA XUÂN VỀ 

hững ngày cuối năm, công trường 
Dự án (DA) Nhà máy Nhiệt điện 
(NMNĐ) BOT Vĩnh Tân 1 càng 

thêm bận rộn. Hàng ngàn lao đông Việt 
Nam cùng các chuyên gia và kỹ sư nước 
ngoài cần mẫn lao động ba ca để thi công, 
lắp đặt các hạng mục công việc của DA. 

 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm và làm 
việc tại NMNĐ BOT Vĩnh Tân 1 

Đến nay, toàn bộ DA đã hoàn thành 
đến 90%, các công việc như thiết kế, giao 
nhận thiết bị đến công trường đều đã cơ 
bản hoàn thành.  

Công ty TNHH Lưới điện Phương 
Nam Trung Quốc, từ những năm 2006 đã 
hợp tác với ngành Điện Việt Nam để cung 
cấp điện phục vụ phát triển kinh tế.  

Sau hơn 8 năm đàm phán hợp đồng 
và hơn 2 năm xây dựng, NMNĐ BOT Vĩnh 
Tân 1 đã gần hoàn thiện tại Trung tâm 
Điện lực Vĩnh Tân. Đây là trung tâm điện 
lực lớn nhất cả nước với tổng công suất 
hơn 6.000MW. Các công việc xây dựng 
đang được gấp rút hoàn thiện để chuyển 
DA sang giai đoạn chạy thử và thử 
nghiệm nhà máy bắt đầu từ cuối tháng 
1/2018 và phát điện thương mại tổ máy số 
1 từ tháng 9/2018, sớm 3 tháng so với 
hợp đồng.  

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng 
đánh giá cao về quyết tâm của Nhà máy 

sớm cung cấp điện  phục vụ phát triển 
kinh tế Việt Nam theo định hướng của 
Chính phủ. 

Chiếm hơn 75% lực lượng lao động, 
các công nhân và kỹ sư lành nghề của 
Việt Nam đang chứng minh năng lực và 
trình độ của mình tại một DA đầu tư nước 
ngoài lớn và phức tạp. Nhiều công nhân 
hàn kỹ thuật cao đã chủ động sáng tạo và 
đam mê học hỏi quy trình trong DA để đạt 
được thành quả kiểm tra thủy áp thành 
công hơn 70.000 mối hàn của hai tổ máy 
ngay từ lần đầu. Sự thành công này 
không chỉ chứng minh tay nghề của người 
lao động, mà cả chất lượng hàng đầu của 
DA. 

Điều đáng nói là, ngoài việc đảm bảo 
tiến độ, tập thể lãnh đạo Nhà máy thực 
hiện tốt trách nhiệm trong việc bảo đảm 
môi trường và an ninh trật tự. Hơn 900 
ngày xây dựng liên tục, thế nhưng Nhà 
máy không để phát sinh sự cố liên quan 
đến an toàn lao động và môi trường.  

Bởi, DA nằm kề khu bảo tồn biển 
Hòn Cau, một trong số ít báu vật thiên 
nhiên ban tặng cho tỉnh Bình Thuận, nên 
Ban lãnh đạo Nhà máy luôn quan tâm đến 
việc nạo vét bến chuyên dùng để tránh 
gây ô nhiễm môi trường biển.  

Được sự quan tâm của Chính phủ, 
sự hỗ trợ và phê chuẩn của các Bộ, 
ngành và UBND tỉnh Bình Thuận, chủ đầu 
tư đã chủ động điều chỉnh phương án xử 
lý gần 1 triệu m3 vật chất từ hoạt động 
nạo vét của Nhà máy nhiệt điện BOT Vĩnh 
Tân 1. 

Cụ thể:  Phương án nhận chìm ở 
biển được thay thế bằng phương án san 
lấp mặt bằng theo quy hoạch của Cảng 
Tổng hợp Vĩnh Tân, đảm bảo hiệu quả 
kinh tế, tiến độ dự án, quyền lợi nhà đầu 
tư, bảo vệ tài nguyên môi trường biển, an 
ninh năng lượng quốc gia.  

N 
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Sau hơn 2 tháng nạo vét, ngày 
13/1/2018, DA đón tàu than 10.000DWT 
đầu tiên cập cảng than của NMNĐ BOT 
Vĩnh Tân 1, đảm bảo kế hoạch cấp than 
chạy thử nhưng vẫn đảm bảo môi trường 
biển an toàn.  

Đây cũng là sự kiện được đánh giá 
là một trong 10 sự kiện nổi bật của ngành 
Tài nguyện và môi trường năm 2017 công 
bố bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Vấn đề an sinh xã hội được Nhà 
máy lên kế hoạch hàng năm và triển khai 
liên tục. Bộ mặt nông thôn mới của xã 
nghèo Vĩnh Tân được thay đổi hàng ngày 
qua sự đóng góp của Nhà máy. Các em 
nhỏ của Trường tiểu học Vĩnh Tân đã 
nhận được những phần quà của Nhà máy 

trong các dịp lễ Tết, khai giảng năm học 
mới. Nhiều em phấn đấu học giỏi để trở 
thành công nhân, kỹ sư vận hành DA. 

Một mùa xuân nữa lại về trên công 
trường DA, đánh dấu một năm đã qua với 
nhiều thách thức nhưng cũng rất thành 
công. Bằng hành động, trách nhiệm của 
mình, tập thể lãnh đạo, công nhân, kỹ sư 
NMNĐ BOT Vĩnh Tân tiếp tục hoàn thành 
tốt các trách nhiệm xã hội trong quá trình 
triển khai DA, nơi mảnh đất nhiều nắng, 
gió và ấp ám tình người của tỉnh Bình 
Thuận. 

Thanh Uyên // 
http://thanhtra.com.vn.- 2018  

(ngày 20 tháng 2)

__________________________________ 

TRUY ĐIỆU VÀ AN TÁNG BẢY HÀI CỐT LIỆT SĨ 
TẠI BÌNH THUẬN 

áng 9-2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, 
UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh Bình Thuận tổ chức 

Lễ truy điệu và an táng bảy hài cốt liệt sĩ 
hy sinh trong kháng chiến chống thực dân 
Pháp và đế quốc Mỹ. 

 

An táng các hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ 
tỉnh Bình Thuận. 

Dự lễ truy điệu có đại diện các ban, 
ngành, đoàn thể, địa phương của tỉnh, các 
cựu chiến binh và nhân dân địa phương. 

Đây là những hài cốt liệt sĩ được các 
đội quy tập hài cốt liệt sĩ của tỉnh và địa 
phương tìm kiếm, phát hiện. Trong đó, có 
năm liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng 

chiến chống đế quốc Mỹ, gồm một mộ tập 
thể ba liệt sĩ hy sinh tại thôn Hòa Bình, xã 
Sông Lũy, huyện Bắc Bình; một mộ liệt sĩ 
tại thôn Bình Liêm, xã Phan Rí Thành 
(Bắc Bình); một mộ liệt sĩ tại thôn Dân 
Cường, xã Hàm Thạnh, huyện Hàm 
Thuận Nam. Và hai mộ liệt sĩ hy sinh trong 
thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp 
tại khu vực Ma Ní, thuộc xã Phan Điền, 
huyện Bắc Bình. Trong đó, có ba liệt sĩ đã 
xác định được tên, còn bốn liệt sĩ chưa 
biết tên. 

Tại lễ truy điệu, Đại tá Phạm Văn 
Long, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận 
khẳng định, sự hy sinh của các đồng chí 
đã góp phần vào sự nghiệp giải phóng 
dân tộc thống nhất đất nước. Tổ quốc và 
nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn to lớn 
của các liệt sĩ, đồng thời hứa sẽ tiếp tục 
sự nghiệp mà các liệt sĩ đã trọn đời cống 
hiến. Nguyện làm hết sức mình, ra sức thi 
đua, lao động sản xuất, xây dựng quê 
hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. 

Đến nay, tỉnh Bình Thuận đã quy tập 
được hơn 9.000 hài cốt liệt sĩ đưa vào 
Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, gần 300 hài cốt liệt 

S 
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sĩ vào Nghĩa trang liệt sĩ huyện. Riêng từ 
đầu năm 2018 đến nay, đã đưa 10 hài cốt 
liệt sĩ vào Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. 

Hiện cấp ủy, chính quyền, ban 
ngành đoàn thể các cấp, lực lượng vũ 
trang, đồng chí, đồng đội và nhân dân các 
địa phương trong tỉnh vẫn đang tích cực 

tìm kiếm hài cốt khoảng 1.000 liệt sĩ đưa 
về an nghỉ tại các Nghĩa trang liệt sĩ trong 
tỉnh. 

Đình Châu // 
http://nhandan.com.vn.- 2018  

(ngày 9 tháng 2) 

__________________________________ 

PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC:  

CÂU LẠC BỘ PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM THỊ XÃ LA GI 
NHỮNG NGÀY TẾT 

rước tình hình bọn tội phạm, trộm 
cướp ngày một gia tăng, theo lời 
kêu gọi của chính quyền địa 

phương “Toàn dân tham gia phòng chống 
tội phạm”, một số thanh niên nhiệt tình đã 
tự tập hợp thành một lực lượng chống 
trộm cướp. 

Thành lập từ tháng 8-2017, khởi đầu 
chỉ có vài thanh niên tham gia, hoạt động 
24/24 giờ, được người dân trực tiếp báo 
tin những vụ trộm cắp trên địa bàn thị xã. 
Các thanh niên đã kịp thời phản ứng, rượt 
đuổi, truy bắt được một số vụ việc, bàn 
giao các đối tượng cho cơ quan công an. 

 

Một trong những đối tượng trộm cắp bị nhóm 
tình nguyện bắt được 

Có thể kể ra một vài vụ điển hình 
như vụ bắt bọn trộm xe máy của người 
dân. Giữa ban ngày, tên trộm thấy xe máy 
giá trị đang dựng trước sân nhà, đã ngang 
nhiên vào mở khóa rồi phóng chạy. Sau 
khi chủ nhà phát hiện, đã gọi vào số máy 
điện thoại của trưởng nhóm. Anh em liền 
chia nhau các ngã đường, phát hiện tên 

trộm đang điều khiển xe máy phóng 
nhanh trên đường Thống Nhất, phường 
Tân Thiện. 

Qua kính chiếu hậu, tên trộm biết có 
hai thanh niên đang đuổi theo, hắn liền 
tấp vào ngõ hẻm chợ phường Tân Thiện, 
vòng vèo qua các con đường mòn, song 
anh em trong đội đã đuổi kịp. Tên trộm 
quăng xe bỏ chạy nhảy phóng vào vườn 
nhà người dân gần đó trốn, vẫn bị tóm 
gọn. 

Hay như vụ một thanh niên trộm xe 
máy vào buổi chiều ở khu phố 8, phường 
Tân An. Đối tượng đã phóng xe bỏ chạy 
khỏi phường, theo QL 55 chạy qua xã Tân 
Phước, Sơn Mỹ. Hay tin, anh em liền điện 
báo cho lực lượng công an và tiếp tục truy 
đuổi lên tới xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân 
cách xa hơn 20 km. Tại đây, công an xã 
cũng đã triển khai lực lượng dùng biện 
pháp an toàn để bắt gọn tên trộm xe đang 
chạy với tốc độ “bàn thờ”... 

Ngoài ra, đội còn tham gia giúp đỡ 
những người bị hại, nạn nhân giữa đêm 
hôm, tìm kiếm người bị hại để trao trả tài 
sản bị mất... Một số người ở các huyện 
khác biết được hoạt động này, khi bị mất 
trộm tài sản cũng đã gọi đến nhờ anh em 
tìm kiếm giúp. 

Tiếng lành đồn xa, nhiều thanh niên 
nhiệt huyết ở các xã phường đã trực tiếp 
gặp nhóm để tình nguyện tham gia. Hiện 
nay, CLB đã có một lực lượng mạnh gồm 
20 thành viên, chia nhau hoạt động liên 

T 
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tục hàng đêm từng nhóm 10 người . 
Ngoài ra, tại xã Tân Hải, địa bàn phía nam 
thị xã, đã theo chân các bạn lập thêm một 
nhóm khác, dưới sự hỗ trợ của CLB 
Phòng chống tội phạm thị xã La Gi. 

 

Các anh em luôn túc trực ngày đêm vì sự an 
toàn của người dân 

Những anh em tham gia CLB này 
đều sử dụng phương tiện cá nhân, trang 
bị rất thô sơ như đèn pin, bộ đàm để liên 
lạc nội bộ với nhau, mặc dù nhiều người 
dân, nhiều mạnh thường quân thấy đội 
làm việc có hiệu quả tình nguyện mua 
sắm trang thiết bị, nhưng anh em không 
nhận. Công việc của anh em là tuần tra, 
phát hiện trộm cướp, hỗ trợ cho công an 
các xã phường phòng chống tội phạm, khi 
xong việc thì bàn giao cho ngành chức 
năng, đó là các vụ án lớn. Còn những vụ 
trộm cắp vặt sau khi bắt được thu hồi tài 
sản trả lại cho dân là hết nhiệm vụ. 

Từ ngày có đội phòng chống tội 
phạm ở thị xã La Gi, nạn trộm cướp đã 
giảm bớt rất nhiều, người dân an tâm lao 
động sản xuất hơn ngày trước. Ngành 
Công an cũng đã ghi nhận thành tích của 
các tình nguyện viên. Cụ thể, chỉ mới hoạt 

động trong mấy tháng, đã có 4 anh em 
trong đội được Công an tỉnh tặng bằng 
khen, nhiều anh em khác được thị xã 
khen thưởng. 

 

Bằng khen của công an Bình Thuận dành cho 
một thành viên trong nhóm 

Người lập đội và cũng là đội trưởng 
hiện nay là anh Phạm Tiến Học (33 tuổi), 
chỉ mới lập gia đình những ngày giáp tết 
2018. Để tạm thời giữ “bí mật” về hình 
ảnh các chàng trai trong đội, chúng tôi xin 
phép Đội trưởng chụp lại tấm hình Bằng 
khen của GĐ Công an tỉnh tặng cho một 
thành viên. Đội săn bắt cướp của những 
thanh niên tình nguyện thị xã La Gi công 
khai số điện thoại 0123.2512.113, khi 
người dân cần, anh em có mặt ngay lập 
tức 24/24 giờ. 

Lê Long // http://congan.com.vn.- 
2018 (ngày 14 tháng 2) 

__________________________________ 

GIÁM SÁT CHẶT CHẼ MÔI TRƯỜNG TẠI TRUNG TÂM 
ĐIỆN LỰC VĨNH TÂN 

BND tỉnh Bình Thuận vừa tổ 
chức cuộc họp để đánh giá tình 
hình chất lượng môi trường tại 

khu vực Trung tâm điện lực Vĩnh Tân ( 
xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong), đồng 

thời đưa ra các giải pháp giám sát môi 
trường tại khu vực này trong thời gian 
sắp tới. U 
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Theo Sở Tài nguyên và Môi 
trường  Bình Thuận, từ đầu năm 2018 
đến nay, do thời tiết thuận lợi nên  
không có phát sinh bụi, cát bay từ các 
công trình tại Trung tâm điện lực Vĩnh 
Tân ra môi trường xung quanh. 

 

Trong tháng 02/2018, Tổ công tác 
của tỉnh đã tổ chức 03 đợt giám sát 
trực tiếp việc thực hiện các công trình, 
biện pháp bảo vệ môi trường các dự 
án tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân. 
Qua kết quả giám sát, nhìn chung chủ 
đầu tư các dự án tại Trung tâm Điện 
lực Vĩnh Tân đã thực hiện cơ bản đầy 
đủ các công trình, biện pháp bảo vệ 
môi trường trong quá trình xây dựng, 
hoạt động, nước thải, khí thải của các 
nhà máy đều nằm trong giới hạn cho 
phép. 

Ông Phạm Văn Nam – Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho rằng  
công tác đảm bảo môi trường khu vực 
Trung tâm điện lực Vĩnh Tân là vấn đề 
hết sức quan trọng. Do đó, yêu cầu 
các sở, ngành, địa phương liên quan, 
chủ đầu tư các dự án cần tập trung 
liên tục triển khai thực hiện đầy đủ các 
giải pháp đảm bảo môi trường; thực 
hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND 
tỉnh có liên quan nhằm đảm bảo khắc 
phục triệt để tình hình phát tán bụi, cát 
từ các công trường ra môi trường xung 
quanh và đảm bảo thực hiện các công 
tác bảo vệ môi trường tại Trung tâm 

Điện lực Vĩnh Tân và Cảng tổng hợp 
Vĩnh Tân.  

 Theo đó, chủ đầu tư các dự án 
tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân cần 
tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp 
phòng chống phát tán bụi tại công 
trường, nhà máy, bãi thải xỉ, có kế 
hoạch trồng cây xanh để tạo cảnh 
quan, triển khai nghiêm túc, đầy đủ các 
giải pháp bảo vệ môi trường theo quy 
định. 

UBND huyện Tuy Phong tiếp tục 
triển khai thực hiện chỉ đạo UBND tỉnh, 
chỉ đạo các phòng, ban bám sát địa 
bàn để nắm thông tin phản ảnh của 
người dân liên quan đến hoạt động 
của các dự án tại Trung tâm điện lực 
Vĩnh Tân để kịp thời xử lý. Đẩy mạnh 
tuyên truyền, vận động để người dân 
hiểu, chấp hành tốt quy định pháp luật, 
không gây mất trật tự an ninh tại khu 
vực này. 

Đồng thời, chỉ đạo lực lượng 
chức năng của huyện tăng cường 
kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực 
hiện các biện pháp bảo vệ môi trường 
của các dự án tại Trung tâm điện lực 
Vĩnh Tân; đặc biệt là quá trình vận 
chuyển, đổ đất thải từ các công trình 
xây dựng cũng như các vấn đề phát 
sinh khác có nguy cơ gây ô nhiễm môi 
trường,... kịp thời xử lý các hành vi vi 
phạm theo quy định pháp luật. 

Sở Tài nguyên và Môi trường 
phối hợp với các đơn vị liên quan 
thường xuyên kiểm tra, giám sát việc 
thực hiện các công trình, biện pháp 
bảo vệ môi trường trong quá trình xây 
dựng và vận hành của các dự án tại 
Trung tâm điện lực Vĩnh Tân và Bến 
cảng tổng hợp Vĩnh Tân… 

 Linh Nga // 
https://baotainguyenmoitruong.vn.- 

2018 (ngày 28 tháng 2) 
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BÌNH THUẬN XÂY ĐỀ ÁN “BỔ SUNG MỤC TIÊU 
KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TRONG CÁC DỰ ÁN 

DU LỊCH” 

BND Bình Thuận vừa công bố kết 
luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại 
buổi làm việc nghe báo cáo Đề án 

"Bổ sung mục tiêu kinh doanh bất động 
sản nghỉ dưỡng loại hình biệt thự, căn hộ 
cao tầng (bất động sản du lịch), khu du 
lịch trên địa bàn tỉnh". 

 

Với hàng loạt dự án du lịch chậm tiến độ, 
UBND Bình Thuận hy vọng thêm mục tiêu kinh 
doanh bất động sản nghỉ dưỡng để hồi sinh 
các dự án 

Theo kết luận của  Chủ tịch UBND 
tỉnh, việc xây dựng, ban hành Đề án "Bổ 
sung mục tiêu kinh doanh bất động sản 
nghỉ dưỡng loại hình biệt thự, căn hộ cao 
tầng (bất động sản du lịch) trong các dự 
án du lịch, khu du lịch trên địa bàn tỉnh" là 
hết sức cần thiết và phù hợp với xu thế 
phát triển hiện nay, góp phần phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong thời 
gian tới. 

Đề án được xây dựng với mục tiêu 
đáp ứng kịp thời thực tiễn của xã hội về 
phát triển thị trường bất động sản du lịch 
trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện cho chủ 
đầu tư các dự án du lịch tranh thủ được 
nguồn vốn từ các nhà đầu tư thứ cấp để 
đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, khai 

thác hợp lý tài nguyên du lịch và phát triển 
đa dạng các sản phẩm du lịch, góp phần 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tiếp 
thu để hoàn chỉnh Đề án với việc bổ sung, 
điều chỉnh các vấn đề sau: 

Khẳng định việc bổ sung mục tiêu 
kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng loại 
hình biệt thự, căn hộ cao tầng gắn với 
quyền sử dụng đất lâu dài trong các dự án 
du lịch, nhưng không được làm sai lệch 
mục tiêu chính là phát triển du lịch trong 
các khu du lịch và từng dự án du lịch; 
không hình thành đơn vị ở. 

Bổ sung các nguyên tắc quy định 
cần thiết liên quan tới bất động sản nghỉ 
dưỡng nói chung và căn hộ cao tầng 
(condotel) nói riêng, góp phần khai thác 
hợp lý tài nguyên du lịch và phát triển du 
lịch tỉnh Bình Thuận theo hướng bền 
vững. 

Không đặt vấn đề quy mô tối thiểu 
trong đô thị và ngoài đô thị. Tùy vào tình 
hình cụ thể, UBND tỉnh xem xét, quyết 
định trên cơ sở phù hợp với quy hoạch đã 
được duyệt và hài hòa với tổng thể chung. 

Bỏ nội dung quy định vị trí khu đất 
của dự án có chiều sâu tính từ ranh giao 
đất giáp đường ven biển đến ranh giao 
đất giáp biển nhỏ hơn 150m. Đồng thời, 
bổ sung nội dung: Thực hiện đúng quy 
định của Luật Tài nguyên, môi trường biển 
và hải đảo về Đường mực nước triều cao 
trung bình nhiều năm. 

Không đặt vấn đề bố trí quỹ đất xây 
dựng nhà ở xã hội trong các dự án. 

N.Đăng // https://cafeland.vn.- 
2018 (ngày 8 tháng 2) 

U 
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BÌNH THUẬN PHÁT TRIỂN BIỆT THỰ, CĂN HỘ 
CAO TẦNG TẠI CÁC KHU DU LỊCH 

ừ sức cầu lớn về du lịch, thời gian 
gần đây đã kéo theo làn sóng đầu 
từ địa ốc với sức nóng ngày càng 

gia tăng tại tỉnh Bình Thuận. 

UBND Bình Thuận vừa công bố kết 
luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm 
việc nghe báo cáo Đề án "Bổ sung mục 
tiêu kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng 
loại hình biệt thự, căn hộ cao tầng (bất 
động sản du lịch), khu du lịch trên địa bàn 
tỉnh". 

 

Theo kết luận của Chủ tịch UBND 
tỉnh Bình Thuận, việc xây dựng, ban hành 
đề án này là hết sức cần thiết và phù hợp 
với xu thế phát triển hiện nay, góp phần 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 
thời gian tới. 

Đề án được xây dựng với mục tiêu 
đáp ứng kịp thời thực tiễn của xã hội về 
phát triển thị trường bất động sản du lịch 
trên địa bàn tỉnh. 

Tạo điều kiện cho chủ đầu tư các dự 
án du lịch tranh thủ được nguồn vốn từ 
các nhà đầu tư thứ cấp để đẩy nhanh tiến 
độ triển khai dự án, khai thác hợp lý tài 
nguyên du lịch và phát triển đa dạng các 
sản phẩm du lịch, góp phần phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh. 

UBND tỉnh Bình Thuận giao Sở Xây 
dựng tiếp thu để hoàn chỉnh Đề án với 
việc bổ sung, điều chỉnh các vấn đề 
sau: 

Khẳng định việc bổ sung mục tiêu 
kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng loại 
hình biệt thự, căn hộ cao tầng gắn với 
quyền sử dụng đất lâu dài trong các dự án 
du lịch, nhưng không được làm sai lệch 
mục tiêu chính là phát triển du lịch trong 
các khu du lịch và từng dự án du lịch; 
không hình thành đơn vị ở. 

Bổ sung các nguyên tắc quy định 
cần thiết liên quan tới bất động sản nghỉ 
dưỡng nói chung và căn hộ cao tầng 
(condotel) nói riêng, góp phần khai thác 
hợp lý tài nguyên du lịch và phát triển du 
lịch tỉnh Bình Thuận theo hướng bền 
vững. 

Không đặt vấn đề quy mô tối thiểu 
trong đô thị và ngoài đô thị. Tùy vào tình 
hình cụ thể, UBND tỉnh Bình Thuận xem 
xét, quyết định trên cơ sở phù hợp vớiquy 
hoạchđã được duyệt và hài hòa với tổng 
thể chung. 

Bỏ nội dung quy định vị trí khu đất 
của dự án có chiều sâu tính từ ranh giao 
đất giáp đường ven biển đến ranh giao 
đất giáp biển nhỏ hơn 150 m. Đồng thời, 
bổ sung nội dung thực hiện đúng quy định 
của Luật Tài nguyên, môi trường biển và 
hải đảo về Đường mực nước triều cao 
trung bình nhiều năm. Không đặt vấn đề 
bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội trong 
các dự án. 

Tính đến ngày 20/10/2017, trên địa 
bàn tỉnh Bình Thuận có 41 dự án biệt thự 
du lịch nghỉ dưỡng (resort) được chấp 
thuận đầu tư còn hiệu lực, với tổng diện 
tích 2.861 ha và tổng vốn đầu tư 21.042 tỷ 
đồng; 1 dự án căn hộ khách sạn 
(condotel) với diện tích 2,5 ha, tổng vốn 
đầu tư 3.069 tỷ đồng. 

Theo thống kê của Sở Văn hóa - Thể 
thao - Du lịch tỉnh Bình Thuận, hiện mỗi 
tháng Bình Thuận đón khoảng 380.000 - 
400.000 lượt khách, trong đó khách quốc 
tế khoảng 50.000 lượt và Mũi Né là địa 
điểm chiếm phần lớn. 

T 
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Đặc biệt vào những ngày cuối tuần, 
hay các dịp lễ, lượng du khách đến Mũi 
Né tăng đột biến, dẫn đến thực trạng công 
suất phòng từ các resort đến nhà nghỉ, 
phòng trọ đều không đủ đáp ứng. Theo 
đó, giá cho thuê phòng đã tăng cao gấp 
đôi, thậm chí gấp 3 bình thường, nhưng 
vẫn không đủ phòng đáp ứng nhu cầu du 
khách. 

 

Từ sức cầu lớn về du lịch, thời gian 
gần đây đã kéo theo làn sóng đầu từ địa 
ốc với sức nóng ngày càng gia tăng. Hầu 
hết các đại gia địa ốc đã nhập cuộc vào 
thị trường này ngày càng mạnh hơn. 

Đơn cử, vừa qua CTCP Đầu tư Bất 
động sản Thiên Minh (Thiên Minh Group) 
đã chính thức ký kết trở thành đối tác hợp 
tác phát triển và độc quyền phân phối dự 
án khu căn hộ và biệt thự nghỉ dưỡng 

Aloha Beach Village, một dự án có quy 
mô lớn của Công ty CP Đầu tư Thương 
mại Dịch vụ Việt Úc (Việt Úc Group). 

Vị trí dự án tọa lạc ngay góc 2 trục 
đường biển kéo dài 27 km tại xã Thuận 
Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 
Thuận, Việt Nam. Aloha Beach Village có 
diện tích 15 ha với tổng mức đầu tư là 
3.200 tỷ đồng. Dự án là quần thể gồm khu 
resort, trung tâm thương mại với 50 
shophouse và 300 condotel, khách sạn 4 
sao với 3.200 căn hộ và biệt thự nghỉ 
dưỡng ven biển. 

“So với nhiều địa phương khác, tiềm 
năng du lịch Bình Thuận được đánh giá là 
một trong những điểm đến du lịch an toàn, 
hấp dẫn bậc nhất Nam Trung Bộ. Trong 
đó huyện Hàm Thuận Nam là địa phương 
có một vị trí đắc địa về du lịch với 3 xã 
nằm ven biển. 

Ngoài bãi biển Mũi Né đã bão hòa, 
Hàm Thuận Nam có bờ biển đẹp, hoang 
sơ, quyến rũ hơn; du khách đến đây còn 
được tham quan nhiều địa danh nổi tiếng 
Mũi Kê Gà, Khu du lịch Núi Tà Cú, Dinh 
Thầy Thím, Đồi cát Bàu Trắng, Vịnh đá 
nhảy...”, ông Từ Văn Phước - Chủ tịch 
HĐQT Công ty Việt Úc Group chia sẻ. 

Duy Khánh // http://ndh.vn.-2018 
(ngày 9 tháng 2) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN SẼ TRỞ THÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH 

rong tuần qua, UBND tỉnh Bình 
Thuận đã tổ chức cuộc họp về các 
lĩnh vực trọng tâm để phát triển Đô 

thị thông minh. Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Ngọc Hai chủ trì cuộc họp; cùng 
dự có Phó Chủ tịch UBDN tỉnh Nguyễn 
Đức Hòa và lãnh đạo các Sở, ban, ngành 
của tỉnh. 

Tại cuộc họp, đại diện VNPT đã giới 
thiệu đến đại biểu dự họp những vấn đề 
chung của đô thị hiện nay; nhu cầu dự 
báo và điều hành tổng thể của đô thị; bối 
cảnh công nghệ thế giới; các công nghệ 
nền tảng cho đô thị thông minh; xu hướng 

phát triển đô thị thông minh trên thế giới; 
mục tiêu phát triển đô thị thông minh; 
quản trị đô thị theo hướng đô thị thông 
minh; các thành phố điển hình về đô thị 
thông minh trên thế giới và tình hình triển 
khai đô thị thông minh tại Việt Nam. 

Theo đó, đô thị thông minh được 
hiểu là sử dụng công nghệ thông tin và 
truyền thông để nâng cao chất lượng 
sống, khả năng làm việc và đảm bảo phát 
triển bền vững. Hiện nay, một số lĩnh vực 
trọng tâm của đô thị thông minh là: Chính 
quyền số, y tế, giáo dục, nông nghiệp, du 

T 
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lịch, giao thông, an toàn an ninh, quy 
hoạch đô thị và môi trường. 

 

VNPT giới thiệu đề án xây dựng thành phố 
thông minh tại tỉnh Bình Thuận 

Để xây dựng đô thị thông minh tại 
tỉnh Bình Thuận, VNPT đề xuất 7 nguyên 
tắc thực hiện là: Bám sát định hướng phát 
triển của Chính phủ, phù hợp với điều 
kiện đặc thù của địa phương; lấy người 
dân làm trung tâm của chiến lược phát 
triển các dịch vụ đô thị thông minh; tham 
khảo các xu hướng nổi bật, từ đó đúc kết 
những kinh nghiệm thực tiễn để xây dựng 
đô thị thông minh; xác định rõ các giải 
pháp có thể triển khai ngay để sớm mang 
lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp và 
chính quyền; xây dựng đô thị thông minh 
trên nền tảng công nghệ hiện đại, đồng 
bộ, có khả năng kết nối cao và an toàn, 
bảo mật; đảm bảo sự đồng bộ giữa các 
giải pháp công nghệ và phi công nghệ; 
thiết lập nền tảng mở để khuyến khích 
doanh nghiệp và người dân cùng tham 
gia. 

Qua nghe ý kiến của các đại biểu dự 
họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc 
Hai nhấn mạnh: Việc xây dựng đô thị 
thông minh cho tỉnh Bình Thuận là xu 
hướng tất yếu trong thời gian tới, nhất là 
ở lĩnh vực môi trường, nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao, du lịch, giao thông... 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu 
cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối 
hợp với VNPT xây dựng Đề án đô thị 
thông minh trình UBND tỉnh xem xét. Sở 
Thông tin và Truyền thông phối hợp với 
các Sở, ngành rà soát, đánh giá lại hạ 
tầng công nghệ thông tin hiện nay, qua đó 
đề xuất xây dựng lộ trình ứng dụng nhằm 

đáp ứng yêu cầu phát triển của từng 
ngành về xây dựng đô thị thông minh; 
thành lập Ban Điều hành thực hiện Đề 
án… 

 

Giải pháp đô thị thông minh được áp dụng 
trong lĩnh vực y tế 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng 
Giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm tiếp 
nhận những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch 
UBND tỉnh, các ý kiến trao đổi, thảo luận; 
đồng thời VNPT sẽ cử chuyên gia vào 
cùng với địa phương thực hiện Đề án xây 
dựng Đô thị thông minh trong thời gian 
sớm nhất, đáp ứng yêu cầu theo lộ trình 
của UBND tỉnh Bình Thuận đề ra. 

VNPT hiện là một trong những đơn 
vị đi đầu trong lĩnh vực tư vấn và triển 
khai đô thị thông minh tại Việt Nam. Tính 
đến thời điểm hiện tại, VNPT đã tư vấn và 
triển khai các giải pháp thông minh cho 17 
tỉnh thành phố trên phạm vi cả nước. Vào 
tháng 10/2017, VNPT đã triển khai thành 
công giai đoạn 1 của đề án đô thị thông 
minh cho huyện đảo Phú Quốc. Tháng 
11/2017, VNPT đã cùng với UBND thành 
phố Hồ Chí Minh hoàn thành và chính 
thức công bố bản đề án xây dựng đô thị 
thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 
đến năm 2025. VNPT cũng đã hoàn thành 
Đề án Du lịch thông minh cho thành phố 
Hà Nội…. 

Lê Hường // 
http://xahoithongtin.com.vn.- 2018 

(ngày 8 tháng 2) 
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4 GIỜ NGHẸT THỞ CỨU 12 NGƯ DÂN GẶP NẠN 
TRÊN BIỂN 

au gần 4 tiềng đồng hồ hành trình 
trong điều kiện sóng gió cấp 7 tàu 
Cảnh sát biển 9001 đã cứu vớt toàn 

bộ ngư dân gặp nạn lên tàu CSB 9001, 
kịp thời chăm sóc y tế, cung cấp nhu yếu 
phẩm, đảm bảo an toàn tính mạng. 

Ngày 4-1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 
cho biết, vào lúc12h45 tàu Cảnh sát biển 
9001 trong khi đang làm nhiệm vụ trên 
biển nhận được thông tin tàu cá BTH 
97525 TS (trên tàu có 12 ngư dân) gặp 
sóng to gió lớn và bị đánh chìm, cách đảo 
Phú Quý khoảng 25 hải lý, toàn bộ 12 ngư 
dân trong tình trạng nguy cấp. Tàu cá 
BTH 97525 TS do Ông Trần Động (quê ở 
huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận) làm 
thuyền trưởng.  

Sau khi nhận được tin, tàu Cảnh sát 
biển 9001 ngay lập tức điều tàu xuất phát 
ra vị trí tàu cá bị nạn để tìm kiếm, đồng 
thời báo cáo về sở chỉ huy Bộ tư lệnh 
Vùng Cảnh sát biển 3.  

Sau gần 4 tiềng đồng hồ hành trình 
trong điều kiện sóng gió cấp 7, có lúc giật 
cấp 8 và đến khoảng 16h30 tàu Cảnh sát 
biển 9001 đã tiếp cận được tàu BTH 
97525 TS, mặc dù biển động mạnh nhưng 
toàn thể cán bộ, chiến sĩ trên tàu đã 
nhanh chóng triển khai các phương án 
cứu nạn, quyết tâm cứu vớt bằng được 
toàn bộ ngư dân gặp nạn lên tàu CSB 
9001, kịp thời chăm sóc y tế, cung cấp 
nhu yếu phẩm, đảm bảo an toàn tính 
mạng. 

 

 

Lực lượng Cảnh sát biển đang cứu tàu cá bị 
chìm.  

Hiện tàu đang hành trình đưa 12 ngư 
dân về đảo Phú Quý bàn giao cho các cơ 
quan chức năng. 

Nhật Minh // http://cand.com.vn.- 
2018 (ngày 4 tháng 2) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN ĐẨY MẠNH KIM NGẠCH XUẤT KHẨU 
THANH LONG 

ỉnh đưa ra nhiều chính sách nhằm 
đưa khoa học công nghệ vào sản 
xuất, đạt tiêu chuẩn GAP để mở 

rộng cánh cửa xuất ngoại cho thanh 
long. 

Bình Thuận hiện có trên 27.500 ha 
thanh long trên tổng số 400.000 ha đất 
nông nghiệp, gấp 4 lần diện tích trồng 
mười năm về trước (7.000 ha). Đây 

S 

T 
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cũng là vựa thanh long lớn nhất cả 
nước, chiếm hơn 86% tổng sản lượng 
thanh long của các tỉnh thành. 

Tỉnh cũng có 9.500 ha thanh long 
được chứng nhận VietGap, 262 ha 
chứng nhận Global Gap. Trên địa bàn, 
54 doanh nghiệp và cơ sở thu mua, kinh 
doanh thanh long đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm trong sơ chế, đóng gói xuất 
khẩu. 

 

Từ cây hoang dã, thanh long đã trở thành 
hàng hóa thay đổi bộ mặt kinh tế nông thôn 
Bình Thuận nửa thế kỷ qua. Ảnh: Bizmedia 

Tuy nhiên, từ năm 2008 đến nay, 
tổng sản lượng thanh long xuất khẩu 
chính ngạch hàng năm của Bình Thuận 
chỉ đạt 11.000-13.000 tấn (chiếm 2-3% 
tổng sản lượng). Trong đó, chủ lực vẫn 
là thị trường châu Á (70%), châu Âu 
(20%), châu Mỹ (6%) và châu Đại 
dương (4%). 

15% thanh long được tiêu thụ nội 
địa. 82-83% sản lượng còn lại xuất theo 
con đường "tiểu ngạch" sang thị trường 
Trung Quốc. Thủ tục giao hàng và thanh 
toán dễ dàng, phù hợp cho nhiều hộ 
kinh doanh nhỏ lẻ, song giá bán bấp 
bênh.   

Trước thực tế này, tỉnh Bình Thuận 
đã đề ra hướng đi mới trong năm 2018 
là nâng cao giá trị cho cây thanh long. 
Nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch gồm 
tiếp tục xúc tiến, đưa thanh long Bình 
Thuận vươn ra các thị trường xa hơn ở 

miền Bắc và Trung; tăng hàm lượng 
khoa học công nghệ cho sản phẩm và 
tiếp tục sản xuất sạch để mở rộng cánh 
cửa xuất khẩu chính ngạch. 

Xác định thanh long là mũi nhọn 
kinh tế nông nghiệp, ngày 9/9/2016, kế 
hoạch số 3271/KH-UBND đã được 
UBND tỉnh Bình Thuận ban hành nhằm 
đẩy mạnh hoạt động mở rộng thị trường 
cho trái thanh long giai đoạn 2016-2020. 

 

Sản xuất thanh long sấy khô là một trong 
những hướng mở rộng đầu ra cho nông sản 
Bình Thuận. Ảnh: Bizmedia 

Để xuất khẩu chính ngạch, thanh 
long phải tuân thủ quy trình sản xuất 
sạch, truy xuất nguồn gốc, trải qua chiếu 
xạ, kiểm tra nhiều tiêu chí về an toàn 
thực phẩm theo yêu cầu của đối tác. 
Theo lãnh đạo tỉnh, chi phí cho trồng trọt 
và kiểm tra chất lượng, vận chuyển xuất 
khẩu khá cao. Vì vậy, để mở rộng thị 
trường xuất khẩu chính ngạch, tỉnh sẽ 
liên kết các hộ nông dân thành hợp tác 
xã, tổ sản xuất và hợp tác với doanh 
nghiệp. 

Trong kế hoạch xúc tiến thương 
mại năm 2018, Sở Công thương Bình 
Thuận cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ các 
doanh nghiệp, người trồng tham gia hội 
chợ triển lãm để quảng bá, tìm kiếm đối 
tác, mở rộng thị trường xuất khẩu sang 
châu Âu, Bắc Mỹ, Đông Nam Á, Đông 
Bắc Á và các quốc gia đã ký hiệp định 
thương mại tự do với Việt Nam. 
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Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu 
thụ trọng điểm của thanh long Bình 
Thuận trong những năm tới. Do vậy, 
ngoài duy trì hình thức buôn bán biên 
mậu với Trung Quốc như hiện nay, lãnh 
đạo tỉnh cho biết sẽ nỗ lực để tăng xuất 
khẩu chính ngạch bằng đường biển vào 
các tỉnh thành phía Đông như Thượng 
Hải, Thiên Tân, Bắc Kinh, Hồ Bắc… 

Mỗi năm, Bình Thuận thu hoạch 
hơn 500.000 tấn thanh long, chủ yếu tại 
các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận 
Nam và TP Phan Thiết. Từ cây hoang 
dã, thanh long qua nửa thế kỷ đã trở 
thành hàng hóa cải thiện bộ mặt nông 
thôn Bình Thuận. Cây sinh trưởng tốt 
trên điều kiện khô hạn nơi đây, tuổi thọ 
có thể đến 20 năm.  

Thanh long được xếp vào nhóm 12 
cây ăn quả chủ lực, một trong 9 loại cây 
trồng có lợi thế cạnh tranh của Việt Nam 
trên thị trường thế giới. Trái không chỉ 
giàu vitamin C, B1, B2, B3 mà còn nhiều 
khoáng chất, có thể làm nước uống giải 
khát, trái cây sấy dẻo, sấy khô. 

Năm 2008, chuyến bay đầu tiên 
của thanh long Bình Thuận mang theo 2 
container của Công ty Cổ phần Thủy hải 
sản Sơn Sơn và Công ty TNHH Thanh 
long Hoàng Hậu đã nhập cảng Mỹ. Đây 
là cột mốc quan trọng đánh dấu sự đón 
nhận của thị trường nước ngoài với 
thanh long Việt. 

Thủy Dư // 
https://vnexpress.net.- 2018  

(ngày 9 tháng 2) 

__________________________________ 

XUỐNG ĐỒNG BÀN CHUYỆN 'XÚC TIẾN' 

ổi mới công tác xúc tiến thương 
mại, thay vì tổ chức các hội 
nghị, triển lãm hàng hóa, nhiều 
địa phương gần đây đã chuyển 

hướng đưa các đoàn doanh nhân đến 
tận ruộng đồng để bàn chuyện làm ăn 
với bà con, phương cách này đã mang 
lại hiệu quả rất cao. 

 

Thu hoạch thanh long 

Giao thương chỉ ngồi bàn giấy có 
lẽ đã không còn phù hợp với bối cảnh 
kinh doanh hiện nay, nhất là kinh 
doanh mặt hàng nông sản. Bởi thế, 
trong năm 2017, Vụ Thị trường trong 
nước (Bộ Công Thương) đã “làm mới” 
một số khâu trong công tác xúc tiến 
thương mại, trong đó có việc tổ chức 
đưa các đoàn thương gia nước ngoài 
đến các vùng nguyên liệu xoài, thanh 
long, dứa… hay các vuông nuôi tôm, 
cá, để họ tận mắt thấy quy trình sản 
xuất và bàn trực tiếp chuyện làm ăn. 
Các chuyên viên của Bộ hay của Sở 
Công Thương tại các địa phương đó 
chỉ đóng vai người kết nối, không tham 
gia thương thảo như mua mặt hàng 
nào, sản lượng, kích cỡ bao nhiêu, giá 
bán, thời gian giao hàng, cách thanh 
toán… như thế nào. “Cách làm trực 
quan này chỉ mất thêm công đi nhưng 
giảm được tốn kém từ hội họp và 
mang lại hiệu quả nhờ nhu cầu về 

Đ 
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cung - cầu hàng hóa giữa người bán 
và người mua được bàn thảo trực tiếp” 
- ông Hoàng Anh Tuấn - Phó Vụ 
trưởng Vụ Thị trường trong nước - 
đánh giá. 

Nổi tiếng là vương quốc của trái 
thanh long, trước đây người trồng 
thanh long tại Bình Thuận thường phát 
“ốm” khi mùa rộ vì “đầu ra” thiếu ổn 
định. Tuy nhiên vài năm gần đây, nhờ 
biết cách tiếp thị, trái thanh long đã 
được tiêu thụ ổn định, giá lại cao hơn 
trước. Ông Đỗ Minh Kính - Giám đốc 
Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận - 
cho biết, tỉnh hiện có trên 27.000 ha 
trồng thanh long, trong đó 25.000 ha 
đang cho sản phẩm, sản lượng đạt 
khoảng 600.000 tấn/năm. Hiện tại, cả 
tỉnh có 9.500 ha thanh long được 
chứng nhận VietGAP, 262 ha chứng 
nhận GlobalGAP. Thanh long Bình 
Thuận tiêu thụ nội địa khoảng 15%, 
xuất khẩu 85% vào 16 thị trường, trong 
đó 70% là thị trường châu Á. Ngoài 
hàng nghìn hộ nông dân, còn có 
khoảng 100 doanh nghiệp trồng và 
kinh doanh loại trái cây này. 

 

Đoàn doanh nhân Đông Hưng (Trung 
Quốc) và Móng Cái (Quảng Ninh) tại ruộng 
thanh long ở Bình Thuận 

“Thanh long Bình Thuận xuất 
khẩu chính ngạch chưa nhiều, chủ yếu 
xuất qua đường biên mậu, nhưng cách 
này tiềm ẩn nhiều rủi ro về giao nhận, 
thanh toán. Do vậy Bình Thuận đang 

tập trung cho những lô hàng xuất 
chính ngạch để hướng đến một thị 
trường minh bạch, an toàn và bền 
vững hơn” - ông Kính chia sẻ. Mới đây, 
ngành Công Thương tỉnh Bình Thuận 
đã tổ chức mời đoàn doanh nhân TP. 
Đông Hưng (tỉnh Quảng Tây, Trung 
Quốc) và TP. Móng Cái (tỉnh Quảng 
Ninh) trực tiếp đến các vườn thanh 
long để thưởng thức hương vị của trái 
thanh long được canh tác theo phương 
pháp mới, đồng thời bàn chuyện mua 
bán trực tiếp với người nông dân. 

 

Thưởng thức hương vị thanh long ruột đỏ 

Tại vườn thanh long 10 ha của 
Công ty Rau quả Bình Thuận, huyện 
Hàm Thuận Nam, đoàn doanh nhân 
của TP. Đông Hưng và TP. Móng Cái 
đã trực tiếp hái thanh long và thưởng 
thức hương vị ngay tại vườn. Tại đây, 
các thương nhân Đông Hưng đã trực 
tiếp trao đổi với chủ vườn, sau đó đề 
nghị các doanh nhân Móng Cái thảo 
hợp đồng ghi nhớ để sắp tới nhập 
khẩu thanh long với số lượng lớn. Tại 
vườn thanh long chứng nhận 
GlobalGAP này, ông A Lâm - chủ một 
công ty thương mại lớn của TP. Đông 
Hưng - chia sẻ, chuyến đi đến vườn 
thanh long lần này thật bổ ích vì biết rõ 
được quy trình trồng, chất lượng hàng 
hóa. “Quan trọng nhất, nhà vườn đã 
hiểu sâu, hiểu rõ về nhu cầu của Trung 
Quốc và cam kết sản xuất theo yêu 
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cầu để sắp tới doanh nghiệp Móng Cái 
thu mua và cung cấp cho chúng tôi” - 
vị thương nhân nước bạn cho hay. 

Có mặt tại vườn thanh long xanh 
mướt điểm xuyết những quả căng 
mọng, chín đỏ của ông Đặng Văn Bản 
(Hàm Thuận Nam, Bình Thuận), ông 
Bản hồ hởi nói, trước đây, bà con lo 
nhất là vấn đề đầu ra, tuy nhiên thông 
qua sự giúp đỡ của ngành Công 
Thương địa phương, nông dân đã bán 
được trực tiếp hàng cho các đầu mối 
lớn. Nhờ vậy lượng tiêu thụ hàng hóa 
luôn ổn định và giá cả cũng tăng lên. 

Tại hệ thống siêu thị LOTTE Mart, 
hàng Việt hiện chiếm đến 95%, tỷ lệ 
này tăng dần hàng năm. Để hàng hóa 
đặt trên quầy kệ có chất lượng cao, an 
toàn vệ sinh thực phẩm, có truy xuất 
nguồn gốc, được bao gói đẹp mắt… 
LOTTE Mart đã trực tiếp hợp tác với 
doanh nghiệp, người nông dân để sản 
xuất theo yêu cầu của mình. Để làm 
được điều này, ông Đoàn Diệp Bình - 
Trưởng phòng Truyền thông LOTTE 
Mart Việt Nam - cho biết: Chúng tôi 
chọn lựa kỹ những nhà cung cấp có đủ 
năng lực, uy tín và đặt hàng họ với 
những tiêu chí nghiêm ngặt về chủng 
loại, chất lượng và kích cỡ. Chúng tôi 
cũng hợp tác với người nông dân xây 
dựng chuỗi sản xuất thực phẩm sạch, 
an toàn, sau đó hình thành những mặt 
hàng gắn nhãn hàng riêng (Choice L), 
nhờ đó giá trị hàng Việt đã được nâng 
cao hơn so với trước đây. 

Trong năm 2017, Sở Công 
Thương TP. Hồ Chí Minh đã triển khai 
nhiều giải pháp làm cầu nối gắn kết 
doanh nghiệp thành phố với các tỉnh; 
thông qua việc tổ chức các đoàn của 
thành phố và doanh nghiệp đưa sản 
phẩm về các tỉnh, tạo điều kiện cho 
doanh nghiệp các tỉnh kết nối, mở rộng 
thị trường tiêu thụ. Hiện tại, đã có 75 

dự án đầu tư sản xuất, liên kết đầu tư 
giữa doanh nghiệp thành phố với các 
tỉnh/thành phố với tổng vốn đầu tư đạt 
27.428 tỷ đồng, gồm các dự án nuôi 
trồng, chế biến thực phẩm, xây dựng 
nhà máy, trang trại, trung tâm thương 
mại, siêu thị… Trong đó, liên kết cung 
ứng vốn cho nông dân chăn nuôi, 
trang trại rau sạch đạt 2.500 tỷ đồng 
mỗi năm. 

Trò chuyện với chúng tôi, ông 
Nguyễn Phương Đông - Phó giám đốc 
Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh - 
chia sẻ, trong chuỗi liên kết này, ngành 
Công Thương thành phố đã tổ chức 
nhiều đoàn, nhiều đợt đến tận vùng 
nguyên liệu ở Tây Nguyên, miền Trung 
và miền Tây Nam bộ, trực tiếp gặp nhà 
sản xuất, người nông dân trên những 
cánh đồng trồng hoa, quả, trên bờ 
vuông tôm cá. Trong những cuộc gặp 
gỡ bàn thảo trực tiếp như thế, nhu cầu 
của người mua và người bán đều “vỡ 
lẽ”, vì thế chuyện hợp tác kinh doanh 
đã được rút ngắn và trở nên dễ dàng 
hơn. 

“Cách gặp gỡ trực tiếp giữa 
người bán và người mua còn làm giảm 
được những tầng nấc trung gian, giảm 
thiểu rủi ro trong chuỗi sản xuất hàng 
hóa. Cách làm này còn giúp nâng cao 
chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản 
xuất và giá thành sản phẩm có tính 
cạnh tranh cao hơn” - ông Đông khẳng 
định. 

Trực tiếp gặp gỡ nhà nhập khẩu, 
gặp đối tác mua hàng sẽ giúp bà con 
hiểu rõ thị trường yêu cầu gì từ chất 
lượng đến mẫu mã, giá cả, từ đó thay 
đổi phương thức sản xuất nhằm đáp 
ứng tối đa nhu cầu của khách hàng. 

Thế Vĩnh - Nguyễn Phượng // 
http://baocongthuong.com.vn.- 2018 

(ngày 22 tháng 2) 
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THƯƠNG LÁI TRUNG QUỐC ĐẨY GIÁ THANH LONG 
TĂNG VỌT 

hương lái Trung Quốc đang thu 
mua thanh long Bình Thuận với giá 
cao để phục vụ thị trường Tết ở 
nước họ 

Khoảng 1 tuần lễ trở lại đây, cảnh 
mua bán thanh long ở huyện Hàm Thuận 
Nam - thủ phủ thanh long của tỉnh Bình 
Thuận - nhộn nhịp hơn hẳn mọi khi. Nhiều 
thương lái Trung Quốc đến tận vườn để 
thu mua hoặc đặt cọc để gom hàng trong 
vài ngày tới. Giá thanh long bình quân 
được họ thu mua từ 18.000-20.000 
đồng/kg, thậm chí lên đến 21.000-22.000 
đồng/kg đối với loại trái to, đẹp. 

 

Người trồng thanh long ở Bình Thuận phấn 
khởi vì bán được giá dịp Tết nguyên đán này 

Chị Lê Thị Tâm, chủ doanh nghiệp 
chuyên mua bán thanh long ở huyện Hàm 
Thuận Nam, cho biết đây là giá cao nhất 
từ trước đến nay được tư thương Trung 
Quốc thu mua vào dịp Tết nguyên đán. 
"Các doanh nghiệp địa phương, thương 
lái trong nước không thể "đua" giá với họ 
vì không chủ động được thị trường tiêu 
thụ. Mình có xuất hàng sang Trung Quốc 
thì cũng bị lệ thuộc vào họ nên nếu không 
khéo sẽ lỗ" - chị Tâm so sánh. 

Anh Trần Trọng Phúc có hơn 7 sào 
thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP ở xã 
Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc phấn 

khởi cho biết hiện tư thương Trung Quốc 
đã đặt cọc một khoản tiền kha khá để thu 
mua với giá gần 26.000 đồng/kg, với giao 
hẹn là chậm nhất 1 tuần, bên mua sẽ thu 
hoạch. "Vụ thanh long Tết này năng suất 
tương đối, chắc lãi cũng khoảng 60-70 
triệu đồng" - anh Phúc hớn hở. 

Theo các nhà vườn, chỉ cần giá 
thanh long bình ổn ở mức 12.000-13.000 
đồng/kg thì nông dân đã "sống được"; từ 
15.000 đồng/kg trở lên, không chỉ có tiền 
tái đầu tư mà còn kiếm được kha khá. 

Những người trồng thanh long ở 
Bình Thuận cho biết năng suất vụ thanh 
long này không cao, trong khi thị trường 
Trung Quốc đang hút hàng nên tư thương 
của họ phải tranh thủ thu mua để kịp bán 
trong dịp Tết nguyên đán. Để tránh rủi ro 
trong mua bán, hầu hết các chủ vườn 
thanh long sau khi thống nhất giá cả đều 
yêu cầu tư thương Trung Quốc đặt cọc 
một khoản tiền tương đối và giao kèo thời 
gian thu hoạch cụ thể. "Bà con nào có 
thanh long bán trong dịp này sẽ trúng, chứ 
đến sau 23 tháng chạp thì chỉ có thể bán 
trong nước vì chắc chắn tư thương Trung 
Quốc sẽ ngưng thu mua" - ông Nguyễn 
Trí ở huyện Hàm Thuận Nam nhận định. 

Trao đổi với phóng viên Báo Người 
Lao Động ngày 1-2, ông Võ Huy Hoàng, 
Chủ tịch Hiệp hội Thanh long tỉnh Bình 
Thuận, cho biết theo khảo sát chưa đầy 
đủ, tổng sản lượng trái thanh long vụ Tết 
này ở huyện Hàm Thuận Nam khoảng 
4.000 tấn, Hàm Thuận Bắc trên dưới 
2.500 tấn và TP Phan Thiết gần 1.000 tấn. 
"Ngoài thị trường chính là Trung Quốc - 
chiếm khoảng 90% sản lượng, dịp Tết 
này, một số doanh nghiệp cũng xuất một 
lượng nhỏ thanh long sang Hồng Kông, 
Đài Loan, Úc..." - ông Hoàng cho biết.  

Lê Trường // http://nld.com.vn.- 2018 
(ngày 01 tháng 02)

T 
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“HUYỀN THOẠI LÀNG CHÀI” 

han Thiết, Bình Thuận từ lâu được 
du khách trong và ngoài nước biết 
đến như là một thiên đường du lịch 

biển với sóng, gió và những đồi cát trải dài 
vô tận… Và, show diễn “Huyền thoại làng 
chài” với những đặc trưng văn hóa của cư 
dân vùng đất này là một sự trải nghiệm 
mới, lựa chọn yêu thích của du khách. 

 

Chúng tôi theo đoàn khảo sát du lịch 
“Bình Thuận – những điểm mới” đến với 
vùng đất Phan Thiết –Bình Thuận. Trên 
đường, anh Nguyễn Văn Mỹ, Giám đốc 
Du lịch Lửa Việt tiết lộ, lần này sẽ khảo 
sát những điểm du lịch mới và hết sức 
hấp dẫn của Bình Thuận, trong đó 
Fishermen show “Huyền thoại làng chài”, 
một show diễn đậm chất văn hóa của cư 
dân vùng đất này sẽ là điểm đến không 
thể bỏ qua. 

Và dù đã được “quảng bá” từ trước 
ấy vậy mà khi được tận “mục sở thị”, 
chúng tôi đều bất ngờ trước sự hấp dẫn, 
hoành tráng của show diễn. Quả thực, 
đây là một show diễn đậm chất văn hóa 
bởi sự dàn dựng công phu, cũng như 
những thông điệp về văn hóa mà những 
người làm chương trình muốn truyền tải 
đến du khách. Có thể nói, thành công của 
show diễn chính là sự khác biệt ở cách 
làm mà show diễn mang lại. 

Với sự kết hợp nhiều lễ hội văn hóa 
truyền thống đặc sắc của dân tộc Chăm 
và Kinh, được thể hiện qua chính những 
nghệ nhân dân gian địa phương, các nghệ 
sĩ múa và bằng những trang thiết bị hiện 
đại, show diễn "Huyền thoại làng chài" đã 
mang đến cho khán giả cái nhìn mãn 
nhãn với những cung bậc cảm xúc mới lạ 
cùng nhau hòa quyện để tạo nên một tác 
phẩm nghệ thuật độc đáo, thăng hoa… 

 

Lấy cảm hứng từ “Làng chài Phan 
Thiết năm 1762” với nhiều tiết mục như ca 
múa, vũ kịch, kết hợp với kỹ xảo âm 
thanh, ánh sáng… đan xen khắc họa, hồi 
tưởng lại một bức tranh yên bình, tuyệt 
mỹ của những cư dân làng chài ven biển 
Phan Thiết, Bình Thuận. 

Show diễn đưa khán giản lạc vào 
một không gian giàu chất nghệ thuật mà ở 
đó điểm nhấn chính là câu chuyện tình 
yêu của chàng trai dân chài người Kinh 
trôi dạt tới biển trời Phan Thiết và được cô 
gái Chăm giúp đỡ, để rồi qua những tháng 
ngày bên nhau, tình yêu của họ càng 
thêm nồng đượm, cũng như chàng trai 
ngày càng say đắm vẻ đẹp và tình cảm 
của vùng đất và con người nơi đây. 

Với nhiều thủ pháp nghệ thuật mới 
lạ, lồng ghép nhiều tiết mục đậm bản sắc 

II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC  

P 
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văn hóa của hai dân tộc Kinh và Chăm, 
show diễn lần lượt dẫn dắt người xem tìm 
hiểu về những nét văn hóa đặc trưng, sinh 
hoạt bình dị của người dân làng chài, 
cảnh bình minh yên bình bên bờ biển với 
những chợ cá sống động, cảnh những 
chuyến thuyền thúng ra khơi, cảnh hợp 
sức cùng nhau kéo lưới, cảnh làm ra 
những hạt muối… tất cả được kết tinh từ 
vẻ đẹp của những giọt mồ hôi của những 
người dân chài đang ngày đêm tranh đấu 
với bão giông, điều kiện thiên nhiên khắc 
nghiệt để vươn lên vui sống - một hình 
ảnh bình yên đặc trưng của những làng 
chài ven biển miền Duyên hải Nam Trung 
Bộ. 

Từ câu chuyện tình yêu của chàng 
dân chài người Kinh với cô gái Chăm, đạo 
diễn dẫn dắt người xem đến với những lễ 
hội truyền thống của vùng đất Phan Thiết 
như: Cầu Ngư - cầu ông Nam Hải tại dinh 
Vạn Thủy Tú với khúc hò Bá Trạo đầy tâm 
linh, với lễ hội Kate rộn rã đầy sắc màu 
của người Chăm đã đem lại cho khán giả 
nhiều trải nghiệm thú vị. Mà trải nghiệm 
thú vị, bất ngờ nhất là khi đoàn rước hội 
từ cuối sân khấu đi lên với những trống 
ginăng, trống Paranưng rộn rã và tiếng 
kèn saranai réo rắt… Tất cả được tái hiện 
đầy màu sắc lãng mạn, sống động qua tài 
năng biểu diễn của các vũ công đương 
đại và các nghệ nhân dân gian. 

Xuyên suốt chương trình, công 
chúng sẽ được thưởng thức một bữa tiệc 
âm nhạc hoành tráng bởi đa dạng các loại 
nhạc cụ truyền thống và đặc biệt là các 
phần biểu diễn trực tiếp các bài “hát live” 
giàu cảm xúc của các nghệ nhân dân 
gian, kết hợp kĩ thuật công nghệ nước, 
giàn đu bay, màn hình LED tái hiện những 
khung cảnh sinh hoạt đời thường rất đỗi 
bình dị nhưng cũng hết sức dung dị của 
đồng bào Chăm dưới tháp Chăm 
Poshanư huyền bí, không khí náo nức 
của người dân với lễ hội Kate với những 
nhạc cụ dân tộc rộn rã, réo rắt.. 

Với sự đầu tư tỉ mỉ và công phu, 
được nhào nặn qua bàn tay của biên đạo 
Trần Ly Ly cùng với sự tâm huyết của nhà 
đầu tư và các cộng sự, “Huyền thoại làng 
chài” đã và đang đưa khán giả, du khách 
tiếp cận và trải nghiệm văn hóa của vùng 
đất Phan Thiết – Bình Thuận, những nét 
độc đáo của văn hóa Chăm và những ngư 
dân làng chài ven biển. Và hơn hết, đội 
ngũ tổ chức chương trình đã và đang 
quyết tâm đưa Huyền thoại làng chài trở 
thành một show “phải xem” khi du khách 
có dịp ghé thăm mảnh đất Phan Thiết – 
Bình Thuận. 

Nam Phong // 
http://baovanhoa.vn.- 2018  

(ngày 12 tháng 2) 

__________________________________ 

TÂY ĂN TẾT TA 

hững năm gần đây, số lượng 
người nước ngoài đến khu vực Mũi 
Né (thuộc 2 phường Hàm Tiến và 

Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) 
sinh sống và làm việc ngày càng đông. Có 
người mới chỉ bén duyên khoảng 2 - 3 
năm nhưng cũng có người gắn bó hơn hai 
chục năm ở vùng đất được xem là “thủ đô 
resort” của Việt Nam.  

Giống như người dân địa phương, 
mỗi khi tết Việt đến, họ cũng đi sắm tết, 
trang hoàng nhà cửa, gói bánh chưng, 

thăm hỏi bạn bè, người thân… với cảm 
giác nôn nao khó tả. 

Chộn rộn sắm tết 

Cũng như bao người Việt, anh 
Steffen Christophe (52 tuổi, người Thụy 
Sĩ) dành hẳn hai ngày để xuống chợ Mũi 
Né tận tay lựa chọn những chậu hoa, vài 
ký gạo nếp và những bó lá dong để tết 
này sẽ gói bánh chưng tại nhà của người 
bạn gái người Việt Nam mà anh đã yêu 
gần 5 năm qua. 

N 
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“Đây là năm thứ 15 tôi được đón tết 
cùng người Việt Nam. Năm nay, tôi nhất 
định phải tự tay gói được những chiếc 
bánh chưng hình vuông để khẳng định 
rằng con trai người nước ngoài cũng khéo 
tay không thua gì con trai Việt”, Steffen hồ 
hởi. Steffen hiện đang chơi nhạc cho một 
quán cà phê ở phường Hàm Tiến (TP 
Phan Thiết). Hơn 10 năm được ăn tết 
Việt, người đàn ông này không chỉ kể rành 
rọt những món ăn truyền thống của Việt 
Nam mỗi khi xuân về mà còn có thể tự tay 
chế biến chúng. “Bánh chưng dẻo và 
thơm, củ kiệu ăn chua chua, bánh tổ thơm 
nồng mùi mật mía, heo quay béo ngậy. 
Tất cả chúng đều rất tuyệt!”, Steffen vừa 
kể vừa loay hoay chọn mua mấy ký củ 
kiệu. 

Cũng vội vã, chộn rộn không kém là 
hai cha con người Ấn Độ Rinna và 
Manmet. “Hôm nay mình làm tiệc tất niên 
để mời bạn bè người Việt đến chung vui. 
Hai cha con tôi ở Mũi Né được gần 5 năm 
rồi, năm nào chúng tôi cũng ăn tết như 
người Việt. Vui và thú vị lắm!”, anh Rinna 
chia sẻ. Bữa tiệc tất niên mà hai cha con 
người Ấn Độ dự định làm sẽ có những 
món truyền thống của người Việt như thịt 
kho măng, gà luộc và thêm những món 
mang đậm hương vị cà ri Ấn Độ.  

 

Cũng như người Việt, khi tết về những người 
bạn người nước ngoài đến thăm hỏi, chúc tụng 
nhau rất ấm cúng và tình nghĩa 

Tay trong tay, Philippe và Corinne 
đến từ đất nước Canada rạng rỡ đưa 
nhau xuống chợ hoa Mũi Né. Hai người 
bạn trẻ này đến Mũi Né làm việc được 
gần một năm. Đây là năm đầu tiên họ 
được ăn tết Việt nên trong lòng cảm thấy 

rất vui. “Tôi nghe bạn bè kể rất nhiều về 
tết cổ truyền của Việt Nam và tôi đang rất 
mong chờ được trải qua cảm giác này. 
Hôm nay tôi đưa bạn gái đi chợ mua vài 
thứ về trang hoàng cho ngôi nhà của mình 
để cùng chung vui với người Việt. Tết này 
tôi sẽ ăn thử bánh chưng rồi học cách làm 
để năm sau sẽ trổ tài xem sao”, Philippe 
vừa nói vừa cười rạng rỡ. 

Thân thương tết Việt 

Dù chưa lần nào được ăn tết Việt 
nhưng Philippe thực sự ấn tượng với 
công tác chuẩn bị kỹ càng và chu đáo của 
người dân Việt Nam cho những ngày tết 
cổ truyền của dân tộc. “Ra đường những 
ngày gần tết, không khí đâu đâu cũng 
chộn rộn, hối hả. Nhà cửa, đường phố 
đâu đâu cũng được trang hoàng đèn, hoa. 
Mọi người ai nấy cũng đều cố gắng để 
chuẩn bị một cái tết cho thật trọn vẹn. Đất 
nước các bạn thật tuyệt!”, Philippe cảm 
nhận.  

Đối với Steffen, tết Việt dù đã không 
còn xa lạ gì, nhưng cứ mỗi khi xuân về, 
người đàn ông này cũng cảm thấy nôn 
nao như bao người Việt khác. Ở Thụy Sĩ 
năm mới cũng là một dịp đặc biệt để họ 
quây quần sum họp bên gia đình và bạn 
bè. 

“Ở nước chúng tôi không có nhiều 
phong tục và truyền thống như đất nước 
các bạn. Chúng tôi thường chỉ chào đón 
năm mới với bạn bè. Tuy nhiên, tết Việt lại 
khác. Tết về, dường như các hoạt động 
trên cả nước của các bạn đều ngưng hẳn 
lại, mọi người tạm gác công việc và gánh 
nặng cuộc sống thường nhật sang một 
bên, để quây quần, đoàn tụ tận hưởng 
một tết cổ truyền đầy ý nghĩa. Mọi người 
đến nhà nhau, thăm hỏi, chúc nhau những 
lời chúc tốt đẹp. Khác với người phương 
Tây vào dịp nghỉ lễ thường rủ nhau đi du 
lịch, ở nước các bạn khi tết đến con cháu, 
mọi người trở về nhà đoàn tụ với nhau 
thật tình nghĩa”, Steffen tâm sự. Còn anh 
Rinna thì lại cảm thấy thật thú vị khi tận 
mắt thấy người Việt gói bánh chưng một 
cách cầu kỳ và khéo léo. “Chiếc bánh 
chưng của các bạn chứa đựng rất nhiều 
tình yêu vào đó. Tôi sẽ học cách gói món 
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bánh này để có dịp trở về quê hương làm 
thử mời người thân, bạn bè ăn. Tôi sẽ nói 
và kể cho họ nghe về cái tết Việt thật thân 
thương qua chiếc bánh do tôi tự làm”, 
Rinna trải lòng.  

15 năm ở Việt Nam, Steffen đã quá 
am hiểu các phong tục trong những ngày 
tết của người Việt. Năm nay, người đàn 
ông này cũng đã chọn cho mình một 
người bạn Việt Nam để mùng một tết đến 
“xông” nhà mình. “Hợp tuổi mà đến xông 
nhà là năm sau may mắn lắm. Ở nước tôi 
không có phong tục này, nhưng ở Việt 

Nam đã lâu dường như tôi đã là người 
Việt rồi thì phải”, Steffen cười tươi cho 
biết. 

Những tia nắng xuân ấm áp đang 
tràn trên những khuôn mặt từng người, sự 
lo toan của cuộc sống tạm khép lại. 
Những người bạn người nước ngoài có 
mặt ở vùng biển xinh đẹp Mũi Né nói 
riêng, cả nước nói chung đang khiến cho 
tết Việt trở nên gần gũi, ấm áp hơn. 

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

(ngày 19 tháng 2)
___________________________________ 

DÒNG NGƯỜI ĐỔ XÔ VỀ DINH THẦY THÍM 
ĐẦU NĂM 

hiều người thắc mắc vì sao người 
từ khắp nơi như Bình Dương, Bình 
Phước, TP.HCM, Đồng Nai,... lại 

đổ về Dinh Thầy Thím để cầu khấn đầu 
năm như vậy, còn người dân ở đây thì lấy 
làm bình thường vì đó là một truyền thuyết 
lâu đời. Với người dân địa phương, Dinh 
Thầy Thím là điểm tựa để nâng đỡ họ mỗi 
khi gặp khó khăn trong cuộc sống. 

 

Những ngày đầu năm mới của Tết Mậu Tuất, 
dòng người nô nức đổ về Dinh Thầy Thím (thị 
xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) để cầu khấn một 
năm mới bình an, no ấm. 

Bí ẩn về một truyền thuyết 

Tìm đến người dân địa phương ở 
đây để hỏi, ai cũng kể rành mạch về sự 
tích Thầy Thím. Thầy (tên chồng) và Thím 
(tên vợ) được người dân gọi tắt là Thầy 

Thím vốn là một cặp vợ chồng không tên, 
không có con cho đến khi mất. 

 

Cổng chính di chuyển vào khu vực chính của 
Dinh Thầy Thím. ẢNH: LA HIÊN 

Tương truyền, ngày xưa ở Quảng 
Nam có vợ chồng đạo sĩ giàu lòng nhân 
ái, võ thuật hơn người, nghĩa cử cao đẹp 
được dân làng mến mộ. 

Thuở thiếu thời, Thầy vừa cần mẫn 
dùi mài kinh sử, tầm sư học đạo, nuôi chí 
giúp đời. 

Làng quê Thầy Thím nhiều năm liền 
bị hạn hán, mất mùa, người dân không đủ 
ăn đủ mặc. Thấy người dân chịu khổ, 
Thầy lập đàn cầu khấn với trời cao. Ngay 
lúc đó, bầu trời đang trong xanh bỗng nổi 
sấm chớp ầm ầm, mưa như trút nước 
khiến cho vạn vật đầy sức sống trở lại. 

N 
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Một lần, trong ngày hội đầu năm, 
dân làng mơ có một mái đình khang trang 
để thờ phụng thành hoàng. Đêm hôm ấy, 
gió mưa dữ dội, sấm chấp rền trời như 
báo hiệu một điềm mới. Thật đúng như 
vậy, khi trời yên đất lặng, mọi người thấy 
ngôi đình mới tọa lạc ngay giữa làng thay 
thế ngôi nhà lá cũ rách. Dân làng kinh 
ngạc rồi reo hò vui mừng. 

Tin tức đến tai triều đình lúc bấy giờ, 
họ tố Thầy dùng phép đánh cắp đình, âm 
mưu gây bạo loạn. Nhà vua phán Thầy 
trọng tội và được phép chọn một trong ba 
hình thức: Xử trảm, uống thuốc độc hoặc 
tự thắt cổ. 

Thầy xin một tấm lụa đào và chọn tự 
thắt cổ. Điều ngạc nhiên là khi Thầy múa 
xong một bài cũng là lúc tấm lụa đào biến 
thành rồng nâng Thầy và Thím bay lên 
trời cao. Kể từ đó, Thầy Thím đến cư ngụ 
tại làng Tam Tân (nay là xã Tân Tiến, thị 
xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) như một người 
tha hương đến đây để lập nghiệp. 

 

Dòng người đổ xô về đây cầu khấn dịp đầu 
năm mới với hy vọng một năm mới bình an, 
sức khỏe dồi dào, tiến triển trong công việc. 
ẢNH: LA HIÊN 

Dân ở đây kể lại rằng khi đến vùng 
đất mới, Thầy Thím ở nhờ trong nhà một 
người dân, cũng làm nghề đốn củi, đóng 
ghe, bốc thuốc chữa bệnh cứu người. Một 
điều lấy làm lạ là lúc nào bên người Thầy 
cũng có một quả bầu khô. 

Một ngày, nhân lúc Thầy vào rừng 
đốn củi mà không mang theo quả bầu, 
người chủ nhà tò mò lấy ra xem thì bị lửa 
thiêu rụi cả căn nhà. Sau khi đã dựng lại 
căn nhà mới cho chủ, hai vợ chồng Thầy 
Thím chọn vào rừng sinh sống để tránh 

điều không hay. Dù ở xa nhưng Thầy 
Thím vẫn gắn bó, giúp đỡ người dân như 
từng trừng phạt bọn buôn gạo lợi dụng 
mất mùa bóp chẹt dân nghèo, giúp dân 
chài trong cơn sóng to gió dữ... 

Sự tích Thầy Thím là một truyền 
thuyết dân gian được lưu truyền qua 
nhiều thế hệ. Cho đến ngày nay, người ta 
vẫn chưa thể lý giải và khẳng định về 
những huyền bí xung quanh truyền thuyết 
Dinh Thầy Thím. 

 

Đôi Bạch-Hắc Hổ trung thành, được coi là cận 
vệ của Thầy Thím trong khuôn viên của Dinh. 
ẢNH: LA HIÊN 

Ông Văn Công Sơn, vốn là trưởng 
ban quản lý Dinh Thầy Thím, kể lại những 
câu chuyện có thật mà ông từng biết đến. 
Ông Sơn kể Thầy Thím qua đời sau một 
đêm giông bão. Sau khi Thầy Thím qua 
đời, để tưởng nhớ công lao và đức độ của 
Thầy Thím, dân làng lập đền thờ và lấy tro 
cốt cất mộ cho vợ chồng Thầy. 

 

Khu mộ của Thầy Thím cách đó 2 km là hai 
chỏm cát trắng... ẢNH: Internet 
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Ông Sơn cũng nói rằng Thầy Thím là 
những con người có thật, cuộc sống thật 
chứ không phải là thần hoàng cai quản 
một vùng đất. Người dân thờ cúng Thầy 
Thím là để bày tỏ lòng biết ơn, sự kính 
trọng vì những việc làm của Thầy Thím. 
Đó là sự lưu truyền mãi mãi về giá trị đạo 
lý, lẽ phải. 

Hiện nay, mộ Thầy Thím cách Dinh 
chừng 2 km trong một rừng bạch đàn, 
ngăn hặn sự xâm hại của cát mỗi khi gió 
thổi.  

Khu mộ của Thầy Thím là hai chỏm 
cát được đắp thành hình ngôi mộ nằm kề 
nhau, phía trước là bàn thờ với khói 
hương nghi ngút. Tương truyền rằng hằng 
năm cứ đến ngày mùng 5 tháng Giêng âm 
lịch, người ta lại thấy có đôi Bạch - Hắc 
Hổ thường xuyên về tảo mộ, phủ phục 
gần đó canh gác cho ngôi mộ. 

Kiến trúc Dinh Thầy Thím 

Theo trang web riêng của Dinh Thầy 
Thím thì quần thể kiến trúc của Dinh được 
bao quanh bởi một bức tường hình thang 
vuông. Vòng thành trổ ba lối vào Dinh, 
cổng chính ở phía trước và cổng phụ ở 
hai bên. 

 

Dinh Thầy Thím có diện tích rất lớn, với nhiều 
cây xanh bao bọc xung quanh, đặc biệt là hàng 
cây bạch đàn. ẢNH: LA HIÊN 

Dinh Thầy Thím vốn được xây dựng 
bằng những nguyên vật liệu sẵn có tại địa 
phương như: gỗ; chất vữa kết dính được 
pha trộn từ vôi, cát, mật đường, nhựa cây, 
mái lợp ngói âm dương, nền lát gạch Bát 
tràng. 

Các công trình kiến trúc chính của 
Dinh Thầy Thím đều quay về hướng Tây, 
bao gồm: cổng chính, võ ca, chính điện, 
nhà tiền hiền, bình phong, khu mộ Thầy 
Thím và một số công trình phụ cận khác. 
Trong đó, chính điện, võ ca, nhà tiền hiền 
đều sử dụng lối kiến trúc “tứ trụ”, một mô 
hình kiến trúc tôn giáo rất phổ biến ở Bình 
Thuận trong các thế kỷ 18-19. 

 

Sảnh chính của dinh với thiết kế độc đáo. ẢNH: 
Internet 

 

Bàn thờ Thầy Thím bên trong chính điện. ẢNH: 
Internet 

 

Một góc thờ tự trong khuôn viên của dinh. 
ẢNH: LA HIÊN 
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Đặc biệt là bốn cột chính ở khu vực 
trung tâm Dinh Thầy Thím được các nghệ 
nhân thời bấy giờ trau chuốt và tạo dáng 
rất tinh tế, đạt đến đỉnh cao trong nghệ 
thuật điêu khắc gỗ. Toàn bộ chân đế của 
các cột được gờ chỉ, cách điệu dạng một 
bình hoa mềm mại, phần thân cột vát 
thành hình trụ vuông vức, phần đỉnh cột 
thu nhỏ dạng hình trụ tròn. Đây là nét kiến 
trúc hiếm hoi và độc đáo trong gần 300 di 
tích ở Bình Thuận. 

Trên thanh xà còn lưu dòng chữ Hán 
được khắc chìm, ghi “Kỷ Mão niên thập 
nhị quạt nhị thập ngũ nhật kiến tạo” - 
nghĩa là kiến tạo ngày 25 tháng 12 năm 
Kỷ Mão (1879), đánh dấu một mốc lịch sử 
Dinh Thầy Thím. 

 Hằng năm, Dinh Thầy Thím có hai 
dịp lễ lớn: Lễ Tảo Mộ (nhằm ngày mùng 5 
tháng Giêng âm lịch) và Lễ Tế Thu (kéo 
dài từ ngày 14-16 tháng 9 âm lịch). 

Dịp lễ hội Dinh Thầy Thím còn có 
nhiều tiết mục hấp dẫn như: chèo bã trạo, 
diễn xướng sự tích Thầy Thím, biểu diễn 
võ thuật, lân múa thi tài... tạo nên tâm thế 
ngày hội sôi động. Du khách đến xin lộc 
Thầy Thím, phóng sanh thả chim về rừng, 
làm từ thiện... để có thêm niềm tin vào 
cuộc sống. 

 La Hiên // http://plo.vn.- 2018 
(ngày 20 tháng 2) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN CÓ 11 HỌC SINH ĐẠT GIẢI TRONG 
KỲ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA 

rong kỳ thi học sinh giỏi quốc 
gia THPT 2018 vừa qua, tỉnh 
Bình Thuận có 11 học sinh 

đạt giải. Với kết quả này, số học 
sinh đạt giải và chất lượng năm nay 
của tỉnh Bình Thuận đều được nâng 
lên. 

 

Bình Thuận có 11 học sinh đạt giải 
trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia – 
Ảnh minh họa 

Theo đó, tỉnh Bình Thuận có 11 
học sinh đạt giải (tăng 2 giải so năm 
2017). Trong đó, có 1 giải nhì (môn 
Sinh học), 3 giải ba (1 giải Toán, 1 
giải Tin học, 1 giải Vật lý) và 7 giải 
khuyến khích (2 giải Toán, 1 giải 
Hóa, 2 giải Sinh học, 1 giải Ngữ 
văn, 1 giải tiếng Anh). 

Được biết, tất cả các học sinh 
đạt giải đều là học sinh của trường 
THPT chuyên Trần Hưng Đạo. 

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 
THPT năm 2018, diễn ra từ ngày 
11-13/1, với trên 4.400 học sinh 
tham gia. 

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

(ngày 9 tháng 2) 

T 
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NGƯ DÂN BÌNH THUẬN SĂN "LỘC BIỂN" ĐẦU NĂM 

ừ ngày mùng 4 Tết, ngư dân tỉnh 
Bình Thuận đã làm lễ cầu ngư, xuất 
quân săn "lộc biển". 

 

Sau kỳ nghỉ Tết, ngư dân Bình Thuận trở lại với 
nghề đi biển. (Ảnh: VOV) 

Như thông lệ, năm 2018, lễ cầu ngư 
được ngư dân tỉnh Bình Thuận tổ chức 
ngay tại cửa biển Phan Thiết với ước 
nguyện một năm bội thu và an toàn. Ngay 

sau đó, hàng loạt tàu ra khơi. Có tàu đi xa 
bờ kéo dài đến vài tháng, tuy nhiên không 
ít tàu khai thác trong phạm vi ngoài 20 hải 
lý. 

Vị trí này là nơi giao thoa giữa hai 
dòng hải lưu nóng và lạnh nên thường tập 
trung nhiều luồng cá. Ở khu vực này, 
nhiều ngư dân làm nghề cội chà nuôi cá 
tự nhiên ngoài biển đang trúng đậm các 
loại cá có giá trị thương phẩm cao như: cá 
bớp, cá thu. Việc bán cá diễn ra vào đúng 
thời điểm khách du lịch đổ về chơi sau Tết 
nên giá luôn ở mức cao. Ngay dịp đầu 
năm 2018, nhiều ngư dân tại tỉnh Bình 
Thuận đã đón "lộc biển" với thu nhập 
hàng chục triệu đồng mỗi ngày.  

// http://vtv.vn.- 2018 (ngày 23 tháng 2) 

__________________________________ 

KỲ VỌNG THANH LONG VỤ TẾT 

gười trồng thanh long ở tỉnh Bình 
Thuận đang chăm chút cho lứa 
thanh long đang thời kỳ chuyển 

qua màu đỏ để kịp cung ứng cho thị 
trường Tết Nguyên đán 2018. Cận tết, giá 
loại trái cây này đang ngày một tăng cao, 
người dân ở “thủ phủ” thanh long Bình 
Thuận phấn khởi và mong chờ một mùa 
thu hoạch bội thu. 

Cách đây khoảng 2 tháng, giá trái 
thanh long nghịch vụ ở tỉnh Bình Thuận 
liên tục sụt giảm. Có thời điểm, giá của 
loại trái cây này chỉ còn 6.000 - 7.000 
đồng/kg khiến các nhà vườn bị thua lỗ 
nặng. Chính việc bị thất thu này khiến 
người dân ở “xứ sở rồng xanh” càng kỳ 
vọng hơn vào vụ thanh long phục vụ Tết 
Nguyên đán 2018 sắp tới. 

Có mặt tại một số vùng trồng thanh 
long trọng điểm ở tỉnh Bình Thuận, chúng 
tôi chứng kiến không khí đang rất rộn 
ràng. Đang chăm chút kỹ lưỡng cho hơn 
500 trụ thanh long thời kỳ cho trái, ông 
Trần Văn Đức (ngụ xã Mương Mán, 
huyện Hàm Thuận Nam) cho biết: “Giá 
thanh long loại đẹp đã tăng lên từ 18.000 - 
20.000 đồng. Hy vọng đợt hàng cận tết 
giá sẽ tiếp tục tăng cao, bà con sẽ có cái 
tết no đủ”. Với 500 trụ thanh long chong 
đèn, dự kiến gia đình ông Đức sẽ thu 
hoạch từ ngày 17 - 20 tháng Chạp, đây là 
thời điểm nhu cầu thị trường tết sôi sôi 
động nhất.  

Còn hộ bà Lê Thị Lan (ngụ xã Hàm 
Đức, huyện Hàm Thuận Bắc) cũng đang 
có gần 500 trụ thanh long chong đèn để 

III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

T 

N 
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cung ứng cho thị trường vào dịp tết. “Nếu 
giá vẫn tiếp tục giữ ở mức 20.000 đồng/kg 
hoặc tăng cao hơn nữa thì gia đình chúng 
tôi sẽ trúng lớn”, bà Lan phấn khởi. 

  

Người dân tỉnh Bình Thuận đang rất kỳ vọng 
vào vụ thanh long Tết Nguyên đán 2018 

Ngoài những nhà vườn tập trung cho 
vụ tết, nhiều hộ khác lại chọn cách sản 
xuất kiểu cầm chừng để thu hoạch theo 
nhiều đợt, tránh tình trạng “cung vượt 
cầu” thì giá lại giảm, người dân lại bị thua 
lỗ. “Đã có nhiều năm, bà con cứ tập trung 
hết vào vụ tết, đến khi thanh long dư thừa, 
giá sụt giảm thê thảm, bà con bị thua lỗ 
nặng. Do vậy, tôi chọn cách làm này để 
an toàn hơn”, bà Nguyễn Thị Phú (xã Hàm 
Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc) cho biết. 

Theo Hiệp hội Thanh long Bình 
Thuận, với hơn 27.000ha, tỉnh Bình Thuận 
đang là địa phương có diện tích và sản 
lượng thanh long lớn nhất cả nước. Vào 
dịp cận Tết Nguyên đán, người dân 
thường tập trung sản xuất để cung ứng 
cho thị trường trong và ngoài nước, nhất 
là Trung Quốc. Hiện nay, hơn 80% sản 
lượng thanh long của Bình Thuận được 
xuất khẩu qua Trung Quốc, chủ yếu theo 
đường tiểu ngạch. 

Cũng theo Hiệp hội Thanh long Bình 
Thuận, để vụ chong đèn thanh long hiệu 
quả cao, bà con cần chăm sóc thanh long 
có đủ sức để ra nụ, ra hoa. Cần kiểm tra 
độ chắc, khỏe của cành thanh long; nếu 
cành còn suy yếu thì phải chờ hồi phục; 
tùy theo thời tiết, để quyết định thời gian 
chong đèn, cũng như kỹ thuật mắc bóng 
đèn. Đồng thời, người dân cũng không 
nên tập trung sản xuất quá nhiều vào vụ 
tết mà nên chọn cách chia thành nhiều 
đợt, tránh tình trạng hàng hóa bị dư thừa, 
giá xuống thấp. 

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

(ngày 7 tháng 2) 

___________________________________ 

TRIỀU CƯỜNG TIẾP TỤC UY HIẾP LÀNG CHÀI 

TIẾN ĐỨC Ở BÌNH THUẬN 

gười dân làng biển Tiến Đức, 
thành phố Phan Thiết ăn không 
ngon, ngủ không yên trước tình 

trạng biển xâm thực. 

Những ngày qua, triều cường 
dâng cao, sóng biển tấn công dữ dội 
vào bờ biển làng chài Tiến Đức, xã 
Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh 
Bình Thuận. Những tưởng năm nay, 
người dân làng chài Tiến Đức có thể 
yên tâm đón Tết, nhưng chiếc kè tạm 

ngăn sóng mới được thi công một 
đoạn ngắn đã bị bỏ dở dang. 

Cũng như trong các đợt triều 
cường trước, người dân làng biển Tiến 
Đức, thành phố Phan Thiết ăn không 
ngon, ngủ không yên trước tình trạng 
biển xâm thực. Đã có hơn 1 km bờ 
biển tiếp tục bị sạt lở. Hàng chục hộ 
gia đình sống trong vùng nguy hiểm bị 
ảnh hưởng trực tiếp. 

N 
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Đơn vị thi công mới làm được 100m kè 
trong tổng số chiều dài 500m đã rút đi 
khiến người dân lo lắng. 

Đầu tháng trước, người dân khấp 
khởi vui mừng vì tỉnh Bình Thuận có 
chủ trương cho Công ty Trường Phúc 
Hải – nhà đầu tư dự án lấn biển sắp 
xếp lại khu dân cư Đức Long - tự bỏ 
kinh phí khoảng 4 tỷ đồng làm kè tạm 
bằng kỹ thuật vải địa công nghệ Hà 

Lan dài 500m để chắn sóng trước làng 
chài. 

Tuy nhiên, hiện nay đơn vị thi 
công là Công ty Hưng Việt mới làm 
được 100m đã cho dừng, vì chủ đầu 
tư không tạm ứng tiền thi công công 
trình. Nhân công đã rút đi hết.  

Bà Nguyễn Thị Lào, một người 
dân có nhà bị sóng đánh nứt chân 
tường, đứng trước nguy cơ sụp xuống 
biển lo lắng: “Coi như chuẩn bị nhà bị 
lở nữa. Nếu không làm kè phủ qua thì 
coi như nhà tôi bị lở hết. Và 5-6 cái 
nhà bên cạnh cũng bị lở xuống biển 
hết”./.  

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2018 
(ngày 5 tháng 2) 

__________________________________ 

VƯỢT KHÓ VƯƠN LÊN THOÁT NGHÈO 

 thôn Phú Điền, xã Hàm Phú 
(huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh 
Bình Thuận) ai cũng biết gia 

đình bà Trần Thị Liên làm kinh tế giỏi. 
Khi chồng qua đời, bà Liên còn khá trẻ, 
một mình nuôi dạy hai người con. 

 

Bà Trần Thị Liên đang chăm sóc vườn 
gừng của gia đình 

Ba mẹ con bà Liên sống nhờ vào 
5 sào ruộng, ngoài ra không có nghề 

phụ gì nên cuộc sống gặp nhiều khó 
khăn. Với quyết tâm không cam chịu 
đói nghèo, bà đã cần cù lao động, sản 
xuất, cải thiện cuộc sống. 

Với 10 triệu đồng vốn vay từ 
Ngân hàng Chính sách xã hội, bà cùng 
các con đầu tư chăn nuôi gia cầm. 
Tiếp đó là cải tạo khu đất xung quanh 
nhà (khoảng hơn 1.000m2) để trồng 20 
cây dừa và đào ao thả cá, trồng rau. 
Năm 2013, bà vay thêm Ngân hàng 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
50 triệu đồng để đầu tư trồng 500 trụ 
thanh long, trồng gừng trong bao xi 
măng. Năm đầu tiên bà trồng 1.000 
bao gừng, cuối vụ thu hoạch được 
2kg/bao, với giá bán từ 15.000 đến 
20.000 đồng/kg. Có thêm nguồn thu, 
bà đầu tư vào trồng hoa cảnh. Tết năm 
2015, nguyên tiền bán hoa cảnh, gia 
đình bà thu về hơn 10 triệu đồng. Năm 
2016, bà mạnh dạn trồng hoa cảnh 
trong bao xi măng, cuối năm thu về 

Ở 
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hơn 20 triệu đồng. Từ năm 2016 đến 
nay, từ 500 trụ thanh long và vườn-ao-
chuồng, gia đình bà đã thu hơn 200 
triệu đồng/năm. Từ chỗ luôn phải đối 
mặt với cái đói, cái nghèo, đến nay gia 

đình bà Trần Thị Liên đã vươn lên khá 
giả. 

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

(ngày 6 tháng 2)

________________________________ 

CHA MẸ TÀN TẬT, ĐAU YẾU, GẮNG NUÔI 4 CON 
ĂN HỌC 

nh Nguyễn Văn Nhu (47 tuổi, 
ngụ tại huyện Đức Linh, Bình 
Thuận) là con liệt sĩ, khi còn nhỏ 

bị sốt cao, co giật rồi để lại di chứng 2 
chân teo và co quắp. Lớn lên anh còn 
bị suy tim, đau bao tử. 

Anh Nhu có vợ là chị Nguyễn Thị 
Thơm, ngày trước là cô bạn hàng xóm, 
cùng lớp, vẫn giúp cõng và chở anh đi 
học. 

Hai vợ chồng có 4 con. Con lớn 
19 tuổi, hiện sinh viên năm thứ 2; hai 
con kế đang học lớp 10 và 12 Trường 
THPT Đức Linh; con út 11 tuổi, học lớp 
6 Trường THCS Lê Hồng Phong; đều 
học khá giỏi.  

 

Tuy tật nguyền nhưng hàng ngày 
anh Nhu vẫn gắng lo mọi việc trong 
nhà, từ đi chợ, nấu ăn, lau dọn, giặt 
giũ, chăm con, đến nhổ cỏ trồng rau, 
trồng mướp... Thu nhập chính của anh 
là khoản tiền chính sách con liệt sĩ và 
trợ cấp người tàn tật, mỗi tháng gần 2 
triệu đồng. 

Chị Thơm cũng bị bệnh đau bao 
tử, cơ thể suy nhược nhưng cũng 
gắng cấy trồng 2 sào ruộng và đi làm 
công ở xưởng gỗ để lo tiền chợ và chi 
phí học hành cho các con. 

Dù đã vắt kiệt sức mỗi ngày, 
nhưng hai vợ chồng vẫn không đủ 
trang trải chi phí cho 4 đứa con ăn học, 
họ đang rất cần sự giúp đỡ để lo cho 
các con được tiếp tục đến trường.  

Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công 
tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo 
Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn 
Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, 
TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc 
chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 
310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư 
và Phát triển Việt Nam chi nhánh 
TPHCM. 

Phan Dương Thy // 
http://www.sggp.org.vn.- 2018  

(ngày 5 tháng 2) 

A 
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NƯỚC MẮM NGON NỔI TIẾNG PHAN THIẾT  
“HIỆU CON CÁ VÀNG” ĐÃ CÓ MẶT TẠI MIỀN TRUNG 

(TP. VINH, NGHỆ AN) 

ình Thuận địa danh miền Trung đầy 
nắng gió, nơi đây có biển xanh, 
sạch, trong lành, ấm áp, rất thuận 

lợi cho các loài cá sinh sôi phát triển, đặc 
biệt là cá cơm, nguồn nguyên liệu quý cho 
sản xuất nước mắm truyền thống. 

 

Sản phẩm được nhiều người tin tưởng sử 
dụng 

Công ty Cổ phần nước mắm Phan 
Thiết là doanh nghiệp lớn số 1chuyên sản 
xuất nước mắm, chủ yếu là sản xuất nước 
mắm cao đạm theo phương pháp truyền 
thống, đóng chai với thương hiệu PT 
FISACO “HIỆU CON CÁ VÀNG ”. 

 

Nhà thùng nước mắm 

Nguyên liệu sản xuất chính là cá 
cơm và muối hạt trắng mà thiên nhiên đã 
ban tặng cho vùng biển Bình Thuận. 

Kết hợp kỹ thuật chế biến cổ truyền 
với tay nghề kinh nghiệm trên 200 năm. 
Dòng sản phẩm hội tụ tất cả nét tinh túy 
của nước mắm cổ truyền. Sản phẩm của 
công ty có đầy đủ thành phần các chất có 
đạm ( Đạm Amin), các vi ta min và các 
chất khoáng. 

Sản phẩm nước mắm của Công ty 
đã đạt được nhiều giải thưởng, gần 
đây nhất là Giải Sao vàng Đất Việt 2004 
– 2006, giải thưởng Thương hiệu uy tín 
Việt Nam năm 2006, giải Sản phẩm 
công nghiệp nông thôn tiêu biểu 2012. 

Đặc biệt năm 2007 được Vua đầu 
bếp “Yan Can Cook” chọn là nơi ghé 
thăm và quảng bá nước mắm Việt Nam 
ra thế giới. 

Sản phẩm của công ty đảm bảo đạt 
tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, 
không hóa chất bảo quản, không u rê gây 
hại, không có đường hóa học sacarin. 

 

Cửa hàng giới thiệu bán sản phẩm nước mắm 
Hiệu Con cá vàng tại Số nhà 23, khu liền kề chợ 
Đầu mối, đường Hồng Sơn, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An 

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

B 
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Hãy sử dụng sản phẩm nước mắm 
Phan Thiết hiệu “HIỆU CON CÁ VÀNG” 
vì sức khỏe và hạnh phúc của mỗi gia 
đình. 

Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Dabaco miền Trung – Đại diện chính 
thức các sản phẩm nước mắm truyền 
thống Phan Thiết “HIỆU CON CÁ 
VÀNG” 

Địa chỉ: Số nhà 23, khu liền kề chợ 
Đầu mối, đường Hồng Sơn, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An 

Di động: 0911221777 – 0926233568 

Quý khách có nhu cầu sử dụng, 
hoặc bán buôn, bán lẻ. Hãy liên hệ với 
Công ty TNHH Dabaco miền Trung theo 
địa chỉ và số điện thoại nêu trên. 

Kế Hùng // 
http://moitruong.net.vn.- 2018  

(ngày 01 tháng 02) 

__________________________________ 

ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ KHAI THÁC ĐỂ VƯƠN KHƠI 

hững năm gần đây, do nguồn 
lợi hải sản ven bờ cạn kiệt, 
cùng với đó là lực lượng lao 

động ngày càng khan hiếm nên nhiều 
ngư dân tại xứ biển tỉnh Bình Thuận 
mong muốn đổi mới công nghệ khai 
thác để mang lại hiệu quả kinh tế cao 
hơn trên ngư trường.  

 

Nghề mành chụp 4 tăng gông ra đời góp 
phần giải quyết bài toán thiếu lao động, 
giúp ngư dân chuyển đổi nghề hiệu quả 

Nghề chụp mực 4 tăng gông ra 
đời đã phần nào giúp bà con giải quyết 
bài toán thiếu lao động, cho phép ngư 
dân chuyển đổi những nghề tận diệt 
như giã cào bay sang hình thức khai 
thác mang tính chọn lọc hơn, góp phần 
bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản. 

Hiện nay, tỉnh Bình Thuận đang 
có nhiều nhóm nghề khác nhau để áp 
dụng trong hoạt động khai thác hải 

sản. Riêng đối với nghề mành chụp, 
mặc dù một số địa phương trong cả 
nước đã phát triển loại hình đánh bắt 
này nhưng với tỉnh Bình Thuận còn 
khá mới. Chỉ đến khi những dòng vốn 
ưu đãi từ Nghị định 67 về một số chính 
sách phát triển thủy sản của Chính phủ 
xuất hiện, nghề khai thác này mới 
được ngư dân chọn lựa áp dụng. 

Theo Liên hiệp các Hội Khoa học 
kỹ thuật tỉnh Bình Thuận, nghề mành 
chụp, hay còn gọi là chụp mực 4 tăng 
gông được các tỉnh miền Trung làm rất 
nhiều. Nghề này có thể khai thác 
quanh năm, đối tượng chủ yếu là các 
loại cá tầng nổi, mực. Đây là kiểu khai 
thác dùng nhiều bóng đèn cao áp rọi 
xuống biển để dụ đàn cá, mực. Sau đó 
thả lưới (có 4 gọng từ trên tàu bung ra 
4 phía), tắt dần các đèn và rút đáy lưới 
dồn mực vào túi lưới và kéo lên tàu. 
Kiểu khai thác chụp mực 4 tăng gông 
tuy đơn giản nhưng đòi hỏi kinh 
nghiệm phán đoán chính xác của chủ 
tàu về thời điểm thả lưới. Theo 
phương pháp đánh bắt truyền thống là 
câu mực trực tiếp bằng tay, mỗi ngư 
dân thường ngồi trên một thuyền thúng 
chai để câu nên năng suất thấp. 
Phương pháp mới mang lại hiệu quả 
kinh tế cao hơn rất nhiều. Bên cạnh 

N 
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đó, nghề mành chụp có ưu thế rõ rệt là 
không tốn nhiều sức lao động. Quy 
trình khai thác chỉ có 3 bước cơ bản: 
chong đèn gom mực, thả và thu lưới.  

Cách đây 2 năm, anh Lê Văn Hà 
(TP Phan Thiết) đăng ký vay vốn đóng 
tàu xa bờ theo Nghị định 67, với nghề 
vây rút chì. Tuy nhiên, sau khi tham 
khảo mô hình ở một số nơi, năm 2017 
anh Hà quyết định chuyển đổi nghề 
đăng ký sang lưới chụp. Với anh, đây 
là một quyết định mạo hiểm, táo bạo. 
Bởi, nghề này ở Phan Thiết chưa có ai 
làm. Có tàu cá được đóng mới theo 
Nghị định 67, ông Phạm Văn Hòa (ngụ 
phường Phú Hài, TP Phan Thiết) cho 
biết: “Hiện nay gia đình tôi đang có 2 
tàu cá vây rút chì, công suất mỗi chiếc 
trên 300CV. Tuy nhiên, để phục vụ tốt 
hơn nhu cầu đánh bắt xa bờ nên đầu 
năm nay, tôi đã quyết định đầu tư đóng 

mới tàu cá công suất 814CV để hành 
nghề lưới chụp với nhiều tính năng 
hiện đại”.  

Ông Lương Thanh Sơn, Chủ tịch 
Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật 
tỉnh Bình Thuận, nhấn mạnh: “Đây là 
mô hình mới nên các phương tiện 
muốn chuyển đổi nghề cần liên hệ với 
Hội Nghề cá và Liên hiệp các Hội Khoa 
học kỹ thuật tỉnh Bình Thuận để nắm 
bắt kỹ thuật cũng như cách xây dựng 
ngư cụ sao cho đạt các tiêu chí. Với xu 
thế nguồn lợi thủy sản ngày càng hạn 
hẹp và giá cả phục vụ nghề biển tăng 
vọt, việc du nhập nghề mới cũng là 
một hướng mở để ngư dân có thể 
sống với nghề biển”. 

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

(ngày 28 tháng 2) 

__________________________________ 

TRAO HỆ THỐNG CẢM BIẾN NANO ỨNG DỤNG 
TRONG NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

iện nay, công nghệ Nano được 
các nước trên thế giới ứng 
dụng trong nhiều lĩnh vực như: 

Y học, công nghệ, nông nghiệp, thủy 
sản… 

Công nghệ Nano cũng có thể 
được dùng để phát hiện và chẩn đoán 
nhanh các bệnh do vi sinh vật gây ra 
cho cây trồng; đồng thời sẽ góp phần 
tạo ra các giá trị cho nền nông nghiệp 
và sản xuất ra nông sản sạch, chất 
lượng cao, giảm thiểu các chi phí trong 
quá trình sản xuất. 

Được biết hiện nay, Đại học Quốc 
gia TP Hồ Chí Minh rất quan tâm đến 
việc hợp tác vì sự phát triển của các 
tỉnh duyên hải miền Trung như: Ninh 
Thuận, Bình Thuận…luôn mong muốn 

các đơn vị thành viên và trực thuộc Đại 
học Quốc gia TP Hồ Chí Minh cùng 
tham gia các chương trình, các hoạt 
động phục vụ cộng đồng, hỗ trợ sự 
phát triển của các tỉnh duyên hải miền 
Trung. 

 

Trao hệ thống cảm biến Nano ứng dụng 
nuôi trồng thuỷ sản. 

H 
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Phát biểu tại lễ trao hệ thống, ông 
Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc Đại học 
Quốc gia TP Hồ Chí Minh cho biết: 
Trường đang thực hiện chương trình 
khoa học công nghệ cấp quốc gia 
mang tên “Khoa học và công nghệ 
phục vụ phát triển bền vững vùng Tây 
Nam bộ”; trong đó Đại học Quốc gia 
TP Hồ Chí Minh phụ trách các nhiệm 
vụ thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, 
công nghệ và môi trường, tập trung 
vào lĩnh vực nông nghiệp và kinh tế 
nông nghiệp, mà nổi bật là các nghiên 
cứu về chuỗi giá trị của cây lúa, tôm, 
cá, trái cây, về kinh tế vùng, liên kết 
vùng, về hạn hán, ngập mặn và đặc 
biệt nhất là ngành nuôi trồng thuỷ 
sản… 

 

 Sau khi bàn giao và tiếp nhận hệ 
thống, đại diện các doanh nghiệp cũng 
đã được cán bộ kỹ thuật của Viện 
Công nghệ Nano hướng dẫn chi tiết 
cách thức vận hành, sử dụng hệ 
thống. 

Điển hình, Sở Khoa học và Công 
nghệ vừa phối hợp với Viện Công 
nghệ Nano (thuộc Đại học Quốc gia 
TP Hồ Chí Minh) tổ chức Lễ trao sản 
phẩm hệ thống cảm biến Nano đánh 
giá chất lượng ao nuôi trồng thủy sản 
cho 2 doanh nghiệp nuôi tôm trên địa 
bàn tỉnh, đó là Công Ty TNHH Thủy 
Sản Hải Dương (huyện Tuy Phong) và 
Đại lý Anh Khoa (thị xã La Gi). 

Ông Nguyễn Văn Nhơn, Phó 
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 
tỉnh Bình Thuận nhấn mạnh vai trò của 
việc ứng dụng những thành tựu khoa 
học và công nghệ vào sản xuất và đời 
sống. Mong rằng thông qua việc ứng 
dụng hệ thống này các doanh nghiệp 
sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư, ứng dụng 
các thành tựu khoa học và công nghệ 
phục vụ sản xuất kinh doanh, đặc biệt 
là trong sản xuất nuôi tôm giống – một 
trong những sản phẩm lợi thế của địa 
phương, góp phần phát triển kinh tế xã 
hội của tỉnh nhà. 

Sau khi bàn giao và tiếp nhận hệ 
thống, đại diện các doanh nghiệp cũng 
đã được cán bộ kỹ thuật của Viện 
Công nghệ Nano hướng dẫn chi tiết 
cách thức vận hành, sử dụng hệ thống 
này. 

Thiên Bảo – Văn Do // 
http://thuonghieuvaphapluat.vn.- 

2018 (ngày 5 tháng 2) 

__________________________________ 

DỊCH BỆNH HOÀNH HÀNH TRÊN NHIỀU DIỆN TÍCH 
HỒ TIÊU Ở BÌNH THUẬN 

ây hồ tiêu từ lâu là cây trồng 
chủ lực của huyện Đức Linh, 
tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên, gần 

đây bệnh chết nhanh, chết chậm 
hoành hành, khiến nhiều diện tích cây 
hồ tiêu bị thiệt hại nghiêm trọng. 

Theo thống kê của Phòng nông 
nghiệp huyện Đức Linh, hiện toàn 
huyện có 2.060 ha cây hồ tiêu, tăng 
gần 80 ha so với năm 2016, trong đó 
diện tích cho thu hoạch khoảng hơn 

C 
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1.900ha với sản lượng khoảng 3.800 
tấn/năm. 

Từ tháng 6/2017 đến nay, tình 
hình dịch bệnh bùng phát. Diện tích 
cây hồ tiêu bị nhiễm bệnh liên tục tăng. 
Đến nay, toàn huyện có 685 ha trong 
đó có 609 ha bị nhiễm nặng và 76 ha 
nhiễm nhẹ, trung bình. Diện tích cây 
hồ tiêu nhiễm bệnh tập trung tại các xã 
Đức Hạnh, Trà Tân, Tân Hà, Đông 
Hà… 

 

Dịch bệnh hoành hành trên nhiều diện tích 
hồ tiêu ở Bình Thuận. Ảnh minh họa: 
TTXVN 

Theo một số nông dân, thấy tình 
hình dịch bệnh phức tạp người dân đã 
chủ động sử dụng nhiều loại thuốc 
phòng ngừa nhưng tình trạng tiêu chết 
hàng loạt vẫn không được kiểm soát. 
Ban đầu cây tiêu phát triển bình 
thường, đến giai đoạn làm chuỗi thì 
nhiễm bệnh. 

Đối với bệnh chết nhanh, ban đầu 
các mép lá hơi co lại rồi chuyển màu 
vàng trước khi rụng. Cây tiêu héo rất 
nhanh, từ khi thấy triệu chứng lá bắt 
đầu héo đến khi cây chết chỉ sau 1 - 2 
tuần. Còn bệnh chết chậm thì thường 
gây vàng lá, cây còi cọc, lá và đốt dây 
rụng dần, sau 2 – 3 tháng thì cây chết.  

Ông Nguyễn Minh Nghị, Phó 
trưởng Phòng nông nghiệp huyện Đức 
Linh cho biết, tình hình dịch bệnh trên 
cây hồ tiêu mà chủ yếu là bệnh chết 

nhanh, chết chậm tiếp tục lan rộng và 
có diễn biến ngày càng phức tạp. 
Trước đây, do giá hạt tiêu lên cao nên 
người dân tự phát ồ ạt trồng trên các 
chân đất trũng thấp, ngập úng, mặt 
khác lạm dụng phân hóa học và phân 
bón lá quá nhiều.  

Ngoài ra, năm nay, lượng mưa 
nhiều và thất thường gây ngập úng và 
độ ẩm cao tạo điều kiện cho nấm bệnh 
lây lan và gây hại trên diện rộng. Hiện 
tại, địa phương đã tiến hành thống kê, 
đánh giá tình hình dịch bệnh để báo 
cáo về Sở nông nghiệp phát triển nông 
thôn và Chi cục trồng trọt và Bảo vệ 
thực vật tỉnh để có hướng giải quyết và 
định hướng canh tác cho bà con trong 
thời gian tới.  

Trước tình hình bệnh lây lan 
mạnh, ngành nông nghiệp khuyến cáo 
bà con nông dân nên hạn chế sử dụng 
phân bón thuốc bảo vệ thực vật mà 
thay vào đó là sử dụng các loại phân 
bón hữu cơ, chế phẩm sinh học. Đồng 
thời, tuân thủ đúng theo quy trình 
phòng trừ bệnh chết nhanh, chết chậm 
trên cây tiêu. 

Người dân nên làm mương thoát 
nước trong vườn tiêu và tỉa bớt những 
cành làm trụ đỡ không cần thiết để 
vườn cây thông thoáng. Bên cạnh đó, 
việc nhanh chóng thu gom cành tiêu 
đã chết về một nơi quy định, dùng vôi 
bột khử trùng vùng bệnh… là việc làm 
cần thiết. 

Về lâu dài, Ngành nông nghiệp sẽ 
phối hợp với Chi cục Bảo vệ thực vật 
phổ biến và hướng dẫn thực hiện quy 
trình phòng trừ bệnh chết nhanh, chết 
chậm trên cây tiêu./. 

Hồng Hiếu // http://bnews.vn.- 
2018 (ngày 9 tháng 2) 
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NHỮNG ĐIỂM ĐẾN HẤP DẪN CỦA BÌNH THUẬN 
NĂM 2018 

ình Thuận có những điểm đến mới 
lạ. Có những điểm không mới 
nhưng được nâng cấp nên vẫn hấp 

dẫn và mới mẻ. Những điểm hẹn này 
chắc chắn sẽ góp phần tạo nên diện mạo 
sáng sủa của du lịch Bình Thuận trong 
năm mới. 

Năm 2017 vừa khép lại. Cùng với cả 
nước, du lịch Bình Thuận có một năm bội 
thu. Mấy ngày bão Tembu đổ bộ, cả miền 
Nam táo tác mà ở Mũi Né, du khách vẫn 
vô tư và nhộn nhịp lướt ván, nhào lộn với 
sóng. Chỉ 3 ngày nghỉ tết Dương lịch 
2018, Bình Thuận đón gần 60.000 khách. 

Năm 2018, càng có nhiều hứa hẹn. 
Bởi Bình Thuận có những điểm đến mới 
lạ. Có những điểm không mới nhưng 
được nâng cấp nên vẫn hấp dẫn và mới 
mẻ. Những điểm hẹn này chắc chắn sẽ 
góp phần tạo nên diện mạo sáng sủa của 
du lịch Bình Thuận trong năm mới. 

1. Phan Dũng - Tà Năng 

 

Một đoạn trong cung đường phượt Tà Năng – 
Phan Dũng. Ảnh TL. 

Được xem là cung đường phượt hấp 
dẫn nhất của Việt Nam hiện nay. Là nơi 
thử thách ý chí, rèn sức chịu đựng, tinh 
thần đồng đột và vượt qua chính mình của 
các bạn trẻ. Cung đường dài hơn 55 km, 
trekking qua nhiều cảnh trí đẹp như tranh, 

nối huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) và Tuy 
Phong (Bình Thuận). Có những đồi núi 
chập chùng thách thức. Có các trảng cỏ 
bình yên, thơ mộng và xóm làng tĩnh lặng, 
thân thiện. Có rừng cây đặc hữu và 
những sông, suối, thác, hồ đẹp ngỡ 
ngàng, nương rẫy bình dị và những con 
người chân mộc đáng yêu. Thác Yaly điệu 
đàng như một sơn nữ dậy thì, nồng nhiệt 
và mê hoặc. Như một Việt Nam thu nhỏ, 
cung đường không quá dễ để ồ ạt khám 
phá, có người nói vui là “khám thì ít mà 
phá thì nhiều”. Cũng không quá khó để 
làm nản chí các bạn trẻ. Như ISO của dân 
du lịch bụi, Tà Năng - Phan Dũng quanh 
năm mời gọi. Tùy theo mùa mà có sự 
chuẩn bị tương thích và mùa nào cũng 
đẹp như tranh. 

2. Fisherman Show – Huyền thoại 
làng Chài 

 

Một cảnh trong Fisherman Show - Huyền thoại 
làng chài. Ảnh Seagull. 

Là điểm nhấn giải trí ấn tượng không 
chỉ của Bình Thuận mà của cả Việt Nam. 
Show diễn hoành tráng và độc đáo; vừa 
truyền thống, dân gian, vừa kết hợp nghệ 
thuật vũ kịch đương đại, lung linh bởi hiệu 
ứng của ánh sáng và nhạc nước công 
nghệ cao. Kịch bản Fisherman Show 
mang đậm nét văn hóa làng chài Phan 
Thiết với dân chài, thuyền thúng, lễ cầu 

V. DU LỊCH –  LỊCH SỬ – ĐỊA LÝ 

B 
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thần Nam Hải… Đồng thời lồng ghép tính 
giải trí, thần thoại nhằm đề cao sự lao 
động nhiệt thành và ước mơ chinh phục 
biển cả của những người dân chài. 
“Huyền thoại làng chài” là câu chuyện ẩn 
dụ, lột tả khao khát mưu cầu hạnh phúc 
của những ngư dân miền biển từ bao đời 
nay. Điểm nhấn của Fisherman Show là 
dàn dựng trên sân khấu nhạc nước, lập 
trình với những ống phun nước kỹ thuật 
số, được đẩy áp lực cao bởi các bơm 
chìm công suất lớn và tạo ra 256 màu 
bằng hàng ngàn đèn LED. Khán giả có 
thể mãn nhãn thưởng thức những hiệu 
ứng đặc biệt từ sân khấu nhạc nước với 
các màn nước khổng lồ, các cột sóng biển 
dâng cao, đuổi theo nhau… tái tạo cảnh 
làng chài và biển cả. Xuyên suốt show 
diễn, các cảnh trí được dàn dựng và 
chuyển cảnh bằng máy phóng nền 
Panasonic công nghệ DLP (digital light 
processing) xử lý ánh sáng bằng kỹ thuật 
số, đặc chiếu trên phông màn hình nước 
bán nguyệt. Đây là thiết bị được nhập 
khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, cũng là thiết bị 
đầu tiên và cao cấp nhất được Panasonic 
sản xuất cho thị trường Việt Nam. Lời dẫn 
chuyện bằng tiếng Anh, có phụ đề tiếng 
Việt, Nga, Hoa giữa các màn biểu diễn và 
sự thể hiện cảm xúc bằng những vũ đạo 
đương đại để du khách trong nước lẫn 
quốc tế cũng cảm nhận dễ dàng nội dung 
từng tiết mục và chương đoạn. Sân khấu 
được thiết kế mở, ấm cúng mà thoáng 
mát với 1.200 ghế nhưng góc nào cũng có 
thể thưởng ngoạn đầy đủ. 

3. Forgotten Land – Công viên 
tượng cát 

 

Tượng sự tích Con Rồng Cháu Tiên trong công 
viên Tượng Cát. Ảnh NVM. 

Bình Thuận có đủ thứ cát với các 
màu phổ biến là trắng, ngà, vàng, nâu, đỏ, 
đen… mà cát đỏ là nguyên liệu tuyệt vời 
cho các nghệ nhân sáng tạo. Cùng với khí 
hậu nóng hanh và gió nắng, màu sắc và 
độ kết dính phù hợp của cát, đã thuyết 
phục các nghệ nhân điêu khắc tượng cát 
hàng đầu thế giới đến với Bình Thuận, 
mặc sức thi thố tài năng. Nét đặc trưng 
của các nghệ nhân điêu khắc tượng cát là 
sự đam mê đến cuồng nhiệt. Sẵn sàng 
làm mọi việc, đi khắp nơi để được thể 
hiện ý tưởng chủ đề “Cổ tích và thần thoại 
Việt Nam và thế giới”. Sau hàng tháng lao 
động cật lực, nhiệt huyết và sáng tạo. 
Công viên có 30 bức tượng cát độc đáo, 
ngẫu hứng, mô phỏng từ các câu truyện 
cổ tích, ngụ ngôn nổi tiếng xưa nay. Việt 
Nam có Cóc kiện trời, Sơn Tinh và Thủy 
Tinh, Sự tích Thạch Sùng, Thạch Sanh, 
Chùa Thiên Mụ, Tháp Ponagar, Lạc Long 
Quân và Âu Cơ, Trí khôn của ta đây, Sự 
tích Tết Trung thu, Trạng Quỳnh chữa 
bệnh . Thế giới có các ngụ ngôn Thỏ và 
rùa, Ếch và bò, Sói và quạ, Ve sầu và 
kiến, Lazar tội nghiệp, Nàng Lọ Lem, 
Người đẹp và quái thú, Chú mèo đi hia, 
Nàng Persephone, Rồng châu Âu, Bạch 
Tuyết và bảy chú lùn, Alice lạc vào xứ sở 
thần tiên, Mặt nạ của khỉ, Cuộn chỉ của 
Ariane, King Kong, Vị thần biển cả … Họ 
là những “Phù thủy nghệ thuật”, biến cát 
vô tri thành những tượng cát sắc sảo. 
Người xem không cần đọc bảng chú thích 
cũng hình dung ra cốt truyện vì quá thực. 
Phải lần lượt từ quy trình sáng tạo đến 
phần chân dung và tiểu sử nghệ nhân. 
Xem cát bị nén, dùng tay và nước thử độ 
dẻo, độ cứng… rồi mới chiêm ngắm từng 
tác phẩm dưới nhiều góc độ, relax suy 
gẫm và selfie. Nhìn thoáng qua, cứ ngỡ là 
đất sét hoặc cát trộn keo mới kết dính và 
tạo hình điêu khắc được. Có tượng một 
chiều và tượng ba chiều 

4. Lâu đài rượu vang RD 

Được cảm tác từ thung lũng rượu 
vang Napa Valley, vùng California, Mỹ, 
kiến trúc theo motip trung cổ châu Âu với 
khu quảng trường rộng, nơi tổ chức 
những bữa tiệc rượu náo nhiệt, lâu đài có 
mái vòm cổ kính, tháp canh cao vút, trải 
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tầm nhìn ra không gian tươi xanh. Phía 
ngoài là tượng nông dân xay nho trên đồi 
cát, nhắc về lịch sử ngành trồng nho và 
làm rượu vùng Napa Valley. Các giống 
nho Cabernet Saugvinon, Shyraz, 
Chardonay... trồng quanh lâu đài là 
nguyên liệu làm rượu vang danh tiếng. 
Bên trong lâu đài là những trường lang 
hun hút với hang trăm thùng chứa rượu 
vang làm bằng gỗ sồi. Hàng chục ngàn 
chai rượu vang đủ loại đang khêu gợi và 
chờ đợi trong các kệ tủ ấm cúng, tinh tế 
và xinh xắn. 

 

Một đoạn đường hầm trong Lâu đài Rượu Vang 
RD ở Phan Thiết. Ảnh RD. 

Nhiệt độ luôn ổn định như trời mùa 
thu châu Âu. Khách có cảm giá đang lạc 
vào thế giới cổ tích “kính thưa các loại 
rượu vang”. Bên trọng còn có phòng thử 
rượu quý tộc, cho khách dùng thử những 
nhãn lừng danh như Napa 55, Napa 66, 
Napa 77, Napa 88 hay Napa 99. Phòng 
trưng bày hoa mắt với “họ hàng, cháu chít 
nhà rượu vang” và bán sản phẩm. 

5.Chùa cổ Phật Quang 

 

Thầy Huệ Tánh chụp ảnh với bộ kinh Pháp Hoa 
ở chùa Phật Quang. Ảnh NVM. 

Tên gốc là Bồ Đề, xây vào cuối thế 
kỷ XVII, đổi tên thành Phật Quang lúc nào 
chưa rõ. Xưa dân cư thưa thớt, toàn cát, 
chạy dài tới biển nên dân gian gọi là chùa 
Cát; được trùng tu và trùng hưng nhiều 
lần. Trải 18 đời truyền thừa; thầy Thích 
Huệ Tánh, đời 44 phái thiền Lâm Tế về trụ 
trì từ năm 1987. Năm 2002, chùa được 
trùng kiến, to đẹp hơn với 15 vườn tượng 
Phật nhưng chùa cũ vẫn giữ nguyên với 
nhiều pho tượng và pháp khí cổ. Xưa, 
chùa có khuôn viên khá rộng nhưng thiếu 
người chăm sóc, tu sửa nên bị lấn chiếm 
rất nhiều và hư hỏng. Năm 1987, trong lúc 
trùng tu, thầy Huệ Tánh phát hiện dưới 
tượng Phật chánh điện có hầm bí mật. 
Hầm dài 2m, rộng 1m và sâu 1m2. Trong 
hầm có 2 báu vật; bộ kinh Pháp Hoa và tài 
liệu Việt Minh. 100 cuốn tài liệu "Muốn 
thành cán bộ tốt" in ngày 30.7.1947, khổ 
15 x 20cm, gói cẩn thận trong mo cau. 
Chùa nộp cho phường 40 cuốn và Ban 
Đại diện Phật giáo tỉnh 60 cuốn. “Bộ kinh 
Pháp Hoa khắc gỗ đầy đủ và xưa nhất 
Việt Nam" (Vietbook công nhận kỷ lục 
năm 2006). Bộ kinh chữ Hán, khắc ngược 
trên 118 tấm ván gỗ thị đỏ, gồm 110 tấm 
khắc 60.000 tử, 8 tấm khắc tranh về cuộc 
đời của Đức Phật. Mỗi tấm dày 4cm, dài 
80cm, rộng 35cm. Thầy trụ trì còn có tình 
bạn “xưa nay hiếm” và đẹp như mơ với 
linh mục Vũ Cao Phan. Dù khác tôn giáo, 
khác kinh kệ và giáo lý nhưng lại giống 
nhau ở niềm tin vào cuộc sống vào con 
người . 

6. Phú Quí – Đi phượt hết ý 

Là huyện đảo tiền tiêu án ngữ Biển 
Đông, cách Phan Thiết 105 km. Phú Quí 
vừa đủ lớn để có nhiều cảnh đẹp, vừa đủ 
nhỏ để không sợ lạc đường. Di chuyển 
bằng xe gắn máy hoặc xe đạp là tối ưu. 
Đảo có đường vòng khép kín; rải nhựa, 
uốn lượn, lên xuống với cây, cỏ và biển; 
nhiều đoạn hoa dại và cảnh rất đẹp. Có 
cấu tạo địa chất đa phần đá macma đen, 
vài nơi có màu đỏ và đất bazan màu mỡ. 
Các cây nhà ở Phú Quí là ổi xá lị, xoài 
hòa lộc, mảng cầu ta, dừa, dưa hấu, các 
loại rau đậu…Các loại cây ven đường đặc 
trưng là phi lao, sứ, tra, bàng vuông…và 
cây từ bi, loài hoa màu tím nhẹ, thoảng 
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hương long não, họ bụi, cao chừng 1 - 
2m, là cây thuốc chữa giải cảm, sỏi 
đường tiết niệu và phù thận. Phú Quí có 
chùa Linh Bửu với gốc mù u cổ thụ hàng 
trăm tuổi, cạnh núi Cấm cao 108m và hải 
đăng cao 18m. Đây là vị trí cực đẹp để no 
nê rửa phổi và thỏa thuê rửa mắt với toàn 
cảnh Phú Quí bạt ngàn xanh của biển, 
mênh mông xanh rừng cây dại, rừng tái 
sinh và hoa trái; trừ thị trấn đông đúc và 
vài cụm dân cư ven biển. Núi Cao Các, 
cao 70m với chùa Linh Sơn và mấy cây 
sứ đại thụ; như một bộ sưu tập đá macma 
khổng lồ với nhiều kiểu dáng kỳ lạ. Vạn 
An Thạnh, xây dựng từ năm 1781, nơi thờ 
77 thần Nam Hải và trưng bày bộ xương 
cá voi dài hơn 20m. Miếu Bà Chúa Bàng 
Tranh; mộ Thầy; ghềnh Hang…. Với hàng 
chục cảnh nên thơ. Từ những bãi cỏ với 
mấy chú bò nhẩn nha, đến cột phong diện 
ngạo nghễ. Từ các làng chài ven bờ, cột 
cờ chủ quyền, nhà bè, các bãi neo thuyền 
và hàng chục điểm tắm đẹp nhưng chưa 
có dịch vụ tắm lại nước ngọt nên cứ để 
nguyên nước biển rong chơi. Ẩm thực 
Phú Quí tuyệt cú mèo với cua mặt trăng, 
cua huỳnh đế; các loại tôm, cá, ốc, bò 
nóng…ngon “điếc mũi”. 

 

 

Một góc bãi Triều Dương và tác giả ở đảo Phú 
Quí. Ảnh TL 

Quốc lộ 28B nối Đức Trọng (Lâm 
Đồng) với Bắc Bình (Bình Thuận) nhiều 
đoạn lởm chởm ổ gà nhưng cảnh trí đẹp 
hơn tranh, uốn lượn quanh co giữa núi 
rừng trùng điệp. Thủy điện Đại Ninh như 
nét chấm phá hào sảng của con người. 
Đây là cầu nối để du khách “Lên rừng, 
Xuống biển”. “Thủ đô thanh long” của 
Asean còn ấn tượng với những “Đêm 
trắng Bình Thuận”. Đêm trắng ở Nga và 
châu Âu chỉ mấy ngày ngắn ngủi vào mùa 
hè, còn ở Bình Thuận suốt năm này sang 
tháng khác. Đang đêm mà cứ ngỡ sắp 
bình minh vì trời luôn hừng sáng. Một nét 
son hấp dẫn là cung đường trekking “Hồ 
thủy điện Đa Mi, thác 7 tầng và thác 
Sương Mù” ở Hàm Thuận Bắc sẽ là điểm 
đến của dân phượt năm 2018. Thác 
Sương Mù cao gần 100m, với chặng 
đường dốc cheo leo, trắc trở. Phải có 
huấn luyện viên với thiết bị chuyên dùng 
mới có thể xuống thác an toàn. Cảnh 
quan hồ thủy điện Đa Mi cứ như bên Thụy 
Sĩ… 

Du lịch Bình Thuận vẫn luôn mới mẻ 
và thân thiện chào đón du khách gần xa. 

Nguyễn Văn Mỹ // 
http://motthegioi.vn.- 2018  

(ngày 18 tháng 2)

__________________________________ 

CÓ MỘT BÌNH THUẬN VÔ CÙNG ẢO DIỆU MÀ 
KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT 

ình Thuận mà cụ thể là Phan Thiết 
lâu nay chỉ quanh quẩn những địa 
điểm quen thuộc với du khách. Giờ 

đây, Bình Thuận có thêm nhiều lựa chọn 
như đảo Phú Quý, cù lao Câu hay rừng B 
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Phan Dũng - cung đường đang được dân 
phượt rủ nhau khám phá. 

Du lịch Bình Thuận mà cụ thể là 
Phan Thiết lâu nay chỉ quanh quẩn đồi cát 
vàng (Hòn Rơm), đồi Trinh Nữ (Hòa 
Thắng), hầm Rượu Vang (Mũi Né), tháp 
Chàm Posanu (Phú Hải), Vạn Thủy Tú 
(Phan Thiết), núi Tà Kou (Hàm Thuận 
Nam)… và tắm biển. Đi riết thành nhàm. 
Các nhóm gia đình thường đến nghỉ ngơi, 
thư giãn. Khách đoàn thường có thêm các 
trò chơi vận động mà mọi người quen gọi 
là Team Building. Tối có lửa trại hoặc gala 
sân khấu. 

Từ đầu năm 2017, du lịch Bình 
Thuận có thêm lựa chọn là đảo Phú Quý 
(huyện Phú Quý), cù lao Câu và Phan 
Dũng (huyện Tuy Phong). Phú Quý là đảo 
tiền tiêu, cách Phan Thiết chừng 105km. 
Hiện nay có tàu cao tốc nên hải trình 
thuận lợi hơn, rút ngắn chỉ 2 giờ 30 phút. 
Nhờ có điện, đảo xuất hiện thêm nhiều 
nhà nghỉ tươm tất.  

Được xem là đảo đẹp nhất, còn giữ 
được những nét mộc chân quê, giá cả 
“mềm”, hải sản ngon… rất phù hợp với 
các nhóm bạn họp lớp, nhóm gia đình 
thân hữu hay đoàn chừng 50 - 70 người. 
Phương tiện đi lại trên đảo lý tưởng nhất 
là xe gắn máy vì đảo có hệ thống đường 
vòng quanh, nối các khu dân cư, được 
quy hoạch chỉn chu. Đảo không quá lớn, 
cũng không quá nhỏ, chỉ đủ làm khách 
say nắng mà không sợ lạc. 

Nhìn từ quốc lộ 1, đoạn qua Cà Ná, 
cù lao Câu như một chiến hạm đang tiến 
vào đất liền. Đảo nhỏ, chiều dài chưa tới 
2km, chiều ngang rộng nhất chỉ 700m, 
cách bờ chừng 10km - là điểm tổ chức dã 
ngoại đặc thù. Khách tự mang lều trại rồi 
nhờ chú Tư Hữu cử người nấu ăn và 
hướng dẫn cho đoàn.   

Là khu bảo tồn sinh vật biển nên thợ 
lặn xuống biến bắt hải sản kiểu thủ công 
bằng tay, món nào cũng tươi ngon “điếc 
mũi”. Trên đảo không có dân cư, chỉ có 
chốt bảo vệ của bộ đội. Nước ngọt khá 
thoải mái. Thích nhất là những bãi tắm 
tiên, chỉ ướt người chứ không ướt quần 
áo. 

Phan Dũng là vùng bán sơn địa của 
Tuy Phong, giáp Tà Năng của Lâm Đồng, 
là cung đường đang được dân phượt thủ 
rủ nhau khám phá. Bà con dân tộc Ragley 
chân chất, cảnh trí đẹp đến nao lòng với 
những cung đường để trekking và phượt 
như trong mơ. 

 

Du lịch Bình Thuận có thêm lựa chọn mới cho 
du khách 

 Đẹp nhất là cảnh đón bình minh và 
tiễn hoàng hôn giữa núi rừng, du khách 
như được hòa mình vào thiên nhiên hào 
phóng. Rừng, suối và đồi núi đan xen hòa 
thuận. Hàng chục con suối nhỏ róc rách, 
mát rượi. Thác Yavly như một dải lụa óng 
ả, thả ánh bạc xuống hồ nước trong xanh, 
quyến rũ những lữ khách lạc bước. 

Ngay tại Phan Thiết, một loạt điểm 
nhấn được khai trương. Đó là “Forgetten 
Land” - công viên Tượng Cát độc đáo, lần 
đầu tiên có mặt ở Việt Nam. Nơi này rộng 
chưa tới 20.000 m2 nhưng các nghệ nhân 
-“phù thủy” tài ba đến từ 12 quốc gia đã 
biến hàng ngàn tấn cát đỏ thành những 
tác phẩm điêu khắc tuyệt mỹ. 

Lâu nay, cát chỉ là vật liệu xây dựng 
khi có chất kết dính. Tự thân cát không 
thể tạo thành hình khối, nói chi việc tạc 
tượng. Vậy mà như có phép màu, các đôi 
tay tài hoa đã biến những khối cát vô tri 
thành những cụm tượng cực kỳ sống 
động, tinh xảo tới từng chi tiết nhỏ. 

Các nghệ nhân đều lao động độc 
lập, thường mất gần 2 tuần mới hoàn 
thành tác phẩm. Cá biệt, có tác phẩm phải 
làm trong vài tháng trời. Nét độc đáo của 
các tác phẩm, có khi đơn chiều, có khi đa 
chiều là những câu chuyện dân gian, thần 
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thoại của Việt Nam và thế giới. Tính 
truyền thống được hiện đại hóa một cách 
tinh tế theo phong cách của từng tác giả. 

 

Kiến trúc châu Âu ở Forgotten Land - công 
trình có thời gian thực hiện tới 45 ngày. 

Ấn tượng nhất là “Fishman Show - 
Huyền thoại làng chài”. Sau nửa năm thể 
nghiệm, đột phá vào công nghệ phục vụ 
cho nhu cầu giải trí của du khách, “Huyền 
thoại làng chài” đã hoàn toàn lột xác, thấm 
đẫm chất nhân văn, lãng mạn mà sâu sắc 
của văn hóa bản địa. Sự kết hợp giữa 
nhạc nước hiện đại, âm thanh nổi và 
những câu chuyện chân mộc của làng 
chài. 

 

Cảnh trong “Fishman Show - Huyền thoại làng 
chài” 

Từ nhà đầu tư cho đến tác giả kịch 
bản, đạo diễn và mấy chục diễn viên đều 
rút ruột rút gan với từng đêm diễn, gây 
không ít xúc động cho khán giả. Được 
xem là show phục vụ du lịch hoành tráng, 
chất lượng và bài bản nhất hiện nay của 
các vùng biển Việt Nam, “Fishman Show” 
là lựa chọn hàng đầu của du khách khi 

đến Phan Thiết. Ngoài các suất diễn vào 
buổi tối, “Fishman Show” còn có suất vào 
sáng Chủ nhật. 

 

Các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình 

Chùa cổ Phật Quang trên 350 năm 
tuổi, là nơi lưu giữ nhiều hiện vật cổ, đặc 
biệt là bộ kinh Pháp Hoa khắc trên gỗ thị 
đỏ gồm 118 tấm với 60.000 từ và 8 tấm 
khắc tranh, quốc bảo của Phật giáo Việt 
Nam. Bộ kinh được 3 thiền sư và 15 đệ tử 
lao động cật lực từ năm 1704 đến 1732 
(thời nhà Lê Trung Hưng).  

 

Thầy Thích Huệ Tánh và các nhà báo với bộ 
kinh Pháp Hoa 

Được gặp gỡ với thầy trụ trì chùa 
Thích Huệ Tánh, Thượng tọa chân đất, 
một bậc chân tu uyên bác kể chuyện lịch 
sử ngôi chùa và tận mắt chiêm ngắm bộ 
kinh là phước duyên hạnh ngộ. Thầy Huệ 
Tánh còn có một tình bạn thân thiết, xưa 
nay hiếm với linh mục Vũ Cao Phan, dù 
khác niềm tin tôn giáo. Linh mục Phan 
mất, thầy Huệ Tánh dẫn cả phái đoàn 
tăng ni Phật tử vào nhà thờ dự lễ tang, 
viếng bạn. 

Năm sau, Thầy tổ chức lễ cầu siêu 
trong chùa cho linh mục Phan. Lại một 
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đoàn đông đảo tu sĩ công giáo vào chùa 
dự lễ. 

Ở Phan Thiết còn phải kể tới món 
bánh xèo đặc sản của quán Phượng (vì 
có cây phượng vỹ bên cạnh quán, trên 
đường Tôn Đức Thắng). Bánh xèo đổ 
bằng khuôn đất, đường kinh chừng 15cm. 
Nhìn bề ngoài có vẻ mộc mà ăn với rau 
thơm như húng, quế thì ngon bá cháy, 
đặc biệt là món nước chấm. Cứ tưởng 
phải ăn cả chục cái mới đủ nhưng chừng 
4-5 cái là no cành bụng. 

Trước đây, quán chỉ bán từ 16h đến 
tối cho dân địa phương. Khách du lịch 

muốn ăn phải đi nhóm và xếp hàng. Nay 
quán linh động, nhận phục vụ khách đoàn 
buổi trưa nhưng phải đặt trước vài ngày 
và số lượng cũng 5-70 người đổ lại.  

Khâu khó nhất của món đặc sản này, 
ngoài bí quyết nước chấm là chọn tôm và 
mực sao cho tươi ngon, vừa đủ theo từng 
chiếc bánh. Du lịch Bình Thuận rất quen 
nhưng vẫn luôn mới lạ. 

Nguyễn Văn Mỹ // 
http://phunuvietnam.vn.- 2018  

(ngày 14 tháng 2) 

__________________________________ 

ĐÓN NẮNG Ở MŨI NÉ 

ặc sản của Mũi Né là "nắng". Cái 
nắng trong vắt như pha lê, khô và 
sạch trải dài suốt hơn 300 ngày 

mỗi năm đã đủ để làm nên một thiên 
đường nghỉ dưỡng cho những người 
yêu du lịch biển. 

 

Cho đến bây giờ các cồn cát tuyệt 
đẹp và bãi biển nắng ấm quanh năm vẫn 
là lý do để khách du lịch lựa chọn Mũi 
Né. Kỳ nghỉ tránh đông mỗi dịp Tết 
Nguyên đán, Mũi Né đón khoảng 5 vạn 
lượt khách du xuân, trong đó có hơn 
một vạn là khách du lịch quốc tế. Nhưng 
số khách du lịch này chỉ loanh quanh ở 
bãi biển và nghĩ dưỡng trong resort. 

Các tuyến du lịch thăm làng chài, 
làng cổ, đi thăm chợ cá, đi Lầu ông 
Hoàng, tháp Chăm, đi Bàu Trắng. chiến 

khu Lê… bán được rất ít. Có thể thấy sự 
chọn lọc này bắt nguồn từ xu hướng mà 
Mũi Né tự chọn cho mình từ việc xây 
quá nhiều khu nghỉ dưỡng tiện nghi bên 
cạnh một địa danh cho cảnh quan tuyệt 
vời. 

Thứ nữa, dựa vào cơ sở hạ tầng 
vốn có như thế mạnh, Mũi Né rất dễ trở 
thành địa danh nhàm chán mà các cơ 
quan, doanh nghiệp và tư nhân sở tại 
còn chưa khai thác hết tiềm năng thế 
mạnh của khu du lịch này.   

Khách du lịch ở xứ ôn đới lạnh lẽo 
của châu Âu thích phát cuồng bãi biển 
như vồng ngực nhô ra trên biển Đông. 
Hiếm hoi có khu khu dịch nào có mùa 
làm ăn quanh năm như Mũi Né. Người 
ta đến đây để đón nắng, không ai nghĩ 
đến chuyện phải "né" điều gì như tên gọi 
của bãi biển tuyệt đẹp này. 

Không xa khỏi các bàu cát Mũi Né 
có một hệ thống vết địa tầng xói mòn lớn 
lộ ra các vỉa đất đỏ gây ngạc nhiên về 
cảnh quan địa chất gọi là Suối Tiên. 
Khách du lịch gọi con suối đặc biệt này 
là Hẻm núi đỏ của Việt Nam. 

Đã rất nhiều lần, ngay sau mỗi kỳ 
nghỉ đông khách ở Mũi Né, địa phương 

Đ 
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thường phải ban bố lệnh đóng cửa đối 
với một địa điểm tham quan đặc sắc của 
khu vực này là Suối Hồng, Bãi Rạng... vì 
ngập đầy rác. Đây là một khe nước từ 
đồi cát chảy ra biển, xói mòn tạo thành 
lòng suối với các nhũ sa màu đỏ như 
son. 

Tuy nhiên, vì quá gần khu dân cư 
đông đúc, dòng suối này bị rác và nước 
thải xâm nhập. Các vỉa sa thổ dạng 
thung lũng cát bị đổ nát mất đi vẻ hoang 
sơ đặc trưng rất khó phục hồi. Những 
người thích khám phá địa chất mất đi cơ 
hội được chiêm ngưỡng tận mắt cảnh 
quan thiên nhiên đặc biệt này, đồng thời 
Mũi Né cũng mất đi phần nào sự bí ẩn 
và hấp dẫn. 

 

 Không xa khu du lịch Mũi Né là 
một bàu cát Trắng, gọi là Bàu Ông, cạnh 
Bàu có một đầm sen nở hương thơm 
ngát. Việc có một đầm sen ở giữa một 
bàu cát nóng như nung và cát bay 
quanh năm suốt tháng quả là gợi trí tò 
mò thế nhưng rất ít người biết đến. 

Hấp dẫn nhất là các làng chài Hàm 
Tiến, nơi người dân đi đánh cá về có thể 
nấu ngay cho du khách một món nhậu 
dưới rặng dừa mắc võng thì thảng hoặc 
mới có người ghé đến. Món mực một 
nắng, nước mắm Phan Thiết cũng được 
làm tại các làng biển ở đây nhưng quy 
mô và danh tiếng về sản phẩm thương 
hiệu có chỉ dẫn địa lý này vẫn chưa bay 
xa. 

Quy hoạch Hàm Tiến, Mũi Né 
thành trung tâm dịch vụ du lịch được 

UBND tỉnh Bình Thuận thực hiện từ năm 
2010. Hơn 1.000 ha đất liền và mặt 
nước của khu vực này sẽ được sử dụng 
để xây dựng và chỉnh trang thành khu 
du lịch hiện đại. Tuy nhiên, có một rào 
cản lớn cho địa phương khi nếp sống 
suồng sã của một bộ phận dân cư ven 
biển không thay đổi. 

Họ có thói quen xả rác, vứt hải sản, 
ngư lưới cụ hỏng hóc ra bờ biển. Thậm 
chí có thói quen đi vệ sinh ở ngoài biển, 
ngay trong các bãi cát, hốc đá và rặng 
dừa cạnh các khu du lịch sang trọng. 
Một số tàu bè đánh bắt hải sản sơ chế 
nấu nướng ngay trên bãi, và vứt lại vỏ 
nhuyễn thể và bao dứa rách ở bờ biển. 

Dân địa phương Hàm Tiến - Mũi 
Né vốn rất thân thiện, dễ mến, nhưng 
không đồng nghĩa với việc nơi đây có 
được một ngành du lịch mến khách. 

Vài năm trở lại đây, khách du lịch 
đến Mũi Né ngày càng nhiều. Khu vực 
Hàm Tiến với con đường chạy dọc bờ 
biển đã trở thành Phố Tây - danh từ 
quen gọi cho những dãy phố thường có 
khách du lịch nước ngoài lui tới. Việc đó 
vô hình chung làm tây hóa nhịp sống 
của dân cư địa phương. 

Hệ thống nhà hàng khách sạn và 
các resort đón khách du lịch ở đây 
thường vắng vẻ và đắt đỏ. Xen lẫn trong 
đó là nếp sinh hoạt hiền lành đến tội 
nghiệp của tầng lớp lao động bình dân. 
Ở đây, cuộc sống bình dị của dân địa 
phương vẫn diễn ra thường nhật nhưng 
không ai để ý tới. 

Khách du lịch bị hút vào các khu 
nghỉ dưỡng khiến người dân chủ nhân 
của vùng đất này gần như nằm ngoài 
guồng quay của hệ thống du lịch. Đó là 
bài toán đầu tư dịch vụ du lịch của Mũi 
Né khiến mảnh đất giàu tài nguyên này 
không thể giàu lên. 

Trao đổi với đại diện lãnh đạo địa 
phương, họ vẫn nhắc đến nghề cá của 
ngư dân như chủ đạo của phát triển kinh 
tế và ổn định xã hội. Trong khi Mũi Né 
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luôn là địa danh du lịch biển đầu bảng 
có bãi biển đẹp nhất Việt Nam. 

 

Có thể nói những lùm xùm quanh 
chuyện tiêu cực về đất đai ở Mũi Né 
cũng đã ảnh hưởng không nhỏ trong 
dẫn đến thực trạng này. Ở đây rất nhiều 
biển đề đất bán và cho thuê dài hạn, hậu 
quả của những hợp đồng mua bán đất 
vội vàng và đầu cơ. Trong ngành du lịch 
tồn tại một khái niệm là "kinh doanh sự 
thân thiện". 

Song phương thức để giữ gìn sự 
thân thiện của vẻ đẹp cảnh quan và con 
người nơi đây mới là điều khó bàn tới. 
Bởi lẽ một khu du lịch phát triển nóng rất 
dễ mất đi sự hoang sơ cần thiết, đồng 
thời mất đi sự cân đối giữa phát triển du 
lịch và đời sống dân cư địa phương. Khi 
người dân sẵn sàng sang nhượng và 
cho thuê mảnh đất sống lâu đời của 

mình thì Mũi Né cũng phải chịu sự chi 
phối của thương mại hóa. 

Hàng trăm resort nhỏ lẻ đã mọc lên 
sát biển và đang không ngừng được xây 
dựng thêm nữa cho xứng với tên gọi 
"thủ đô của resort Việt Nam". Quy mô 
các resort nhỏ lẻ này không thể mở rộng 
thêm khiến con đường ven biển chật 
như nêm, chạy đua hạ giá vào kỳ vắng 
khách và tăng giá vào mùa cao điểm. 
Điều gì sẽ xảy ra khi áp lực của mật độ 
dịch vụ du lịch này phủ lên bãi biển 
duyên dáng nhất của Nam Trung Bộ? 
Đó là câu hỏi đặt ra cho chính quyền địa 
phương. 

Mật độ resort ken dày đẩy những 
rặng dừa vốn là cảnh quan đặc trưng 
của Mũi Né dần thu hẹp lại, khuất sau 
những mái ngói mới của các khu nghỉ 
dưỡng. 

Mũi Né lại bước vào một mùa nắng 
mới, chỉ tài nguyên nắng chưa được tận 
dụng triệt để cho làm giàu cho nơi này 
mà thôi. 

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 
0966.43.45.46 - 

Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com 

Trương Thúy Hằng // 
http://baodautu.vn.- 2018  

(ngày 18 tháng 2) 

__________________________________ 

BIỂN CỔ THẠCH TRONG MÀU SƯƠNG KHÓI 
RÊU XANH 

ới những người đam mê nhiếp 
ảnh, địa danh Cổ Thạch ở xã 
Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, 

tỉnh Bình Thuận là nơi nên đến ít nhất 
một lần trong năm để đi săn, không phải 
săn thú mà là săn rêu. 

Nằm cách TPHCM độ 300 km, Cổ 
Thạch được thiên nhiên ưu đãi với cảnh 
quan thiên nhiên phù hợp cho việc phát 
triển du lịch. Biển ở đây có nhiều tầng 

đá, nằm xếp lớp như đang vươn ra biển 
để đón nắng sớm, với lớp rong rêu xanh 
mướt. V 
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Mùa săn rêu thường bắt đầu từ tháng 1 đến 
tháng 3, tùy thời tiết. 

 

Những lớp rêu phủ lên đá có thể tồn tại khoảng 
một tháng, tối đa là hai tháng. 

 

Rêu mờ ảo trong màn sương mỏng buổi sáng 
sớm tạo nên cảnh sắc thần tiên. 

 

Tầm 8 giờ sáng, thủy triều lên, bãi rêu lại chìm 
trong nước biển. 

 

Thú săn rêu cũng lắm công phu. Họ phải thức 
dậy từ 3-4 giờ sáng, mang theo máy móc ra 
biển ngồi chờ bình minh lên để chụp rêu. 

 

Khi mặt trời mọc cũng là lúc các tay máy tìm 
góc chụp để có những ảnh đẹp nhất. 

 

Hàng năm, cứ đến mùa rêu là các tay máy từ 
bán chuyên tới chuyên nghiệp lại đổ về Cổ 
Thạch để chụp ảnh rêu. Cảnh sắc nơi đây là 
chất liệu để họ thỏa sức sáng tạo. 

 

 Hà Bi // 
http://www.thesaigontimes.vn.- 2018 

(ngày 7 tháng 2) 
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QUốc // http://vov.vn.- 2018 (ngày 6 tháng 2) 

42. Xe khách tông xe đạp chở 2 thiếu nữ, 1 người tử vong / Lê Long // 
http://congan.com.vn.- 2018 (ngày 27 tháng 2) 
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