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ĐOÀN MẶT TRẬN TRUNG ƯƠNG LÀM VIỆC TẠI 
BÌNH THUẬN 

àm việc tại tỉnh Bình Thuận, Phó 
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam 
Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị, thời 

gian tới cấp ủy, chính quyền, MTTQ và 
các tổ chức thành viên, đi sâu nắm bắt 
tâm tư tình cảm của nhân dân cần tăng 
cường tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của 
nhân dân, tăng cường công tác tuyên 
truyền đến từng người dân.  

 

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cùng đoàn 
công tác làm việc với Ban Thường trực Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận. 

Ngày 12/6, Đoàn công tác của 
UBTƯ MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch 
Trương Thị Ngọc Ánh làm trưởng đoàn đã 
có buổi làm việc tại tỉnh Bình Thuận. 

 

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cùng đoàn 
công tác làm việc với Phòng Cảnh sát Phòng 
cháy và Chữa cháy, Công an tỉnh Bình Thuận. 

Đoàn đã làm việc với Ban Thường 
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình 
Thuận; thăm Phòng Cảnh sát Phòng cháy 
và Chữa cháy, Công an tỉnh Bình Thuận; 
Công an TP Phan Thiết và các chiến sĩ 
đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. 

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch 
Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá cao tinh 
thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực 
lượng vũ trang, các cơ quan khối Mặt 
trận, đã ra sức động viên người dân thực 
hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước.  

Phó Chủ tịch đề nghị, thời gian tới 
cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ 
chức thành viên, đi sâu nắm bắt tâm tư 
tình cảm của nhân dân cần tăng cường 
tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân 
dân, tăng cường công tác tuyên truyền 
đến từng người dân. 

 

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cùng đoàn 
công tác làm việc với Công an TP Phan Thiết. 

Phó Chủ tịch khẳng định Đảng, Nhà 
nước ta luôn tôn trọng quyền, lợi ích của 
nhân dân và đất nước, luôn lắng nghe ý 
kiến tâm tư của người dân. Đồng thời 
khẳng định MTTQ Việt Nam sẽ luôn làm 
tốt vai trò là đại diện lợi ích chính đáng 
nhân dân, luôn lắng nghe và sẽ có những 

I. CHÍNH TRỊ – KINH TẾ 

L 
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đề xuất đến các cơ quan có thẩm quyền 
giải quyết nguyện vọng của nhân dân. 

 

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh thăm chiến 
sĩ bị thương trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ an 
ninh, trật tự. 

Tới thăm Phòng Cảnh sát Phòng 
cháy và Chữa cháy, Công an tỉnh Bình 
Thuận; Công an TP Phan Thiết và các 
chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ an 
ninh, trật tự, Phó Chủ tịch Trương Thị 
Ngọc Ánh động viên các chiến sĩ hết sức 
bình tĩnh bảo vệ lợi ích của nhân dân, của 
nhà nước; đồng thời kiên quyết đấu tranh 
với những cá nhân, tổ chức lợi dụng lòng 
yêu nước của nhân dân, kích động gây 
bất ổn, gây thiệt hại đến lợi ích của nhân 
dân và Nhà nước. 

Quốc Định // http://daidoanket.vn.- 2018 
(ngày 12 tháng 6) 

__________________________________ 

BỘ TỔNG THAM MƯU KIỂM TRA TỈNH BÌNH THUẬN 

gày 14 tháng 6, đoàn công tác 
của Bộ Tổng tham mưu do 
Thượng tướng Nguyễn Phương 

Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó 
Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân 
dân Việt Nam đã đến thăm và kiểm tra 
tại  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Thuận. 
Cùng tham gia đoàn có Thiếu tướng Lê 
Bửu Tuấn, Phó Tư lệnh, Tham mưu 
trưởng Quân khu, Thiếu tướng Trần 
Hữu Tài, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân 
khu và thủ trưởng các cơ quan Quân 
khu. 

 

Đoàn công tác Bộ Tổng tham mưu kiểm tra 
tỉnh Bình Thuận. 

 

Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra, 
báo động chiến đấu tại các đơn vị. 

Thượng tướng Nguyễn Phương 
Nam và đoàn công tác đã báo động, 
kiểm tra chuyển trạng thái sẵn sàng 
chiến đấu tại Đại đội Thiết giáp 74 và 
Đại đội Trinh sát 5, Bộ Chỉ huy Quân sự 
tỉnh Bình Thuận. Quá trình chuyển trạng 
thái sẵn sàng chiến đấu, đơn vị đã vận 
dụng linh hoạt, triển khai nhanh, gọn từ 
con người, vũ khí trang bị chiến đấu và 
phục vụ chiến đấu; tiến hành thuần thục, 
phối hợp nhịp nhàng giữa người chỉ huy 
và các bộ phận chuyên môn... đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu và sẵn sàng 

N 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 06  năm 2018 - 5 - 

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

chiến đấu khi có tình huống. Kết quả 
kiểm tra, báo động chiến đấu cho thấy 
thời gian qua, lãnh đạo, chỉ huy đã tổ 
chức cho cơ quan, đơn vị làm tốt mọi 
công tác chuẩn bị như: xây dựng kế 
hoạch, xác định nội dung, thời gian, 
nhiệm vụ; tiến hành bồi dưỡng hành 
động của người chỉ huy và cán bộ, chiến 
sĩ. Cùng với đó, các loại phương tiện, vũ 
khí trang bị kỹ thuật được cơ động đảm 
bảo đúng thời gian, an toàn, linh hoạt. 

 Qua kiểm tra, Thượng tướng 
Nguyễn Phương Nam, Phó Tổng Tham 
mưu trưởng đánh giá cao sự chấp hành 
chỉ lệnh của Bộ Quốc phòng trong triển 
khai các phương án sẵn sàng chiến đấu 
của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh. Đồng chí 

Phó Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu 
trong quá trình huấn luyện, các đơn vị 
phải gắn với khu vực phòng của địa 
phương nơi đóng quân; phải đổi mới, 
sáng tạo, huấn luyện sát thực tiễn, 
nhiệm vụ được giao, phân cấp huấn 
luyện chặt chẽ, hiệu quả, nâng cao khả 
năng cơ động, hiệp đồng giữa các phân 
đội, nhất là trong diễn tập. Ngoài ra, đơn 
vị cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với 
địa phương nơi đóng quân để làm tốt 
công tác dân vận, xây dựng địa bàn an 
toàn, vững mạnh. 

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

(ngày 15 tháng 6)

__________________________________ 

THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỮU ĐỘ KIỂM TRA 
CÁC ĐIỂM THI TẠI BÌNH THUẬN 

hiều 25/6, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT 
Nguyễn Hữu Độ cùng đoàn công 
tác của Bộ GD&ĐT tiếp tục đi kiểm 

tra công tác tổ chức thi THPT Quốc gia 
2018 tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình 
Thuận. 

 

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ kiểm tra công tác 
tổ chức thi tại trường THPT Nguyễn Văn Linh 

Tại điểm thi trường THPT Nguyễn 
Văn Linh, Thứ trưởng đánh giá cao tinh 
thần làm việc, công tác tổ chức chuyên 
nghiệp của cán bộ coi thi tại đây khi mọi vị 
trí của cán bộ coi thi, giám thị, thanh tra 
đều được đảm bảo đúng quy định. 

Báo cáo với Thứ trưởng Nguyễn 
Hữu Độ, trưởng điểm thi cho biết: điểm thi 
có 259 học sinh với 11 phòng và gần 30 
cán bộ, giám thị, an ninh. Do đó, công tác 
quản lý, coi thi được thực hiện tuyệt đối 
nghiêm túc, đúng quy chế. Tại điểm thi 
này có 38 học sinh nhà xa nên đã được 
trường bố trí suất ăn và chỗ nghỉ trưa 
ngay tại trường để các em yên tâm dự thi. 

Ghi nhận những nỗ lực của địa 
phương và của đội ngũ thầy cô giáo khi 
đã dốc sức, dốc lòng vì học sinh của 
mình, Thứ trưởng cho biết quan điểm của 
Bộ GD&ĐT là tạo mọi điều kiện thuận lợi 
nhất cho thí sinh. Khó khăn, vất vả thầy cô 
giáo sẽ là người đưa vai chia sẻ cho các 
em. Vì vậy, với những hoạt động chăm lo 
học sinh, quan tâm đến các em trên mọi 
khía cạnh, Thứ trưởng tin kỳ thi sẽ nhận 
được sự đánh giá, đồng thuận cao từ phụ 
huynh, xã hội. 

Anh Tú // http://giaoducthoidai.vn.- 
2018 (ngày 25 tháng 6) 

C 
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ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 
TỈNH BÌNH THUẬN 

hính phủ vừa ban hành Nghị quyết 
số 69/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch 
sử dụng đất đến năm 2020 và kế 

hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) 
tỉnh Bình Thuận. Theo quy hoạch, đến 
năm 2020 tỉnh Bình Thuận có 677.181 đất 
nông nghiệp, chiếm 85,25%; đất phi nông 
nghiệp là 112.047 ha, chiếm 14,10%; đất 
đô thị 47.968 ha, chiếm 6,04%. 

 

Ảnh minh họa:xuctienbinhthuan.vn 

Đối với các khu chức năng, đến năm 
2020, khu sản xuất nông nghiệp có 
265.892; khu lâm nghiệp 291.946 ha; khu 
bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học 
có 45.231 ha; khu phát triển công nghiệp 
3.048 ha; khu đô thị có 47.968 ha; khu 
thương mại - dịch vụ 12.203 ha; khu dân 
cư nông thôn có 39.054 ha. 

Từ năm 2016-2020, 35.065 ha đất 
nông nghiệp được chuyển sang phi nông 
nghiệp; 31.355 ha chuyển đổi cơ cấu sử 
dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp; 
337 ha đất phi nông nghiệp không phải là 
đất ở chuyển sang đất ở. 

Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bình 
Thuận có trách nhiệm tổ chức thực hiện 
điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 
năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ 
cuối (2016 - 2020), trong đó rà soát điều 
chỉnh quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, 
các địa phương trong tỉnh có sử dụng đất 
cho thống nhất với điều chỉnh quy hoạch 
sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch 

sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của 
tỉnh; việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống 
nhất chặt chẽ đáp ứng yêu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an 
ninh trên địa bàn tỉnh. 

Đồng thời xác định ranh giới và công 
khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng 
hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm 
ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước 
hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo 
đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện 
phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với 
các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất 
rừng; có chính sách, biện pháp phù hợp 
để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, 
để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng 
đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, 
đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa 
các khu vực. 

Bên cạnh đó tăng cường công tác 
tuyên truyền pháp luật đất đai để người 
sử dụng đất nắm vững các quy định của 
pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết 
kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và 
phát triển bền vững. 

Chính phủ cũng yêu cầu UBND tỉnh 
Bình Thuận quản lý, sử dụng đất theo 
đúng quy hoạch, kế hoạch, nhất là khu 
vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để 
tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển 
đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển 
dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho 
ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền 
sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất 
tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng 
bỏ hoang đất đã giao và cho thuê. 
Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ 
đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu 
công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở 
sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 
nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, 
khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ 
cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây 

C 
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dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã 
hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm 
tra việc quản lý, sử dụng đất đai ngăn 
chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong 
thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, 
cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 
đất đối với các trường hợp không có trong 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm 
tra, xử lý các trường hợp đã được giao 
đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, 
sử dụng sai mục đích theo quy định của 
pháp luật đất đai. 

Tiếp tục rà soát, xác định ranh giới 
đất sử dụng cho mục đích quốc phòng, an 
ninh; đất quốc phòng, đất an ninh kết hợp 

làm kinh tế; đất do các đơn vị quốc phòng, 
công an làm kinh tế tại các địa phương 
để quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, 
hiệu quả. 

Tăng cường điều tra đánh giá về 
chất lượng, tiềm năng đất đai; đánh giá 
thoái hóa đất, ô nhiễm đất; hoàn thiện hệ 
thống cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai; 
đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu, ứng 
dụng khoa học, công nghệ cao trong quản 
lý đất đai, nâng cao chất lượng công tác 
dự báo, lập, thẩm định, quản lý, tổ chức 
thực hiện và giám sát quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất. 

Mạnh Hùng // 
http://www.dangcongsan.vn.- 2018 

(ngày 3 tháng 6) 

__________________________________ 

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ DỰ ÁN CẢNG HÀNG KHÔNG 
PHAN THIẾT 

ảng hàng không Phan Thiết được 
quy hoạch với quy mô cấp sân bay 
4E, dùng chung dân dụng và quân 

sự. UBND tỉnh Bình Thuận đã cơ bản 
hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. 

Để sớm triển khai đầu tư xây dựng 
Cảng hàng không Phan Thiết, đáp ứng 
yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và quốc 
phòng - an ninh, bảo đảm chặt chẽ, đúng 
quy định của pháp luật, Thủ tướng Chính 
phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, 
phối hợp với Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh 
Bình Thuận và các cơ quan liên quan, 
khẩn trương hoàn thiện việc phê duyệt 
điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng 
không Phan Thiết theo đúng quy định của 
Luật hàng không dân dụng Việt Nam. 

Sau khi quy hoạch chi tiết được 
duyệt, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc 
phòng, UBND tỉnh Bình Thuận và các cơ 
quan liên quan triển khai theo đúng quy 
định pháp luật về đầu tư và xây dựng, 
trong đó bao gồm việc xác định tổng mức 
đầu tư, hình thức đầu tư, cơ cấu nguồn 
vốn; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 
chủ trương đầu tư theo đúng quy định. 

Về đề nghị đầu tư Dự án đường ven 
biển quốc gia qua tỉnh Bình Thuận, gồm 
dự án làm mới đường trục ven biển 
ĐT.719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà và Dự 
án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.719 
đoạn Kê Gà - Tân Thiện bằng nguồn vốn 
dự phòng Trung ương của Kế hoạch đầu 
tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, 
Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh 
Bình Thuận rà soát quy hoạch xây dựng 
và quy hoạch sử dụng đất khu vực ven 
biển, khai thác hiệu quả quỹ đất thông qua 
đấu giá để tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng 
giao thông, trong đó có các tuyến đường 
nêu trên. 

Thủ tướng Chính phủ đồng ý hỗ trợ 
một phần vốn từ nguồn dự phòng của Kế 
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 
2016-2020 vốn ngân sách Trung ương. 
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài 
chính đề xuất mức hỗ trợ theo quy định 
sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội có ý 
kiến về việc sử dụng nguồn vốn này. 

ĐT // https://nongnghiep.vn.- 2018 
(ngày 28 tháng 6) 

C 
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8.000 TỈ ĐỒNG XÂY CAO TỐC VĨNH HẢO -
PHAN THIẾT 

hiều 12-6, tin từ Ban quản lý dự án 
7 (Bộ GTVT) cho biết đã báo cáo 
Bộ GTVT về các nội dung liên quan 

đến dự án đầu tư xây dựng cao tốc Vĩnh 
Hảo-Phan Thiết. 

Theo đó, hướng tuyến của dự án cơ 
bản bám theo quy hoạch được phê duyệt. 
Tuy nhiên, do thời gian thực hiện dự án từ 
năm 2010 nên hiện có nhiều thay đổi liên 
quan về địa hình, công trình hạ tầng kỹ 
thuật, quy hoạch của địa phương... cần 
phải cập nhật bổ sung. 

Đến nay, tư vấn thiết kế đã cơ bản 
hoàn thành hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả 
thi. Sau khi dự án được phê duyệt, Ban 

quản lý dự án 7 sẽ triển khai các bước 
tiếp theo để đấu thầu, lựa chọn nhà đầu 
tư. Dự án xây dựng đường bộ cao tốc 
đoạn Vĩnh Hảo-Phan Thiết là dự án thành 
phần trong dự án xây dựng đường bộ cao 
tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông, giai 
đoạn 2017-2020. Dự án đi qua hai huyện 
Tuy Phong và Hàm Thuận Nam (Bình 
Thuận) với tổng chiều dài khoảng 101 km. 
Nguồn vốn đầu tư xây dựng dự án hơn 
8.000 tỉ đồng, gồm tiền giải phóng mặt 
bằng và kinh phí xây dựng. 

Lê Vân // http://plo.vn.- 2018 
(ngày 13 tháng 6) 

__________________________________ 

DỰ ÁN CAO TỐC DẦU GIÂY - PHAN THIẾT:  

NẶNG CHI PHÍ XỬ LÝ HẬU THÍ ĐIỂM 

hà đầu tư thứ nhất được chỉ định 
tại Dự án PPP cao tốc Dầu Giây - 
Phan Thiết thí điểm theo hình thức 

PPP chỉ quyết định có tiếp tục tham gia 
hay không sau khi được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền chốt các chi phí đã 
bỏ ra. 

Chưa chắc chắn 

Đây là tinh thần xuyên suốt tại Văn 
bản số 92/18/CV-IDD liên quan đến công 
tác triển khai Dự án Đường cao tốc Phan 
Thiết - Dầu Giây, thuộc Dự án Xây dựng 
một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc - Nam 
vừa được Công ty TNHH Tập đoàn 
Bitexco gửi tới Bộ Giao thông - Vận tải 
(GTVT). 

Cụ thể, ông Vũ Quang Bảo, Tổng 
giám đốc Bitexco khẳng định, “từng được 
chỉ định là nhà đầu tư thứ nhất tại Dự án 
đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết thí 
điểm theo hình thức PPP” sẽ chỉ chốt 
phương án tham gia, hoặc rút khỏi dự án 

này sau khi cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền chấp thuận về giá trị, tiến độ và 
cách thức hoàn trả cho các chi phí (bao 
gồm cả chi phí cơ hội) mà Bitexco đã bỏ 
ra trong 11 năm đeo đuổi công trình này. 

 
Dự án đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết dự 
kiến được thí điểm thực hiện theo hình thức 
PPP (ảnh mô hình) 

Trước đó, vào giữa tháng 4/2018, Bộ 
GTVT đã có Văn bản số 4082 đề nghị 
Bitexco nghiên cứu, đề xuất cụ thể một 
trong hai phương án triển khai Dự án tiếp 
theo để trình Bộ GTVT. Theo đó, đối với 

C 
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phương án 1 (Tập đoàn Bitexco không 
tiếp tục tham gia đầu tư Dự án), Nhà 
nước sẽ 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 Bitexco ngay sau khi Báo cáo nghiên 
cứu khả thi được phê duyệt. 

Đối với phương án 2 (Bitexco tham 
gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư), 
Bitexco sẽ được hưởng ưu đãi theo quy 
định tại Nghị định số 30/2015/NĐ - CP của 
Chính phủ; 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. 

“Để có cơ sở phê duyệt Báo cáo 
nghiên cứu khả thi điều chỉnh, xác định 
tổng mức đầu tư Dự án, đề nghị Tập đoàn 
Bitexco nghiên cứu, có ý kiến trước 
31/5/2018 (cần xác định chi phí cơ hội nếu 
triển khai theo phương án 1)”, Thứ trưởng 
Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu. 

Cần phải nói thêm rằng, theo Quyết 
định số 1597/QĐ-TTg ngày 26/10/2012 
của Thủ tướng Chính phủ về việc ban 
hành cơ chế quản lý, thực hiện Dự án 
Đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết thí 
điểm theo hình thức PPP do Ngân 
hàng Thế giới (WB) hỗ trợ, Bitexco được 
chỉ định là nhà đầu tư thứ nhất (chiếm 
60% vốn điều lệ trong doanh nghiệp dự 
án, nhà đầu tư thứ hai chiếm 40% vốn 
còn lại) được lựa chọn thông qua đấu 
thầu quốc tế. 

Mặc dù, công tác chuẩn bị đã được 
Bộ GTVT, Bitexco và các bên liên quan 
phối hợp thực hiện, nhưng đến nay, Dự 
án vẫn chưa triển khai được do những 
vướng mắc nhất định. 

Trên cơ sở Nghị quyết số 
52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư dự 
án xây dựng một số đoạn đường bộ cao 
tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai 
đoạn 2017 - 2020 (Nghị quyết số 
52/2017/QH14), Chính phủ đã ban hành 
Nghị quyết số 20/NQ - CP về dự án xây 
dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên 
tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 
2017 - 2020, trong đó xác định lại việc 
triển khai dự án đường cao tốc Phan Thiết 

- Dầu Giây. Theo đó, Dự án sẽ được đầu 
tư theo hình thức PPP với sự hỗ trợ vốn 
góp của nhà nước để đảm bảo tính khả thi 
về tài chính (ngoài phần hỗ trợ kinh phí 
giải phóng mặt bằng) thay sử dụng vốn hỗ 
trợ của WB để có thể kịp hoàn thành đồng 
bộ toàn tuyến vào năm 2021. 

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng quyết 
định dừng triển khai Quyết định số 
1597/QĐ-TTg ngày 26/10/2012 về việc 
ban hành cơ chế quản lý, thực hiện Dự án 
Đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết thí 
điểm theo hình thức PPP và chấm dứt 
việc chỉ định Bitexco là nhà đầu tư thứ 
nhất thực hiện dự án và giao nhà đầu tư 
này 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. 

Chưa có tiền lệ 

Được biết, vào cuối tháng 4/2018, 
Bitexco đã trình Ban Quản lý dự án Thăng 
Long hồ sơ điều chỉnh Báo cáo nghiên 
cứu khả thi Dự án đường cao tốc Phan 
Thiết - Dầu Giây theo nhiệm vụ được 
Chính phủ giao tại Nghị quyết số 20. Đây 
là cơ sở để Bitexco chốt các chi phí đã bỏ 
ra bắt đầu từ khi nhà đầu tư này được 
Chính phủ giao lập đề xuất Dự án vào 
tháng 9/2007 (Văn bản số 5476/TTg - 
TKN). 

Dự án đường cao tốc Dầu Giây - 
Phan Thiết bao gồm việc xây dựng và vận 
hành 98 km đường cao tốc, điểm đầu tại 
lý trình km 43 thuộc Đường cao tốc 
TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thuộc 
tỉnh Đồng Nai và điểm cuối tại lý trình km 
1717 trên quốc lộ 1A thuộc tỉnh Bình 
Thuận. 

Đây là Dự án đường cao tốc đầu tiên 
tại Việt Nam được thực hiện theo hình 
thức hợp tác công - tư (PPP) với sự tham 
gia của các doanh nghiệp tư nhân thành 
lập doanh nghiệp dự án để xây dựng 
đường cao tốc. Tổng chi phí xây dựng dự 
kiến là 757 triệu USD. 

Cụ thể, tại Văn bản số 92/18/CV - 
IDD, Bitexco cho biết, chi phí cho giai 
đoạn chuẩn bị Dự án là 90,221 tỷ đồng, 
bao gồm các hạng mục: quản lý dự án; 

http://baodautu.vn/dau-thau---dau-gia-d45/
http://infomoney.vn/
http://infomoney.vn/
http://baodautu.vn/doanh-nghiep-d3/
http://baodautu.vn/tai-chinh-bao-hiem-d6/


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 06  năm 2018 - 10 - 

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

dịch vụ tư vấn, thuế GTGT (10%). Số tiền 
này được Bitexco chi cho các công việc 
thuộc 5 giai đoạn là lập đề xuất dự án 
(2007 - 2009); lập dự án đầu tư (2009 - 
2011); cập nhật lập dự án đầu tư, tham 
gia dự thảo hồ sơ pháp lý dự án (2011 - 
2013); điều chỉnh thiết kế cơ sở, tổng mức 
đầu tư và phối hợp với WB, Bộ GTVT 
trong việc thay đổi cấu trúc dự án, nghiên 
cứu hình thức đầu tư phù hợp (2013 - 
2017); cập nhật theo Dự án xây dựng một 
số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc 
- Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. 

Các chi phí trên được Bitexco xác 
định dựa trên kết quả kiểm toán của 
Deloitte năm 2013 và kết quả thẩm tra 
Viện Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng) năm 
2015. 

Ngoài khoản chi phí chuẩn bị trị giá 
90,221 tỷ đồng, Bitexco cũng “báo giá” 
luôn với Bộ GTVT khoản chi phí cơ hội trị 
giá 93,893 tỷ đồng mà nhà đầu tư này bị 
mất do theo đuổi Dự án. Theo Bitexco, chi 
phí cơ hội tại Dự án được tổng hợp từ 2 
khoản mục: chi phí cơ hội đối với phần 
vốn đã chi chuẩn bị dự án và chi phí cơ 
hội đối với phần vốn dự kiến chuẩn bị cho 
dự án. 

Cũng tại Văn bản số 92/18/CV-IDD, 
Bitexco “nhắc” Bộ GTVT 2 nội dung liên 
quan đến việc triển khai theo Quyết định 
số 1597/QĐ-TTg ngày 26/10/2012 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ 
chế quản lý, thực hiện Dự án Đường cao 

tốc Dầu Giây - Phan Thiết thí điểm theo 
hình thức PPP. Theo đó, Bitexco khẳng 
định, chiểu theo quyết định trên, Bitexco 
còn là nhà đầu tư của giai đoạn thực hiện 
dự án cũng như giai đoạn khai thác, vận 
hành công trình. 

Như vậy, với nhiệm vụ, vai trò là nhà 
đầu tư xuyên suốt các giai đoạn đầu tư 
xây dựng Dự án, ngoài việc thực hiện các 
công việc thông thường theo quy định của 
giai đoạn chuẩn bị đầu tư theo đúng trình 
tự thủ tục được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt, Bitexco còn phải triển khai các 
công việc khác theo quy định nội bộ (công 
việc thông thường của các doanh nghiệp), 
cũng như chuẩn bị các bước tiếp theo 
như: chuẩn bị, đào tạo nâng cao chất 
lượng bộ máy; thuê tư vấn pháp lý, giao 
dịch, kiểm toán, quảng bá cho công tác 
đàm phán, lựa chọn đối tác tham gia; 
chuẩn bị vốn chủ sở hữu và làm việc với 
các tổ chức tín dụng để chuẩn bị nguồn 
vốn vay. 

“Ngoài ra, quy định của Nghị định số 
30/2015/NĐ-CP mới chỉ xét ưu đãi cho 
nhà đầu tư có báo cáo nghiên cứu khả thi 
(dự án đầu tư) được phê duyệt là 5%, mà 
chưa xét đến ưu đãi cho trường hợp nhà 
đầu tư đã được chỉ định làm nhà đầu tư 
thực hiện dự án như trường hợp của 
Bitexco”, ông Bảo cho biết. 

Anh Minh // http://baodautu.vn.- 2018 
(ngày 19 tháng 6) 

__________________________________ 

ĐỔI MỚI KINH TẾ BIỂN Ở BÌNH THUẬN 

ác định kinh tế biển là ngành mũi 
nhọn, tạo đột phá giảm nghèo cho 
hàng ngàn người dân ở các xóm 

chài, các vùng bãi ngang, vùng khó khăn 
của tỉnh nên Bình Thuận chú trọng đẩy 
mạnh đầu tư tàu thuyền, khuyến khích 
người dân đồng lòng vươn khơi xa bám 
biển, thay đổi tâm lý thụ động lẫn thói 
quen đánh bắt, chế biến cũ. Cùng với 
đó, phát triển sản xuất các loại thực 

phẩm biển an toàn, hướng đến xuất 
khẩu. 

Tỉnh Bình Thuận hiện có trên 70 
xóm chài vươn khơi. Lực lượng ngư dân 
này đóng vai trò rất quan trọng trong 
việc phát triển kinh tế biển từ đó thúc 
đẩy kinh tế xã hội chung của địa 
phương. Không như những năm trước 
đây, ngay từ đầu năm 2018, Bình Thuận 
đẩy mạnh phát triển ngư nghiệp theo 
hướng hiện đại, tăng năng suất. Ngư 

X 

http://baodautu.vn/thoi-su-d1/
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dân được hướng dẫn cụ thế chứ không 
vươn khơi nhỏ lẻ, tự phát. Đánh bắt gắn 
với dự báo để tránh mọi rủi ro cho người 
dân. Cùng với đó, Bình Thuận không 
cho đóng mới những loại tàu cá có công 
suất nhỏ dưới 30 CV như trước đây, bởi 
hiệu quả đánh bắt không cao, khả năng 
chống chọi với các biến cố lại kém, dễ 
gây nguy hiểm cho các đoàn, nhóm ngư 
dân khi vươn khơi. 

Bên cạnh đó, Bình Thuận cũng kéo 
giảm dần các phương tiện nhỏ gây nguy 
hại nguồn lợi thủy sản như: Tàu lưới 
kéo, tàu dã cào… tập trung cải tạo, nâng 
cấp các tàu cũ để đánh bắt gần bờ, còn 
các tàu mới phục vụ cho đánh bắt xa 
bờ. Người dân khi bắt đầu vươn khơi 
đều được kết nối với các cơ quan chức 
năng để có hướng đánh bắt, khai thác 
hiệu quả nhất. 

Tính đến tháng 3/2018, toàn tỉnh 
Bình Thuận có hơn 3.000 tàu có công 
suất gần 100 CV trở lên, tăng hơn 100 
chiếc so với 2017. Trong số tàu hiện đại 
này có 56 tàu đóng mới theo Nghị định 
số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ. 

Để giúp người dân nâng cao hiệu 
quả trong mỗi chuyến vươn khơi, trên 
mỗi chiếc tàu công suất lớn đều được 
trang bị đầy đủ bộ đàm, phương tiện dự 
báo, hệ thống sóng kết nối với đất liền, 
cảnh sát biển. Trong các khoang điều 
khiển đều có máy lọc nước biển, máy dò 
ngang. Dưới các khoang bảo quản đều 
có hệ thống làm lạnh hiệu quả để giữ 
vững chất lượng sản phẩm sau khi đánh 
bắt. 

Thuyền trưởng tàu BT 321-QT ở 
Liên Hương (huyện Tuy Phong, Bình 
Thuận) chia sẻ: “Được hỗ trợ tiền để 
nâng cấp tàu và hướng dẫn chi tiết cách 
tránh rủi ro nên ngư dân rất mừng. Sản 
lượng đánh bắt về đều được ngành thủy 
sản địa phương liên kết với chủ vựa, 
doanh nghiệp để thu mua nên an tâm. 
Trước đây ngư dân chúng tôi thích thì 
vươn khơi, có lúc biển động vẫn ra biển, 
có lúc đánh bắt xong một chuyến chơi 
dài, khi thấy khó khăn kinh tế lại vươn 

khơi tiếp, nhưng nay hoạt động bài bản 
hơn, có lịch trình rõ ràng hơn. Đã cam 
kết với ngành thủy sản lịch trình đánh 
bắt thì phải thực hiện nghiêm túc”. 

Sự đoàn kết, tương trợ trong 
những chuyến vươn khơi là yếu tố quan 
trọng nên ngay từ cuối năm 2017, tỉnh 
Bình Thuận đã tiến hành rà soát hàng 
loạt xóm chài. Qua đó vận động ngư dân 
tham gia các tổ, đội để vươn khơi theo 
lịch trình. Hạn chế và giải thể bớt các 
nhóm vươn khơi tự phát, nhỏ lẻ, hoạt 
động theo sở thích không hiệu quả. 

Tỉnh đến nay, Bình Thuận đã thành 
lập được 241 tổ (đội) với khoảng gần 
16.000 lao động là các ngư dân tham 
gia. Các tổ vươn khơi này đều được tập 
huấn kỹ năng ứng phó sự cố trên biển 
và cam kết đoàn kết, tương trợ lẫn 
nhau; giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sau 
mỗi chuyến đánh bắt. 5 nghiệp đoàn 
nghề cá hoạt động ở Bình Thuận cũng 
cam kết tương trợ 241 tổ ngư dân vươn 
khơi này. 

Ông Nguyễn Văn Hạnh, thuyền 
trưởng tàu BT143-HT ở Hàm Thuận Bắc 
cho biết: “Vào các tổ vươn khơi được 
học hỏi kinh nghiệm nhiều hơn. Người 
cũ giúp đỡ người mới. Cứ thế cùng 
nhau vươn lên. Nhiều ngư dân còn ngại 
tham gia các tổ vươn khơi vì sợ mất tự 
do, nhưng khi tham gia rồi mới thấy 
được rất nhiều lợi ích, năng suất đánh 
vượt trội, các sự cố trên biển giảm đáng 
kể”. 

Bên cạnh việc lập các tổ ngư dân 
vươn khơi, Bình Thuận còn nâng cấp 
các cảng cá, xây dựng và quy hoạch các 
vùng nuôi trồng thủy hải sản trên biển, 
kết nối và tạo mọi điều kiện để các 
doanh nghiệp trong và ngoài nước đến 
địa phương thu mua sản phẩm. Mọi cơ 
sở nuôi trồng, chế biến đều phải cam kết 
không sử dụng hóa chất, các loại chất 
cấm để bảo quản thực phẩm. 

Đông Hưng / Lao động xã hội.- 2018.- 
Số 69 (ngày 10 tháng 6).- Tr.7
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KHAI THÁC, CHẾ BIẾN TITAN Ở BÌNH THUẬN:  

QUY HOẠCH LẠI VÙNG THĂM DÒ, KHAI THÁC 

o yêu cầu mở rộng, phát triển một 
số ngành mũi nhọn khác, mới đây 
tỉnh Bình Thuận mới đây đã lập kế 

hoạch và đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi 
trường, Bộ Công thương trình Thủ tướng 
Chính phủ điều chỉnh vùng dự trữ, khai 
thác, chế biến titan cho phù hợp. Từ đề 
xuất của tỉnh Bình Thuận, các doanh 
nghiệp đã và đang đầu tư khai thác, chế 
biến titan cho rằng sẽ gặp khó khăn nếu 
được phê duyệt. 

Thu hẹp diện tích thăm dò, khai 
thác 

Dù một số doanh nghiệp đang đầu 
tư xây dựng nhà máy khai thác, chế biến 
sâu titan và bước đầu đi vào khai thác ổn 
định, nhưng vào tháng 3.2018 UBND tỉnh 
Bình Thuận lập báo cáo đề xuất Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, Bộ Công thương 
và trình Thủ tướng Chính phủ cắt giảm 
diện tích thăm dò, khai thác và khu vực 
dự trữ khoáng sản titan. Tờ trình tỉnh Bình 
Thuận nêu rõ, đối với 8 khu vực chưa cấp 
phép thăm dò với diện tích 7.344ha sẽ 
đưa ra khỏi quy hoạch quặng titan 7 khu 
vực với diện tích 2.289ha. Đối với khu vực 
Lương Sơn III, diện tích khoảng 5.055ha 
chỉ để lại khoảng 1.000ha để hoán đổi cho 
các đơn vị đã cấp giấy phép thăm dò, khai 
thác nhưng nay không đủ điều kiện khai 
thác; phần diện tích còn lại đưa vào dự 
trữ và đề nghị cho phép đầu tư dự án điện 
gió, điện mặt trời, nông nghiệp công nghệ 
cao. Còn tại 10 khu vực đã cấp giấy phép 
thăm dò với diện tích 9.641ha, đề xuất 
đưa 4 khu vực, diện tích 675ha ra khỏi 
quy hoạch quặng titan để triển khai các 
dự án khác; 6 khu vực rà soát, cắt giảm 
các diện tích chồng lấn quy hoạch đất lâm 
nghiệp. Riêng khu vực Lương Sơn I và II, 
mỗi khu vực đưa vào quy hoạch phân kỳ 
khai thác hợp lý khoảng 2.000ha, diện tích 
còn lại chưa khai thác đề nghị đưa vào dự 
trữ và cho triển khai dự án điện gió, điện 
mặt trời, nông nghiệp công nghệ cao. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc 
Hai: “Bình Thuận sẽ tạo điều kiện cho các 
doanh nghiệp khai thác,chế biến sâu titan”. 
Ảnh: Pham Duy 

Đối với 8 khu vực đã được cấp giấy 
phép khai thác với 6 giấy phép còn hạn có 
diện tích 2.137ha, yêu cầu việc khai thác 
phải bảo đảm hoàn tất đầy đủ các thủ tục 
theo quy định, không làm ảnh hưởng đến 
nguồn nước của người dân, khu vực nào 
không đủ nguồn nước thì điều chỉnh quy 
mô công suất cho phù hợp. 2 khu vực với 
diện tích 405ha đưa ra khỏi Quy hoạch 
quặng titan để triển khai các dự án khác 
gồm: Khu vực mỏ Suối Nhum hết hạn khai 
thác, diện tích 181ha; khu vực Mũi Đá 1, 
phường Phú Hài, TP Phan Thiết, diện tích 
224ha đề nghị hoán đổi vào khu vực 
Lương Sơn III. Như vậy, nếu được Thủ 
tướng Chính phủ chấp thuận, từ 26 khu 
vực với tổng diện tích 19.527ha được quy 
hoạch khai thác titan của tỉnh Bình Thuận 
trước đây sẽ giảm xuống còn 13 khu vực 
với tổng diện tích khoảng 7.730ha. 

Doanh nghiệp gặp khó? 

Giám đốc Công ty TNHH khai thác 
chế biến khoáng sản Cát Tường Đỗ Thị 
Mỹ Phượng cho rằng, nếu đề xuất cắt 
giảm diện tích được phê duyệt thì các 
doanh nghiệp đã đầu tư vào lĩnh vực khai 
thác, chế biến titan sẽ gặp nhiều khó 
khăn. Bà Phượng kiến nghị: “Để hài hòa 
lợi ích và các doanh nghiệp vẫn được đầu 

D 
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tư vào các lĩnh vực khác, tỉnh Bình Thuận 
nên chọn những địa điểm khác thuận lợi 
và chưa quy hoạch khai thác, chế biến và 
dự trữ khoáng sản để quy hoạch điện gió, 
trung tâm du lịch hoặc phát triển nông 
nghiệp công nghệ cao. Những địa điểm 
đã lập và phân vùng khai thác, dự trữ 
khoáng sản không nên quy hoạch các dự 
án khác”. 

Nghị quyết số 94/2016/NQ-HĐND 
ngày 29.4.2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh 
Bình Thuận về “Điều chỉnh quy hoạch tổng 
thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình 
Thuận đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 
2030” nêu rõ: Đến 2020 từng bước hình 
thành ngành công nghiệp titan với các sản 
phẩm chế biến sâu từ xỉ titan trở lên. Đến 
năm 2030 phát triển ngành công nghiệp 
titan ổn định và bền vững với trung tâm khai 
thác, chế biến quặng titan quy mô lớn công 
nghệ tiên tiến; tập trung ưu tiên phát triển 
các sản phẩm pigment, titan xốp, titan kim 
loại và titan hợp kim phục vụ nhu cầu trong 
nước và xuất khẩu...”. 

Tổng giám đốc một doanh nghiệp 
hoạt động trong lĩnh vực titan tại Bình 
Thuận cho biết, doanh nghiệp của ông đã 
đầu tư nhiều tỷ đồng để thăm dò, lập báo 
cáo thẩm định, đánh giá tác động môi 
trường, phí bảo vệ môi trường, tiền cấp 
quyền, thăm dò khai thác, nhất là việc đầu 

tư xây dựng nhà máy tuyển quặng tinh 
hiện đại, ít sử dụng nguồn nước, không 
gây ô nhiễm môi trường. Thế nhưng giảm 
diện tích khai thác, dự trữ, chúng tôi sẽ 
gặp nhiều khó khăn. 

Tại buổi làm việc với Bộ Tài nguyên 
và Môi trường, Bộ Công thương, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư vào ngày 7.3.2018, 
UBND tỉnh Bình Thuận kiến nghị Thủ 
tướng Chính phủ cần đánh giá, làm rõ số 
liệu tài nguyên quặng titan và số liệu trữ 
lượng quặng titan trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận, khu vực nào có trữ lượng tập 
trung quy mô lớn, bảo đảm nguồn nước 
để khai thác, bảo đảm vấn đề môi trường, 
khai thác hiệu quả thì mới xem xét đưa 
vào quy hoạch quặng titan và quy hoạch 
khu vực dự trữ quặng titan. Tỉnh cũng 
kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ 
Công thương sớm hoàn tất việc điều 
chỉnh quy hoạch quặng titan, trình Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt để tháo gỡ 
các khó khăn, vướng mắc của doanh 
nghiệp, địa phương. 

Phạm Duy // 
http://www.daibieunhandan.vn.- 2018 

(ngày 9 tháng 6) 

__________________________________ 

KHAI THÁC, CHẾ BIẾN TITAN Ở BÌNH THUẬN: 

TẠO ĐIỀU KIỆN CHO DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ BÀI BẢN 

rước thông tin các doanh nghiệp 
đầu tư khai thác, chế biên sâu 
ngành khoáng sản titan ở Bình 

Thuận cho rằng, đang gặp khó khăn khi 
UBND tỉnh đề xuất điều chỉnh Quy hoạch 
phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và 
sử dụng quặng titan giai đoạn đến năm 
2020, có xét đến năm 2030 theo Quyết 
định số 1546/QĐ-TTg ngày 3.9.2013 và 
khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia theo 
Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 6.5.2014 
của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn 
tỉnh Bình Thuận, Báo Đại biểu Nhân dân 

đã trao đổi với Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận PHẠM VĂN NAM. 

- Thưa ông, UBND tỉnh Bình Thuận 
có văn bản đề nghị với Tỉnh ủy, lãnh đạo 
các Bộ Công thương và Tài nguyên Môi 
trường, Thủ tướng Chính phủ quy hoạch 
lại vùng dự trữ, thăm dò, khai thác, chế 
biến titan. Cụ thể vấn đề này như thế 
nào? 

- Việc điều chỉnh thăm dò, khai thác, 
chế biến titan, Chính phủ giao cho Bộ 
Công thương chủ trì phối hợp với Bộ Tài 

T 
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nguyên và Môi trường, tỉnh Bình Thuận rà 
soát, tham mưu đề xuất Thủ tướng Chính 
phủ có hướng quy hoạch khu vực dự trữ, 
thăm dò, khai thác, chế biến. Tổng diện 
tích quy hoạch gồm quy hoạch khai thác 
và dự trữ quặng titan là 102.227ha, chiếm 
13% diện tích tự nhiên của tỉnh. Khu vực 
dữ trữ được phân bố từ các dãy đồi cát 
ven biển đến giáp Quốc lộ 1A (huyện Bắc 
Bình) và là vị trí chiến lược của tỉnh Bình 
Thuận. Đây là những khu vực ven biển, 
dân cư sinh sống khá đông, lại là khu vực 
phù hợp với phát triển du lịch, điện gió và 
các khu đô thị. Trong khi đó, tỉnh lại có 
hướng phát triển 3 trung tâm gồm năng 
lượng tái tạo, trung tâm du lịch và trung 
tâm khai thác, chế biến titan để thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội một cách đồng 
bộ. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
phủ, Bình Thuận chỉ là cơ quan tham 
mưu, đề xuất theo hướng bảo đảm phát 
triển kinh tế - xã hội, bảo đảm điều kiện để 
doanh nghiệp thăm dò, khai thác, không 
ảnh hưởng đến môi trường và các quyền, 
lợi ích khác của Nhà nước không bị xâm 
hại như rừng, biển... Đây là những yếu tố, 
là cơ sở để tỉnh đề xuất Bộ Công thương, 
Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất 
Chính phủ đánh giá, điều chỉnh lại cho 
phù hợp. 

- Thời gian qua, các doanh nghiệp 
khai thác, chế biến titan có đóng góp như 
thế nào đối với sự phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh Bình Thuận, thưa ông? 

- Thực ra các doanh nghiệp mới chỉ 
đang thăm dò, khai thác ở mức cầm 
chừng nên chưa có đóng góp nhiều về 
ngân sách cho địa phương. Cụ thể, các 
doanh nghiệp khai thác, chế biến titan mới 
chỉ đóng góp vào ngân sách tỉnh gần 160 
tỷ đồng. Tuy nhiên, đánh giá một cách 
khách quan thì các doanh nghiệp đã đầu 
tư rất lớn vào xây dựng nhà máy, thăm 
dò, xác định trữ lượng, lập báo cáo đánh 
giá tác động môi trường. Nếu việc thăm 
dò, khai thác, chế biến và thị trường thuận 
lợi, các doanh nghiệp này sẽ có đóng góp 
đáng kể vào ngân sách địa phương. 

 

Lãnh đạo Tập đoàn Hưng Thịnh  giới thiệu nhà 
máy chế biến sâu về titan với các nhà khoa 
học. Ảnh: Phạm Duy 

- Thưa ông, việc quy hoạch lại vùng 
dự trữ, thăm dò, khai thác, chế biến titan 
có ảnh hưởng gì đến các doanh nghiệp 
đang đầu tư, khai thác, chế biến sâu về 
titan trên địa bàn theo đúng tinh thần chỉ 
đạo của Bộ Chính trị và Chính phủ? Nếu 
có, UBND tỉnh Bình Thuận sẽ giải quyết 
vấn đề này như thế nào? 

- Thời gian qua tỉnh cũng nhận được 
một số văn bản của doanh nghiệp phản 
ánh việc đánh giá, quy hoạch lại khu vực 
khai thác, chế biến và dự trữ titan ảnh 
hưởng đến việc sản xuất. Phải thừa nhận 
là các doanh nghiệp làm không sai. Do 
vậy không phải muốn thu hồi là thu hồi 
được mà phải tôn trọng luật pháp, phải 
chung tay để tháo gỡ khó khăn cho các 
doanh nghiệp hoạt động theo đúng quy 
định. Có quy hoạch thì doanh nghiệp mới 
đăng ký và làm các thủ tục để đầu tư. 
Quan điểm của Bình Thuận là không làm 
ảnh hưởng đến doanh nghiệp, mà phải có 
biện pháp tháo gỡ. Do vậy, tỉnh đã có quy 
hoạch khu vực khai thác, chế biến titan 
với diện tích hơn 300ha tại Khu công 
nghiệp Sông Bình, huyện Bắc Bình. Quan 
trọng nhất là doanh nghiệp nào chế biến 
sâu, chế biến sâu như thế nào, công nghệ 
ở đâu? 

- Theo ông, những chính sách mà 
Bình Thuận triển khai trong thời gian tới 
sẽ tạo niềm tin đối với các doanh nghiệp 
khai thác, chế biến titan như thế nào, 
cũng như tạo động lực để thu hút nhiều 
doanh nghiệp đầu tư vào các ngành, lĩnh 
vực khác trên địa bàn tỉnh? 
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- Đa số doanh nghiệp khai thác, chế 
biến titan không có gì sai hết. Do vậy 
những khó khăn, vướng mắc của doanh 
nghiệp đã đầu tư vào Bình Thuận thì phải 
tìm cách tháo gỡ. Nguyên nhân trước đây 
do quy hoạch và nóng vội để kêu gọi 
doanh nghiệp đầu tư nên không đánh giá 
hết tác động. Hiện nay thực tế tỉnh chỉ đề 
xuất giảm khu vực dự trữ chứ không phải 
là khu vực đã giao cho các doanh nghiệp 
khai thác titan. Hiện nay vùng dự trữ là 
hơn 82.000ha, nếu muốn đầu tư các dự 
án khác thì phải xin ý kiến của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường để trình Thủ tướng 
Chính phủ, trong khi khu vực dự trữ 
khoáng sản không được đầu tư thì rất 
lãng phí. Do vậy tỉnh mong muốn và sẽ 
tạo điều kiện để thu hút dự án ngắn hạn 
với thời gian từ 20 - 25 năm vào khu vực 
này để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 
chứ không phải thu hồi. Sau này các 
doanh nghiệp titan khai thác hết diện tích 
đất được giao sẽ tiếp tục cấp phép những 
khu vực còn lại. Vấn đề là phải quản lý, 
kiểm soát được, không để cho người dân 
phản ứng, khai thác phải bảo đảm môi 
trường, từ đó mới thu hút được các nhà 
đầu tư vào các dự án khác chứ không chỉ 
riêng lĩnh vực khoáng sản. 

- Xin cảm ơn ông! 

 Phát biểu tại cuộc làm việc của Phó 

Thủ tướng Trịnh Đình Dũng với lãnh đạo 
tỉnh Bình Thuận vào cuối năm 2017, Chủ 
tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc 
Hai khẳng định, tỉnh Bình Thuận sẽ tạo điều 
kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp có đủ 
tiềm lực, có định hướng khai thác titan bền 
vững, chế biến sâu để nâng cao giá trị của 
titan theo Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 
25.4.2011 của Bộ Chính trị Khóa XI về định 
hướng chiến lược khoáng sản và công 
nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm 
nhìn đến năm 2030. Chúng tôi cũng đề nghị 
Chính phủ chỉ đạo với ngành công thương, 
tài nguyên và môi trường rà soát, điều chỉnh 
quy hoạch titan để bảo đảm môi trường, có 
hiệu quả về kinh tế và gắn với chế biến sâu. 
Riêng đối với các doanh nghiệp không có 
đủ tiềm lực, chỉ chú trọng vào khai thác và 
không đầu tư xây dựng nhà máy chế biến 
sâu, bài bản, gây ảnh hưởng đến môi 
trường, gây khó khăn cho người dân địa 
phương, tỉnh sẽ có chủ trương không cho 
khai thác và đề nghị với Bộ Tài nguyên và 
Môi trường thu hồi giấy phép để tập trung 
cho các doanh nghiệp có điều kiện và phù 
hợp với chính sách chung về lĩnh vực titan. 

Hà Nam // 
http://www.daibieunhandan.vn.- 2018 

(ngày 10 tháng 6) 

__________________________________ 

TRUNG TÂM NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN HIỆN ĐẠI - 
HIỆU QUẢ 

ến Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân - 
Cụm điện lực lớn nhất Việt Nam 
bao gồm 4 nhà máy và 1 cảng biển 

chúng tôi được chứng kiến những tổ máy 
công nghệ hiện đại, vận hành hiệu quả, 
đảm bảo an toàn môi trường, an ninh 
cảng biển, chúng tôi càng thấu hiểu và 
cảm nhận nỗ lực của đội ngũ người  lao 
động Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân trong 
suốt thời gian qua. 

Công nghệ hiện đại 

Một trong những Nhà máy khởi công 
và vận hành sớm nhất Trung tâm Nhiệt 

điện Vĩnh Tân đó là Dự án nhà máy điện 
Vĩnh Tân 2 do Tổng công ty Phát điện 3 
(EVNGENCO3) là chủ đầu tư, giao cho 
Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân quản lý, vận 
hành. 

Được phát lệnh khởi công xây dựng 
vào ngày 08/8/2010, công suất 1.244MW 
(2 x 622 MW) gồm 02 tổ máy, sử dụng 
nhiên liệu than cám 6a trong nước, công 
nghệ lò than phun, với thông số cận tới 
hạn. Năm 2015, lần lượt các tổ máy số 1, 
tổ máy số 2 của Nhà máy được đưa vào 
vận hành phát điện thương mại. Tính đến 

Đ 
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30/3/2018, Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã hòa 
lưới điện quốc gia 20 tỷ kWh. Đây là một 
sản lượng điện rất lớn của một nhà máy 
nhiệt điện than được xây dựng đầu tiên tại 
khu vực phía Nam, góp phần đáp ứng kịp 
thời nhu cầu điện năng cho sự phát triển 
kinh tế xã hội của đất nước, khu vực miền 
Nam và tỉnh Bình Thuận nói riêng. 

 

Tiếp đến là Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 
gồm 2 tổ máy với công suất mỗi tổ máy là 
600 MW, tổng công suất lắp đặt là 1200 
MW, dự kiến sản lượng phát điện hàng 
năm khoảng 7,2 tỷ kWh. Đây là nhà máy 
nhiệt điện than có quy mô lớn đầu tiên ở 
Việt Nam sử dụng công nghệ lò hơi thông 
số trên tới hạn (super critical). Đây là yếu 
tố quan trọng hàng đầu trong việc thiết kế 
và xây dựng nhà máy nhằm đảm bảo các 
chỉ tiêu cao về độ sẵn sàng, hiệu suất, 
tính ổn định, an toàn và đảm bảo các yêu 
cầu về bảo vệ môi trường của Việt Nam 
và Quốc tế nhờ áp dụng các công nghệ 
giảm thiểu ô nhiễm môi trường hiện đại 
như lọc bụi, giảm NOx, khử SOx và xử lý 
nước thải. 

Cũng cần nói thêm, để đáp ứng nhu 
cầu nhập than cho Nhà máy Nhiệt điện 
Vĩnh 4 và Vĩnh Tân 4 mở rộng, Cảng than 
Vĩnh Tân 4 cũng đồng thời được phê 
duyệt tại Quyết định số 2414/QĐ-TTg 
ngày 11/12/2013. Tuy nhiên,với  Cảng 
phải được nạo vét để có thể tiếp nhận 
được tàu có tải trọng 100.000 DWT. 

Trao đổi với Thiếu tá Nguyễn Văn 
Hoàng, Trạm kiểm soát Biên Phòng Vĩnh 
Tân được biết, giữa Trạm Kiểm soát Biên 
phòng Vĩnh Tân và các đơn vị như Hải 
quan, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, công 
an xã Tuy Phong có sự phối hợp với nhau 

trong công tác giám sát, nhằm đảm bảo 
an ninh cũng như ứng phó sự cố ở cảng 
than. Tại cảng được lắp đặt hệ thống 
camera theo dõi quá trình nhập hàng cũng 
như người lên xuống tàu. 

Trao đổi với chúng tôi, Phó Giám 
đốc Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân -  Ông Lý 
Tư Trí cho biết, nhằm đáp ứng đòi hỏi về 
môi trường, với mục tiêu giảm thiểu tác 
động đến môi trường xung quanh chúng 
tôi đang thực hiện chuyển đổi nhiên liệu 
đốt khởi động lò từ dầu HFO sang dầu DO 
(hoàn thành trong năm 2018), hoàn thành 
cải tiến hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP) 
để đưa vào vận hành ngay từ khi khởi 
động lò hơi (vào cuối năm 2016), giải 
quyết triệt để việc phát thải khói đen trong 
quá trình khởi động.  

Hiệu quả về kinh tế và xã hội 

Hiệu quả không những đóng góp về 
kinh tế mà Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 
đi vào hoạt động có ý nghĩa rất lớn về mặt 
xã hội. Từ khi đi vào vận hành, Nhà máy 
đã đã tạo ra nhiều việc làm cho người dân 
địa phương (hiện có 393 người chiếm 
58,92% tổng số lao động của Công ty 
Nhiệt điện Vĩnh Tân), thực hiện tốt công 
tác an sinh xã hội, thông tin tuyên truyền, 
đây là một đơn vị tích cực và có trách 
nhiệm với địa phương; hàng năm đóng 
góp cho ngân sách của tỉnh Bình Thuận 
hơn 240 tỷ đồng và gần 600 triệu đồng 
tham gia các quý vì người nghèo, quỹ tình 
thương, xây dựng và mua sắm trang thiết 
bị trường học… Riêng 4 tháng đầu năm 
2018, Công ty đã chi cho các hoạt động 
này là 230 triệu đồng. 

 

Giải quyết việc làm, góp phần đảm 
bảo an sinh xã hội, Công ty Nhiệt điện 
Vĩnh Tân là đơn vị nỗ lực thực hiện tốt 
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công tác quản lý môi trường, các giải 
pháp tiêu thụ tro xỉ, hạn chế tác động ảnh 
hưởng ra môi trường xung quanh.  Công 
ty lắp đặt hệ thống quan trắc, giám sát khí 
thải, nước thải, camera baixir để theo dõi 
giám dát tại chỗ cũng như truyền dữ liệu 
lien tục về sở. 

Đặc biệt, nhằm tăng cường giám sát, 
công khai minh bạch công tác vận hành 
sản xuất điện và quản lý môi trường, 
Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân tiếp đón 
chính quyền, người dân cũng như các 
đơn vị, trường học tới tham quan, học tập. 
Cũng trong quá trình hướng dẫn khách 
thăm quan, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân 
đã giới thiệu đầy đủ, cặn kẽ về tính ưu việt 
của công nghệ cũng như quy trình vận 
hành nhà máy, bãi xỉ, công tác vận hành 
hệ thống tiếp nhận than, công tác kiểm 

soát và xử lý tro bay, khói thải, nước thải, 
hoạt động xử lý tại bãi xỉ thải của nhà máy 
để người dân, khách thăm quan hiểu đúng 
về nhiệt điện than. Hành động mở cửa 
cho người dân vào thăm quan nhà máy 
như một minh chứng, một cam kết chặt 
chẽ của Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân về 
trách nhiệm bảo vệ môi trường trong quá 
trình sản xuất. 

Những gì đã và đang diễn ra nơi đây 
như thông điệp gửi đến cho cộng đồng về 
sự cần thiết của nhiệt điện than và hơn 
nữa đó là sự khẳng định về vai trò, trách 
nhiệm của nhiệt điện than đối với sự phát 
triển kinh tế xã hội phía Nam nói riêng và 
cả nước nói chung. 

Hằng Thương // 
https://baotainguyenmoitruong.vn.- 

2018 (ngày 8 tháng 6) 

__________________________________ 

PHỔ BIẾN DỰ THẢO LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH 
KINH TẾ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT AN NINH MẠNG 

hực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường 
trực Tỉnh ủy Bình Thuận, ngày 
26/6/2018, đồng chí Nguyễn Ngọc 

Hòa – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy đã phổ biến dự thảo Luật Đơn vị hành 
chính kinh tế đặc biệt và Luật An ninh 
mạng cho gần 200 cán bộ, đảng viên, 
công nhân viên chức của các ban đảng, 
Văn phòng Tỉnh ủy và Khách sạn Đồi 
Dương. 

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa, 
thời gian gần đây, lợi dụng việc Quốc hội 
đang thảo luận, xem xét thông qua Dự 
thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc 
biệt và Luật An ninh mạng, các thế lực thù 
địch tìm mọi cách xuyên tạc, kích động để 
chống phá; thổi phồng một số vấn đề còn 
đang cần thảo luận, làm rõ, bổ sung, sửa 
đổi thành những nguy cơ, nhằm tạo ra các 
sự việc, những điểm nóng phức tạp… 

Dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh 
tế đặc biệt được xây dựng nhằm thể chế 
hóa các Nghị quyết của Đảng và cụ thể 
hóa Hiến pháp năm 2013, tạo cơ sở pháp 

lý để xây dựng 3 đặc khu kinh tế, thử 
nghiệm thể chế phát triển vùng có tính đột 
phá, có sức lan tỏa lớn. 

 

Đã có nhiều luồng tư tưởng, quan 
điểm, nhiều người thuộc mọi tầng lớp, từ 
công nhân, nông dân, trí thức đến văn 
nghệ sĩ, nhà khoa học, kinh tế… có những 
đóng góp tâm huyết về dự thảo Luật Đặc 
khu. 

Sau khi tiếp thu ý kiến của các đại 
biểu Quốc hội, các tầng lớp nhân dân và 
cử tri, UBTVQH đã thận trọng, cân nhắc 

T 
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nhiều mặt và thống nhất với Chính phủ 
chỉnh lý dự thảo luật theo hướng không 
quy định trường hợp đặc biệt thời hạn sử 
dụng đất để sản xuất, kinh doanh tại đặc 
khu có thể được kéo dài không quá 99 
năm. UBTVQH thống nhất với Chính phủ 
trân trọng đề nghị Quốc hội cho điều chỉnh 
thời gian thông qua dự án luật này từ Kỳ 
họp thứ năm sang kỳ họp sau để có thêm 
thời gian nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý 
kiến xác đáng của các vị đại biểu Quốc 
hội, các cán bộ lão thành, chuyên gia, nhà 
khoa học và nhân dân, hoàn thiện dự thảo 
luật, bảo đảm xây dựng thành công 3 đặc 
khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú 
Quốc, giữ vững an ninh quốc phòng và 
chủ quyền quốc gia. 

Vì vậy, việc xem xét lùi thời hạn 
thông qua, để có thêm thời gian nghiên 
cứu, hoàn thiện dự thảo luật đặc biệt này, 
đã nhận được sự tôn trọng, đồng thuận 
lớn của nhân dân, dư luận, thể hiện sự 
xác tín, trách nhiệm của Chính phủ, của 
các đại biểu quốc hội, sự tin tưởng mà 
nhân dân gửi gắm tới những người đã 

được họ bầu chọn bằng lá phiếu cử tri của 
mình. Qua những ý kiến đóng góp đầy 
tâm huyết, cử tri và nhân dân cả nước đã 
thể hiện tinh thần yêu nước của mình, thể 
hiện trách nhiệm công dân, thể hiện lòng 
tin với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc 
hội và Chính phủ, Quốc hội cũng thể hiện 
trách nhiệm với cử tri, với nhân dân, cùng 
cam kết của những người nắm vận mệnh 
đất nước không bao giờ đi chệch hướng, 
khi nhân dân được biết, được bàn, được 
giám sát, kiểm tra đối với những vấn đề 
hệ trọng của đất nước, dân tộc. 

Kết thúc buổi phổ biến, đồng chí 
Huỳnh Thanh Cảnh, Phó Bí thư Thường 
trực Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí tham dự 
vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng và 
Nhà nước, Quốc hội, nắm chắc tình hình 
góp phần đảm bảo giữ vững an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa 
bàn Tỉnh Bình Thuận. 

Tô Thành Long // 
http://www.tuyengiao.vn.- 2018  

(ngày 26 tháng 6) 

__________________________________ 

CỬ TRI BÌNH THUẬN ĐỀ NGHỊ TĂNG CƯỜNG 
TUYÊN TRUYỀN, GIÚP NGƯỜI DÂN HIỂU RÕ 

VỀ CÁC DỰ ÁN LUẬT 

ừ ngày 22-27/6, Đoàn biểu Quốc hội 
tỉnh Bình Thuận đã tổ chức các buổi 
tiếp xúc cử tri tại các địa phương 

trong tỉnh nhằm thông báo kết quả kỳ họp 
thứ 5, Quốc hội khóa XIV và ghi nhận ý 
kiến của cử tri. 

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri nhất trí 
với kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 
XIV vừa qua. Nhiều cử tri đánh giá cao 
việc Quốc hội quyết định điều chỉnh thời 
gian thông qua dự án Luật Đơn vị hành 
chính - kinh tế đặc biệt từ kỳ họp thứ 5 
sang kỳ họp thứ 6, thể hiện tinh thần cầu 
thị, tiếp thu, lắng nghe ý kiến nhân dân.  

Cử tri đề nghị phải xử lý nghiêm các 
đối tượng có hành vi tụ tập gây rối, kích 

động, xúi giục, đập phá tài sản Nhà nước 
tại Phan Rí Cửa (Tuy Phong) và Phan 
Thiết; đồng thời tăng cường tuyên truyền, 
giúp người dân hiểu rõ về các dự án luật, 
tránh tình trạng bị thông tin giả gây hoang 
mang. Mỗi người dân, mỗi gia đình phải 
tự giáo dục các thành viên trong gia đình, 
không nghe theo lời kích động của người 
xấu, không tụ tập đông người, không tham 
gia gây rối. 

Cử tri huyện Bắc Bình và Hàm 
Thuận Bắc kiến nghị với Đoàn biểu Quốc 
hội một số vấn đề nổi cộm như: giá nông 
sản không ổn định, đầu ra bấp bênh; một 
số nơi thiếu nước sản xuất, phần lớn đất 
chỉ canh tác được một vụ, ảnh hưởng đời 
sống của đồng bào; tình trạng phá rừng, 

T 
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khai thác cát trái phép, tệ nạn xã hội, lạm 
thu hội phí phụ huynh học sinh; tình hình 
tham nhũng ngày càng diễn biến phức 
tạp, nhiều vụ tham nhũng được phát hiện 
với quy mô và mức độ cao hơn trước; tình 
trạng thực phẩm bẩn, chứa chất độc hại 
chưa được đẩy lùi…  

Cử tri huyện Hàm Tân, Hàm Thuận 
Nam, thị xã la Gi kiến nghị: Đường giao 
thông nông thôn xuống cấp, ảnh hưởng 
việc lưu thông của người dân; tình trạng 

hút chích ma túy phổ biến trong cộng 
đồng, cần phải có biện pháp xử phạt 
nặng; vấn nạn giã cào bay xảy ra nhiều 
năm nếu không được ngăn chặn thì cuộc 
sống ngư dân hành nghề ven biển ngày 
càng khó khăn... Ngoài ra, cử tri cũng đề 
nghị Quốc hội thảo luận đưa ra Luật Bảo 
vệ người tố cáo để chống tham nhũng... 

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

(ngày 27 tháng 6) 

__________________________________ 

BỘ TRƯỞNG CÔNG AN VÀO BÌNH THUẬN CHỈ ĐẠO 
XỬ LÝ VỤ GÂY RỐI 

áng nay, Bộ trưởng Công an, 
Thượng tướng Tô Lâm dẫn đầu 
đoàn công tác của Bộ đến Bình 

Thuận kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo 
an ninh trật tự và xử lý vụ tụ tập gây rối tại 
trụ sở UBND tỉnh và trên QL1A. 

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh 
Bình Thuận, Thượng tướng Tô Lâm 
khẳng định việc các đối tượng kích động, 
phá hoại tài sản nhà nước, tấn công lực 
lượng chức năng những ngày qua là hết 
sức nghiêm trọng, gây mất trật tự trị an. 

 

Bộ trưởng Công an Tô Lâm làm việc với lãnh 
đạo tỉnh Bình Thuận. Ảnh: VGP 

Bộ trưởng đánh giá cao những nỗ 
lực của tỉnh Bình Thuận trong việc triển 
khai các giải pháp đảm bảo an ninh trật 
tự, an toàn giao thông tại địa phương. 

Bộ trưởng yêu cầu các cấp, các 
ngành đề cao cảnh giác, sẵn sàng lực 
lượng xử lý nghiêm các đối tượng manh 

động, có những hành vi vi phạm pháp 
luật; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền đến mọi tầng lớp nhân dân để hiểu 
rõ chủ trương của Đảng, Nhà nước, tránh 
bị lợi dụng, kích động dẫn đến vi phạm 
pháp luật. 

Ông yêu cầu lãnh đạo tỉnh Bình 
Thuận cần đẩy mạnh công tác chỉ đạo, 
triển khai có hiệu quả các giải pháp đồng 
bộ nhằm giữ vững an ninh trật tự trên địa 
bàn trong thời gian tới. 

Trước đó, Bộ trưởng Công an đã 
đến thăm cán bộ, chiến sĩ bị thương trong 
khi làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh tại TP 
Phan Thiết. 

 

Xe của Bộ Công an rời trụ sở Công an tỉnh 
Bình Thuận sáng nay. Ảnh: Lê Huân 

Sau khi làm việc với Công an tỉnh, 
lúc 10h20, Bộ trưởng Tô Lâm rời trụ sở 
Công an tỉnh lên đường đến huyện Tuy 
Phong, nơi đã xảy ra vụ tụ tập gây rối trên 

S 
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QL1 A và đốt trụ sở đội PCCC cùng 8 ô tô 
của cảnh sát. 

Tối 10/6, lấy lý do phản đối dự thảo 
luật về đặc khu, hàng trăm người đã tập 
trung trước cổng UBND tỉnh Bình Thuận ở 
đường Hải Thượng Lãn Ông, TP Phan 
Thiết. Cơ quan chức năng thuyết phục, 
yêu cầu đám đông giải tán, không gây mất 
trật tự trước cơ quan nhà nước, song bất 
thành. 

Nhóm người quá khích đã xô cổng, 
giật sập hàng rào, đập bể cửa kính vọng 
gác và đốt cháy phòng bảo vệ trong trụ sở 
UBND tỉnh. 

Tại Sở KH-ĐT tỉnh nằm cạnh UBND 
tỉnh, các đối tượng quá khích đã vào đập 
phá các phòng làm việc, đốt cháy 3 ô tô, 
đốt giấy tờ, máy vi tính. Nhiều xe máy bị 
các đối tượng này mang ra cổng đốt cháy. 

Công an tỉnh đã phải triển khai lực 
lượng, trong vòng 30 phút giải tán đám 
đông và bắt giữ 102 đối tượng quá khích. 
Qua sàng lọc, hiện còn đang tạm giữ 8 đối 
tượng để củng cố hồ sơ xử lý theo quy 
định pháp luật. 

Sang tối 11/6, người dân lại tụ tập tại 
khu vực UBND tỉnh, một số đối tượng quá 
khích quăng đá vào lực lượng cảnh sát cơ 
động đang làm nhiệm vụ. Sau đó cảnh sát 

đã khống chế, bắt giữ 99 người. Hiện 
công an tỉnh đang sàng lọc để xử lý. 

Tại Tuy Phong, ngày 10/6 giao thông 
trên QL1 qua huyện bị ùn tắc nghiêm 
trọng khi nhiều người tràn ra quốc lộ tuần 
hành. Nhiều người lao ra đường chặn xe, 
thậm chí ném đá vào xe tuần tra lực 
lượng công an, gây hư hỏng nặng. 

Sáng 11/6, người dân lại tụ tập trên 
QL1 tại khu vực Cầu Nam, thị trấn Phan 
Rí Cửa, huyện Tuy Phong. Công an đã 
điều lực lượng cảnh sát cơ động ra đảm 
bảo an ninh. Tuy nhiên những người quá 
khích đã chống đối, tấn công lực lượng 
cảnh sát. 

Sau đó, những người quá khích đã 
kéo đến trụ sở đội PCCC thuộc Phòng 
Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh ở gần khu 
vực Cầu Nam, đốt cháy 8 ô tô, đập phá 
đốt cháy một số phòng làm việc. 

Theo đại tá Đào Ngọc Nghĩa, Phó 
giám đốc Công an tỉnh, qua khai thác 
nhóm nghi can xác định có sự tính toán, 
mua xăng để sẵn ở vị trí thuận lợi, khi có 
sự việc xảy ra thì sẽ dùng để chống đối lại 
lực lượng chức năng. Sau khi phân loại và 
củng cố hồ sơ, công an tỉnh sẽ khởi tố vụ 
án và bị can để điều tra, xử lý. 

Lê Huân // http://vietnamnet.vn.- 2018 
(ngày 13 tháng 6) 

__________________________________ 

TUYÊN TRUYỀN GIÚP NGƯỜI DÂN PHÒNG NGỪA 
CÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA KẺ XẤU 

ng Huỳnh Thái Dương, Phó Trưởng 
ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận 
cho biết, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Bình Thuận vừa gửi tài liệu đến các cơ 
quan truyền thông và đơn vị trong toàn 
tỉnh, tập trung tuyên truyền dự án Luật 
Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt và Luật 
An ninh mạng để người dân hiểu rõ, tránh 
bị xuyên tạc, kích động, gây mất an ninh 
trật tự. 

Từ ngày 15-6 đến nay, các cơ quan 
báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận đã tuyên truyền rộng rãi trong 
nhân dân, trong đó phân tích, làm rõ các 
quy định của pháp luật và vạch 
trần những luận điệu xuyên tạc của các 
thế lực thù địch trong thời gian qua. 

Bên cạnh công tác tuyên truyền, tại 
nhiều khu dân cư xảy ra gây rối tại tỉnh 
Bình Thuận vừa qua, chính quyền địa 
phương tiếp tục phát đi thông báo của 
Công an tỉnh Bình Thuận kêu gọi các đối 
tượng phạm tội ra đầu thú để hưởng 
khoan hồng của pháp luật. 

Ô 
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Cụm loa truyền thanh tại phường Phú Trinh, TP 
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Văn Chương 

Tại địa bàn thị trấn Phan Rí Cửa, 
huyện Tuy Phong, một số người dân cho 
biết, do không nắm được thông tin 
nên vừa qua, nhiều người dân đã bị 
các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo vào 
các hoạt động trái pháp luật. Hiện Công 
an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận 
đã khởi tố 10 bị can và bắt giữ 8 bị can vì 
hành vi gây rối, chống người thi hành 
công vụ tại thị trấn Phan Rí Cửa. 

Văn Chương // 
http://www.bienphong.com.vn.- 2018 

(ngày 19 tháng 6) 

__________________________________ 

PHAN THIẾT BÌNH YÊN 

au những ngày "nóng”, thành phố 
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã trở 
lại bình yên. Nhiều đoàn du lịch đã 

quay trở lại để thăm Trường Dục Thanh là 
nơi mà Bác Hồ từng đến ở và giảng dạy. 
Một số bà con địa phương cho biết, không 
cho con cháu tham gia tụ tập gây mất an 
ninh trật tự trên địa bàn. 

 

Khách tham quan nghe hướng dẫn viên 
Trường Dục Thanh nói về thời gian Bác Hồ dạy 
học tại trường. Ảnh: Lê Văn Chương 

Đêm 15-6, những con phố dọc 
đường Trần Hưng Đạo cho đến làng chài 
nằm tận ở khu Văn Thánh bên kia sông 
Cà Ty đều vang lên tiếng reo hò. Phần lớn 
người dân tập trung bên màn hình tivi để 
theo dõi các trận đấu bóng đá được 
truyền hình trực tiếp từ Nga. 

Sau trận bóng, trên đường phố trở 
nên lặng lẽ, không có bóng dáng của 
những thanh niên quá khích phóng nhanh, 
lạng lách trên đường sau cơn men say 
bóng đá. Thỉnh thoảng có bóng xe cảnh 
sát tuần tra giữ gìn an ninh trật tự trên 
đường phố. Không có cảnh lập chốt, cảnh 
sát đứng đầy đường như sự đồn đoán 
của nhiều người ở xa thông qua mạng xã 
hội. 

 

Cuộc sống thường nhật tại con đường trước 
UBND tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Văn Chương 

Buổi sáng, từng đoàn xe đưa khách 
tua đến thăm phố biển Phan Thiết. Một 
trong những nơi mà du khách dừng chân 
và lưu lại lâu nhất để nghe hướng dẫn 
viên nói chuyện, đó là Bảo tàng Hồ Chí 
Minh. Họ cũng thăm Trường Dục Thanh, 

S 
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nơi Bác đã dừng chân và giảng dạy 6 
tháng vào năm 1910 (năm Bác 20 tuổi), 
trước khi vào Sài Gòn ra đi tìm đường 
cứu nước. 

Những người vào thăm Trường Dục 
Thanh có đủ lứa tuổi. Chị Thủy, một người 
dân đến từ thành phố Hồ Chí Minh cho 
biết, tôi đưa con cháu vô đây để hiểu 
được Bác Hồ là một người vĩ đại. Còn 
nhiều thành viên trong đoàn cựu chiến 
binh đến từ các tỉnh Quảng Nam và 
Quảng Ngãi thì không giấu được niềm xúc 
động và nói rằng, những điều Bác Hồ nói 
ngày đó đến bây giờ vẫn luôn là chân lý. 

Buổi trưa, con sông Cà Ty - điểm 
nhấn của thành phố biển - đầy ắp nước 
vào khi thủy triều dâng cao. Từng đoàn 
tàu từ biển trở về. Thu nhập nghề biển ở 
Bình Thuận không tới mức tiền tỷ/năm 
như một số địa phương khác. Ngư dân đi 
bạn nghề giã cào cho biết, mỗi năm chỉ 
kiếm chừng 40 triệu đồng. Bà con ngư 
dân cho biết, trước đây thiên nhiên gần 
bờ ưu đãi quá, vì vậy từ khoảng năm 
2000 đến nay, tàu cá Phan Thiết đã không 
đủ sức đóng lớn như các tỉnh ngoài 
Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. 

Ngày nghỉ cuối tuần, nhưng các tốp 
thợ vẫn tranh thủ sửa lại những hạng mục 
cuối cùng của hàng rào, cổng ngõ UBND 
tỉnh Bình Thuận nằm trên đường Trần 
Hưng Đạo. Trước cổng UBND là 3 con 
đường đi sang sông Cà Ty và men theo 
đôi bờ, nơi cuộc sống vẫn diễn ra như 
thường lệ, với những chuyến xe chở cá, 
những người bưng gánh bán buôn. Câu 
chuyện về những ngày "nóng" được nhiều 
người chia sẻ ngắn gọn: “Mong sao thành 
phố bình yên!” 

 

Tàu cá ngư dân neo đậu trên sông Cà Ty. Ảnh: 
Văn Chương 

Tại con hẻm trên đường Trưng Nhị 
nằm cạnh sông Cà Ty, nhiều chị em phụ 
nữ cho biết: “Cũng có mấy đứa nhỏ hiếu 
kỳ thấy đông người thì tới coi rồi nghe 
người ta nói đặc khu gì đó mà con em 
mình thì đâu có biết. Nhưng bữa nay 
nhiều chị em đã nói con mình là không 
nên thấy chỗ đông người ném đá mà tới. 
Vì lẫn vô đó có một số người xì ke, ma 
túy, bị AIDS, coi chừng rước họa vô 
người”. 

Ông Vũ Văn Tuấn, Giám đốc Sở 
Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình 
Thuận cho biết, có nhiều thông tin trên 
mạng xã hội bị xuyên tạc đã làm phức tạp 
tình hình. Người dân khi tiếp cận với 
thông tin trên mạng phải cảnh giác, tỉnh 
táo, không nên chia sẻ những thông tin 
gây kích động, bạo lực, kêu gọi biểu tình, 
vì thực hiện hành vi đó là vi phạm pháp 
luật. 

Lê Văn Chương // 
http://www.bienphong.com.vn.- 2018 

(ngày 16 tháng 6) 

Các báo cùng đưa tin: 
Tiền Phong Số 166 

__________________________________ 

CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TẠI BĐBP 
BÌNH THUẬN CÓ CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC 

gày 8-6, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình 
Thuận đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 
năm thực hiện Đề án “Đổi mới 

công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong 
giai đoạn mới”. 

Qua 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới 
công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong 

N 
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giai đoạn mới", Đảng ủy, Bộ Chỉ huy 
BĐBP Bình Thuận thường xuyên quan 
tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị bám sát 
nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của 
cấp trên để triển khai thực hiện và đổi mới 
chương trình, nội dung, cách thức, 
phương pháp tiến hành. Trong đó, kết 
hợp giữa phương pháp giáo dục truyền 
thống với hiện đại; coi trọng việc đổi mới 
hình thức, phương pháp giảng dạy chính 
trị theo hướng trực quan sinh động với 
các dẫn chứng minh họa thực tiễn cụ 
thể; áp dụng công nghệ thông tin, xây 
dựng bài giảng, giáo án điện tử trong 
giảng dạy giúp người nghe dễ hiểu, 
dễ nhớ. 

Với việc triển khai thực hiện Đề án 
theo hướng sát với đối tượng và yêu cầu 
huấn luyện; thời gian qua, công tác giáo 
dục chính trị tại các đơn vị BĐBP Bình 
Thuận có sự chuyển biến tích cực; nội 
dung, hình thức, phương pháp giáo dục 
chính trị được đổi mới theo hướng chuẩn 
hóa, chất lượng công tác giáo dục chính 
trị không ngừng được nâng lên. Qua 
đó, góp phần định hướng tư tưởng và 
nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán 
bộ, chiến sĩ, xây dựng ý chí quyết tâm, 

khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao. 

 

Đại tá Đinh Văn Sáu, Chính ủy BĐBP 
Bình Thuận trao Giấy khen cho các tập thể, cá 
nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề 
án. Ảnh: Trung Thành 

Tại hội nghị, lãnh đạo BĐBP Bình 
Thuận đã trao tặng Giấy khen cho 3 tập 
thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong thực hiện Đề án. 

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

(ngày 8 tháng 6) 

__________________________________ 

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH BÌNH THUẬN 

SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI 
CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TẠI ĐƠN VỊ 

TRONG GIAI ĐOẠN MỚI” 

gày 8/6, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình 
Thuận tổ chức hội nghị sơ kết 5 
năm thực hiện Đề án “Đổi mới 

công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong 
giai đoạn mới”. 

Qua 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới 
công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong 
giai đoạn mới", Đảng ủy, Bộ Chỉ huy 
BĐBP tỉnh Bình Thuận thường xuyên 
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, 
đơn vị bám sát nghị quyết, chỉ thị, hướng 
dẫn của trên để triển khai, thực hiện và 

đổi mới chương trình, nội dung, cách 
thức, phương pháp tiến hành, kết hợp 
giữa phương pháp giáo dục truyền thống 
với hiện đại; coi trọng việc đổi mới hình 
thức, phương pháp giảng dạy chính trị 
theo hướng trực quan sinh động với các 
dẫn chứng minh họa thực tiễn cụ thể, áp 
dụng công nghệ thông tin, xây dựng bài 
giảng, giáo án điện tử trong giảng dạy 
giúp người nghe dễ hiểu, dễ nhớ. 

Với việc triển khai thực hiện đề án 
công tác giáo dục chính trị theo hướng sát 

N 
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với đối tượng và yêu cầu huấn luyện; thời 
gian qua, công tác giáo dục chính trị tại 
các đơn vị trong BĐBP tỉnh có sự chuyển 
biến đáng kể; nội dung, hình thức, 
phương pháp giáo dục chính trị được đổi 
mới theo hướng chuẩn hóa, chất lượng 
công tác giáo dục chính trị không ngừng 
được nâng lên; góp phần định hướng tư 
tưởng và nâng cao nhận thức, trách 
nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, xây dựng ý 
chí quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn, 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ chỉ huy 
BĐBP tỉnh Bình Thuận trao giấy khen cho 
3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất 
sắc trong thực hiện đề án. 

 

Đại tá Đinh Văn Sáu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy 
BĐBP tỉnh Bình Thuận trao giấy khen cho các 
tập thể, cá nhân có thành tích trong xuất sắc 
trong thực hiện đề án. 

Trung Thành // 
http://baoquankhu7.vn.- 2018  

(ngày 11 tháng 6)

__________________________________ 

BÌNH THUẬN TUYÊN THỆ CHIẾN SĨ MỚI 

áng ngày 12/6, Ban CHQS huyện 
Phú Quý và Trường Quân sự tỉnh 
Bình Thuận tổ chức lễ tuyên thệ 

cho 220 chiến sĩ mới vừa hoàn thành 
khóa huấn luyện tân binh. Buổi lễ tuyên 
thệ là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành 
của các chiến sĩ mới sau 3 tháng huấn 
luyện. Tuyên thệ trước cờ Quyết thắng 
của Quân đội, được đứng vào hàng ngũ 
Quân đội Nhân dân Việt Nam, với người 
chiến sĩ, đây là niềm vinh dự và tự hào. 

Tại trường Quân sự tỉnh Bình Thuận, 
binh nhì Võ Quốc Dương, thay mặt cho 
120 chiến sĩ mới huấn luyện tân binh tại 
trường thực hiện nghi thức tuyên thệ 
trước quân kỳ. Khoảnh khắc đứng dưới lá 
cờ Tổ quốc, đồng thanh hô xin thề của 
người quân nhân trong buổi lễ tuyên thệ là 
niềm vinh dự, xen lẫn tự hào của những 
người lính trẻ tràn đầy nhiệt huyết. 

Sau 3 tháng rèn luyện trên thao 
trường, hoàn thành tất cả các nội dung 
huấn luyện, kiểm tra các khoa mục như 
bắn đạn thật, ném lựu đạn thật, tra lắp và 
đánh bọc phá nổ đạt 100% khá, giỏi, an 
toàn tuyệt đối. Kiểm tra chính trị, điều lệnh 
đội ngũ, thể lực, kỹ thuật chiến đấu từng 

người và tổ đội, hậu cần, kỹ thuật đều đạt 
giỏi. Những bài học đầu tiên của người 
chiến sĩ, nay là hành trang để các anh tiếp 
tục cống hiến và thực hiện nhiệm vụ. Thử 
thách, khó khăn còn đang chờ họ tiếp 
bước vượt qua. Nối tiếp truyền thống anh 
hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, 
phát huy bản chất “Bộ đội cụ Hồ” và tính 
xung kích của tuổi trẻ, nhất định các binh 
nhì sẽ vững tay súng, hoàn thành tốt 
nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. 

 

Đại diện Bán giám hiệu trường Quân sự tỉnh 
tặng giấy khen cho 13 chiến sĩ mới đạt thành 
tích xuất sắc trong khóa huấn luyện tân binh 

Năm 2018, tỉnh Bình Thuận được 
nhận và huấn luyện 220 chiến sĩ mới. Tại 

S 
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Đại đội Bộ binh 1 Ban CHQS huyện Phú 
Quý huấn luyện 100 chiến sĩ và tại 
Trường Quân sự tỉnh 120 chiến sĩ. Mọi 
mặt của công tác chuẩn bị và tổ chức 
huấn luyện được thực hiện nghiêm túc, 
các đơn vị đã có nhiều cố gắng và giải 
pháp hợp lý để nâng cao chất lượng huấn 
luyện, rèn luyện chiến sĩ mới, vì vậy kết 

quả huấn luyện năm nay đạt cao hơn các 
năm trước, bộ đội luôn an tâm tư tưởng, 
sẵn sàng nhận và thực hiện nhiệm vụ khi 
được phân công.   

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

(ngày 12 tháng 6) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH TRUNG TÂM 
DU LỊCH 

ăn phòng Chính phủ vừa có thông 
báo kết luậncủa Thủ tướng Chính 
phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm 

việc với Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận. 

 

Một góc thành phố Phan Thiết 

Bình Thuận là tỉnh có nhiều tiềm 
năng, giàu tài nguyên, gồm cả bờ biển, 
khí hậu, khoáng sản. Trong thời gian qua, 
Tỉnh phát triển tốt trên nhiều mặt, thu 
ngân sách vượt kế hoạch, môi trường đầu 
tư được cải thiện. Tuy nhiên, Bình Thuận 
vẫn còn là tỉnh nghèo, nhận trợ cấp từ 
ngân sách Trung ương. 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bình 
Thuận cần sơ kết giữa nhiệm kỳ để kiểm 
điểm, đánh giá việc phát triển của địa 
phương để có bước đi, cách làm đồng bộ 
hơn, tốt hơn trong thời gian tới. Đặc biệt, 
Tỉnh cần bám vào các mục tiêu chiến lược 
trong phát triển như phấn đấu trở thành 
trung tâm du lịch, năng lượng, và phát 
triển nông nghiệp công nghệ cao… 

Trước hết, Tỉnh phải tạo điều kiện 
cho sản xuất, kinh doanh, tạo môi trường 

đầu tư tốt hơn trong tất cả các lĩnh vực 
công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ, 
phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức 
kế hoạch năm 2018, tạo động lực phát 
triển nhanh, bền vững cho những năm 
tiếp theo. Trong quá trình đầu tư phát 
triển, Tỉnh lưu ý chú trọng vấn đề môi 
trường sống của người dân, tránh để xảy 
ra khiếu kiện đông người liên quan đến 
đất đai, môi trường. 

Đẩy nhanh tiến độ dự án Cảng 
hàng không Phan Thiết 

Cảng hàng không Phan Thiết được 
quy hoạch với quy mô cấp sân bay 4E, 
dùng chung dân dụng và quân sự. UBND 
tỉnh Bình Thuận đã cơ bản hoàn thành 
công tác giải phóng mặt bằng. Để sớm 
triển khai đầu tư xây dựng Cảng hàng 
không Phan Thiết, đáp ứng yêu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an 
ninh, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định 
của pháp luật, Thủ tướng Chính phủ giao 
Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với 
Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Bình Thuận 
và các cơ quan liên quan, khẩn trương 
hoàn thiện việc phê duyệt điều chỉnh quy 
hoạch chi tiết Cảng hàng không Phan 
Thiết theo đúng quy định của Luật hàng 
không dân dụng Việt Nam. 

Sau khi quy hoạch chi tiết được 
duyệt, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc 
phòng, UBND tỉnh Bình Thuận và các cơ 
quan liên quan triển khai theo đúng quy 
định pháp luật về đầu tư và xây dựng, 
trong đó bao gồm việc xác định tổng mức 
đầu tư, hình thức đầu tư, cơ cấu nguồn 

V 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=194000
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vốn; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 
chủ trương đầu tư theo đúng quy định. 

Về đề nghị đầu tư Dự án đường ven 
biển quốc gia qua tỉnh Bình Thuận, gồm 
dự án làm mới đường trục ven biển 
ĐT.719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà và Dự 
án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.719 
đoạn Kê Gà - Tân Thiện bằng nguồn vốn 
dự phòng Trung ương của Kế hoạch đầu 
tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, 
Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh 
Bình Thuận rà soát quy hoạch xây dựng 
và quy hoạch sử dụng đất khu vực ven 
biển, khai thác hiệu quả quỹ đất thông qua 
đấu giá để tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng 

giao thông, trong đó có các tuyến đường 
nêu trên. 

Thủ tướng Chính phủ đồng ý hỗ trợ 
một phần vốn từ nguồn dự phòng của Kế 
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 
2016-2020 vốn ngân sách Trung ương. 
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài 
chính đề xuất mức hỗ trợ theo quy định 
sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội có ý 
kiến về việc sử dụng nguồn vốn này. 

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

(ngày 27 tháng 6) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN ĐẢM BẢO MÔI TRƯỜNG DU LỊCH 
AN TOÀN CHO DU KHÁCH 

áng 12/6, Phó chánh Văn phòng 
UBND tỉnh Bình Thuận Võ Thành 
Huy cho biết, UBND tỉnh Bình 

Thuận đã chỉ đạo các đơn vị: Công an 
tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở 
Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình 
Thuận cùng các địa phương tăng cường 
đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho 
khách du lịch đang lưu trú, nghỉ dưỡng và 
vui chơi tại các khu du lịch, resort trên địa 
bàn tỉnh, đặc biệt là du khách nước ngoài 
đang nghỉ dưỡng tại đây. 

Đồng thời, các ngành, địa phương 
đẩy mạnh tuyên truyền cho du khách 
không để các thành phần xấu lợi dụng, lôi 
kéo tham gia các hoạt động gây mất an 
ninh trật tự và an toàn xã hội…  

Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch tỉnh Bình Thuận đã có công văn 
chỉ đạo Hiệp hội du lịch và thông báo đến 
các cơ sở lưu trú, các khu du lịch tăng 
cường công tác an ninh đảm bảo an toàn 
tuyệt đối cho tính mạng và tài sản cho du 
khách trên các tuyến du lịch trọng điểm tại 
địa bàn. Bên cạnh đó, thông báo đến các 
cơ sở du lịch thông tin tình hình an ninh 
trật tự trên địa bàn và kêu gọi cán bộ, 
nhân viên, người lao động, du khách 

không nên tham gia các hoạt động làm 
mất trật tự an ninh… 

 

Phong cảnh bờ biển Mũi Né, Phan Thiết (Bình 
Thuận). Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN 

Cùng với đó, các cơ sở kinh doanh, 
khu du lịch trên địa bàn nâng cao ý thức, 
phát huy tinh thần cảnh giác, phát hiện tội 
phạm. Các tổ bảo vệ, tổ phòng cháy chữa 
cháy cũng được tăng cường chuẩn bị 
phương tiện đảm bảo xử lý kịp thời các 
tình huống bất ngờ có thể xảy ra, nhằm 
đảm bảo an toàn cho du khách và tài sản 
của doanh nghiệp.  

Những năm gần đây, Bình Thuận là 
điểm đến an toàn, thân thiện đối với du 
khách trong và ngoài nước. Bình Thuận 
có nhiều  thắng cảnh thiên nhiên, bãi biển 

S 
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đẹp. Tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh 
cũng không xảy ra tình trạng chặt chém, 
chèo kéo du khách; an toàn du khách luôn 
được đảm bảo.  

Vào thời điểm này, Bình Thuận đang 
bước vào mùa du lịch hè với lượng lớn du 
khách. Các cơ sở kinh doanh du lịch đã tu 
sửa, nâng cấp cơ sở vật chất, đồng thời 
thực hiện nhiều gói sản phẩm kích cầu 
mùa hè hấp dẫn. Các tour, tuyến đều 
được đặt từ nhiều tháng trước, công suất 
phòng các ngày cuối tuần đạt từ 50 - 

100%, riêng các ngày trong tuần đạt từ 35 
- 55%. 

Tính đến cuối năm 2017, tỉnh có hơn 
390 dự án du lịch được chấp thuận đầu tư 
còn hiệu lực, với tổng diện tích đất 7.400 
ha và tổng vốn đăng ký đầu tư là 63.500 
tỷ đồng. Cơ sở vật chất, dịch vụ phục vụ 
du lịch phát triển nhanh cả về số lượng và 
chất lượng với hơn 300 cơ sở lưu trú, 
tổng số 11.000 phòng và hơn 500 căn hộ, 
biệt thự cho khách du lịch thuê. 

Hồng Hiếu // https://baotintuc.vn.- 2018 
(ngày 13 tháng 6) 

__________________________________ 

BĐBP BÌNH THUẬN:  

KIỂM TRA BẮN ĐẠN THẬT CHO CHIẾN SỸ MỚI 
NĂM 2018 

hằm đánh giá trình độ tổ chức, 
phương pháp huấn luyện, khả 
năng, yếu lĩnh, động tác sử 

dụng vũ khí của chiến sỹ mới, ngày 4-
6, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động, 
BĐBP Bình Thuận tổ chức kiểm tra 
bắn đạn thật cho 137 chiến sỹ mới 
nhập ngũ năm 2018. 

 

Chiến sỹ mới thực hành kiểm tra bắn súng 
AK bài 1 ở tư thế đứng bắn. Ảnh: Trung 
Thành 

Với nội dung kiểm tra bắn đạt thật 
súng Tiểu liên AK bài 1 với 3 tư thế: 
nằm bắn, quỳ bắn và đứng bắn. Qua 

kiểm tra, 100% chiến sỹ mới tham gia 
bắn đạt yêu cầu trong đó hơn 76% 
khá, giỏi. Chiến sỹ mới tham gia kiểm 
tra bắn đạn thật có tâm lý tốt, yếu lĩnh 
động tác vững chắc, thao tác nhanh, 
đúng kỹ thuật, đảm bảo nghiêm kỷ luật 
và an toàn thao trường. 

Để đạt được kết quả này, Cấp ủy, 
Ban chỉ huy Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ 
động đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị, 
tổ chức huấn luyện phương châm “cơ 
bản, thiết thực, vững chắc” với 100% 
cán bộ huấn luyện bám nắm thao 
trường, trực tiếp luyện tập, hướng dẫn 
cùng chiến sỹ mới; đồng thời làm tốt 
công tác giáo dục chính trị tư tưởng, 
xây dựng bản lĩnh vững vàng cho 
chiến sỹ khi thực hành trên thao 
trường. 

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

(ngày 4 tháng 6) 

N 
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BĐBP BÌNH THUẬN TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ 
PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY 

rong 2 ngày 31-5 và 1-6, BĐBP Bình 
Thuận phối hợp với Phòng Cảnh sát 
Phòng cháy Chữa cháy - Cứu hộ 

Cứu nạn (PCCC-CHCN), Công an tỉnh 
Bình Thuận tổ chức lớp tập huấn nghiệp 
vụ phòng cháy, chữa cháy cho các đồng 
chí là chỉ huy, cán bộ kiêm nhiệm phụ 
trách công tác phòng cháy chữa cháy của 
cơ quan Bộ Chỉ huy và các đơn vị thuộc 
BĐBP tỉnh. 

Tại lớp tập huấn các học viên đã 
được cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC-
CHCN truyền đạt những nội dung cơ bản 
về công tác phòng chống cháy, nổ tại cơ 
quan, đơn vị; cách thức, phương pháp tổ 
chức và chỉ huy đơn vị xử lý tình huống 
khi xảy ra sự cố cháy, nổ; cấu tạo, tính 
năng, cách thức sử dụng của các phương 
tiện chữa cháy tại chỗ, kỹ năng thoát 
hiểm, biện pháp chữa cháy… 

 

Thực hành dập tắt đám cháy bằng bình chữa 
cháy và dụng cụ chữa cháy tại chỗ. Ảnh: Phú 
Thành 

Qua lớp tập huấn giúp nâng cao kiến 
thức về công tác phòng cháy, chữa 
cháy, chủ động trong công tác phòng 
ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý khi có cháy, 
nổ xảy ra tại cơ quan, đơn vị và khu vực 
biên giới biển đơn vị phụ trách. 

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

(ngày 1 tháng 6) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN ĐÃ SẴN SÀNG CHO THI QUỐC GIA 

ới sự chuẩn bị chu đáo cho kì thi 
trung học phổ thông quốc gia như 
thế, hội đồng thi tại tỉnh Bình Thuận 

chắc chắn sẽ diễn ra thành công và 
nghiêm túc. 

Năm nay, toàn tỉnh Bình Thuận có có 
11.785 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp 
quốc gia. 

Có 26 Điểm thi, được đặt tại các 
trường trung học phổ thông (trừ Trường 
trung học phổ thông Ngô Quyền huyện 
đảo Phú Quý). 

Cụm thi tại tỉnh Bình Thuận dự kiến 
có khoảng 1.500 cán bộ coi thi, trong đó 
có 850 giáo viên của tỉnh, 650 cán bộ, 

giảng viên của 3 trường đại học phối hợp 
tổ chức thi làm nhiệm vụ coi thi. 

Hiện nay, công tác chuẩn bị cho kì 
thi đã cơ bản hoàn thành. 

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo 
cũng đã chỉ đạo các trường trung học phổ 
thông tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, 
giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh về 
chủ trương tổ chức kỳ thi trung học phổ 
thông quốc gia năm 2018 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo một cách nghiêm túc và 
an toàn. 

Các trường trung học phổ thông 
trong địa bàn tỉnh cũng đã có kế hoạch ôn 
tập, rèn luyện kỹ năng làm bài thi, tổ chức 
thi thử để kịp thời nắm bắt năng lực học 

T 

V 

http://giaoduc.net.vn/GDVN/Hon-11-nghin-hoc-sinh-Binh-Thuan-chuan-bi-thi-thu-trung-hoc-pho-thong-quoc-gia-post185948.gd
http://giaoduc.net.vn/GDVN/Hon-11-nghin-hoc-sinh-Binh-Thuan-chuan-bi-thi-thu-trung-hoc-pho-thong-quoc-gia-post185948.gd
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tập của học sinh để có kế hoạch bồi 
dưỡng, phụ đạo kịp thời. 

 

Tỉnh Bình Thuận sẵn sàng cho kì thi trung học 
phổ thông quốc gia nghiêm túc, an toàn và 
đúng quy định (Ảnh minh họa: TTXVN). 

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị mọi 
điều kiện cho công tác thi cũng được ráo 
riết chuẩn bị như lập danh sách thí sinh có 
hoàn cảnh khó khăn ở các trường đặc biệt 
là học sinh huyện đảo Phú Quý để có chế 
độ hỗ trợ đặc biệt. 

Tin vui đã đến với học sinh Phú Quý 
là Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí 
Minh sẽ hỗ trợ mỗi em học sinh lớp 12 
Trường trung học phổ thông Ngô Quyền 
(Phú Quý ) 250.000 đồng/em vào đất liền 
dự thi. 

Sở Giao thông Vận tải có văn bản 
chỉ đạo cho tàu đưa đón học sinh vào đất 
liền dự thi miễn phí vé tàu (500 ngàn/2 
lượt đi về) đối với học sinh nghèo, có 
hoàn cảnh khó khăn, còn tất cả học sinh 
khác được giảm giá vé từ 20 - 30%. 

Công tác lo chỗ ở và phương tiện đi 
lại cho học sinh ở xa luôn được quan tâm 
hàng đầu để giúp các em học sinh yên 
tâm thi tốt. Có trường đã cử thầy cô đồng 
hành cùng các em suốt mùa thi. 

Cùng với đó, Sở Giáo dục và Đào 
tạo phối kết hợp với các sở ban ngành 
liên quan chuẩn bị tốt cho kì thi. 

Ví như kết hợp với Sở Tài chính 
chuẩn bị kinh phí cho kỳ thi, Công ty Điện 
lực Bình Thuận đảm bảo nguồn điện 
không bị gián đoạn, Sở Y tế bố trí cán bộ 
y tế, xe cấp cứu ở các điểm thi… 

Với sự chuẩn bị chu đáo như thế, hội 
đồng thi tại tỉnh Bình Thuận chắc chắn sẽ 
diễn ra thành công và nghiêm túc.  

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

(ngày 1 tháng 6) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN TẬP HUẤN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 
CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

oàn tỉnh Bình Thuận có 8 lớp với 
hơn 600 học viên là cán bộ quản lý 
trường học, giáo viên phụ trách 

công tác triển khai phòng cháy, chữa cháy 
của các trường. 

Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo 
Bình Thuận đã phối hợp với Phòng PC 
66, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tập 
huấn “Phòng cháy, chữa cháy và kỹ năng 
xử lý, thoát nạn trong đám cháy” cho đội 
ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tại các 
trường mầm non, tiểu học, trung học cơ 
sở và trung học phổ thông trên địa bàn 
tỉnh. 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận vừa tổ 
chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa 
cháy cho các bộ, giáo viên và học sinh 

T 
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Thời gian tập huấn kéo dài hơn một 
tuần, báo cáo viên chính là cán bộ, chiến 
sĩ Phòng PC 66, Công an tỉnh đảm nhận. 

Toàn tỉnh có 8 lớp với hơn 600 học 
viên là cán bộ quản lý trường học, giáo 
viên phụ trách công tác triển khai phòng 
cháy, chữa cháy của các trường. 

Nội dung học tập là những hiểu biết 
pháp luật về phòng cháy chữa cháy và 
cứu nạn cứu hộ; kiến thức cơ bản về 
cháy, nổ; biện pháp phòng cháy và chữa 
cháy; một số kỹ năng chữa cháy, sơ cứu 
người; thực hành một số tình huống cháy 
nổ, thoát nạn khi đám cháy xảy ra… 

Sau thời gian tập huấn, Sở Giáo dục 
và Đào tạo tỉnh Bình Thuận đề nghị các 
trường trung học phổ thông; các Phòng 
Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường 
mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tổ 
chức triển khai lại một cách sâu kỹ các 
kiến thức, kỹ năng cơ bản, thiết yếu về 
phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát 
nạn trong đám cháy cho cho các cán bộ, 
giáo viên, nhân viên và học sinh trong 
trường nắm rõ. 

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

(ngày 4 tháng 6) 

__________________________________ 

500 THANH NIÊN RA QUÂN LÀM SẠCH BÃI BIỂN 

áng 3-6, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 
Bình Thuận tổ chức Lễ ra quân 
“Chiến dịch thanh niên tình nguyện 

hè” và hưởng ứng “Chiến dịch hãy làm 
sạch biển” nhân Ngày Môi trường thế giới 
5-6, Ngày Đại dương thế giới 8-6 và Tuần 
lễ biển, đảo Việt Nam năm 2018. 

Tại lễ ra quân, tỉnh Đoàn đã trao 10 
suất học bổng cho các em học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mỗi 
suất 500 nghìn đồng và trao tặng 20 suất 
quà cùng 100 lá cờ Tổ quốc cho các gia 
đình ngư dân ở phường Hưng Long và 
Bình Hưng, thành phố Phan Thiết. Bên 
cạnh đó, Ban chỉ đạo Chiến dịch thanh 
niên tình nguyện hè còn trao tặng kinh phí 
xây dựng tuyến đường ánh sáng an ninh, 
xây dựng một ngôi nhà nhân ái và một 
ngôi nhà Khăn quàng đỏ với tổng kinh phí 
110 triệu đồng. 

Chị Lê Thị Bích Liên, Bí thư tỉnh 
Đoàn Bình Thuận cho biết: Chiến dịch 
thanh niên tình nguyện hè 2018 bắt đầu 
từ 1-6 đến 31-8. Với chủ đề “Tuổi trẻ 
chung tay xây dựng nông thôn mới và văn 
minh đô thị”, Chiến dịch thanh niên tình 
nguyện hè gồm nhiều hoạt động được tổ 
chức rộng khắp tới các cấp bộ đoàn, hội, 
đội, đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa 
bàn tỉnh. Trong đó nổi bật là một chương 

trình- bốn chiến dịch gồm: Chương trình 
Tiếp sức mùa thi, Chiến dịch tình nguyện 
Mùa hè xanh, Chiến dịch tình nguyện Hoa 
phượng đỏ, Chiến dịch tình nguyện Kỳ 
nghỉ hồng, Chiến dịch tình nguyện Hành 
quân xanh. Địa bàn hoạt động của Chiến 
dịch tình nguyên hè lần này được tập 
trung ở các xã khó khăn, các xã đăng ký 
về đích nông thôn mới trong năm 2018, 
các xã bãi ngang, ven biển… 

Sau lễ ra quân là chuỗi các hoạt 
động hưởng ứng “Chiến dịch hãy làm 
sạch biển”. 500 đoàn viên, thanh niên, lực 
lượng vũ trang cùng đông đảo người dân 
đã quét dọn, thu rom rác thải gần 2km bãi 
biển khu vực biển Đồi Dương- Thương 
Chánh, thành phố Phan Thiết và ra quân 
xóa biển quảng cáo, tờ rơi trên các cột 
điện các tuyến đường chính trong thành 
phố Phan Thiết. Ngoài ra, chiến dịch còn 
tổ chức diễu hành tuyên truyền, kêu gọi 
cộng đồng nâng cao nhận thức về vai trò, 
tầm quan trọng của biển đối với sự phát 
triển kinh tế, xã hội và đời sống con người 
và cùng chung tay hành động bảo vệ tài 
nguyên biển, môi trường biển bằng các 
hoạt động cụ thể và nhỏ nhất. 

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế 
giới, Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ 
biển, đảo Việt Nam năm 2018, sáng 3-6, 

S 
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tất cả các huyện, thị Đoàn trong tỉnh đều 
đồng loạt ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” 
với các việc làm cụ thể như: Chăm sóc và 
bảo vệ cây xanh rừng phòng hộ đầu 
nguồn, tổ chức dọn vệ sinh và xóa các 

điểm đen về ô nhiễm môi trương, thu gom 
rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét 
kênh mương… 

// https://vnanet.vn.- 2018 
(ngày 3 tháng 6) 

__________________________________ 

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHO NGƯỜI CÓ UY TÍN 
TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ 

an Dân tộc tỉnh Bình Thuận vừa tổ 
chức tập huấn chính sách, pháp 
luật cho 89 người có uy tín trong 

đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên 
toàn tỉnh. 

 

Các đại biểu đã được bồi dưỡng các 
chuyên đề “Vị trí, vai trò và trách nhiệm 
của người có uy tín trong tình hình hiện 
nay”, “Công tác dân tộc, tôn giáo trong 
việc phát huy vai trò của người có uy tín 

trong các DTTS”, “Vấn đề dân tộc, tôn 
giáo và cách thức tuyên truyền, vận động 
quần chúng tham gia giải quyết điểm nóng 
ở vùng đồng bào DTTS”… 

Qua tập huấn đã giúp cho người có 
uy tín phát huy tốt vai trò, trách nhiệm 
trong công tác tuyên truyền, vận động 
quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ 
trương, đường lối, chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước và các quy định 
tại địa phương. Đồng thời, hướng dẫn 
đồng bào DTTS tích cực phát triển sản 
xuất, xóa đói, giảm nghèo, phòng chống 
các tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục lạc 
hậu, góp phần phát triển kinh tế, xã hội tại 
địa phương. 

Mai Anh / Bưu điện Việt Nam.- 2018.- 
Số 76 (ngày 26 tháng 6).- Tr.14 

__________________________________ 

HỘI THI GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ GIỎI 
CẤP TỈNH NĂM 2018 

iễn ra trong 2 ngày (từ ngày 20 - 
21/6/2018), Hội thi Giảng viên lý 
luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 

2018 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình 
Thuận tổ chức đã thu hút đông đảo các 
giảng viên, giảng viên kiêm chức của 
trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, 
thành phố, đảng ủy trực thuộc tham gia. 

Tham dự hội thi có 16 thí sinh là các 
giảng viên, giảng viên kiêm chức của 

trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, 
thành phố, đảng ủy trực thuộc. Nội dung 
thi là một trong các chương trình đào tạo, 
bồi dưỡng lý luận chính trị do Ban Tuyên 
giáo Trung ương ban hành, tập trung vào 
các chương trình: học tập lý luận chính trị 
dành cho đối tượng kết nạp Đảng; bồi 
dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng 
viên mới; bồi dưỡng công tác đảng cho bí 

B 

D 
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thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở; chương 
trình sơ cấp lý luận chính trị. 

 

Mỗi thí sinh phải trải qua 03 phần thi 
gồm: Phần thi giáo án, giáo án phải ngắn 
gọn, rõ ràng, sạch đẹp (trình bày trên khổ 
giấy A4, không qúa 30 trang, phông chữ 
Times New Roman cỡ 14) bám sát nội 
dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng 
lý luận chính trị thực hiện ở trung tâm bồi 
dưỡng chính trị cấp huyện do Ban Tuyên 
giáo Trung ương ban hành, có phụ lục 
trích dẫn nguồn tài liệu phục vụ việc soạn 
giáo án; Phần thi giảng, thực hiện đủ 5 
bước lên lớp, lựa chọn một hoặc nhiều 
phần trong giáo án đã đăng ký dự thi đề 
giảng trong thời gian 25 phút, Thí sinh tự 
chọn các phương pháp giảng phù hợp với 
nội dung, nhưng phải sử dụng Powerpoint 
(giáo án điện tử). Nội dung thi phải là nội 
dung được thể hiện trong giáo án đã được 
gửi trước về Ban Tổ chức Hội thi. Ban 
Giám khảo ưu tiên chấm điểm trong thang 
điểm phần thi giảng đối với những thí sinh 
thoát ly giáo án trên giấy, có sáng tạo làm 
đồ dùng dạy học, ứng dụng tốt công nghệ 
thông tin vào quá trình thi, sử dụng linh 

hoạt, hiệu quả các phương pháp lên 
lớp; Phần thi vấn đáp, câu hỏi có nội dung 
liên quan đến nội dung bài đăng ký giảng, 
nghiệp vụ giảng dạy lý luận chính trị, tình 
huống về phương pháp sư phạm; thời 
gian suy nghĩ và trả lời câu hỏi trong vòng 
05 phút, khi trả lời câu hỏi, thí sinh không 
được sử dụng tài liệu. 

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải 
Nhất cho thí sinh Nguyễn Nam Đông, 
Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị 
huyện Bắc Bình; trao giải Nhì cho 02 thí 
sinh đến từ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 
huyện Hàm Tân và Trung tâm Bồi dưỡng 
chính trị huyện Hàm Thuận Bắc; trao 3 
giải Ba, 4 giải Khuyến khích cho các thí 
sinh khác tham gia Hội thi.  

Hội thi lần này nhằm tạo sự chuyển 
biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả 
công tác giáo dục lý luận chính trị tại các 
đảng ủy trực thuộc và trung tâm bồi 
dưỡng chính trị các huyện, thành phố; 
giúp ban tuyên giáo, trung tâm bồi dưỡng 
chính trị các huyện, thành phố có thêm 
căn cứ để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện 
kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ 
giảng viên, nâng cao trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ, đổi mới nội dung, 
phương pháp giảng dạy của giảng viên. 
Hội thi là cơ sở quan trọng để Bình Thuận 
lựa chọn các thí sinh tiêu biểu xuất sắc 
tham gia hội thi cấp Trung ương. 

Tô Thành Long // 
http://www.tuyengiao.vn.- 2018  

(ngày 22 tháng 6) 

__________________________________ 

GIẢI ĐUA THUYỀN TRUYỀN THỐNG VÔ ĐỊCH 
QUỐC GIA NĂM 2018 TẠI BÌNH THUẬN 

rong hai ngày 10 và 11-6, tại TP 
Phan Thiết (Bình Thuận), Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình 

Thuận phối hợp Liên đoàn đua thuyền 
Việt Nam tổ chức Giải đua thuyền truyền 
thống vô địch quốc gia năm 2018, quy tụ 

nhiều địa phương có thế mạnh về đua 
thuyền truyền thống trong cả nước. 

Tham gia giải, có sáu đội đua của 
các tỉnh: An Giang, Bình Thuận, Đác 
Nông, Hải Dương, Quảng Bình và TP Hồ 
Chí Minh, với 145 vận động viên. Giải đua 
lần này có 15 nội dung thi đấu ở các cự ly 

T 
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200m, 500m và 1.000m; trong đó, ở loại 
thuyền 22 vận động viên gồm: nam và 
hỗn hợp có sáu nội dung thi đấu ở tất cả 
các cự ly; loại thuyền 12 vận động viên, 
gồm: nam, nữ và hỗn hợp thi đấu chín nội 
dung ở tất cả các cự ly. 

 

Tham gia giải có sáu địa phương có thế mạnh 
về đua thuyền truyền thống trong nước. 

Trong hai ngày thi đấu, với sự cổ vũ 
của hàng nghìn khán giả địa phương và 
khách du lịch trong và ngoài nước, trên 
dòng sông Cà Ty yên ả hiền hòa của TP 
Phan Thiết đã trở nên sôi động với những 
con thuyền đua lướt nhanh trên sông, 
cùng các vận động viên với tinh thần thi 
đấu đầy quyết tâm, nỗ lực hết mình cố 
gắng đạt được thành tích cao nhất về cho 
địa phương mình. 

 

Ban Tổ chức trao giải cho những đội đạt thành 
tích cao ở các nội dung thi đấu. 

Kết quả, đội đua thuyền tỉnh Bình 
Thuận giành được năm Huy chương 
vàng, một Huy chương bạc và Hai huy 
chương đồng, đoạt Giải nhất toàn đoàn; 
đội đua tỉnh Hải Dương đoạt Giải nhì toàn 
đoàn với ba huy chương vàng, ba Huy 
chương bạc; đội đua tỉnh An Giang với ba 
Huy chương vàng, hai Huy chương bạc, 
và một Huy chương đồng, đoạt Giải ba 
toàn đoàn. 

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

(ngày 11 tháng 6) 

__________________________________ 

THÊM CHUYẾN TÀU KHÁCH ĐẾN ĐẢO PHÚ QUÝ 

àu cao tốc Superdong Phú Quý I có 
thể chạy trong gió cấp 7, được trang 
bị phao bè, áo phao cá nhân, pháo 

sáng, thiết bị thông tin, hành trình dự kiến 
trong vòng 2 giờ 30 phút. 

Sáng 21-6, tàu cao tốc Superdong 
mang tên Phú Quý I đã khởi hành chuyến 
đầu tiên từ cảng Phan Thiết đi đảo Phú 
Quý, tỉnh Bình Thuận. 

Theo đó, tàu cao tốc Superdong Phú 
Quý I có sức chứa 306 khách/chuyến. Tất 
cả các khoang đều được trang bị máy 
lạnh, ghế ngồi, tivi LCD, nhà vệ sinh, hệ 
thống nghe nhạc và xem phim giúp hành 
khách thư giãn suốt hành trình. 

 

Tàu cao tốc Superdong Phú Quý I chạy tuyến 
Phan Thiết - Phú Quý - Ảnh: Đức Trong 

 

T 
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Tàu Superdong Phú Quý I có thể 
chạy trong gió cấp 7, được trang bị phao 
bè, áo phao cá nhân, pháo sáng, thiết bị 
thông tin… để cứu sinh, đảm bảo sự an 
toàn hàng hải cho hành khách. 

 

Tất cả các khoang đều được trang bị máy lạnh, 
ghế ngồi, tivi LCD, hệ thống nghe nhạc và xem 
phim giúp hành khách thư giãn suốt hành trình 
- Ảnh: Đức Trong 

Vận tốc trung bình của tàu 
Superdong Phú Quý I là 26-28 hải lý/giờ. 
Do đó, dự kiến tàu chạy tuyến Phan Thiết 
- Phú Quý và ngược lại khoảng 2 giờ 30 
phút. 

Đảo Phú Quý đang là một trong 
những điểm du lịch hấp dẫn du khách ở 
tỉnh Bình Thuận. Đồng thời nhu cầu đi lại 
của người dân trên đảo cũng tăng cao. 

Trước khi tàu cao tốc Superdong 
Phú Quý I vận hành, cùng tuyến này chỉ 
có một tàu khách. Tình trạng quá tải, xếp 
hàng mua vé đi đảo Phú Quý, đặc biệt là 
trong những ngày lễ lớn liên tục xảy ra. 

Tàu cao tốc Superdong Phú Quý I đi 
vào hoạt động hi vọng sẽ góp phần thu 
hút thêm khách du lịch cũng như đáp ứng 
nhu cầu đi lại của người dân. Qua đó tạo 
tiền đề để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội cho huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình 
Thuận. 

 

Những hành khách đầu tiền trên tàu cao tốc 
Superdong mang tên Phú Quý khởi hành từ 
cảng Phan Thiết đến đảo Phú Quý, tỉnh Bình 
Thuận - Ảnh: Đức Trong 

Đức Trong // https://tuoitre.vn.- 2018 
(ngày 21 tháng 6) 

___________________________________ 

BÌNH THUẬN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NUÔI 
CHIM YẾN 

gày 6/6, UBND tỉnh Bình Thuận 
cho biết, tỉnh đã ban hành Quyết 
định 1402/QĐ-UBND quy định tạm 

thời về quản lý dẫn dụ và nuôi chim yến 
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Việc ban 
hành quyết định nhằm quản lý việc xây 
nhà dẫn dụ chim yến tự phát, thiếu kiểm 
soát trong khu dân cư gây ảnh hưởng đến 
đời sống của người dân trong khu vực.  

Theo Quyết định của UBND 
tỉnh Bình Thuận, các tổ chức, cá nhân chỉ 
được phép xây dựng, phát triển cơ sở dẫn 
dụ và nuôi chim yến khi đảm bảo các điều 
kiện như: ở các xã ngoại thành thành phố 

Phan Thiết, các xã ngoại thị thị xã La Gi 
và các xã thuộc các huyện trên địa bàn 
tỉnh; không nằm trong quy hoạch khu dân 
cư, đất lúa, thủy lợi, du lịch và không 
được chồng lấn với các dự án đã được 
UBND tỉnh phê duyệt; cách xa khu dân cư 
tập trung, bệnh viện, trường học, chợ tại 
thời điểm đầu tư xây dựng ít nhất 500 m; 
phải được cơ quan có thẩm quyền thẩm 
định, phê duyệt đầu tư. 

Đối với cơ sở dẫn dụ và nuôi chim 
yến tập trung có quy mô chuồng trại từ 
500 m2 trở lên phải thực hiện đánh giá tác 
động môi trường trình UBND thẩm định, 

N 

http://dantocmiennui.vn/xa-hoi/binh-thuan-vai-net-tong-quan/131973.html
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phê duyệt. Đối với cơ sở dẫn dụ và nuôi 
chim yến tập trung có quy mô chuồng trại 
từ 50 m2 đến dưới 500 m2 phải lập, đăng 
ký kế hoạch bảo vệ môi trường trình 
UBND cấp huyện xác nhận trước khi triển 
khai. Đối với cơ sở dẫn dụ và nuôi chim 
yến với quy mô chuồng trại nhỏ hơn 50 
m2 không phải đăng ký kế hoạch bảo vệ 
môi trường. 

 

Nhà nuôi chim yến. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng quy 
định nhà nuôi chim yến phải làm vệ sinh 
thường xuyên và thực hiện các biện pháp 
tiêu độc, khử trùng ít nhất một lần/tuần. 
Không sử dụng chất khử trùng ảnh hưởng 
đến chất lượng tổ yến. Trong trường hợp 
chống dịch, thực hiện vệ sinh tiêu độc, 

khử trùng theo hướng dẫn của cơ quan 
thú y. Chất thải từ việc nuôi chim yến phải 
được thu gom, tiêu độc, khử trùng và xử 
lý bằng một trong các biện pháp ủ, đốt, 
chôn lấp hoặc phương pháp khác nhằm 
đảm bảo an toàn trước khi đưa ra môi 
trường. 

Hiện nay, việc xây nhà dẫn dụ chim 
yến về làm tổ ở thành phố Phan Thiết, tỉnh 
Bình Thuận đang phát triển mạnh bởi hiệu 
quả kinh tế mà nó mang lại. Tuy nhiên, 
việc xây nhà dẫn dụ chim yến tự phát, 
thiếu kiểm soát trong khu dân cư gây ảnh 
hưởng đến đời sống của người dân trong 
khu vực. 

Theo thống kê của Phòng kinh tế 
thành phố Phan Thiết, hiện toàn thành 
phố có khoảng 35 hộ nuôi chim yến với 
tổng số lượng đàn trên 35.000 con. Tập 
trung nhiều nhất là ở các phường: Đức 
Thắng, Phú Tài, Thanh Hải, Xuân An, Phú 
Thủy… Tất cả các hộ nuôi chim yến trên 
địa bàn thời gian qua đều là tự phát, chưa 
được quy hoạch. 

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

(ngày 6 tháng 6) 

__________________________________ 

NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN LÀM GIẢM ĐA DẠNG 
SINH HỌC TẠI HÒN CAU 

ó là đánh giá của bà Trịnh Thị Cúc 
Tiên, trợ lý Tổ chức Bảo tồn thiên 
nhiên quốc tế (IUCN) tại Việt Nam. 

 

Một góc khu bảo tồn biển Hòn Cau 

Theo bà Trịnh Thị Cúc Tiên, trợ lý Tổ 
chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) tại 
Việt Nam, nhà máy nhiệt điện hoạt động 
trong vùng biển Vĩnh Tân làm giảm sút đa 
dạng sinh học của vùng biển Hòn Cau. 

Vị trợ lý IUCN cho rằng lý do giảm sút 
đa dạng sinh học là nhà máy hút một lượng 
lớn nước biển để làm mát hệ thống. Và khi 
xả nước ra thì hàng triệu sinh vật phù du, 
ấu trùng của các loài thủy sản sẽ chết, làm 
giảm đi khả năng tái sinh các nguồn tài 
nguyên thủy sản trong tương lai lâu dài. 

“Điều này ảnh hưởng cả chuỗi giá trị 
lớn hơn như ngành ngư nghiệp địa phương, 
du lịch, bảo tồn... Nên việc xả thải thêm nữa 

Đ 
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http://plo.vn/tags/IFbEqW5oIFTDom4=/vinh-tan.html


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 06  năm 2018 - 36 - 

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

thì sẽ càng đe dọa sự tồn tại của khu bảo 
tồn biển này”. 

Được biết, Tổ chức Bảo tồn thiên 
nhiên quốc tế (IUCN) vừa chọn ra danh 
sách 40 tình nguyện viên (TNV) tham gia 
Chương trình bảo tồn rùa biển 2018 tại Khu 
bảo tồn biển Hòn Cau. Chương trình chia 
làm bốn đợt kéo dài từ ngày 9-6 đến ngày 
27-7. 

 

Các TNV tại KBTB Hòn Cau. Ảnh: TÙNG KHA 

Đây là lần thứ hai Tổ chức Bảo tồn 
thiên nhiên quốc tế phối hợp với khu bảo 
tồn biển (KBTB) Hòn Cau tổ chức nhằm 
nâng cao nhận thức cho cộng đồng về tầm 
quan trọng của việc bảo tồn sinh vật biển. 

Theo đó, các TNV sẽ được tập huấn 
về công tác bảo tồn rùa biển, cùng cán bộ 
khu bảo tồn “đỡ đẻ” cho các cá thể rùa; 
tham gia tuần tra rùa biển lên đẻ tại các bãi 
đẻ; giúp cán bộ khu bảo tồn đo đạc kích 
thước, gắn thẻ đánh dấu rùa mẹ, di dời ổ 
trứng, giúp thả rùa con. 

Các hoạt động này không chỉ tập trung 
nói về rùa biển mà còn về bảo vệ môi 
trường biển, giảm rác thải nhựa ra biển. 
Bên cạnh đó các TNV còn tham gia hướng 

dẫn du khách trong công tác giữ gìn vệ sinh 
trên đảo. 

 

Ngoài ra, đây còn là dịp nâng cao 
năng lực cho cán bộ bảo tồn biển địa 
phương, vì các TNV trình độ cao có thể 
giúp dạy tiếng Anh, chia sẻ kỹ năng truyền 
thông cho cán bộ địa phương. 

Khu bảo tồn biển Hòn Cau được UBND 
tỉnh Bình Thuận thành lập năm 2009 với 
diện tích khoảng 12.500 ha. Đây là một địa 
điểm mới về bảo vệ bãi rùa lên đẻ từ năm 
2013 nên số lượng rùa biển chưa nhiều, tuy 
nhiên nơi đây có mức độ đa dạng sinh học 
cao với quần thể san hô nguyên thủy dài 
hơn 2 km với gần 234 loại san hô, 34 loài 
thủy sinh vật quý hiếm. 

Năm 2013, BQL khu bảo tồn biển Hòn 
Cau đã phát hiện 10 cá thể rùa biển lên khu 
vực đảo Hòn Cau sinh sản và đã bảo vệ 
thành công các ổ trứng, năm 2014 phát 
hiện ba cá thể rùa biển lên đẻ trứng, năm 
2015 có 10 cá thể lên bãi đẻ, 2016 có 13 cá 
thể rùa mẹ lên sinh sản tại đảo Hòn Cau và 
năm 2017 có tám cá thể rùa mẹ với 687 
trứng rùa và 490 trứng nở thành công thành 
rùa con bơi ra biển.  

Nguyễn Sâm // http://plo.vn.- 2018 
(ngày 6 tháng 6) 

__________________________________ 

BỘ NÔNG NGHIỆP LO DỰ ÁN 'XÉN' NHIỀU KHU 
BẢO TỒN BIỂN 

au vụ việc xin nhận chìm 1 triệu m3 
bùn cát xuống biển ở Bình Thuận, 
lo ngại các dự án “xén” các đảo, 

mặt nước bảo tồn biển, Bộ NN&PTNT đã 
đề nghị các tỉnh Thanh Hóa, Khánh Hòa, 

Bình Thuận rà soát, hoàn thiện thủ tục, 
sớm phê duyệt thanh lập khu bảo tồn 
biển, trong bối cảnh các địa phương này 
“ngâm” quá lâu. 

S 
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Bộ NN&PTNT việc nhấn chìm 1 triệu m3 bùn cát 
xuống biển Bình Thuận sẽ ảnh hưởng rất lớn 
đến khu bảo tồn biển Hòn Cau 

Theo Bộ NN&PTNT, năm 2010, Thủ 
tướng đã có quyết định 742 về phê duyệt 
quy hoạch hệ thống khu bảo tồn biển Việt 
Nam đến năm 2020. 

Bộ NN&PTNT đã quy hoạch chi tiết 
khu bảo tồn Hòn Mê (Thanh Hóa), Nam 
Yết (Khánh Hòa), Phú Quý (Bình Thuận) 
và bàn giao hồ sơ cho Sở NN&PTNT 
Thanh Hóa (tháng 12/2013), Khánh Hòa 
(tháng 12/2015) và Bình Thuận (tháng 
12/2015) để trình các cấp thẩm quyền phê 
duyệt thành lập theo đúng quy định của 
pháp luật. Tuy nhiên, đến nay, các khu 
bảo tồn biển nêu trên vẫn chưa được phê 
duyệt thành lập. 

Bộ NN&PTNT đề nghị UBND tỉnh nói 
trên rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có 
thẩm quyền phê duyệt, đưa các khu bảo 
tồn biển nói trên vào hoạt động trong năm 
2018. 

Trong thời gian chờ phê duyệt thành 
lập, không giao diện tích đảo, mặt nước 
thuộc phạm vi khu bảo tồn biển được quy 
hoạch cho các tổ chức, cá nhân để triển 
khai các dự án, các hoạt động xâm hại 
bảo tồn biển. Các vấn đề khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình triển khai, địa 
phương liên hệ với Bộ để giải quyết, tháo 
gỡ. 

Mới đây, Bộ NN&PTNT đã có ý kiến 
không đồng ý với đề nghị nhận chìm 1 
triệu m3 bùn, cát xuống biển của Nhà máy 
Nhiệt điện Vĩnh Tân 3, là “vật chất nạo 
vét” từ dự án nạo vét cảng Vĩnh Tân của 
nhà máy này, khi không đảm bảo được 
các quy định hiện hành. 

Điều đáng nói, để lý khối lượng bùn 
cát khổng lồ này, chủ dự án đề nghị được 
nhận chìm tại khu vực biển Vĩnh Tân trên 
diện tích 300ha, nơi được xác định là 
cách Khu bảo tồn Hòn Cau chỉ có 6km và 
cách vị trí mà dự án Nhà máy Nhiệt điện 
Vĩnh Tân 1 từng xin nhận chìm chỉ khoảng 
5km. 

Theo Bộ NN&PTNT,  vị trí được xác 
định để đổ vật liệu nạo vét mà chủ dự án 
nêu ra là không đảm bảo yêu cầu quy 
định tại khoản 4 Điều 57 Luật Tài nguyên 
môi trường biển và hải đảo. 

Vì vị trí này có khoảng cách quá gần 
khu bảo tồn biển Hòn Cau, có thể gây tác 
động xấu đến môi trường, hệ sinh thái 
biển tại khu vực này, đặc biệt là đối với 
khu bảo tồn biển Hòn Cau và các cơ sở 
sản xuất giống thủy sản. 

Trươc đó, năm 2016, Bộ NN&PTNT 
cũng bác đề xuất của tỉnh Bình Thuận, 
liên quan đề việc “xén” bớt trên 1.000 ha 
khu bảo tồn biển Hòn Cau, nhằm nhường 
lại diện tích cho các nhà máy nhiệt điện ở 
Vĩnh Tân. 

Nam Khánh // 
https://www.tienphong.vn.- 2018  

(ngày 14 tháng 6) 

__________________________________ 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
“TỪ CHỐI” ĐỀ NGHỊ ĐỔ BÙN XUỐNG BIỂN 

ộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn (NN&PTNT) vừa có văn bản 
trả lời Bộ Tài nguyên và Môi trường 

(TN&MT) liên quan đến vị trí nhận chìm 

bùn thải của nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 
3 xuống biển thuộc tỉnh Bình Thuận. B 
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Bộ NN&PTNT cho rằng, Văn bản số 
925/UBND-KTN ngày 19-3-2014 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về phương án và 
vị trí đổ vật liệu nạo vét ngoài khơi của 
cảng Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3 (Tuy 
Phong, Bình Thuận) được ban hành trước 
thời điểm Luật Tài nguyên, môi trường 
biển và hải đảo số 80/2015/QH 13 và Nghị 
định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15-5-2016 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Tài nguyên, môi 
trường biển và hải đảo được ban hành và 
có hiệu lực. Bởi vậy, văn bản này không 
còn phù hợp với các quy định hiện hành 
của pháp luật về nhận chìm ở biển. 

Theo Bộ NN&PTNT, vị trí nhận chìm 
bùn thải của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 
3 là không đảm bảo yêu cầu quy định. Vì 
vị trí này có khoảng cách quá gần Khu 
bảo tồn biển Hòn Cau, có thể gây tác 
động xấu đến môi trường, hệ sinh thái 
biển ở khu vực này, đặc biệt là với Khu 
bảo tồn biển Hòn Cau, và các cơ sở sản 
xuất giống thủy sản. 

Được biết, theo văn bản tham vấn ý 
kiến của Bộ TN&MT gửi các bộ, ngành 
liên quan và UBND tỉnh Bình Thuận, để 
đáp ứng cho tàu trọng tải 100.000DWT 
vào cảng, chủ đầu tư sẽ tiến hành nạo 
vét, vật chất khu trước bến cảng, với diện 
tích 5,4ha, tổng khối lượng vật chất nạo 
vét phát sinh khoảng 962.353m3 vật chất 
nạo vét. 

Khu vực nhiệt điện Vĩnh Tân 3 xin 
nhấn chìm rộng khoảng 300ha, cách ranh 
giới khu bảo tồn Hòn Cau và bãi cạn 
Breda 6km, cách vùng đệm 9km về 
hướng Tây. Trước đó, năm 2017, việc 
nhận chìm 1 triệu m3 bùn thải của nhiệt 
điện Vĩnh Tân 1 xuống biển Bình Thuận, 
cách Khu bảo tồn Hòn Cau 9km cũng đã 
bị phản đối gay gắt, và Bộ TN&MT cũng 
đã phải dừng dự án này. 

Ngọc Yến / Công an nhân dân.- 2018.- 
Số 4700 (ngày 9 tháng 6).- Tr.2 

__________________________________ 

LO SỢ TRO THẢI NHIỆT ĐIỆN:  

BÌNH THUẬN KÊU LÊN THỦ TƯỚNG 

 nhà máy nhiệt điện trong Trung tâm 
Điện lực Vĩnh Tân nếu cùng đi vào 
hoạt động sẽ có một lượng tro xỉ thải 

rất lớn nên UBND tỉnh Bình Thuận tỏ ra 
sốt ruột và lo ngại nguy cơ ô nhiễm môi 
trường. 

Văn phòng Chính phủ vừa có văn 
bản đề nghị Bộ Xây dựng, Công Thương, 
Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và 
Công nghệ giải quyết các vấn đề liên 
quan đến bãi thải xỉ của Trung tâm Điện 
lực Vĩnh Tân. 

Dự án Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân 
gồm các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1, 
2, 3, 4 và 4 mở rộng được đầu tư trên địa 
bàn xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh 
Bình Thuận. 

 

 

Một nhà máy nhiệt điện tại Trung tâm điện lực 
Vĩnh Tân. Ảnh: Tuấn Kiệt 

Đến nay, nhà máy nhiệt điện Vĩnh 
Tân 2 đã hoàn thành đi vào hoạt động từ 
tháng 3/2015, còn nhà máy Vĩnh Tân 1 và 
Vĩnh Tân 4 theo kế hoạch sẽ phát điện 
thương mại trong năm 2018-2019. Các 
nhà máy còn lại dự kiến sẽ đi vào hoạt 
động theo Quy hoạch sơ đồ điện VII của 

5 

http://vietnamnet.vn/nhiet-dien-than-tag42498.html
http://vietnamnet.vn/nhiet-dien-vinh-tan-tag121577.html
http://vietnamnet.vn/nhiet-dien-vinh-tan-tag121577.html
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Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt trong 
thời gian tới. 

Theo báo cáo gửi Thủ tướng của 
UBND tỉnh Bình Thuận, để đảm bảo hoạt 
động các nhà máy trên, Bộ Công Thương 
đã quy hoạch khu vực bãi thải xỉ để đổ tro 
xỉ sau khi đốt từ các nhà máy này với diện 
tích hơn 181 ha và cao trình tối đa là 27 
mét (sau khi lu lèn, đầm nén). 

Hiện nay, bãi thải xỉ đã tiếp nhận xỉ 
tro từ hoạt động sản xuất kinh doanh của 
nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và trong thời gian 
tới, khi các nhà máy còn lại đi vào hoạt 
động, lượng tro xỉ thải ra sẽ lớn hơn rất 
nhiều, khoảng 3.000 tấn/ngày/nhà máy. 

Dẫn chỉ đạo của Thủ tướng giao các 
bộ đẩy mạnh việc xử lý, sử dụng tro, xỉ và 
thạch cao, UBND tỉnh Bình Thuận than 
phiền sau 3 năm kể từ ngày nhà máy Vĩnh 
Tân 2 hoạt động, việc tiêu thụ sử dụng tro 
xỉ tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân vẫn 
chưa được giải quyết hiệu quả. 

Điều này khiến cho khối lượng tro xỉ 
lưu trữ tại bãi ngày càng lớn, làm cho bãi 
thải xỉ quá tải, dẫn đến các nguy cơ xảy ra 
các sự cố ô nhiễm môi trường khi có gió 
lớn và mưa to như mưa lũ gây tràn tro, xỉ 
xuống khu dân cư và quốc lộ 1A; gió 

mạnh và lốc xoáy gây phát tán tro bụi ra 
môi trường xung quanh. Hệ quả là gây 
ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và 
bức xúc cho nhân dân trong khu vực. 

Vì vậy, UBND tỉnh Bình Thuận kêu 
lên Thủ tướng Chính phủ, đề nghị chỉ đạo 
Bộ Xây dựng tiến hành các công việc liên 
quan đến quy định về xử lý, sử dụng tro, 
xỉ làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây 
dựng và sử dụng trong các công trình xây 
dựng... 

Bình Thuận cũng muốn Bộ Công 
Thương khẩn trương đánh giá sức chịu tải 
của các bãi thải xỉ tại Trung tâm Điện lực 
Vĩnh Tân; hướng dẫn lập, phê duyệt đề án 
xử lý, tiêu thụ tro, xỉ của các nhà máy 
nhiệt điện. 

UBND tỉnh Bình Thuận cũng kêu gọi 
Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, 
công bố rộng rãi về “sự an toàn của việc 
sử dụng tro, xỉ (là chất độc hại hay không 
độc hại) trong các công trình xây dựng”, 
nhất là các công trình xây dựng cơ sở hạ 
tầng. 

Lương Bằng // 
http://vietnamnet.vn.- 2018  

(ngày 8 tháng 6) 

__________________________________ 

4 TRIỆU M3 TRO XỈ VĨNH TÂN KHÔNG NƠI 
TIÊU THỤ 

hà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã 
ký hợp đồng tiêu thụ tro, xỉ với 
Công ty CP Đầu tư Mãi Xanh 

trong cả đời dự án để sản xuất gạch 
không nung. Tuy nhiên, công ty này khó 
thực hiện theo tiến độ cam kết. 

Ngày 28-6, một nguồn tin cho biết 
ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng 
Bộ Công Thương, đã ký văn bản gửi 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc giải quyết 
các vấn đề liên quan đến bãi thải xỉ của 
Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. 

 

Bãi thải xỉ đang chứa gần 4 triệu m3 không 

có nơi tiêu thụ 

N 

http://plo.vn/tags/QsOjaSBUaOG6o2kgWOG7iQ==/bai-thai-xi.html
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Theo Bộ Công Thương, Trung tâm 
Điện lực Vĩnh Tân gồm 5 dự án nhà máy 
nhiệt điện (Vĩnh Tân 1, 2, 3, 4 và 4 mở 
rộng) với tổng công suất là 6.264 MW. 
Trong đó 3 nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 
1, Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 4 đã đi vào hoạt 
động, các dự án khác đang trong quá 
trình thi công xây dựng. 

Theo thiết kế, khi các nhà máy đi 
vào hoạt động thì lượng tro xỉ phát sinh 
khoảng 3.800.000 tấn/năm. Trong đó, 
nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 4 và 4 
mở rộng sử dụng chung bãi thải xỉ có 
diện tích 38,37 ha, chứa khoảng 9,3 
triệu m3, thời gian chứa là 5 năm. 

Đến nay, bãi thải xỉ đã chứa 3,9 
triệu m3. Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 
đã ký hợp đồng tiêu thụ tro, xỉ với Công 
ty CP Đầu tư Mãi Xanh (Công ty Mãi 
Xanh) trong cả đời dự án để sản xuất 
gạch không nung. Tuy nhiên, theo đánh 
giá của Bộ Công Thương thì việc tiếp 
tục triển khai lắp đặt các dây chuyền còn 
lại của Công ty Mãi Xanh khó có khả 
năng thực hiện theo tiến độ cam kết do 
Công ty Mãi Xanh gặp nhiều khó khăn, 
đặc biệt là vấn đề về giá thành sản 
phẩm gạch không nung cao nên khó 
cạnh tranh với gạch nung. 

Để tăng cường công tác bảo vệ 
môi trường, quản lý, xử lý và tiêu thụ tro, 
xỉ tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, Bộ 
Công Thương đã giao Công ty cổ phần 
Tư vấn xây dựng Điện 2 thực hiện 
nhiệm vụ “Đánh giá môi trường tổng 
hợp của Trung tâm Điện lực Vĩnh 
Tân đến môi trường tự nhiên và xã hội” . 
Đề án này nhằm đánh giá tổng thể về 
những tác động của Trung tâm Điện lực 
Vĩnh Tân đến môi trường tự nhiên và xã 
hội để có những giải pháp phòng ngừa, 
giảm thiểu tác động tiêu cực, trong đó 
bao gồm cả vấn đề bãi chứa tro, xỉ, dự 
kiến hoàn thành trong năm 2018. 

Đối với các nhà máy nhiệt điện, 
phải chủ động tìm kiếm các nhà đầu tư 
tham gia xử lý, tiêu thụ tro, xỉ để tránh 

hiện tượng độc quyền và bị phụ thuộc 
vào một đơn vị gây ảnh hưởng đến hoạt 
động của nhà máy. 

 

Bộ cũng yêu cầu tăng cường giải 
pháp giảm thiểu bụi tại khu vực đường 
vận chuyển tro, xỉ ra bãi xỉ; Xem xét các 
phương án sớm chấm dứt việc vận 
chuyển tro, xỉ ra bãi xỉ bằng ô tô để 
không phát sinh ô nhiễm bụi thứ cấp 
trong quá trình vận chuyển. Hoàn thành 
việc xây dựng kênh thoát lũ khu vực bãi 
xỉ. 

Cạnh đó, hoàn thành việc đầu tư 
hệ thống đường ống, silo để vận 
chuyển tro bay bằng đường biển để 
giảm chi phí vận chuyển và giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường. 

Công ty nhiệt điện Vĩnh Tân 1 trong 
quá trình vận hành thử nghiệm cần tuân 
thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường 
theo ĐTM được phê duyệt và đảm bảo 
không phát tán bụi trong quá trình thu 
gom, vận chuyển tro, xỉ ra bãi xỉ. 

Theo Bộ Công Thương, đối với 
việc hướng dẫn lập, phê duyệt đề án xử 
lý, tiêu thụ tro xỉ của các nhà máy nhiệt 
điện theo Quyết định 452/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ, Bộ sẽ triển khai 
hoàn thành trong thời gian sớm nhất. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2018 
(ngày 28 tháng 6) 

http://plo.vn/tags/IE3Do2kgWGFuaA==/mai-xanh.html
http://plo.vn/tags/IFRydW5nIFTDom0gxJBp4buHbiBM4buxYyBWxKluaCBUw6Ju/trung-tam-dien-luc-vinh-tan.html
http://plo.vn/tags/IFRydW5nIFTDom0gxJBp4buHbiBM4buxYyBWxKluaCBUw6Ju/trung-tam-dien-luc-vinh-tan.html
http://plo.vn/tags/IFRpw6p1IFRo4bul/tieu-thu.html
http://plo.vn/tags/IFRybyBCYXk=/tro-bay.html
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BÌNH THUẬN THÔNG TIN VIỆC CÁ LỒNG BÈ 
VÙNG BIỂN VĨNH TÂN CHẾT 

gười dân cho rằng cá chết là do ô 
nhiễm môi trường và không đồng 
tình với công bố "chung chung, 

vòng vo" của cơ quan chức năng. 

Ngày 27-6, Sở TN&MT tỉnh Bình 
Thuận cùng các đơn vị có liên quan đã 
mời các hộ dân nuôi cá lồng bè trên vùng 
biển Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong, Bình 
Thuận) để công bố kết quả nguyên nhân 
cá nuôi lồng bè bị chết thời gian qua. 

 

Quang cảnh buổi công bố. 

Theo báo cáo của Sở TN&MT tỉnh 
Bình Thuận, sau khi nhận được thông tin 
phản ánh về tình trạng cá chết tại lồng bè 
thuộc thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tân, huyện 
Tuy Phong ngày 20-6, Sở đã phối hợp với 
nhiều cơ quan chức năng tiến hành khảo 
sát thực tế. Cụ thể, những cơ quan phối 
hợp gồm Chi cục Chăn nuôi thú y - Sở 
NN&PTNT, Phòng Cảnh sát phòng chống 
tội phạm về môi trường - Công an tỉnh, 
UBND huyện Tuy Phong, UBND xã Vĩnh 
Tân, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và 
môi trường (đơn vị lấy mẫu). 

Đoàn đã lấy hai mẫu nước biển (tại 
cạnh lồng bè của ông Nguyễn Ngọc Lộc 
và vị trí cách hộ nuôi lồng bè của ông 
Nguyễn Ngọc Lộc khoảng 200 m hướng 
về đảo Hòn Cau) để phân tích các thông 
số chất lượng nước biển vùng biển ven 
bờ theo QCVN 10 MT:2015/BTNMT. Đoàn 
cũng lấy hai mẫu cá (tại lồng bè của ông 
Dương Thành Nhơn và lồng bè của ông 

Nguyễn Ngọc Lộc) gửi Chi cục Thú y vùng 
VI để phân tích các nguyên nhân liên 
quan đến dịch bệnh.  

Tại thời điểm khảo sát, đoàn kiểm tra 
ghi nhận tại khu vực người dân phản ánh 
có 13 hộ nuôi, gồm 15 lồng bè (chủ yếu 
cá bớp, cá chim, cá mú, tôm hùm); vị trí 
các lồng bè cách bờ khoảng 1,2 km, cách 
Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân khoảng 1 
km. 

 

Theo lời kể trước đó của ngư dân 
nuôi, mỗi bè chết khoảng 30-50 con/ngày, 
loại cá bị chết chủ yếu là cá bớp dưới 50 
ngày tuổi, trọng lượng khoảng 60-100 
g/con; cá chết rải rác từ ngày 15-6; có một 
hộ cá chết 100% (2.000 con, cá lớn 
khoảng 2 kg và cá nhỏ), các hộ còn lại bị 
chết với số lượng 10%-20% cá thả nuôi. 
Các hộ nuôi đã tiến hành vớt cá chết ra 
khỏi khu vực lồng bè. Qua theo dõi đến 
nay, cá bớp vẫn còn chết rải rác và các hộ 
nuôi đang dịch chuyển các lồng bè cách 
xa khu vực nuôi cũ. 

Báo cáo của Sở TN&MT tỉnh Bình 
Thuận cho hay kết quả phân tích nhanh 
các mẫu cá đều âm tính với virus gây 
bệnh hoại tử thần kinh. Kết quả phân tích 
mẫu nước biển tại vị trí cách cảng nhập 
than Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 
khoảng 70 m; các thông số, chất lượng 
đều nằm trong giới hạn cho phép. Riêng 
thông số Florua vượt 1,14 lần. Đối với 
mẫu nước biển cách hộ nuôi lồng bè của 

N 
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ông Nguyễn Văn Giá khoảng 10 m, thông 
số Florua cũng vượt 1,14 lần. 

 

Nhiều người dân cho rằng nguyên nhân cá 
chết là do ô nhiễm. 

Từ những kết quả khảo sát và phân 
tích trên, chưa đủ cơ sở để xác định chính 
xác nguyên nhân gây ra tình trạng cá 
giống bị chết; chất lượng nước biển cơ 
bản đạt quy chuẩn phục vụ nuôi trồng 
thủy sản và bảo tồn thủy sinh, chỉ có hai 
chỉ tiêu không đạt tiêu chuẩn nhưng 
không đáng kể. 

Sở TN&MT cho rằng sẽ tiếp tục làm 
rõ nguyên nhân cá chết, đặc biệt xác định 
có phải nguyên nhân là do dịch bệnh, 
giống cá, nguồn thức ăn. 

Về giải pháp, theo Sở TN&MT, phải 
rà soát lại vùng quy hoạch, cần thiết phải 
di dời lồng bè ra xa Nhà máy nhiệt điện 
Vĩnh Tân 4; khuyến cáo bà con định kỳ vệ 
sinh các lồng bè, sử dụng các chất sát 
khuẩn cá nuôi đúng cách, đúng liều 
lượng… 

Theo những người dân tham gia 
nghe buổi công bố trên, việc tổ chức họp 
dân công bố nhưng lại cho rằng chưa xác 
định được nguyên nhân mà chỉ nói chung 
chung là chưa thuyết phục. 

Trong số người dân có ông T., người 
có hàng ngàn cá nuôi lồng bè bị chết. Ông 
cho rằng nguyên nhân cá chết là do ô 
nhiễm môi trường nhưng khi công bố lại 
nói vòng vo nên người dân không đồng 
tình. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2018 
(ngày 27 tháng 6) 

__________________________________ 

NGĂN CHẶN TÀU CÁ VI PHẠM LÃNH HẢI 

hú Quý cùng với thị xã La Gi là 2 
địa phương có số lượng tàu thuyền 
vi phạm lãnh hải nước ngoài nhiều 

nhất tỉnh Bình Thuận. Biết việc làm của 
mình là vi phạm pháp luật nhưng vì lợi 
nhuận, một số ngư dân bất chấp làm liều. 

Đẩy mạnh tuyên truyền 

Từ cuối năm 2015 đến nay, tình hình 
tàu cá và ngư dân Bình Thuận xâm phạm 
vùng biển nước ngoài để khai thác, thu 
mua hải sản trái phép bị các nước trong 
khu vực bắt giữ, xử phạt, tịch thu tài sản 
vẫn diễn biến phức tạp. Trong năm 2016, 
Bình Thuận có 17 vụ/24 tàu/228 ngư dân; 
năm 2017 có 7 vụ/10 tàu/99 ngư dân; 
riêng đầu năm 2018 đến nay xảy ra 5 vụ/7 
tàu/51 ngư dân (các tàu này đăng kiểm 
tàu cá tại Bình Thuận nhưng chủ yếu cư 
trú và hoạt động tại vùng biển Bạc Liêu). 

Riêng huyện đảo Phú Quý, từ tháng 
9/2016 đến đầu năm 2018 toàn huyện xảy 
ra 4 vụ/5 tàu/70 lao động bị nước ngoài 
bắt giữ. Mới đây, lực lượng chức năng 
huyện Phú Quý đã phát hiện và ngăn 
chặn kịp thời 3 tàu cá có dấu hiệu chuẩn 
bị đi khai thác hải sản trái phép trên vùng 
biển nước ngoài. 

 

Tàu cá đang neo đậu tại Phú Quý 

P 
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Để hạn chế tình trạng này, hàng năm 
Đồn Biên phòng (ĐBP) Cửa khẩu cảng 
Phú Quý đều phối hợp với các ban ngành, 
đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 
nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân 
ở khu vực biên giới. Đặc biệt trong năm 
2018, đơn vị đã phối hợp tuyên truyền 
Nghị quyết 06-NQ/HU, ngày 25/11/2016 
của Huyện ủy, Công điện 732/CĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 45/CT-TTg 
và Chỉ thị 30-CT/TU ngày 16/1/2018 của 
Tỉnh ủy. 

Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và 
các ngành tổ chức tuyên truyền kêu gọi 
quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần 
cảnh giác, ý thức trách nhiệm trong đấu 
tranh tố giác tội phạm, công khai số điện 
thoại của đồn trưởng, chính trị viên để 
ngư dân phản ánh tình hình. Ông Đinh 
Hảo, ngư dân xã Tam Thanh, huyện đảo 
Phú Quý chia sẻ: “Được chính quyền địa 
phương tuyên truyền rất nhiều về những 
thiệt hại khi bị nước ngoài bắt giữ nếu 
xâm phạm vùng biển của họ, 2 chiếc tàu 
của gia đình tôi luôn tuân thủ luật pháp và 
không bao giờ mon men đến lãnh hải của 
nước khác”.   

Kiên quyết xử lý vi phạm 

Thực hiện Chỉ thị 30, Phú Quý cùng 
các địa phương vùng biển đã thành lập tổ 
công tác chuyên trách chống đánh bắt bất 
hợp pháp; tăng cường các hoạt động 

quản lý, tuần tra, kiểm soát phương tiện 
hoạt động trên các vùng biển, xử lý 
nghiêm các trường hợp vi phạm và cố tình 
vi phạm… Lực lượng chức năng tổ chức 
cho các chủ tàu, thuyền trưởng ký cam 
kết, đồng thời kiểm điểm, phê phán những 
ngư dân vi phạm khai thác hải sản trái 
phép. 

Phó Đồn trưởng ĐBP Cửa khẩu 
Cảng Phú Quý, Phạm Quang Quỳ cho 
biết, ĐBP đã tăng cường tuần tra kiểm 
soát, phối hợp với các ban ngành, đoàn 
thể địa phương đến từng nhà ngư dân 
tuyên truyền và nếu chủ phương tiện nào 
không ký cam kết đơn vị sẽ không cho 
xuất bến. Đơn vị còn phối hợp với Công 
an huyện tiếp tục theo dõi đấu tranh bốc 
dỡ các đầu mối môi giới đưa tàu cá, ngư 
dân đi đánh bắt vùng biển nước ngoài. Để 
xử lý các trường hợp vi phạm, ngành đã 
tham mưu UBND tỉnh đưa ra khỏi danh 
sách tàu cá đăng ký hoạt động trên vùng 
biển xa theo Quyết định 48, loại khỏi danh 
sách hỗ trợ theo chính sách 48 trong năm 
2017 của tất cả tàu cá vi phạm. 

Toàn huyện Phú Quý có 1.412 chiếc 
tàu, trong đó tàu cá có công suất trên 90CV 
là 514/520 chiếc. 100% chủ phương tiện 
trên 90CV đã thực hiện cam kết không đánh 
bắt vùng biển nước ngoài.  

Kiều Hằng, Ngọc Trung // 
https://nongnghiep.vn.- 2018  

(ngày 19 tháng 6) 

__________________________________ 

PHÚ QUÝ “CHUYỂN MÌNH” SAU 4 NĂM CÓ ĐIỆN 

uyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) 
sau 4 năm được cung cấp điện 
24/24, giá điện được bán ngang 

với đất liền đã giúp hòn đảo cách đất liền 
120 km có nhiều thay đổi. Hạ tầng được 
đầu tư, cuộc sống người dân khấm khá 
hơn. Nhiều người còn ví von Phú Quý 
như “nàng tiên ngủ quên” nay đã được 
đánh thức. 

Có điện mới làm ăn lớn được! 

Trở lại Phú Quý lần này, chúng tôi 
nghỉ tại khách sạn mini Phú Quý khang 
trang, sạch sẽ. Chị Trần Thị Tiến - Chủ 
khách sạn, cho biết: Trước đó, gia đình 
chị kinh doanh xăng dầu, từ khi đảo có 
điện, chị chuyển nghề, sang đầu tư khách 
sạn, nhà nghỉ. 

“Tôi nghĩ, Phú Quý có biển xanh như 
ngọc, hải sản tươi sống, nhiều di tích lịch 
sử, con người hiền lành... trước giờ không 
phát triển được du lịch là do đảo không có 

H 
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đủ điều kiện. Năm 2014, điện được cấp 
24/24, giá lại ngang với đất liền, tôi tin 
chắc khách du lịch sẽ đến đảo đông hơn. 
Năm 2016, tôi mạnh dạn xây khách sạn 
với 22 phòng tất cả. Những ngày cuối 
tuần luôn kín khách, mùa hè, doanh thu 
trung bình 80 triệu đồng/tháng” - Bà Tiến 
chia sẻ. 

Trên đảo hiện có khoảng 20 nhà 
nghỉ, khách sạn. Từ đầu tháng 7.2018, 
theo một số chủ khách sạn, dự kiến khách 
đến Phú Quý đông hơn vì ngày 20.6 có 
tàu cao tốc chạy từ Phan Thiết ra đảo với 
thời gian dự kiến 2,5 giờ. “Nhiều người 
đặt phòng trước mới có, chứ để đến đảo 
mới tìm phòng là hết chỗ” - Bà Tiến nói. 

“Có điện mới làm ăn lớn được!” - Là 
chia sẻ của anh Nguyễn Trường Thịnh, 
chủ doanh nghiệp tư nhân Trường Thịnh, 
chuyên cung cấp các loại hải sản tươi 
sống cho khách du lịch và đất liền. Từ 
ngày đảo có điện, anh mở rộng quy mô cơ 
sở, đầu tư máy móc, thuê thêm nhân công 
và lượng hải sản cung cấp cũng nhiều 
hơn. Anh Thịnh cho biết: “Không chỉ tôi 
mà những chủ vựa hải sản khác cũng 
vậy, ai cũng đầu tư máy làm đá, máy tạo 
ô-xy… tiện lợi hơn, sản lượng hải sản 
cung cấp tăng lên 3-4 lần so với trước. Có 
điện, khách du lịch đến đảo đông hơn. 
Tàu chạy hàng ngày, hải sản vận chuyển 
dễ dàng”. 

Huy động nguồn lực, phát huy thế 
mạnh của đảo 

Theo lãnh đạo huyện đảo Phú Quý, 
phấn đấu giai đoạn 2016 - 2020, huyện 
đảo Phú Quý huy động vốn toàn xã hội 
đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - 
xã hội đạt gần 2.500 tỉ đồng, trong đó 

nguồn vốn ngân sách nhà nước khoảng 
1.500 tỉ đồng, chiếm 60% tổng vốn đầu tư 
toàn xã hội; huy động chi đầu tư phát triển 
chiếm ít nhất 12% trong tổng chi ngân 
sách địa phương. Duy trì giữ chuẩn và 
nâng cao mức độ đạt chuẩn các tiêu chí 
xây dựng huyện nông thôn mới. Phấn đấu 
đến năm 2020, xây dựng huyện Phú Quý 
từng bước trở thành: Trung tâm khai thác 
và dịch vụ hậu cần nghề cá, sửa chữa tàu 
thuyền, cứu hộ, cứu nạn của khu vực; 
điểm du lịch cấp quốc gia. 

Giám đốc Điện lực Phú Quý Phạm 
Văn Thanh cho biết, tổng số khách hàng 
sử dụng điện hiện có trên đảo là 6.988 
khách hàng, tỉ lệ số hộ có điện hiện tại là 
100%. Theo ông Thanh, nhu cầu sử dụng 
điện trên đảo để phát triển hạ tầng, kinh 
tế, phục vụ đời sống ngày một tăng. Điện 
lực Phú Quý đang sử dụng 2 nguồn là 
điện diesel và điện gió, trong đó, Tỉ lệ 
thâm nhập điện gió đạt hơn 50% sản 
lượng toàn hệ thống. Ngành điện cơ bản 
đã đáp ứng đủ nhu cầu điện cho các hoạt 
động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt 
của nhân dân trên huyện đảo, đạt kế 
hoạch Cty Điện lực Bình Thuận giao. 

“Từ ngày có điện, cuộc sống trên 
đảo thay đổi nhiều, khoảng cách giữa đảo 
với đất liền không còn xa nữa. Đảo bây 
giờ đông vui, cái gì cũng có, đêm đến điện 
sáng rỡ. Hy vọng, thời gian tới, không chỉ 
điện mà đường, trường, trạm, dịch vụ vui 
chơi cũng phát triển hơn” - Anh Lê Quân, 
kinh doanh ăn uống ở bãi tắm vịnh Triều 
Dương, chia sẻ. 

Lê Tuyết // https://laodong.vn.- 2018 
(ngày 20 tháng 6) 

__________________________________

CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH THUẬN:  

NỖ LỰC VÌ LỢI ÍCH ĐOÀN VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG 

rong nhiệm kỳ (2013 - 2018) vừa 
qua, các cấp CĐ tỉnh Bình Thuận đã 
có nhiều nỗ lực trong việc bảo vệ, 

chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính 
đáng cho đoàn viên và NLĐ. T 
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Ông Nguyễn Xuân Phối - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh 
Bình Thuận - trực tiếp xuống công trường, 
thăm hỏi và tặng quà cho công nhân lao động. 
Ảnh: PV 

Từ những nỗ lực đó đã giúp cho đời 
sống đoàn viên và NLĐ ngày càng được 
nâng cao, thu nhập bình quân đầu người 
cũng tốt hơn, điều kiện sống và làm việc 
của NLĐ cũng ngày càng được cải thiện, 
dẫn tới quan hệ lao động tại địa phương 
ngày càng ổn định. 

CĐ giúp công nhân được đối thoại 
với Chủ tịch tỉnh 

Nhiều lợi ích cho đoàn viên và NLĐ 
đang lao động sản xuất trên địa bàn tỉnh 
Bình Thuận đã được các cấp CĐ tỉnh Bình 
Thuận thực hiện. Từ việc giám sát các DN 
thực hiện tốt các chế độ chính sách về 
pháp luật lao động, đóng BHXH, BHYT; 
thương lượng với chủ DN để nâng cao 
bữa ăn giữa ca cho công nhân; chủ động 
làm việc với nhiều DN để đoàn viên được 
hưởng giá cả ưu đãi giảm giá từ 3-20%, 
cho tới việc chăm lo đời sống cho từng 
đoàn viên lao động, quan tâm tới từng 
cảnh đời công nhân còn khó khăn cũng 
được thể hiện sâu sắc. 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp 
CĐ tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với các 
cơ quan chức năng thực hiện gần 1.000 
cuộc kiểm tra giám sát việc thực hiện 
pháp luật lao động, đóng BHXH, BHYT 
cho NLĐ và LĐLĐ tỉnh đều chủ động đề 
xuất xử lý những vi phạm về pháp luật lao 
động, đồng thời đưa ra các giải pháp tích 
cực cho DN nhằm bảo vệ quyền, lợi ích 
hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, 
NLĐ. 

Một điểm sáng nổi bật của CĐ tỉnh 
Bình Thuận đó là việc thường xuyên tổ 
chức được các hội nghị giữa chủ DN và 
đoàn viên lao động để từ đó chủ DN có 
những chia sẻ khó khăn với CNLĐ và 
NLĐ cũng có sự thấu hiểu với DN, tiến tới 
quan hệ lao động hài hòa. Từ đó, cũng 
góp phần giúp cho các chương trình 
“Nâng cao chất lượng thương lượng, ký 
kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao 
động tập thể” được thực hiện tốt hơn. 
Không dừng lại ở đó, CĐ tỉnh Bình Thuận 
còn tổ chức cho Chủ tịch tỉnh Bình Thuận 
- ông Nguyễn Ngọc Hai - đối thoại trực 
tiếp với 250 cán bộ CĐ, CNLĐ, đại diện 
gần 80.000 CNLĐ toàn tỉnh để nắm bắt 
tâm tư và tiếp nhận các bức xúc, kiến nghị 
của NLĐ. 

Buổi đối thoại đã giúp cho đoàn viên 
và NLĐ được nêu ra những khó khăn, bức 
xúc trong thời gian qua chưa được giải 
quyết, từ đó Chủ tịch tỉnh Bình Thuận đã 
yêu cầu các cơ quan chức năng phải 
nhanh chóng vào cuộc giải quyết, để bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng 
của đoàn viên và NLĐ. Tại buổi đối thoại, 
sau khi lắng nghe các ý kiến của công 
nhân, ông Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận - khẳng định: “Tôi 
đã lắng nghe 18 ý kiến của CNLĐ và trách 
nhiệm của chúng tôi là sẽ tiếp thu đầy đủ 
và có chỉ đạo giải quyết triệt để những 
kiến nghị của NLĐ”. 

Hàng chục tỉ đồng chăm lo tốt 
cho các đoàn viên và NLĐ 

Không chỉ tập trung kiểm tra, giám 
sát các DN thực hiện đúng pháp luật lao 
động, đứng ra bảo vệ quyền lợi của đoàn 
viên và NLĐ, các cấp CĐ của tỉnh Bình 
Thuận còn tập trung chăm lo cho đời sống 
của đoàn viên lao động để họ yên tâm lao 
động sản xuất. 

Hàng chục tỉ đồng đã được sử dụng 
để hỗ trợ, thăm hỏi và tặng quà cho đoàn 
viên và NLĐ. Theo LĐLĐ tỉnh Bình Thuận, 
đã có trên 35.000 suất quà với tổng trị giá 
gần 13 tỉ đồng được trao tới các đoàn 
viên, CNLĐ và gia đình chính sách; nữ 
CNVCLĐ mắc bệnh hiểm nghèo; học sinh 
là con của CNVCLĐ nghèo vượt khó, học 
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giỏi; CNLĐ không có điều kiện về quê ăn 
tết, ngư dân các nghiệp đoàn nghề cá. 
Qua tổng kết 7 năm chương trình nhà ở 
“Mái ấm CĐ”, đã hỗ trợ gần 3,6 tỉ đồng để 
xây dựng 133 căn nhà “Mái ấm CĐ” và 
nhà tình thương cho CNLĐ có hoàn cảnh 
khó khăn (đạt 100% so với nghị quyết). 

Từ những nỗ lực đó, đã giúp cho đời 
sống đoàn viên và NLĐ ngày càng được 
nâng cao, thu nhập bình quân đầu người 
cũng tốt hơn, điều kiện sống và làm việc 
của NLĐ cũng ngày càng được cải thiện, 
dẫn tới quan hệ lao động tại địa phương 
cũng tương đối ổn định. Những việc đó 
cũng trở thành tiền đề để giúp các cấp CĐ 
triển khai thực hiện tốt chương trình “Phát 
triển đoàn viên giai đoạn 2013-2018” đạt 
kết quả khá tốt. Đến cuối năm 2017, toàn 
tỉnh tăng thêm gần 18.000 đoàn viên và 
105 CĐCS so với đầu nhiệm kỳ (đạt 149% 
so với Nghị quyết). 

Ông Nguyễn Xuân Phối - Chủ tịch 
LĐLĐ tỉnh Bình Thuận - cho biết: Đội ngũ 
đoàn viên, công nhân, NLĐ trong tỉnh đã 
phát huy tính cần cù, nỗ lực trong học tập, 

lao động, sản xuất, thực hiện tốt chủ 
trương của Đảng, chính sách pháp luật 
của Nhà nước; ngày càng được chuẩn 
hóa về chuyên môn, tay nghề; thể hiện sự 
năng động, sáng tạo, góp phần quan 
trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội 
của địa phương. 

Sáng 14.6, Đại hội CĐ tỉnh Bình 
Thuận lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 đã 
chính thức khai mạc, ông Mai Đức Chính - 
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và lãnh đạo 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận tham dự 
đại hội. Đại hội diễn ra trong 2 ngày 14-
15.6, với hàng trăm đại biểu đại diện cho 
1.443 CĐCS, nghiệp đoàn với hơn 82.601 
CNVCLĐ, trong đó có 77.374 người là 
đoàn viên CĐ, nhằm tổng kết hoạt động 
của nhiệm kỳ trước và đưa ra các phương 
hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ sắp tới 
trong việc chăm lo, bảo vệ tốt hơn cho 
quyền lợi hợp pháp chính đáng cho đoàn 
viên và NLĐ. 

Hà Anh Chiến / Lao động.- 2018.- 
Số 136 (ngày 15 tháng 6).- Tr.5 

__________________________________ 

CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN:  

CUỘC SỐNG BÌNH YÊN, ĐẦY ĐỦ NHỜ LAO ĐỘNG GIỎI 

ông đoàn tỉnh Bình Thuận đã có 
nhiều hoạt động chăm lo hiệu quả 
giúp đời sống công nhân tại địa 

phương được nâng cao rõ rệt. 

 

CĐCS trao nhà “Mái ấm Công đoàn” và quà tặng 
tivi màn hình LED cho gia đình chị Đồng Thị 
Huấn. Ảnh: PV 

Nhiều công nhân (CN), từ hai bàn tay 
trắng, phải sống trong ngôi nhà vách đất đã 
đi lên trở thành lao động giỏi, thu nhập nâng 
cao, gia đình có con học giỏi và được công 
đoàn (CĐ) quan tâm kịp thời, khuyến khích, 
trao tặng nhà “Mái ấm CĐ”, từ đó thúc đẩy 
chất lượng cuộc sống của người lao động 
(NLĐ) ngày càng đi lên để có cuộc sống đầy 
đủ. 

Lao động giỏi, từ nhà vách đất nâng 
cấp lên nhà “Mái ấm CĐ” 

Những trường hợp như vậy xuất hiện 
rất nhiều tại Cty TNHH Quốc tế Right Rich, 
ở KCN Hàm Kiệm II, H.Hàm Thuận Nam, 
tỉnh Bình Thuận. Chị Đoàn Thị Mỹ Thạch - 
Chủ tịch CĐCS Cty Right Rich - hồ hởi chia 
sẻ: Cty em có rất nhiều lao động giỏi, họ là 
người dân tộc Chăm, người dân địa 
phương, thậm chí NLĐ từ nơi khác tới đều 

C 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 06  năm 2018 - 47 - 

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

rất chăm chỉ làm việc, để trở thành những 
lao động giỏi, từ đó họ vươn lên để xây 
được nhà mới, thu nhập tăng cao. 

Chị Đồng Thị Huấn, 37 tuổi, dân tộc 
Chăm, vào Cty Right Rich từ khi Cty mới bắt 
đầu đi vào hoạt động. Vốn dĩ gia đình chị 
thuộc hộ nghèo, công việc làm nông không 
đủ để lo cho cuộc sống nên chị Huấn cùng 
gia đình từ quê Hàm Thuận Bắc đã chuyển 
vào làm việc tại Cty Right Rich. Thời điểm 
ban đầu cuộc sống gia đình chị rất khó 
khăn, mua được miếng đất thì không có tiền 
để xây dựng nhà ở kiên cố, gia đình phải 
vay mượn để cất được một ngôi nhà vách 
đất để ở tạm, đợi “thời cơ” nâng cấp nhà lên 
thành nhà bêtông, xây mái bằng. 

Mặc dù đó vẫn chỉ là ước mơ của gia 
đình chị Huấn, nhưng chị vẫn cố gắng phấn 
đấu từng ngày, nhờ chăm chỉ, siêng năng 
lao động, chị Huấn được Cty và đồng 
nghiệp ghi nhận là lao động giỏi, năng suất 
cao và nhận được nhiều khen thưởng của 
Cty. 

Bất ngờ đến với chị Huấn khi chị được 
đưa vào danh sách được hỗ trợ nhà “Mái 
ấm CĐ” vì gia đình chị đã biết vượt lên trên 
những khó khăn về vật chất, nhà cửa để lao 
động sản xuất giỏi. Chị Huấn là lao động 
giỏi thì 2 con của chị cũng đều học giỏi và 
có một người con đầu hiện đang theo học 
đại học tại TPHCM ngành sư phạm. Từ 
nguồn hỗ trợ đó, chị đã đập bỏ căn nhà 
vách đất cũ và xây dựng một ngôi nhà 
khang trang, ốp gạch hoa rất mát mẻ và 
hiện đại. 

Ngày trao nhà “Mái ấm CĐ”, chị còn 
được Cty tặng thêm một chiếc tivi màn hình 
LED hiện đại. Trong ngày nhận niềm vui đó, 
chị Huấn chia sẻ chị đã có một cuộc sống 
ổn định và thoải mái và ít phải lo nghĩ, chị 
chỉ tập trung giữ vững “phong độ” lao động 
sản xuất giỏi để nuôi dạy các con lớn lên. 

Không chỉ những người dân địa 
phương “gốc” Bình Thuận như chị Huấn tạo 
dựng được cuộc sống tốt trên mảnh đất 
Bình Thuận khô cằn, chị Dương Thị Tuyết 
(40 tuổi, quê tận tỉnh Tiền Giang) theo 
chồng về mảnh đất H.Hàm Thuận Nam 
cũng đã tìm được một cuộc sống bình yên 
và ổn định bên chồng con, sau những nỗ 
lực không ngừng nghỉ. 

Cũng thuộc vào tốp những CN đầu 
tiên của Cty Right Rich, chị Tuyết bắt đầu 

công việc tại đây khi mới lập gia đình. Tuy 
nhiên, chị không ở nhà chồng mà họ ra 
ngoài ở trọ riêng để tự tạo dựng cuộc sống. 
Chồng chị Tuyết cũng là lao động làm 
vườn, do đó để sớm có được cuộc sống tốt, 
hai vợ chồng chị Tuyết phải nỗ lực hết 
mình. 

Những nỗ lực đó sớm được ghi nhận 
khi chị liên tục là lao động sản xuất giỏi và 
trong các hoạt động CĐ, trường hợp của chị 
Tuyết luôn được ưu tiên để quan tâm do chị 
vừa là lao động sản xuất giỏi vừa là trường 
hợp công nhân có hoàn cảnh khó khăn. 

Niềm vui từ thiết chế công đoàn 
khép kín 

Chị Đoàn Thị Mỹ Thạch - Chủ tịch 
CĐCS Cty Right Rich - cho biết: Cty có 
khoảng 4.000 người thì chủ yếu là người 
dân địa phương tỉnh Bình Thuận ở các vùng 
quê, nông thôn lên khu công nghiệp để lập 
nghiệp và bước đầu họ đã tạo dựng được 
cuộc sống tương đối ổn định nhờ mức thu 
nhập tốt, được quan tâm trợ cấp nhà ở, có 
bữa ăn giữa ca 15.000 đồng. 

Và một niềm vui mới cũng đang đến 
với chị Huấn và chị Tuyết và với hơn 80.000 
CNVCLĐ tỉnh Bình Thuận khi mới đây, tại 
Đại hội CĐ tỉnh Bình Thuận lần thứ X nhiệm 
kỳ 2018-2023, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN 
Mai Đức Chính đã trao biểu trưng 310 tỉ 
đồng của Tổng LĐLĐVN để xây dựng thiết 
chế CĐ tỉnh Bình Thuận và tặng 200 triệu 
đồng nhà “Mái ấm CĐ” cho CN tỉnh Bình 
Thuận cùng lời gửi gắm các cấp CĐ tỉnh 
Bình Thuận cần tiếp tục tập trung chăm lo 
đời sống đại diện bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp chính đáng của cán bộ, đoàn viên 
và NLĐ; Coi trọng và làm tốt hơn nữa công 
tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ 
cán bộ đoàn viên và CNVCLĐ. 

Theo CĐ tỉnh Bình Thuận, đó sẽ là 
một thiết chế “mơ ước” với nhiều CNLĐ và 
hoàn toàn nằm trong tầm tay của các đoàn 
viên và NLĐ. Đó là thiết chế khép kín gồm 
cả nhà ở cho CN, nhà trẻ mẫu giáo, các khu 
vui chơi, giải trí, siêu thị, trường học để giúp 
CN có được cuộc sống thực sự bình yên và 
ổn định. 

Dự kiến, địa điểm xây dựng thiết chế 
CĐ tỉnh Bình Thuận sẽ nằm trong KCN Hàm 
Kiệm II, có tổng diện tích 34.593,3m2. 
Những CN như chị Tuyết sẽ có cơ hội để sở 
hữu một căn nhà trong khu với mức giá 
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trong khả năng, hay như chị Huấn và nhiều 
công nhân khác sẽ đi làm gần ngay Cty mà 
không phải đi xe đưa rước. 

Những nỗ lực đó của CĐ tỉnh Bình 
Thuận cũng đã được ghi nhận. “Thay mặt 
Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, tôi ghi nhận 
thành tích và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực 
phấn đấu của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, 
CNVCLĐ và các cấp CĐ tỉnh Bình Thuận đã 
đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua” - Phó 
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính nói 
trong Đại hội CĐ tỉnh Bình Thuận lần thứ X. 

Theo LĐLĐ tỉnh Bình Thuận, những 
điểm sáng trong việc chăm lo đời sống đoàn 
viên và NLĐ là tại H.Tuy Phong và TP.Phan 
Thiết - nơi có nhiều hoạt động CĐ nổi bật. 
Trong Tháng Công nhân 2018, LĐLĐ H.Tuy 
Phong đã gặp gỡ, trao hàng chục suất quà 
cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 
trị giá 500.000 đồng. Ngoài ra còn trao tiền 
hỗ trợ xây nhà “Mái ấm CĐ” cho đoàn viên 
từ CĐCS Xí nghiệp may Tuy Phong với số 
tiền 30 triệu đồng; số tiền này do LĐLĐ 
huyện vận động hỗ trợ từ Ban Giám đốc Xí 
nghiệp may Tuy Phong. 

Còn tại TP.Phan Thiết, LĐLĐ TP.Phan 
Thiết cũng trong Tháng Công nhân đã trao 
hàng chục suất quà cho 20 CNLĐ khó khăn 
với số tiền 10 triệu đồng. Theo LĐLĐ 
TP.Phan Thiết: Tháng Công nhân năm 2018 
là dịp để phát huy vai trò của CN trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phát 
triển kinh tế xã hội của doanh nghiệp, địa 
phương và đất nước; để người sử dụng lao 
động thể hiện sự quan tâm thực hiện 

“Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” đến 
đoàn viên, NLĐ.  

Thêm nhiều phúc lợi cho đoàn viên 
công đoàn 

LĐLĐ tỉnh Bình Thuận đã tổ chức ký 
kết thỏa thuận hợp tác với 9 doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh nhằm đưa các sản phẩm, 
dịch vụ ưu đãi đến đoàn viên và NLĐ. Cụ 
thể, đoàn viên CĐ sẽ được hưởng đầy đủ 
các quyền lợi từ chương trình Khách hàng 
thân thiết của Saigon Co.op và ngân hàng 
VietinBank khi sử dụng Thẻ đoàn viên CĐ, 
mua hàng giá ưu đãi cùng nhiều hoạt động 
khác như tích điểm thưởng, tặng quà sinh 
nhật, quà tết; VNPT Bình Thuận cam kết 
giảm giá 50% dịch vụ đường truyền Internet 
băng rộng cho các CĐCS sử dụng dịch vụ 
Internet băng rộng của VNPT cùng với các 
ưu đãi khi sử dụng thuê bao VinaPhone; 
MobiFone dành 500 sim ưu đãi đặc biệt cho 
CN, đồng thời cung cấp bộ hòa mạng sim 
ưu đãi cho CN theo từng khu vực địa lý; 
FPT giảm 5% các sản phẩm dịch vụ; Trung 
tâm mua sắm Nguyễn Kim Phan Thiết giảm 
từ 3-5%, đoàn viên mua hàng được trả góp 
không tính lãi trong vòng 6 tháng; Chi nhánh 
đường sắt Bình Thuận giảm giá vé 5% khi 
sử dụng dịch vụ đường sắt và 7-10% giá vé 
khi mua vé tập thể; các loại sản phẩm như 
hải sản, cá khô, nước mắm sẽ được giảm 
10% khi mua hàng tại Cty TNHH Toàn 
Hương Phan Thiết, Cty TNHH MTV Hải sản 
Phan Thiết. 

Hà Anh Chiến // https://laodong.vn.- 2018  
(ngày 18 tháng 6) 

__________________________________ 

TỶ LỆ HỘ NGHÈO VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC 
THIỂU SỐ GIẢM 

ính đến thời điểm hiện tại, toàn vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn 
tỉnh còn 2.842 hộ/11.418 khẩu thuộc 

diện hộ nghèo, chiếm 13,93%; 2.713 
hộ/11.771 khẩu thuộc diện hộ cận nghèo, 
chiếm  13,29%. 

Đây là kết quả của việc lồng ghép các 
chính sách của Trung ương và tỉnh trong 
những năm qua. Chương trình 135 của 
Trung ương tiếp tục phát huy hiệu quả trong 

hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh 
kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác cấp đất 
cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số không có 
đất sản xuất và thực hiện chính sách đầu tư 
ứng trước của tỉnh tiếp tục phát huy hiệu 
quả, giúp người dân thoát nghèo. 

NH / Bưu điện Việt Nam.- 2018.- Số 73 
(ngày 19 tháng 6).- Tr.14 

T 
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SÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG “TRẠI HÈ THIẾU NHI” 2018  

ại Trung tâm sinh hoạt dã ngoại 
thanh thiếu niên tỉnh, Tỉnh Đoàn 
phối hợp cùng Sở Giáo dục & Đào 

tạo Bình Thuận tổ chức khai mạc “Trại hè 
Thiếu nhi” và “Hội thi Nghi thức – Chỉ huy 
Đội giỏi – Phụ trách Sao giỏi” năm 2018. 

“Trại hè Thiếu nhi” và “Hội thi Nghi 
thức – Chỉ huy Đội giỏi – Phụ trách Sao 
giỏi” diễn ra từ ngày 19 - 22/6/2018, với 
sự tham gia của 9 đơn vị huyện, thị xã, 
thành phố (trừ huyện đảo Phú Quý). 

Tham gia hội trại có 315 trại sinh là 
những đội viên, thiếu nhi tiêu biểu đến từ 
các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. 

 

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị 
dự thi 

Trong khuôn khổ hoạt động Trại hè 
và Hội thi, các em đội viên thiếu nhi được 
tham gia các hoạt động vui tươi, bổ ích, 
rèn luyện kỹ năng thông qua các hoạt 
động trò chơi dân gian, trò chơi vận động 
tại đồi cát Mũi Né, thi thả diều, lửa trại, trò 
chơi lớn, trao học bổng cho học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn, vẽ tranh với chủ đề 
“Tuổi thơ của em”, đồng diễn dân vũ, 
tham quan khu trưng bày “Làng chài 
xưa”,… 

Bên cạnh đó, các đơn vị còn tham 
gia các phần thi lý thuyết và thực hành với 
các nội dung: Hiểu biết về truyền thống, 
lịch sử của đất nước, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh; thực hiện Nghi lễ chào cờ, các bài 

trống Đội, triển khai đội hình - đội ngũ 
theo Nghi thức Đội, các động tác cá nhân 
di động và tại chỗ; kỹ năng tổ chức trò 
chơi, phụ trách Sao nhi đồng. 

Phát biểu tại chương trình, đồng chí 
Lâm Hồng Tuyên – Phó Bí thư tỉnh Đoàn, 
Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh nhấn mạnh, 
Trại hè và Hội thi thức Đội sẽ nâng cao 
giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối 
sống cho các em đội viên thiếu nhi, đưa 
các em đến những hoạt động vừa học 
vừa chơi, giúp các em rèn luyện tác 
phong nhanh nhẹn, chỉnh tề trong Nghi 
thức Đội TNTP Hồ Chí Minh và trong cuộc 
sống. 

 

Trung ương Đoàn trao học bổng cho Đội viên, 
thiếu nhi tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn 

Dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh và Hội khuyến học tỉnh Bình 
Thuận trao 20 suất học bổng, trị giá mỗi 
suất 01 triệu đồng cho 20 em đội viên, 
thiếu nhi tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn; 
trao 10.000 thẻ bảo hiểm cho đội viên 
thiếu nhi của thành phố Phan Thiết và 
huyện Bắc Bình với tổng giá trị 300 triệu 
đồng. 

Hội thi nghi thức Đội cùng với Trại 
hè Thiếu nhi là hoạt động giáo dục, là dịp 
để các em đội viên trong toàn tỉnh được 
sinh hoạt, giao lưu, vui chơi giải trí lành 
mạnh, thể hiện kỹ năng và còn là dịp để 
các giáo viên Tổng phụ trách Đội, cán bộ 

II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC  

T 

http://doanthanhnien.vn/newsdetail/hoat_dong_Doi/40662/binh-thuan-soi-noi-cac-hoat-dong-tra%CC%A3i-he%CC%80-thie%CC%81u-nhi-2018.htm
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Hội đồng Đội các đơn vị học tập, trao đổi 
kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ góp 
phần xây dựng tổ chức Đội TNTP Hồ Chí 
Minh, phát triển phong trào thanh thiếu nhi 
của tỉnh ngày càng vững mạnh. 

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

(ngày 28 tháng 6) 

__________________________________ 

TRƯỜNG CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO, BÌNH THUẬN 
CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN 

ăm nay, trường chuyên Trần Hưng 
Đạo (Phan Thiết, Bình Thuận) có 

873 thí 
sinh dự 
thi vào 
lớp 10 
nhưng 
chỉ có 
370 em 
có cơ 
hội vào học. 

Năm nay, Trường Trung học phổ 
thông chuyên Trần Hưng Đạo (Phan 
Thiết, Bình Thuận) có 873 thí sinh dự thi 
vào lớp 10 nhưng chỉ có 370 em có cơ hội 
vào học.  

Mười ngày sau thi, điểm chuẩn vào 
trường năm học 2018-2019 đã được công 
bố.  

Nhà trường cũng thông tin đến những học 
sinh có danh sách đỗ vào trường sẽ phải 
hoàn thành những thủ tục:  

1. Hồ sơ gồm: 

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; 

- Bản chính giấy chứng nhận tốt 
nghiệp tạm thời; 

- Ảnh 3x4 (2 ảnh). 

Ngoài ra, học sinh mang theo bản 
chính học bạ cấp Trung học cơ sở để đối 

chiếu 
và trả 
lại. 

2. 
Thời 
gian thu 
nhận: 

T
ừ ngày 13/6/2018 đến hết ngày 
16/6/2018. 

 

- Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h00; 

- Buổi chiều: Từ 14h00 đến 17h00. 

N 
 

Toán Tin học Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Lịch sử Địa lý Tiếng Anh K. chuyên 

Điểm 
chuẩn 

26.35 28.65 21.15 29.05 30.35 28.75 20.90 17.45 30.80 22.70 

Số 
lượng 

37 35 35 35 35 36 02 16 70 90 

Lớp 

Môn Toán 

Học theo sách 
giáo khoa 

Môn chuyên  

Học theo sách 
giáo khoa 

Các môn 

còn lại 

Chuyên Toán Nâng cao Nâng cao Chuẩn 

Chuyên Lý Nâng cao Nâng cao Chuẩn 

Chuyên Hóa Nâng cao Nâng cao Chuẩn 

Chuyên Sinh Nâng cao Nâng cao Chuẩn 

Chuyên Văn Nâng cao Nâng cao Chuẩn 

Chuyên Sử Nâng cao Chuẩn Chuẩn 

Chuyên Địa Nâng cao Chuẩn Chuẩn 

Chuyên Anh Nâng cao Hệ 10 năm Chuẩn 

Chuyên Tin Nâng cao Chuẩn Chuẩn 

Không chuyên Nâng cao 

 

Chuẩn 
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3. Nơi nộp: Phòng Học vụ - Lầu 1, 
Khu A Trường Trung học phổ thông 
chuyên Trần Hưng Đạo. 

Trường sẽ nhận hồ sơ đúng ngày 
giờ quy định. Quá thời hạn trên nhà 
trường sẽ không giải quyết. 

3. Một số quy định khác 

1. Quy định về sách giáo khoa 

* Môn tiếng Anh toàn khối 10 năm 
học 2018-2019 học theo Chương trình 
mới (Chương trình hệ 10 năm). 

2. Quy định đồng phục 

Phụ huynh và học sinh tự mua vải và 
may tại nhà hoặc nơi phù hợp. 

a) Âu phục nam, nữ sinh 

- Áo: Vải trắng; chân cổ màu xanh 
đồng phục của Trường (màu xanh rêu); 
tay ngắn đến khuỷu, có viền màu xanh 

đồng phục của Trường: 2 cm đến 2,5cm 
cho áo nam và 1 cm cho áo nữ. 

- Quần: màu xanh đồng phục của 
Trường. 

b) Quần, áo dài nữ sinh 

- Áo: Vải trắng; cổ có viền nhỏ màu 
xanh đồng phục của Trường, hở phía 
trước, góc vuông; tay dài đến cổ tay; có 
viền nhỏ màu xanh đồng phục của 
Trường. 

- Quần: Vải trắng; ống thẳng. 

Riêng quần, áo đồng phục thể dục 
và áo khoác mặc trong lớp học (nếu có) 
theo mẫu của Trường do học sinh có nhu 
cầu đăng ký khi nộp hồ sơ. 

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

(ngày 18 tháng 6) 

__________________________________ 

CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở BÌNH THUẬN 
KẾT THÚC ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 12 

ăm nào cũng vậy, đến thời điểm 
này, học sinh thường có xu hướng 
nghỉ ở nhà để tự ôn và dành thời 

gian để nghỉ ngơi, thư giãn nhằm chuẩn bị 
tốt cho kỳ thi”. 

Còn 2 tuần nữa là kì thi trung học 
phổ thông quốc gia và xét tuyển đại học, 
cao đẳng năm 2018 sẽ diễn ra nhưng đến 
thời điểm này, khá nhiều trường trung học 
phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã 
kết thúc kì ôn tập tại trường cho học sinh. 

Được biết, các trường đã tổ chức ôn 
tập cho các em ngay từ đầu năm học. 
Đến học kì 2, học sinh ôn môn tự chọn 
theo tổ hợp thi. 

Kiến thức ôn tập cho các em được 
các tổ bộ môn xây dựng khá kĩ “Nội dung 
ôn tập được trường tập trung vào kiến 
thức lớp 12 chủ yếu và một số nội dung 
trọng tâm của lớp 11”.  

Ngoài việc tổ chức ôn tập, giáo viên 
còn hướng dẫn tận tình cách làm bài thi 

theo hình thức trắc nghiệm để tránh 
những sai sót không đáng có, hướng dẫn 
những quy định bắt buộc trong phòng thi 
để không xảy ra sự cố đáng tiếc trong lúc 
thi”. 

 

Thí sinh tham gia kì thi trung học phổ thông 
quốc gia (Ảnh minh họa: TTXVN). 

Khi được hỏi “vẫn còn khá nhiều thời 
gian ôn tập nhưng sao nhà trường lại kết 
thúc sớm như thế?”. 

N 

http://giaoduc.net.vn/GDVN/Co-giao-day-Van-luu-y-hoc-sinh-khi-lam-bai-thi-tot-nghiep-quoc-gia-post186755.gd
http://giaoduc.net.vn/GDVN/Co-giao-day-Van-luu-y-hoc-sinh-khi-lam-bai-thi-tot-nghiep-quoc-gia-post186755.gd
http://giaoduc.net.vn/GDVN/Ha-Noi-giai-thich-ly-do-dua-bai-thi-to-hop-vao-tuyen-sinh-lop-10-post185209.gd
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Thầy Tuân Hiệu trưởng Trường 
trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thị xã 
La Gi, Bình Thuận cho biết: 

“Trường đã ôn tập đầy đủ kiến thức 
cho học sinh nên gần đến ngày thi nhà 
trường thường thả lỏng cho các em tự ôn 
ở nhà”. 

Một giáo viên Trường trung học phổ 
thông Lý Thường Kiệt cũng cho biết 
“Trường đã hoàn thành xong chương trình 
ôn tập cho các em. 

Năm nào cũng vậy, đến thời điểm 
này, học sinh thường có xu hướng nghỉ ở 
nhà để tự ôn và dành thời gian để nghỉ 
ngơi, thư giãn nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ 
thi”. 

Em Thùy Vi một học sinh lớp 12 cho 
biết: “Năm nay, đề thi có thêm phần kiến 
thức lớp 11 và 12 nên tụi em cảm thấy rất 
áp lực. 

Bên cạnh việc tiếp thu các kiến thức 
đã được thầy cô ôn tập trên trường, tụi 
em muốn dành thời gian tự ôn ở nhà để 
củng cố và hệ thống lại các kiến thức đã 
học”. 

Một số học sinh khác lại cho rằng 
“thời gian còn 2 tuần, em muốn học thêm 
một số thầy cô khác để làm quen thêm với 
nhiều cách giải mới”. 

Có lẽ vì thế mà khá nhiều em sau khi 
nghỉ học trên trường đã kết hợp thành 
nhóm thuê hẳn giáo viên tăng tốc dạy suốt 
ngày. 

Với nhóm học ít người (nhóm không 
quá 5 em) nên theo phản ánh của một số 
học sinh, học rất chất lượng. 

Có điều “tiền thì rát quá” vì thầy cô 
dù dạy số lượng ít (một em hay vài chục 
em) thì mức tiền một cua dạy chẳng khác 
gì nhau. 

Dù thế, đa phần phụ huynh đều chấp 
nhận vì “thời gian thi đã cận kề cần tăng 
tốc cho các con”. 

Áp lực với kì thi trung học phổ thông 
quốc gia và xét tuyển vào đại học, cao 
đẳng chưa bao giờ là nhẹ. 

Bởi đây được xem như kỳ thi quan 
trọng nhất sau 12 năm nỗ lực học tập của 
quảng đời học sinh. Bởi thế, không thể 
tránh khỏi tâm lý lo lắng, áp lực của các 
em. 

Lời khuyên của em Thái Ngọc (từng 
là Á khoa Trường đại học Bách Khoa 
thành phố Hồ Chí Minh): 

“Không nên lo lắng để áp lực đè 
nặng sẽ dẫn đến việc ôn tập và làm bài thi 
không hiệu quả. 

Cần sắp xếp thời gian ôn tập khoa 
học và dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý 
trước khi đi thi để tinh thần thật sự thoải 
mái”.  

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

(ngày 12 tháng 6) 

__________________________________ 

HƠN 250 THÍ SINH Ở HUYỆN ĐẢO PHÚ QUÝ VÀO 
ĐẤT LIỀN ĐỂ CHUẨN BỊ DỰ THI THPT QUỐC GIA 

áng 20/6, các thầy cô giáo cùng 
251 thí sinh ở huyện đảo Phú Quý 
(Bình Thuận) đã vào đất liền an 

toàn để chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp Trung 
học phổ thông (THPT) quốc gia năm 
2018. 

Tỉnh đoàn Bình Thuận đã thành lập 
đội “Tiếp sức mùa thi” đón thí sinh và bố 

trí 45 xe taxi đón tất cả các thí sinh về 
nghỉ tại Ký túc xá Trường THPT chuyên 
Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết. 
Tại đây, Ban quản lý ký túc xá sắp xếp 
chỗ ở, ổn định cho các thí sinh. Công 
tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ 
sinh thực phẩm, đội ngũ y tế chăm 
sóc… đều được chuẩn bị chu đáo.  

S 
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Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 
năm 2018, huyện Phú Quý có 251 thí 
sinh dự thi, trong đó có 227 thí sinh là 
học sinh đang học lớp 12, còn lại thí 
sinh tự do. Vì điều kiện xa xôi, thời tiết 
xấu nên các thí sinh được bố trí vào 
thành phố Phan Thiết dự thi.  

Sở Giao thông và Vận tải tỉnh Bình 
Thuận có văn bản chỉ đạo miễn phí vé 
tàu cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, 
các đối tượng thí sinh còn lại được giảm 
giá vé từ 5 - 20%. Ngoài ra, Trường Đại 
học Mở Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 
mỗi học sinh lớp 12 Trường THPT Ngô 
Quyền (Phú Quý) 250.000 đồng/em.  

Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 
2018, Bình Thuận tổ chức 1 cụm thi do 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh phối hợp 
với các Trường Đại học Mở Thành phố 
Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế tài chính 
và Đại học Phan Thiết tổ chức. Toàn 
tỉnh có hơn 11 nghìn thí sinh dự thi tại 
26 điểm thi với 545 phòng thi ở các 
huyện, thị xã, thành phố.  

Nhằm hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ 
thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia và 
tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018; 
tạo tâm lý tốt nhất cho thí sinh dự thi, 
Tỉnh đoàn Bình Thuận đã triển khai 
chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 
2018 tại 27 điểm, từ ngày 20- 28/6. 
Ngoài việc rà soát các thí sinh có hoàn 
cảnh khó khăn, hỗ trợ các điều kiện đi 

lại, nước uống, ăn trưa cho thí sinh 
trong thời gian diễn ra kỳ thi, các tình 
nguyện viên "Tiếp sức mùa thi" sẽ phối 
hợp lực lượng Công an hướng dẫn, 
phân luồng đảm bảo an ninh trật tự, an 
toàn giao thông tại khu vực các điểm thi, 
phối hợp cùng địa phương, bệnh viện, 
trường học xử lý khi có sự cố bất 
thường về thời tiết, sức khoẻ, tai nạn...  

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 
Bình Thuận, đến nay, cơ sở vật chất tại 
các điểm thi được chuẩn bị sẵn sàng 
cho kỳ thi. Các trường đã hoàn thành 
chương trình ôn tập cho các học sinh 
lớp 12. 

Cụm thi tại tỉnh Bình Thuận có 
khoảng 1.500 cán bộ coi thi. Sở đã phối 
hợp chặt chẽ vối các trường đại học, sở, 
ban, ngành có liên quan để cử đầy đủ 
các điểm trưởng, phó điểm trưởng, cán 
bộ coi thi, cán bộ giám sát… đúng theo 
yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Để hỗ trợ thí sinh hoàn cảnh khó 
khăn, Sở đã chỉ đạo tất cả các trường 
học rà soát lại danh sách học sinh thuộc 
diện khó khăn, hộ nghèo để phối hợp 
với Hội Cha mẹ học sinh, Hội khuyến 
học, Tỉnh đoàn vận động tài trợ hỗ trợ 
cho các em và kiên quyết không để học 
sinh nào bỏ thi vì không có tiền. 

Hồng Hiếu // http://vnanet.vn.- 2018 
(ngày 20 tháng 6) 

__________________________________ 

KỲ THI THPT QUỐC GIA 2018:  

HỖ TRỢ CÁC THÍ SINH TỪ HUYỆN ĐẢO PHÚ QUÝ 
VÀO ĐẤT LIỀN DỰ THI 

áng 25/6, Đoàn công tác của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo do Thứ 
trưởng Nguyễn Hữu Độ làm 

Trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác tổ 
chức Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc 
gia năm 2018 tại tỉnh Bình Thuận. 

Tại điểm thi Trường Trung học Phổ 
thông Chuyên Trần Hưng Đạo, thành 

S 
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phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), Đoàn 
công tác đã kiểm tra công tác tổ chức 
thi; đến thăm, động viên tinh thần của 
các thí sinh trong buổi sáng thi đầu tiên. 

Tại đây, Đoàn công tác đã làm việc 
nhanh với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào 
tạo cùng Hội đồng thi Trường Trung học 
Phổ thông Chuyên Trần Hưng Đạo. 

Báo cáo với Đoàn công tác, ông 
Phan Đoàn Thái, Giám đốc Sở Giáo dục 
và Đào tạo tỉnh Bình Thuận cho biết: An 
ninh trật tự tại tất cả các điểm thi đều 
được đảm bảo. Đội ngũ cán bộ, giáo 
viên coi thi đều được bồi dưỡng, tập 
huấn theo cẩm nang chung của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. Các em học sinh đều 
được học quy chế thi. 

Ngành Giáo dục đã chuẩn bị kỹ 
nhất về cơ sở vật chất, an ninh trật tự, tổ 
chức ôn tập, tư vấn hướng nghiệp… để 
các em có tâm lý thoải mái cũng như 
điều kiện tốt nhất để dự thi. Đặc biệt, đối 
với huyện đảo Phú Quý, vì điều kiện xa 
xôi, thời tiết xấu nên không tổ chức điểm 
thi. 

251 thí sinh của Trường Trung học 
Phổ thông Ngô Quyền (huyện Phú Quý) 
phải vào dự thi tại Điểm thi trường 
Trường Trung học Phổ thông Chuyên 
Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết . 
Các em đã vào đất liền an toàn, chỗ ở 
ổn định; trong buổi thi đầu tiên, các thí 
sinh từ huyện đảo Phú Quý dự thi đầy 
đủ.  

Qua kiểm tra thực tế, Thứ trưởng 
Nguyễn Hữu Độ đánh giá cao công tác 
tổ chức Kỳ thi Trung học Phổ thông 
quốc gia năm 2018 của tỉnh Bình Thuận. 

Tình hình an ninh trật tự tại các 
điểm thi được đảm bảo, công tác tổ 
chức thi được thực hiện nghiêm túc và 
chặt chẽ. Bình Thuận chuẩn bị chu đáo 
cơ sở vật chất, nhất là việc bố trí nơi ở 
cho đội ngũ giáo viên coi thi và thí sinh 
huyện đảo Phú Quý.  

Để kỳ thi diễn ra an toàn, chất 
lượng, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đề 
nghị tỉnh Bình Thuận bảo quản đề thi an 
toàn theo đúng quy định của quy chế thi; 
đồng thời bảo đảm an ninh trật tự, an 
toàn giao thông, bảo đảm an toàn thực 
phẩm phục vụ thí sinh trong kỳ thi… 

Bên cạnh đó, tỉnh Bình Thuận cần 
quan tâm đến các thí sinh có hoàn cảnh 
khó khăn, bảo đảm không có thí sinh 
nào bỏ thi…  

Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc 
gia năm 2018, Bình Thuận tổ chức một 
cụm thi duy nhất do Sở Giáo dục và Đào 
tạo phối hợp với các Trường Đại học 
Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học 
Kinh tế tài chính và Đại học Phan Thiết 
tổ chức. 

Toàn tỉnh có 11.785 thí sinh dự thi 
tại 26 điểm thi với 545 phòng thi ở các 
huyện, thị xã, thành phố. Cụm thi tại tỉnh 
Bình Thuận có khoảng 1.500 cán bộ coi 
thi.  

Để hỗ trợ thí sinh tham gia Kỳ thi 
Trung học Phổ thông quốc gia năm 
2018, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp 
với Tỉnh Đoàn Bình Thuận triển khai 
chương trình “Tiếp sức mùa thi” tại 27 
điểm, từ ngày 20-28/6. 

Ngoài việc hỗ trợ các điều kiện đi 
lại, nước uống, ăn trưa cho thí sinh 
trong thời gian diễn ra kỳ thi, các tình 
nguyện viên phối hợp lực lượng Công 
an hướng dẫn, phân luồng, đảm bảo an 
ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu 
vực các điểm thi, phối hợp cùng địa 
phương, bệnh viện, trường học xử lý khi 
có sự cố bất thường về thời tiết, sức 
khỏe, tai nạn... 

Hồng Hiếu // 
https://news.vnanet.vn.- 2018  

(ngày 25 tháng 6) 
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NGƯỜI PHỤ NỮ UNG THƯ NUÔI MẸ GIÀ 

ang trong mình căn bệnh ung thư 
buồng trứng, nhưng chị Bùi Thị 
Ba (50 tuổi, ngụ tại khu phố 3, 

phường Tân Thiện, thị xã La Gi, tỉnh Bình 
Thuận) vẫn tảo tần đi làm mướn, kiếm 
chút tiền nuôi mẹ già đau yếu, bệnh tật. 

 

Chị Ba và mẹ 

Bà Bùi Thị Sang, mẹ chị Ba, nay đã 
hơn 90 tuổi, mang trong người nhiều căn 
bệnh, đôi chân gần như bị bại liệt, lưng bị 
gù do bệnh thoái hóa cột sống kéo dài 
nhiều năm mà không có tiền chữa trị. 
Hàng ngày, bà Sang ngồi buồn bã một 
mình trong căn nhà nhỏ hẹp chưa tới 
9m2, đợi chị Ba đi làm về. Có hôm chị Ba 

đi làm về trễ, bà ngồi chịu đói chứ chẳng 
biết phải làm sao. 

 Trước đây, khi chị Ba chưa bị bệnh, 
hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống 
qua ngày. Mỗi ngày, chị Ba đi phụ quán 
ăn được 70.000 đồng, kiếm cái ăn cho hai 
mẹ con. Bất hạnh lại ập đến khi năm vừa 
qua, chị Ba phát hiện bị bệnh ung thư 
buồng trứng. Trong nhà không có một 
đồng, chị phải đi vay khắp nơi hơn 50 
triệu đồng để phẫu thuật. Nay bệnh tái 
phát, chị Ba không biết phải xoay xở cách 
nào, trong khi nợ cũ vẫn chưa trả được.  

Chia sẻ với chúng tôi, mẹ chị Ba nói 
trong nước mắt: “Phải chi có chút tiền để 
con tôi đi khám bệnh, chứ chẳng may nó 
có chuyện gì, tôi chẳng biết phải nương 
tựa vào ai”. 

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

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

(ngày 11 tháng 6)

__________________________________ 

VƯỢT QUA NGHỊCH CẢNH ĐỂ SỐNG CÓ ÍCH 

ôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Thế 
nhưng, có những người không 
may mất đi ánh sáng. Họ vẫn cố 

gắng vượt lên nghịch cảnh, nuôi con cái 
ăn học nên người. Đó là trường hợp của 
ông Nguyễn Văn Ninh (62 tuổi) ngụ ở thôn 

Hiệp Hòa, xã Tân Hải, thị xã La Gi, tỉnh 
Bình Thuận. 

Sinh ra tại vùng quê nghèo ở huyện 
Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, bất hạnh đã bất 
ngờ ập đến với ông Ninh vào năm học lớp 
7, trong một buổi đi học, ông Ninh bị tai 

III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

M 

Đ 
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nạn ở vùng đầu do bom đạn của chiến 
tranh. 

Từ đó, đôi mắt ông bị hư vĩnh viễn. 
Sau biến cố, bản thân vô cùng đau khổ, 
tuyệt vọng, nhưng ông Ninh quyết không 
đầu hàng số phận, nỗ lực cố gắng gấp bội 
để làm việc nuôi sống bản thân và gia 
đình. 

Cảm nhận được ý chí, nghị lực của 
chàng thanh niên nghèo không may bị 
khiếm khuyết ở đôi mắt, năm 1979, cô 
Nguyễn Thị Cúc ở cùng quê đã đồng ý 
làm bạn trăm năm. 

 

Hàng ngày, ông Ninh miệt mài chăm sóc vườn 
thanh long để tạo dựng cơ nghiệp cho gia đình 

“Đồng vợ đồng chồng” nên bất kỳ 
việc gì khó khăn, hai vợ chồng cũng vượt 
qua. Năm 1990, cả gia đình cùng dắt díu 

đến vùng đất La Gi để sinh sống và lập 
nghiệp cho đến tận bây giờ. 

Ban đầu, nơi đất khách, họ cùng đi 
khai hoang, làm ruộng, làm rẫy, trồng lúa, 
nuôi gà… Sau đó, quyết định chuyển sang 
trồng thanh long để phát triển kinh tế gia 
đình. 

Ngày nay, gia đình ông đã có cơ 
ngơi khang trang với căn nhà mặt tiền ở 
thôn Hiệp Hòa, xã Tân Hải, cùng hơn 5 
mẫu đất ở thôn Hiệp Thuận.   

Khi cuộc sống đã tương đối đủ đầy, 
ông Ninh quyết tâm làm những việc giúp 
ích cho xã hội, cho những người không 
may mắn như mình. Ông mở phòng 
massage tại căn nhà đang ở, tạo điều kiện 
cho những người khiếm thị trong thị xã có 
công ăn việc làm. 

Với vai trò Phó Chủ tịch Hội Người 
mù thị xã La Gi, ông Ninh luôn tất bật với 
nhiều công việc vì cộng đồng như: tham 
gia các khóa học vi tính, massage… để 
dạy lại cho những người khiếm thị, giúp 
họ vượt qua mặc cảm, cố gắng vươn lên 
trong cuộc sống, trở thành người có ích 
cho xã hội. 

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

(ngày 4 tháng 6) 

__________________________________ 

VỤ GÂY RỐI TẠI BÌNH THUẬN:  

XỬ NGHIÊM ĐỐI TƯỢNG KÍCH ĐỘNG, CẦM ĐẦU 

ại diện lãnh đạo tỉnh Bình Thuận 
khẳng định như vậy vào chiều 
11/6, trong cuộc gặp gỡ báo chí để 

thông tin về tình hình mất an ninh trật tự 
xảy ra tại địa phương khi một số đối 
tượng quá khích phá trụ sở UBND tỉnh 
Bình Thuận, Sở Kế hoạch và Đầu tư vào 
tối 10/6. 

Không có người tử vong 

Tại buổi gặp gỡ báo chí với Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy, ông Huỳnh Thái 
Dương - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy Bình Thuận thông tin: Hiện tại có một 
số trang mạng đăng tải theo hướng kích 
động, báo chí cần thông tin kịp thời theo 
hướng cảnh báo, giúp người dân hiểu bản 
chất của sự việc. “Các hành vi kích động 
phá hoại sẽ bị cơ quan pháp luật xử lý 
nghiêm theo quy định của pháp luật”- ông 
Dương nói và cho biết hiện vẫn chưa 
thống kê được thiệt hại cũng như chưa có 
thông tin chính thức về vụ việc. 

Theo ông Dương, cơ quan chức 
năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. 

Đ 
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Về thông tin có người tử vong trong tối 
10/6, ông Dương cho hay, đó là thông tin 
thất thiệt, không có chiến sĩ công an hay 
người dân nào tử vong. Tuy nhiên, có một 
số công an bị thương trong lúc giải tán 
đám đông và khoảng 10 chiếc xe bị đốt. 

 

Người dân quá khích chặn quốc lộ 1A. 

Tối 10/6, hàng trăm người đã tập 
trung đến trước cổng UBND tỉnh Bình 
Thuận phản đối dự thảo luật về đặc khu. 
Cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đã 
giải thích với người dân và yêu cầu giải 
tán, ổn định trật tự. Tuy nhiên, một số 
người quá khích hô hào rồi phá cổng, đập 
phá nhà bảo vệ, ném đá vào trụ sở ủy ban 
tỉnh. Sau khi xông vào sân ủy ban, vào 
khu vực Sở Kế hoạch đầu tư, những 
người quá khích đã đốt cháy 3 xe ô tô, 
một số xe máy, giấy tờ, máy vi tính… Đến 
23h30 cùng ngày, tình hình ổn định trở lại. 

Trong khi đó, trên tuyến quốc lộ 1 
đoạn qua thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy 
Phong, tỉnh Bình Thuận nhiều người dân 
tràn ra đường chặn xe, dùng gạch đá, gậy 
gộc tấn công vào lực lượng Cảnh sát cơ 
động, đập phá nhiều xe công vụ. Vụ việc 
đã gây ách tắc giao thông trên quốc lộ 1. 
Đến 0h sáng 11/6 mới thông xe trở lại 
bình thường. Giao thông 2 chiều Nam – 
Bắc qua đoạn này đã được điều tiết qua 
các tuyến đường tỉnh Lâm Đồng.  

“Việc xảy ra ở Bình Thuận có thể nói 
là nóng nhất và đây là lần đầu tiên xảy ra 
việc này. Những hành vi này không thể 
chấp nhận được, lực lượng chức năng sẽ 
điều tra xử lý những hành vi quá khích. 
Đồng thời, lãnh đạo tỉnh sớm ổn định tình 
hình, tránh gây hoang mang dư luận xã 

hội. Việc cổ súy cho những hành vi này là 
không phù hợp”, ông Dương nói. 

Đại tá Nguyễn Văn Nhiều - Trưởng 
Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Bình 
Thuận cho biết: “Công an đã tạm giữ 
nhiều người quá khích, hiện đang phân 
loại đối tượng và hành vi gây rối để xử lý 
theo quy định pháp luật. Nhiều người đã 
được gia đình đến bảo lãnh nên công an 
cho về. Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy cung cấp thông tin, hiện Công an 
tỉnh đang chờ chỉ đạo từ lãnh đạo Bộ 
Công an”. Sau khi vụ việc xảy ra, Thứ 
trưởng Bộ Công an - Trung tướng Nguyễn 
Văn Sơn đã có mặt tại trụ sở Công an 
Bình Thuận để họp bàn phối hợp cùng với 
Bình Thuận xử lý tình hình mất an ninh 
trật tự. 

 

Đối tượng quá khích đập phá, đốt trụ sở PCCC 
tỉnh Bình Thuận tại Phan Rí Cửa. 

Nhiều người dân bị kích động 

Chiều 10/6, lấy lý do phản đối Dự 
luật Đặc khu và Luật An ninh mạng, nhiều 
người dân đã tụ tập, tràn xuống đường 
gây kẹt xe, mất an ninh trật tự. Đến 
khoảng 17h cùng ngày đám đông chặn 
quốc lộ khiến tuyến đường huyết mạch bị 
tê liệt suốt nhiều giờ đồng hồ. Không 
dừng lại ở việc chặn quốc lộ, rất nhiều 
người xô đẩy công an, phá hàng rào, vào 
trụ sở UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư 
tỉnh Bình Thuận tấn công lực lượng bảo 
vệ, đập phá tài sản. 

Nhóm người quá khích còn kích 
động những người xung quanh dùng gạch 
đá ném vào lực lượng công an, bảo vệ 
gây mất an ninh trật tự khu vực, khiến 
giao thông tê liệt. Một số đối tượng còn 
dùng bom xăng tự chế, gạch đá và một số 
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vật dụng tấn công lực lượng cảnh sát cơ 
động, giật sập hàng rào, đốt cháy chốt 
gác cổng, dãy phòng nghỉ ngơi của lực 
lượng công an cảnh vệ. 

Ông Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận khẳng định không 
có trường hợp tử vong nào trong vụ việc 
tối qua như thông tin trên mạng xã hội 
đưa. Đây là tin xuyên tạc không đúng sự 
thật. Tuy vậy, vụ việc không chỉ gây thiệt 
hại rất lớn về kinh tế của tỉnh mà còn ảnh 
hưởng đến kinh tế của cả nước vì đây là 
tuyến quốc lộ huyết mạch khi bị các đối 
tượng quá khích ngăn chặn. Ông Hai cho 
biết, trụ sở hành chính bị đập phá nhưng 
các ban ngành vẫn hoạt động bình 
thường. 

Ông Huỳnh Thái Dương - Phó Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết, vụ việc xảy ra 
vào đêm 10/6 tại Bình Thuận khác với các địa 
phương như Hà Nội, TPHCM, Nha Trang... Có 
thể nói vụ việc xảy ra là một trong những điểm 
nóng nhất và tính chất vụ việc là lần đầu tiên 
xảy ra trên cả nước. Bên cạnh việc xử lý những 
người quá khích, vi phạm pháp luật, lãnh đạo 
tỉnh sẽ sớm ổn định tình hình, tránh gây hoang 
mang cho dư luận xã hội, cổ súy cho các hành 
vi vi phạm pháp luật. 

Ghi nhận của phóng viên, bên trong 
trụ sở Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Bình 
Thuận bị những người quá khích đập phá, 
đốt cháy gây hư hại nhiều tài sản. Nhiều 
xe ô tô để bên trong bị cháy rụi, trơ khung 
sắt. Nhà tập thể của các chiến sĩ trực gác 
mục tiêu UBND tỉnh Bình Thuận bị đập 
phá, đốt cháy… Trong ngày 11/6, lực 
lượng chức năng đã tiến hành sửa chữa 
các hàng rào cổng vào và vọng gác trước 
UBND tỉnh. 

Trong ngày 11/6, tình hình vẫn còn 
phức tạp khi nhiều người quá khích tiếp 
tục chặn quốc lộ, đập phá tài sản, trụ sở 
cơ quan chức năng. Từ khoảng 11h trưa, 
đám đông tụ tập tại đoạn ngã 3 Cầu Nam, 
thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, 
tỉnh Bình Thuận. Những người quá khích 
chặn quốc lộ, tấn công lực lượng công an, 
phá hoại trụ sở Cảnh sát PCCC tỉnh đóng 
trên địa bàn huyện Tuy Phong. Có ít nhất 
5 ô tô bị đốt, nhiều tài sản bị đập phá. 

Có âm mưu chống phá 

Trước tình hình nhiều người xuống đường 
gây náo loạn trước công ty Pouyuen (quận Bình 
Tân, TPHCM) ngày 11/6, đại tá Nguyễn Sỹ 
Quang, Trưởng phòng Tham mưu – Công an 
TPHCM cho biết, tình hình an ninh trật tự tại đây 
đã được kiểm soát.  Ngay khi sự việc xảy ra, lực 
lượng chức năng vận động, tuyên truyền 
cho người dân hiểu rõ vấn đề và các quy định 
của pháp luật để tránh bị kẻ xấu xúi giục. Theo 
ông Quang, sự việc cho thấy có âm mưu kích 
động, chống phá. Người dân cần bình tĩnh, 
không để mắc bẫy kẻ xấu. 

Trưa 11/6, tại trước công ty Pouyuen 
(quận Bình Tân, TPHCM) xuất hiện nhóm người 
tụ tập hò hét “yêu cầu bỏ Luật Đặc khu”. Loa 
phát thanh công ty Pouyuen liên tục kêu gọi 
công nhân trở lại làm việc, dừng tụ tập để không 
gây hỗn loạn. Lực lượng Cảnh sát cơ động, 
Cảnh sát giao thông,…được tăng cường đến 
khu vực này nhằm đảm bảo an ninh trật tự. 

Văn Minh 

Nhóm PV / Tiền Phong.- 2018.- Số 163 
(ngày 12 tháng 6).- Tr.4 

Các báo cùng đưa tin: Người lao động 
Số 7940 

__________________________________ 

TIẾP TỤC VẠCH TRẦN THỦ ĐOẠN XUYÊN TẠC 
CỦA CÁC PHẦN TỬ PHẢN ĐỘNG 

hững ngày qua, nhiều người dân 
thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy 
Phong, tỉnh Bình Thuận vô cùng 

phẫn nộ trước việc nhiều người bị kích 
động thực hiện các hành vi gây rối trật tự 

công cộng, hủy hoại tài sản, chống người 
thi hành công vụ trong 2 ngày 10 và 11-6.  

Trong lúc lúc cơ quan Công an đang 
tập trung điều tra làm rõ để đưa các đối 
tượng chủ mưu, cầm đầu, quá khích ra 
xử  lý trước pháp luật thì các phần tử xấu 

N 
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đã tiếp cận một số gia đình các đối tượng 
bị khởi tố để tác động, dẫn dụ phát biểu 
theo chiều hướng phản ứng với các hoạt 
động của các Cơ quan tiến hành tố tụng, 
sau đó cắt ghép nội dung và dàn dựng 
các video clip tung lên các trang mạng xã 
hội để vu cáo lực lượng chức năng và tiếp 
tục kích động, cổ súy cho các đối tượng 
có hoạt động vi phạm pháp luật đang 
được điều tra để xử lý. 

Bà Nguyễn Thị Hường (43 tuổi, trú 
tại Khu phố Hải Tân 3, thị trấn Phan Rí 
Cửa, huyện Tuy Phong) - mẹ của đối 
tượng Nguyễn Minh Kha (18 tuổi), trực 
tiếp đưa con trai mình ra đầu thú (sau khi 
Kha bị Cơ quan CSĐT Công an huyện 
Tuy Phong khởi tố về tội chống người thi 
hành công vụ), kể: “Việc con tôi nghe theo 
lời kích xúi, ném đá chống lực lượng chức 
năng là vi phạm pháp luật và tôi  đưa con 
ra trình diện mong được pháp luật khoan 
hồng. Tôi rất bất ngờ khi có nhiều thông 
tin trên mạng đưa tin con tôi là Nguyễn 
Minh Kha đã chết”. 

Trước đó, nhiều đối tượng phản 
động đã dàn dựng các clip tung lên mạng 
xã hội có nội dung bịa đặt, vu cáo Công 
an đánh chết Nguyễn Minh Kha. Đáng nói 
là các đối tượng xấu còn dựng clip “truy 
điệu” Nguyễn Minh Kha nhằm gây nhiễu 
thông tin để gây hoang mang trong dư 
luận hòng thực hiện ý đồ tiếp tục kích 
động người dân phản đối lực lượng chức 
năng để gây mất ổn định về an ninh trật 
tự. 

Từ những thông tin trên, bà ngoại 
của Nguyễn Minh Kha và nhiều người dân 
đã tụ tập trước trụ sở Công an thị trấn 
Phan Rí Cửa để tạo sức ép. “Bản thân tôi 
không đồng tình với việc này, lúc đó tôi đã 
khuyên can mẹ mình đừng đến trụ sở 
Công an Phan Rí Cửa để quậy phá nữa 
mà hãy để các chú Công an làm việc”, bà 
Hường kể thêm. Riêng việc có người gọi 
điện thoại đến hỏi thăm và sau đó đã ghi 
âm lại cuộc gọi để lắp ghép vào clip để 
đăng trên mạng, bà Hường khẳng định: 
“Tôi không hề biết mình bị ghi âm hay 
đang được phỏng vấn. Nội dung các clip 
này hoàn toàn không đúng sự thật”. 

Từ những tin, bài được đăng, phát 
trên các báo chính thống trong nước, nhất 
là sau việc Nguyễn Minh Kha ra đầu thú 
với lời khai trước đó rời khỏi địa phương 
để đi khám bệnh (do bị viêm phế quản) và 
khi đến đầu thú trong tình trạng sức khỏe 
bình thường đã làm bẽ mặt bọn phản 
động cùng “đám kền kền” bên ngoài; đồng 
thời, vạch mặt thủ đoạn dựng chuyện, 
tung tin thất thiệt của chúng nhằm thực 
hiện mưu đồ đen tối. 

 

Bà Nguyễn Thị Hường đưa con trai là Nguyễn 
Minh Kha đến cơ quan Công an đầu thú, mong 
nhận được chính sách khoan hồng của pháp 
luật. 

Cũng với thủ đoạn trên, trong thời 
điểm sau khi các đối tượng gây rối và 
chống người thi hành công vụ xảy ra tại 
QL 1A (thuộc huyện Tuy Phong) bị khởi tố 
và bắt tạm giam, một số đối tượng đã lén 
lút tiếp cận gia đình một số bị can để tác 
động, dẫn dụ trả lời phỏng vấn theo 
hướng của chúng để bôi xấu chính quyền 
và lực lượng chức năng. Do cả tin, nên 
những người này đã trả lời và bị ghi hình 
sau khi được đối tượng tác động. 

Bà Huỳnh Thị Mực (52 tuổi, trú tại 
KP Thanh Giang 1, Phan Rí Cửa, Tuy 
Phong) - mẹ của bị can Ngô Văn Đạt, sau 
khi xem lại clip do kẻ xấu thực hiện tung 
lên mạng đã khẳng định: “Tôi bị lừa và 
việc này đã làm cho gia đình tôi bị xào xáo 
và mong bà con hãy cảnh giác với những 
người lạ mặt đến ghi hình”. 

Tương tự trường hợp bà Huỳnh Thị 
Mực, bà Nguyễn Thị Lệ (45 tuổi, trú tại 
Khu phố Thanh Giang 1, Phan Rí Cửa, 
Tuy Phong) - mẹ của bị can Ngô Đức 
Duyên, cũng khẳng định đã bị một người 
phụ nữ lừa phỏng vấn. “Nếu biết đó là kẻ 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 06  năm 2018 - 60 - 

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

xấu thì tui đã đuổi không cho vô nhà rồi”, 
bà Lệ bức xúc kể. 

Riêng đối với việc con mình tham gia 
gây rối và chống người thi hành công vụ, 
cả bà Mực và bà Lệ đều cho biết đó là 
những hành động sai phạm, nhất là sau 
khi nhìn thấy tài sản và trụ sở Đội Cảnh 
sát PCCC Phan Rí bị phá hủy. “Hiện giờ 
chúng tôi chỉ mong Nhà nước khoan hồng 
cho tụi nó”, hai người phụ nữ có con đang 
vướng vòng lao lý, cùng chia sẻ. 

“Các phần tử phản động đã không từ 
bỏ bất cứ thủ đoạn nào để kích động, 

tuyên truyền xuyên tạc, kể cả việc tung tin 
thất thiệt và tác động những người phụ nữ 
ít học, có người không biết chữ. Các đối 
tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết và nhẹ 
dạ, cả tin của một số người dân để thực 
hiện mục tiêu tuyên truyền xuyên tạc, gây 
hoang mang trong dư luận để kích động 
thực hiện âm mưu chống phá. Thủ đoạn 
này cần được mọi người cảnh giác và lên 
án mạnh mẽ”, một cán bộ điều tra khuyến 
cáo. 

Thành Long / Công an Tp.HCM.- 
2018.- Số 3705 (ngày 27 tháng 6).- Tr.11 

__________________________________ 

22 NGƯỜI GÂY RỐI TRỤ SỞ UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH BÌNH THUẬN BỊ KHỞI TỐ 

goài việc khởi tố các nghi can, 
khoảng 60 cảnh sát cũng được 
đưa đi giám định thương tích để 

phục vụ việc điều tra mở rộng. 

Ngày 23/6, Công an tỉnh Bình 
Thuận cho biết vừa khởi tố 22 người 
tham gia gây rối trước trụ sở UBND và 
Sở Kế hoạch đầu tư về tội Gây rối trật 
tự công cộng, Hủy hoại tài 
sản và Chống người thi hành công vụ. 

 

Một nghi can làm việc với cơ quan điều tra. 
Ảnh: Thái Hà. 

Theo cơ quan điều tra, các nghi 
phạm đều thừa nhận hành vi, tỏ ra ăn 
năn hối hận. Một số người cho biết đã 
được cho tiền để kích động, đập phá. 

Đại tá Nguyễn Văn Nhiều 
(Trưởng phòng tham mưu Công an 
tỉnh Bình Thuận) khẳng định, cơ quan 
điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, củng 
cố hồ sơ để khởi tố thêm nhiều người. 

Tổng cộng đã có 32 người liên 
quan việc gây rối hai tuần trước bị khởi 
tố. Trong đó, riêng vụ án tại Phan Rí 
Cửa (huyện Tuy Phong) có 10 người 
bị xử lý hình sự. 

Trước đó, lấy cớ phản đối dự 
thảo Luật Đặc khu, trong hai ngày 10 
và 11/6, hàng trăm người kéo đến 
UBND tỉnh Bình Thuận la hét, đốt xe, 
đập phá trụ sở cơ quan công quyền. 
Nhiều người quá khích còn chặn xe 
trên Quốc lộ 1, đốt hàng chục chiếc, 
tấn công lực lượng chức năng khiến 
gần 60 cảnh sát bị thương. 

Ngoài Bình Thuận, tại một số địa 
phương lân cận cũng xảy ra tình trạng 
tương tự. Nhiều người đã bị khởi tố về 
hành vi kích động, lôi kéo, tiếp sức cho 
việc gây rối an ninh trật tự. 

Phước Tuấn // 
https://vnexpress.net.- 2018  

(ngày 23 tháng 6) 

N 
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NGƯỜI DÂN BÌNH THUẬN KHUYẾN CÁO CON EM 
KHÔNG THAM GIA GÂY RỐI 

hận thức được hậu quả nghiêm 
trọng của các sự việc vừa qua, 
nhiều người dân ở Bình Thuận đã 

tự giác khuyến cáo con em tránh xa các 
vụ gây rối. 

Sau các vụ tụ tập gây rối, phá hoại 
tài sản công, UBND tỉnh Bình Thuận đã 
phát Thông báo đề nghị người dân tăng 
cường cảnh giác; không để các đối tượng 
xấu dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hoạt động 
trái pháp luật. Nhận thức được hậu quả 
nghiêm trọng của các sự việc vừa qua, 
nhiều người dân ở Bình Thuận đã tự giác 
tuyên truyền, khuyến cáo con em, họ 
hàng tránh xa các vụ gây rối. 

 

Chị Tuyết ngồi đọc tin nhắn của UBND tỉnh 
Bình Thuận cho mọi người trong xóm cùng 
nắm được thông tin. 

Những ngày qua, thông tin về bạo 
loạn gây rối tại hai điểm nóng ở Bình 
Thuận là Phan Rí và Phan Thiết luôn là 
câu chuyện được bàn tán xôn xao ở địa 
phương. Khi thấy rõ vụ việc tuy đã gây 
thiệt hại nghiêm trọng cho quê hương, đất 
nước thì nhiều người dân mới tỉnh ngộ. 

Bà Phan Thị Túc, người dân phường 
Hưng Long, thành phố Phan Thiết cho 
rằng những hành động gây rối, phá hoại 
không chỉ gây mất an ninh trật tự trên địa 
bàn mà làm tổn hại đến tài sản nhà nước 
và nền kinh tế. 

Bà Túc nói: “Biểu tình mà cứ đập 
phá UBND, HĐND như vậy tôi thấy hoàn 
toàn sai. Sai lớn ghê lắm! Mấy đứa nhỏ ở 

nhà tôi không bao giờ cho đi, chứ đừng có 
nói tới đập phá”. 

Là người không biết chữ, nhưng anh 
Huỳnh Phương, ở xóm lao động nghèo 
phường Hưng Long, thành phố Phan 
Thiết đã được anh em, bạn bè hàng xóm 
thông tin đầy đủ nội dung Thông báo của 
UBND tỉnh Bình Thuận khuyến cáo người 
dân không được tham gia các vụ tụ tập 
đông người qua tin nhắn di động. 

Anh cho rằng, việc đập phá trụ sở 
nhà nước tức là phá hoại tài sản của dân. 
Do đó, hành động gây rối, phá hoại tài sản 
công là vi phạm pháp luật và cần phải lên 
án. 

Anh Phương bày tỏ: “Mình là công 
dân, mình phải chấp hành. vì đó là nhà 
nước. Nếu có chỗ chưa đúng, mình nêu ý 
kiến, không được đi đập phá trụ sở như 
vậy. Nhà mình không ai đập, vậy mà đi 
đập nhà người ta”. 

Sau khi thấy nhiều đối tượng gây rối 
là thanh niên tham gia, các bậc cha mẹ ở 
Phan Thiết đã có ý thức hơn trong việc 
khuyên nhủ con cái không được tham gia 
các hoạt động trái phép luật, không nghe 
lời bạn bè rủ rê trên mạng. 

Chị Nguyễn Thị Tuyết, ở phường 
Bình Hưng cho biết: “Khi đọc tin nhắn của 
UBND tỉnh, gia đình cũng khuyên nhủ, 
nhắc nhở những em nhỏ không nên tụ 
tập, để tránh sau này ảnh hưởng đến việc 
học của mình”. 

Em Nguyễn Văn Tài, học sinh 
Trường THCS Nguyễn Trãi, TP Phan 
Thiết kể: "Mấy ngày trước lên mạng xã hội 
cũng thấy có người lôi kéo rủ rê. Nhưng 
không phải bạn nào cũng nghe theo họ. 
Nếu bạn bè rủ con đi, con sẽ khuyên các 
bạn là chúng mình còn nhỏ, không nên đi. 
Nếu tới đó sẽ ảnh hưởng tới mình. Người 
ta ném đá, nguy cơ trúng mình cũng cao, 
ảnh hưởng tới việc học và tương lai”. 

N 
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Theo UBND tỉnh Bình Thuận, trong 
những ngày qua, các phần tử xấu đã lôi 
kéo, kích động nhiều người dân, nhất là 
thanh niên, phụ nữ và trẻ em ở các địa 
phương trong tỉnh tụ tập đông người, gây 
rối tại các trụ sở cơ quan nhà nước, các 
tuyến đường trọng điểm của tỉnh và quốc 
gia. 

Các đối tượng này đã phá hoại nhiều 
tài sản của các cơ quan nhà nước. Những 

hành động gây rối, phá hoại nói trên 
không chỉ gây mất an ninh trật tự tại địa 
phương và đất nước, mà còn có những 
tác động xấu đến nền kinh tế, ảnh hưởng 
đến đời sống, thu nhập người dân và môi 
trường đầu tư của tỉnh”. 

Việt Quốc // https://vov.vn.- 2018 
(ngày 15 tháng 6) 

__________________________________ 

NHỮNG NGƯỜI DÂN CHỞ CHE CHO CÔNG AN 
PHAN RÍ 

rong lúc nhiều đối tượng quá khích 
xông vào đốt cháy xe của Đội Cảnh 
sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu 

nạn cứu hộ (PCCC - CNCH) Công an 
Phan Rí, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình 
Thuận vào ngày 12-6 và lực lượng Công 
an phải rút ra khỏi trụ sở, một số người 
dân đã tìm cách can gián số đối tượng 
quá khích và đưa công an tạm lánh qua 
sông. Thượng tá Trần Long Khánh, 
Trưởng Công an huyện Tuy Phong, tỉnh 
Bình Thuận vừa đăng lời cảm ơn những 
người dân nói trên, trên trang facebook cá 
nhân. 

 

Anh Trần Văn Long, một ngư dân địa phương, 
tận tình giúp đỡ Công an trong vụ gây rối ngày 
12-6. Ảnh: Lê Văn Chương 

Trụ sở Đội Cảnh sát PCCC và 
CNCH Công an Phan Rí nằm giữa 2 cây 
xăng Đông Hưng và Cầu Nam, sát Quốc 
lộ 1A. Đây cũng là nơi cắm biển ranh giới 
2 huyện Bắc Bình và Tuy Phong, tỉnh Bình 

Thuận. Khu vực này luôn tấp nập phương 
tiện ngược xuôi. 

Ngày 12-6, tại Quốc lộ 1A, đoạn rẽ 
xuống thị trấn Phan Rí Cửa, lực lượng 
Cảnh sát Cơ động giải tán đám đông, 
nhưng bị các đối tượng quá khích ném đá 
vào đội hình, khiến tất cả anh em phải rút 
vào trụ sở Đội Cảnh sát PCCC - CNCH. 
Nhiều đối tượng manh động đã xông vào 
lật xe, ném bom xăng, đốt một lúc 9 xe ô 
tô, tạo ra cột khói mù mịt và ngạt thở. 
Toàn bộ đội hình Cảnh sát PCCC - CNCH 
và Cảnh sát cơ động bị dồn về phía sau, 
phải vượt tường ra ngoài. 

Theo dõi tình hình tại Phan Rí trong 
những ngày qua, tôi luôn tò mò về hình 
ảnh một số người dân tận tình, lặng lẽ 
giúp cán bộ, chiến sĩ Công an vượt tường 
ra ngoài trong tình thế hiểm nguy. Có thể, 
còn nhiều câu chuyện nồng ấm tình người 
phía sau bức tường ám khói đó. 

Từ Quảng Ngãi vào Phan Rí, điểm 
đầu tiên tôi tìm đến là xóm nhỏ sau bức 
tường trụ sở Đội Cảnh sát PCCC - CNCH. 
Cảm giác về sự nguy hiểm dường như 
vẫn còn đâu đó quanh đây, vì tôi thấy có 3 
thanh niên ở đầu lối rẽ liên tục bám theo, 
đảo mắt dò xét người “khách lạ” là tôi. 

Sau bức tường này là khoảng đất 
trống đang cày xới, có những bụi rậm. Cả 
xóm chỉ có 3 ngôi nhà nằm biệt lập thuộc 
thôn Long Bình, xã Phan Rí Thành (huyện 
Bắc Bình). Cách đó không xa là một 

T 
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nhánh sông nhỏ cắt ngang. Địa thế rất bất 
lợi, khi lực lượng Công an phải rút ra phía 
sau bờ tường. Nhưng sự bất lợi đó đã 
được hóa giải nhờ lòng dân. 

Tại bờ sông, anh Trần Văn Long, 39 
tuổi, người lấm lem bùn đất đang kéo 
những tấm lưới rập phát ra âm thanh sột 
soạt lẫn với tiếng nước róc rách. Kể về 
giây phút các chiến sĩ Công an bị đối 
tượng tấn công, đốt xe gây ngạt khói nên 
phải vượt tường rào ra ngoài vào ngày 
12-6, anh cho biết: “Lúc ấy, ghe xuồng 
của gia đình mình đang để đó và ngay lập 
tức, mình nói với các chiến sĩ Công an cứ 
lấy đi qua bên kia sông lánh nạn. Chiến sĩ 
Công an gặp nguy khó thì mình phải giúp 
chứ, không thể vào hùa với những đối 
tượng xấu làm bậy được”. Người ngư dân 
thật thà và hiền khô không dám kể hết về 
việc mình đã làm để giúp đỡ các chiến sĩ 
Công an, vì muốn đảm bảo sự an toàn 
cho mình và gia đình. 

 

Anh Nguyễn Lê Thanh Vinh (bên phải) cùng tác giả 
trước bàn thờ Bác Hồ tại gia đình. Ảnh: Hà Anh 

“Có một số người dân địa phương 
có mặt tại khu vực này đã tìm cách can 
ngăn, bảo vệ cho anh em Công an, tôi 
không tiện nêu danh tính, vì lo ngại ảnh 
hưởng đến việc làm ăn” - Anh K, một 
người địa phương cho biết. Khi thấy một 
số đối tượng đuổi đánh, các chiến sĩ Công 
an rút ra sau bờ tường, anh đã phải giả 
vờ là đồng bọn rồi la to: “Không được 
đánh nữa, bắt giữ lại thôi”. Nhờ đó mà 
thương tích của các chiến sĩ Công an đã 
được giảm bớt và may mắn không xảy ra 
án mạng. 

Trong lúc sự việc xảy ra, trụ sở Cảnh 
sát PCCC - CNCH Phan Rí mù mịt khói 
lửa, anh K đã tranh thủ huy động xe đưa 

anh em Công an rút ra khỏi điểm nóng, 
liên tục tìm nhiều cách can ngăn để làm 
giảm căng thẳng. Nhà người dân mà anh 
em Công an vào tránh trú đầu tiên là gia 
đình anh Nguyễn Lê Thanh Vinh. Anh 
Vinh chia sẻ: “Chiến sĩ Công an vô nhà tôi 
với đôi chân sưng vù, đi cà nhắc, số anh 
em khác thì bị ném đá sưng đầy người. 
Hai cô Công an là bác sĩ tranh thủ băng 
bó cho các chiến sĩ. Gia đình tôi cử người 
nấu cơm và đi mua nước chanh về cho 
các chiến sĩ, sau đó lấy xe máy chở các 
anh xuống trụ sở Công an huyện Bắc 
Bình tạm trú”. 

Anh Nguyễn Lê Thanh Vinh là người 
tu tại gia, giữa căn phòng nhà trên của 
anh trang trọng đặt tấm ảnh Bác Hồ trên 
bàn thờ và hằng ngày hương khói. Anh 
cho biết: “Bác Hồ là người có công mang 
lại độc lập cho dân tộc Việt Nam, mình là 
người dân thì phải nhớ đến lời Bác dạy, 
luôn sẵn lòng giúp đỡ người bị nạn. Bên 
cạnh đó, là người tu hành thì phải làm 
việc thiện. Nhà tôi ở chỗ hoang vắng, nghĩ 
lại cũng lo sợ bị đối tượng xấu trả thù ném 
đá. Nhưng trước tình cảnh nguy khó của 
các chiến sĩ Công an, mình đành lòng làm 
ngơ sao được”. 

Đây chỉ là 3 trong số nhiều người 
dân ở Phan Rí vẫn luôn tìm cách làm 
giảm bớt tình hình nóng, nghe ngóng và 
giúp đỡ các chiến sĩ Công an trong đám 
đông hỗn loạn. Câu chuyện của những 
người dân bên nhánh sông Phan Rí càng 
nói lên một điều, bao giờ cũng vậy, lòng 
dân là vốn quý, là chỗ dựa ấm áp và an 
toàn nhất. 

Ông Lê Hồng Nam, Đội phó Đội 
cảnh sát PCCC - CNCH Công an Phan Rí 
cho biết, sau khi bị đối tượng quá khích 
đốt phá, hiện nay, đơn vị còn lại 2 xe chủ 
lực và luôn duy trì hoạt động trực sẵn 
sàng chiến đấu. Vì thời điểm này, địa bàn 
khu vực Bắc Bình Thuận đang khô hanh 
rất dễ gây cháy. Từ đầu năm đến nay, 
trên địa bàn đã xảy ra hơn 20 vụ cháy lớn 
nhỏ. 

Lê Văn Chương // 
http://www.bienphong.com.vn.- 2018 

(ngày 24 tháng 6)
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“AI LÀM NGƯỜI ĐÓ CHỊU, CHÚNG TÔI VẪN TỚI 
PHAN THIẾT NHƯ THƯỜNG” 

ự việc nhiều người quá khích tấn 
công, đốt phá một số tài sản của cơ 
quan chính quyền vào ngày 10 và 

11/6 chắc hẳn khiến hình ảnh của thành 
phố du lịch Phan Thiết thay đổi ít nhiều 
trong mắt du khách, tuy nhiên không vì 
vậy mà họ từ bỏ nơi này. 

 

Người dân tắm tại bãi biển Đồi Dương. 

Chúng tôi có mặt tại Phan Thiết 
trong những ngày cuối tuần qua. Ngoài 
những câu chuyện thỉnh thoảng được bàn 
tán trong những quán cà phê, thật khó tìm 
ra điều gì cho thấy thành phố này vừa trải 
qua một biến cố. 

Công việc, nhịp sống của người dân 
nơi đây đã trở lại bình thường. Những nơi 
hư hỏng đã được sửa chữa. Buổi chiều 
bãi biển Đồi Dương vẫn đông người ra 
tắm, buổi tối thực khách vẫn ngồi kín các 
quán nhậu thưởng thức hải sản tươi 
ngon. 

Xuôi về phía Mũi Né, những du 
khách nước ngoài vẫn thong thả đạp xe 
thưởng thức gió biển lồng lộng, các khu 
resort nhộn nhịp xe cộ ra vào. Dù trưa 
nắng nhưng mọi người vẫn say sưa trượt 
cát, những chuyến xe jeep vẫn qua lại 
như con thoi giữa Bàu Trắng… 

Tại cửa sông Cà Ty hàng trăm chiếc 
thuyền đậu sát sát chờ ra khơi, những 
ngư dân luôn đón khách bằng nụ cười 
hồn hậu. Cũng như vậy, nhìn những chiếc 
thuyền chen nhau trong cửa sông Lũy. Ít 
người biết rằng cách đây một tuần Phan 

Rí đã thành tâm điểm của các nước với 
những vụ đốt phá. 

“Chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh 
này, hàng dài người kéo nhau đi, khói lửa, 
tiếng nổ. Nhưng một tuần nay yên rồi, 
chúng tôi chỉ mong được như vậy để làm 
ăn, sinh sống, không ai muốn hỗn loạn cả” 
– bà Vinh, chủ một quán ăn nhỏ trên 
đường Phạm Văn Đồng chia sẻ. 

Đã từng ra Phan Thiết và Mũi Né du 
lịch nhiều lần, anh Nguyễn Thanh Hoàng 
(TP.HCM) cho biết ấn tượng trong anh về 
thành phố này luôn là sự hiền hậu của 
người dân, cùng những món hải sản và 
các cơ sở làm nước mắm thơm nức mũi. 

“Không nghĩ là có lúc lại xảy ra 
những chuyện như vừa rồi” – anh chỉ vào 
những video đốt phá được tải đầy trên 
youtube. “Nhưng tôi cho rằng đó chỉ là số 
ít những người quá khích, còn người dân 
ở bất cứ đâu, tôi tin họ chỉ muốn yên ổn 
làm ăn” – anh nói thêm. 

Người đàn ông này cũng nhấn mạnh 
rằng những người làm sai sẽ phải chịu 
trách nhiệm, còn người dân Phan Thiết và 
Bình Thuận nói chung luôn là những 
người mến khách. “Ai làm người đó chịu, 
chúng tôi vẫn tới Phan Thiết như thường” 
– anh khẳng định. 

Lần đầu đến Mũi Né du lịch, chị Lê 
Thị Vy (Ninh Bình) thừa nhận rằng mình 
có chột dạ khi chứng kiến những gì xảy ra 
qua mạng xã hội. Tuy nhiên, khi đến đây 
những lo lắng đã bay biến hết bởi khung 
cảnh thanh bình. 

“Thậm chí tôi còn không nghe thấy ai 
nhắc đến chuyện này trong suốt 2 ngày ở 
đây” – chị mỉm cười và tiếp tục cùng gia 
đình thưởng thức bữa ăn trước một màn 
hình lớn đang chiếu trận cầu World cup. 

Chia sẻ với chúng tôi, nhân viên của 
khách sạn Trường Thịnh cho biết trong 
những ngày qua lượng khách tại đây 
không có biến động, lượng người đến 

S 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 06  năm 2018 - 65 - 

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

thuê phòng vẫn như thời điểm trước khi 
xảy ra các vụ gây rối. 

Cô cũng cho hay bây giờ nghe nói 
vậy chứ trong thời gian đó cô không tham 
gia bất cứ cuộc tụ tập nào vì “em phải bận 
đi làm, không có thời gian đâu…” 

 

Một gia đình thong thả dắt chó đi dạo ngoài bờ 
biển. 

 

Mặc nắng nóng buổi gần trưa, nhiều du khách 
vẫn vui chơi ngoài biển Đồi Dương. 

 

Thuyền đánh cá neo đậu tại cửa sông Cà Ty. 

 

Hàng chục chiếc xe khách cỡ lớn đậu trước 
các nhà hàng, bãi tắm trên đường Xuân Thủy. 

 

Thuyền neo đậu trên cửa sông Lũy, thị trấn 
Phan Rí Cửa. 

 

Một gia đình vừa ăn vừa xem một trận đấu tại 
giải World cup 2018. 

Phong Vũ // http://infonet.vn.- 2018 
(ngày 19 tháng 6) 

__________________________________ 

MƯA LỚN GÂY SẠT LỞ NGAY SÁT TUYẾN ĐƯỜNG 
GIAO THÔNG 

gày 2/6 vừa qua, lãnh đạo UBND 
tỉnh Bình Thuận và TP Phan Thiết 
cùng Văn phòng BCH 

PCTT&TKCN tỉnh, Sở Giao thông Vận tải 

đã khẩn trương đến kiểm tra thực tế sạt lở 
tại khu du lịch Biển Cát. N 
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Đoàn kiểm tra tại khu vực bị sạt lở 

Trước đó, trong đêm 1/6, trên địa 
bàn TP Phan Thiết và các vùng lân cận có 
mưa to kéo dài đã khiến cát tràn xuống 
tuyến đường và sạt lở tại khu du lịch Biển 
Cát (Hòn Rơm, Mũi Né). Khu vực bị sạt lở 
sát ngay taluy tuyến đường ĐT 706 (chỉ 
cách khoảng 2m). 

 

Khu vực bị sạt lở sát ngay taluy tuyến đường 
ĐT 706 (chỉ cách khoảng 2m) 

Sau khi xem xét thực tế, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông 
vận tải chủ trì lập phương án gia cố, đảm 
bảo an toàn giao thông tuyến đường ĐT 
706; không để sạt lở gây ách tắc và đảm 
bảo an toàn giao thông. 

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

(ngày 3 tháng 6) 

___________________________________ 

CÔNG AN ĐI KIỂM TRA VỤ PHÁ RỪNG TRÊN ĐỒI 
KUMAGAI 

heo Sở NN&PTNT tỉnh Bình 
Thuận, thông tin Pháp Luật 
TP.HCM phản ảnh là chính xác và 

có thật. 

Ngày 6-6, ông Mai Kiều, Giám đốc 
Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận, đã có 
báo cáo kết quả xác minh thông tin vụ 
phá rừng trên đồi Kumagai mà Pháp 
Luật TP.HCM đã phản ảnh cho UBND 
tỉnh Bình Thuận. 

Theo Sở NN&PTNT, thực hiện chỉ 
đạo của UBND tỉnh, trong hai ngày 4 và 
5-6, Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận chủ 
trì, phối hợp với chính quyền địa 
phương, Phòng Cảnh sát môi trường 
Công an tỉnh Bình Thuận, Hạt Kiểm lâm 
Hàm Thuận Bắc và Ban quản lý rừng 

phòng hộ Hàm Thuận-Đa Mi tổ chức 
kiểm tra, xác minh thông tin nêu tại bài 
báo trên. Theo Sở NN&PTNT, việc 
báo Pháp Luật TP.HCM phản ảnh nội 
dung phá rừng là đúng và có thật. 

 

Các cây gỗ bị triệt hạ. 

T 
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Qua kiểm tra, có ba khu vực bị tác 
động gồm: Vị trí 1, diện tích 0,11 ha, 
hiện trường đã bị phát trắng (dọc theo 
rẫy cũ), hiện trạng chủ yếu là cây le, lồ 
ô, cây tái sinh, cây thân gỗ có đường 
kính xấp xỉ 10 cm và một số cây thân gỗ 
có đường kính nhỏ hơn 10 cm. 

Vị trí 2: Diện tích bị phá 2,058 ha. 
Trong đó có 0,188 ha chỉ chặt hạ cây le, 
lồ ô, cây bụi, cây tái sinh và cây thân gỗ 
đường kính xấp xỉ 10 cm, số cây thân gỗ 
có đường kính trên 10 cm chưa tác 
động chặt hạ. Tại vị trí này có 1,87 ha đã 
bị phát trắng, hiện trạng là cây le, lồ ô, 
cây tái sinh, cây thân gỗ có đường kính 
xấp xỉ 10 cm và cây thân gỗ có đường 
kính hơn 10 cm; qua thống kê được 120 
cây với khối lượng 10,38 m3 còn nằm 
rải rác tại hiện trường. 

Vị trí 3: Diện tích bị phá 3,51 ha, 
hiện trường chỉ chặt hạ cây le, lồ ô, cây 
bụi, cây tái sinh và cây thân gỗ đường 
kính xấp xỉ 10 cm. Tổng diện tích ở ba vị 
trí phá rừng là 5,678 ha. 

Qua các dấu vết để lại hiện trường 
và trên bề mặt gốc cho thấy đối tượng 
đã sử dụng rựa và cưa máy để phá 
rừng; thời điểm phá rừng khoảng từ 
ngày 3 đến 6-5 . Ngoài ra, qua kiểm tra 
hiện trường còn phát hiện có dấu sơn 
đỏ tại ranh giữa khu vực rừng bị tác 
động phá và ranh rừng thuộc tiểu khu 
181A của Ban quản lý rừng phòng hộ 
Hàm Thuận-Đa Mi. 

Theo báo cáo của tổ kiểm lâm địa 
bàn xã Đa Mi, ngày 10-5, tổ đã phối hợp 
với Công an xã Đa Mi, Ban quản lý rừng 
phòng hộ Hàm Thuận-Đa Mi làm việc 
với ông Đỗ Tuấn Anh (sinh năm 1978, 
thường trú tại thôn 9, xã Lộc Nam, 
huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng), Giám đốc 
Công ty TNHH Tuấn Cát Lợi, nhưng ông 
Đỗ Tuấn Anh không thừa nhận thuê 
người vào chặt phá diện tích rừng tại 
khu vực trên. 

Tổ kiểm lâm cũng đã lập biên bản 
làm việc với chín hộ dân (ngụ thôn Đa 
Tro và thôn La Dày, xã Đa Mi) và các hộ 
dân này cho biết thời điểm phá rừng vào 
khoảng đầu tháng 5-2018, số người 
tham gia phá rừng có khoảng 20 người, 
không phải là người tại địa phương. 

Các hộ dân cho biết thêm: Đã có 
hỏi những người phá rừng là phá rừng 
cho ai thì được trả lời là họ vào phá 
rừng thuê cho dự án. Ngoài ra, chín hộ 
dân còn kiến nghị với cấp có thẩm 
quyền không cấp đất khu vực này cho 
dự án vì đã có hành vi phá rừng và ảnh 
hưởng đến tình hình sản xuất của người 
dân ở khu vực dự án. 

Hiện nay UBND xã Đa Mi đã kiến 
nghị UBND huyện Hàm Thuận Bắc chỉ 
đạo công an huyện vào cuộc để điều tra, 
xác minh làm rõ đối tượng phá rừng và 
người cầm đầu phục vụ cho công tác xử 
lý. 

Theo tài liệu được đoàn kiểm tra 
thu thập thì Công ty TNHH Tuấn Cát Lợi 
có công văn số 01/CV-Cty về việc đăng 
ký nhân sự vào thực hiện khảo sát, đánh 
giá hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp 
khu vực dự án trồng cây lâu năm và 
quản lý, bảo vệ rừng tại xã Đa Mi, huyện 
Hàm Thuận Bắc của Công ty TNHH 
Tuấn Cát Lợi. 

 

Hiện trường vụ phá rừng. 

Khi UBND xã Đa Mi chưa đồng ý, 
ngày 12-5, Công ty TNHH Tuấn Cát 

http://plo.vn/tags/IFBow6EgUuG7q25n/pha-rung.html
http://plo.vn/tags/IMSQYSBNaQ==/da-mi.html
http://plo.vn/tags/IFR14bqlbiBDw6F0IEzhu6Np/tuan-cat-loi.html
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Lợi đã tự ý đưa đoàn khảo sát vào khu 
vực Kumagai để triển khai đánh giá hiện 
trạng và đến ngày 17-5, UBND xã Đa Mi 
mới nhận được công văn nêu trên. 

Qua ghi nhận hiện trường, kiểm tra 
và thông tin xác minh các dấu vết sơn 
làm ranh, mốc tại hiện trường cho thấy 
có liên quan đến việc triển khai khảo sát, 
đánh giá hiện trạng của Công ty TNHH 
Tuấn Cát Lợi. 

Theo tổ kiểm lâm địa bàn xã Đa Mi, 
ngày 6-5 đã phối hợp với Ban quản lý 
rừng phòng hộ Hàm Thuận-Đa Mi tiến 
hành kiểm tra tình hình phá rừng trái 
pháp luật tại khu vực Kumagai và có 
phát hiện các đối tượng đang phá rừng. 
Khi phát hiện tổ công tác, các đối tượng 
phá rừng đã bỏ chạy, tổ công tác không 
truy bắt được đối tượng do trời mưa và 
chiều tối. Tại hiện trường, các đối tượng 
để lại một can xăng pha nhớt 5 lít, một 
thùng nước khoáng 20 lít.  

Ngày 11-5, UBND xã Đa Mi có báo 
cáo gửi UBND huyện Hàm Thuận Bắc 

về tình hình phá rừng tại khu vực 
Kumagai. Tuy nhiên, theo Hạt Kiểm lâm 
Hàm Thuận Bắc và UBND xã Đa Mi, đến 
nay chưa nhận được công văn chỉ đạo 
nào về vụ phá rừng nêu trên từ UBND 
huyện Hàm Thuận Bắc. 

Sở NN&PTNT yêu cầu Chi cục 
Kiểm lâm phối hợp chặt chẽ với Công 
an huyện Hàm Thuận Bắc, UBND xã Đa 
Mi, UBND xã Lộc Nam nhanh chóng xác 
minh đối tượng vi phạm, mức độ thiệt 
hại để củng cố hồ sơ, đề xuất xử lý theo 
quy định pháp luật. 

Kiểm điểm làm rõ nguyên nhân, 
trách nhiệm của tập thể, cá nhân được 
phân công; đề nghị UBND huyện Hàm 
Thuận Bắc chỉ đạo công an huyện phối 
hợp và hỗ trợ Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận 
Bắc, UBND xã Đa Mi trong việc điều tra, 
xác minh làm rõ các đối tượng có hành 
vi chặt phá cây rừng để xử lý... 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2018 
(ngày 6 tháng 6) 

__________________________________ 

XỬ LÝ NGHIÊM TÌNH TRẠNG PHÁ RỪNG 
HÀM THUẬN - ĐA MI 

au khi có thông tin phản ánh của 
các cơ quan truyền thông về tình 
trạng phá rừng làm rẫy tại khu 

vực xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc 
thuộc lâm phân Ban Quản lý rừng 
phòng hộ Hàm Thuận - Đa Mi, UBND 
tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu các cơ 
quan chức năng khẩn trương kiểm tra, 
xác minh, đồng thời xử lý nghiêm 
những đối tượng có liên quan. 

Theo báo cáo của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn Bình 
Thuận, khu vực phá rừng, lấn chiếm 
đất lâm nghiệp có tổng diện tích 
11.416m2 , gồm: 04 vị trí, diện tích 

9.606m2, thuộc Tiểu khu 167, đối 
tượng rừng phòng hộ do Ban Quản lý 
rừng phòng hộ Hàm Thuận - Đa Mi 
quản lý và 01 vị trí, diện tích 1.810m2 
ngoài quy hoạch 03 loại rừng do 
UBND xã Đa Mi quản lý; về hiện trạng 
rừng, có 03 vị trí đủ tiêu chí xác định là 
rừng gỗ với diện tích 8.778m2, 01 vị trí 
đủ tiêu chí là rừng tre nứa với diện tích 
1.810m2 và 01 vị trí không đủ tiêu chí 
xác định là rừng với diện tích 828m2. 

Trước tình trạng này, Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm phối hợp 

S 

http://plo.vn/tags/IFR14bqlbiBDw6F0IEzhu6Np/tuan-cat-loi.html
http://plo.vn/tags/IFVCTkQgSHV54buHbiBIw6BtIFRodeG6rW4gQuG6r2M=/ubnd-huyen-ham-thuan-bac.html
http://plo.vn/tags/IFVCTkQgSHV54buHbiBIw6BtIFRodeG6rW4gQuG6r2M=/ubnd-huyen-ham-thuan-bac.html
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chặt chẽ cùng Ban Quản lý rừng 
phòng hộ Hàm Thuận - Đa Mi, UBND 
xã Đa Mi, UBND xã Lộc Nam nhanh 
chóng xác minh đối tượng vi phạm, 
củng cố hồ sơ, xửa lý nghiêm hành vi 
vi phạm theo đúng quy định của pháp 
luật. Đối với các vị trí đã có cơ sở xác 
định được đối tượng vi phạm, tập trung 
hoàn thiện hồ sơ, tham mưu ngay cho 
cấp có thẩm quyền xử lý. 

 

Hiện trường vụ phá rừng phòng hộ Hàm 
Thuận - Đa Mi 

Kiểm điểm rõ nguyên nhân, trách 
nhiệm của tập thể, cá nhân được phân 
công phụ trách địa bàn xã Đa Mi đã 
thiếu chủ động tổ chức các hoạt động 
tuần tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, 
ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp 
luật về quản lý bảo vệ rừng trên địa 
bàn được phân công; có biện pháp chỉ 
đạo chấn chỉnh, khắc phục ngay 
những thiếu sót; đồng thời xử lý kỷ luật 
trách nhiệm của tập thể, cá nhân có 
liên quan đến vụ phá rừng. 

Phối hợp chặt chẽ với địa phương 
tổ chức lực lượng, tăng cường biện 
pháp quản lý, bảo vệ hiện trường và 
khu rừng giáp ranh với xã Lộc Nam, 
huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng theo 
quy định tại Quyết định số 
1947/2013/QĐ-UBND và Quyết định 
số 47/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh 
Bình Thuận, không để xảy ra tình trạng 

phát sinh mới và tái diễn tình trạng phá 
rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái 
pháp luật tại khu vực này nói riêng và 
vùng giáp ranh giữa 2 huyện nói 
chung. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận 
cũng đề nghị UBND huyện Hàm Thuận 
Bắc chỉ đạo Công an huyện phối hợp 
và hỗ trợ Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận 
Bắc, UBND xã Đa Mi trong việc điều 
tra, xác minh làm rõ các đối tượng có 
hành vi phá rừng, lấn chiếm đất lâm 
nghiệp để xử lý nghiêm theo quy định 
của pháp luật, nhằm ngăn chặn mọi 
hành vi hủy hoại rừng, lấn chiếm đất 
lâm nghiệp. 

Đồng thời, chỉ đạo UBND xã Đa 
Mi tổ chức kiểm điểm rõ trách nhiệm 
quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm 
nghiệp trên địa bàn xã đối với tập thể 
và các cá nhân có liên quan để xử lý 
theo tinh thần Chỉ thị số 13-CT/TW 
ngày 17/01/2017 của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng và Chỉ thị số 
1685/2011/CT-TTg ngày 27/9/2017 
của Thủ tướng Chính phủ.   

Đồng thời, chủ động phối hợp với 
chính quyền cấp xã giáp ranh thuộc 
tỉnh Lâm Đồng có biện pháp tuyên 
truyền, giáo dục phổ biến pháp luật về 
bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy 
rừng trong nhân dân; phát động tinh 
thần và ý thức tự giác cao trong nhân 
dân trong việc tham gia tố giác tội 
phạm, cung cấp thông tin cho chính 
quyền và các cơ quan chức năng về 
các đối tượng tham gia vào các vụ phá 
rừng vừa qua để đấu tranh, xử lý; 
đồng thời phản ánh kịp thời các đối 
tượng có hành vi xâm hại tài nguyên 
rừng trên địa bàn quản lý. 

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

2018 (ngày 22 tháng 6)
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THANH LONG BÌNH THUẬN HỘI NHẬP VÀ 
PHÁT TRIỂN 

ó là chủ đề của cuộc thi ảnh nghệ 
thuật do Hội Văn học nghệ thuật 
Bình Thuận tổ chức với sự bảo 

trợ của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam 
(VAPA). 

Với mục đích giới thiệu, quảng bá 
nét đẹp và hiệu quả của cây thanh long - 
một đặc sản nổi tiếng của Bình Thuận, 
các sản phẩm từ trái thanh long (rượu 
vang thanh long, thanh long sấy khô, 
sấy dẻo…), những sinh hoạt, đời sống 
gắn với trái thanh long, sản phẩm du lịch 
vườn thanh long, mua bán và xuất khẩu 
thanh long, cuộc thi dành cho đối tượng 
là tất cả các nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên 
và không chuyên đang sinh sống tại 
Bình Thuận. 

Cuộc thi diễn ra từ ngày 1/6/2018 
đến hết ngày 30/9/2018. Ảnh dự thi là 
ảnh màu dưới dạng kỹ thuật số, file ảnh 

định dạng jpg, với độ phân giải 300 dpi, 
chiều dài tối thiểu là 3500 pixel, dung 
lượng ≥ 4 Mb kể cả ảnh panorama 
(không được chú thích và ghi tên tác giả 
trên ảnh). Tác giả đăng ký và gửi ảnh dự 
thi theo địa chỉ 
http//www.anhnghethuatbinhthuan.com 
của BTC hoặc gửi file ảnh trực tiếp tại 
Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình 
Thuận, số 6 Nguyễn Tri Phương, TP 
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Cơ cấu giải 
thưởng: 1 giải Nhất: 3.000.000 
đồng/giải; 2 giải nhì: 1.500.000 
đồng/giải; 3 giải Ba: 1.000.000 đồng/giải; 
5 giải Khuyến khích: 500.000 đồng/giải. 

Nguyên Vũ // 
http://baodulich.net.vn.- 2018  

(ngày 21 tháng 6) 

__________________________________ 

VỊ NGỌT THANH LONG 

ả nước hiện chỉ có khoảng 
40.000ha thanh long, nhưng kim 
ngạch XK đã chiếm đến 1,1 tỷ 

USD. Trong số đó, Bình Thuận là “thủ 
phủ” của thanh long với diện tích khoảng 
28.000ha và sản lượng mỗi năm 
500.000 tấn. 

Nơi đầu tiên khởi nghiệp từ cây 
Thanh Long tại tỉnh Bình Thuận là xã 
Hàm Hiệp, Hàm Thuận Bắc. Khi nhận ra 
hiệu quả bước đầu, diện tích thanh long 
tại địa phương này đã gia tăng đáng kể. 
Nếu năm 2001 - 2002, toàn xã chỉ có 
400ha thanh long thì năm 2008 đã tăng 
lên 800ha. Tuy nhiên, từ năm 2014 đến 

nay, diện tích thanh long vẫn chỉ giữ ở 
mức 1.916ha trên tổng diện tích toàn xã 
là 3.700ha. Nhờ chuyên canh thanh long 
mà bà con địa phương có thu nhập khá 
ổn định. Tỷ lệ hộ giàu toàn xã chiếm đến 
35%, còn hộ khá giả là 50%. 

Thanh long Việt Nam được đánh 
giá là loại quả ngon, hiện đã xâm nhập 
được vào nhiều thị trường XK, điển hình 
như Australia, một trong những nước có 
điều kiện về an toàn sinh học và an toàn 
thực phẩm ngặt nghèo nhất trên thế 
giới. Điều này cho thấy, thanh long Việt 
Nam đã khẳng định được chất lượng, từ 
đó có khả năng thúc đẩy XK vào các thị 

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

Đ 

C 
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trường phát triển khác có yêu cầu cao 
về an toàn vệ sinh thực phẩm và quản lý 
chất lượng. 

Như trong trường hợp của Bình 
Thuận kể trên, rõ ràng, thanh long đã 
đem đến nhiều dư vị ngọt cho đời sống 
người dân. Điểm đáng lưu ý là, khi nhận 
thấy trái thanh long đem lại nguồn thu 
lớn, có tiềm năng thúc đẩy XK rộng mở, 
địa phương và ngành hàng đã có những 
bước đi thận trọng phù hợp. Điều đó 
được thể hiện qua việc kiểm soát tốt 
diện tích cây trồng và nhấn vào quản lý 
chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu 
thị trường. Đại diện Sở NN&PTNT tỉnh 
Bình Thuận chia sẻ: Để phát triển thanh 
long bền vững, định hướng của tỉnh 
Bình Thuận là trước mắt không mở rộng 
mà duy trì diện tích thanh long như đã 
quy hoạch, cho đến năm 2020 là 
30.000ha; đồng thời tăng cường quản lý 
về chất lượng an toàn thực phẩm, truy 
xuất nguồn gốc, gắn với liên kết tiêu thụ 

sản phẩm, đa dạng thị trường... Ngoài 
ra, Bình Thuận cũng xác định tăng 
cường xúc tiến thương mại, thúc đẩy 
liên kết giữa DN, nông dân và hợp tác 
xã giúp tiêu thụ thanh long một cách ổn 
định… 

Việt Nam có nhiều mặt hàng nông 
sản XK, trong đó không ít mặt hàng lọt 
“top” tỷ USD. Tuy nhiên, những nỗi lo 
như “được mùa mất giá”, “được giá mất 
mùa”, bỏ cây này trồng cây khác hay 
hàng XK có chất lượng thiếu ổn định 
gây ảnh hưởng tới uy tín DN… không 
phải chuyện gì mới mẻ. Để ngày càng 
giảm bớt những nỗi âu lo ấy, câu 
chuyện từ trái thanh long, từ cách tổ 
chức, phát triển ngành hàng của địa 
phương thực sự có thể coi là bài học 
hiệu quả mà nhiều địa phương, ngành 
hàng khác có thể soi vào.  

Uyển Như // 
http://www.baohaiquan.vn.- 2018  

(ngày 15 tháng 6) 
__________________________________ 

THỦ PHỦ 'CÂY TỶ ĐÔ', SỐ HỘ THU HÀNG TRĂM 
TRIỆU ĐỒNG/NĂM ĐẾM KHÔNG XUỂ 

ả nước hiện chỉ có khoảng 
40.000ha thanh long, nhưng kim 
ngạch XK đã chiếm đến 1,1 tỷ 

USD. Bình Thuận là thủ phủ thanh 
long với khoảng 28.000ha, sản lượng 
mỗi năm 500.000 tấn. 

Từ cây hoang dã, thanh long đã trở 
thành sản phẩm hàng hóa, giúp cải thiện 
bộ mặt nông thôn Bình Thuận. Chưa có 
cây trồng nào có sức sống mãnh liệt, 
thích nghi với vùng đất đầy nắng và gió, 
mang lại kinh tế cao như cây thanh long. 

Đó là đánh giá từ chính quyền địa 
phương và nông dân trồng thanh 
lonh Bình Thuận. Tất cả những gì họ có 
hôm này từ nhà cửa khang trang, vật 
dụng gia đình, xe cộ, cho đến nuôi con 

ăn học và tích góp số vốn liếng là nhờ 
thanh long mà ra... 

 

Giá thanh long từ đầu năm đến nay ở mức 
ổn định từ 15-20 ngàn đ/kg, nông dân lãi 30% 

C 
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Xã 35% hộ giàu, 50% hộ khá 

Đó là xã Hàm Hiệp, Hàm Thuận 
Bắc - nơi đầu tiên ở tỉnh Bình Thuận 
khởi nghiệp từ cây thanh long, những 
năm 1987 – 1988. Lúc đầu chỉ một số 
nông dân ở thôn Đại Thiện 1 và Đại 
Thiện 2 trồng lấy từ nguồn giống sẵn có 
tại địa phương. 

Thấy hiệu quả, nông dân bắt đầu 
nhân rộng. Đến năm 1994 - 1995, 
huyện có chủ trương chuyển đổi những 
chân ruộng không chủ động nước tưới, 
từ đó diện tích thanh long trên địa bàn 
không ngừng phát triển. 

Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Chủ 
tịch UBND xã Hàm Hiệp cho biết: Nếu 
năm 2001 - 2002, toàn xã chỉ 400ha 
thanh long, thì năm 2008 tăng lên 
800ha. Và, từ năm 2014 đến nay diện 
tích thanh long vẫn giữ ở mức 1.916ha 
trên tổng diện tích toàn xã là 3.700ha; 
với 2.600 hộ trồng thanh long trên tất cả 
các thôn (chiếm 95% tổng số hộ). 

“Hầu hết diện tích thanh long nông 
dân chuyển đổi trên đất rau màu và đất 
lúa 1 đến 2 vụ kém hiệu quả, không chủ 
động nước tưới. Sau khi áp dụng các 
biện pháp KHKT trong sản xuất, chong 
đèn thanh long ra trái nghịch vụ, thì hiệu 
quả kinh tế mang lại rất cao. Cụ thể, một 
hecta thanh long sản lượng thu hoạch 
đạt từ 30 - 35 tấn, lợi nhuận từ 150 - 200 
triệu đồng/năm, trong khi đó, lợi 
nhuận một hecta lúa chỉ từ 15 - 20 
triệu/năm, bằng 1/10 so với thanh long”, 
ông Cường chia sẻ. 

Nhìn lại sau 30 năm chuyển đổi cây 
trồng, ông Cường đánh giá nhờ chuyên 
canh thanh long mà  bà con địa phương 
thu nhập ổn định. Tỷ lệ hộ giàu toàn xã 
chiếm đến 35%, còn hộ khá giả là 50%. 

“Số hộ thu nhập trên 1 tỷ đồng trở 
lên từ nguồn thu thanh long hoặc trồng 
thanh long kết hợp các nguồn thu khác 
liên quan đến cây trồng này (chẳng hạn 

như trồng thanh long lấy cỏ nuôi bò) 
chiếm khoảng 10%, tương đương 300 
hộ. Còn về thu nhập hàng trăm 
triệu/năm thì xã không đếm xuể. Ngay 
gia đình tôi có 700 trụ thanh long, được 
cho diện ít nhất nhưng cũng kiếm 200 
triệu/năm rồi, sau khi trừ chi phí”, ông 
Cường nói.   

Cho nông dân nhiều thứ 

Đưa chúng tôi tham quan một vòng 
xung quanh xã đâu đâu cũng thấy bạt 
ngàn thanh long. Cán bộ nông nghiệp xã 
Hàm Hiệp khoe: Hầu hết các con đường 
liên thôn, xóm đều được bê tông, cứng 
hóa. Nhiều ngôi nhà cao tầng mọc lên, 
giá trị tiền tỷ… 

 

Nhiều ngôi nhà mái Thái, giá trị tiền tỷ mọc 
lên nhờ thanh long 

Ông Lê Công Danh, một nông dân 
trồng thanh long ở thôn Đại Thiện 1 bộc 
bạch: “Tất cả những gì nông dân có từ 
nhà cửa, mua sắm vật dụng, xe cộ, nuôi 
con ăn học cho đến tích góp số vốn đều 
từ thanh long mà ra”. 

Như gia đình ông Danh, trước 
trồng lúa, rau màu thu nhập chẳng đủ 
trang trải cuộc sống. Từ năm 1990 gia 
đình chuyển đổi trồng thanh long kinh tế 
ngày càng trở nên khấm khá. Ông có 
tiền đầu tư cho con cái học hành đến 
nơi đến chốn, người theo ngành quản trị 
kinh doanh, người ngành luật với việc 
làm ổn định. 
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Vợ chồng ông gây dựng được 
vườn thanh long lên đến 3ha (3.000 trụ). 
Với diện tích này, sản lượng mỗi năm 
thu hoạch đạt khoảng 90 tấn trái, bán 
với giá trung bình từ 12.000 - 15.000 
đ/kg, sau khi trừ chi phí ông lãi trên 1 tỷ 
đồng/năm. 

Theo ông Nguyễn Văn Cường, Phó 
Chủ tịch UBND xã Hàm Hiệp, ngoài 
mang lại hiệu kinh tế cho người dân, cây 
thanh long còn giải quyết hàng ngàn lao 
động tại địa phương và các tỉnh lân cận 
thông qua việc đi cắt, vuốt tai thanh long 
làm tại các DN thu mua, cũng như chăm 
sóc vườn thanh long của nông dân. 

 

Ông Danh cho biết, nhờ trồng thanh long mà 
cuộc sống gia đình ông ngày càng khấm khá 

 

Từ đầu năm đến nay giá thanh 
long trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 
được thương lái thu mua ổn định, dao 
động từ 15.000 - 20.000 đ/kg và thấp 
nhất từ 12.000 – 13.000 đ/kg. Với giá 
trên, sau khi trừ chi phí, nông dân vẫn 
lãi 30%. Nông dân cho rằng, cho dù 
giá thanh long có lúc lên xuống thất 
thường, nhưng so sánh với lúa vẫn 
hiệu quả hơn nhiều. Nông dân Bình 
Thuận xem thanh long là cây trồng 
chủ lực. 

 

“Trong những năm gần đây, việc 
huy động trẻ vào mẫu giáo và lớp 1 
hàng năm của toàn xã luôn đạt 100%. 
Tỷ lệ học sinh cấp 2 bỏ học giảm dần, 

đến nay chỉ còn hơn 1%. Con em sau 
khi tốt nghiệp trung học cơ sở, tiếp tục 
học lên cấp 3 và học nghề theo sở thích 
tăng lên theo hàng năm. Cụ thể, trong 
năm 2018, tỷ lệ tốt nghiệp và sau đó học 
lớp 10 và học nghề chiếm hơn 94%”, 
ông Cường chia sẻ. 

 

+ Ông Phan Văn Tấn, PGĐ Sở 
NN-PTNT Bình Thuận: Bình Thuận là 
thủ phủ thanh long của cả nước với 
diện tích lên đến 28.000ha (khoảng 
30.000 hộ trồng), chủ yếu tập trung 2 
huyện Hàm Thuận Nam và Hàm 
Thuận Bắc. Để phát triển thanh long 
bền vững, trước mắt tỉnh không mở 
rộng diện tích mà duy trì diện tích đã 
quy hoạch, cho đến 2020 là 30.000ha. 
Đồng thời tăng cường quản lý về chất 
lượng ATTP, truy xuất nguồn gốc, gắn 
với liên kết tiêu thụ sản phẩm, mở 
rộng thị trường, đa dạng thị trường. 
Tăng cường xúc tiến thương mại để 
từ đó DN có đầu ra và liên kết nông 
dân và HTX tiêu thụ thanh long một 
cách ổn định. 

+ Ông Đỗ Hữu Trí, Phó Chủ tịch 
xã Hàm Cường (Hàm Thuận Nam): 
Trước đây nông dân ở địa phương 
chủ yếu làm rẫy, đốt than, thu nhập 
bấp bênh. Từ năm 2000, người dân 
địa phương bắt đầu trồng thanh long 
nên ngày càng khá lên. Nhiều hộ đã 
làm giàu nhờ cây trồng này. Hiện toàn 
xã có 15% số hộ giàu. Hàng chục hộ 
dân đã sắm xe ô tô (chưa kể các DN 
và các cơ sở thu mua thanh long). 
Đặc biệt, trước 2010, toàn xã có 125 
hộ nghèo, thì hiện nay chỉ 18 hộ 
nghèo… Từ hiệu quả cây thanh long 
kéo theo thúc đẩy phát triển các dịch 
vụ, đời sống người dân đổi thay, mật 
độ mua sắm cũng tăng lên và con em 
vào đại học ngày càng nhiều... 

 

Kim Sơ / Nông nghiệp Việt Nam.- 
2018.- Số 117 (ngày 12 tháng 6).- Tr.5 
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DU LỊCH PHAN THIẾT HÚT KHÁCH 

ên cạnh biển xanh, cát trắng, nắng 
vàng, Hè ở Phan Thiết - Bình 
Thuận còn bình yên và rộn rã với 

nhiều hoạt động vui chơi, giải trí cùng các 
chương trình  khuyến mãi, kích cầu du lịch 
tiếp tục mời gọi du khách đến. 

 

Tại các khu du lịch trọng điểm như 
Tuy Phong, Bắc Bình, khu du lịch Hàm 
Tiến - Mũi Né, Tiến Thành - Hàm Thuận 
Nam, Hàm Tân, La Gi đã luôn rộn ràng 
các hoạt động du lịch phục vụ nhu cầu 
tham quan, giải trí cho khách du lịch. Ngay 
thời điểm bắt đầu vào Hè (tháng 6), công 
suất phòng bình quân tại các khu du lịch 
đã đạt xấp xỉ 75 - 80%, riêng những ngày 
cuối tuần đạt trên 90%. Thông tin từ các 
khu du lịch, resort, khách sạn cao cấp ở 
thành phố Phan Thiết, hầu hết phòng nghỉ 
đã được đặt trước cho cả mùa Hè. Chúng 
tôi cũng đã trực tiếp đặt phòng nghỉ tại 
The Cliff Resort, Muine Nhỏ Resort, khách 
sạn TTC Phan Thiết nhưng đều nhận 
được câu trả lời “không còn phòng”. 

Không chỉ khí hậu miền biển luôn 
mát mẻ, những bãi biển trải dài luôn đầy 
nắng vàng và sóng biếc, mà Phan Thiết - 
Bình Thuận còn làm hài lòng du khách về 
chất lượng dịch vụ và sự thanh bình của 
thiên nhiên và con người miền biển. Tỏ ra 
rất hài lòng với kỳ nghỉ của gia đình mình 
tại Muine Bay Resort, vợ chồng du khách 
đến từ Anh, Guy Dominic và Lisa Calorina 
Lidbetter, chia sẻ với chúng tôi: “Phan 

Thiết thật xinh đẹp và thanh bình. Không 
chỉ resort đẹp và các dịch vụ đều chất 
lượng mà nơi đây còn sở hữu nhiều thắng 
cảnh thiên nhiên thú vị, món ăn ngon và 
nhất là con người thật dễ mến. Chúng tôi 
chắc chắn sẽ đến với nơi đây trong những 
kỳ nghỉ tới”. Đây cũng là cảm nhận chung 
của nhiều du khách trong nước và quốc tế 
mà chúng tôi gặp bên hồ bơi của 
Seahorse Resort, đang tản bộ trên đường 
Nguyễn Đình Chiểu, hay đang ngắm biển 
Đá Ông Địa…   

Theo ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ 
tịch Hiệp hội Du lịch, mặc dù mùa Hè 
thường là tháng thấp điểm đón khách 
quốc tế, nhưng thời gian gần đây điểm 
đến Mũi Né lại là lựa chọn của khách nội 
địa nên nhìn chung ngành vẫn duy trì tốc 
độ tăng trưởng. Thông tin từ Phòng Quản 
lý Du lịch - Sở VHTTDL,  trong tháng 6, 
Bình Thuận ước đón 429.871 lượt 
khách (tăng 11,83% so với cùng kỳ 2017), 
khách quốc tế khoảng 52.614 lượt (tăng 
13,8% so cùng kỳ 2017), doanh thu ước 
đạt 1.063 tỷ đồng (tăng 25% so cùng kỳ 
2017). Như vậy, trong 6 tháng đầu năm 
đã đón khoảng 2,614 triệu lượt khách 
(tăng 11,64% so năm 2017), khách quốc 
tế 334.929 lượt (tăng 13,91% so với cùng 
kỳ), doanh thu ngành ước đạt 6.351 tỷ 
đồng (tăng18,88% so với cùng kỳ năm 
2017). 

Tiếp tục tạo thêm sự hấp dẫn và sôi 
động cho mùa Hè ở Phan Thiết - Bình 
Thuận để mời gọi du khách, ngành Du lịch 
sẽ triển khai một “chiến dịch truyền thông” 
để quảng bá hình ảnh điểm đến an toàn, 
thân thiện và chất lượng, một địa chỉ du 
lịch “hội tụ xanh”, một thương hiệu du lịch 
Mũi Né vẫn là thiên đường nghỉ dưỡng 
biển dành cho mọi du khách. Bên cạnh 
đó, ngành Du lịch còn cùng với Hiệp hội 
Du lịch phát động chương trình kích cầu 
du lịch Hè 2018, giảm giá từ 10 - 50% với 

V. DU LỊCH –  LỊCH SỬ – ĐỊA LÝ 

B 
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tất cả các doanh nghiệp du lịch hoạt động 
trên mọi lĩnh vực như lưu trú, lữ hành, 
dịch vụ, nhà hàng, các khu, điểm tham 
quan, các khu vui chơi, giải trí… để 

khuyến khích, tri ân và mời gọi du khách 
đến với Phan Thiết - Bình Thuận. 

Nguyên Vũ // 
http://baodulich.net.vn.- 2018  

(ngày 27 tháng 6) 

__________________________________ 

PHAN THIẾT RỘN RÀNG BƯỚC CHÂN DU KHÁCH 
VÀO CUỐI TUẦN 

hiên nhiên yên bình cộng thêm thời 
tiết mát mẻ, thành phố Phan Thiết 
(tỉnh Bình Thuận) tiếp tục là điểm 

đến của rất đông du khách trong mùa du 
lịch Hè năm nay, trong đó vào những 
ngày cuối tuần các địa điểm du lịch luôn 
luôn rộn ràng bước chân du khách. 

 

Chiều thứ bảy tuần qua, tại khu du 
lịch Sóng Biển Xanh (Hòn Rơm - Mũi Né), 
trong khi khá đông du khách đang thỏa 
thích cùng sóng biển thì toàn bộ nhân viên 
của khu du lịch đang bận rộn chuẩn bị cho 
tiệc gala dinner cho nhiều đoàn khách 
khác nhau. Thông tin từ khu du lịch Sóng 
Biển Xanh cũng như các khu du lịch dã 
ngoại ở Hòn Rơm, vào những ngày cuối 
tuần công suất phòng luôn đạt 100%, còn 
tính trong tháng đầu tiên của mùa du lịch 
Hè, công suất phòng đạt xấp xỉ trên 80% 
(tăng so với cùng kỳ 2017). Cũng nhộn 
nhịp bước chân du khách như khu vực 
Hòn Rơm là bãi biển Đồi Dương và Tiến 
Thành - Hàm Thuận Nam. 

Trong khi đó, tại các resort, khách 
sạn thuộc khu Hàm Tiến, du khách quốc 

tế vẫn đang tận hưởng những khoảnh 
khắc thật bình yên bên những hồ bơi xanh 
ngắt hay bãi cát mịn màng giữa không 
gian biển xanh, nắng vàng của thành phố 
Phan Thiết. Còn trên những đợt sóng 
đang xô bờ là những cánh buồm no gió, 
những cánh diều sặc sỡ màu sắc của 
những du khách yêu thích cảm xúc khi trải 
nghiệm các môn thể thao trên biển. 
Tương tự, tại bãi tắm Đá Ông Địa, dòng 
khách đổ về ngày càng đông khi biển nơi 
đây bình yên như bức tranh vẽ khi trời về 
chiều. Khách đông, nhộn nhịp nhưng vẫn 
trật tự, an toàn khi lực lượng cứu hộ, cứu 
nạn cũng như giữ gìn trật tự đang hoàn 
thành rất tốt nhiệm vụ của mình. 

Để đảm bảo một môi trường thật sự 
an toàn và trong lành phục vụ tốt nhất nhu 
cầu du lịch, tham quan và vui chơi của du 
khách khi đến với Phan Thiết - Bình 
Thuận trong dịp hè này, Sở VHTTDL vừa 
đề nghị các doanh nghiệp du lịch luôn 
đảm bảo chất lượng dịch vụ, tổ chức 
nhiều hoạt động vui chơi phục vụ nhiều 
đối tượng khách, vừa yêu cầu các địa 
phương, các Ban Quản lý khu, điểm du 
lịch tăng cường công tác đảm bảo trật tự, 
đảm bảo an toàn cho du khách, cứu hộ 
cứu nạn, sẵn sàng hướng dẫn, thông tin 
hỗ trợ du khách trong mọi tình huống để 
Phan Thiết - Bình Thuận tiếp tục là điểm 
đến an toàn, thân thiện chào đón du 
khách trong và ngoài nước. 

Nguyên Vũ // 
http://baodulich.net.vn.- 2018  

(ngày 21 tháng 6)

T 
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NHỘN NHỊP BẾN CÁ BUỔI RẠNG ĐÔNG TRÊN 
ĐẢO PHÚ QUÝ 

ảo Phú Quý nằm ngoài khơi Bình 
Thuận, cách bờ 56 hải lý. Ngành 
nghề đánh bắt hải sản là thế mạnh 

của cư dân huyện đảo này. 

 

Một ngày mới ở đảo Phú Quý luôn nhộn nhịp 
với hoạt động mua bán hải sản trên bến cá. 

 

Bãi Phủ là bến cá lớn nhất đảo Phú Quý trong 
mùa gió Nam; vì mùa này ở mạn Bắc êm gió. 

 

Từ 5h sáng, người đi buôn hải sản bắt đầu tập 
trung về bến cá bãi Phủ để chờ mua hang 

 

Các chị buôn cá của 3 xã Tam Thanh, Long Hải 
và Ngũ Phụng đều về đây chọn mua cá tươi 
bán lại cho người dân tại các chợ hoặc các 
quán ăn phục vụ du khách trên đảo. 

 

Vùng biển quanh đảo Phú Quý rất phong phú 
hải sản. Trong ảnh, một du khách Đồng Nai 
mừng rỡ khi tìm mua được con cá bè lớn. 

 

Vào mùa này, cá lồ ồ (cùng họ với cá ngừ, 
nhưng thon hơn) là loại cá phổ biến. Dân trên 
đảo thích dùng vì cá lồ ồ có thể kho, nấu canh 
hoặc nướng rất thơm ngon. 

Đ 
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Cá được đánh bắt quanh đảo đưa về bến ngay, 
nên rất tươi. 

 

Các ngư dân thuê đò vận chuyển hải sản vào 
bến, vì ghe lớn không vào được gần bờ. 

 

Thường thì vợ hoặc con gái của chủ ghe sang 
hàng cho các đầu nậu thu mua. 

 

Người dân trên đảo vốn dĩ hiền hòa, lời ăn 
tiếng nói thường thuận lòng nhau. 

 

Cá Cam vừa đưa vào bến còn tươi rói chờ 
khách đến mua. 

 

 Ngư dân này cho biết, ghe của anh đánh mực 
suốt đêm, đến rạng sáng thì đưa vào bến tiêu 
thụ. 

 

Hải sản đưa vào đảo luôn tươi vì các ghe đánh 
bắt về trong ngày. 

 

Giá hải sản trên đảo cũng rẻ hơn so với đất liền 
vì nguồn phong phú. 
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Chị Trương Thị Hòa cho biết, sáng nào chị 
cũng ra bến mua cá về chợ Long Hải bán. Một 
buổi đi chợ cá kiếm lời chừng 100.000 đồng, đủ 
trang trải cuộc sống gia đình. 

 

Một chị buôn cá đẩy xe cho bạn của mình vượt 
qua chỗ cát lún khó đi. 

 

Sau chuyến đánh bắt, ngư dân trở về nghỉ sức, 
chuẩn bị cho chuyến đánh bắt mới. 

 

Những người làm nghề chạy đò thảnh thơi 
uống cà phê trong quán cóc bên bãi Phủ sau 
khi hết việc trên bến cá. 

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2018 
(ngày 10 tháng 6) 

__________________________________ 

ẤN TƯỢNG ĐẢO RÙA HÒN CAU 

ằm ở Tuy Phong, Bình Thuận, Hòn 
Cau được mệnh danh là đảo rùa 
bởi cứ vào khoảng thời gian này 

(từ tháng 4 đến tháng 10), rùa biển lại tìm 
đến đây để sinh sản. Và lúc này đang là 
cao điểm cứu hộ rùa của các tình nguyện 
viên. 

Hãy cùng Gia Đình Mới ngắm nhìn 
hòn đảo nhỏ xinh đẹp này qua một số 
hình ảnh của đoàn Tình nguyện viên mới 
đặt chân đến Hòn Cau với nhiệm vụ cứu 
hộ mùa rùa đẻ.  

Hòn Cau hay còn gọi là Cù Lao Câu nằm cách 
không xa bờ, là một điểm du lịch còn ít khách, 
chủ yếu phục vụ công tác bảo tồn sinh thái và 
rùa biển 

N 
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Khách du lịch đến đây không chỉ ấn tượng bởi 
hệ sinh thái biển mà còn bởi những rặng đá vô 
cùng ấn tượng 

 

Mỗi khi thuỷ triều xuống, những rặng san hô 
cạn lộ ra khiến nhiều người liên tưởng đến bề 
mặt của một hành tinh khác 

 

Chính bởi hệ sinh thái biển đa dạng nên Cù Lao 
Câu thu hút rất nhiều người yêu thiên nhiên 
đến đây hàng năm, đặc biệt là mùa rùa biển 
sinh sản 

 

Những bãi cát trải dài, yên tĩnh chính là sự lựa 
chọn của rùa biển để hàng đêm lên đẻ trứng 

 

Hàng năm, vào khoảng từ tháng 4 
đến tháng 10, các đội tình nguyện viên 
cứu hộ rùa sẽ được IUCN cử ra đây để 
tham gia các hoạt động liên quan. Họ sẽ 
có thời gian từ 5-7 ngày để thực hiện các 
công việc như: Nhặt rác, trực các bãi có 
khả năng rùa lên đẻ, trông rùa đẻ, chuyển 
trứng về các ổ ấp có kiểm soát, hỗ trợ lực 
lượng bảo tồn rùa biển... 

Nếu bạn cần tìm hiểu nhiều hơn về 
hoạt động bảo tồn, du lịch sinh thái, bạn 
có thể tìm hiểu các thông tin của tổ chức 
IUCN Việt Nam. 

Hoặc bạn cũng có thể gọi điện cho 
phóng viên Cao Mạnh Tuấn theo số 
0988515188 để được giải đáp 

Khu bảo tồn Hòn Cau // 
http://www.giadinhmoi.vn.- 2018  

(ngày 14 tháng 6) 

__________________________________ 

SẮC MÀU TỪ CÁT HỒNG MŨI NÉ 

u khách thường ca ngợi Mũi Né (Phan 
Thiết- Bình Thuận) là thiên đường của 
những lâu đài bí ẩn trên bờ biển. 

Những con thuyền rải khắp cửa vịnh dưới ánh 
hoàng hôn tựa như bức tranh thủy mặc. Cùng 
những bãi tắm trong veo nước biển, Mũi Né 
còn có Đồi Hồng thơ mộng, cát trên đồi luôn 

chuyển động với gió nắng, tạo nên cảnh quan 
lạ mắt, nhiều sắc màu, làm cho mọi người đến 
đây hết sức bất ngờ và ngạc nhiên. 

Nghệ sĩ của cát 

Mới đây, chúng tôi có dịp được chiêm 
ngưỡng những bức tượng bằng cát (lấy từ đồi 

D 
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cát Hồng) của những nghệ nhân thuộc nhiều 
nước tới Phan Thiết sáng tác. Lần đầu tiên 
nước ta có một “Công viên tượng cát”, được 
trưng bày tại phố Nguyễn Thông, thành phố 
Phan Thiết. Với chủ đề “Thế giới cổ tích”, mỗi 
bức tượng đều được sáng tác dựa trên những 
biểu tượng văn hóa, hay câu chuyện cổ tích 
Việt Nam và thế giới. Người xem ngỡ ngàng, 
không hiểu các nghệ sĩ đã đục đẽo trên cát 
như thế nào. Trước mắt họ là những câu 
chuyện “Sự tích Trung thu”, “Dế và Kiến”, 
“Chùa Thiên Mụ”, hay như “Con rồng cháu 
tiên”, “Cóc kiện trời”, “Sơn Tinh Thủy Tinh”… 
Tất cả đều một màu hồng đỏ, với những vết 
khắc đầy góc cạnh, gây sự thu hút đến bất 
ngờ. Riêng bức “Kinh Kong” cao lớn, dữ dội 
càng hấp dẫn người xem, bên cạnh đó câu 
chuyện “Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn” lại 
dịu dàng, ấm áp. 

 

Tác phẩm "Vệt nắng chiều" của nghệ sĩ nhiếp ảnh 
Trần Vinh Nghĩa 

Nhà thơ La Văn Tuân, người dẫn đoàn 
chúng tôi chỉ cho biết những khối cát, được 
nén bằng áp suất thủy lực giữa cát và nước, 
nên có độ cứng nhất định để các nhà điêu 
khắc đục chạm, gọt tỉa tạo nên những tác 
phẩm để lại cho vùng biển. Đây là công viên 
nghệ thuật cát thứ hai trên thế giới, sau bảo 
tàng Mỹ thuật cát Tottori (Nhật Bản). Các nhà 
tổ chức cho biết, sẽ có những cuộc thi tài 
năng điêu khắc thế giới, thường xuyên được 
diễn ra ở đây. Đồi cát Hồng quả là một kho 
nguyên liệu vô tận, dành cho những nghệ sĩ 
thả sức, phô diễn tài năng. 

Nhưng nhà thơ La Văn Tuân còn làm 
cho chúng tôi ngạc nhiên hơn nữa khi nói đến 
những họa sĩ khiếm thị và khuyết tật vẽ tranh 
cát. Anh nói, để tạo nên những bức tượng lớn 
phải dùng cát nén tạo thành khối kết dính, còn 
vẽ tranh lại chỉ dùng những cát rời rạc, nhỏ 
bé. Đó là những bức tranh với hàng trăm sắc 
mầu được vẽ từ cát. Chúng tôi đến xưởng 
tranh cát của gia đình nghệ nhân trẻ Phi Long, 
trên đường Thủ Khoa Huân (Bình Hưng - 

Phan Thiết) khi nghệ sĩ vẫn đang sáng tác và 
những bức tranh cát nơi đây mang sắc màu 
tươi sáng, được pha trộn từ cát tự nhiên, đẹp 
đến nỗi, ai cũng không thể tin nổi ở mắt mình. 

Người mà chúng tôi gặp đầu tiên, họa sĩ 
khiếm thính Phi Long, ở độ tuổi 30. Anh vừa 
là người khởi nghiệp, vừa đào tạo những họa 
sĩ mới. Khi nói chuyện bằng những ngón tay 
của anh, chúng tôi phải nghe qua một cô gái 
phiên dịch. Người phiên dịch cũng là một họa 
sĩ tật nguyền từ nhỏ, cô đến đây học nghề, rồi 
ở lại xưởng làm việc. Phi Long hiện diện 
trước mắt chúng tôi chỉ là nụ cười và những 
động tác thể hiện niềm vui được vẽ bằng 
những hạt cát. Ở xưởng vẽ của anh, hiện có 
tới 40 người cùng đồng hành, trên con đường 
sáng tạo và mưu sinh. Đặc biệt, chúng tôi bị 
hút vào gian trưng bày chân dung chủ tịch Hồ 
Chí Minh. Hàng chục tác phẩm về hình tượng 
Bác Hồ được Phi Long vẽ bằng cát. Chân 
thực và đẹp không khác những bức ảnh mẫu. 

Để tạo nên những sắc màu tự nhiên của 
cát, cách đây chừng hơn 10 năm anh đã cùng 
mẹ đi khảo sát sa mạc cát, kéo dài từ Mũi Né 
(Bình Thuận) đến tận tỉnh Ninh Thuận. Hai mẹ 
con anh không bỏ sót những hốc cát, đồi cát 
nào hình thành trên nguồn mỏ sắt cũ, được 
khai thác trước đây. Chỉ vì ảnh hưởng của 
nguyên khoáng sắt mà cát ở đây có màu hồng 
đỏ. Anh sôi nổi kể, hai mẹ con đã phải vác 
những túi cát màu khác nhau từ khắp nơi về 
lọc lại, sau đó phân mầu riêng rẽ, hình thành 
nguyên liệu dùng mỗi khi vẽ. Sau này có 
nhiều người đến học việc, ai khỏe mạnh đều 
cùng Phi Long đi khắp nơi, để khai thác cát 
màu. Anh kể, cát ở Đồi Hồng có màu đỏ, thì 
cát ở đồi Trinh Nữ lại trắng, còn cát ở Hòn 
Lan lại đen tuyền. 

Nay tính đến các vùng trên sa mạc, 
xưởng anh đã khai thác được hàng chục màu 
cơ bản. Hiện nhìn những khay cát màu tự 
nhiên, chúng tôi đếm áng chừng cũng phải tới 
50 mầu khác nhau. Phi Long nói màu của cát 
hồn nhiên lắm. Đó là màu của gió, của nắng, 
củanước và của hồn người mỗi khi phả lên 
bức tranh. Mỗi bức tranh là một bài thơ thầm 
kín mà những người khuyết tật gửi trao tấm 
lòng. Nụ cười của Phi Long và các bạn đã 
hiện lên trên từng bức tranh, qua những hạt 
cát nhỏ nhoi. 

Sự nhọc nhằn đáng yêu trên những 
trảng cát hồng 

Nhà thơ La Văn Tuân nói, nếu khai thác 
cát mầu như một nguyênliệu “đặc sản” trong 
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sáng tạo mỹ thuật, thì vẻ đẹp hình dạng của 
những đồi cát trên sa mạc lại là nguồn cơn 
cảm xúc của những tay săn ảnh. Dưới những 
cơn gió biển, cùng những ánh sáng chiếu rọi 
làm mầu sắc cát thêm lung linh, huyền ảo. 
Không ít lần nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Vĩnh 
Nghĩa, người đồng hành với chúng tôi đã 
vượt những đồi cát, đón lấy một cơn gió hoặc 
chờ ánh sáng bình minh ló lên, chụp được 
thời khắc kỳ lạ nhất của cát, của đất trời Phan 
Thiết. Có những buổi phải đi từ sớm để đón 
lấy những dòng người đi chợ vượt qua đồi cát 
về làng. Hoặc đó còn là những em bé chơi 
đùa dưới ánh hoàng hôn. Những cánh diều 
tuổi thơ của Trần Vĩnh Nghĩa một thuở hiện 
về. Hàng trăm tác phẩm ra đời trên cát như 
thế. Đồi cát đẹp như phủ những tấm voan khi 
bình minh lên. Lại có khi đồi cát trở nên huyền 
bí mỗi khi hoàng hôn buông xuống. Gió thổi 
liên miên suốt ngày đêm. Có những hốc cát 
như mắt người trầm tư chiêm nghiệm, lại có 
những lúc âm u với nét hoang sơ, cội cằn. 
Hành trình trên cát của Trần Vĩnh Nghĩa 
không ít cam go. Có những lúc phải nhịn đói, 
nhịn khát. Bù lại những tháng ngày lao động 
hết mình ấy, Trần Vĩnh Nghĩa đã có 70 giải 
thưởng nhiếp ảnh trong nước và quốc tế với 

nhiều tác phẩm chụp trên cát được giải 
thưởng và được nhiều người yêu thích như: 
“Vệt nắng chiều”, “Trên đường về”, “Nốt nhạc 
tuổi thơ”, “Biển kết hoa”… 

Bất chợt một cơn gió mạnh ào tới. Cả 
đồi hồng phủ mờ đi trong cát bay. Chúng tôi 
đều phải che mặt, bịt mũi. Những em bé cho 
thuê xe trượt cát cũng bị bão cát nuốt chửng 
trong một màn bóng tối phủ dầy. Nhưng chỉ 
vài phút thôi, gió ngừng cơn, trước mắt chúng 
tôi là một công viên cát khác hẳn lúc đầu đến. 
Lại mịn màng, mướt mát tươi non. Có những 
mô cát mới hình thành như bầu ngực thiếu 
nữ. Ở nơi đó có một bông hoa xương rồng đỏ 
thắm. Kèm theo đó là đường sóng cát, vẽ lên 
những nét cong mới lạ, chảy xuống một thung 
lũng như họa tiết tinh khôi. Nghệ sĩ nhiếp ảnh 
Trần Vĩnh Nghĩa nói, cả một đời chụp ảnh cát 
cũng không biết chán, vì mỗi lúc sa mạc cát 
lại khoác tấm lụa mới, cùng những thay hình 
đổi dạng bất ngờ, mỗi khoảnh khắc là một 
nhịp thở của đất trời. 

Vương Thăng Long // 
http://baovanhoa.vn.- 2018  

(ngày 25 tháng 6) 

__________________________________ 

NHÔNG CÁT – MÓN ĂN VỊ THUỐC 

hông cát, tên khác là dông cát, 
nhông biển, nhông cát sử nữ sinh... 
là một loài bò sát giống thằn lằn. 

Nhông cát chỉ có ở các tỉnh miền Trung và 
là đặc sản từ Quảng Trị đến Bình Thuận. 

Nhiều nghiên cứu cho rằng, loài bò sát 
này không chỉ ăn các loại côn trùng như dế, 
châu chấu, kiến, ong đất mà thực phẩm chủ 
yếu của chúng là các mầm non thảo dược 
nên dược tính của nhiều loài thảo dược đã 
thấm vào thịt nhông. Do vậy, thịt nhông cát 
không những là món ăn ngon mà còn là vị 
thuốc quý chữa bệnh. 

Nhông cát bắt về, bỏ đầu, lột da, mổ 
bụng, bỏ ruột gan chỉ giữ lại trứng và mật, 
rửa sạch, dùng tươi hay phơi, sấy khô. 

Theo Đông y, thịt nhông cát có vị ngọt, 
mặn, mùi thơm, tính bình, không độc, có tác 
dụng bồi bổ, giảm đau, kích thích tiêu hóa, 
tiêu độc, làm khô vết thương. Thịt nhông cát 

có giá trị dinh dưỡng cao. Có thể chế biến 
thành một số món ăn như nhông nướng, 
nhông hấp, nhông quay, nhông xào lăn, chả 
nhông, cháo nhông... là phương thuốc bổ 
dưỡng có tác dụng chữa sốt, cảm lạnh, đau 
nhức, ho, kém tiêu, hen suyễn, lở ngứa. 

Chữa suy dinh dưỡng, gầy còm, trẻ 
em kém ăn, chậm lớn: Thịt nhông băm nhỏ, 
nêm gia vị, xào chín rồi cho vào cháo đã 
nấu, ăn đều đặn hằng ngày. Có thể làm 
ruốc từ thịt nhông như thịt cóc, thịt tắc kè. 

Chữa nhức mỏi gân xương, thấp khớp, 
tê bại: Thịt nhông cát phơi hay sấy khô, tán 
nhỏ, rây bột mịn, uống 2-3 lần trong ngày, 
mỗi lần 10-20g. Có thể trộn bột với mật ong 
hoàn viên bảo quản dùng dần. 

Đỗ Đức Duy // 
http://suckhoedoisong.vn.- 2018  

(ngày 12 tháng 6) 

N 
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