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ĐOÀN GIÁM SÁT ỦY BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH 
QUỐC HỘI LÀM VIỆC TẠI TỈNH BÌNH THUẬN 

áng 8/3, Đoàn giám sát của Ủy 
ban Tài chính - Ngân sách của 
Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy 

ban Bùi Đặng Dũng làm Trưởng đoàn 
đã làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận 
về thực hiện quyết toán ngân sách Nhà 
nước năm 2016 và Luật Thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí năm 2017.  

 

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn 
Thanh – TTXVN 

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình 
Thuận, tỉnh đã thực hiện nghiêm túc chỉ 
đạo của Thủ tướng Chính phủ và các 
bộ, ngành Trung ương; chỉ đạo các cơ 
quan, đơn vị tăng cường hiệu quả công 
tác thu; tham mưu ban hành các chính 
sách làm giảm thu và tăng chi, điều 
hành ngân sách trong phạm vi dự toán 
được duyệt, triệt để tiết kiệm các khoản 
chi thường xuyên, thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí. Nguồn vốn được bố trí 
cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản 
trong tỉnh khi hoàn thành đã mang lại 
hiệu quả tốt.  

Năm 2017, UBND tỉnh Bình Thuận 
đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán 
triệt Luật Thực hành tiết kiệm, chống 
lãng và các Chỉ thị, Nghị quyết của 
Đảng, Chính phủ. Từ đó, việc thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh có 
nhiều chuyển biến. Các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị đã có nhiều biện pháp, 
cách làm nhằm thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí; công tác quản lý, sử 
dụng tài sản và kinh phí từ ngân sách 
Nhà nước cơ bản theo chế độ, định 
mức, đúng quy định.  

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó 
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân 
sách Bùi Đặng Dũng đánh giá cao kết 
quả thực hiện quyết toán thu, chi ngân 
sách và thực hành tiết kiệm chống lãng 
phí của tỉnh; đồng thời yêu cầu tỉnh Bình 
Thuận tiếp tục thực hiện nghiêm các quy 
định của Luật Ngân sách Nhà nước 
trong tất cả các khâu lập, thẩm định, phê 
duyệt, phân bổ dự toán, quản lý, sử 
dụng, kiểm soát chi và quyết toán kinh 
phí ngân sách nhà nước. Cùng với đó, 
Bình Thuận thực hiện nghiêm túc, công 
khai, dân chủ trong công tác mua sắm 
tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản theo 
quy định của pháp luật; tăng cường 
công tác quản lý trong xử lý nợ xây 
dựng nông thôn mới, trong thu, chi ngân 
sách trên địa bàn.  

Tại buổi làm việc, các thành viên 
Đoàn công tác cũng yêu cầu tỉnh Bình 
Thuận phân tích rõ thêm một số nội 
dung liên quan đến việc cân đối thu, chi 
ngân sách; thực hành tiết kiệm chống 
lãng phí trong quản lý đầu tư xây dựng 
cơ bản, tình trạng nợ đọng trong xây 
dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới, 
công tác quản lý đất đai trên địa bàn. 

Nguyễn Thanh // 
http://www.dangcongsan.vn .- 2018 

(ngày 8 tháng 3) 

I. CHÍNH TRỊ – KINH TẾ 

S 
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LÃNH ĐẠO TỈNH BÌNH THUẬN ĐỐI THOẠI VỚI 
THANH NIÊN VỀ KHỞI NGHIỆP, LẬP NGHIỆP  

ừa qua, tại Hội trường A Trung tâm 
Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh 
đoàn Bình Thuận đã tổ chức 

Chương trình “Lãnh đạo tỉnh gặp mặt, đối 
thoại với đoàn viên thanh niên” năm 2018 
với chủ đề “Khởi nghiệp”. Chương trình 
đã được trực tuyến đến cấp huyện, thị xã 
trong toàn tỉnh. 

Tham gia đối thoại trực tuyến với 
gần 1.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên 
trong toàn tỉnh có các đồng chí: Nguyễn 
Mạnh Hùng - Ủy viên BCH Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; 
Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy; 
Phạm Văn Nam - Phó chủ tịch UBND Tỉnh 
và Nguyễn Văn Nam - Phó Chủ tịch 
UBMTTQ Việt Nam tỉnh. 

Trong không khí cởi mở, thẳng thắn, 
các đoàn viên thanh niên đã chia sẻ nhiều 
câu hỏi và được các đồng chí lãnh đạo 
tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành chức năng 
giải đáp, thông tin cụ thể những nội dung 
liên quan như: cơ chế, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước, của tỉnh đối với việc 
hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; 
đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển 
giao khoa học kỹ thuật, vay vốn, tư vấn, 
hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng 
và phát triển các mô hình kinh tế, thành 
lập doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp 
thanh niên. 

 

Quang cảnh buổi đối thoại 

Đồng thời, các đại biểu cũng được 
các đồng chí lãnh đạo tỉnh đưa ra những 

định hướng nhằm tháo gỡ những khó 
khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình 
khởi nghiệp, lập nghiệp, chia sẻ những 
kinh nghiệm quý báu, định hướng quá 
trình khởi nghiệp và lập nghiệp cho thanh 
niên trong giai đoạn hiện nay. 

Phát biểu tại buổi đối thoại, đồng chí 
Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy cho 
biết, Lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục tạo điều 
kiện thuận lợi, hỗ trợ để tuổi trẻ khởi 
nghiệp, vươn lên lập thân lập nghiệp, góp 
sức trẻ xây dựng quê hương, đất nước. 

“Bên cạnh những cơ chế, chính sách 
hỗ trợ của tỉnh, mỗi thanh niên phải luôn 
có đam mê, khát vọng và bước vào khởi 
nghiệp với tinh thần tự lập, chủ động cao 
nhất. Đồng thời, phải chuẩn bị về ý tưởng, 
kiến thức, về kỹ năng, tích lũy kinh 
nghiệm... có như thế cơ hội thành công 
mới cao hơn. Thanh niên, sinh viên hãy 
phát huy sức trẻ và khả năng sáng tạo, 
dám nghĩ dám làm, ứng dụng khoa học kỹ 
thuật vào sản xuất, xây dựng những mô 
hình kinh tế nông nghiệp hiện đại, tạo thu 
nhập cho gia đình”, đồng chí Nguyễn 
Mạnh Hùng nhấn mạnh. 

 

Các đồng chí lãnh đạo trả lời đối thoại với 
ĐVTN 

Trong khuôn khổ chương trình, để 
động viên tinh thần khởi nghiệp của đoàn 
viên thanh niên, Thường trực Tỉnh ủy đã 
tặng 20 phần quà cho 20 thanh niên khởi 
nghiệp ở các huyện, thị xã, thành phố đã 
có những đóng góp tích cực cho phong 

V 
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trào Đoàn, Hội ở địa phương, đơn vị và đã 
nỗ lực, vượt khó khăn vươn lên khởi 
nghiệp, lập nghiệp. 

Dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã 
tặng hoa chúc mừng 87 năm ngày thành 
lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thể hiện tình 
cảm, sự quan tâm đặc biệt dành cho tuổi 
trẻ trong tỉnh. 

Chương trình lãnh đạo tỉnh gặp mặt, 
đối thoại với đoàn viên thanh niên về khởi 
nghiệp và lập nghiệp là dịp động viên, 
khuyến khích, cổ vũ, thúc đẩy thanh niên 
tham gia khởi nghiệp và nuôi ý chí, khát 
vọng làm giàu cho bản thân, tạo việc làm 
cho xã hội; đồng thời hỗ trợ để nâng cao 
chất lượng mô hình phát triển kinh tế của 
thanh niên tại địa phương, góp phần giải 
quyết việc làm cho thanh niên. 

Thông qua buổi gặp gỡ, đối thoại 
giúp cán bộ, đoàn viên thanh niên phản 
ánh, đề xuất, kiến nghị, bày tỏ những tâm 
tư nguyện vọng để cấp ủy, chính quyền 
kịp thời giải đáp những thắc mắc và có 
những cơ chế, chính sách phù hợp trong 
lĩnh vực khởi nghiệp và lập nghiệp. Đồng 
thời, huy động các nguồn lực về tài chính, 
nhân lực, cơ sở vật chất phù hợp với quy 
định của pháp luật, kết hợp nguồn lực từ 
các chương trình, dự án để hỗ trợ thanh 
niên khởi nghiệp, lập nghiệp, góp sức xây 
dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. 

Kim Huệ // 
http://doanthanhnien.vn .- 2018  

(ngày 27 tháng 3) 

__________________________________ 

ĐỐI THOẠI GIỮA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY, 
CHÍNH QUYỀN TỈNH VỚI NHÂN DÂN 

ội nghị đối thoại giữa người đứng 
đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh 
Bình Thuận với nhân dân thị xã 

La Gi vừa được tổ chức vào ngày 8-3. 
Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy 
Nguyễn Mạnh Hùng và Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Ngọc Hai đã trực tiếp đối 
thoại với nhân dân. 

 

Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp 
ủy, chính quyền tỉnh Bình Thuận với nhân 
dân thị xã La Gi. 

Tham dự còn có lãnh đạo các sở, 
ban, ngành của tỉnh, cùng hơn 200 đại 

biểu đại diện nhân dân các địa phương 
trên địa bàn thị xã La Gi. 

Hội nghị đối thoại nhằm phát huy 
dân chủ, quyền và trách nhiệm của 
MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và 
nhân dân tham gia xây dựng Đảng, 
chính quyền nhằm nâng cao năng lực 
lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà 
nước, tăng cường mối quan hệ gắn bó 
mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân 
dân. 

Thông qua đối thoại sẽ giúp Tỉnh 
ủy, HĐND, UBND tỉnh nắm bắt kịp thời 
tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, 
những vấn đề còn vướng mắc, phát 
sinh; tuyên truyền, giải thích để nhân 
dân hiểu rõ và nhận thức đầy đủ hơn về 
chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước, tạo sự 
đồng thuận cao trong nhân dân về thực 
hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

H 
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Trong không khí thẳng thắn, cởi 
mở và xây dựng, đã có tám ý kiến được 
phát biểu tại buổi đối thoại, cùng với 27 
ý kiến được Ủy ban MTTQ Việt Nam thị 
xã La Gi tổng hợp từ các cuộc họp với 
nhân dân các địa phương trên địa bàn 
và trình bày tại buổi đối thoại. 

Các ý kiến tập trung vào một số 
nhóm vấn đề: bảo vệ môi trường, quản 
lý quy hoạch, quản lý đất đai, xây dựng, 
trật tự an toàn xã hội, thực hiện Nghị 
quyết T.Ư 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-
CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức 
và phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, 
có một số vấn đề nổi cộm, bức xúc như: 
tình trạng xả thải gây ô nhiễm nguồn 
nước ở cầu Suối Đó, phường Tân An; 
nhu cầu cát xây dựng, cát bồi nền cho 
các công trình xây dựng của địa phương 
và xây dựng nhà ở trong nhân dân; kè 
sông Dinh bị sạt lở vào mùa mưa lũ, gây 
nguy hiểm cho các hộ dân ở ven bờ; tệ 
nạn ma túy ngày càng gia tăng, việc tổ 

chức cai nghiện bằng biện pháp uống 
methadone không hiệu quả đối với 
người sử dụng ma túy đá… nạn khai 
thác hải sản bằng chất nổ, tàu thuyền 
giã cào bay đánh bắt sai tuyến; việc 
đánh hải sản trái phép ở vùng biển nước 
ngoài… 

Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, 
lãnh đạo tỉnh đã lắng nghe và tiếp thu 
những ý kiến, đề xuất của người dân. 
Những vụ việc, vấn đề mà người dân 
phản ánh, trao đổi đều được người 
đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh và 
các cơ quan chức năng làm rõ, trả lời cụ 
thể, xác đáng ngay tại buổi đối thoại. 

Đối với những vấn đề cần có thời 
gian để xác minh, làm rõ, các đồng chí 
Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh 
giao cho các cơ quan chức năng nghiên 
cứu, giải quyết kịp thời cho người dân. 

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

(ngày 9 tháng 3) 

__________________________________ 

TẬP HUẤN CÔNG TÁC QUÂN SỰ VÀ CÔNG TÁC ĐẢNG, 
CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ NĂM 2018 

rong 2 ngày 14-15/3, Bộ Chỉ huy 
Quân sự phối hợp với Bộ Chỉ huy 
BĐBP tỉnh Bình Thuận tổ chức lớp 
tập huấn công tác Quân sự và 

công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, 
CTCT) năm 2018 cho các đồng chí là 
chỉ huy các phòng, văn phòng, trưởng 
các ban khối cơ quan và chỉ huy các 
đơn vị trực thuộc. 

Các học viên sẽ được tập huấn các 
nội dung cơ bản về: Biện pháp chuyển 
trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) 
trong công tác tham mưu tác chiến; 
thống nhất tổ chức phương pháp, nội 
dung trong công tác huấn luyện, điều 
lệnh; hướng dẫn các nội dung CTĐ, 

CTCT trong chuyển trạng thái SSCĐ; nội 
dung cơ bản trong công tác quy hoạch 
và lựa chọn nhà thầu xây dựng và quy 
định quản lý, bảo đảm kỹ thuật cho vũ 
khí, khí tài, đạn dược ở đơn vị trong 
công tác hậu cần - kỹ thuật… 

Đây là dịp để đội ngũ cán bộ làm 
công tác Quân sự và CTĐ, CTCT các 
cấp nghiên cứu, bồi dưỡng những nội 
dung mới đồng thời là dịp để học viên 
trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao 
chất lượng, hiệu quả công tác tại các 
đơn vị. 

Trung Thành // 
http://www.bienphong.com.vn .- 2018 

(ngày 15 tháng 3) 

T 
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ĐOÀN CÔNG TÁC UB QUỐC GIA VỀ NCT VIỆT NAM:  

LÀM VIỆC TẠI XÃ BÌNH TÂN, HUYỆN BẮC BÌNH, 
TỈNH BÌNH THUẬN 

ừa qua, Đoàn công tác Ủy ban 
Quốc gia (UBQG) về NCT Việt Nam 
về làm việc tại xã Bình Tân. Đoàn 

do ông Bùi Anh Bình - Phó Vụ trưởng Vụ 
Tài chính Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài 
chính làm Trưởng đoàn; bà Lê Minh 
Giang - Phó Vụ trưởng, Chánh Văn phòng 
UBQG về NCT Việt Nam làm phó đoàn. 

 

Năm 2017 Hội NCT xã Bình Tân kết 
nạp 61 hội viên, nâng tổng số hội viên 
NCT lên 579. NCT có thẻ Bảo hiểm y tế 
đạt trên 70%; 100% NCT từ 80 tuổi trở lên 
được hưởng BTXH và cấp thẻ BHYT. 
Phối hợp Trạm y tế xã khám sức khỏe 
định kì và phát thuốc miễn phí cho 102 cụ 
từ 80 tuổi trở lên, ai đi lại khó khăn, đau 
ốm, được khám bệnh tại nhà. 182 NCT 
khám các bệnh về mắt, 20 NCT được mổ 

mắt miễn phí. Chúc thọ, mừng thọ cho 90 
NCT (trong đó 2 cụ tròn 100 tuổi và 8 cụ 
tròn 90 tuổi) với số tiền 26,5 triệu đồng và 
10m vải lụa; thăm 65 NCT ốm đau trị giá 
5,8 triệu đồng, phúng điếu 27 NCT qua 
đời với số tiền 5,7 triệu đồng. 

Hội vận động quà tặng trị giá 23,2 
triệu đồng cho 116 NCT; phối hợp với Hội 
Chữ thập đỏ, các đoàn thể vận động được 
20 suất quà trị giá 9 triệu đồng tặng NCT. 
Từ tháng 1/2017 có 35 NCT nghèo, neo 
đơn được nhận 10 kg gạo/tháng. Quỹ Hội 
có 169,5 triệu đồng, cho 42 hội viên vay 
145 triệu đồng làm kinh tế gia đình.  Quỹ 
Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT số dư 
6,1 triệu đồng. 

Hội NCT xã kiến nghị trên nghiên 
cứu điều chỉnh một số chế độ chính sách 
cho NCT như hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xã 
hội từ 80 xuống 75; nâng mức hưởng 
hằng tháng theo điều chỉnh mức lương cơ 
bản; nâng mức chúc thọ, mừng thọ vì giá 
cả thị trường tăng và nên cho người 
hưởng lương hưu được nhận trợ cấp xã 
hội khi đủ 80 tuổi. 

Nguyễn Thị Hạnh / Người cao tuổi.- 
2018.- Số 35 (ngày 1 tháng 3).- Tr2 

__________________________________ 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ 
LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÁT HIỆN, 

XỬ LÝ VỤ VIỆC, VỤ ÁN THAM NHŨNG 

rong 02 năm qua, việc quán triệt và 
triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-
CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ 

Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ 
việc, vụ án tham nhũng và Kế hoạch số 
06-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
Bình Thuận đã được các cấp, các ngành 

tổ chức đồng bộ, toàn diện và nghiêm 
túc.  

Toàn tỉnh đã phát hiện, thụ lý giải 
quyết 07 vụ/14 người có hành vi tham 
nhũng. Đến nay, đã xử lý xong 01 vụ/4 
người, đang tiếp tục xử lý 06 vụ/10 người. 
Trong đó, phát hiện, xử lý tham nhũng 

V 

T 
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qua thanh tra 04 vụ/06 người; qua kiểm 
tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng 01 
vụ/04 người; qua giải quyết khiếu nại, tố 
cáo 02 vụ/04 người. Ngoài ra, toàn tỉnh 
còn phát hiện 11 vụ/19 người có sai phạm 
liên quan đến kinh tế - chức vụ, thiệt hại 
gần 04 tỷ đồng (đã thu hồi trên 200 triệu 
đồng); hiện đã xử lý xong 04 vụ/05 người 
(xử lý hành chính 03 vụ/04 người, hình sự 
01 vụ/01 người), đang điều tra 07 vụ/14 
người. 

 

Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 50-
CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị 

Nhìn chung, công tác phát hiện, xử 
lý các vụ việc, vụ án tham nhũng được tập 
trung chỉ đạo có hiệu quả; vụ việc, vụ án 
tham nhũng đều được làm rõ, xem xét xử 
lý thận trọng, nghiêm túc, đúng quy định 
của pháp luật; một số vụ việc, vụ án có 
dấu hiệu tham nhũng tồn đọng, kéo dài từ 
nhiều năm đã được chỉ đạo xử lý. Hoạt 
động của các cơ quan, đơn vị tham mưu 
có chức năng về phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí các cấp đạt hiệu quả hơn; 
từng bước phát huy được sức mạnh của 
cả hệ thống chính trị trong công tác phát 
hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng. 
Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối 
với việc phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án 
tham nhũng được tăng cường.  

 Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, 
chống tham nhũng, về Chỉ thị số 50-
CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 
06-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
chưa sâu rộng. Số vụ việc, vụ án tham 
nhũng đã được xử lý còn thấp so với số 
vụ việc, vụ án tham nhũng đã được phát 
hiện; tiến độ điều tra, truy tố, xét xử một 
số vụ án còn chậm. Công tác giám định tư 

pháp, nhất là giám định tài chính, giám 
định thiệt hại rừng, định giá tài sản trong 
nhiều trường hợp chưa kịp thời, ảnh 
hưởng đến tiến độ điều tra, xử lý các vụ 
án. Tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng chưa. 
Việc trao đổi thông tin tội phạm, hành vi 
tham nhũng theo quy chế phối hợp giữa 
các ngành chức năng có mặt còn hạn 
chế. Công tác kiểm tra, giám sát, nhất là 
tự kiểm tra nội bộ về phòng, chống tham 
nhũng một số nơi chưa sâu. Số người 
đứng đầu bị xử lý trách nhiệm còn ít so 
với số vụ việc, vụ án tham nhũng đã được 
phát hiện, xử lý.  

 Để tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 
số 50-CT/TW của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy 
Bình Thuận đề ra một số giải pháp sau: 

 Phát huy vai trò, trách nhiệm, tính 
gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, 
chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ 
chức thực hiện công tác phòng, chống 
tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện nghiêm 
túc chế độ định kỳ ban thường vụ cấp ủy, 
người đứng đầu cấp ủy và cơ quan, đơn 
vị, địa phương trực tiếp nghe báo cáo và 
chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý vụ việc, 
vụ án tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. 

 Tiếp tục quán triệt sâu và triển khai 
thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kết luận 
của Trung ương và kế hoạch của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống tham 
nhũng, trước hết là trong cấp ủy, lãnh đạo 
chính quyền, trong các cơ quan thanh tra, 
kiểm tra, cơ quan tố tụng để công tác phát 
hiện và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng 
thật sự trở thành khâu đột phá trong công 
tác phòng, chống tham nhũng.  

 Từng cơ quan, đơn vị, địa phương 
chủ động đề ra các biện pháp phòng ngừa 
tham nhũng, lãng phí thiết thực, hiệu quả. 
Chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý 
các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, lãng 
phí và các hành vi bao che, cản trở việc 
chống tham nhũng, lãng phí; chủ động 
yêu cầu các cơ quan chức năng báo cáo 
các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, 
dư luận xã hội quan tâm để kịp thời chỉ 
đạo xử lý. 

 Siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành 
chính; phát huy dân chủ trong từng cơ 
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quan, đơn vị; thực hiện công khai, minh 
bạch trong các hoạt động; xử lý nghiêm 
minh các hành vi tham nhũng, nhũng 
nhiễu, tiêu cực và trách nhiệm người 
đứng đầu để xảy ra tham nhũng trong cơ 
quan, đơn vị do mình phụ trách, quản lý. 

 Tăng cường công tác kiểm tra, giám 
sát của cấp ủy, chính quyền và cơ quan 
dân cử; thường xuyên thực hiện công tác 
tự kiểm tra, giám sát nội bộ từng cơ quan, 
đơn vị. Phát huy tốt hơn vai trò của các cơ 
quan báo chí trong việc phát hiện, tố giác 
các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng 
phí. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát 
việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với 
công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án 
tham nhũng. Thực hiện nghiêm túc Quy 

định số 102-QĐ/TW ngày 15-11-2017 của 
Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi 
phạm. 

 Các cơ quan chức năng phối hợp 
với cấp ủy, chính quyền địa phương tập 
trung chỉ đạo, xử lý dứt điểm các vụ việc, 
vụ án còn tồn đọng; kịp thời tháo gỡ 
những khó khăn, vướng mắc trong công 
tác giám định nhằm đẩy nhanh tiến độ xử 
lý các vụ án; kịp thời thu hồi tài sản tham 
nhũng, lãng phí. Đề ra giải pháp phù hợp, 
thuận lợi, an toàn để khuyến khích nhân 
dân phát hiện, phản ánh, tố giác các hành 
vi tham nhũng, lãng phí.  

Ngô Minh Hòa // http://noichinh.vn.- 
2018 (ngày 12 tháng 3) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN  
SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY THEO HƯỚNG TINH GỌN,  

HOẠT ĐỘNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ 

ghị quyết số 18-NQ/TW ngày 
25/10/2017 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (khóa XII) về 

“Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp 
xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị 
tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” 
đang được tỉnh Bình Thuận triển khai thực 
hiện nghiêm túc. 

 

Ảnh minh họa (Nguồn: tapchicongsan.org.vn) 

Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 
25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề 
về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ 
máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt 
động hiệu lực, hiệu quả” đang được tỉnh 

Bình Thuận triển khai thực hiện nghiêm 
túc. 

Tỉnh ủy Bình Thuận xác định đây là 
nhiệm vụ cơ bản và cấp bách, có ý nghĩa 
quan trọng hàng đầu, cần có lộ trình, 
bước đi vững chắc, đáp ứng yêu cầu cả 
trước mắt và lâu dài, phù hợp với thực 
tiễn địa phương.  

Tỉnh ủy Bình Thuận cũng đã ban 
hành Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 
30/1/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW. Theo 
đó, các đơn vị khẩn trương xây dựng kế 
hoạch và phương án thực hiện Nghị quyết 
số 18 trên cơ sở rà soát thực trạng và về 
tổ chức bộ máy, xây dựng lộ trình cụ thể 
cả giai đoạn và từng năm. Các đơn vị tăng 
cường công tác tuyên truyền, vận động, 
giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng 
cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về 
đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy; đồng 
thời, phát huy sự tích cực, chủ động, sáng 
tạo của các cơ quan, địa phương; xác 
định rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá 
nhân, nhất là người đứng đầu.  

N 
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Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận 
Huỳnh Thanh Cảnh, cho biết: Theo Kế 
hoạch số 82-KH/TU của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, toàn tỉnh có 62 cơ quan, địa 
phương, đơn vị phải xây dựng kế hoạch 
để thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy 
của hệ thống chính trị theo hướng tinh 
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (trong 
đó, có 55 đơn vị thuộc tỉnh quản lý và 7 
đơn vị thuộc ngành dọc Trung ương quản 
lý). Tính đến ngày 16/3/2018, toàn tỉnh đã 
có 39/62 cơ quan, địa phương, đơn vị đã 
gửi kế hoạch về Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đạt 
tỷ lệ gần 62,9%. Do công tác quán triệt, 
tuyên truyền, vận động được quan tâm 
cùng với sự công khai, minh bạch, dân 
chủ trong quá trình triển khai Nghị quyết 
số 18 nên nhìn chung đội ngũ cán bộ, 
đảng viên có nhận thức khá đầy đủ, đúng 
đắn và chấp hành tốt chủ trương này.  

Để thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 
82-KH/TU, Tỉnh ủy yêu cầu hàng năm các 
đơn vị rà soát Kế hoạch tinh giản biên chế 
đến năm 2021 theo Nghị quyết số 39-
NQ/TW của Bộ Chính trị đối với từng cơ 
quan, đơn vị, địa phương, thực hiện tinh 
giản biên chế theo đúng mục tiêu và lộ 
trình, đảm bảo thực hiện mục tiêu đến 
năm 2021 giảm ít nhất 10% biên chế so 
với biên chế Trung ương giao năm 2015 
theo Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 
02/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

thực hiện Kết luận số 17-KL/TW của Bộ 
Chính trị.  

Tỉnh ủy Bình Thuận cũng yêu cầu 
các đơn vị tập trung rà soát, sắp xếp, kiện 
toàn, tin gọn đầu mối bên trong các tổ 
chức của hệ thống chính trị gắn với tinh 
giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất 
lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức; đồng thời, kiên quyết giảm và không 
thành lập mới các tổ chức trung gian; giải 
thể hoặc sắp xếp lại các tổ chức hoạt 
động không hiệu quả, các cơ quan, đơn vị 
có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Việc 
sắp xếp lại tổ chức bộ máy không được 
tăng thêm đầu mối và biên chế. Vấn đề 
này phải thực hiện trong năm 2018 và cơ 
bản hoàn thành trong năm 2019.  

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận 
Huỳnh Thanh Cảnh cũng đề nghị các cơ 
quan, địa phương, đơn vị nêu cao tinh 
thần trách nhiệm của người đứng đầu các 
cấp, các ngành chủ động triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Kế 
hoạch số 82-KH/TU của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục theo 
dõi, đôn đốc các cơ quan, địa phương, 
đơn vị này triển khai thực hiện kế hoạch 
đảm bảo lộ trình, tiến độ đề ra. 

Nguyễn Thanh // 
https://vnanet.vn.- 2018  

(ngày 28 tháng 3) 

__________________________________ 

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC DÂN VẬN QUỐC PHÒNG 
AN NINH 

rong năm qua, công tác dân vận 
quốc phòng an ninh tỉnh Bình Thuận 
có những chuyển biến tích cực, chú 

trọng về cơ sở. Trong đó, Ban chỉ đạo các 
cấp tập trung tuyên truyền, giáo dục, vận 
động nhân dân thực hiện tốt các chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc 
phòng và chính trị của địa phương.   

Kết quả đã tổ chức 5.995 đợt hoạt 
động tuyên truyền, 827 hoạt động văn 
nghệ, 716 lần hội thao, thu hút hơn 

400.000 lượt người tham gia. Chủ động 
phối hợp cùng chính quyền địa phương, 
các tổ chức đoàn thể tham gia giải quyết 
kịp thời các vụ việc phức tạp nảy sinh 
trong nhân dân, từ đó góp phần giữ vững 
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Thực hiện đúng quy trình trong công 
tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, 
giao quân đạt 100% chỉ tiêu, trong đó có 
48 đảng viên được kết nạp Đảng trên 6 
tháng, đạt tỷ lệ 3,2%. Phối hợp, bồi dưỡng 
phát triển được 304 đảng viên mới trong 

T 
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LLVT, kết quả này đã nâng tỉ lệ đảng viên 
trong DQTV toàn tỉnh lên 23,41%, trong 
quân dự bị là 9,97%, 127/127 xã phường, 
thị trấn đã thành lập được chi bộ quân sự, 
có 79 chi bộ có cấp ủy. 

 

Bộ CHQS tỉnh phối hợp tặng quà đồng bào nghèo. 

Thành viên Ban chỉ đạo đã tổ chức 
được 536 cuộc giám sát tại các cơ quan, 
đơn vị, phối hợp tổ chức 83 cuộc đối 
thoại; phối hợp, tổ chức  320 lớp với 
25.471 đối tượng tham gia học bồi dưỡng 
kiến thức quốc phòng, nhất là đã mở rộng 
đối tượng đến hộ ngư dân, chủ tàu 
thuyền, hội viên cựu chiến binh, nông 
dân... Các hoạt động văn hóa, giáo dục, 
chăm sóc sức khỏe nhân dân, đền ơn đáp 
nghĩa và công tác an sinh xã hội, chính 
sách hậu phương Quân đội tiếp tục được 
chú trọng, góp phần nâng cao đời sống, 
vật chất, tinh thần cho nhân dân. Phối hợp 
tuyên truyền, khảo sát, tìm kiếm, tổ chức 
cất bốc được 36 hài cốt liệt sĩ đưa về 
nghĩa trang; lập hồ sơ và đề nghị giải 
quyết chế độ chính sách tồn đọng trong 
chiến tranh theo các quyết định cho 2.093 
trường hợp, với số tiền chi trả cho các đối 
tượng được thụ hưởng hơn 8 tỷ đồng. 

Nhiệm vụ trong năm 2018, Ban chỉ 
đạo công tác dân vận tỉnh tiếp tục vận 
động, phát huy sức mạnh của cả hệ thống 
chính trị, trong thực hiện nhiệm vụ quốc 
phòng an ninh gắn với phát triển kinh tế - 
xã hội của địa phương, tổ chức bồi dưỡng 
kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối 
tượng. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền 
trên mạng xã hội, tích cực đấu tranh với 
các thủ đoạn lợi dụng mạng Internet để 
tuyên truyền, xuyên tạc, nói xấu Đảng, 
lãnh đạo, LLVT, công an, thực hiện các 
âm mưu, thủ đoạn kích động nhằm thực 

hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo 
loạn lật đổ của các thế lực thù địch. 

 

Bộ CHQS tỉnh phối hợp khám bệnh cho người dân. 

Tuyên truyền, vận động các chủ 
phương tiện tàu thuyền và bà con ngư 
dân không tàng trữ, sử dụng chất nổ trái 
phép, không đánh bắt hải sản vi phạm 
lãnh hải các nước bạn, vượt biên trái 
phép; triển khai thực hiện đề án xây dựng 
tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc, 
xây dựng nền QPTD, thế trận chiến tranh 
nhân dân đi vào chiều sâu; phối hợp thực 
hiện có hiệu quả, chất lượng các chỉ tiêu 
nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trọng tâm 
là tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, 
đạt 100% chỉ tiêu ở cả 3 cấp, cử đảng 
viên kết nạp hơn 6 tháng nhập ngũ đạt 2% 
trở lên. Xây dựng lực lượng dân quân tự 
vệ đạt 1,5% dân số, nâng tỷ lệ đảng viên 
trong dân quân tự vệ, 70% chi bộ quân sự 
xã, phường, thị trấn có chi ủy. Làm tốt 
công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập tác 
chiến phòng thủ cấp huyện, xã, xây dựng 
cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. 
Bên cạnh đó, chú trọng các địa bàn trọng 
điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào 
dân tộc, tôn giáo, giúp dân giảm nghèo 
bền vững. Kịp thời phát hiện và ngăn chặn 
sự xâm nhập của các “tổ chức tôn giáo 
bất hợp pháp”, làm ảnh hưởng đến an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên 
địa bàn. Đồng thời đẩy mạnh hoạt động 
giao lưu, kết nghĩa với các xã vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số, hướng dẫn, tạo điều 
kiện giúp đỡ bà con phát triển kinh tế gia 
đình, ổn định cuộc sống. 

Duy Thỉnh // 
http://www.baoquankhu7.vn.- 2018 

(ngày 16 tháng 3) 
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SÔI NỔI NGÀY HỘI TÒNG QUÂN 

áng ngày 7/3/2018, cùng với các 
tỉnh thành phố trên địa bàn Quân 
khu 7, 10 huyện, thị xã, thành phố 

trong tỉnh Bình Thuận sôi nổi tổ chức lễ 
giao, nhận quân. Đến dự Lễ giao nhận 
quân năm 2018 tại huyện Hàm Tân có 
Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó 
Chính ủy Quân khu 7, đồng chí Nguyễn 
Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đại 
tá Phạm Văn Long, Chính ủy Bộ CHQS 
tỉnh. 

 

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chính 
ủy Quân khu 7 động viên thanh niên huyện 
Hàm Tân lên đường nhập ngũ. 

Năm 2018, thanh niên lên đường 
nhập ngũ của tỉnh Bình Thuận đáp ứng 
đủ số lượng và các yêu cầu của trên 
giao. Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch ra 
như đảng viên 46 ( đạt 3,17%), trình độ 
cao đẳng, đại học 162 (đạt 11,15%), 367 
thanh niên tình nguyện (đạt 25,27%),  
108 thanh niên là người dân tộc thiểu 
số. 

Tại huyện Hàm Tân, đến 8 giờ 
sáng 7/3, công tác giao, nhận quân đã 
hoàn thành và diễn ra nhanh gọn, vui 
tươi, phấn khởi, bảo đảm an toàn. Ban 
Chỉ huy Quân sự huyện Hàm Tân và 
Ban CHQS các xã, phường đã làm tốt 
công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính 
quyền các cấp thành lập Hội đồng nghĩa 
vụ quân sự đúng theo quy định; tổ chức 
phân công nhiệm vụ, gắn trách nhiệm 
các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân 
sự và các tổ chức, cá nhân trong thực 
hiện các bước tuyển chọn và gọi công 
dân nhập ngũ, công tác tuyên truyền, 
giải quyết các chế độ chính sách, hậu 
phương cho thanh niên nhập ngũ được 
thực hiện tốt. Năm nay huyện Hàm Tân 
giao đủ 138 thanh niên, trong đó có 100 
nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội, 26 
tham gia lực lượng Công an và 12 tham 
gia lực lượng dân quân thường trực. 

Tất cả các địa phương trong tỉnh 
đến 8 giờ sáng 7/3 đã hoàn thành xong 
việc giao quân. Mỗi thanh niên nhập ngũ 
đợt này được địa phương và các cấp ủy 
đảng, chính quyền tặng quà từ 500 đến 
2 triệu đồng. 

Duy Thỉnh // 
http://www.baoquankhu7.vn.- 2018 

(ngày 7 tháng 3) 

__________________________________ 

TÂM SỰ ĐẢNG VIÊN NHẬP NGŨ 

gày 7/3/2018, 1.797 thanh niên 
của tỉnh Bình Thuận tạm chia tay 
người thân, gia đình lên đường 

tham gia nghĩa vụ quân sự, công an 
nhân dân và dân quân thường trực. 
Trong số 1.452 thanh niên nhập ngũ vào 
Quân đội năm nay có 46 đảng viên trẻ, 2 

cán bộ công chức, 162 thanh niên đã tốt 
nghiệp đại học, cao đẳng. Trong bộ 
quân phục mới, họ đã tâm sự về trách 
nhiệm của mình với quê hương, với Tổ 
quốc. 

S 

N 
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 Năm 2016, sau khi tốt nghiệp 
Trung học phổ thông, Vũ Quốc Huy ở xã 
Vũ Hòa, huyện Đức Linh đã tình nguyện 
tham gia dân quân tại địa phương và 
phụ giúp gia đình chăm sóc vườn cao 
su. Quá trình công tác Huy luôn tích 
cực, chủ động để hoàn thành nhiệm vụ. 
Bằng nỗ lực, phấn đấu không ngừng, 
tháng 8/2017, Vũ Quốc Huy vinh dự 
được kết nạp Đảng. Là đảng viên, Huy 
càng ý thức rõ vai trò, trách nhiệm của 
thanh niên đối với quê hương, đất nước. 
Do đó, khi có lệnh gọi công dân nhập 
ngũ Huy đã hăng hái tham gia. Quyết 
định của Huy được gia đình rất đồng 
tình, ủng hộ. Chính sự động viên, khích 
lệ đó đã tiếp thêm động lực để Huy ổn 
định tư tưởng, tình nguyện viết đơn 
tham gia nghĩa vụ quân sự với quyết 
tâm cao nhất. Vũ Quốc Huy chia sẻ: 
“Hơn ai hết, thanh niên phải nghiêm túc 
chấp hành pháp luật quy định. Là đảng 
viên trẻ, mình càng phải thực hiện tốt 
hơn để làm gương, để phát huy tính tiên 
phong. Tuy trong diện được hoãn tham 
gia nghĩa vụ quân sự nhưng tôi quyết 
tâm tình nguyện nhập ngũ để được cống 
hiến, rèn luyện, phát huy truyền thống 
của gia đình, của địa phương. Đây còn 
là niềm tự hào của bản thân và gia 
đình”. 

 

Đảng viên trẻ Nguyễn Văn Quý  (đầu tiên bên 
trái) và các đồng đội bên cầu vinh quang. 

Nhớ lời dạy của Bác “Đâu cần 
thanh niên có. Việc gì khó có thanh niên” 
và mong muốn được rèn luyện trong môi 
trường Quân đội đã thúc giục đảng viên 

trẻ Nguyễn Văn Quý, xã Thắng Hải, 
huyện Hàm Tân quyết tâm viết đơn tình 
nguyện nhập ngũ để cống hiến sức 
mình cho Tổ quốc với mong muốn viết 
tiếp truyền thống anh dũng của thế hệ 
cha anh và phục vụ lâu dài trong Quân 
đội. Nguyễn Văn Quý, sinh năm 1995 là 
con út trong gia đình có 3 người con. 
Thời gian gần 2 năm tham gia lực lượng 
dân quân thường trực của địa phương, 
Quý đã cùng anh em dân quân của xã 
Thắng Hải thực hiện tốt nhiệm vụ huấn 
luyện, giải quyết tốt các mâu thuẫn của 
một số thanh niên trong xã, ngăn chặn 
và trả lại cho nhân dân nhiều vụ mất 
trộm tài sản. Nguyễn Văn Quý tâm sự: 
“Thích tính kỷ luật, năng động và tổ 
chức chặt chẽ của các anh bộ đội nên 
em quyết tâm tình nguyện nhập ngũ. 
Chắc chắn trong Quân đội mình sẽ 
được rèn luyện nhiều hơn, được trưởng 
thành hơn. Và mong muốn của tôi là 
được phục vụ lâu dài trong Quân đội ”. 

Cũng như các thanh niên trúng 
tuyển khác, Đặng Thành Long ở thị trấn 
Võ Xu, huyện Đức Linh ý thức rõ vai trò, 
trách nhiệm của mình. Tham gia nghĩa 
vụ quân sự là mong muốn từ khi còn 
ngồi trên ghế nhà trường nên Long rất 
phấn khởi, háo hức trong ngày hội tòng 
quân. Trong môi trường Quân đội, Long 
sẽ nỗ lực hết mình, ra sức học tập, tu 
dưỡng đạo đức để trở thành chiến sĩ tốt, 
không phụ lòng tin của gia đình và địa 
phương. Trông chững chạc hơn trong 
bộ quân phục mới, đảng viên Đặng 
Thành Long cho biết: “Lúc này đây, 
tôi thật sự rất hồi hộp nhưng rất vinh dự 
được đứng vào hàng ngũ quân nhân 
Quân đội nhân dân Việt Nam, được thực 
hiện nghĩa vụ phục vụ Tổ quốc. Trong 
môi trường Quân đội, bản thân tôi sẽ 
được rèn luyện những điều tốt, trở thành 
con người có tổ chức, có kỷ luật để sống 
và cống hiến nhiều hơn cho xã hội”. 

Duy Thỉnh // 
http://www.baoquankhu7.vn.- 2018 

(ngày 9 tháng 3) 
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TỈNH BÌNH THUẬN RA QUÂN HUẤN LUYỆN 
NĂM 2018 

áng 1/3, Bộ CHQS và Bộ Chỉ huy 
Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận 
tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 

2018. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy 
viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo. 

 Năm 2018, LLVT tỉnh Bình Thuận 
tiếp tục huấn luyện theo phương châm 
“Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, huấn 
luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát tình huống 
chiến đấu, chú trọng công tác huấn luyện 
chiến đấu, xoay vòng, đổi tập trong quá 
trình huấn luyện trên thao trường. 

 

Đại biểu tham quan mô hình học cụ huấn luyện. 

Trong đó tập trung huấn luyện nâng 
cao trình độ tổ chức chỉ huy và khả năng 
chiến đấu cho các lực lượng. Tăng cường 
huấn luyện dã ngoại, huấn luyện đêm, 
huấn luyện chiến thuật cấp phân đội, nâng 
cao khả năng phối hợp hiệp đồng chiến 
đấu. Tổ chức tốt các cuộc diễn tập, kết 
hợp huấn luyện với tập luyện các phương 
án chiến đấu bảo vệ mục tiêu, phòng 
chống thiên tai, bảo vệ môi trường. Trước 
khi huấn luyện, 100% đội ngũ cán bộ 
huấn luyện ở các cấp của 2 đơn vị được 
bồi dưỡng, tập huấn; thao trường, bãi tập, 
mô hình học cụ được sửa chữa và làm 
mới, đáp ứng tốt các hình thái chiến thuật 
chiến đấu. Kết hợp công tác huấn luyện 
với rèn luyện kỷ luật, thực hiện điều lệnh, 
xây dựng nề nếp chính quy. 

 Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bí 
thư Tỉnh ủy nhận định nhiệm vụ huấn 

luyện chiến đấu yêu cầu ngày càng cao, 
bộ đội phải làm chủ được các loại vũ khí, 
vì vậy yêu cầu Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy 
Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động tham 
mưu, tổ chức tốt công tác huấn luyện và 
huấn luyện sát với từng đối tượng. Tăng 
cường công tác nắm tình hình, triển khai 
thực hiện tốt công tác phòng thủ dân sự, 
phòng không nhân dân, phòng chống lụt 
bão, tìm kiếm cứu nạn; tổ chức luyện tập, 
huấn luyện, thực hiện tốt các cuộc diễn 
tập, hội thi, hội thao; tăng cường công tác 
giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện kỷ 
luật, tác phong quân nhân; chú trọng công 
tác an toàn trong huấn luyện. 

 

Ký kết giao ước thi đua. 

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy 
Bộ đội Biên phòng tỉnh phát động và ký 
kết giao ước thi đua với chủ đề “Nêu cao 
đoàn kết, giữ vững kỷ cương, bảo đảm an 
toàn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ huấn 
luyện, chiến đấu năm 2018” 

Bộ CHQS tỉnh tiếp tục đưa mô hình 
thi đua “5 không, 3 phát huy” và Bộ đội 
Biên phòng tỉnh là “3 kết hợp” trong huấn 
luyện đi vào chiều sâu, thiết thực. Trong 
đó tập trung thực hiện tốt công tác huấn 
luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng tổ 
chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, 
đơn vị vững mạnh toàn diện. 

Duy Thỉnh // 
http://www.baoquankhu7.vn.- 2018 

(ngày 1 tháng 3) 

S 
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QUÂN KHU 7 KIỂM TRA CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN 
CHIẾN SĨ MỚI TẠI TỈNH BÌNH THUẬN 

gày 23/3/2018, Đại tá Phạm Nam 
Phong, Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật 
Quân khu và các cơ quan Quân 

khu đã tiến hành kiểm tra công tác huấn 
luyện chiến sĩ mới tại Trường Quân sự 
tỉnh Bình Thuận. 

 

Đại tá Lê Long, Hiệu trưởng Trường Quân sự 
tỉnh báo cáo đoàn kiểm tra 

Báo cáo với đoàn kiểm tra Bộ Tư 
lệnh Quân khu 7, Đại tá Lê Long, Hiệu 
trưởng Trường Quân sự tỉnh cho biết: 
Đơn vị được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 
giao nhiệm vụ huấn luyện 120 chiến sỹ 
mới thuộc 7 huyện, thị xã, thành phố trong 
tỉnh. 

 

Chiến sĩ mới học võ thuật 

Trước khi tiếp nhận huấn luyện 
chiến sĩ mới, đơn vị đã chủ động sắp xếp 
đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm, trình độ, 
năng lực để quản lý, huấn luyện chiến sĩ 
mới hiệu quả, có chất lượng; đầu tư sửa 
chữa thao trường, bãi tập, hệ thống biển 
bảng, khu huấn luyện thể lực, hoạt động 

thể thao; đẩy mạnh chăn nuôi, trồng rau 
xanh để tăng thêm chất lượng bữa ăn cho 
chiến sĩ mới, bảo đảm điều kiện tốt nhất 
cho chiến sĩ yên tâm học tập, huấn luyện. 

 

Đại tá Phạm Nam Phong, Phó Chủ nhiệm Kỹ 
thuật Quân khu kiểm tra chiến sĩ mới 

 

Chiến sĩ mới hành quân ra thao trường  

Đến nay các chiến sĩ mới cơ bản 
quen dần với môi trường Quân đội, nắm 
được các nội dung chỉ thị, quy định 
của đơn vị, thực hiện tốt các chế độ trong 
ngày, trong tuần… 

 

Đại tá Phạm Nam Phong, Phó Chủ nhiệm Kỹ 
thuật Quân khu kết kuận kiểm tra 

N 
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Đại tá Phạm Nam Phong, Phó Chủ 
nhiệm kỹ thuật Quân khu đánh giá cao 
công tác chuẩn bị huấn luyện và thực 
hành huấn luyện chiến sĩ mới của Trường 
quân sự tỉnh Bình Thuận. Đồng chí yêu 
cầu đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ SSCĐ; 
chỉ đạo tổ chức huấn luyện chặt chẽ, 
đúng, đủ nội dung; tổ chức xây dựng thao 
trường tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn; tăng 
cường nâng cao chất lượng xây dựng nền 
nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. Bên 
cạnh đó phải nâng cao chất lượng huấn 

luyện gắn với giáo dục chính trị tư tưởng, 
giáo dục truyền thống, giáo dục pháp 
luật… Thực hiện tốt các phong trào thi 
đua, các chỉ tiêu thi đua đúng mục đích, 
yêu cầu. Bảo đảm tốt đời sống, sức khỏe 
bộ đội. Quản lý chặt chẽ vật tư, vật chất 
Hậu cần; Kỹ thuật, chú trọng đến công tác 
phòng chống dịch bệnh. 

Ngọc Tuân // 
http://www.baoquankhu7.vn.- 2018 

(ngày 23 tháng 3) 

__________________________________ 

TỈNH BÌNH THUẬN CHÚ TRỌNG BẢO ĐẢM AN TOÀN 
KHO VŨ KHÍ 

gày 22 tháng 3, Bộ CHQS tỉnh tổ 
chức đoàn công tác do Đại tá 
Phạm Văn Long, Chính ủy Bộ 

CHQS tỉnh Bình Thuận làm trưởng đoàn 
đến kiểm tra công tác bảo đảm an toàn tại 
Đại đội Kho H60.  

 

Đoàn kiểm tra đường vành đai bảo vệ kho. 

 Qua kiểm tra, Đồng chí Chính ủy Bộ 
CHQS tỉnh đã khen ngợi sự nỗ lực của 
cán bộ, chiến sĩ, nhân viên kỹ thuật trong 
gìn giữ, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, khí 

tài của LLVT tỉnh. Công tác an toàn, 
phòng chống cháy nổ luôn được đơn vị 
chú trọng thực hiện. Qua kiểm tra thực tế 
và làm việc với cán bộ, chiến sĩ đơn vị, 
Đại tá Phạm Văn Long, Chính ủy Bộ 
CHQS tỉnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy kho 
tăng cường mối quan hệ với cấp ủy, chính 
quyền, nhân dân trên địa bàn đóng quân 
nắm chắc tình hình địa bàn, xây dựng 
vành đai bảo vệ kho từ trong nhân dân; 
đẩy mạnh công tác dân vận, vận động 
quần chúng. Cán bộ, chiến sĩ phải luôn 
nêu cao tinh thần cảnh giác; duy trì 
nghiêm chế độ tuần tra, canh gác, bảo vệ; 
thực hiện tốt công tác phòng chống cháy 
nổ; thực hiện tốt việc bảo quản, bảo 
dưỡng, niêm cất đúng quy định. 

Duy Thỉnh // 
http://www.baoquankhu7.vn.- 2018 

(ngày 23 tháng 3)

__________________________________ 

CÔNG BINH BÌNH THUẬN: THÁO HỦY THÀNH CÔNG 
THỦY LÔI NẶNG GẦN 900 KG 

ới đây, lực lượng Công binh Bộ 
CHQS tỉnh Bình Thuận đã tiến 
hành đào tìm và xử thành công 46 

quả đạn pháo, cối và mìn các loại, trong 
đó có 1 quả thủy lôi nặng 850 ký. 

N 

M 
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 Trong quá trình đào hố để trồng trụ 
thanh long, bà Đặng Thị Thảo, ở tổ 6, thôn 
Dân Hiệp, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm 
Thuận Nam đã phát hiện đầu đạn pháo. 
Nhận được tin báo, lực lượng Công binh 
của Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận tiến hành 
khảo sát, tổ chức lực lượng thu gom, xử 
lý. Trong quá trình thu gom, tiếp tục rà tìm 
ra các khu vực xung quanh và phát hiện 
ra nhiều quả đạn pháo nữa lực lượng đã 
tiến hành tháo, gỡ, xử lý an toàn. Do 
những quả đạn pháo được nằm trong 
vùng cát khô nên thời gian nằm trong lòng 
đất hơn 40 năm nhưng ngòi nổ và quả 
đạn còn nguyên vẹn, ít bị tác động của 
môi trường. 

 

Lực lượng Công binh xử lý thủy lôi tại huyện 
Tuy Phong. 

Lực lượng công binh do Thượng úy 
K’Văn Cảnh, Phó Đại đội trưởng, Đại đội 
Công Binh 19, Bộ CHQS tỉnh trực tiếp 
tháo gỡ, xử lý an toàn ngòi nổ tại hiện 
trường, sau đó mới vận chuyển đến khu 
vực tiêu hủy tập trung của Bộ CHQS tỉnh. 

Trong suốt 1 ngày, lực lượng công 
binh của tỉnh đã tiến hành thu gom, xử lý 
an toàn 12 quả đạn pháo 175mm, 7 quả 

đạn pháo 105mm, 17 quả cối 82 và 
60mm, 8 quả đạn M79 tại địa bàn các xã 
Hàm Kiệm, Tân Thành, Mương Mán thuộc 
huyện Hàm Thuận Nam. 

Tại huyện Tuy Phong, ngư dân của 
huyện đã phát hiện quả ngư lôi dạt vào bờ 
biển. Để bảo đảm an toàn cho nhân dân 
trên địa bàn, Ban CHQS huyện Tuy 
Phong đề xuất lực lượng Công binh tỉnh 
thu gom, xử lý và hủy theo quy định. 

Trung tá Vũ Đình Trường, Chủ 
nhiệm Công binh Bộ CHQS tỉnh cho biết, 
đây là quả ngư lôi còn sót lại trong chiến 
tranh do Mỹ thả trên biển. Quả ngư lôi rất 
lớn, dài 2,2 mét, nặng hơn 850 kg. Trước 
khi thu gom, chúng tôi đã tìm hiểu kỹ và 
nhận được sự tư vấn, hướng dẫn từ cơ 
quan chuyên môn cấp trên. Khi tiến hành 
xử lý, chúng tôi chọn những cán bộ có 
kinh nghiệm và được đào tạo chuyên 
ngành để thực hiện. Khi tháo, gỡ, xứ lý rất 
thận trọng và chính xác, an toàn tuyệt đối 
từ lúc đào đưa lên mặt đất, xử lý ngòi nổ, 
vận chuyển và tiêu hủy. 

Theo thống kê và số liệu cung cấp từ 
các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc 
tế, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận số lượng 
bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến 
tranh rất lớn. Trong canh tác, sản xuất, 
xây dựng các công trình, nhân dân phát 
hiện báo là lực lượng Công binh tỉnh tiến 
hành ngay việc thu hồi, xử lý, bảo đảm an 
toàn, phục vụ nhân dân sản xuất, xây 
dựng các công trình. 

Duy Thỉnh // 
http://www.baoquankhu7.vn.- 2018 

(ngày 9 tháng 3) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO  
NĂNG LƯỢNG SẠCH 

ình Thuận là một trong những tỉnh 
khô hạn nhất cả nước, tuy nhiên 
đây lại là điều kiện thuận lợi để 

phát triển điện mặt trời, một trong những 
nguồn năng lượng sạch đang được thế 
giới hướng đến. 

Theo quy hoạch, đến năm 2030 
tỉnh Bình Thuận có thể thu hút đầu tư 
phát triển các dự án năng lượng mặt trời 
với tổng công suất trên 4.000 MW. Đây 
là một trong những điều kiện thuận lợi 

B 
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để Bình Thuận trở thành trung tâm năng 
lượng sạch trong tương lai.  

Theo Sở Công Thương tỉnh Bình 
Thuận, đến tháng 2/2018, đã có 5 dự án 
điện mặt trời được cấp quyết định chấp 
thuận đầu tư với tổng công suất 340 
MW, tổng vốn trên 7.000 tỉ đồng... 

 

Bình Thuận thu hút đầu tư vào năng lượng 
sạch. Ảnh: TTXVN 

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

Ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, đối với 
quy hoạch phát triển điện mặt trời, quan 
điểm của tỉnh là tạo điều kiện thuận lợi 
để huy động vốn từ các thành phần kinh 
tế nhằm khai thác lợi thế về tài nguyên 
năng lượng lẫn đất đai một cách tối ưu. 

Quy hoạch này cũng gắn với chiến 
lược phát triển năng lượng chung và hài 
hòa với phát triển của các ngành kinh tế 
khác, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội 
thiết thực, chỉ xem xét phát triển điện 
mặt trời đối với các khu vực sản xuất 
nông nghiệp hoặc phát triển các ngành 
nghề khác không thuận lợi, hiệu quả 
kinh tế thấp.  

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

Đối với Bình Thuận là địa phương 
có tiềm năng năng lượng mặt trời thuộc 
loại cao nhất trong cả nước, bức xạ 
nhiệt cao và ổn định. Lĩnh vực điện mặt 
trời tại địa phương hiện nay đang có sức 
thu hút lớn các nhà đầu tư, Chính phủ 
cũng quan tâm khuyến khích đầu tư. 

Do vậy, việc lựa chọn, định hướng 
phát triển điện mặt trời trên địa bàn tỉnh 
Bình Thuận trong thời gian tới nhằm thu 
hút các thành phần kinh tế có năng lực, 
kinh nghiệm tham gia khai thác lợi thế 
tài nguyên năng lượng mặt trời, sử dụng 
đất đai một cách có hiệu quả, nhằm thúc 
đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát 
triển công nghiệp năng lượng, góp phần 
bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.  

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

Theo quy hoạch, đến năm 2030 
tỉnh Bình Thuận có thể thu hút đầu tư 
phát triển các dự án nhà máy năng 
lượng mặt trời tổng công suất trên 4.000 
MW. 

Đây là một trong những điều kiện 
thuận lợi để Bình Thuận trở thành Trung 
tâm năng lượng sạch trong tương lai. 

Nguyễn Thanh // 
https://vnanet.vn.- 2018  

(ngày 26 tháng 3) 

http://bnews.vn/tag/binh-thuan/34230/1.html
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BÌNH THUẬN TRIỂN KHAI XÂY DỰNG ĐƯỜNG 
CAO TỐC VĨNH HẢO-PHAN THIẾT 

au khi hoàn thành, tuyến cao tốc 
này sẽ kết nối với cao tốc Dầu 
Giây-Phan Thiết, cao tốc 

TPHCM-Long Thành-Dầu Giây, sân 
bay Long Thành và các tỉnh kinh tế 
trọng điểm phía nam. 

UBND tỉnh Bình Thuận đang phối 
hợp với Ban Quản lý dự án 7 (thuộc 
Bộ GTVT) cùng với các sở, ngành, địa 
phương triển khai Dự án xây dựng 
đường bộ cao tốc Bắc-Nam đoạn Vĩnh 
Hảo-Phan Thiết. 

Đây là một dự án thành phần 
trong Dự án xây dựng đường cao tốc 
trên tuyến Bắc-Nam phía đông giai 
đoạn 2017-2020. Dự án này cũng là 
một trong 3 dự án được tách ra từ Dự 
án đầu tư xây dựng cao tốc Bắc-Nam 
đoạn Nha Trang-Phan Thiết. 

Dự án có tổng chiều dài 113 km, 
với tổng mức đầu tư 19.648 tỷ đồng. 
Điểm đầu dự án thuộc ranh giới giữa 
huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) và 
huyện Tuy Phong (Bình Thuận); điểm 
cuối của dự án thuộc xã Hàm Kiệm, 
huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận). 

Quy mô của dự án giai đoạn 1 sẽ 
là 4 làn xe, bề rộng nền đường 17 m; 
giai đoạn hoàn chỉnh sẽ là 6 làn xe và 
2 làn dừng khẩn cấp, bề rộng nền 
đường từ 32,25-33,5 m. 

Ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, tỉnh 
thống nhất với Ban Quản lý dự án 7 về 
đề xuất điều chỉnh hướng tuyến tại 4 vị 
trí, gồm: Đoạn Km 137-Km 152 chỉnh 
tuyến đi lệch về bên trái khoảng 100-
200 m, nhằm tránh đường dây 220 kV 
hiện hữu. Đoạn Km 197-Km 203 chỉnh 
tuyến sang bên phải cách tim tuyến cũ 

xa nhất 400 m, nhằm tránh di dời 4 cột 
điện hiện hữu. Đoạn Km 205-Km 212 
điều chỉnh tuyến về phía tây so với 
phương án tuyến hiện tại khoảng 500 
m giao với Quốc lộ 28. Đoạn Km 166-
Km 181 chỉnh tuyến thẳng hơn nhằm 
rút ngắn chiều dài tuyến. 

UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý 
dự án 7 điều chỉnh quy mô những cầu 
lớn hơn 500 m phải có 4 làn đường và 
hầm dân sinh phải cao tối thiểu 4,5 m. 
Điều chỉnh nút giao thông trên tuyến 
ĐT.718 và tuyến Quốc lộ 1A-Mỹ 
Thạnh; bổ sung nút giao cắt liên thông 
kết nối giữa các khu vực thị trấn Chợ 
Lầu và Phan Rí Thành, Trung tâm 
nhiệt điện Vĩnh Tân và nâng cấp đồng 
bộ các tuyến đường tại các điểm giao 
cắt. 

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành 
liên quan, địa phương có dự án đi qua 
chủ động rà soát hồ sơ, hiện trạng đất 
đai có liên quan đến dự án để kiến 
nghị UBND tỉnh xem xét. Chủ động 
phối hợp với chủ đầu tư để thực hiện 
công tác đền bù, giải phóng mặt bằng 
và thu hồi đất theo đúng quy định. 

Đây là một dự án trọng điểm, 
nhằm góp phần xây dựng đô thị phát 
triển, đưa Phan Thiết-Bình Thuận 
trong tương lai trở thành đô thị loại I 
cùng với các tỉnh, thành phố khác 
trong cả nước. 

Dự kiến, đường cao tốc Vĩnh 
Hảo-Phan Thiết sẽ giải phóng mặt 
bằng gồm 42.200 m2 đất ở và hơn 6,6 
triệu m2 đất vườn, đất ruộng… 

BT // http://baochinhphu.vn.- 2018 
(ngày 5 tháng 3) 

S 
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BÌNH THUẬN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG 
"NGÀY CHỦ NHẬT XANH"  

áng ngày 25/3, tại thành phố Phan 
Thiết, Tỉnh đoàn Bình Thuận cùng 
với Thành đoàn Phan Thiết và các 

đơn vị trực thuộc tổ chức đồng loạt “Ngày 
Chủ nhật xanh” trong tuần cao điểm của 
Tháng Thanh niên năm 2018 với sự tham 
gia của gần 500 đoàn viên thanh niên và 
nhân dân thành phố Phan Thiết. 

 

ĐVTN thành phố Phan Thiết thu gom rác thải 
trên bãi biển 

Các hoạt động của Ngày Chủ nhật 
xanh đã được ĐVTN tập trung tham gia 
thu gom 20 khối rác thải tại bãi biển Đồi 
dương, Thương Chánh, Thanh Hải; chỉnh 
trang 18 tuyến đường thanh niên tự quản, 
qua đó tẩy xóa được 3.250 bảng quảng 
cáo rao vặt trái phép; đồng thời, trao tặng 
100 lá cờ Tổ quốc và 20 áo phao cho ngư 
dân. 

Ngày Chủ nhật xanh là một hoạt 
động ý nghĩa của tuổi trẻ thể hiện tinh 
thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên 
thanh niên và quyết tâm hành động trong 
công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với 
biến đổi khí hậu. 

Kim Huệ // 
http://doanthanhnien.vn.- 2018  

(ngày 27 tháng 3) 

__________________________________ 

HÀNG NGHÌN NGƯỜI DIỄU HÀNH HƯỞNG ỨNG 
GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2018  

áng ngày 24/3, tại TP. Phan Thiết , 
tỉnh Bình Thuận, Công ty Điện lực, 
Tỉnh Đoàn Thanh niên, sinh viên 

các trường đại học, cao đẳng và đông đảo 
người dân tỉnh Bình Thuận đã diễu hành 
hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2018. 

Hòa chung với cả nước và các quốc 
gia trên toàn thế giới hưởng ứng chiến 
dịch Giờ Trái đất 2018 với chủ đề “Go 
More Green – Hôm nay tôi sống xanh 
hơn” cuộc diễu hành kêu gọi các công sở, 
nhà máy, xí nghiệp, người dân trên địa 
bàn tỉnh Bình Thuận cùng tắt đèn từ 
20h30 – 21h30 ngày 24/03/2018. 

Lộ trình di chuyển đạp xe diễu hành 
tuyên truyền tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái 

đất từ 6h30 – 8h sáng ngày 24/3 của 480 
người mặc trang phục cổ động và người 
dân xuất phát từ Công viên Võ Văn Kiệt  
đi qua đường Từ Văn Tư – Trần Hưng 
Đạo – Thủ Khoa Huân - Lê Hồng Phong – 
Hải Thượng Lãn Ông – Trần Hưng Đạo – 
Nguyễn Tất Thành – Tuyên Quang và trở 
lại Công viên Võ Văn Kiệt của TP. Phan 
Thiết. 

Phó giám đốc Công ty Điện lực Bình 
Thuận Nguyễn Tấn Lân - cho biết, hưởng 
ứng Giờ Trái đất vào đêm nay, ngoài diễu 
hành để tuyên truyền rộng rãi đến cộng 
đồng, Công ty Điện lực Bình Thuận còn 
gửi tin nhắn tới khách hàng trồng thanh 
long, gửi thông báo đến khách hàng sản 
xuất, kinh doanh dịch vụ; vận động toàn 

S 

S 
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thể cán bộ công nhân viên trong đơn vị và 
gia đình tích cực hưởng ứng chiến dịch, 
tự nguyện tắt các đèn chiếu sáng, thiết bị 
sử dụng điện, đèn trang trí, quảng cáo 
không cần thiết vào thời gian diễn ra sự 
kiện Giờ trái đất. 

 

Điểm xuất phát cuộc diễu hành hưởng ứng Giờ 
Trái đất  2018 tại Công viên Võ Văn Kiệt 

 

Sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa 
bàn tỉnh Bình Thuận tham gia diễu hành 

 

Đoàn người mặc trang phục cổ động diễu hành 
trên các tuyến phố chính của TP. Phan Thiết 

 

Đông đảo người dân TP. Phan Thiết tham gia 
hưởng ứng diễu hành Giờ Trái đất  

“Hưởng ứng Giờ Trái đất không chỉ 
là chiến dịch nhằm tiết kiệm năng lượng 
mà còn là dịp để nhắc nhở cộng đồng và 
cá nhân hãy quan tâm, hành động để 
thích ứng, giảm thiểu biến đổi khí hậu vì 
một cuộc sống xanh cho mọi người trên 
hành tinh”- ông Lân chia sẻ thêm. 

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

(ngày 24 tháng 3) 

__________________________________ 

HƠN 1000 BẠN TRẺ THAM GIA “NGÀY ĐOÀN VIÊN”, 
“NGÀY HỘI THANH NIÊN” NĂM 2018  

gày 18/3, tại Cơ sở 1 trường Cao 
đẳng Cộng đồng Bình Thuận, Ban 
Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp Hội 

LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức “Ngày đoàn 
viên” và “Ngày hội thanh niên” cấp tỉnh. 

Tại ngày hội đã diễn ra nhiều hoạt 
động ý nghĩa như: hiến máu tình nguyện; 
tổ chức đồng loạt thi trực tuyến tìm hiểu 
Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh tỉnh Bình Thuận và Nghị quyết Đại 
hội Đoàn toàn quốc, nhiệm kỳ 2017 - 

N 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 03  năm 2018 - 22 - 

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

2022; Ngày hội Văn hóa đọc với nhiều 
gian hàng sách phong phú, đa dạng. 

 

Hoạt động hiến máu tình nguyện tại ngày hội 

Điểm nhấn của ngày hội chính là Hội 
thi "Rung chuông vàng" tìm hiểu Nghị 
quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
tỉnh Bình Thuận và Nghị quyết Đại hội 
Đoàn toàn quốc, nhiệm kỳ 2017 - 2022 với 
sự tham gia của 100 thí sinh đến từ 
Thành Đoàn Phan Thiết và các Đoàn trực 
thuộc. 

Hội thi đã giúp đoàn viên, hội viên 
nắm vững những nội dung cơ bản của 
Nghị quyết, từ đó nâng cao nhận thức, 
trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng 
tạo của các cấp bộ đoàn, cán bộ, đoàn 
viên, thanh niên trong triển khai thực hiện 
Nghị quyết. 

Trong khuôn khổ chương trình của 
ngày hội, tối cùng ngày, Ban Thường vụ 
Tỉnh đoàn phối hợp Hội LHTN Việt Nam tổ 
chức Liên hoan các Câu lạc bộ, đội, nhóm 
theo sở thích với chủ đề “Ban nhạc thanh 
niên” với sự tham gia của 11 đội dự thi 
đến từ Thành đoàn Phan Thiết và các 
Đoàn trực thuộc trong toàn tỉnh. Qua đó 
tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích giúp cho 
các bạn đoàn viên, hội viên thanh niên, 

các bạn học sinh, sinh viên có cơ hội giao 
lưu, thỏa đam mê, chia sẻ kinh nghiệm 
học tập lẫn nhau; qua đó nâng cao trí - thể 
- mỹ trong mỗi đoàn viên thanh niên. 

 

ĐVTN tham gia Hội thi "Rung chuông vàng" tìm 
hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 

“Ngày đoàn viên” và “Ngày hội thanh 
niên” cấp tỉnh là hoạt động được Ban 
Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt 
Nam tỉnh tổ chức hàng năm. Các hoạt 
động của Ngày hội đã góp phần chăm lo, 
hỗ trợ, nâng cao đời vật chất và tinh thần 
cho đoàn viên; tạo không gian mở, sân 
chơi sáng tạo, lành mạnh, bổ ích cho 
đoàn viên, góp phần nâng cao nhận thức 
của đoàn viên trong tham gia sinh hoạt 
Đoàn. 

Thông qua các hoạt động vui chơi, 
giải trí của thanh niên, tổ chức Đoàn, Hội 
LHTN Việt Nam các cấp có thêm điều kiện 
thuận lợi để tập hợp thanh niên, giáo dục 
thanh niên, đồng thời củng cố, xây dựng 
và phát triển tổ chức Đoàn, tổ chức Hội 
ngày càng vững mạnh. 

Kim Huệ // 
http://doanthanhnien.vn.- 2018  

(ngày 19 tháng 3) 

__________________________________ 

TẬP HUẤN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO NCT  

ội NCT huyện Bắc Bình phối hợp 
với Phòng Tài nguyên và Môi 
trường huyện vừa tổ chức tập 

huấn công tác bảo vệ môi trường cho 75 
cán bộ chủ chốt cấp ủy, chính quyền và 
các cấp Hội NCT xã Hải Ninh. 

Hội nghị quán triệt một số nội dung 
cơ bản của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị 

H 
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định 55/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy 
định về xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực môi trường; vai trò của tổ chức, 
hội viên NCT; phát động thi đua bảo vệ 
môi trường, góp phần làm xanh, sạch đẹp 
địa bàn dân cư và trong từng gia đình 
NCT. 

Ông Nguyễn Thắng, Chủ tịch Hội 
NCT xã hưởng ứng phát động thi đua và 
kêu gọi NCT tham gia bảo vệ môi trường, 
mỗi gia đình hội viên làm bảng đăng kí 
treo tại nhà với 6 điều, gồm 3 không: 

Không vứt rác bừa bãi; Không đổ nước 
thải ra đường; Không nuôi và cột bò trong 
khu dân cư và 3 nên: Nên sử dụng và bảo 
vệ nguồn nước sạch; Nên xây dựng và sử 
dụng cầu tiêu hợp vệ sinh; Nên thu gom 
và xử lí rác thải đúng quy định. Sau phần 
tập huấn, các đại biểu ra quân tổng vệ 
sinh 2 tuyến đường Thống Nhất và Chu 
Văn An, thu gom và đốt khoảng 2,5 tấn 
rác thải. 

Nguyễn Thị Hạnh / Người cao tuổi.- 
2018.- Số 43 (ngày 15 tháng 3) 

__________________________________ 

NHHT CHI NHÁNH BÌNH THUẬN:  

TIẾP SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

goài việc hỗ trợ vốn cho vay các 
QTDND, đơn vị còn mở rộng cho 
vay các doanh nghiệp và cá nhân 

nhằm nâng cao hiệu quả nguồn vốn tạm 
thời nhàn rỗi và hoàn thành chỉ tiêu kế 
hoạch kinh doanh của đơn vị... 

Cùng với vai trò ngân hàng đầu mối 
của hệ thống các QTDND, bắc nhịp cầu 
vốn cho khu vực sản xuất nông nghiệp 
nông thôn, hoạt động kinh doanh của 
Ngân hàng Hợp tác (NHHT) Chi nhánh 
hướng vào đối tượng hộ gia đình và cá 
nhân khu vực nông nghiệp nông thôn, đặc 
biệt xã nông thôn mới theo quyết định của 
UBND tỉnh. Điều này đã góp phần tích 
cực vào việc thực hiện chính sách tín 
dụng của Nhà nước, thực hiện mục tiêu 
xây dựng nông thôn mới của Đảng và 
Chính phủ. 

Góp phần làm nên những vườn 
thanh long đẹp như tranh của Bình Thuận 
không thể không kể đến NHHT Chi nhánh 
Bình Thuận. Kể từ sau khi NHNN tỉnh 
Bình Thuận có Kế hoạch số 451/KH-BTH 
ngày 16/5/2014 về việc Thực hiện Đề án 
nghiên cứu phát triển thị trường thanh 
long Bình Thuận, dòng vốn tín dụng 
NHHT Chi nhánh Bình Thuận đã góp 
phần đưa thanh long bén duyên với mảnh 
đất vốn có điều kiện khó khăn trong việc 
trồng trọt các loại cây ăn trái. 

Giám đốc NHHT Chi nhánh Bình 
Thuận Đinh Văn Côi cho biết, để tham gia 
đề án này, chi nhánh đã đẩy mạnh công 
tác huy động vốn tại chỗ và tranh thủ 
nguồn vốn điều chuyển từ Hội sở chính để 
cho vay và hỗ trợ vốn cho các QTDND 
thành viên cho vay các doanh nghiệp, hộ 
dân sản xuất kinh doanh thanh long. 

 

Thời gian tới, Chi nhánh Bình Thuận tập trung 
nguồn vốn cho vay nông nghiệp nông thôn, 
giúp người dân phát triển kinh doanh… 

Đặc biệt là cung ứng vốn các 
QTDND có địa bàn hoạt động tại khu vực 
nông nghiệp nông thôn, đầu tư cho vay 
thành viên phát triển làng nghề, cây trồng, 
vật nuôi là thế mạnh của địa phương. 
Trong năm 2017 chi nhánh đã tranh thủ 
được nguồn vốn điều chuyển từ Hội sở 
chính từ nguồn vốn Dự án AFD và triển 

N 
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khai cho vay trung hạn đối với các 
QTDND thành viên để phục vụ cho vay 
phát triển nông nghiệp nông thôn. 

Bản thân chi nhánh cũng xây dựng 
kế hoạch, chủ động tìm kiếm khách hàng 
doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân để 
cho vay. Đồng thời tập trung ưu tiên 
nguồn vốn để đầu tư cho vay khách hàng 
khu vực nông nghiệp nông thôn, với mục 
đích sử dụng vốn sản xuất kinh doanh 
thanh long. Tính đến cuối năm 2017, dư 
nợ cho vay sản xuất kinh doanh thanh 
long đạt 3,1 tỷ đồng với 20 khách hàng. 

Nhìn rộng hơn, trong bức tranh kinh 
tế của tỉnh, những năm qua, dòng vốn tín 
dụng và các dịch vụ của NHHT cung ứng 
cho hệ thống các QTDND, DN, người dân 
trên địa bàn đã góp phần thực hiện 
Chương trình xây dựng nông thôn mới. 

Tính đến hết năm 2017, 46/96 xã 
nông thôn mới của tỉnh có sự hiện hữu 
của dòng vốn tín dụng NHHT Chi nhánh 
Bình Thuận với tổng số tiền cho vay hơn 
400 tỷ đồng, tăng 50 tỷ đồng so với cùng 
kỳ năm trước. Bình quân mỗi xã dư nợ 8 
tỷ đồng. 

Đây không phải là một sự thống kê 
ngẫu nhiên, mà là kết quả của quá trình 
triển khai cho vay xây dựng nông thôn 
mới trên địa bàn theo chỉ đạo của NHNN 
tỉnh Bình Thuận theo tinh thần kế hoạch 
thực hiện Chương trình quốc gia về xây 
dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 
tỉnh Bình Thuận. 

Theo chương trình này, chi nhánh đã 
tập trung nguồn vốn, triển khai cho vay 
phát triển khu vực nông nghiệp nông thôn. 
Trong đó có tập trung vốn cho vay đáp 
ứng các nhu cầu vốn của các xã được 
UBND tỉnh lựa chọn xây dựng nông thôn 
mới theo Quyết định 1092/QĐ-UBND. Đối 
tượng khách hàng tại địa bàn các xã nông 
thôn mới Chi nhánh cho vay chủ yếu là 
cán bộ công nhân viên đang sinh sống và 
công tác tại các cơ quan, đơn vị có trụ sở 
hoạt động đóng tại địa bàn xã. Với mục 
đích vay vốn đầu tư phát triển kinh tế phụ 
gia đình và phục vụ đời sống. 

Ngoài việc tham gia trực tiếp thanh 
toán bù trừ, thanh toán điện tử liên ngân 
hàng, chi nhánh còn gián tiếp thực hiện 
thanh toán chuyển tiền điện tử thông qua 
mạng lưới dịch vụ thanh toán chuyển tiền 
điện tử từ các QTDND thành viên, đặc 
biệt là các QTDND có địa bàn hoạt động 
tại khu vực nông nghiệp nông thôn, đã 
góp phần phục vụ tốt hơn, thuận lợi hơn 
cho các nhu cầu của người dân trong việc 
đáp ứng các nhu cầu thanh toán mua bán 
hàng hóa giữa khu vực nông thôn với khu 
vực thành thị. 

Những điểm sáng ấy càng làm rõ 
thêm bức tranh hoạt động tưởng chừng 
như yên bình của chi nhánh Bình Thuận 
với những nghiệp vụ lặp lại năm này qua 
năm khác huy động và cho vay. Nhưng 
phía bên trong là cả một guồng máy sôi 
động từ việc huy động đến việc khơi thông 
đầu ra để kiến tạo nên hai chữ hiệu quả, 
vừa hỗ trợ được hệ thống QTDND vừa 
đáp ứng được nhu cầu của nền kinh tế. 

Tính đến cuối năm 2017, tổng nguồn 
vốn hoạt động của chi nhánh đạt 1.075 tỷ 
đồng. Trong đó, nguồn vốn huy động tại 
chỗ đạt 369 tỷ đồng. Tiền gửi điều hòa 
các QTDND đạt 2215 tỷ đồng. 

Giám đốc NHHT Chi nhánh Bình 
Thuận Đinh Văn Côi cho biết, từ đầu năm 
2017 đến nay chi nhánh đã phần nào tự 
chủ được nguồn vốn trong hoạt động, 
đảm bảo được nguồn vốn để hỗ trợ cho 
các QTDND thành viên trong việc chi trả 
tiền gửi và cho vay thành viên trong giai 
đoạn thời vụ, đặc biệt là trong dịp trước và 
sau Tết Nguyên đán. 

Nguồn vốn huy động tại chỗ tương 
đối ổn định. Trong đó nguồn vốn điều hòa 
của các QTDND thành viên tăng mạnh. 
Qua đó cho thấy tính liên kết an toàn hệ 
thống giữa NHHT với Hệ thống QTDND 
ngày càng được nâng cao và vị thế, uy tín 
của NHHT tại địa phương đã được nhiều 
khách hàng biết đến và tin tưởng gửi tiền. 

Tuy nhiên, việc cho vay các QTDND 
giảm mạnh so với đầu năm, làm ảnh 
hưởng đến sự ổn định và tăng trưởng dư 
nợ cho vay của chi nhánh. Để khắc phục 
khó khăn này, chi nhánh đã hết sức cố 
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gắng đẩy mạnh cho vay các đối tượng hộ 
gia đình và cá nhân với quy mô món vay 
nhỏ lẻ. Vừa góp phần khơi thông nguồn 
vốn ứ đọng vừa đảm bảo duy trì tính ổn 
định và tăng trưởng dư nợ cho vay so với 
đầu năm. 

Ngoài việc hỗ trợ vốn cho vay các 
QTDND, đơn vị còn mở rộng cho vay các 
doanh nghiệp và cá nhân nhằm nâng cao 
hiệu quả nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi và 
hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 
của đơn vị. Các sản phẩm mới được triển 
khai cho cả QTDND và doanh nghiệp, cá 
nhân như cho vay từng lần, cho vay thấu 
chi qua tài khoản thanh toán đối với các 
QTDND tham gia hệ thống thanh toán 
chuyển tiền điện tử CF-eBank. Cho vay 
theo hạn mức thấu chi trên thẻ ghi nợ, cho 
vay hợp vốn giữa NHHT với các QTDND. 

Tổng giám đốc NHHT Đỗ Mạnh 
Hùng ghi nhận: “NHHT Chi nhánh Bình 
Thuận đã có bước phát triển vượt bậc, 
đặc biệt là việc thực hiện công tác điều 
hòa vốn, hỗ trợ cho các QTDND xứng 

danh là “Ngân hàng của các QTDND” trên 
địa bàn. Việc đưa vào sử dụng trụ sở mới 
hiện đại có ý nghĩa lớn về giá trị thương 
hiệu của NHHT trên địa bàn. Thời gian tới, 
Chi nhánh Bình Thuận cần tập trung 
nguồn vốn cho các QTDND thành viên 
trên địa bàn phát triển sản xuất kinh 
doanh. Đặc biệt, cần phát huy thế mạnh 
cho vay nông nghiệp nông thôn, giúp 
người dân phát triển kinh doanh… 

Giám đốc Chi nhánh cho biết, với 
những kết quả đạt được trong năm 2017, 
Chi nhánh Bình Thuận quyết tâm phấn 
đấu để năm 2018 đạt kết quả cao hơn 
nữa, hoàn thành nhiệm vụ chính trị và kế 
hoạch trụ sở chính giao. Chi nhánh sẽ tiếp 
tục tập trung nguồn vốn đầu tư cho vay 
đối với các lĩnh vực nông nghiệp nông 
thôn; cho vay theo các chương trình trọng 
tâm của tỉnh và chính sách của Chính 
phủ… 

Bích Hợp // 
http://thoibaonganhang.vn.- 2018  

(ngày 19 tháng 3) 
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PHẤN ĐẤU VẬN ĐỘNG HƠN 9 TỶ ĐỒNG QUỸ 
VÌ NGƯỜI NGHÈO  

an Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh 
Bình Thuận vừa tổ chức Hội nghị 
tổng kết công tác vận động Quỹ “Vì 

người nghèo” và công tác vận động cứu 
trợ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 
2018. 

Theo đó, kết quả vận động quỹ Vì 
người nghèo các cấp trong tỉnh tính đến 
ngày 31/12/2017 vận động được trên 12,2 
tỷ đồng/kế hoạch 8 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 
153,5%. Từ nguồn quỹ và các nguồn hỗ 
trợ an sinh xã hội của các tổ chức, doanh 
nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh 
đã xây dựng và sửa chữa 357 nhà ở cho 
hộ nghèo với tổng số tiền trên 11,1 tỷ 
đồng, quỹ cấp tỉnh hỗ trợ xây dựng 15 nhà 
với tổng số tiền 800 triệu đồng.   

Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp đã 
phối hợp với các tổ chức thành viên trợ 

giúp phát triển sản xuất, giúp khám chữa 
bệnh, tổ chức thăm và tặng quà cho hộ 
nghèo, hộ cận nghèo, gia đình khó khăn, 
gia đình chính sách, người lao động 
nghèo, trẻ em mồ côi, người già neo đơn 
với tổng số tiền trên 23 tỷ đồng. Quỹ Cứu 
trợ tỉnh đã hỗ trợ cho các đối tượng bị 
bệnh hiểm nghèo, tài sản nhà cửa và tàu 
thuyền đánh bắt trên biển do thiên tai, lốc 
xoáy, do triều cường, xâm thực và cứu trợ 
cho các địa phương bị bão lụt với tổng số 
tiền trên 5,8 tỷ đồng… Năm 2018, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh dự 
kiến phấn đấu vận động hơn 9 tỷ đồng 
cho quỹ Vì người nghèo.  

V.Nhất // http://daidoanket.vn.- 2018 
(ngày 23 tháng 3) 

B 
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DÒNG VỐN 20.000 TỶ ĐỒNG THỔI LÀN GIÓ MỚI 
VÀO THỊ TRƯỜNG BĐS BÌNH THUẬN 

han Thiết – Mũi Né (thuộc tỉnh Bình 
Thuận) là thủ phủ du lịch hấp dẫn 
tại khu vực phía Nam đang có 

nhiều cơ hội chuyển mình phát triển mạnh 
mẽ. Năm 2018 sẽ là một năm hóa rồng 
của nơi đây, khi các hạ tầng giao thông 
hình thành trong tương lai được xây dựng 
xong. Đây sẽ là một cơ hội lớn cho các 
nhà đầu tư bất động sản (BĐS) du lịch và 
nghỉ dưỡng. 

 

Ngành BĐS Bình Thuận sẽ “hóa rồng” trong 
năm 2018  

Tháng 2 vừa qua, dự án đường cao 
tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết dài 113km và 
tuyến Phan Thiết – Dầu Giây dài 98km 
chính thức khởi động với tổng mức đầu tư 
hơn 20.000 tỷ đồng. Hai dự án này đi vào 
sử dụng trong năm 2020 sẽ rút ngắn thời 
gian từ Tp. HCM – Phan Thiết còn 2 giờ 
lái xe. 

Ngoài ra, quý IV/2019, dự kiến sân 
bay Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) sẽ đưa 
vào sử dụng tạo sự bứt phá cho du lịch 
Phan Thiết. Dự án này đã được Bộ Giao 
thông vận tải phê duyệt với tổng mức đầu 
tư 5.600 tỷ đồng. 

Theo các chuyên gia, nếu đường 
cao tốc Tp.HCM – Long Thành – Dầu 
Giây – Phan Thiết – Vĩnh Hảo – Cam Lâm 
– Nha Trang thúc đẩy khách nội địa khu 
vực phía Nam đến Phan Thiết, Mũi Né thì 
khi có sân bay, du lịch Bình Thuận dự 
kiến hút thêm du khách các tỉnh phía Bắc 
và quốc tế. 

Sự cải thiện về cơ sở hạ tầng giao 
thông của Phan Thiết được giới chuyên 
gia dự báo sẽ thổi làn gió mới vào thị 
trường BĐS du lịch nơi đây với nhiều dự 
án lớn nhỏ dần triển khai. 

Ngoài dự án trên, còn có thể kể tới 
các dự án lớn với tổng vốn lên đến 385 
triệu USD dự kiến sẽ đổ bộ thị trường 
BĐS Phan Thiết, Bình Thuận trong quý II. 
Đó là các dự án khu du lịch Hàm Tiến – 
Mũi Né trên diện tích gần 200 hecta. Vốn 
đầu tư ước khoảng 200 triệu đô la Mỹ. Dự 
án khu du lịch Hòn Rơm – Mũi Né diện 
tích gần 86 hecta tại phường Mũi Né với 
số vốn dự kiến 92 triệu đô la Mỹ. 

Yến Anh // 
http://moitruong.net.vn.- 2018  

(ngày 22 tháng 3) 

__________________________________ 

CAO TỐC BẮC - NAM CÓ THỂ DỪNG DỰ ÁN  
   DẦU GIÂY - PHAN THIẾT CỦA BITEXCO 

hính phủ vừa ban hành Nghị 
quyết 20 về dự án xây dựng một 
số đoạn đường bộ cao tốc Bắc - 

Nam, trong đó quyết định dừng triển 
khai dự án cao tốc Dầu Giây - Phan 
Thiết thí điểm theo hình thức PPP và 

chấm dứt việc chỉ định Công ty Bitexco 
là nhà đầu tư thứ nhất thực hiện dự án. 

Chính phủ vừa ban hành Nghị 
quyết 20 về dự án xây dựng một số 

P 

C 
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đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - 
Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020. 

Nghị quyết 20 thông qua một số đề 
xuất của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) 
để triển khai dự án xây dựng một số 
đoạn đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía 
Đông giai đoạn 2017 - 2020 (dự án) đã 
được Quốc hội khóa XIV thông qua tại 
Nghị quyết số 52/2017, bảo đảm nguyên 
tắc công khai, minh bạch, có cơ chế 
giám sát, quản lý và sử dụng hiệu quả 
vốn đầu tư. 

Nghị quyết nêu rõ việc lựa chọn 
nhà đầu tư phải qua đấu thầu; trường 
hợp chỉ có 1 nhà đầu tư trúng sơ tuyển 
sẽ báo cáo Chính phủ xem xét, quyết 
định. 

Chính phủ giao Bộ GTVT bổ sung 
vào dự thảo hợp đồng dự án trong hồ 
sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư quy 
định "Nhà đầu tư vi phạm hợp đồng 
trong trường hợp sau 6 tháng không ký 
được hợp đồng tín dụng với ngân hàng, 
tổ chức tín dụng đủ phần vốn vay theo 
quy định để triển khai dự án; cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền sẽ tịch thu bảo 
đảm thực hiện hợp đồng và hợp đồng 
hết hiệu lực". Bộ GTVT báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ và đề xuất giải pháp 
xử lý. 

 

Sơ đồ đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết 

Đáng chú ý, theo Nghị quyết 20, 
Thủ tướng Chính phủ quyết định dừng 

triển khai quyết định số 1597/2012 về 
việc ban hành cơ chế quản lý, thực hiện 
dự án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết thí 
điểm theo hình thức PPP và chấm dứt 
việc chỉ định Công ty TNHH tập 
đoàn Bitexco (Công ty Bitexco) là nhà 
đầu tư thứ nhất thực hiện dự án. Giao 
Bộ GTVT thông báo với Ngân hàng Thế 
giới. 

Bộ GTVT giao Công ty Bitexco tiếp 
tục thực hiện hoàn chỉnh, cập nhật báo 
cáo nghiên cứu khả thi theo nhiệm vụ 
được Thủ tướng Chính phủ giao trước 
đây. Bộ GTVT phối hợp Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư, Bộ Tài chính tổ chức xác định 
chi phí chuẩn bị dự án và chi phí cơ hội 
cho Công ty Bitexco, đàm phán với 
Công ty Bitexco theo 2 phương án sau 
để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem 
xét, quyết định. 

Phương án 1 (Công ty Bitexco 
không tiếp tục tham gia đầu tư dự án): 
Nhà nước sử dụng vốn trái phiếu Chính 
phủ bố trí cho dự án để thanh toán chi 
phí chuẩn bị dự án và khoản chi phí cơ 
hội cho Công ty Bitexco ngay sau khi 
báo cáo nghiên cứu khả thi được phê 
duyệt. 

Phương án 2 (Công ty Bitexco 
tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư): 
Công ty Bitexco được hưởng ưu đãi 
theo quy định tại Nghị định số 30/2015; 
kinh phí chuẩn bị dự án nằm trong chi 
phí đầu tư của dự án và được thanh 
toán bằng nguồn vốn trái phiếu Chính 
phủ bố trí cho dự án ngay sau khi có kết 
quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. 

Dự án cao tốc Dầu Giây-Phan 
Thiết có chiều dài 98,7 km, trong đó 
đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài 51 km (đi 
qua các huyện Thống Nhất, thị xã 
Long Khánh, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc), 
phần còn lại nằm trên địa bàn tỉnh 
Bình Thuận. 

T.Dũng // https://nld.com.vn.- 2018 
(ngày 28 tháng 3) 

https://nld.com.vn/cao-toc-bac-nam.html
https://nld.com.vn/dau-giay---phan-thiet.html
https://nld.com.vn/bitexco.html
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TIẾP TỤC NẠO VÉT TUYẾN LUỒNG KHU VỰC 
CỬA BIỂN LA GI 

BND tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức 
cuộc họp với đại diện các sở, 
ngành liên quan, UBND thị xã La 

Gi liên quan đến hoạt động thoát nước 
của dự án Đầu tư xây dựng công trình Mở 
rộng và nâng cấp khu neo đậu tránh trú 
bão kết hợp cảng cá cửa biển La Gi, thị xã 
La Gi. 

 

Khối lượng nước kèm theo bùn cát nạo vét từ 
khu vực trước cảng cá và cửa biển La Gi được 
xả thẳng ra biển. 

Theo đó, ông Phạm Văn Nam Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho rằng 
việc triển khai nạo vét thông luồng và 
vùng nước trước bến cảng cá La Gi là rất 
cần thiết. 

Theo ông Nam, để tạo an toàn cho 
tàu cá neo đậu nhằm giảm thiểu những 
thiệt hại về người và tài sản khi có gió, 
bão; góp phần phát triển ngành khai thác 
đánh bắt, chế biến hải sản và các dịch vụ 
hậu cần nghề cá, UBND tỉnh đã có quyết 
định phê duyệt dự án đầu tư mở rộng và 
nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão kết 
hợp Cảng cá cửa biển La Gi, do Chi cục 
Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư. 

Trước bức xúc phải nạo vét tuyến 
luồng khu vực cửa biển La Gi, UBND tỉnh 
đã bổ sung hạng mục nạo vét luồng và 
khu nước neo đậu vào Dự án. Đất nạo vét 
được tập kết tại mặt bằng dự án Lấn biển 
tạo khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ La 
Gi của Công ty TNHH Xây dựng thương 
mại và Dịch vụ Vi Nam. 

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu: Quá trình 
triển khai nạo vét cần bám sát báo cáo 
đánh giá tác động môi trường đã được Bộ 
Tài nguyên và Môi trường phê duyệt để 
thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ 
môi trường, đảm bảo trong quá trình nạo 
vét phải có phương án xử lý các loại chất 
thải phát sinh, giảm thiểu tác động môi 
trường. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu 
cầu thị xã La Gi chỉ đạo các phòng chuyên 
môn tăng cường giám sát quá trình thực 
hiện của chủ đầu tư, đặc biệt là thực hiện 
các giải pháp bảo vệ môi trường trong quá 
trình thi công nạo vét. Đồng thời, có thông 
tin tuyên truyền để người dân hiểu và 
nhận thức đúng về chủ trương nạo vét 
thông luồng và vùng nước trước bến cảng 
cá La Gi... 

Trước đó, UBND tỉnh Bình Thuận 
báo cáo lên Thường trực Tỉnh ủy về việc 
có khoảng hơn chục ống nhựa loại lớn 
đấu nối ngầm thông qua một hồ nước rất 
lớn xả thẳng ra biển tại khu vực Cảng cá 
La Gi thuộc phường Phước Lộc, thị xã La 
Gi (Bình Thuận). Theo UBND tỉnh Bình 
Thuận: việc xả nước thải như thông tin mà 
người dân quay lại và đưa lên mạng xã 
hội thực chất là hoạt động thoát nước đối 
với khối lượng nước kèm theo bùn cát 
nạo vét từ khu vực trước cảng cá và cửa 
biển La Gi đã lắng đọng sau khi bơm lên 
khu vực bãi tập kết trong phạm vi dự án 
của Công ty Vi Nam chứ không phải nước 
thải lấy trực tiếp từ các cơ sở chế biến hải 
sản trong cảng. 

Cũng theo UBND tỉnh này thì do đặc 
điểm nguồn nước trước cảng ô nhiễm 
(chủ yếu là bùn, rác và chất thải lâu ngày 
tích tụ) nên nước có màu đen (mặc dù 
đơn vị thi công đã làm bờ bao để lắng lọc 
giữ lại một lượng bùn, đất). 

Văn Nhất // http://daidoanket.vn.- 2018 
(ngày 4 tháng 3) 

U 
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ĐI TÌM Y PHỤC CỦA HOÀNG HẬU CHAMPA 

rong quá trình hình thành và phát 
triển, người Chăm đã để lại nhiều di 
sản văn hóa vật thể và phi vật thể 

hết sức quý giá, trong đó có di sản trang 
phục dân gian và cung đình. 

Trang phục cổ xưa của người 
Chăm ẩn hiện trên các tác phẩm điêu 
khắc đá và lưu giữ, trưng bày ở các bảo 
tàng, bộ sưu tập hiện vật tư nhân. Y phục 
của hoàng hậu, công chúa Chăm thuộc 
những vương triều cuối cùng của vương 
quốc Champa (thế kỷ 17-18) được xem là 
những báu vật ở Kho mở Hoàng tộc 
Chăm huyện Bắc Bình (Bình Thuận). 

 

Tượng hoàng hậu Po Pia Som đội chụp tóc 
giống như hiện vật tại Kho mở. 

Vua Chăm chẳng những có vợ là 
người Chăm mà còn có những hoàng hậu 
nguồn gốc ngoại tộc. Thời xưa, vua Chế 
Mân được vua Trần Nhân Tông gả cho 

công chúa Huyền Trân. Thời trung đại, 
vua Chăm cũng lấy vợ người Việt và một 
số tộc người khác. Vua Po Rome có 
người vợ thứ tên là Bia Than Can, người 
gốc Êđê. Hoàng hậu Bia Than Can chính 
là cô gái Êđê xinh đẹp H’Drah Jan Kpă, 
con gái cưng của một vị tù trưởng người 
Êđê. Nhan sắc của H’Drah Jan Kpă 
được người Êđê ví đẹp như hạt mưa, có 
thể tưới mát cả mùa màng khô hạn, đem 
đến sức sống mới cho muôn loài. Vua Po 
Rome đã đưa H’Drah Jan Kpă về kinh 
thành, cưới nàng làm vợ hai, trở thành 
thứ hậu Bia Than Can của Po Rome. Tại 
tháp Po Rome ở Ninh Thuận, ngoài tượng 
vua, còn có tượng hoàng hậu Po Bia Than 
Can. Vua Po Klaong Mânai có bà vợ cả 
người Chăm là Hoàng hậu Po Bia Som và 
thứ phi người Việt tên là Nguyễn Thị 
Thương, con gái của chúa Nguyễn. Tại 
đền thờ của vua Po Klaong Mânai ở 
huyện Bắc Bình (Bình Thuận) có tượng 
thờ hoàng hậu và thứ phi của vua. Đó là 
những dấu tích khá rõ nét về hoàng hậu 
của các triều vua Chăm. 

Hiện nay, tại nhà công chúa Nguyễn 
Thị Thềm (còn gọi là Nai Thềm), hậu duệ 
vua Chăm lưu giữ bộ sưu tập báu vật 
hoàng tộc Chăm thuộc vương triều vua Po 
Klaong Mânai, Po Klaong Ghul - các đời 
vua Chăm cuối cùng ở thế kỷ 17-18, với 
gần 100 hiện vật, trong đó có nhiều bộ 
trang phục, trang sức của hoàng hậu và 
công chúa. Áo hoàng hậu hoàn toàn khác 
hẳn với các loại áo khác trong hoàng tộc. 
Trong bộ áo của hoàng hậu, hiện còn giữ 
một chiếc áo làm bằng nỉ đỏ, lớp trong lót 
vải lụa, hai dây thắt lưng dính liền áo; tay 
dài viền kim tuyến và có nhiều đường viền 
gắn các hạt phát sáng. Có đến 9 cái áo 
mà hoàng hậu thường ngày hay mặc, áo 
được làm bằng vải thổ cẩm Chăm có 
đường viền xung quanh cổ và tà, tay áo 
được trang trí bởi các sợi dây kim tuyến. 

II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC  

T 

http://dantocmiennui.vn/54-dan-toc-viet-nam/nguoi-cham/120005.html
http://dantocmiennui.vn/54-dan-toc-viet-nam/nguoi-cham/120005.html
http://dantocmiennui.vn/54-dan-toc-viet-nam/nguoi-e-de/120128.html
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Đặc biệt quý hiếm là chiếc chụp tóc làm 
bằng vàng cao 9,5 cm, chu vi 12cm; đôi 
bông tai; vòng xuyến của Hoàng hậu Po 
Bia Som. Xung quanh chụp tóc chạm nổi 
hình tượng con Makara và nhiều họa tiết 
đẹp mắt. Đến nay, chỉ biết được Hoàng 
hậu Po Bia Som là người cuối cùng sử 
dụng cái chụp tóc và chiếc vương miện. 
Tuy nhiên, chiếc vương miện hoàng hậu 
không còn nữa vì vào năm 1945, khi phát 
động “Tuần lễ vàng” kêu gọi nhân dân 
đóng góp tài lực xây dựng đất nước, một 
số cổ vật đã được bà Nguyễn Thị Thềm 
hiến tặng, trong đó có vương miện của 
Hoàng hậu Po Bia Sơm. Tại đền thờ vua 
Po Klaong Mânai, bức tượng hoàng hậu 
tạc bằng đá trên đầu có đội chụp tóc 
giống với hiện vật đang lưu giữ, trưng bày 
ở Kho mở Hoàng tộc Chăm Bắc Bình, tỉnh 
Bình Thuận. 

Ngoài ra, tại Kho mở này còn có 
nhiều hiện vật khác là phục sức của 
hoàng hậu như chăn, có đến 20 cái, được 
làm từ vải thổ cẩm Chăm có hoa văn hình 
Makara bằng kim tuyến trang trí đường 
viền xung quanh dài 31 cm, rộng 63 cm. 
Kim ô đội đầu của hoàng hậu có 2 cái, 
vành nạm bằng các hạt kim sa phát sáng 
và trang trí xung quanh bằng những sợi 
dây kim tuyến, kích thước đường kính 
14,5 cm, dày 6 cm. Khăn Prăm của hoàng 
hậu có 3 cái, bằng vải thổ cẩm Chăm có 
trang trí đường viền xung quanh bởi các 
sợi dây kim tuyến, kích thước dài 88 cm, 
rộng 20 cm. Dây thắt lưng hoàng hậu có 2 
sợi, được làm từ vải thổ cẩm Chăm có 
hoa văn hình Makara bằng kim tuyến, kích 
thước dài 74 cm, rộng 3cm. Bên cạnh đó, 
còn có một số trang phục của công chúa 
như 3 chiếc áo được làm bằng vải thổ 
cẩm Chăm có trang trí đường viền xung 
quanh cổ, tà và tay áo trang trí bởi các sợi 
dây kim tuyến, kích thước trung bình dài 
40 cm, rộng 18 cm, tay áo dài 20 cm. 
Chăn của công chúa có một cái, được làm 
từ vải thổ cẩm Chăm có hoa văn hình 
Makara bằng kim tuyến trang trí đường 
viền xung quanh, kích thước dài 32 cm, 
rộng 24 cm. 

Trang phục hoàng hậu và công chúa 
làm bằng những loại vải thổ cẩm Chăm 

được dệt rất tinh xảo với hoa văn, màu 
sắc đẹp mắt, thể hiện nét đài các, sang 
trọng tương xứng với vị thế của hoàng 
gia. Cùng với những hiện vật khác, bộ 
sưu tập y phục của hoàng hậu, công chúa 
Chăm là những báu vật còn lưu lại cho 
đến ngày nay. Câu chuyện về phục sức 
của hoàng hậu Chăm còn lưu truyền, thể 
hiện khá đậm nét trong ký ức dân gian. 
Trong cuộc sống tâm linh, người Chăm 
vẫn còn tái hiện những nghi lễ liên quan 
đến trang phục cung đình ngày xưa, mà 
tiêu biểu là lễ rước y trang trong lễ hội 
Katê. Người Chăm sắm đầy đủ trang phục 
để dâng cúng cho thần linh, vua, hoàng 
hậu trong lễ hội Katê. Vua, hoàng hậu 
Chăm không chỉ có 3 bộ trang phục mà 
còn có thể có nhiều bộ, càng nhiều càng 
tốt, tùy theo điều kiện kinh tế của mỗi 
năm. Đó là những thứ vải vóc, lụa, hàng 
thổ cẩm hảo hạng, có hoa văn, màu sắc 
đẹp. 

 

Bộ chụp tóc của hoàng hậu Po Pia Som.  

Ngày nay, vào dịp lễ hội Katê, người 
Chăm mua vải vóc mới từ các làng dệt thổ 
cẩm để dâng cúng. Khi y trang đã được 
rước lên đền tháp, thầy cả Chăm, bà bóng 
và các vị chức sắc tiến hành lễ tắm rửa 
tượng và thay y phục mới cho vua, hoàng 
hậu. Cả sư mang bình nước thiêng ra để 
tưới tắm, tẩy rửa tượng vua, hoàng hậu 
rồi dâng lễ, thay lễ phục mới. Thầy Kadhar 
vừa kéo đàn Kanhi vừa hát bài tụng ca. 
Tượng vua và hoàng hậu được tắm sạch 
sẽ, đội mão, mặc áo, váy, dây lưng và 
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cuối cùng mang đôi giày về hưởng lễ vật 
Katê. Những người tham gia cùng khấn tế 
mời vua, hoàng hậu nhận lễ và cầu xin sự 
phù hộ cho con cháu. 

Đến Kho mở huyện Bắc Bình (Bình 
Thuận), du khách được tham quan những 
báu vật với nghệ thuật chạm khắc tinh 
xảo, kỹ thuật đúc vàng, bạc, luyện kim của 
người Chăm khá cao một thời nổi tiếng. 
Toàn cảnh kho báu Chăm sẽ giúp du 
khách có thể hình dung được góc nhỏ của 
hoàng gia Chăm một thời nổi tiếng ở dải 

đất miền Trung và cả vùng Đông Nam Á 
mà hiện nay còn sót lại. 

Bộ trang phục của hoàng hậu 
Champa nói riêng, báu vật của hoàng 
tộc Chăm nói chung được lưu giữ ở 
Kho mở huyện Bắc Bình, tỉnh Bình 
Thuận là bằng chứng vật chất và tinh 
thần cuối cùng của vương quốc 
Champa. 

 Tấn Vịnh // http://baodaklak.vn.- 2018 
(ngày 16 tháng 3) 

__________________________________ 

KHAI MẠC LỄ HỘI SUK YENG TẠI BÌNH THUẬN 

áng 9/3, đồng bào Chăm theo đạo 
Bà-ni tỉnh Bình Thuận khai hội Suk 
Yeng (Súc dưng) - lễ hội truyền 

thống được tổ chức mỗi năm một lần. 

 

Mâm lễ vật bên ngoài thánh đường. 

Lễ hội Suk Yeng (Súc dưng) là ngày 
hội của đồng bào Chăm theo đạo Bà-ni tại 
tỉnh Bình Thuận. Lễ hội bắt đầu diễn ra tại 
thánh đường thôn Bình Thắng, xã Phan 
Hòa và kết thúc tại thánh đường thôn 
Thanh Kiết xã Phan Thanh, huyện Bắc 
Bình, tỉnh Bình Thuận. 

Tại thánh đường, các vị chức sắc, 
tín đồ, cùng nhau đọc kinh cầu nguyện, 
cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió 
hòa, mùa màng bội thu trong năm mới; 
Cùng nhau trao đổi, thảo luận những vấn 
đề liên quan đến lễ nghi phong tục, tập 
quán của cộng đồng; những vấn đề đang 

được quan tâm tại địa phương mình, nhất 
là vấn đề thực hiện nếp sống văn hóa 
trong việc tổ chức tang ma, cưới hỏi, lễ 
hội. 

 

Các vị chức sắc cao niên hội bàn. 

Ông Sư cả Xích Dư – đại diện cho 
chức sắc Chăm ở đây cho biết: "Đạo giáo 
chúng tôi cũng nhắc nhở bà con nhất là 
chị em làm gì cũng phải tiết kiệm. Thanh 
niên nên uống bia rượu vừa phải. Sinh 
viên, các anh em đi làm ở Sài Gòn về 
cũng phải tuân thủ, sống và làm đúng 
theo luật pháp. Vì "ở đâu khó, có thanh 
niên, thanh niên là người đầu tàu gương 
mẫu". 

Jasi // https://vov.vn.- 2018 
(ngày 9 tháng 3) 

S 
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CỨU HỘ THÀNH CÔNG TÀU VẬN TẢI MẮC CẠN 
TRÊN VÙNG BIỂN BÌNH THUẬN 

iên quan đến việc tàu SAM 5 bị mắc 
cạn tại khu vực biển Vĩnh Tân, 
huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, 

đến rạng sáng 9/3, tàu đã được di dời 
thành công khỏi khu vực mắc cạn.  

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân 
tỉnh Bình Thuận, vào khoảng 16 giờ ngày 
6/3/2018, tàu SAM 5 (quốc tịch Việt Nam; 
trọng tải 12.200 tấn, chủ tàu là Công ty 
Trách nhiệm hữu hạn thương mại và hàng 
hải Thiên Bình, trên tàu có 12 thuyền viên 
và 7.814 tấn than) hành trình từ Quảng 
Ninh đến Bình Thuận để trả hàng đã bị 
mắc cạn tại khu vực biển Vĩnh Tân, huyện 
Tuy Phong.  

Nhận thông tin, Cảng vụ Hàng hải 
Bình Thuận đã điều động hai tàu đang 
hoạt động tại cảng Vĩnh Tân ra hỗ trợ, tuy 
nhiên, do thủy triều xuống thấp nên không 
thể đưa tàu thoát cạn.  

Đến rạng sáng 9/3, với sự hỗ trợ của 
hai tàu kéo, tàu SAM 5 đã được cứu hộ 
thành công, di dời khỏi khu vực mắc cạn.  

Trước đó, để phòng ngừa sự cố tràn 
dầu, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận 
yêu cầu Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận 
chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội 
Biên phòng tỉnh Bình Thuận, Ủy ban Nhân 
dân huyện Tuy Phong nắm chắc thông tin, 
liên lạc chặt chẽ với tàu SAM 5 bị mắc 
cạn, sẵn sàng triển khai các biện pháp 
cứu nạn. 

Các đơn vị phối hợp với chủ tàu 
tham mưu phương án đưa tàu thoát cạn, 
trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt 
theo quy định.  

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã 
yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 
thường xuyên cập nhật thông tin, hiện 
trạng tàu bị mắc cạn, chuẩn bị kịp thời các 
phương tiện, lực lượng, sẵn sàng triển 
khai các biện pháp ứng phó. 

Nguyễn Thanh // 
https://www.vietnamplus.vn.- 2018 

(ngày 9 tháng 3) 

__________________________________ 

TUYÊN TRUYỀN NGƯ DÂN NÂNG CAO NHẬN THỨC 
PHÁP LUẬT KHI ĐÁNH BẮT TRÊN BIỂN 

hiều 20-3, tại phường Đức Thắng, 
TP Phan Thiết, Chi cục thủy sản 
Bình Thuận phối hợp với Đồn Biên 

phòng Thanh Hải, BĐBP Bình Thuận tổ 
chức buổi tuyên truyền, vận động ngư dân 
không vi phạm vùng biển nước ngoài khai 
thác hải sản trái phép. 

Cán bộ Đồn Biên phòng Thanh Hải 
hướng dẫn ngư dân viết cam kết không vi 
phạm các quy định của pháp luật khi hành 
nghề khai thác hải sản. Ảnh: Trung Thành 

Tại buổi tuyên truyền, các báo cáo 
viên đã thông tin nhiều nội dung quan 
trọng như: Tình hình tàu cá và ngư dân 
Bình Thuận vi phạm bị nước ngoài bắt giữ 
trong thời gian qua và tác hại của việc vi 
phạm vùng biển nước ngoài; những nội 
dung quan trọng của Nghị định 71 của 
Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt 
động người, phương tiện trong khu vực 
biên giới biển; Chỉ thị 30 của Tỉnh ủy Bình 
Thuận về các giải pháp cấp bách tăng 

III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

L 

C 
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cường quản lý, ngăn chặn, chấm dứt tình 
trạng tàu cá trong tỉnh khai thác hải sản 
bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài… 

 

Cũng tại buổi tuyên truyền, Đồn Biên 
phòng Thanh Hải đã hướng dẫn ngư dân 

viết bản cam kết không vi phạm các quy 
định của pháp luật khi hành nghề khai 
thác hải sản trên biển, trong đó trọng tâm 
là cam kết tuyệt đối không đánh bắt, thu 
mua hải sản trái phép trên vùng biển nước 
ngoài. 

Trung Thành // 
http://www.bienphong.com.vn.- 2018 

(ngày 20 tháng 3) 

__________________________________ 

KIỂM SOÁT CHẶT CHẼ MÔI TRƯỜNG TẠI 
NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 

hời gian qua, việc ô nhiễm môi 
trường tại Nhà máy nhiệt điện Vĩnh 
Tân (huyện Tuy Phong, Bình Thuận) 

luôn là vấn đề gây bức xúc, đòi hỏi phải 
có hướng giải quyết triệt để. Từ khi xây 
dựng và đi vào hoạt động, Nhà máy nhiệt 
điện Vĩnh Tân đã gây ra một số vụ ô 
nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời 
sống người dân xung quanh. 

Theo đó, tháng 4/2015, do một thời 
gian dài sống trong cảnh ô nhiễm khói bụi, 
người dân đã kéo ra Quốc lộ 1A (đoạn 
qua xã Vĩnh Tân) chặn các xe chở tro xỉ 
yêu cầu phải giải quyết tình trạng ô nhiễm, 
gây nên tình trạng kẹt xe và mất an ninh 
trật tự. 

Tháng 2/2017, nước từ bãi thải xỉ 
của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân đã gây 
ngập úng, ô nhiễm nguồn nước làm cây 
trồng lâu năm và hoa màu bị chết, nước 
giếng nhiễm mặn, ảnh hưởng đến đời 
sống người dân…  

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường 
Bình Thuận, tại Trung tâm Điện lực Vĩnh 
Tân hiện có 5 dự án nhà máy nhiệt điện 

Vĩnh Tân (Vĩnh Tân 1, 2, 3, 4 và 4 mở 
rộng) và 1 cảng tổng hợp Vĩnh Tân. 

Trong các nhà máy nhiệt điện, hiện 
có Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và 4 đi 
vào hoạt động, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh 
Tân 1 và Cảng tổng hợp Vĩnh Tân đang 
tiến hành xây dựng. 

Bãi thải tro, xỉ của Nhà máy nhiệt 
điện Vĩnh Tân 2 (Nhà máy nhiệt điện Vĩnh 
Tân 4 đang dùng chung bãi thải tro, xỉ) dự 
kiến sẽ được lấp đầy theo thiết kế vào 
năm 2019. 

Do đó, vấn đề tiêu thụ tro, xỉ của Nhà 
máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Nhà máy nhiệt 
điện Vĩnh Tân 4 và khi cả 5 nhà máy nhiệt 
điện Vĩnh Tân (dự kiến tổng lượng tro, xỉ 
phát sinh khoảng 3,3 triệu tấn/năm) đi vào 
hoạt động sẽ rất phức tạp.  

Để giám sát môi trường tại đây, từ 
tháng 9-2014, UBND tỉnh Bình Thuận đã 
thành lập Tổ công tác theo dõi việc thực 
hiện công tác bảo vệ môi trường đối với 
các dự án tại Vĩnh Tân. 

Việc phối hợp theo dõi, giám sát các 
biện pháp bảo vệ môi trường của các nhà 

T 
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máy được Tổ công tác thực hiện thường 
xuyên. 

Từ tháng 12//2017 đến tháng 
2/2018, Tổ công tác đã tổ chức 11 đợt 
giám sát việc thực hiện các công trình, 
biện pháp bảo vệ môi trường các dự án 
tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân; phối hợp 
Cục Môi trường miền Nam làm việc với 
chủ đầu tư các dự án tại Trung tâm điện 
lực Vĩnh Tân; phối hợp đoàn kiểm tra của 
Tổng cục Môi trường kiểm tra việc xác 
nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi 
trường Tổ máy số 2, Nhà máy nhiệt điện 
Vĩnh Tân 4.  

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và 
Môi trường Bình Thuận, trong thời gian 
qua, chủ đầu tư các dự án đã triển khai 
thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND 
tỉnh, các sở, ngành trong việc thực hiện 
các công trình, biện pháp bảo vệ môi 
trường trong giai đoạn xây dựng, vận 
hành. 

Đến nay, đã hoàn thành việc lắp đặt 
hệ thống quan trắc tự động nước thải, khí 
thải, camera giám sát, thiết bị lấy mẫu tự 
động nước thải theo yêu cầu của Quyết 
định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 
môi trường và các quy định hiện hành; đã 
truyền dữ liệu quan trắc tự động nước thải 
về hệ thống tiếp nhận của Sở Tài nguyên 
và Môi trường Bình Thuận. 

Bên cạnh đó, các chủ đầu tư đã thi 
công nâng tầng đê bao bãi thải xỉ, đảm 
bảo an toàn cho bãi xỉ trong mùa mưa, 
thực hiện quy trình thu gom, vận chuyển, 
chôn lấp tro xỉ theo quy trình đã được 
UBND tỉnh chấp thuận, không phát tán bụi 
khi có gió lớn, lốc xoáy.  

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân đã tích 
cực thực hiện các biện pháp để giảm 
thiểu sự ô nhiễm môi trường như: xây 
dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt, nước 
thải sau xử lý được nhập chung với nước 
thải công nghiệp sau khi xử lý để tiếp tục 
lắng, lọc và tái sử dụng tưới tro, xỉ. 

Ngoài ra, để xử lý tình trạng khói, bụi 
xỉ theo gió phát tán trong môi trường, nhà 
máy đã lắp đặt hệ thống xử lý khí thải 

Nox, thiết bị lọc bụi tĩnh điện và hệ thống 
khử SOx cho các tổ máy riêng biệt. 

Khí thải sau khi xử lý được thải ra 
ngoài môi trường qua hai ống khói. Đối 
với phần xỉ than sau khi đốt sẽ được tập 
trung tại bãi, tưới nước và phủ bạt… qua 
đó hạn chế tình trạng ô nhiễm môi 
trường.  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận 
Phạm Văn Nam cho biết: Nhằm đảm bảo 
môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh 
Tân, tỉnh Bình Thuận cũng đã kiến nghị 
Trung ương đưa Trung tâm Điện lực Vĩnh 
Tân vào chương trình giám sát đặc biệt và 
thành lập Tổ giám sát môi trường tại khu 
vực này. 

Tỉnh cũng kiến nghị Bộ Tài nguyên 
và Môi trường triển khai việc rà soát, lập 
báo cáo đánh giá tác động môi trường 
tổng thể cho toàn bộ các dự án tại Trung 
tâm Điện lực Vĩnh Tân, kể cả việc giải 
nhiệt nước làm mát của các nhà máy khi 
thải vào môi trường. 

Từ đó, đưa ra các giải pháp phòng 
chống, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, sự 
cố môi trường cho phù hợp với thực tế tại 
khu vực.  

Ngoài ra, tỉnh Bình Thuận chỉ đạo Tổ 
giám sát môi trường 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; tăng cường 
kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện 
các biện pháp bảo vệ môi trường trong 
quá trình xây dựng, vận hành các nhà 
máy. 

Về lâu dài, các sở, ngành liên quan 
phải phối hợp đề xuất giải pháp đảm bảo 
an sinh cho người dân tại hai xã Vĩnh Hảo 
và Vĩnh Tân; thường xuyên nắm thông tin 
phản ánh của người dân để kịp thời xử lý 
tình trạng ô nhiễm môi trường. 

Nguyễn Thanh / Đại đoàn kết.- 2018.- 
Số 57 (ngày 26 tháng 2).- Tr.1,12
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PHÒNG NGỪA SỰ CỐ TRÀN DẦU CỦA TÀU VẬN TẢI 
BỊ MẮC CẠN TRÊN VÙNG BIỂN BÌNH THUẬN 

gày 8/3, UBND tỉnh Bình Thuận đã 
có công văn hỏa tốc gửi các sở, 
ngành về việc hỗ trợ và phòng 

ngừa sự cố tràn dầu của tàu vận tải bị 
mắc cạn trên vùng biển huyện Tuy Phong, 
Bình Thuận. 

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, vào 
khoảng 16 giờ ngày 6/3, tàu SAM 5 (Quốc 
tịch Việt Nam; trọng tải 12.200 tấn, chủ 
tàu là Công ty Trách nhiệm hữu hạn 
Thương mại và hàng hải Thiên Bình); trên 
tàu có 12 thuyền viên và 7.814 tấn than, 
hành trình từ Quảng Ninh đến Bình Thuận 
để trả hàng đã bị mắc cạn tại khu vực 
biển Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong. Sau khi 
nhận thông tin, Cảng vụ Hàng hải Bình 
Thuận đã điều động 2 tàu đang hoạt động 
tại cảng Vĩnh Tân ra hỗ trợ, đưa tàu thoát 
cạn. Tuy nhiên, do thủy triều xuống thấp 
nên không thể đưa tàu thoát cạn. 

Nhằm hỗ trợ tàu vận tải bị nạn và 
phòng ngừa sự cố tràn dầu trên biển, 
UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Cảng vụ 
Hàng hải Bình Thuận chủ trì, phối hợp với 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND 
huyện Tuy Phong nắm chắc thông tin, liên 
lạc chặt chẽ với tàu SAM 5 bị mắc cạn để 
sẵn sàng triển khai các biện pháp cứu nạn 
kịp thời; đồng thời, phối hợp với chủ tàu 
tham mưu phương án đưa tàu thoát cạn 
trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt 
theo quy định.  

UBND tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh thường 
xuyên cập nhật thông tin, hiện trạng tàu bị 
mắc cạn, chuẩn bị kịp thời các phương 
tiện, lực lượng và sẵn sàng triển khai các 
biện pháp ứng phó khi có sự cố xảy ra. 
Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận phối hợp 
với Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện 
Tuy Phong thông tin để các tàu thuyền đi 
ngang qua biết vị trí tàu bị mắc cạn để chú 
ý quan sát, tránh va chạm, đảm bảo an 
toàn lưu thông trên tuyến hàng hải. 

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

(ngày 8 tháng 3)

__________________________________ 

TỪ 20/3, BÌNH THUẬN KHÔNG CHO PHÉP ĐÓNG MỚI 
TÀU CÁ LÀM NGHỀ GIÃ CÀO 

gày 5/3, UBND tỉnh Bình Thuận 
cho biết, tỉnh đã ban hành Quyết 
định số 17/2018/QĐ – UBND về 

việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định 
số 61 (ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh) 
quy định về quản lý hoạt động khai thác 
của nghề lưới kéo (giã cào) trên vùng biển 
Bình Thuận. 

Theo quyết định của UBND tỉnh, từ 
ngày 20/3/2018, tỉnh không cho phép 
đóng mới tàu cá làm nghề lưới kéo dưới 
mọi hình thức (bao gồm cả nghề lưới kéo 
đơn và nghề lưới kéo đôi), kể cả khi tàu 
giải bản, bị hư hỏng, mục nát hoặc bị tai 
nạn. 

Bên cạnh đó, tại khoản 6, Điều 1 về xử lý 
vi phạm cũng được sửa đổi, bổ sung: Tổ 
chức, cá nhân có hành vi vi phạm tại 
quyết định này được xử lý theo Nghị định 
số 103/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy 
định về xử phạt vi phạm hành chính trong 
hoạt động thủy sản và Nghị định số 
41/2017/NĐ-CP của Chính phủ về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các nghị 
định về xử phạt vi phạm hành chính trong 
hoạt động thủy sản, giống vật nuôi, thức 
ăn chăn nuôi, quản lý rừng, phát triển 
rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. 

Trong thời gian qua, hoạt động của 
tàu thuyền nghề giã cào bay (nghề lưới 

N 

N 
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kéo) tại vùng biển Bình Thuận thường 
xuyên vi phạm các quy định về khai thác 
và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, ảnh hưởng 
đến các nghề khai thác ven bờ, gây bất 
đồng, mâu thuẫn căng thẳng trong cộng 
đồng dân cư. Đồng thời, ảnh hưởng lớn 
đến một bộ phận đời sống và sản xuất 
của ngư dân; đồng thời sử dụng nhiều thủ 
đoạn để né tránh, đối phó cơ quan chức 
năng. 

Theo Chi cục Thủy sản Bình Thuận, 
toàn tỉnh hiện có hơn 1.000 chiếc làm 
nghề giã cào. Sự phát triển của nghề giã 
cào và các hoạt động khai thác hải sản 

bằng lưới kéo không đúng tuyến theo qui 
định thời gian qua đã có tác động xấu đến 
nguồn lợi, môi trường đáy biển và ảnh 
hưởng đến các nghề khác hoạt động ven 
bờ. Với chiều dài của lưới kéo từ 500 - 
1.000m và thả sâu đến tận đáy, mắt lưới 
lại nhỏ nên các loại hải sản tôm, cua, cá, 
mực lớn bé ở giữa 2 tàu kéo gần như 
nằm gọn trong lưới. Kiểu đánh bắt này đã 
làm suy giảm nguồn lợi thủy sản ven bờ 
nghiêm trọng. 

Nguyễn Thanh // 
https://baotintuc.vn.- 2018  

(ngày 5 tháng 3) 

__________________________________ 

GIÁ THANH LONG TĂNG CAO VÀ KÉO DÀI 
HIẾM THẤY! 

hững ngày đầu xuân mới, nhà 
vườn ở các tỉnh phía Nam lại vui 
hơn bao giờ hết khi thanh long bất 

ngờ tăng giá cao. Thương lái đến tận 
vườn thu mua hoặc đặt cọc trước để gom 
hàng. 

Giá cao 

Chúng tôi trở lại “thủ phủ thanh long” 
huyện Châu Thành (Long An) chứng kiến 
nhiều nhà vườn đang tập trung xông đèn 
cho thanh long nhằm kịp thu hoạch đợt 
trái mới bán giá cao. 

 

Nông dân hào hứng chăm sóc vườn thanh long 
vì giá cao 

Ông Nguyễn Văn Hôn, cán bộ thị 
trấn Tầm Vu (huyện Châu Thành) phấn 
khởi khoe: “Tết năm nay bà con rất phấn 

khởi vì giá thanh long ruột trắng cũng như 
ruột đỏ vẫn giữ ổn định ở mức cao và kéo 
dài từ trước tết đến nay”. 

Theo ông Hôn, thời điểm cận tết 
thanh long tiêu thụ rất mạnh vì phục vụ 
cho nhu cầu người tiêu dùng chưng tết 
với giá ruột trắng 25.000 đồng/kg, còn 
thanh long ruột đỏ có lúc giá lên tới 
50.000 - 60.000 đồng/kg. Đến sau tết giá 
thanh long ruột trắng bán tại vườn vẫn giữ 
ở mức cao 17.000 - 19.000 đồng/kg, ruột 
đỏ khoảng 40.000 - 50.000 đồng/kg. Năm 
nay thanh long trắng và đỏ giữ giá cao ổn 
định hơn so với những năm trước vì xuất 
khẩu được sang nhiều nước như Mỹ, Úc, 
Ấn Độ, Nhật Bản, Thái Lan… chứ không 
chỉ phụ thuộc riêng thị trường Trung Quốc 
nữa. 

Bà Đoàn Phan Thanh Thủy, có trên 
2.000m2 thanh long ruột đỏ (khoảng 240 
trụ) ở ấp 3, xã Vĩnh Công, phấn khởi: “Gia 
đình tôi vừa ký hợp đồng bán thanh long 
và nhận tiền cọc trước của thương lái với 
giá 41.000 đồng/kg, chỉ khoảng 3 ngày 
nữa họ sẽ vào thu hoạch trái để xuất 
khẩu”. 

Tương tự, ở “thủ phủ thanh long” 
Bình Thuận vừa ăn tết xong các nhà vườn 
cũng bắt đầu bước vào thu hoạch lứa 

N 
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thanh long đầu tiên của năm mới. Ngay từ 
sau tết dọc theo QL1A chạy qua các vùng 
trồng thanh long trọng điểm như Hàm Mỹ, 
Hàm Thạnh, Hàm Cần, Mương Mán, Hàm 
Hiệp, Hàm Chính, Hàm Liêm... xe thu mua 
thanh long liên tục ra vào để tìm nguồn 
hàng. So với trước tết, giá thanh long 
đang nhích lên hơn 2.000 đồng/kg. 

 

Sau tết nhiều vườn thanh long bắt đầu vào đợt 
xông đèn mới 

Ghi nhận thực tế, hàng thanh long 
đẹp được các thương lái mua xô tận vườn 
với giá 18.000 đồng/kg, còn loại trái mẫu 
mã kém hơn cũng bán được giá từ 16.000 
- 17.000 đồng/kg. Gia đình anh Nguyễn 
Thành Công, ở xã Hàm Hiệp, huyện Hàm 
Thuận Bắc vừa thu hoạch hơn 2 tấn thanh 
long trong vườn. Mặc dù trái không lớn 
(chỉ đạt loại 2) nhưng anh bán được giá 
16.000 đồng/kg. 

Các tỉnh có vùng chuyên canh 
thanh long đang bắt đầu thực hiện đề 
án quy hoạch vùng trồng thanh long 
theo hướng ứng dụng công nghệ cao, 
đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu của các 
thị trường xuất khẩu khó tính. Nông dân 
trồng thanh long ngày càng quan tâm 
đầu tư giống, công nghệ và tham gia 
vào các hợp tác xã để sản xuất lớn, 
cùng nhau mở hướng đi lâu dài. 

Còn với gia đình anh Nguyễn Thanh 
Phong, ở thôn Dân Bình, xã Hàm Kiệm, 
huyện Hàm Thuận Nam có diện tích 2ha 
thanh long ruột trắng (khoảng 1.800 trụ) 
cũng vừa thu hoạch được trên 4 tấn trái, 
bán với giá 18.000 đồng/kg. Tính ra mùa 
thanh long tết này gia đình anh cũng thu 
được khoảng trên 60 triệu đồng. 

Anh Phong vui vẻ tâm sự: “Thật 
hiếm có năm nào giá thanh long tăng cao 
và kéo dài từ trước tết đến sau tết như 
năm nay nên gia đình tôi cũng tranh thủ 
cắt bán để tiếp tục kịp bước vào xông đèn 
đợt 3”.   

Khan hiếm nguồn hàng 

Ghi nhận từ các vùng chuyên canh 
thanh long, năm nay thời tiết thuận lợi, 
nước tưới đầy đủ, nguồn điện sản xuất 
cũng ổn định nên xông đèn trái vụ cho tỷ 
lệ đậu cao. 

 

Nhà vườn vui khi giá thanh long tăng cao sau 
tết 

Ông Nguyễn Văn Hôn, cán bộ thị 
trấn Tầm Vu (Châu Thành, Long An) cho 
biết: “Cách nay vài bữa, tôi dẫn một số 
doanh nghiệp buôn bán lẻ tìm đến tận các 
nhà vườn để đặt vấn đề thu mua thanh 
long, họ chấp nhận trả tiền tươi nhưng 
cũng không có nhiều hàng cung ứng”. 

Thanh long là loại quả đầu tiên 
đạt giá trị XK hơn 1 tỷ USD 

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, 
tính toán của Tổng cục Hải quan, cho 
thấy trong 11 tháng đầu năm 2017, giá 
trị XK thanh long đạt 1,052 tỷ USD, tăng 
32,1% so với cùng kỳ 2016. Như vậy, 
thanh long là loại quả đầu tiên và duy 
nhất cho đến nay đạt giá trị XK vượt 
mốc 1 tỷ USD. Bởi loại quả có giá trị XK 
thứ 2 sau thanh long là nhãn, mới chỉ 
đạt hơn 334 triệu USD trong 11 tháng 
đầu năm 2017. 

Các thương lái chuyên thu mua 
thanh long xuất khẩu cho biết, ở một số 
cửa khẩu khu vực biên giới Trung Quốc 
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hiện đã thông quan tốt hơn. Thị trường 
xuất khẩu đang thuận mùa, thuận giá nên 
vừa thu hoạch xong lứa đầu xuân, các 
nhà vườn ở Bình Thuận, Long An, Tiền 
Giang bắt đầu xông đèn ngay lứa nghịch 
vụ tiếp theo. 

Theo một chủ doanh nghiệp xuất 
khẩu thanh long ở Bình Thuận, giá thanh 
long xuất khẩu bình quân được thương lái 
Trung Quốc thu mua từ 18.000 - 20.000 
đồng/kg, thậm chí lên đến 21.000 - 25.000 
đồng/kg đối với hàng trái to, đẹp. Đây là 
mức giá cao nhất từ trước đến nay được 
họ thu mua vào dịp này. 

Theo Hiệp hội Thanh long tỉnh Bình 
Thuận, tổng sản lượng trái thanh long vụ 
tết Mậu Tuất 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 đã 
xuất khẩu thanh long sang các thị trường 
khác như Hồng Kông, Đài Loan, Úc... 

Sơn Trang, Minh Sáng // 
http://nongnghiep.vn.- 2018  

(ngày 7 tháng 3) 

__________________________________ 

LẠC ĐƯỢC GIÁ, NGƯỜI DÂN BÌNH THUẬN 
PHẤN KHỞI VÌ LÃI CAO 

ụ Đông Xuân năm 2017- 2018, giá 
lạc khô khoảng 18.000 đồng/kg, 
người nông dân phấn khởi vì có lãi 

cao. 

 

Lạc được giá, người dân Bình Thuận phấn khởi 
vì lãi cao. Ảnh: TTXVN 

Thời điểm này, nông dân trên địa 
bàn huyện Đức Linh, tỉnh Bình 
Thuận đang thu hoạch lạc (đậu phộng) vụ 
Đông Xuân năm 2017- 2018. Hiện lạc khô 
có giá khoảng 18.000 đồng/kg, người 
nông dân phấn khởi vì có lãi cao.  

Ở huyện Đức Linh, lạc thường được 
trồng nhiều ở các xã Sùng Nhơn, Võ Xu, 
Me Pu… Hằng năm, vào vụ Đông Xuân, 
những chân ruộng cao thường thiếu nước 

tưới. Trước đây, người dân trồng lúa 
nhưng do không chủ động được nguồn 
nước nên năng suất thường bấp bênh, 
hiệu quả kinh tế kém. Những năm gần 
đây người dân chuyển sang trồng cây lạc 
và đem lại hiệu quả kinh tế cao.  

Ông Nguyễn Nhít, khu phố 9, thị trấn 
Võ Xu, huyện Đức Linh cho biết, trồng lạc 
hiệu quả cao gấp 2-3 lần so với làm lúa. 
Trước đây, do khu ruộng gò cao, không 
dẫn nước trực tiếp nên sản xuất lúa không 
mang lại hiệu quả, chi phí đầu tư cao. Vụ 
này gia đình ông sử dụng 2 sào đất lúa ở 
khu vực đất Bàu Sình để trồng lạc. Sau 
thu hoạch, với năng suất trung bình đạt 
3,5 tạ/sào, giá bán như hiện nay, gia đình 
ông thu về gần 13 triệu đồng.  

Thu hoạch xong 5 sào lạc, sau khi 
trừ chi phí gia đình anh Nguyễn Thành 
Trung, thị trấn Võ Xu thu về hơn 20 triệu 
đồng. Anh Trung cho biết, so với đầu vụ, 
giá lạc đã hạ từ 4.000 đồng - 6.000 
đồng/kg nhưng người dân vẫn có lãi.  

Ngoài việc giá thành cao, tiêu thụ ổn 
định, trồng lạc còn tiết kiệm được rất 
nhiều chi phí như: công bơm nước tưới 
tiêu, tiết kiệm nước tưới, phân bón thuốc 
trừ sâu… Cũng theo anh Trung, sau khi 

V 

http://m.bnews.vn/tag/binh-thuan/39501/1.html
http://m.bnews.vn/tag/binh-thuan/39501/1.html
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thu hoạch đậu, đất tơi xốp hơn và lá đậu 
để lại trên đất góp phần cải tạo đất, giúp 
đất màu mỡ hơn cho vụ sau.  

Theo một số người dân, trồng lạc 
không khó, không đòi hỏi kỹ thuật, chỉ cần 
chăm sóc, bón phân đầy đủ là năng suất 
đạt cao. Khâu quan trọng là chọn giống và 
làm đất trước khi gieo trồng. Mỗi vụ lạc 
thường kéo dài khoảng 3 tháng, trong quá 
trình chăm sóc, chỉ cần tưới nước ở các 
giai đoạn mới gieo để hạt nẩy mầm, thời 
kỳ trổ hoa và kết trái hạt. Cây lạc ít sâu 
bệnh hơn so với các loại cây trồng khác 
nên đỡ tốn chi phí phòng trừ bệnh.  

Theo ngành nông nghiệp huyện Đức 
Linh, cây lạc là một trong số cây trồng 
mang lại hiệu quả trong việc thực hiện 
chuyển đổi cây trồng trên đất lúa thiếu 
nước ở địa phương. Cách làm này tác 
động mạnh tới nhận thức của người nông 
dân về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 
thâm canh tăng vụ trong sản xuất nông 
nghiệp… Từ đó, giúp tiết kiệm chi phí sản 
xuất, đem lại năng suất cao, giúp nông 
dân có thu nhập ổn định. 

Hồng Hiếu // https://vnanet.vn.- 2018 
(ngày 28 tháng 3) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN KIỂM TRA TÌNH TRẠNG SẠT LỞ 
BỜ BIỂN TẠI XÃ THUẬN QUÝ  

hực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh 
Bình Thuận, Đoàn liên sở tỉnh Bình 
Thuận gồm Ban chỉ huy 

PCTT&TKCN tỉnh, Sở Nông nghiệp & 
Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu 
tư, Sở Tài chính vừa phối hợp với chính 
quyền địa phương huyện Hàm Thuận 
Nam tổ chức buổi khảo sát, kiểm tra tình 
hình sạt lở bờ biển tại thôn Thuận Thành, 
xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam. 

 

Sạt lở bờ biển 

Theo đó, đoàn đã khảo sát, kiểm tra 
thực tế khu vực sạt lở tại Khu du lịch Sài 
Gòn- Suối Nhum, Aloha. Theo ghi nhận, 
tại Khu du lịch Sài Gòn- Suối Nhum bị sạt 
lở, sập tường rào bảo vệ khoảng 50m, 

chưa tác động mạnh đến cơ sở vật chất 
của khu du lịch. Khu vực này trước đây 
khoảng 10 năm (2008) đã xảy ra sạt lở, 
sau đó dừng lại và được bồi lấp tự nhiên. 
Đầu tháng 2/2018, do ảnh hưởng của 
triều cường, sóng mạnh gây sạt lở trở lại. 
Tại khu vực khu du lịch Aloha, chủ đầu tư 
đã tự xử lý ngăn chặn sạt lở bằng rọ thép 
bọc PRC, vải địa kỹ thuật và đổ cát bên 
trong rất hiệu quả, giảm hiện tượng xâm 
thực, bồi lấp cơ sở hạ tầng. 

 

Sạt lở ảnh hưởng đến nhà dân 

Được biết trước mắt, đoàn kiểm tra 
đề nghị UBND huyện Hàm Thuận Nam chỉ 
đạo UBND xã Thuận Quý phối hợp với 
các chủ khu du lịch tiếp tục theo dõi thực 

T 
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trạng sạt lở trong thời gian tới; vận động 
các chủ khu du lịch chủ động xử lý gia cố. 

Mặt khác, đề nghị các sở ngành 
tham mưu UBND tỉnh xem xét, bổ sung 
quy hoạch đầu tư xây dựng kè bảo vệ bờ 
biển trong khu vực cho địa phương, đảm 
bảo an toàn lâu dài. Đồng thời, xem xét hỗ 
trợ kinh phí để địa phương làm kè tạm giữ 
đất, chống sạt lở. 

Ngoài ra, theo thông tin từ trước tết 
Nguyên Đán 2018, không chỉ riêng Hàm 
Thuận Nam xảy ra tình trạng sạt lở bờ 
biển. Hiện tại thôn Tiến Đức, xã Tiến 
Thành và một số khu du lịch tại Hàm Tiến- 
Mũi Né (Tp. Phan Thiết) cũng đang chịu 
ảnh hưởng nặng nề từ các đợt triều 
cường. 

Trong đó, hiện nay tại khu du lịch 
Coco Beach ((phường Hàm Tiến, 

TP.Phan Thiết, khu vực bờ biển được khu 
du lịch dùng để bố trí ghế nằm cho du 
khách, 10m chiều sâu bờ biển đã bị sóng 
cuốn trôi. Nhiều cây dù cố định và một số 
cây dừa nằm trong địa phận của Coco 
Beach cũng biến mất hoàn to. 

Tình trạng này đang xảy ra là do ảnh 
hưởng của gió mùa Đông Bắc thổi mạnh, 
kết hợp với sóng biển dâng cao, từ ngày 
9/3 đến 12/3, có đến 10 cơ sở du lịch trên 
địa bàn phường Hàm Tiến (TP. Phan 
Thiết,) bị sạt lở nghiêm trọng. Các khu 
nhà hàng, bờ biển tại một số nơi đã bị 
sóng cuốn trôi, có nơi tình trạng xâm thực 
sâu vào bờ đến 10m. 

Nhân Mã // 
http://moitruong.net.vn.- 2018  

(ngày 16 tháng 3) 

__________________________________ 

MỖI NĂM BIỂN “NUỐT” MỘT DÃY NHÀ 

gười dân làng chài Tiến Đức, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận lại tiếp tục lo lắng vì tình 

trạng biển xâm thực lấn sâu vào khu dân 
cư. 

Suốt 3 đêm qua, sóng biển dâng cao 
từ 2-3m tiếp tục gây lở đất ở khu dân cư 
thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành, thành phố 
Phan Thiết. 

Dự báo từ ngày 2/3 (15 đến 17 tháng 
Giêng Âm lịch) triều cường sẽ mạnh hơn. 
Người dân lo sợ vì nhà cửa đứng trước 
nguy cơ đổ sập. Trước Tết đã có 14 căn 
nhà bị sập đổ hoàn toàn, gần 50 căn nhà 
bị hư hỏng. 

Theo người dân địa phương, những 
năm gần đây biển xâm thực liên tục uy 
hiếp làng chài này là do xuất hiện công 
trình kè bê tông thuộc dự án lấn biển ở 
khu vực phường Đức Long gần đó. 

Mỗi lúc gió bấc mạnh lên, lực sóng 
dồn vào kè bê tông, xoáy mạnh đẩy xuống 
uy hiếp làng chài Tiến Đức. 

Chị Huỳnh Thị Tuyết Nga, sống trong 
khu vực biển lở cho biết: "Em sống ở đây 
gần 30 chục năm rồi. Lúc trước biển vẫn 
còn xa lắm. Từ đây ra đó có ba đến bốn 
dãy nhà, có đường đi cây cối um tùm. Sau 
này người ta làm cái kè ở Đức Long thì 
bắt đầu mỗi năm nó lở một dãy nhà. Nó 
đã làm sập ba dãy nhà, bây giờ vô luôn 
đường đi và qua dãy nhà của em đây nữa 
là bốn dãy". 

 

Bà Nguyễn Thị Bổn, 81 tuổi, người dân làng 
chài Tiến Đức, sống neo đơn trong căn nhà sắp 
đổ xuống biển vô cùng lo lắng. 

N 
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Hàng trăm căn nhà ở làng chài Tiến Đức đang 
đứng trước nguy cơ sập đổ xuống biển. 

Trước tình trạng biển lở, UBND 
thành phố Phan Thiết đã nhiều lần huy 
động lực lượng hỗ trợ người dân dùng 
bao cát, cọc cây và dây thừng gia cố các 
vị trí bị sạt lở, nhưng vẫn không ngăn 
được lực sóng. 

Trước Tết, một đoạn kè tạm bằng 
vải địa kỹ thuật được triển khai thi công 
phía trước bờ làng chài Tiến Đức để cản 
sóng, nhưng tình trạng thi công dang dở 
càng khiến cho người dân bất an, bởi 
sóng bị cản ở chỗ có kè tạm sẽ đánh 
mạnh hơn vào khu vực chưa có kè.  

 

Người dân cho biết làng chài Tiến Đức liên tục 
bị sóng lớn uy hiếp từ khi xuất hiện kè bê tông 
của dự án lấn biển ở Đức Long. 

“Ngày 17 (âm lịch) tới đây mà nó tấp 
vô nữa thì chúng tôi lo lắng, không biết 
làm sao. Nhờ cấp trên có cách sao ngăn 
chống ở đây. Đầu trên làm, đầu dưới làm, 
mà khúc giữa lại để như vậy. Hơn 2 tháng 
rồi, hứa rày hứa mai, để khổ chúng tôi 
quá đi”, cụ bà Nguyễn Thị Bổn (81 tuổi), 
sống một mình trong căn nhà sắp đổ sập 
xuống biển lo lắng. 

Người dân làng chài Tiến Đức, xã 
Tiến Thành, thành phố Phan Thiết mong 
mỏi chính quyền địa phương có giải pháp 
đảm bảo an toàn lâu dài cho hàng trăm hộ 
dân nơi đây. 

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2018 
(ngày 2 tháng 3) 

__________________________________ 

KHAI THÁC TITAN Ồ ẠT GÂY ẢNH HƯỞNG TỚI 
NGUỒN NƯỚC SINH HOẠT CỦA NGƯỜI DÂN 

iện nay, trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận có nhiều mỏ quặng titan 
đang được khai thác, phần lớn các 

dự án này nằm gần nguồn nước nên ít 
nhiều gây ảnh hưởng đến chất lượng 
nước canh tác và sinh hoạt của người dân 
nơi đây. 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận đang có 57 dự án đăng ký đầu tư, 
khảo sát với diện tích trên 15.000ha nằm 
trong vùng quy hoạch dự trữ khoáng sản 
titan. 

Phần lớn các khu vực quy hoạch, dự 
án khai thác titan đều nằm ven biển, nơi 
có nhiều diện tích phân bố cát rộng lớn và 
hạn chế nguồn nước ngọt. Tại đây chỉ có 
các ao, hồ có nước vào mùa mưa nhưng 
chỉ đủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của 
người dân, không đủ nguồn nước để phục 
vụ khai thác titan. Vì vậy, nếu càng nhiều 
khu vực được quy hoạch thì nguồn nước 
phục vụ cho sinh hoạt và canh tác của 
người dân càng ít và chất lượng càng bị 
ảnh hưởng. 

 

H 
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Khai thác titan ở Bình Thuận –  Ảnh minh họa 

Thực tế trong những năm qua đã 
từng xảy ra nhiều sự cố về môi trường khi 
khai thác. Nguồn nước ngầm chỉ đủ cung 
cấp cho sản xuất nông nghiệp và sinh 
hoạt, không đủ cho hoạt động khai thác 
titan. Thời gian qua người dân một số nơi 
có mỏ titan không đồng tình với việc khai 

thác. Hiện nay, Bình Thuận được xác định 
là trung tâm khoáng sản titan với trữ 
lượng gần 600 triệu tấn, chiếm tới 92% 
tổng trữ lượng của cả nước. Tuy nhiên, 
hiện cả tỉnh chỉ có 3 dự án chế biến sâu 
các sản phẩm từ quặng titan với quy mô 
nhỏ (15.000 tấn/năm). 

Theo các chuyên gia Trung tâm Con 
người và Thiên nhiên, vấn đề khai thác 
titan ở Bình Thuận cần cân nhắc các vấn 
đề về thay đổi bề mặt địa hình, không nên 
khai thác quá ngưỡng phục hồi nguồn 
nước ngầm trong cồn cát, phân tán các 
chất phóng xạ trong quặng titan Zircon… 

Yến Anh // http://moitruong.net.vn.- 
2018 (ngày 26 tháng 3) 

__________________________________ 

24 VỤ CHÁY LỚN XẢY RA TRONG 2 THÁNG 
ĐẦU NĂM 2018 TẠI BÌNH THUẬN 

hỉ hơn 2 tháng đầu năm 2018, Bình 
Thuận đã xảy ra 24 vụ cháy, chiếm 
hơn một nửa số vụ cả năm 2017; 

gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng. 

Những ngày này, Bình Thuận được 
cảnh báo nhiệt độ tăng cao, thời tiết đặc 
biệt hanh khô, thường xảy ra những cơn 
gió trái mùa giật mạnh nên rất dễ xảy ra 
cháy và cháy lớn. Thực tế cho thấy đã có 
những vụ cháy lớn xảy ra. Xu hướng cháy 
lại thường rơi vào các cơ sở thương 
mại dịch vụ du lịch, vốn là lĩnh vực phát 
triển mạnh tại địa phương này.  

Khách sạn cao tầng, quán nhạc DJ, 
kho thanh long hàng chục tỷ đồng... phút 
chốc tan hoang cũng chỉ bởi giặc lửa. Đây 
là những là những vụ cháy gây thiệt hại 
nặng nề vừa xảy tại Phan Thiết. 

Trước tình trạng này, tăng cường 
kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các cơ 
sở vi phạm; buộc khắc phục, tuân thủ các 
quy định là hoạt động của lực lượng 

phòng cháy chữa cháy - công an Bình 
Thuận trong những ngày qua. 

 

Hiện trường vụ cháy kho thanh long ở Bình Thuận. 

Bên cạnh phòng ngừa, Cảnh sát 
phòng cháy chữa cháy cho biết, phương 
tiện, trang thiết bị cũng đã được tăng 
cường sẵn sàng ngăn chặn các vụ cháy 
lớn, không để thiệt hại về người, tài sản 
và cả thương hiệu du lịch vốn dày công 
gây dựng. 

Chung Hưng // http://vtv.vn.- 2018 
(ngày 14 tháng 3) 

C 
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BÌNH THUẬN YÊU CẦU XỬ LÝ TÌNH TRẠNG 
MẠO DANH NHÀ BÁO, PHÓNG VIÊN  

rong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh 
Bình Thuận xảy ra tình trạng một số 
người tự xưng là phóng viên, nhà 

báo đến các cơ quan hành chính, đơn vị 
sự nghiệp và các địa phương, doanh 
nghiệp tác nghiệp nhưng có hành vi gợi ý, 
đặt điều kiện phải chi kinh phí để viết bài, 
đăng thông tin tốt về cơ quan, đơn vị, địa 
phương... 

 

Ảnh minh họa: Xử lý nghiêm các đối tượng 
mạo danh Nhà báo, phóng viên để vòi vĩnh, 
hoạt động báo chí trái luật. 

Để có biện pháp quản lý, xử lý các 
đối tượng mạo danh nhà báo, phóng viên 
hoạt động báo chí trái pháp luật, Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận vừa yêu cầu Công 
an tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và 
Truyền thông có biện pháp theo dõi hoạt 
động của số đối tượng mạo danh nhà 
báo, phóng viên để hoạt động báo chí trái 
pháp luật; kịp thời xử lý các hành vi vi 
phạm theo đúng quy định. 

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chức 
năng và Công an cấp huyện tiếp tục theo 

dõi, nắm tình hình hoạt động của các đối 
tượng có dấu hiệu giả mạo phóng viên, 
nhà báo để hoạt động báo chí trái pháp 
luật, kịp thời thu thập chứng cứ để xác 
định hành vi vi phạm, củng cố hồ sơ để 
làm cơ sở xử lý thật nghiêm khắc theo 
quy định của pháp luật. 

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận cũng lưu ý, thủ trưởng các 
sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo 
đến các đơn vị trực thuộc, các cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp liên quan khi tiếp 
xúc, làm việc với phóng viên các cơ quan 
báo chí cần yêu cầu xuất trình Thẻ Nhà 
báo do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp 
theo quy định tại Luật Báo chí 2016; Đối 
với phóng viên chưa có Thẻ Nhà báo do 
Bộ Thông tin và Truyền thông cấp (kể cả 
cộng tác viên), thì phải có Giấy giới thiệu 
do Ban biên tập cấp, ghi rõ họ và tên, cơ 
quan chủ quản, nội dung và thời gian 
phóng viên được cử đến làm việc... 

Trong trường hợp không có Thẻ Nhà 
báo hoặc Giấy giới thiệu thì từ chối tiếp, 
làm việc; trường hợp có nghi vấn mạo 
danh phóng viên, nhà báo thì cơ quan 
đơn vị trong tỉnh phải kịp thời phản ánh 
đến cơ quan Công an cùng cấp, Sở 
Thông tin và Truyền thông để xử lý theo 
quy định. 

Văn Nhất / Đại đoàn kết.- 2018.- Số 62 
(ngày 3 tháng 3).- Tr.3 

__________________________________ 

KHAI THÁC HẢI SẢN BẰNG THUỐC NỔ:  

CẦN NGĂN CHẶN TRIỆT ĐỂ 

hực trạng ngư dân sử dụng vật liệu 
nổ để khai thác thủy, hải sản trên 
vùng biển Bình Thuận những năm 

gần đây diễn biến phức tạp, gây cạn kiệt 
nguồn lợi thủy sản, ảnh hướng đến môi 
trường biển, làm cho dư luận rất bức xúc. 

T 

T 
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Trước thực tế đó, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình 
Thuận đã chỉ đạo các đồn Biên phòng 
phối hợp với chính quyền địa phương và 
các lực lượng chức năng tăng cường 
công tác tuần tra, kiểm soát kịp thời phát 
hiện, xử lý nghiêm nhiều vụ việc vi phạm. 

 

Cán bộ Đồn Biên phòng Thanh Hải tuyên 
truyền pháp luật cho ngư dân. Ảnh: Hồ Phúc 

Có mặt tại cảng Phú Hải, phường 
Thanh Hải (thành phố Phan Thiết) những 
ngày này, chúng tôi được chứng kiến 
không khí nhộn nhịp của ngư dân đang 
chuẩn bị tàu, thuyền, ngư lưới cụ... để ra 
khơi. Cùng với đó là hình ảnh những cán 
bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh Hải, 
BĐBP Bình Thuận xuống tận nơi thăm hỏi 
và thông báo tình hình trên biển cho bà 
con, với những cử chỉ thân thiện, tiếng 
cười giòn tan thể hiện sự gần gũi của 
những người lính Biên phòng với người 
dân trên địa bàn biên giới biển này. 

Thượng tá Vũ Văn Thường, Đồn 
trưởng Đồn Biên phòng Thanh Hải cho 
biết: “Thời gian gần đây, ngư dân trên địa 
bàn đơn vị quản lý đã nghiêm chỉnh chấp 
hành các quy định của pháp luật về đánh 
bắt, khai thác đánh bắt thủy, hải sản trên 
biển. Tình trạng các phương tiện dùng vật 
liệu nổ cũng đã từng bước ngăn chặn, đẩy 
lùi. Nhân dân hiểu rõ được hình thức đánh 
bắt theo kiểu “tận diệt” trên không chỉ ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến nguồn lợi thủy, 
hải sản, mà còn ảnh hưởng rất lớn đến 
môi trường, nguy hiểm đến tính mạng của 
chính bản thân ngư dân và gây mất an 
ninh trật tự trên biển”. 

Tỉnh Bình Thuận có bờ biển dài gần 
200km với nguồn lợi thủy, hải sản dồi dào. 

Trước đây, các hoạt động khai thác, đánh 
bắt trái phép thủy, hải sản diễn ra phức 
tạp, các đối tượng ém chặt thuốc nổ trong 
những vỏ lon, ống sữa bằng kim loại để 
khi đốt có sức công phá mạnh làm cá chết 
hàng loạt hoặc không còn khả năng di 
chuyển, sau đó thả lưới xuống vớt cá lên. 
Số cá vớt không hết thì chết chìm xuống 
biển dẫn đến môi trường biển ô nhiễm. 

Trước thực trạng trên, lực lượng 
Biên phòng Bình Thuận cùng chính quyền 
các địa phương và lực lượng chức năng 
đã có nhiều biện pháp như: Bám nắm địa 
bàn, tuần tra, kiểm soát các khu vực trọng 
điểm, tuyên truyền, vận động ngư dân ký 
cam kết không đánh bắt thủy, hải sản 
bằng thuốc nổ, xung điện. Tuy nhiên, một 
số ngư dân vẫn bất chấp quy định của 
pháp luật, lén lút dùng thuốc nổ trong 
đánh bắt, khai thác. 

Chia sẻ với chúng tôi, Đại tá Trần 
Kim Ly, Trưởng phòng Phòng chống ma 
túy và tội phạm, BĐBP Bình Thuận cho 
biết: “Theo thống kê, những năm qua, một 
số địa phương thuộc huyện Tuy Phong, 
huyện đảo Phú Quý và thành phố Phan 
Thiết thường hay xảy ra tình trạng dùng 
vật liệu nổ để khai thác thủy, hải sản theo 
kiểu tận diệt. Nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy, 
hải sản và ngăn chặn tình trạng này, lực 
lượng Biên phòng cũng đã tổ chức tuần 
tra, theo dõi, xử lý nghiêm các chủ 
phương tiện có hành vi dùng chất nổ để 
đánh bắt tại các khu vực quản lý. 

Năm 2017, BĐBP Bình Thuận đã 
phát hiện và bắt giữ 6 vụ với 6 đối tượng 
sử dụng vật liệu nổ trái phép, thu giữ hơn 
47kg thuộc nổ, 319 kíp nổ, 26m dây cháy 
chậm. Đơn vị đã khởi tố 3 vụ với 3 đối 
tượng, xử phạt hành chính 3 vụ/3 đối 
tượng, với số tiền 30 triệu đồng”. 

Đại tá Trần Kim Ly còn cho biết 
thêm, so với những năm trước, từ đầu 
năm 2017 đến nay, số vụ đánh bắt thủy, 
hải sản bằng chất nổ đã giảm khoảng 
50%. Tuy nhiên, để ngăn chặn triệt để tình 
trạng này là rất khó, bởi chế tài chưa đủ 
mạnh. Theo quy định hiện hành, đối 
tượng vi phạm chỉ bị khởi tố khi bị lực 
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lượng chức năng bắt quả tang đang sử 
dụng 1kg chất nổ trở lên. 

Trong khi đó, việc tiếp cận tàu cá có 
hành vi vi phạm trên biển không đơn giản. 
Để qua mặt lực lượng chức năng, các đối 
tượng vi phạm thường giấu thuốc nổ lẫn 
trong ngư cụ và xuất bến vào ban đêm. 
Nếu lực lượng Biên phòng tăng cường 
kiểm tra, họ buộc thuốc nổ vào phao, rất 
khó kiểm soát. Khi bị phát hiện, họ tìm 
cách tẩu tán tang vật xuống biển nên khó 
bắt quả tang để xử lý. 

Bên cạnh đó, không ít ngư dân ở 
tỉnh Ninh Thuận sang vùng biển của tỉnh 
Bình Thuận để sử dụng thuốc nổ đánh bắt 
thủy, hải sản, khiến cho tình hình càng 
khó kiểm soát. Không ít trường hợp nhận 
được tin báo có ngư dân sử dụng thuốc 
nổ, nhưng khi lực lượng chức năng cơ 
động ra kiểm tra lại không có. 

Để từng bước đẩy lùi tình trạng khai 
thác thủy, hải sản theo kiểu “tận diệt”, 
ngoài việc phối hợp với các lực lượng 
chức năng trong hoạt động kiểm tra, kiểm 
soát trên biển, bám địa bàn, xử lý nghiêm 
các vụ vi phạm..., các đồn Biên phòng còn 
phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa 
phương tăng cường công tác tuyên 
truyền, giáo dục cho ngư dân các quy 
định về bảo vệ nguồn lợi thủy, hải sản 
cũng như tác hại của việc đánh bắt thủy, 

hải sản bằng thuốc nổ đối với nguồn lợi, 
hệ sinh thái đáy biển. 

 

Đối tượng tàng trữ thuốc nổ trái phép bị Đồn 
Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý bắt giữ. 
Ảnh: Hồ Phúc 

Anh Trần Văn Bảy (sinh năm 1974), 
trú tại phường Phú Hài, thành phố Phan 
Thiết chia sẻ: “Nắm và hiểu rõ tác hại của 
việc dùng vật liệu nổ trong đánh bắt thủy 
sản nên ngư dân chúng tôi luôn chấp 
hành nghiêm các quy định của pháp luật 
khi ra khơi. Hàng năm, tôi và bà con đều 
ký cam kết không sử dụng vật liệu nổ 
trong đánh bắt thủy, hải sản. Đồng thời, 
tích cực tham gia tố giác các hành vi vi 
phạm pháp luật trên biển để cán bộ Đồn 
Biên phòng Thanh Hải nắm bắt và xử lý 
kịp thời”. 

Hồ Phúc // 
http://www.bienphong.com.vn.- 2018 

(ngày 19 tháng 3) 

__________________________________ 

CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI DỰ ÁN KHU 
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ DÂN CƯ 

TÂN VIỆT PHÁT 

hu vực dự kiến thực hiện chuyển 
quyền sử dụng đất (CQSDĐ) đã 
đầu tư hạ tầng của dự án cho 

người dân tự xây dựng nhà ở phải đảm 
bảo đầu tư xây dựng các công trình hạ 
tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, 
các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin 
viễn thông, cấp thoát nước) theo quy 
hoạch chi tiết đã được phê duyệt. 

Bộ Xây dựng nhận được Công văn 
số 242/UBND-ĐTQH ngày 18/01/2018 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện 
CQSDĐ cho người dân tự xây dựng nhà 
ở thuộc dự án Khu Trung tâm thương mại 
- dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát (tại 
phường Phú Hài, TP Phan Thiết, diện tích 
dự án là 27,26ha, Chủ đầu tư là Cty CP 
Tân Việt Phát); nhận bổ sung hồ sơ dự án 

K 
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ngày 05/02/2018. Về việc này, sau khi 
xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

Căn cứ các quy định tại Nghị định số 
11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của 
Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô 
thị, Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-
BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây 
dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội 
dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP và 
các văn bản, Quyết định có liên quan. 

 

Ảnh minh họa. 

Bộ Xây dựng có ý kiến cụ thể đối với 
khu vực đã đầu tư hạ tầng bao gồm 698 
lô đất ở chia lô, diện tích là 98.831,7m2 
(xác định tại Công văn số 242/UBND-
ĐTQH ngày 18/01/2018 của UBND tỉnh 
Bình Thuận, bản vẽ Bản đồ tổng thể khu 
vực đề nghị CQSDĐ đã đầu tư xây dựng 
hạ tầng có xác nhận của Sở Xây dựng 
tỉnh Bình Thuận và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 
1/500 dự án được duyệt). 

Đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận 
không áp dụng quy định tại khoản 7 Điều 
4 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP đối với các 
lô đất tiếp giáp các tuyến đường số 1 (mặt 
cắt ngang rộng 28,5m) và đường số 9 
(mặt cắt ngang rộng 23m); có biện pháp 
kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy chế 
quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị, thiết kế 
đô thị và mẫu nhà ở đối với các lô đất tiếp 
giáp các tuyến đường số 2, 12 (mặt cắt 
ngang rộng 20m). 

Đối với các lô đất còn lại: Bộ Xây 
dựng thống nhất việc chuyển quyền sử 

dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân 
tự xây dựng nhà ở. 

Khu vực dự kiến thực hiện CQSDĐ 
đã đầu tư hạ tầng của dự án cho người 
dân tự xây dựng nhà ở phải đảm bảo: 
Được đầu tư xây dựng các công trình hạ 
tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, 
các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin 
viễn thông, cấp thoát nước) theo quy 
hoạch chi tiết đã được phê duyệt; đảm 
bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung 
của khu vực trước khi thực hiện việc 
CQSDĐ cho người dân tự xây dựng nhà 
ở. 

Việc đầu tư xây dựng các công trình 
hạ tầng xã hội, cây xanh cảnh quan trong 
phạm vi dự án phù hợp với tiến độ đầu tư 
xây dựng nhà ở của người dân và đảm 
bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu, đáp 
ứng nhu cầu của người dân khi đến ở. 

Đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận căn 
cứ các quy định tại Nghị định số 
11/2013/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 
20/2013/TTLT-BXD-BNV, các quy định 
của pháp luật về đất đai có liên quan và ý 
kiến nêu tại công văn này, xem xét quyết 
định theo thẩm quyền khu vực được 
CQSDĐ đã đầu tư hạ tầng cho người dân 
tự xây dựng nhà ở; chỉ đạo Sở Xây dựng, 
các cơ quan chức năng có liên quan và 
chủ đầu tư thực hiện các công việc: Kiểm 
tra, rà soát sự phù hợp của Quy hoạch chi 
tiết tỷ lệ 1/500 dự án với các Quy hoạch 
phân khu, Quy hoạch chung đô thị có liên 
quan, đảm bảo tuân thủ các quy định 
pháp luật về quy hoạch đô thị; thực hiện 
việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất theo quy định pháp luật về đất đai; chỉ 
đạo việc đầu tư xây dựng dự án đảm bảo 
phòng chống sạt lở đất, đảm bảo các quy 
định của pháp luật về bảo vệ và phát triển 
rừng; kiểm tra giám sát chặt chẽ người 
dân tự xây dựng nhà ở sau khi thực hiện 
việc CQSDĐ đảm bảo tuân thủ quy hoạch 
chi tiết và thiết kế đô thị được duyệt. 

Đoan Trang // 
http://www.baoxaydung.com.vn.- 2018 

(ngày 22 tháng 3) 
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BÌNH THUẬN HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO  

iện tại, trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận có hơn 677.000ha đất nông 
nghiệp, chủ yếu sản xuất lúa và 

rau màu. Nhưng thực tế cho thấy hiệu quả 
sản xuất hiện tại chưa cao. Chính vì vậy, 
để phát triển nền nông nghiệp, Bình 
Thuận xác định hướng tới phát triển nông 
nghiệp cao là hướng đi tất yếu. 

 

Hiện trạng khu đất nông nghiệp sẽ ứng dụng 
sản xuất công nghệ cao tại Bình Thuận 

Trong thời gian qua, Nhà nước rất 
quan tâm chỉ đạo và ban hành nhiều 

chính sách thu hút đầu tư vào sản xuất 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
(NNƯDCNC). Đặc biệt, Thủ tướng Chính 
phủ đã chỉ đạo huy động gói tín dụng 
thương mại khuyến khích phát triển 
NNƯDCNC, nông nghiệp sạch, với lãi 
suất cho vay thấp… 

Riêng tại Bình Thuận, hiện tỉnh đang 
xây dựng đề án khu NNƯDCNC tại huyện 
Bắc Bình với quy mô diện tích khoảng 
2.000ha, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ 
xem xét, bổ sung vào quy hoạch tổng thể 
khu và vùng NNƯDCNC đến năm 2020, 
định hướng đến năm 2030. 

Trên thực tế, Bình Thuận là vùng đất 
“sạch” còn hoang sơ, ít có tác động của 
con người. Đặc biệt là tiểu vùng khí hậu 
đặc trưng, nắng, gió nhiều, tạo lợi thế phát 
triển nông nghiệp công nghệ cao. 

Yến Anh // http://moitruong.net.vn.- 
2018 (ngày 19 tháng 3) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM GIỐNG SẮN 
CAO SẢN 

ăm 2017, Trung tâm Khuyến nông 
tỉnh Bình Thuận xây dựng mô hình 
“Chuyển giao kỹ thuật thâm canh 

cây sắn cao sản vùng đồng bào dân tộc” 
tại thôn Suối Máu, xã Tân Hà, huyện Hàm 
Tân với mong muốn bà con nơi đây nắm 
bắt kỹ thuật trồng, tăng hiệu quả kinh tế. 

Mô hình thực hiện với quy mô 1,8ha, 
được triển khai cho 3 hộ, sử dụng giống 
KM140 do Trung tâm Nghiên cứu Thực 
nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc cung ứng. 

Đây là giống sắn cao sản có thời gian thu 
hoạch từ 7 – 10 tháng sau khi trồng, bình 
quân năng suất củ tươi đạt 33,4 tấn/ha, 
trong điều kiện thâm canh tốt có thể đạt 
40 - 50 tấn/ha. 

Sau hơn 7 tháng trồng, vừa qua 
Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận đã tổ 
chức hội thảo nghiệm thu mô hình. 

Anh Nguyễn Văn Công, một trong 3 
chủ hộ tham gia mô hình cho biết, giống 
sắn KM140 sinh trưởng phát triển rất 

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

H 

N 
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mạnh. Nếu bón phân đầy đủ sẽ cho năng 
suất cao. Đây là hộ thực hiện mô hình đạt 
năng suất cao nhất vì đầu tư bài bản, 
đúng quy trình kỹ thuật. 

Ngoài ra còn có hộ chị Lý Ngọc Diệp, 
năng suất vườn sắn cũng không hề thua 
kém. Phát biểu trong buổi hội thảo, chị 
Diệp cho biết, giống sắn này năng suất 
cao, cho củ nhiều. Cả anh Công và chị 
Diệp đều mong muốn bà con nên chuyển 
sang sử dụng giống sắn như trong mô 
hình, hom giống sẽ được các hộ thực hiện 
mô hình cung cấp cho bà con miễn phí để 
nhân rộng. 

Hạch toán kinh tế cho thấy, với giá 
sắn tươi 1.800 đồng/kg, năng suất bình 
quân 36 tấn/ha, cho doanh thu hơn 64 
triệu đồng/ha, trừ chi phí còn lãi gần 23 
triệu đồng/ha. 

Có thể khẳng định, giống sắn KM140 
thích hợp với vùng đất xã Tân Hà, cho 
năng suất cao, góp phần tăng thêm thu 
nhập cho bà con. Đồng thời tạo ra nguồn 
giống  tại chỗ để bà con nhân rộng với chi 
phí thấp. 

Đỗ Khắc Thế // 
http://nongnghiep.vn.- 2018  

(ngày 19 tháng 3) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN TRIỂN KHAI THÁNG VỆ SINH 
TIÊU ĐỘC KHỬ TRÙNG ĐỢT 1/2018  

hực hiện công văn chỉ đạo của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn gửi đến các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương về việc triển khai 
Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng. Chủ 
tịch UBND tỉnh Bình Thuận  vừa có công 
văn khẩn đến Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn; Sở Y tế và UBND các 
huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai 
Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đợt 
1/2018 trên địa bàn tỉnh. 

 

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ 
trì, phối hợp Sở Y tế, các cơ quan liên 
quan và UBND các huyện, thị xã, thành 
phố triển khai việc phát động và tổ chức 
thực hiện “Tháng vệ sinh, tiêu độc khử 

trùng môi trường đợt 1 năm 2018” trên địa 
bàn toàn tỉnh, thời gian thực hiện trong 
vòng 1 tháng, cho đến hết ngày 
31/3/2018. 

Nội dung và cách thức tiến hành vệ 
sinh, tiêu độc, khử trùng theo quy định 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn đã ban hành. Yêu cầu Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức 
kiểm tra việc thực hiện theo chỉ đạo trên; 
báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND 
tỉnh trước ngày 10/4/2018. 

Nội dung và cách thức do Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định 
gồm: những trang trại chăn nuôi tập trung, 
cơ sở giết mổ động vật tập trung, cơ sở 
ấp trứng gia cầm tự lo vật tư, kinh phí, tổ 
chức thực hiện theo sự giám sát của 
chính quyền địa phương và chuyên môn 
thú y. Chính quyền địa phương chỉ đạo, 
bố trí hố sát trùng tại khu vực đường mòn, 
lối mở biên giới trên địa bàn quản lý. Tại 
cửa khẩu biên giới: Cơ quan kiểm dịch 
động vật phối hợp chặt chẽ với các cơ 
quan chức năng làm nhiệm vụ tại cửa 
khẩu tham mưu cho Ban quản lý bố trí hố 
sát trùng và thực hiện vệ sinh tiêu độc, 
khử trùng các phương tiện vận chuyển 

T 
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động vật, sản phẩm động vật đi qua cửa 
khẩu. Chính quyền cấp xã tổ chức các đội 
phun thuốc sát trùng cho khu vực chăn 
nuôi hộ gia đình, chợ buôn bán động vật ở 
nông thôn, nơi công cộng, đường làng, 
ngõ xóm, khu nhốt giữ động vật, sản 
phẩm động vật nhập lậu. Việc phun khử 
trùng chỉ được thực hiện sau khi đã được 
vệ sinh cơ giới như quét dọn, cọ, rửa 
sạch… 

Trước đó, tại nhiều địa phương như: 
UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công 
văn 776/UBND-NN chỉ đạo các sở, ban, 

ngành, UBND các huyện, thị xã triển khai 
Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 1 
năm 2018. Tháng vệ sinh tiêu độc khử 
trùng đợt 1 được triển khai từ ngày 26/2 
đến ngày 26/3/2018 và UBND tỉnh Quảng 
Bình đã Kế hoạch về việc thực hiện 
Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 1 
năm 2018. Thời gian thực hiện trong 01 
tháng, cho đến hết ngày 31/3/2018. 

Hướng Dương // 
http://moitruong.net.vn.- 2018  

(ngày 5 tháng 3) 

__________________________________ 

NUÔI THỦY SẢN THEO CHUỖI KHÔNG LO ĐẦU RA 

ánh Linh (Bình Thuận) là huyện 
miền núi có dòng sông La Ngà 
chảy qua và hồ Biển Lạc rộng 

lớn. Đây là lợi thế để phát triển nông 
nghiệp, nhất là phát triển nuôi trồng 
thủy sản. 

Gần đây, lĩnh vực này đang được 
phát triển theo hướng liên kết chuỗi 
từ SX đến tiêu thụ, mang lại lợi nhuận 
và bình ổn đầu ra cho sản phẩm.   

Hiệu quả 

Trên địa bàn Tánh Linh, những 
năm gần đây Trung tâm Khuyến nông 
Bình Thuận đã triển khai nhiều mô 
hình nuôi thủy sản nước ngọt như nuôi 
cá ruộng, nuôi cá rô đồng, nuôi cá thát 
lát trong ao ở xã Nghị Đức… 

 

Thu hoạch cá thát lát 

Các mô hình bước đầu thành 
công nhưng khả năng nhân rộng chưa 
cao, một mặt do người nuôi chưa 
mạnh dạn đầu tư vào đối tượng nuôi. 
Hơn nữa, do khó khăn đầu ra sản 
phẩm nên các mô hình trên chưa được 
nhân rộng. 

Trước tình trạng dịch bệnh xảy ra 
trên cá bống tượng nuôi lồng bè ở Gia 
An kéo dài trong nhiều năm liền, Trung 
tâm Khuyến nông đã thử nghiệm nuôi 
cá thát lát cườm trong lồng bè với số 
lượng nuôi ban đầu 3.000 con, quy mô 
60m3. Mục đích là đa dạng hóa đối 
tượng nuôi ngoài cá bống tượng và 
các loài cá khác trên vùng hồ Biển Lạc. 

Sau 6 tháng nuôi, cá đạt trọng 
lượng trên 400g/con và trong quá trình 
nuôi không bị bệnh như cá bống 
tượng. Nhận thấy đây là một đối tượng 
có tiềm năng phát triển trong tương lai 
vì cá thát lát cườm có phẩm chất thịt 
ngon, ít xảy ra dịch bệnh, có giá trị kinh 
tế cao, được thị trường ưa chuộng.   

Liên kết tiêu thụ 

Để phát triển thương hiệu "Chả cá 
thát lát Biển Lạc", năm 2017 Trung tâm 
Khuyến nông Bình Thuận tiếp tục thực 
hiện mô hình “Nuôi cá thát lát cườm 

T 
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bằng thức ăn công nghiệp theo liên kết 
chuỗi từ SX đến tiêu thụ” trên địa bàn 
xã Gia An, với quy mô 280m3/10 hộ 
dân. 

Thời điểm thả giống từ cuối tháng 
6/2017, với số lượng con giống 21.000 
con. Sau 6 tháng nuôi, cá đạt trọng 
lượng 300 - 400g/con. Có thể kéo dài 
thời gian nuôi sau 8 tháng, cá đạt trọng 
lượng 500 - 600g/con. 

Ông Phạm Kim Thành, Phó Giám 
đốc Trung tâm Khuyến nông Bình 
Thuận cho biết, cá sau khi thu hoạch 
được Cty TNHH Thương mại Dịch 
vụ SX Phối Phối (thị trấn Lạc Tánh) 
hợp đồng thu mua toàn bộ sản phẩm 
với giá không thấp hơn 65.000 
đồng/kg. Việc kết hợp, kêu gọi doanh 
nghiệp thu mua cá thương phẩm tạo 
nên chuỗi liên kết từ SX đến tiêu thụ 
bước đầu được thực hiện một cách 
thuận lợi, tạo điều kiện cho các hộ nuôi 
không còn lo lắng về đầu ra của sản 
phẩm. 

Đây là tín hiệu vui, đem lại nhiều 
lợi ích cho người SX, là tiền đề để xây 
dựng thêm nhiều chuỗi liên kết SX, 
giảm thiểu tình trạng hàng hóa “được 
mùa rớt giá”. 

 

Cá nuôi đạt trọng lượng trên 400g/con 

Ông Đinh Ngọc Bền, đại diện 1 
trong 10 hộ thực hiện mô hình chia sẻ: 
“Tham gia mô hình chúng tôi được nhà 
nước hỗ trợ trên 163 triệu đồng, gồm 
100% giống và 30% thức ăn. Thời gian 

thực hiện hợp đồng từ tháng 6/2017 
đến tháng 2/2018”. 

Ông Bền nhẩm tính, nếu bán vào 
thời điểm thích hợp, sau khi trừ chi phí, 
lợi nhuận thu được từ mô hình mỗi lứa 
gần 90 triệu đồng.   

Cần nhân rộng 

Đây là mô hình lần thứ hai được 
nuôi tại địa bàn huyện Tánh Linh, qua 
đánh giá sơ bộ, thấy rõ hiệu quả mà nó 
mang lại. Đáng mừng, với sự liên kết 
giữa người nuôi và doanh nghiệp sẽ 
tạo cho người nuôi mạnh dạn đầu tư vì 
không còn lo ngại về đầu ra của sản 
phẩm. 

Về phía địa phương, cần mở rộng 
diện tích, chuyển đổi ao nuôi các loài 
cá không có giá trị kinh tế sang nuôi cá 
thát lát và quy hoạch xây dựng vùng 
nguyên liệu. Đồng thời, có chính sách 
hỗ trợ người nuôi, tạo điều kiện về mặt 
pháp lý để doanh nghiệp thu mua hợp 
tác SX lâu dài để sản phẩm cá thát lát 
Tánh Linh ngày càng vươn xa. 

Ngoài việc quan tâm đến sự phát 
triển nghề nuôi trồng thủy sản nước 
ngọt trên địa bàn huyện, cần có cơ 
chế, chính sách quản lý để bảo vệ tài 
nguyên môi trường nước, bảo vệ 
nguồn lợi thủy sản của vùng. Tạo điều 
kiện thuận lợi về cơ chế pháp lý để thu 
hút sự đầu tư của các doanh nghiệp 
thu mua, chế biến và có những chính 
sách hỗ trợ người nuôi trong việc vay 
vốn để họ mạnh dạn đầu tư SX. 

Theo đánh giá của người nuôi, thát 
lát là loài cá dễ nuôi, ít bệnh tật so với 
cá bống tượng mà bà con đã từng nuôi. 
Đặc biệt, có DN thu mua tại địa phương 
tạo điều kiện cho người nuôi yên tâm 
SX, không còn lo lắng việc tư thương ép 
giá mỗi khi thu hoạch. 

Kiều Hằng / 
Nông nghiệp Việt Nam.- 2018.- Số 47 

(ngày 6 tháng 3).- Tr.13
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THANH LONG BÌNH THUẬN CUỐI VỤ CHONG ĐÈN 
VẪN GIỮ GIÁ CAO 

iá thanh long cuối vụ chong đèn 
ở Bình Thuận vẫn giữ ở mức 
cao từ 20.000- 22.000 đồng/kg, 

mang lại lợi nhuận cho nông dân. 

Nông dân tỉnh Bình Thuận hiện 
đang thu hoạch thanh long cuối vụ 
chong đèn. Giá thanh long vẫn giữ ở 
mức cao từ 20.000 - 22.000 đồng/kg, 
mang lại lợi nhuận cho nông dân địa 
phương. 

 

Gia đình ông Nguyễn Văn Lợi ở huyện 
Hàm Thuận Bắc vừa bán hơn 4,5 tấn thanh 
long với giá 21.000 đồng/kg. 

Khác với năm ngoái, thị trường 
thanh long trong vụ chong đèn trái mùa 
năm nay ở thủ phủ thanh long Bình 
Thuận khá ổn định. Thanh long thu 
mua tại vườn liên tục được duy trì ở 
mức cao từ 17.000 - 22.000 đồng/kg. 
Trong đó, mức giá từ 20.000 - 22.000 
đồng/kg kéo dài trong nhiều đợt với 
tổng thời gian hơn một tháng. 

Bà Nguyễn Thị Yến Linh, một 
thương lái thu mua thanh long ở tỉnh 
Bình Thuận cho biết, từ Tết đến nay 
giá luôn ổn định ở mức 19.000 - 
22.000/kg do nguồn thu mua từ Trung 
Quốc tăng mạnh. 

 

Theo các thương lái, thanh long Bình 
Thuận giữ giá ổn định nhờ năm nay thị 
trường Trung Quốc tiêu thụ tốt. 

 

Vào lúc này, người trồng thanh long ở 
Bình Thuận rất phấn khởi. 

Gia đình ông Nguyễn Văn Lợi ở 
xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc 
chong điện 500 trụ trong đợt cuối vụ 
nghịch này. Hôm nay, thu hoạch được 
hơn 4,5 tấn với giá bán 21.000 
đồng/kg, thu về gần 100 triệu đồng. 
Theo ông Lợi, thanh long có giá từ 
14.000 đồng/kg trở lên là nông dân đã 
có lời. 

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2018 
(ngày 30 tháng 3) 

G 
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BỒNG LAI – MŨI NÉ:  

NÉT ĐẸP HOANG SƠ VÀ THƠ MỘNG 

hu dã ngoại Bồng Lai – Mũi Né là 
một điểm đến không còn xa lạ với 
nhiều du khách khi đến Bình 

Thuận với nét đẹp hoang sơ, thơ mộng. 

 

Khu dã ngoại Bồng Lai – Mũi Né là một điểm 
đến thu hút khách du lịch 

Từ trung tâm thành phố Phan 
Thiết, du khách chỉ cần di chuyển thêm 
khoảng 20 km theo hướng Hòn Rơm – 
Mũi Né. Đúng như tên gọi của nó, “Bồng 
Lai – Mũi Né” là một bức tranh khung 
cảnh thiên nhiên hoang sơ, mà khi đến 
đây du khách sẽ có cảm giác như đang 
lạc vào ‘‘tiên cảnh’’. 

Khu dã ngoại Bồng Lai – Mũi Né ẩn 
giấu sự kỳ diệu của tạo hóa với các hẻm 
núi có hàng ngàn nhũ cát nhấp nhô tự 
nhiên trông lạ mắt hấp dẫn du khách 
thập phương. Với diện tích hơn 16ha 
được chia làm 2 khu vực chính: khu cắm 
trại, dã ngoại, team-building với sức 
chứa gần 700 khách; khu tham quan với 
các hẻm núi cát đỏ, suối cạn và suối tre. 
Ngoài ra, con đường 225 bậc cấp dẫn 
lên nhà Vọng Cảnh, nơi cao nhất của 
Bồng Lai có thể ngắm toàn cảnh vịnh 
Hòn Rơm xanh rì phía xa. 

Để thả mình vào thiên nhiên hoang 
sơ, Suối Cạn là đích đến không thể bỏ 
qua khi đến Bồng Lai. Tại đây, du khách 
có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ 
của cây lá, nét mộc mạc tự nhiên của 
núi đồi và cảm giác gập ghềnh khi băng 
qua chiếc cầu treo để đi vào con đường 
đất đỏ quanh co trên triền đồi. 

Khu dã ngoại Bồng Lai đậm chất 
hoang sơ, mang vẻ đẹp tự nhiên của đất 
và trời, của biển và núi. Bốn con hẻm 
núi đỏ với hàng ngàn nhũ cát tự nhiên 
nhô cao, vươn thẳng lên trời như những 
đỉnh tháp hùng vĩ được hình thành từ sự 
bào mòn của tự nhiên. Cách đó không 
xa, hồ nước trong xanh với chiếc cầu gỗ 
dẫn ra giữa hồ không chỉ là nơi dừng 
chân thư giản của du khách mà còn là 
khung cảnh đẹp để chụp ảnh của nhiều 
bạn trẻ. 

Đến với Bồng Lai – Mũi Né, du 
khách còn được tận mắt nhìn ngắm toàn 
cảnh vịnh Hòn Rơm với màu xanh biếc 
của biển từ khu nhà Vọng Cảnh. Và rồi 
gió biển thổi bay những vất vả, lo toan 
thường ngày nơi phố thị để nhường chỗ 
cho không gian thư thái, vui vẻ bên 
người thân và bạn bè. 

Giá vé vào cổng tham quan khu dã 
ngoại chỉ 50.000 đồng/người lớn, miễn 
phí cho trẻ dưới 1.3m, giá thuê các vật 
dụng cắm trại khá bình dân và nhiều ưu 
đãi cho đoàn khách là lời chào mời thân 
thiện để du khách đến trải nghiệm nơi 
đây. 

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

(ngày 9 tháng 3) 

V. DU LỊCH –  LỊCH SỬ – ĐỊA LÝ 
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THÁNG 3 NÀY RỦ BẠN BÈ ĐI PHAN THIẾT 
TRÁNH RÉT NGAY THÔI! 

iền bắc những ngày đầu tháng 3 
vẫn còn là những cơn mưa 
chuyển mùa se lạnh, vì vậy đây 

chính là thời điểm khiến nhiều bạn trẻ háo 
hức lên kế hoạch tạm tránh cái tiết trời 
lạnh giá của miền Bắc. Và những bãi biển 
mộng mơ ở Phan Thiết là địa điểm hoàn 
hảo cho chuyến du lịch của bạn! 

Đến Phan Thiết, mùa nào nhiệt độ 
cũng chỉ dao động khoảng trên dưới 27 độ 
C, rất lý tưởng cho một kỳ nghỉ tuyệt vời 
tại các khu resort, nơi màu xanh của nước 
biển hòa trộn với màu trắng của những 
bãi cát trắng trải dài như sa mạc và những 
bãi biển thơ mộng. 

 

Là địa danh nổi tiếng thuộc thành 
phố Phan Thiết (Bình Thuận), cách thành 
phố Hồ Chí Minh khoảng 220 cây số về 
phía đông, Mũi Né có lẽ là một trong 
những bãi biển đẹp thu hút nhiều khách 
du lịch nhất Việt Nam. Không giống như 
những điểm du lịch khác, Mũi Né luôn gây 
ấn tượng với các du khách bởi những 
cảng biển trải dài đầy ắp những con tàu 
đánh bắt đủ sắc màu. 

Đến với nơi đây, nhiều khách du lịch 
đã có cơ hội được đắm mình vào những 
khoảnh khắc mặt trời lặn trên bến cảng, 
tuy bình dị nhưng vô cùng tráng lệ và 
tuyệt vời – điều mà đã làm siêu lòng biêt 
bao nhiếp ảnh gia. 

 

Mũi Né hội tụ rất nhiều  khách sạn, 
resort nổi tiếng hàng đầu Việt Nam như 
Victoria Phan Thiet Beach Resort & Spa, 
Phu Hai Resort, Sailing Club hay 
Terracotta Resort… sẽ đem lại cho bạn kỳ 
nghỉ tiêu chuẩn quốc tế đẳng cấp 5 sao. 
Trong những khách sạn này có những 
khách sạn ở gần bãi biển rất phù hợp cho 
các bạn để có thể  ngắm nhìn  cảnh 
hoàng hôn, bình minh mỗi sáng của ngư 
dân chài lưới trên biển. 

 

Ngoài việc được tận hưởng những 
dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp, chu đáo nhất 
du khách sẽ được đắm mình trong làn 
nước biển xanh biếc, đi dạo và trượt cát 
trên những triền cát cao và thưởng thức 
những món ăn đặc sản nổi danh như 
bánh căn, bánh tráng mắm ruốc, chả răng 
mực, bánh quai vạc và mua nước mắm 
Phan Thiết về làm quà sẽ là những trải 
nghiệm vô cùng tuyệt vời không thể nào 

M 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 03  năm 2018 - 54 - 

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

quên . Khách du lịch Mũi Né cũng có thể 
tự thuê xe riêng với giá tầm khoảng 
2tr500. 

 

Hơn thế, cách Phan Thiết 8km về 
phía đông, gần khu vực Hòn Rơm, một 
trong những thắng cảnh góp phần tạo ra 
nhiều thành công về các giải thưởng trong 
nước và quốc tế của các nhiếp ảnh gia: 
đồi cát Bay - cái tên của nó cũng đã phần 
nào mô tả được đặc điểm của đồi cát 
miền Trung này, bởi hình dáng thay đổi 
liên tục, do gió thổi theo từng ngày, từng 
giờ. Hầu hết các bạn từng đi du lịch Bình 
thuận đều có ảnh lưu niệm ở đây . 

 

Dọc theo quốc lộ 706 từ thành phố 
Phan Thiết đến Mũi Né là một dãy đồi cát 
đồi cát trắng và đỏ thoai thoải và bãi cát 
ven biển rộng, thoáng mát với những rặng 
dừa tuyệt đẹp. Bãi biển rộng, thoải, nước 
sạch và trong, nắng ấm quanh năm, 
không bị ảnh hưởng bởi các cơn bão 
nhiệt đới, đây thực sự là nơi tắm biển, 
nghỉ ngơi lý tưởng dành cho du khách. 

 

Bãi Rạng là bãi tắm đẹp nhất của 
TP. Phan Thiết - cách trung tâm thành phố 
khoảng 15 km về phía Bắc, trên đường đi 
du khách có thể thấy rất nhiều những 
vườn thanh long xanh mướt, những rặng 
dừa dày đặc trông giống khu rừng dừa rất 
đẹp. Mùa hè về, bãi Rạng chiều nào cũng 
tấp nập khách đến tắm biển và thưởng 
thức món cá chuồn xanh nướng ngọt lịm. 

 

Trong khu vực này có rất nhiều nhà 
hàng và khách sạn địa phương. Họ phục 
vụ những món ăn ngon miệng với giá cả 
phải chăng và hợp lý đối với nhiều đối 
tượng. Tôi đã có đôi lần thưởng thức vô 
số đặc sản của vùng biển này và nó quả 
thật rất tuyệt. 
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Cách Mũi Né chưa đầy 1 km, Hòn 
Ghềnh hay Hòn Lao với vẻ đẹp khá 
nguyên sơ nhưng vô cùng lôi cuốn . Từ 
hòn Ghềnh bạn nhìn thấy một bên là Mũi 
Né duỗi dài, một bên là Hòn Rơm, tạo 
thành vòng cung như đôi cánh tay ôm lấy 
biển. Du khách muốn ra đến Hòn Ghềnh 
có thể đi theo dịch vụ đưa đón khách từ 
khách sạn hoặc thuê ghe của ngư dân với 
giá khoảng 200.000VND/thuyền 10 người, 
bao gồm cả lượt đi và về. Sau chừng 10 
phút di chuyển bạn sẽ được đặt chân lên 
đảo. 

 

Giữa không gian bao la rộng lớn 
sóng ngàn, bạn hãy thử nhắm mắt laị hòa 
mình vào gió biển mặn mòi bạn sẽ thấy 
thực sự yên bình và thích thú với không 

gian ở nơi đây. Ấn tượng đầu tiên là nước 
biển trong vắt, có thể nhìn thấy những tán 
san hô dưới đáy rất đẹp, những ghềnh đá 
lớn nhỏ chồng chất lên nhau. Ngắm cảnh 
Hòn Lao, đi vào buổi chiều là đẹp nhất, 
bởi bạn sẽ thấy được ráng chiều và hoàng 
hôn phủ dần trên biển sẽ khiến bạn chẳng 
nỡ rời xa vùng biển êm đẹp này. 

 

Phan Thiết chắc chắn sẽ là một điểm 
đến du lịch vô cùng thú vị và giúp bạn 
thoát khỏi tiết trời lạnh giá ở miền Bắc mà 
thay vào đó là sự mát mẻ và sảng khoái. 
Vậy còn chần chừ gì nữa mà không xách 
balo lên và rủ bạn bè cùng vi vu đến nơi 
đây ngay thôi nào. 

Hoa Nguyễn // http://khampha.vn.-2018 
(ngày 12 tháng 3) 

__________________________________ 

MŨI NÉ ĐƯỢC GIỚI THIỆU TẠI HỘI CHỢ DU LỊCH 
Ở NGA 

ui Ne – Wind of love (Mũi Né – 
Ngọn gió của tình yêu) là 
thương hiệu được ngành du 

lịch tỉnh Bình Thuận quảng bá tại hội 
chợ quốc tế MITT 2018 vừa được tổ 
chức tại thủ đô Moscow – Nga. 

Với thương hiệu này, ngành du 
lịch Bình Thuận tập trung giới thiệu với 
du khách quốc tế các thế mạnh của 
tỉnh là du lịch biển, nghỉ dưỡng, thể 
thao kết hợp với du lịch sinh thái… 

Bên cạnh đó, ngành du lịch Bình 
Thuận còn trao đổi thông tin, tạo cơ hội 
hợp tác với các doanh nghiệp du lịch, 
dịch vụ, lữ hành và truyền thông Nga 
để quảng bá du lịch địa phương. 

Tỉnh Bình Thuận là địa phương có 
số lượng khách Nga đến tham quan, 
nghỉ dưỡng nhiều nhất cả nước, với 
trên 100.000 lượt người/năm. 

L.Trường / Người lao động.- 
2018.- Số 7863 (ngày 27 tháng 3).- Tr.11 
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