
Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 03 năm 2019                           __             -1- 
 

Thư viện Bình Thuận – Số 286 Trần Hưng Đạo – TP Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận 

MỤC LỤC 
I. CHÍNH TRỊ - KINH TẾ ................................................................................................................ 3 

BÌNH THUẬN BÁO CÁO 5 'ĐIỂM NGHẼN' LÊN CHỦ TỊCH QUỐC HỘI ................................................... 3 

BÌNH THUẬN TRIỂN KHAI GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN CAO TỐC BẮC - NAM .......................... 4 

BỘ CHQS TỈNH BÌNH THUẬN: KHAI MẠC KHÓA HUẤN LUYỆN ĐẠI ĐỘI TỰ VỆ PHÁO PHÒNG 

KHÔNG 37MM .................................................................................................................................................. 5 

BỘ CHQS TỈNH BÌNH THUẬN KÝ KẾT PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN VỚI CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ.. 5 

BỘ CHQS TỈNH BÌNH THUẬN THĂM, ĐỐI THOẠI VỚI CHIẾN SĨ MỚI ................................................... 6 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT TỈNH BÌNH THUẬN ............................ 7 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN: BÌNH THUẬN CẦN TIẾP TỤC VƯƠN LÊN ĐẠT 

NHÓM KHÁ TRONG CẢ NƯỚC VỀ THU HÚT ĐẦU TƯ ............................................................................. 8 

ĐẢNG VIÊN TRẺ - GƯƠNG MẪU, XUNG KÍCH TRÊN THAO TRƯỜNG.................................................. 9 

ĐOÀN CƠ SỞ LỮ ĐOÀN 681 PHÁT ĐỘNG THÁNG THANH NIÊN 2019 ................................................. 11 

ĐOÀN THANH NIÊN CỤC C10 PHÁT ĐỘNG, LAN TỎA NHIỀU CHƯƠNG TRÌNH Ý NGHĨA ............. 11 

HIỆU QUẢ TỪ "TỔ ĐOÀN KẾT" CỦA NGƯ DÂN ĐI BIỂN ....................................................................... 14 

HỘI PHỤ NỮ CƠ SỞ BỘ CHQS TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU TỔ CHỨC VỀ NGUỒN TẠI TỈNH BÌNH 

THUẬN ............................................................................................................................................................ 15 

HỘI THI CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN GIỎI CỤC CSQLTG, CSGDBB, TGD ..................................................... 16 

HUYỆN PHÚ QUÝ, TỈNH BÌNH THUẬN GIAO BAN ĐÓNG QUÂN CANH PHÒNG .............................. 17 

LÃNH ĐẠO BÌNH THUẬN TRỰC TIẾP ĐỐI THOẠI, GIẢI ĐÁP TÂM TƯ CỦA ĐOÀN VIÊN, THANH 

NIÊN ................................................................................................................................................................ 18 

LÃNH ĐẠO TỈNH GẶP MẶT, ĐỐI THOẠI VỚI ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN .......................................... 19 

LÊ BÁ ĐÀN: CÁN BỘ ĐI B QUÊ HƯƠNG BÌNH THUẬN .......................................................................... 20 
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I. CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 

BÌNH THUẬN BÁO CÁO 5 'ĐIỂM NGHẼN' LÊN CHỦ TỊCH QUỐC HỘI  

ại buổi làm việc với tỉnh Bình 
Thuận, Chủ tịch Quốc hội cũng 
cho rằng nếu biết khai thác và 

phát huy lợi thế, Bình Thuận sẽ càng 
phát triển. 

Ngày 16- 3, Đoàn công tác của 
Quốc hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ 
tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân 
dẫn đầu có buổi làm việc với lãnh đạo 
tỉnh Bình Thuận  về tình hình thực 
hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 
2018, quý I-2019 và giám sát theo dõi, 
đôn đốc giải quyết các kiến nghị của 
tỉnh. 

 
Chủ tịch Quốc hội làm việc tại Bình Thuận 

“Bình Thuận hôm nay so với cách 
đây vài năm có sự phát triển ấn 
tượng, bộ mặt đô thị ngày càng xanh-
sạch-đẹp, là điểm đến của đông đảo 
du khách trong nước và quốc tế, 
mảnh đất hấp dẫn đối với các nhà đầu 
tư. Bình Thuận còn rất nhiều tiềm 
năng, thế mạnh để phát triển du lịch 
biển, phát triển năng lượng sạch, khai 

thác khoáng sản, nuôi trồng và chế 
biến thủy hải sản, phát triển các sản 
phẩm nông nghiệp đặc thù… Nếu biết 
cách khai thác và phát huy hiệu quả, 
chắc chắn Bình Thuận sẽ là một tỉnh 
giàu, đời sống của nhân dân tiếp tục 
được nâng lên”, Chủ tịch Quốc hội 
nhấn mạnh. 

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy 
Nguyễn Mạnh Hùng đã báo cáo về 5 
“điểm nghẽn” của tỉnh cần sớm được 
giải quyết là: Kiến nghị điều chỉnh khu 
vực dự trữ khoáng sản titan và điều 
chỉnh quy hoạch phân vùng thăm dò, 
khai thác, chế biến và sử dụng quặng 
titan giai đoạn đến năm 2020, có xét 
tới năm 2030; xử lý tro xỉ và môi 
trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh 
Tân; việc triển khai dự án Cảng hàng 
không Phan Thiết; chuyển mục đích 
sử dụng đất rừng tại dự án Hồ chứa 
nước Ka Pét và cho chủ trương đầu 
tư Dự án Hồ La Ngà 3. 

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận những 
kiến nghị của tỉnh và yêu cầu Văn 
phòng Quốc hội tổng hợp, kiểm tra. 
Trên cơ sở đó, Quốc hội sẽ đề nghị 
Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành 
Trung ương giải quyết sớm 5 “điểm 
nghẽn” để giúp Bình Thuận phát triển 
nhanh và bền vững. 

Phương Nam // https://plo.vn.- 
2019 (ngày 16 tháng 3)

 

 

T 
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BÌNH THUẬN TRIỂN KHAI GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 
DỰ ÁN CAO TỐC BẮC - NAM 

hiều 19/3, UBND tỉnh Bình 
Thuận đã tổ chức cuộc họp với 
các địa phương trong tỉnh về 

triển khai công tác đền bù, giải phóng 
mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc 
– Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Bình 
Thuận. 

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam 
đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Thuận có 
tổng chiều dài 160 km. Dự án gồm 3 dự 
án thành phần: đoạn Cam Lâm - Vĩnh 
Hảo, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết 
- Dầu Giây. Quy mô hoàn chỉnh của dự 
án gồm 6 làn xe với bề rộng mặt đường 
32,25 m, vận tốc thiết kế từ 100 - 120 
km/h; tổng mức đầu tư dự án khoảng 
39.650 tỷ đồng. Riêng kinh phí giải 
phóng mặt bằng dự kiến khoảng 2.205 
tỷ đồng. Toàn tuyến qua địa bàn tỉnh có 
7 nút giao liên thông, 40 cầu vượt, 54 
hầm chui bố trí tại các vị trí giao cắt với 
đường địa phương. 

Đây là dự án có ý nghĩa vô cùng 
quan trọng đối với địa phương, giải 
quyết bức xúc về giao thông đối ngoại 
của tỉnh, là đòn bẩy để Bình Thuận phát 
triển. 

Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình 
Thuận, đến nay, các công việc chuẩn bị 
liên quan đến dự án đã cơ bản hoàn 
thành, đảm bảo triển khai thực hiện giải 
phóng mặt bằng dự án ngay khi được 
Bộ Giao thông Vận tải bàn giao mốc 
giải phóng mặt bằng trên thực địa. 

Dự án đi qua 5 huyện với tổng diện 
tích đền bù là 1.179 ha, một khối lượng 
công việc lớn, ảnh hưởng nhiều đến 
người dân, tiến độ thực hiện rất gấp. 
Nhưng với quyết tâm của lãnh đạo tỉnh 
và các địa phương cùng nhân dân, Sở 
Giao thông Vận tải và các ngành có liên 

quan, phấn đấu thực hiện dự án đúng 
tiến độ đề ra một cách quyết liệt. Bởi 
đây không chỉ là dự án quan trọng của 
quốc gia mà còn có ý nghĩa vô cùng 
quan trọng đối với địa phương trong 
phát triển kinh tế - xã hội, liên kết phát 
triển vùng. 

Ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, tỉnh đã 
chỉ đạo các sở, ngành liên quan, các 
địa phương có dự án đi qua chủ động 
rà soát hồ sơ, hiện trạng đất đai có liên 
quan đến dự án để kiến nghị UBND tỉnh 
xem xét; khẩn trương hoàn tất giải 
phóng mặt bằng dự án đường bộ cao 
tốc Bắc - Nam qua địa bàn Bình Thuận. 

Tỉnh cũng chủ động phối hợp với chủ 
đầu tư để thực hiện công tác đền bù, 
giải phóng mặt bằng và thu hồi đất theo 
đúng quy định; tổ chức tuyên truyền để 
người dân trong khu vực có dự án đi 
qua hiểu về tầm quan trọng của dự án 
này. Từ đó cùng đồng thuận, tạo điều 
kiện trong công tác bàn giao mặt bằng 
để triển khai thực hiện dự án theo kế 
hoạch. Đây là một dự án trọng điểm, 
nhằm góp phần xây dựng cho đô thị 
phát triển, đưa Phan Thiết - Bình Thuận 
trong tương lai sẽ trở thành đô thị loại I 
cùng với các tỉnh, thành phố khác trong 
cả nước. 

Tuyến cao tốc đi qua địa bàn tỉnh 
Bình Thuận sau khi hoàn thành sẽ kết 
nối với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh 
- Long Thành - Dầu Giây, sân bay Long 
Thành và các tỉnh kinh tế trọng điểm 
phía Nam. Đây là điều kiện thuận lợi để 
Bình Thuận phát triển mạnh, đặc biệt là 
về du lịch. 

Nguyễn Thanh // https://baotintuc.vn.- 
2019 (ngày 19 tháng 3)

C 
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BỘ CHQS TỈNH BÌNH THUẬN: KHAI MẠC KHÓA HUẤN LUYỆN 
ĐẠI ĐỘI TỰ VỆ PHÁO PHÒNG KHÔNG 37MM 

gày 11 tháng 3, tại Trung đoàn 
812, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận 
khai mạc khóa huấn luyện cho Đại 

đội tự vệ Pháo Phòng không 37mm thuộc 
Công Ty Công trình đô thị thị xã La Gi. 

 

Tự vệ Pháo Phòng không 37mm tập thể dục 
sáng. 

Trong 15 ngày, các pháo thủ tự vệ 
được huấn luyện chính trị, hậu cần, binh 
khí, nhiệm vụ chiến đấu của các pháo thủ 

và luyện tập khả năng hiệp đồng chiến 
đấu trong khẩu đội, trung đội và đại đội. 

 Đối với lực lượng tự vệ các công ty, 
cơ quan, xí nghiệp trong tỉnh hàng năm 
đều được tổ chức huấn luyện để nâng 
cao trình độ chiến đấu, sẵn sàng thực 
hiện nhiệm vụ khi có tình huống. Quá 
trình huấn luyện luôn gắn với nhiệm vụ 
bảo vệ, tổ chức chiến đấu ở các mục tiêu 
được phân công. 

Hiện nay tỉnh Bình Thuận xây dựng 
lực lượng tự vệ đạt 26% so với cán bộ, 
công nhân, viên chức lao động, có chất 
lượng chính trị tốt và được Ban CHQS 
cơ quan, tổ chức và cơ quan quân sự 
cấp huyện huấn luyện hàng năm đúng đủ 
nội dung, thời gian theo yêu cầu đề ra. 

                                                             
                      Duy Thỉnh 

//http://www.baoquankhu7.vn/.- 2019 

(ngày 12 tháng 3) 

---------------------------------------------------------- 

BỘ CHQS TỈNH BÌNH THUẬN KÝ KẾT PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN 
VỚI CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ 

ộ CHQS tỉnh Bình Thuận vừa tổ 
chức hội nghị tổng kết công tác 
phối hợp tuyên truyền năm 2018 

và lễ ký kết kế hoạch công tác phối hợp 
tuyên truyền năm 2019 giữa Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 
Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát 
thanh - Truyền hình Bình Thuận và Báo 
Bình Thuận. 

 Năm 2018, các cơ quan đã chủ động 
phối hợp thực hiện tốt các nội dung theo 
quy chế và kế hoạch phối hợp đã đề ra. 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp các cơ 
quan báo chí tổ chức đợt tuyên truyền 
nhân các ngày lễ lớn, sự kiện, nhiệm vụ 
của lực lượng vũ trang. Cung cấp thông 

tin cho báo chí để tuyên truyền về công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức 
thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân 
sự. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quan tâm, 
chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan tuyên 
giáo, tuyên huấn, cơ quan báo chí của 
tỉnh Bình Thuận tuyên truyền tốt các chỉ 
thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực 
quốc phòng. Sở Thông tin và Truyền 
thông đã chủ động hướng dẫn, kiểm soát 
các quy định của pháp luật về hoạt động 
báo chí, nhất là các vấn đề nhạy cảm có 
liên quan đến lực lượng vũ trang, bí mật 
quân sự. Đài Phát thanh - Truyền hình 
tỉnh và Báo Bình Thuận đã đăng tải hàng 

N 

B 
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trăm tin bài, phóng sự, chuyên trang, 
chuyên mục tuyên truyền về hoạt động 
của LLVT tỉnh. 100% đài truyền thanh, 
tiếp phát truyền hình của các địa phương 
đã phối hợp, xây dựng chuyên mục phát 
thanh và truyền hình quốc phòng toàn 
dân.. 

 

Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận và các cơ quan ký kết 
kế hoạch tuyên truyền 2019 

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn 
vị đã tiến hành ký kết kế hoạch phối hợp 
tuyên truyền năm 2019. Trong đó, tập 
trung phối hợp tuyên truyền công tác tư 
tưởng - văn hóa, công tác nắm bắt, báo 
cáo, xử lý dư luận xã hội và thông tin 

truyền thông trên lĩnh vực quốc phòng 
địa phương, kiểm soát thông tin trên các 
trang mạng xã hội và tuyên truyền nhiệm 
vụ quốc phòng, quân sự địa phương… 

 

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có 
thành tích trong công tác tuyên truyền 2018 

Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 
Bình Thuận đã tặng giấy khen cho một 
số tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong 
công tác phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ 
quân sự, quốc phòng năm 2018. 

                                                             
                                   Duy Thỉnh // 

http://www.baoquankhu7.vn.- 2019 
(Ngày 12 tháng 3) 

----------------------------------------------------------- 

BỘ CHQS TỈNH BÌNH THUẬN THĂM, ĐỐI THOẠI VỚI 
CHIẾN SĨ MỚI 

gày 18 tháng 3, Đại tá Phạm Văn 
Long, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân 
sự tỉnh Bình Thuận ra thăm, kiểm 

tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới tại 
huyện đảo Phú Quý.  

Sau 1 tháng nhập ngũ, huấn luyện tại 
Đại đội bộ binh 1, Ban Chỉ huy Quân sự 
huyện Phú Quý, 80 chiến sĩ mới đến từ 9 
huyện, thị xã, thành phố trong đất liền 
của tỉnh Bình Thuận luôn xác định tốt 
nhiệm vụ, gắn bó với đơn vị, tham gia các 
nội dung huấn luyện quân sự, chính trị, 
hậu cần, kỹ thuật đầy đủ, khả năng tiếp 
thu học tập, công tác, rèn luyện tốt. 

 

Đại tá Phạm Văn Long, Chính ủy Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh Bình Thuận tặng quà Đại đội bộ 
binh 1, Phú Quý 

Nhiều chiến sĩ bày tỏ sự vinh dự được 
tham gia giữ biển, giữ đảo. Tuy cường 

N 
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độ huấn luyện cao, nhiều khó khăn, thao 
trường nắng, gió nhưng ai cũng cũng 
quyết tâm học tập, rèn luyện tốt. Ai 
cũng  yên tâm khi được học tập, rèn 
luyện trong môi trường kỷ luật, thân 
thiện, cán - binh luôn gần gũi, gắn bó, sẻ 
chia. Nhiều chiến sĩ có nguyện vọng 
được phục vụ lâu dài trong Quân đội. 

Kiểm tra nơi ăn, nghỉ, học tập, công tác 
và làm việc với cán bộ khung huấn luyện, 
đồng chí Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự 
tỉnh yêu cầu Đại đội 1 phải duy trì nghiêm 
nội dung, chương trình huấn luyện. Tập 
trung huấn luyện kỹ thuật chiến đấu, bắn 
súng, ném lựu đạn và đánh bọc phá an 
toàn, đạt giỏi. Cán bộ tiểu đội, trung đội, 
đại đội phải luôn gần gũi, quan tâm, chia 
sẻ với chiến sĩ mới. Bên cạnh việc tổ 
chức huấn luyện, rèn luyện phải tổ chức 

cho bộ đội hành quân huấn luyện dã 
ngoại, làm công tác dân vận, lao động 
giúp nhân dân trên đảo. Tổ chức tốt các 
hoạt động ngoại khóa, văn hóa, văn 
nghệ, các hoạt động giao lưu, kết nghĩa 
với địa phương nơi đóng quân để tạo 
không khí vui tươi, sôi nổi, đoàn kết quân 
- dân. Đơn vị phải bảo đảm tốt các chế 
độ và mọi mặt đời sống vật chất, tinh thần 
cho bộ đội. Yêu cầu các chiến sĩ luôn cố 
gắng rèn luyện bản lĩnh, chấp hành 
nghiêm kỷ luật, tham gia huấn luyện các 
khoa mục đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt 
đối. 

                                                            
                          Duy Thỉnh // 

http://www.baoquankhu7.vn/.- 2019 
(ngày 19 tháng 3) 

----------------------------------------------------------- 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT 
TỈNH BÌNH THUẬN 

gày 16/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn 
Thị Kim Ngân đã có cuộc làm việc với 
lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Thuận về 

tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác 
xây dựng Đảng năm 2018 và quý I/2019. 

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát 
biểu tại buổi làm việc. Ảnh: ĐBND 

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch 
Quốc hội ghi nhận, biểu dương kết quả 
mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân 
các dân tộc tỉnh Bình Thuận đã đạt được. 
Trong năm qua, kinh tế của tỉnh tăng 
trưởng khá với chỉ số GRDP đạt 8,08%, 

sản lượng khai thác thủy sản đạt 217.770 
tấn, thu ngân sách đạt 10.442,6 tỉ đồng, 
có thêm 114 dự án được cấp quyết định 
chủ trương đầu tư với số vốn 34.676 tỉ 
đồng, 58,33% số xã trong tỉnh đạt chuẩn 
nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1% 
so với năm 2017 và hiện chỉ còn 2,67%. 
Các lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển, 
quốc phòng - an ninh được tăng cường... 

Về phương hướng thời gian tới, Chủ 
tịch Quốc hội yêu cầu Thường trực Tỉnh 
ủy Bình Thuận phải là trung tâm đoàn 
kết, phát huy tinh thần năng động, sáng 
tạo trong công tác lãnh đạo; khẩn trương 
sắp xếp lại các đơn vị hành chính theo 
Nghị quyết 18 của Hội nghị Trung ương 
6; tiếp tục sắp xếp, tinh giản biên chế để 
bộ máy hành chính hoạt động hiệu quả 
hơn; thực hiện tốt 4 khâu đột phá theo 
Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
13; tập trung xây dựng nông thôn mới 
theo hướng bền vững; tăng cường thu 
hút đầu tư, thực hiện tốt chính sách an 

N 
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sinh xã hội, nắm và xử lý kịp thời các vấn 
đề an ninh từ cơ sở, tuyệt đối không để 
xảy ra các vụ tụ tập, gây rối như thời gian 
qua. 

 

Chủ tịch Quốc hội tặng quà Mẹ Việt Nam anh 
hùng Hồ Thị Tư ở xã Hàm Kiệm, huyện Hàm 
Thuận Nam. Ảnh: ĐBND 

Về những kiến nghị của tỉnh, Chủ tịch 
Quốc hội cơ bản nhất trí với đề nghị của 

Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận, đồng 
thời giao các Ủy ban của Quốc hội sớm 
làm việc với các cơ quan của Chính phủ 
nhằm nhanh chóng tháo gỡ khó khăn 
cho địa phương. 

Trước đó, chiều 15/3, Chủ tịch Quốc 
hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công 
tác của Quốc hội đã đến thăm hỏi, động 
viên và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng 
Dương Thị Thanh (91 tuổi) ở thị trấn Tân 
Nghĩa; Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Tư 
(88 tuổi) ở xã Hàm Kiệm; và Mẹ Việt Nam 
anh hùng Phạm Thị Năm xã Hàm Mỹ 
(huyện Hàm Thuận Nam). 

PV // https://congluan.vn.- 2019 

(ngày 16 tháng 3) 

----------------------------------------------------------- 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN: BÌNH THUẬN 
CẦN TIẾP TỤC VƯƠN LÊN ĐẠT NHÓM KHÁ TRONG CẢ NƯỚC 

VỀ THU HÚT ĐẦU TƯ 

hủ tịch Quốc hội lưu ý, Thường 
trực Tỉnh ủy tiếp tục đoàn kết, 
thống nhất, năng động, sáng tạo 

hơn nữa, đồng tâm nhất trí, đoàn kết một 
lòng, nỗ lực vượt qua, hoàn thành tốt 
nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch. Trong đó, 
cần tích cực thực hiện 4 khâu đột phá mà 
Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra...  

  

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát 
biểu tại buổi làm việc - Ảnh báo Đại biểu nhân 
dân 

Báo Chính phủ đưa tin, ngày 16/3, 
Chủ tich Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân 
tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình 
Thuận về tình hình phát triển kinh tế - xã 
hội, công tác xây dựng Đảng năm 2018 
và quý I/2019. 

Tại buổi làm việc này, lãnh đạo tỉnh 
Bình Thuận đã báo cáo với Chủ tịch 
Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về 
những  kết quả nổi bật trong phát triển 
kinh tế-xã hội của địa phương năm 2018 
và quý đầu năm 2019. 

Thời gian tới, Bình Thuận đặt ra một 
số nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh tái 
cơ cấu kinh tế đi đôi với đổi mới mô hình 
tăng trưởng, tích cực cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh nhằm khai 
thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, 
tiềm năng, lợi thế; chấn chỉnh, tăng 
cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh 
vực, nhất là các điểm nóng về môi 

C 
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trường tại Điện lực Vĩnh Tân. Tiếp tục 
xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tăng 
cường ngăn chặn, đấu tranh đẩy lùi các 
biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, 
đạo đức, lối sống; đảm bảo an ninh trật 
tự, an toàn xã hội... 

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cũng kiến 
nghị với Trung ương một số nội dung, 
trong đó có điều chỉnh khu vực dự trữ 
khoáng sản titan theo quyết định số 
645/QĐ-TTg; kiến nghị UBTVQH đôn 
đốc Chính phủ và các bộ, ngành thực 
hiện việc phê duyệt đề án xử lý tro xỉ tại 
Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân… 

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch 
Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhân 
những kết quả mà tỉnh Bình Thuận đã đạt 
được trong thời gian qua, đồng thời cho 
rằng Bình Thuận có nhiều tiềm năng và 
thế mạnh để phát triển. Cụ thể như Bình 
Thuận có tới 192 km bờ biển với cồn cát 
trắng, vàng trải dài và khai thác quanh 
năm, hơn hẳn so với các bãi biển khác 
trong cả nước; nguồn tài nguyên rất 
phong phú, có thể gọi là "thủ đô của 
Titan" vì chiếm tới 90% trữ lượng của cả 
nước. Nếu biết tận dụng khai thác thì đời 

sống, thu nhập của Bình Thuận sẽ khá 
lên. Về thu hút đầu tư, Chủ tịch Quốc hội 
Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, tỉnh cần 
tiếp tục vươn lên đạt nhóm khá trong cả 
nước. 

Để tạo sự chuyển biến quan trọng về 
phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian 
tới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim 
Ngân lưu ý, Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục 
đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng 
tạo hơn nữa, đồng tâm nhất trí, đoàn kết 
một lòng, nỗ lực vượt qua, hoàn thành tốt 
nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch. Trong đó, 
cần tích cực thực hiện 4 khâu đột phá mà 
Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra... 

Về những kiến nghị của Bình Thuận, 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân 
cơ bản nhất trí với đề nghị của Thường 
vụ Tỉnh ủy Bình Thuận, đồng thời giao 
các Ủy ban chuyên trách của Quốc hội 
sớm làm việc với các cơ quan của Chính 
phủ nhằm nhanh chóng tháo gỡ khó 
khăn cho địa phương. 

Hà Bắc // http://toquoc.vn.- 2019 
(ngày 17 tháng 3)

----------------------------------------------------------- 

ĐẢNG VIÊN TRẺ - GƯƠNG MẪU, XUNG KÍCH TRÊN THAO TRƯỜNG 

háng 3, nhịp bước màu áo xanh 
của tuổi trẻ rộn ràng ở mọi miền Tổ 
quốc để cống hiến và phục vụ. Với 

những người lính trẻ, tháng 3 còn là 
tháng cao điểm của nhiệm vụ huấn 
luyện, rèn luyện để vững vàng tay súng 
bảo vệ biên cương, biển đảo thiêng liêng. 
Với các đảng viên trẻ vừa nhập ngũ vào 
Quân đội, ý thức được nghĩa vụ và trách 
nhiệm, họ luôn ra sức phấn đấu, học tập 
và rèn luyện để trở thành quân nhân tốt, 
làm gương, giúp đỡ đồng chí,  đồng đội 
cùng học tập, cùng tiến bộ, hoàn thành 
nhiệm vụ. 

Nội vụ vuông, đều, được xếp thẳng 
hàng, giá nón, ba lô, giầy, dép được xếp 

đặt ngăn nắp, trông thật đẹp mắt. Đây 
chính là kết quả của các chiến sĩ mới vừa 
nhập ngũ năm 2019 về học tập, huấn 
luyện và rèn luyện tại Đại đội 1, Ban 
CHQS huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. 

Tham quan nơi sinh hoạt, công tác, 
chúng tôi đi từ ngạc nhiên đến khâm 
phục sự ngăn nắp, tỉ mỉ, chính quy của 
họ. Hơn 1 tháng vào Quân đội, được học 
tập, rèn luyện, các chiến sĩ mới đã đi vào 
nền nếp, thực hiện nghiêm túc các chế 
độ, trong ngày, trong tuần, giờ nào, việc 
nấy. 

Kết quả này có vai trò rất lớn của các 
đảng viên trẻ. Binh nhì Trương Hoài Linh 
là đảng viên trẻ tình nguyện nhập ngũ 

T 
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vào Quân đội, xác định rõ nhiệm vụ, anh 
luôn ra sức rèn luyện và động viên, giúp 
đỡ đồng chí, đồng đội cùng thực hiện. 
Các chế độ, quy định, lễ tiết, tác phong 
quân nhân đồng chí đều thực hiện rất 
nghiêm túc, được đơn vị khen ngợi. 
Được biết, trước khi tình nguyện nhập 
ngũ, Trương Hoài Linh, là nhân viên pha 
chế trong nhà hàng ở khu Resort Hàm 
Tiến, có thu nhập ổn định và là Tiểu đội 
trưởng dân quân năng nổ, nhiệt tình của 
phường Hàm Tiến, thành phố Phan 
Thiết. 

 
Kiểm tra đường ngắm của đảng viên trẻ Trương 
Hoài Linh 

80 chiến sĩ mới đang huấn luyện tân 
binh trên đảo Phú Quý là những thanh 
niên đầy nhiệt huyết đến từ 9 huyện, thị 
xã, thành phố trong đất liền, cùng chung 
chí hướng tình nguyện ra canh giữ biển 
trời Tổ quốc. Môi trường Quân đội được 
các thanh niên coi là điều kiện để rèn 
luyện bản thân mình trưởng thành hơn. 
Những gương mặt 18, 20 tuổi, nay đã 
sạm màu nắng gió của biển khơi, của 
thao trường. Binh nhì Nguyễn Thành 
Luân, quê ở thị trấn Đức Tài, huyện Đức 
Linh, phát huy tính tiền phong của đảng 
viên trẻ, Nguyễn Thành Luân tình nguyện 
nhập ngũ và xung phong ra công tác trên 
đảo tâm sự: “Những ngày đầu ra đảo 
Phú Quý tôi và các bạn ai cũng nhớ nhà, 
nhưng mình xác định lấy nỗi nhớ làm 
động lực phấn đấu, tích cực học tập, rèn 
luyện để vượt qua nỗi niềm riêng”. Trước 
khi nhập ngũ, Nguyễn Thành Luân là 
đảng viên chính thức. Luân là cán bộ 
Kiểm Lâm được 4 năm. Vừa làm, tranh 

thủ thứ 7, chủ nhật, Luân đã tham gia học 
xong Cao đẳng ngành Kiểm Lâm. Trách 
nhiệm của thanh niên với Tổ quốc, tạm 
gác lại chuyện mưu sinh tham gia nghĩa 
vụ quân sự. 

Tinh thần “một phút hăng say hơn cả 
ngày chiếu lệ”, thao trường Gành Hang, 
nơi Đại đội 1, Ban CHQS huyện Phú Quý 
chọn làm nơi huấn luyện kỹ thuật, chiến 
thuật. Cái nắng tháng 3 bỏng rát, gió từ 
biển cứ từng cơn thốc vào mặt, vào mắt, 
cờ Tổ quốc, cờ Đoàn, cờ hiệu nổ phằn 
phặt. Ấy vậy nhưng các trung đội, tiểu đội 
vẫn xoay vòng luyện tập, tiếng hô của 
khẩu lệnh, tiếng chuyển động của binh 
khí rộn vang cả thao trường. Những khó 
khăn, vất vả ở thao trường luôn được các 
đảng viên tiên phong thực hiện, ra sức 
luyện tập để làm trước, làm mẫu, góp 
phần sửa sai cho anh em trong đơn vị. 

Đại úy Nguyễn Thế Thuận, Chính trị 
viên Đại đội 1 cho biết: “6 đảng viên nhập 
ngũ về đơn vị có 1 chính thức, 5 đảng 
viên được kết nạp trên 7 tháng. Chi bộ 
đã phân công và giao nhiệm vụ cho từng 
đảng viên để các đồng chí có điều kiện 
rèn luyện, thử thách, phát huy tính tiên 
phong trong học tập, công tác. Chi bộ 
luôn theo dõi, giúp đỡ để họ ngày càng 
trưởng thành hơn”. 

Tính tiền phong, gương mẫu của các 
đảng viên trẻ tham gia huấn luyện tân 
binh có sự tác động rất tốt đối với các 
chiến sĩ mới. Những bỡ ngỡ ban đầu nay 
đã qua, thay vào đó là sự quyết tâm, miệt 
mài rèn luyện. Những ngày đổ mồ hôi 
trên thao trường, làm cho kỹ thuật chiến 
đấu của người lính ngày càng nhuần 
nhuyễn, giúp họ nâng cao bản lĩnh chiến 
đấu. Tiếp bước ông cha, chiến sĩ đảo 
Phú Quý hôm nay kiên cường chống chọi 
với sự khắc nghiệt của thiên nhiên, chiến 
thắng khó khăn, chắc tay súng bảo vệ Tổ 
quốc. 

Duy Thỉnh // 
http://www.baoquankhu7.vn.- 2019  

(ngày 29 tháng 3)

https://media.baoquankhu7.vn/fileman/Uploads/tbNews/12615/imgp8123.jpg
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ĐOÀN CƠ SỞ LỮ ĐOÀN 681 PHÁT ĐỘNG THÁNG THANH NIÊN 2019 

gày 6 tháng 3, tại TP. Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận, Đoàn cơ sở Lữ 
đoàn 681, Vùng 2 Hải quân  tổ 

chức Lễ phát động tháng Thanh niên 
năm 2019. 

 

Ký kết giao ước thi đua thực hiện “Tháng Thanh 

niên, ngày đoàn viên năm 2019”. 

Tại buổi lễ phát động, Thiếu tá Hồ Sơn 
Hà, Bí thư Đoàn cơ sở phát động tháng 
Thanh niên năm 2019 với chủ đề: “ Tuổi 
trẻ Lữ đoàn 681 Hải quân xung kích, 
sáng tạo bảo vệ biển, đảo Tổ quốc, xây 
dựng đất nước, tình nguyện vì cộng đồng 
xã hội, chăm lo, bồi dưỡng thanh 
niên”  trọng tâm thực hiện các nội dung, 
chỉ tiêu phong trào “Thanh niên Quân đội 

rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, 
quyết thắng” và phong trào “Thanh niên 
Hải quân xung kích, sáng tạo, đoàn kết 
lập công, bảo vệ vững chắc biển đảo Tổ 
quốc”. 

Để tháng Thanh niên là một đợt sinh 
hoạt chính trị sâu rộng, đồng chí Bí thư 
Đoàn cơ sở kêu gọi cán bộ, đoàn viên 
phát huy cao độ tinh thần xung kích, sáng 
tạo, tình nguyện của tuổi trẻ, tổ chức các 
hoạt động thiết thực, hiệu quả, mang lại 
giá trị vật chất, tinh thần to lớn cho cộng 
đồng, xã hội; góp phần khẳng định vị trí, 
vai trò của thanh niên nói chung, cán bộ, 
đoàn viên Lữ đoàn nói riêng trong thời kỳ 
đẩy mạnh cộng nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước trong thời kỳ mới. Góp phần 
quan trọng xây dựng Lữ đoàn chính qui, 
hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao. 

Tại buổi Lễ phát động các chi đoàn 
trong Đoàn cơ sở đã ký kết giao ước thi 
đua thực hiện “Tháng Thanh niên, ngày 
đoàn viên năm 2019”. 

Xuân Nguyên // 
http://www.baoquankhu7.vn.- 2019 

(ngày 7 tháng 3)
---------------------------------------------------------- 

ĐOÀN THANH NIÊN CỤC C10 PHÁT ĐỘNG, LAN TỎA 
NHIỀU CHƯƠNG TRÌNH Ý NGHĨA  

oàn Thanh niên Cục C10, Bộ 
Công an, phối hợp với Trại giam 
Thủ Đức (Cục C10, huyện Hàm 

Tân, tỉnh Bình Thuận) tổ chức Lễ ra quân 
Tháng Thanh niên, hưởng ứng Tết trồng 
cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2019 
và phát động thực hiện đề án “Tuổi trẻ 
C10 hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em, học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn đến trường”. 

Ngày 9-3-2019, hòa chung trong 
không khí phấn khởi của tuổi trẻ cả nước 

đang ra sức thi đua lập thành tích xuất 
sắc chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày 
thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 
Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2019), Đoàn 
Thanh niên Cục Cảnh sát Quản lý trại 
giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường 
giáo dưỡng (Cục C10), Bộ Công an, phối 
hợp với Trại giam Thủ Đức tổ chức Lễ ra 
quân Tháng Thanh niên, hưởng ứng Tết 
trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 
2019 và phát động thực hiện đề án “Tuổi 

N 

Đ 
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trẻ C10 hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em, học sinh 
có hoàn cảnh khó khăn đến trường”. 

 

Một tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ 

Đến dự buổi lễ có Đại tá Trần Văn 
Thiện, Phó Cục trưởng Cục C10; bà Lê 
Thị Bích Liên, Bí thư Tỉnh đoàn Bình 
Thuận; Đại tá Lê Bá Thụy, Cụm trưởng 
Cụm Công tác Đảng và công tác quần 
chúng số 6 - Giám thị Trại giam Thủ Đức. 
Ngoài ra, buổi lễ còn có sự hiện diện của 
đại diện lãnh đạo các phòng, ban nghiệp 
vụ của Cục C10, đại diện Đảng ủy, lãnh 
đạo các đơn vị Trại giam Thủ Đức, Trại 
giam Huy Khiêm, Trại giam Xuân Lộc; 
lãnh đạo, giáo viên Trung tâm Huấn 
luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ; các cán 
bộ nguyên là bí thư, phó bí thư, cán bộ 9 
cơ sở Đoàn kết nghĩa gần nơi đơn vị Trại 
giam Thủ Đức đóng quân qua các thời 
kỳ. 

 

Các chiến sĩ tân binh. 

Đặc biệt, còn có 520 chiến sĩ tân binh 
đến từ Trung tâm Huấn luyện và bồi 
dưỡng nghiệp vụ cơ sở 2 (Cục C10) và 
100 cán bộ đoàn viên, thanh niên Trại 
giam Thủ Đức đại diện cho gần 14 ngàn 

đoàn viên thanh niên của Cục C10 cũng 
có mặt. 

 

Đại tá Lê Bá Thụy phát biểu chào mừng buổi lễ. 

Phát biểu chào mừng buổi lễ, Đại tá Lê 
Bá Thụy cho biết trong những năm qua, 
tuổi trẻ Trại giam Thủ Đức nói riêng và 
tuổi trẻ Cục C10 nói chung đã và đang 
tiếp tục phát triển, phát huy truyền thống 
đơn vị Anh hùng, tiếp tục đẩy mạnh thi 
đua thực hiện tốt việc “Học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh”; Học tập, thực hiện 6 điều Bác 
Hồ dạy CAND; Phong trào “Thanh niên 
tình nguyện”; “Tuổi trẻ giữ nước”… đã 
tạo nên những dấu ấn tốt đẹp trong đời 
sống của cán bộ, đoàn viên thanh niên. 
Các hình thức sinh hoạt truyền thống, 
giáo dục đạo đức, lối sống, các hoạt 
động văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật 
quần chúng, về nguồn, hội trại, thể dục 
thể thao, và nhiều hoạt động thiết thực, ý 
nghĩa khác đã thu hút đông đảo cán bộ, 
đoàn viên thanh niên trong Cục và địa 
phương gần các đơn vị đóng quân tham 
gia, vừa đóng góp vào nhiệm vụ bảo vệ 
an toàn trại, vừa giữ vững tình đoàn kết 
quân dân, vừa thiết thực chăm lo lợi ích 
chính đáng cho thanh niên. 

 

Các đại biểu tại chương trình “Chào chiến sĩ tân 
binh” năm 2019” khu vực phía Nam. 
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Lễ ra quân Tháng Thanh niên Việt 
Nam và chương trình “Chào chiến sĩ tân 
binh” năm 2019 với những hoạt động 
thiết thực tạo môi trường thuận lợi, động 
lực thúc đẩy để chiến sĩ nghĩa vụ học tập, 
tu dưỡng, rèn luyện và phát huy năng 
lực, phẩm chất ngay từ những ngày đầu 
nhập ngũ và các hoạt động ý nghĩa, nhân 
văn, nhân đạo, tình nguyện, chung sức 
cùng cộng đồng. 

 

Thượng úy Phạm Trường Minh, phát động Lễ ra 
quân Tháng Thanh niên năm 2019 

Đại diện cho Thanh niên toàn Cục 
C10, Thượng úy Phạm Trường Minh, Ủy 
viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn 
Thanh niên C10 đã phát động Lễ ra quân 
Tháng Thanh niên năm 2019. 

 

Đại tá Trần Văn Thiện phát biểu ý kiến chỉ đạo. 

Thay mặt lãnh đạo C10, Đại tá Trần 
Văn Thiện ghi nhận và đánh giá cao 
những kết quả đáng khích lệ mà tuổi trẻ 
các đơn vị trong Cục C10 đã phấn đấu 
đạt được trong thời gian qua. Ban 
Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Cục C10 
xác định đây là một chương trình hết sức 
ý nghĩa, nhân văn và cần thiết phải duy 
trì xuất phát từ thực tiễn tình hình công 
tác và yêu cầu nâng cao chất lượng, đổi 

mới tư duy giáo dục cán bộ chiến sĩ trẻ, 
đoàn viên thanh niên nhằm tạo cơ chế, 
môi trường điều kiện thuận lợi, động lực 
thúc đẩy để chiến sĩ nghĩa vụ học tập, tu 
dưỡng, rèn luyện và phát huy năng lực, 
phẩm chất ngay từ những ngày đầu nhập 
ngũ. 

 

 

Trao quà tặng cho 20 em học sinh có hoàn cảnh 
khó khăn. 

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao quà 
tặng 20 em học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn đã được Trại giam Xuân Lộc, Trại 
giam Huy Khiêm, Trại giam Thủ Đức 
nhận giúp đỡ. Sau đó, các đại biểu đã 
tham gia hoạt động trồng cây lưu niệm 
hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ 
ơn Bác Hồ”. 

 

Trồng cây lưu niệm hưởng ứng Tết trồng cây 

“Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. 

Phú Lữ // http://cand.com.vn.- 2019 
(ngày 9 tháng 3)
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HIỆU QUẢ TỪ "TỔ ĐOÀN KẾT" CỦA NGƯ DÂN ĐI BIỂN 

ại Cảng cá TP Phan Thiết (tỉnh 
Bình Thuận), trời mờ sáng, khi 
hàng trăm tàu cá ngư dân tấp nập 

chuẩn bị ra khơi, cán bộ, chiến sĩ Đồn 
Biên phòng Thanh Hải (BĐBP tỉnh Bình 
Thuận) cũng có mặt tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật cho ngư dân. Trung tá 
Phạm Ngọc Hòa, Chính trị viên Đồn Biên 
phòng Thanh Hải nói: “Chúng tôi phối 
hợp với các ban, ngành địa phương xây 
dựng mô hình “Tổ đoàn kết”. 

Mỗi tổ có từ 3 đến 5 tàu, thuyền. Các 
ngư dân thường có cùng dòng họ, xóm, 
ấp, cùng ngư trường, cùng nghề. Đơn vị, 
địa phương phối hợp ra quyết định thành 
lập tổ, quy chế hoạt động, thường xuyên 
rút kinh nghiệm. Ngoài hỗ trợ nhau đánh 
bắt hải sản, các ngư dân trong tổ còn 
giúp nhau cứu hộ, cứu nạn, phối hợp 
nắm tình hình an ninh trật tự trên biển... 
Đơn vị cũng công khai số điện thoại để 
kịp thời trao đổi thông tin, hỗ trợ ngư dân. 
Chỉ từ đầu năm 2019 đến nay, các “Tổ 
đoàn kết” đã cung cấp cho đơn vị 31 tin 
an ninh giá trị". 

 

Cán bộ Đồn Biên phòng Thanh Hải (Bộ đội Biên 
phòng Bình Thuận) phổ biến pháp luật cho ngư 
dân Cảng cá TP Phan Thiết. 

Anh Võ Văn Thành, ngụ phường 
Thanh Hải, TP Phan Thiết, chủ tàu Bth 

96974-TS, chia sẻ: “Được BĐBP hướng 
dẫn tham gia “Tổ đoàn kết”, chúng tôi 
thêm tự tin vươn khơi bám biển, đánh bắt 
hải sản, chủ động nắm thông tin, cùng bộ 
đội giữ vững ngư trường, chủ quyền an 
ninh trên biển”. 

Tỉnh Bình Thuận có hơn 7.200 tàu, 
thuyền với hơn 38.100 lao động. Hiện, 
BĐBP tỉnh đã xây dựng được trên 200 
“Tổ đoàn kết”. Định kỳ, BĐBP tỉnh rút 
kinh nghiệm, kịp thời rà soát, điều chỉnh, 
bổ sung quy chế, chương trình, kế hoạch 
phối hợp với các ban, ngành, tổ chức 
nhiều chương trình, phong trào hoạt 
động hiệu quả, như “Nghĩa tình Biên giới, 
hải đảo”; “Hãy làm sạch biển”; “Nâng 
bước em đến trường”; “Mái ấm cho 
người nghèo”... BĐBP tỉnh đã huy động 
cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc 
hướng về biên giới, biển, đảo; tham mưu 
cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện hiệu 
quả các nghị quyết; đề xuất nhiều chủ 
trương, giải pháp, sát thực. 

Trong 10 năm qua, BĐBP tỉnh Bình 
Thuận đã phối hợp giúp dân xây 
dựng 100% xã, thị trấn, thôn vùng biên 
giới biển có tổ chức đảng; xây dựng 
1 huyện và 13 xã đạt chuẩn xây dựng 
nông thôn mới; sửa chữa gần 850 căn 
nhà bị đổ và tốc mái, xây dựng 110 căn 
nhà “Đại đoàn kết”, Nhà tình thương tặng 
ngư dân nghèo, cán bộ, chiến sĩ khó 
khăn; cứu hộ, cứu nạn 25 thuyền với 198 
thuyền viên bị tai nạn trên biển; phát hiện 
bắt giữ 27 vụ với 49 tàu nước ngoài vi 
phạm chủ quyền vùng biển; bắt giữ 614 
vụ với 1.405 đối tượng tàng trữ, mua bán 
trái phép chất ma túy... 

 
Đình Phú, Duy Hiển // 

http://www.qdnd.vn.- 2019  
(ngày 7 tháng 3) 

T 
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HỘI PHỤ NỮ CƠ SỞ BỘ CHQS TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU TỔ CHỨC 
VỀ NGUỒN TẠI TỈNH BÌNH THUẬN 

ừ ngày 01 đến ngày 03-3-2019, 
nhân kỷ niệm 109 năm ngày Quốc 
tế Phụ nữ 8/3; 1979 năm khởi 

nghĩa Hai Bà Trưng. Hội Phụ nữ cơ sở 
Bộ CHQS tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức 
về nguồn và các hoạt động giao lưu cùng 
với Hội Phụ nữ cơ sở Bộ CHQS tỉnh Bình 
Thuận. 

 

Đoàn đến thăm, tặng quà gia đình hội viên 
có hoàn cảnh khó khăn 

Tham gia trong đợt về nguồn có đồng 
chí Vương Thị Dung, Phó Chủ tịch Hội 
Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, 
cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ cơ sở và 
đoàn viên thanh niên Bộ CHQS tỉnh. 

 

Các đại biểu chụp hình tại khu lưu niệm về Bác 
tại thành phố Phan Thiết 

Đoàn đến thăm Phòng Lưu niệm và 
Trường Dục Thanh tại thành phố Phan 
Thiết, nơi Bác Hồ dạy học năm 1910, 
trước khi Bác vào Sài Gòn ra nước ngoài 
tìm đường cứu nước; thăm khu di tích 
lịch sử văn hóa Tháp Chăm Pô Sahnưl; 

tặng quà cho 10 cháu học sinh vượt khó 
học giỏi là con của hội viên phụ nữ Bộ 
CHQS tỉnh Bình Thuận, mỗi phần quà 
500 ngàn đồng. 

 

Đoàn nghe hướng dẫn viên khu lưu niệm Trường 
Dục Thanh kể chuyện về Bác Hồ, trong thời gian 

Bác giảng dạy tại đây. 

Cùng với Hội Phụ nữ cơ sở Bộ CHQS 
tỉnh Bình Thuận tổ chức giao lưu văn hóa 
văn nghệ, tham quan một số điểm du lịch 
trên địa bàn tỉnh. Đây là đợt sinh hoạt 
chính trị sâu rộng của Hội Phụ nữ cơ sở 
Bộ CHQS tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình 
Thuận, đồng thời là dịp tuyên truyền về ý 
nghĩa lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, 
cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, truyền 
thống Phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Quân 
đội, phụ nữ Quân khu 7; tăng cường học 
hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau trong 
hoạt động của Hội, tạo mối đoàn kết, gắn 
bó giữa hội phụ nữ và hội viên của hai 
đơn vị, góp phần nâng cao nhận thức, 
phát huy vai trò của Phụ nữ LLVT trong 
rèn luyện, học tập, công tác. Đồng thời 
tạo không khí phấn khởi, vui tươi và sân 
chơi lành mạnh cho hội viên phụ nữ yên 
tâm công tác, gắn bó với đơn vị góp phần 
thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được 
giao. 

Huy Bình // 
http://www.baoquankhu7.vn.- 2019  

(ngày 4 tháng 3) 

T 

https://media.baoquankhu7.vn/fileman/Uploads/tbNews/12283/doan_den_tham_gia_dinh_hoi_vien_co_hoan_canh_kho_khan.JPG
https://media.baoquankhu7.vn/fileman/Uploads/tbNews/12283/dsc0225.JPG
https://media.baoquankhu7.vn/fileman/Uploads/tbNews/12283/dsc0239.JPG
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HỘI THI CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN GIỎI CỤC CSQLTG, CSGDBB, TGD  

gày 30-3-2019, tại Trại giam Thủ 
Đức (đóng tại huyện Hàm Tân, 
tỉnh Bình Thuận), Cục Cảnh sát 

quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt 
buộc, trường giáo dưỡng (Cục CSQLTG, 
CSGDBB, TGD) tổ chức Hội thi “Cán bộ 
Công đoàn giỏi Cục CSQLTG, CSGDBB, 
TGD năm 2019” khu vực phía Nam.  

 

Các Cụm tranh tài ở một phần thi. 

Hội thi Cán bộ Công đoàn giỏi Cục 
CSQLTG, CSGDBB, TGD năm 2019 
được khởi động cách đây 2 tháng tại 8 
Cụm thi đua của Cục và được tổ chức tại 
hai khu vực: phía Bắc tại Trại giam Phú 
Sơn 4 (đã tổ chức ngày 23-3 vừa qua với 
sự tham gia của 4 đội Cụm 1, 2, 3, 4) và 
phía Nam tại Trại giam Thủ Đức. 

 

Một tiểu phẩm đặc sắc. 

 

Phát biểu chào mừng Hội thi, Đại tá Lê 
Bá Thụy, Cụm trưởng Cụm 6 – Giám thị 
Trại giam Thủ Đức, cho biết hội thi lần 
này nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ 
ích, có ý nghĩa thiết thực và là dịp để cán 
bộ, đoàn viên, công nhân viên có điều 
kiện giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh 
nghiệm, xây dựng tinh thần đoàn kết, 
thống nhất giữa cán bộ, chiến sĩ trong 
toàn Cục. 

 

Một tiết mục tại Hội thi. 

 

Một tiểu phẩm đặc sắc. 

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan 
trọng nhằm nâng cao nhận thức cho cán 
bộ công đoàn cơ sở về vai trò, vị trí, chức 
năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, 
nắm vững đường lối, chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, chỉ đạo của Đảng ủy Công an 

N 
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Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ 
chức và hoạt động của Công đoàn trong 
CAND; giao lưu, học hỏi, đúc rút những 
kinh nghiệm hoạt động thực tiễn từ cơ sở 
để không ngừng củng cố và xây dựng tổ 
chức Công đoàn vững mạnh.  

Hội thi diễn ra trong bầu không khí hân 
hoan, vui tươi, phấn khởi với 4 phần thi 

sôi động, ý nghĩa: Tự giới thiệu, Chung 
sức, Hùng biện và Tiểu phẩm. Các đội đã 
đem hết nhiệt huyết của mình mang đến 
Hội thi tinh thần quyết tâm cao. Kết thúc 
Hội thi, ban tổ chức trao giải nhất cho 
Cụm 6, giải nhì thuộc về Cụm 8, giải ba 
thuộc về Cụm 5 và Cụm 7. 

Phú Lữ // http://cand.com.vn.- 2019 
(ngày 30 tháng 3) 

---------------------------------------------------------- 

HUYỆN PHÚ QUÝ, TỈNH BÌNH THUẬN GIAO BAN 
ĐÓNG QUÂN CANH PHÒNG 

gày 20 tháng 3, Ban CHQS huyện 
Phú Quý, tỉnh Bình Thuận tổ chức 
Hội nghị giao ban đóng quân canh 

phòng quý 1 năm 2019. Đại tá Phạm Văn 
Long, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 
dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Bùi Thế 
Nhân, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND 
huyện chủ trì hội nghị. 

 

Huấn luyện chiến sĩ mới trên đảo. 

 Tại hội nghị, cấp ủy, chỉ huy các đơn 
vị Quân đội của Bộ Quốc phòng, Quân 
khu, Cảnh sát biển và LLVT địa phương 
đã báo cáo, chia sẻ những thông tin về 
công tác quản lý vùng trời, vùng biển và 
trên đảo. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các 
đơn vị đóng quân trên đảo đã góp phần 
giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội, điều này đã thu hút du 
khánh đến đảo ngày càng đông, tạo điều 
kiện cho đảo phát triển ngày càng giàu 
đẹp. Phát huy thế mạnh, chức năng, 

nhiệm vụ và sự phối hợp chặt chẽ của 
các đơn vị, các quân, binh chủng trên 
đảo đã góp phần nâng cao trình độ chiến 
đấu và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đảo, 
giữ vững khu vực phòng thủ, vững vàng, 
xứng đáng là phên dậu tiền tiêu bảo vệ 
Tổ quốc từ hướng biển Đông. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá 
Phạm Văn Long yêu cầu các đơn vị tăng 
cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, kịp 
thời cung cấp thông tin để tham mưu, xử 
lý tình hình, nâng cao trình độ sẵn sàng 
chiến đấu. Phối hợp nắm chắc tình hình 
trên không, trên biển và nội đảo. Các đơn 
vị Quân đội, Công an, Cảnh sát biển 
cùng với cấp ủy, chính quyền địa 
phương bảo vệ, gìn giữ, tạo môi trường 
thân thiện, bình yên giúp đảo phát triển 
về mọi mặt; tăng cường làm công tác dân 
vận, xây dựng mối đoàn kết quân dân, 
thường xuyên vận động, tuyên truyền 
cho ngư dân trong đánh bắt, khai thác hải 
sản kết hợp nắm tình hình trên biển và 
không đánh bắt ở vùng biển nước ngoài. 
Các đơn vị thường xuyên phối hợp, huấn 
luyện, diễn tập nâng cao trình độ và khả 
năng sẵn sàng chiến đấu đủ sức giữ đảo, 
giữ biển từ hướng biển Đông. 

                                                             
                            Duy Thỉnh // 

http://www.baoquankhu7.vn.- 2019 
(ngày 21 tháng 3) 

N 
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LÃNH ĐẠO BÌNH THUẬN TRỰC TIẾP ĐỐI THOẠI, GIẢI ĐÁP 
TÂM TƯ CỦA ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN  

hằm lắng nghe, giải đáp những 
tâm tư, nguyện vọng của đoàn 
viên, thanh niên, chiều 23/3, lãnh 

đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận cùng 
đại diện các sở, ngành của tỉnh đã có 
buổi gặp mặt, đối thoại trực tiếp với hơn 
300 đoàn viên, thanh niên đại diện cho 
thế hệ trẻ tỉnh Bình Thuận.  

Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 
88 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931- 
26/3/2019). 

 

Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Mạnh Hùng 
phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: Nguyễn 
Thanh/TTXVN  

Với chủ đề “Thanh niên Bình Thuận 
với sự phát triển của quê hương”, 
chương trình gặp gỡ, đối thoại không chỉ 
cung cấp thêm thông tin về những lợi thế, 
tiềm năng của Bình Thuận cũng như 
những quyết sách của tỉnh trong việc 
phát triển kinh tế- xã hội trong những 
năm tới mà còn là cơ hội để thanh niên 
bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình liên 
quan đến chính sách hỗ trợ thanh niên 
phát triển kinh tế- xã hội địa phương. 
Qua đó, các cấp chính quyền lắng nghe 
những đề xuất, kiến nghị của lớp trẻ đối 
với sự phát triển của địa phương. 

Nhiều đoàn viên, thanh niên bày tỏ suy 
nghĩ, quan điểm về sự phát triển, đổi thay 

của Bình Thuận thời gian vừa qua, đặc 
biệt là lĩnh vực du lịch bền vững, công 
nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực, ứng 
dụng khoa học công nghệ trong thực tiễn 
đời sống, sản xuất… Các bạn trẻ mong 
muốn tỉnh có thêm các chính sách để tạo 
việc làm, thu hút nguồn nhân lực, nhất là 
con em địa phương được làm việc, cống 
hiến cho quê hương; hỗ trợ vốn để thanh 
niên khởi nghiệp, chính sách hỗ trợ 
thanh niên tham gia sản xuất nông 
nghiệp công nghệ cao... 

Quang cảnh buổi đối thoại trực tiếp của lãnh đạo 
tỉnh với đoàn viên, thanh niên. Ảnh: Nguyễn 
Thanh/TTXVN  

Lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở, 
ngành của tỉnh Bình Thuận đã lắng nghe 
và giải đáp trực tiếp những vấn đề thanh 
niên quan tâm. Về các đề xuất, kiến nghị, 
lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành tiếp thu 
để từ đó tham mưu, xây dựng các cơ chế 
chính sách phù hợp để phát triển kinh tế- 
xã hội của tỉnh. 

Biểu dương đóng góp của đoàn viên, 
thanh niên đối với sự phát triển kinh tế, 
văn hóa - xã hội của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy 
Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh những 
năm qua, Bình Thuận luôn quan tâm và 
tạo môi trường thuận lợi để các tầng lớp 
thanh niên trong tỉnh phát huy vai trò 
xung kích, vươn lên khởi nghiệp, phát 
triển kinh tế… Để nắm bắt và vận dụng 

N 
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thời cơ, vận hội mới, Bí thư Tỉnh ủy mong 
muốn thanh niên trong tỉnh tiếp tục nỗ lực 
học tập, lập nghiệp, thi đua lao động sản 
xuất, bám sát các nhiệm vụ chính trị của 
tỉnh để cụ thể hóa thành kế hoạch, 
chương trình hành động phù hợp với 
thực tiễn… 

Theo chị Lê Thị Bích Liên, Bí thư tỉnh 
Đoàn Bình Thuận, trong những qua, 
đoàn viên, thanh niên tỉnh Bình Thuận đã 
tích cực tham gia các phong trào thi đua, 

lao động, sản xuất, đóng góp vào sự phát 
triển của tỉnh Bình Thuận như: phong 
trào xây dựng nông thôn mới và văn 
minh đô thị; Hành trình thanh niên với 
biển đảo Tổ quốc… Nhiều mô hình khởi 
nghiệp của thanh niên đã góp phần phát 
triển kinh tế - xã hội ở các địa phương 
như: mô hình nuôi dê ở Tánh Linh, trồng 
nấm linh chi ở Hàm Tân… 

Hồng Hiếu // https://baotintuc.vn.- 
2019 (ngày 23 tháng 3)

----------------------------------------------------------- 

LÃNH ĐẠO TỈNH GẶP MẶT, ĐỐI THOẠI VỚI ĐOÀN VIÊN, 
THANH NIÊN 

ỷ niệm 88 năm ngày thành lập 
Đoàn (26/03/1931 - 26/03/2019), 
BTV Tỉnh đoàn Bình Thuận đã tổ 

chức chương trình Lãnh đạo Tỉnh gặp 
mặt, đối thoại với đoàn viên, thanh niên 
năm 2019 với chủ đề “Thanh niên Bình 
Thuận với sự phát triển của quê hương”. 

 
Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Mạnh Hùng 
phát biểu tại chương trình  

Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo 
tỉnh với đoàn viên thanh niên là dịp để 
các cấp ủy Đảng, chính quyền lắng nghe, 
chia sẻ, đồng hành với thanh niên, tạo 
cầu nối gắn kết mối quan hệ giữa Đảng, 
chính quyền với thanh niên, đồng thời là 
dịp để cán bộ, đoàn viên, thanh niên nói 
lên tiếng nói của mình, thể hiện vai trò, 
trách nhiệm của thế hệ trẻ tham gia, góp 
phần xây dựng quê hương ngày càng 
phát triển. 

Phát biểu tại buổi đối thoại, đồng chí 
Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy Bình 
Thuận cho biết, lãnh đạo tỉnh luôn muốn 
được gặp gỡ, trao đổi với thanh niên, để 
được lắng nghe và hiểu những suy nghĩ, 
kiến nghị của thế hệ trẻ - thế hệ tiếp nối 
và quyết định tương lai, vận mệnh của 
đât nước.  

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn 
tất cả đoàn viên, thanh niên hãy cởi mở, 
thẳng thắn, chân thành để chia sẻ những 
nguyện vọng, đồng thời đề xuất các cơ 
chế, chính sách phù hợp, góp phần vào 
sự phát triển chung của quê hương, đất 
nước. 

Trong không khí dân chủ, cởi mở và 
thẳng thắn, các đoàn viên thanh niên 
tham gia buổi đối thoại đã chia sẻ những 
tâm tư, nguyện vọng của tuổi trẻ trong 
công cuộc xây dựng quê hương, đất 
nước. Đồng thời, mạnh dạn nêu nhiều 
kiến nghị, đề xuất trước những vấn đề 
liên quan đến sự phát triển du lịch tỉnh 
nhà, và ứng dụng nông nghiệp công 
nghệ cao, giải quyết đầu ra ổn định, xây 
dựng chuỗi giá trị sản phẩm, phát triển 
nguồn năng lượng sạch và nhân lực 
trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 
4.0,… 

K 
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Lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở, 
ngành của tỉnh Bình Thuận đã lắng nghe 
và giải đáp trực tiếp những vấn đề thanh 
niên quan tâm. Về các đề xuất, kiến nghị, 
lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành tiếp thu 
để từ đó tham mưu, xây dựng các cơ chế 
chính sách phù hợp để phát triển kinh tế 
- xã hội của tỉnh. 

Nhắn nhủ với tuổi trẻ Bình Thuận, Bí 
thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng mong 

muốn các bạn trẻ là đoàn viên, thanh 
niên phải rèn luyện ý chí, có lối sống lành 
mạnh, văn minh, nỗ lực học tập, lao 
động, phải có hoài bảo, tận dụng mọi 
điều kiện để rèn luyện, cống hiến, trưởng 
thành, và hội nhập mạnh mẽ với bạn bè 
quốc tế trong tương lai. 

Kim Huệ // 
http://doanthanhnien.vn.- 2019  

(ngày 26 tháng 3)
----------------------------------------------------------- 

LÊ BÁ ĐÀN: CÁN BỘ ĐI B QUÊ HƯƠNG BÌNH THUẬN 

ũng như tất cả cán bộ đi B dân sự, 
trước khi vào chiến trường miền 
Nam theo tiếng gọi thiêng liêng 

của Tổ quốc, Lê Bá Đàn đã gửi lại toàn 
bộ hồ sơ lý lịch và các giấy tờ cần thiết 
của mình tại Ủy ban Thống nhất Chính 
phủ (nay do Trung tâm Lưu trữ quốc gia 
III quản lý). 

 

Kỷ vật đi B của Lê Bá Đàn. 

 Hồ sơ của cán bộ đi B Lê Bá Đàn gồm 
có chứng minh thư, chứng minh quân 
nhân, các bản lý lịch cán bộ, lý lịch đảng 
viên, học bạ, sổ lao động, sổ sức khỏe… 
Theo lý lịch do ông khai, ông có bí danh 
là Thanh Long, sinh ngày 27/3/1931 
trong một gia đình cố nông tại xã Long 
Phước, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình 
Thuận. Cha là Lê Bá Chắn, mẹ là Huỳnh 
Thị Ngan. 

 Trước cách mạng Tháng Tám, tuổi 
còn nhỏ, ông ở nhà giúp việc gia đình và 
đi ở mướn, chăn trâu. Kháng chiến 
chống Pháp bùng nổ, ông tham gia vào 
đoàn thể thiếu niên, làm nhiệm vụ bố 
phòng cho xã. Ngày 03/7/1948, khi 17 
tuổi, ông nhập ngũ, trở thành đội viên 
chiến đấu xã, tham gia kháng chiến 
chống Pháp. Từ tháng 10/1948, ông 
chuyển về đại đội huyện, sau đó là về 
bệnh xá tiểu đoàn làm nhiệm vụ nuôi 
quân, phục vụ anh em bộ đội chiến đấu, 
cứu chữa thương binh, người bệnh…tích 
cực, nhiệt tình công tác và hoàn thành 
các công tác được giao. Ông được kết 
nạp vào Đảng ngày 24/01/1950, khi mới 
19 tuổi. 

Ngày 11/5/1951, ông chuyển sang làm 
nhiệm vụ chiến đấu viên đại đội. Từ 
tháng 12/1951, ông giữ chức vụ tiểu đội 
phó đội vũ trang. Tháng 8/1952, trong lúc 
đang làm nhiệm vụ ở đội vũ trang tuyên 
truyền huyện Bắc Bình, ông bị địch bắt 
và bị di chuyển giam ở nhiều nơi. Theo 
như ông thuật lại, tại nhà lao Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận, ông bị tra tấn nhiều lần 
nhưng không tiết lộ điều gì có hại cho 
cách mạng, ngược lại vẫn bảo vệ được 
cơ sở cách mạng. Trong thời gian bị 
giam, ông luôn nung nấu ý chí tìm cách 
thoát khỏi sự giam cầm của địch. Ngày 
01/8/1953, chờ lúc địch sơ hở, ông đã 
cướp tiểu liên của địch, vượt ngục và giải 

C 
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thoát 8 người thường dân bị bắt. Ông 
chạy trốn về tiểu đội và về lại đơn vị cũ, 
tiếp tục làm nhiệm vụ, là tiểu đội trưởng 
và là Tổ trưởng Đảng trong đơn vị. 

Cuộc kháng chiến chống Pháp kết 
thúc, thực hiện Hiệp định đình chiến, 
tháng 10/1954, ông tập kết ra Bắc, công 
tác tại Sư đoàn 308, sau đó ông đi an 
dưỡng đến tháng 12/1957. Năm 1958, 
ông tham gia xây dựng viện điều dưỡng, 
rồi tham gia xây dựng Lò Cao Vinh. Ngày 
01/9/1960, trước những nhiệm vụ, tình 
hình mới, ông chuyển ngành về công tác 
tại xí nghiệp Lò Cao Vinh, Nghệ An, là 
cán bộ tổ chức Xí nghiệp, Phó thư ký 
Công đoàn xí nghiệp, ca trưởng luyện 
gang, chi ủy viên... đóng góp sức mình 
cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở miền Bắc, ra sức lao động sản xuất, 
xây dựng, củng cố hậu phương miền Bắc 
vững mạnh. 

 Suốt quá trình công tác của mình, đến 
năm 1962, ông đã được khen thưởng 
nhiều thành tích: Huân chương chiến 
thắng hạng Ba, Huy hiệu Chiến dịch tiếng 

trống Xô Viết tỉnh Nghệ An và nhiều giấy 
khen của Công ty Công nghiệp Nghệ An, 
Tiểu đoàn 210, Xí nghiệp Lò Cao Vinh… 

Trước yêu cầu của cách mạng miền 
Nam, với tinh thần tất cả vì miền Nam 
ruột thịt, từ Xí nghiệp Lò Cao Vinh, ông 
đã lên đường trở về Nam với nhiệm vụ bí 
mật: đi B. Nhưng những dòng chữ biết 
nói qua hồ sơ, kỷ vật ông gửi lại trước khi 
đi, đó không chỉ là tài sản quốc gia quan 
trọng mà còn là câu chuyện ký ức ý nghĩa 
về tinh thần ý chí cách mạng trung kiên, 
về lòng yêu nước tha thiết. 

  Cũng như với hàng nghìn hồ sơ, kỷ 
vật của các cán bộ đi B khác còn lưu trữ 
tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, những 
người làm công tác lưu trữ rất mong 
được thông tin đến bản thân cán bộ đi B, 
gia đình và người thân… để những kỷ vật 
sớm được trở về với chủ nhân. 

Bảo Minh // 
http://www.baoquankhu7.vn.- 2019 

(ngày 15 tháng 3) 

---------------------------------------------------------- 

LỮ ĐOÀN 681 – VÙNG 2 HẢI QUÂN HƯỞNG ỨNG NGÀY CHẠY 
“OLIMPIC VÌ SỨC KHỎE TOÀN DÂN” NĂM 2019 

gày 24 tháng 3, tại TP. Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận, Lữ đoàn 

681 – Vùng 2 Hải quân hưởng 

ứng Ngày chạy “Olimpic vì sức khỏe toàn 

dân” năm 2019 do UBND xã Tiến Lợi 

- TP. Phan Thiết tổ chức. 

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 

73 năm Ngày thành lập ngành thể dục 

thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 

27/3/2019) và Ngày Bác Hồ viết bài “Thể 

dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập 

thể dục, thể thao. 

 
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân 

dân Xã Tiến Lợi - TP. Phan Thiết hưởng ứng 

Ngày chạy “Olimpic vì sức khỏe toàn dân  

Sau lễ phát động, hơn 300 cán bộ, 

chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, học 

sinh và nhân dân 5 thôn cư trú trên địa 

N 
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bàn tổ chức chạy với quãng đường dài 

2km, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Ngày 

chạy “Olimpic vì sức khỏe toàn dân” góp 

phần nâng cao nhận thức về vai trò, tác 

dụng của luyện tập thể dục, thể thao 

trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, 

nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân 

dân, xây dựng lối sống và môi trường 

văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố 

khối đại đoàn kết toàn dân. 

Xuân Nguyên // 

http://www.baoquankhu7.vn.- 2019 

(ngày 25 tháng 3)

---------------------------------------------------------- 

LỮ ĐOÀN 681, VÙNG 2 HẢI QUÂN RA QUÂN HUẤN LUYỆN 
VÀ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2019 

áng 01 tháng 3, tại TP. Phan 

Thiết – Bình Thuận, Lữ đoàn 

681, Vùng 2 Hải quân tổ chức Lễ 

ra quân huấn luyện năm 2019. 

 
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân trao cờ đơn vị 

huấn luyện giỏi cho Lữ đoàn. 

Năm 2018, Lữ đoàn đã quán triệt và 

triển khai nghiêm túc mệnh lệnh huấn 

luyện của Tư lệnh Quân chủng Hải 

quân. Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành 

100% kế hoạch huấn luyện chiến đấu 

cho các đối tượng, quân số đạt 98,8%; 

chất lượng huấn luyện được nâng lên, 

đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ 

theo các phương án. Năm 2018 Lữ 

đoàn được Bộ Quốc phòng tặng cờ 

đơn vị huấn luyện giỏi. 

Tại lễ ra quân huấn luyện, Lữ 

đoàn đã quán triệt, triển khai nhiệm vụ 

huấn luyện năm 2019 với phượng 

châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, 

coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên 

sâu, lấy thực hành làm chính; huấn 

luyện “sát chức năng, nhiệm vụ, đối 

tượng, chiến trường, điều kiện chiến 

tranh sử dụng vũ khí, phương tiện công 

nghệ cao”; kết hợp chặt chẽ giữa huấn 

luyện quân sự với giáo dục chính trị; 

giáo dục - đào tạo với huấn luyện chiến 

đấu; tiếp tục đột phá huấn luyện “Cơ 

bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai 

thác sử dụng VKTBKT và thực hiện quy 

tắc an toàn”; lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ 

quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ 

quốc và xây dựng Quân chủng, Vùng, 

Lữ đoàn “Cách mạng, chính quy, tinh 

nhuệ, hiện đại” làm mục tiêu huấn 

luyện. 

Tại lễ ra quân huấn luyện, Lữ đoàn 

đã phát động phong trào thi đua trong 

huấn luyện chiến đấu năm 2019 với chủ 

đề: “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, an 

toàn tuyệt đối”. 

 

Xuân Nguyên, Quang Hà // 

http://www.baoquankhu7.vn.- 2019 

(ngày 1 tháng 3) 

 

 

S 
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LỮ ĐOÀN 681, VÙNG 2 HẢI QUÂN TỌA ĐÀM “THANH NIÊN 
NÓI KHÔNG VỚI TỆ NẠN XÃ HỘI VÀ TÍN DỤNG ĐEN” 

gày 21 tháng 3, tại thành phố 
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, các 
chi đoàn trong toàn Đoàn cơ sở 

Lữ đoàn 681, Vùng 2 Hải quân tổ chức 
Tọa đàm với chủ đề “Thanh niên nói 
không với tệ nạn xã hội và tín dụng đen”. 
Đây là một trong chuỗi các hoạt động 
Tháng Thanh niên 2019, hướng tới chào 
mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 
(26/3/1931 – 26/3/2019). 

  Buổi tọa đàm nhằm nâng cao nhận 
thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, 
đoàn viên trong chấp hành pháp luật Nhà 
nước, kỷ luật Quân đội, qui định đơn vi; 
phòng, chống các tệ nạn xã hội; cảnh 
giác, không tham gia các tổ chức “tín 
dụng đen”; không vay nặng lãi dẫn đến 
không có khả năng chi trả trong mỗi cán 
bộ, đoàn viên; không làm ảnh hưởng đến 

hình ảnh, phẩm chất, truyền thống “Bộ 
đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, 
góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong 
sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn 
diện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

 

Liên chi đoàn Trạm Thông tin –Ra đa và Phòng 
Tham mưu tổ chức tọa đàm “Thanh niên nói 

không với tệ nạn xã hội và tín dụng đen”. 

Xuân Nguyên // 
http://www.baoquankhu7.vn.- 2019 

(ngày 25 tháng 3) 

---------------------------------------------------------- 

BÌNH THUẬN PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU THANH LONG 
AN TOÀN PHỤC VỤ XUẤT KHẨU  

hiều 14/3, tại thành phố Phan 
Thiết (Bình Thuận), UBND tỉnh 
Bình Thuận và Công ty cổ phần 

Nafoods Group đã ký bản thỏa thuận ghi 
nhớ hợp tác đầu tư phát triển vùng 
nguyên liệu thanh long đỏ và trắng an 
toàn, hữu cơ phục vụ xuất khẩu quả tươi 
và chế biến.  

Hai bên đã thống nhất hợp tác để xây 
dựng và phát triển vùng nguyên liệu 
thanh long an toàn, hữu cơ tại tỉnh Bình 
Thuận theo chuỗi giá trị với quy mô diện 
tích tối thiểu 10.000 ha. Tổng mức đầu tư 
dự kiến 2.000 tỷ đồng trong thời gian từ 
năm 2019- 2023. 

Theo bản thỏa thuận, UBND tỉnh Bình 
Thuận  sẽ hỗ trợ Công ty Cổ phần 
Nafoods Group liên kết sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm thanh long với các tổ hợp 
tác, hợp tác xã sản xuất thanh long trên 
địa bàn tỉnh với diện tích 10.000 ha. 
Đồng thời, tỉnh Bình Thuận sẽ phối hợp, 
hỗ trợ phía công ty khảo sát từ 200 đến 
500 ha đất và tối thiểu là 10 ha đất (theo 
hướng doanh nghiệp tự thỏa thuận giá 
chuyển nhượng với hộ dân; người dân 
cùng góp vốn với doanh nghiệp; doanh 
nghiệp hợp đồng thuê đất của dân) để 
đầu tư mô hình trồng thanh long theo 
hướng công nghệ cao, hiện đại và xây 
dựng kho vật tư nông nghiệp, phân bón, 
kho lạnh bảo quản cũng như sơ chế, 
đóng gói cho sản phẩm thanh long. 

Ngoài ra, tỉnh Bình Thuận hỗ trợ và tạo 
điều kiện cho chủ đầu tư tiếp cận nguồn 
vốn vay ưu đãi và hoàn thiện các thủ tục 

N 

C 
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pháp lý có liên quan theo quy định hiện 
hành. 

 

Ký kết thảo thuận ghi nhớ hợp tác đầu tư. Ảnh: 
Hồng Hiếu- TTXVN 

Phía Công ty cổ phần Nafoods Group 
có trách nhiệm cung ứng giống, vật tư 
nông nghiệp, tư vấn kỹ thuật và giới thiệu 
tư vấn cấp chứng chỉ an toàn và hữu cơ 
đối với các sản phẩm mà công ty thực 
hiện. Trong phạm vi hợp tác, Nafoods 
Group sẽ tổ chức huấn luyện, đào tạo kỹ 
thuật cho bà con nông dân, đồng thời 
bao tiêu sản phẩm đầu ra với giá cả ổn 
định, hợp lý. 

Với mục tiêu tạo ra 60% sản phẩm 
thanh long đạt tiêu chuẩn VietGap và 
40% sản phẩm đạt tiêu chuẩn hữu cơ để 
phục vụ cho thị trường xuất khẩu, 
Nafoods Group cam kết áp dụng các giải 
pháp khoa học công nghệ để nâng cao 
chất lượng sản phẩm nhằm tăng khả 
năng cạnh tranh của sản phẩm, từ đó 
nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập 
cho bà con và tăng nguồn đóng góp cho 
ngân sách. 

Đồng thời, Nafoods Group sẽ thiết lập 
mô hình hợp tác liên kết với các viện 
nghiên cứu ở trong và ngoài nước để xác 
định nông sản phù hợp và giải pháp canh 
tác khoa học đem lại năng suất, chất 

lượng và cạnh tranh cho nông sản Bình 
Thuận. 

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn 
Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Thuận khẳng định, việc xây dựng vùng 
nguyên liệu thanh long đỏ và trắng an 
toàn, hữu cơ phục vụ xuất khẩu quả tươi 
và chế biến không chỉ hướng tới xây 
dựng vùng sản xuất sản phẩm an toàn, 
mà còn góp phần tạo ra chuỗi liên kết sản 
xuất, thu mua, chế biến và tiêu thụ thanh 
long an toàn, có giá trị cạnh tranh cao, 
mang tính bền vững. 

 

Thanh long “đi” Mỹ phải theo quy trình khép kín. 
Ảnh :Phạm Hồng Nhung 

Bình Thuận là địa phương có diện tích 
cây thanh long nhiều nhất cả nước. Hiện 
toàn tỉnh có hơn 29.400 ha thanh long 
với sản lượng gần 600 nghìn tấn mỗi 
năm; trong đó, hơn 10.000 ha thanh long 
được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn 
VietGAP, 260 ha được cấp chứng nhận 
đạt tiêu chuẩn GlobalGAP. Ngoài thị 
trường xuất khẩu chính là Trung Quốc, 
thanh long Bình Thuận cũng đã xuất 
khẩu đi các nước Hà Lan, Pháp, Đức…  

Hồng Hiếu //  
https://dantocmiennui.vn.- 2019  

(ngày 14 tháng 3)
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CHUẨN BỊ BÁO CÁO KHẢ THI CHO DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ 
NGOÀI KHƠI KÊ GÀ 

ự án điện gió ngoài khơi Kê Gà 
(Bình Thuận) đang được nhà đầu 
tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

các thủ tục triển khai. Bản khảo sát chi 
tiết và kế hoạch làm việc để khảo sát khu 
vực Kê Gà rộng 2.000 km2 đã được 
Enterprize đệ trình lên Bộ Công Thương 
để phê duyệt. 

Tại Hội thảo “Việt Nam hướng tới 
tương lai năng lượng ít carbon”, do Đại 
sứ quán Anh tổ chức hôm nay, 12/3, tại 
Hà Nội, chủ tịch và người sáng lập của 
Enterprize Energy, ông Ian Hatton đã 
cung cấp thông tin cập nhật về tiến độ 
của dự án điện gió ngoài khơi Kê Gà, 
cách 20 - 50 km ngoài khơi tỉnh Bình 
Thuận, nơi có tốc độ gió trung bình 
9,5m/s. 

 

Tại hội thảo, Enterprize Energy mang đến các 
thông tin về giải pháp phát triển xây dựng cột gió, 
tua bin cho dự án điện gió ở Việt Nam 

Theo đó, vào ngày 22/1 vừa qua, Thủ 
tướng Chính phủ đã đề nghị Enterprize 
chuẩn bị và thực hiện chương trình khảo 
sát, báo cáo khả thi và đề xuất chính thức 
đưa 3.400 MW dự án điện gió ngoài khơi 
Kê Gà (Bình Thuận) vào Quy hoạch điện 
7. 

Ngày 11/3, bản khảo sát chi tiết và kế 
hoạch làm việc để khảo sát khu vực Kê 
Gà rộng 2.000 km2 đã được Enterprize 
đệ trình lên Bộ Công Thương để phê 
duyệt. Nội dung của kế hoạch bao gồm 
đánh giá tác động môi trường toàn diện, 

nghiên cứu địa kỹ thuật, đánh giá tài 
nguyên gió, kết nối lưới điện và phân tích 
tác động của việc kết nối, cùng với thiết 
kế các công trình phụ cho tua bin, trạm 
phụ ngoài khơi, kế hoạch thực hiện dự 
án và kế hoạch tài chính. 

Nhà thầu cho toàn bộ kế hoạch khảo 
sát là Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng 
Điện lực 3 (EVN PECC3), được hỗ trợ 
bởi đội ngũ kỹ thuật Enterprize Energy, 
cố vấn kỹ thuật từ các công ty của Anh 
như ODE, APEM và Braemar. Kế hoạch 
tài chính được hỗ trợ bởi Societe 
Generale, đơn vị do Enterprize đề nghị. 

 

Ông Ian Hatton, Chủ tịch và người sáng lập của 
Enterprize Energy phát biểu về tình hình tiến độ 

dự án điện gió Kê gà tại Hội thảo. 

“Enterprize đã nỗ lực thông qua một 
lịch trình xử lý song song để thúc đẩy sự 
phát triển nhanh chóng cho khu vực Kê 
Gà”- ông Ian Hatton nhấn mạnh. 

Trước đó, Enterprize Energy đã công 
bố lựa chọn MVOW là đối tác cung cấp 
máy phát điện tua bin gió, thiết kế các 
cấu trúc phụ của Vietsovpetro, và đối tác 
thi công các cấu trúc này là Vietsovpetro 
và PVC-MS. Societe Generale là cố vấn 
chính cho phần tài chính và cấu trúc dự 
án. 

Theo sự chấp thuận của Chính phủ 
Việt Nam, Enterprize đang đặt mục tiêu 
đưa vào hoạt động chuỗi tua bin đầu tiên 

D 
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vào cuối năm 2022 và hoàn thành đề 
xuất 600 MW của giai đoạn xây dựng ban 
đầu trong năm 2023. 

Trong bài phát biểu tại hội thảo, ông 
Ian Hatton nhấn mạnh Enterprize sẽ hợp 
tác với ODE để phát triển hơn nữa nền 
tảng cột gió có khớp nối (AWC), có thể 
cung cấp giải pháp hiệu quả về mặt kinh 
tế cho phần chân đế tua bin ở khu vực 
nước sâu 70 – 150m; đồng thời nhận 
định rằng, giải pháp này rất phù hợp với 
điều kiện của Đài Loan, Việt Nam, và 
Nhật Bản. Đây là một ví dụ tuyệt vời về 
chuyển giao công nghệ từ ngành dầu khí, 
một lĩnh vực mà Vương quốc Anh nổi 
tiếng về kỹ thuật xuất sắc trong việc khai 
phá thành công các nguồn năng lượng 
mới trong điều kiện biển cực kỳ khó 
khăn. 

Trước đó, vào ngày 7/3, ông Ian 
Hatton đã được mời đến phát biểu tại 
Ban Kinh tế TW với những ý kiến đóng 

góp cho việc xây dựng chính sách năng 
lượng trong tương lai cho Việt Nam. “Đây 
là một vinh dự lớn cho đội ngũ Enterprize 
và cá nhân tôi vì đã có cơ hội được đóng 
góp kinh nghiệm của mình cho sự phát 
triển chính sách năng lượng trong tương 
lai của Việt Nam. Đây là năm hoạt động 
thứ 10 của Enterprize Energy, một năm 
nhiều tiến triển tại Đài Loan với Dự án 
Hải Long, trong đó, đã ký kết Hợp đồng 
nguyên tắc mua bán điện cho giai đoạn 
2A, với công suất 300 MW trên tổng số 
1.044 MW. Ngoài ra, ở Anh, chúng tôi 
đang chuẩn bị tham gia vào dự án khoan 
giếng sản xuất khí đốt ở nam Biển Bắc 
để hoàn thiện kế hoạch phát triển năng 
lượng kết hợp (hybrid) giữa khí tự nhiên 
và gió ngoài khơi”, ông Ian Hatton cho 
biết. 

Thùy Linh // 
https://congthuong.vn.- 2019 

 (ngày 12 tháng 3) 

----------------------------------------------------------- 

HÀNG 100 DỰ ÁN VEN BIỂN “ĐỨNG BÁNH” VÌ TITAN, 
ĐỀN BÙ GIẢI TOẢ 

rong số hơn 100 dự án ven biển 
phải “đứng bánh” có 51 dự án 
vướng đền bù giải tỏa, 28 dự án 

vướng khai thác khoáng sản titan, 22 dự 
án không có đường vào...  

Ngày 12/3, Sở Kế hoạch và Đầu tư 
tỉnh Bình Thuận cho biết, hiện nay trên 
địa bàn tỉnh có 390 dự án đầu tư ven biển 
được chấp thuận đầu tư còn hiệu lực, với 
tổng diện tích 6.497 ha và tổng vốn đầu 
tư 61.545 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, hiện có 132 dự án ven biển 
chậm triển khai, trong đó có 51 dự án 
vướng đền bù giải tỏa, 28 dự án vướng 
khai thác khoáng sản titan, 22 dự án 
không có đường vào và vướng quy 
hoạch, 27 dự án mới chấp thuận đầu tư 
đang làm thủ tục đất đai, 4 dự án vướng 
lý do khác. 

 

Nhiều dự án ven biển ở Bình Thuận phải "đứng 
bánh" vì vướng quy hoạch khai thác titan, đền bù 
giải toả (Ảnh: TL) 

Nguyên nhân chính khiến các dự án 
triển khai chậm bởi gặp khó khăn trong 
đền bù giải phóng mặt bằng, kéo dài do 
việc xác định tính pháp lý nguồn gốc đất; 
có những dự án chỉ vướng đền bù một 

T 
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phần nhưng không đền bù được, ảnh 
hưởng tới toàn bộ dự án. 

Bên cạnh đó, nhiều dự án tại khu vực 
Hoà Thắng (huyện Bắc Bình) do chồng 
lấn với quy hoạch titan phải tạm dừng. 
Ngoài ra, một số khu vực do cơ sở hạ 
tầng còn thiếu, chưa đồng bộ khiến nhà 
đầu tư triển khai chậm như: Thị xã La Gi, 
huyện Hàm Thuận Nam…  

Thời gian gần đây, UBND tỉnh Bình 
Thuận liên tục có văn bản chỉ đạo ngành 
chức năng có liên quan tập trung giải 

quyết khó khăn để tạo điều kiện cho các 
dự án triển khai; tiến hành rà soát và 
phân loại khó khăn của từng dự án để đề 
xuất biện pháp tháo gỡ, tạo điều kiện cho 
các dự án triển khai. Đối với những dự 
án chậm triển khai xây dựng mà không 
có lý do chính đáng phải kiên quyết thu 
hồi. 

 

Viên Hữu // 
https://doanhnghiepvn.vn.- 2019 

(ngày 12 tháng 3) 
---------------------------------------------------------- 

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4 MỞ RỘNG ĐỐT THAN 
THÀNH CÔNG 

ự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh 
Tân 4 Mở rộng đã thực hiện thử 
nghiệm đốt than lần đầu thành 

công. 

 

 

Quá trình thử nghiệm đốt than lần đầu thành 
công dự án NMNĐ VT4 MR 

 

Ngày 22-3, tại Trung tâm Điện lực 
Vĩnh Tân (xã Vĩnh Tân, huyện Tuy 
Phong, tỉnh Bình Thuận), Dự án Nhà máy 
Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 Mở rộng (NMNĐ 
VT4 MR) đã thực hiện thử nghiệm đốt 
than lần đầu thành công, vượt tiến độ 
gần 01 tháng  so với kế hoạch, đánh dấu 
bước quan trọng để làm cơ sở đưa dự 
án vào vận hành thương mại trong tháng 
10-2019. Hệ thống khử SOx bằng nước 
biển (FGD), hệ thống khử NOx bằng NH3 
(SCR), hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP) 
đã được vào vận hành ngay từ khi đốt lò, 
đảm bảo môi trường trong quá trình thử 
nghiệm cũng như khi nhà máy chính thức 
đi vào hoạt động sẽ không có cột khói 
đen tại ống khói. 

Dự án NMNĐ VT4 MR do Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư, Tổng 
Công ty Phát điện 3/Ban Quản lý Dự án 
Nhiệt điện Vĩnh Tân là đơn vị tư vấn quản 
lý dự án. Đây là một trong những dự án 
trọng điểm của Chính phủ, nằm trong quy 
hoạch Tổng sơ đồ Quy hoạch điện VII để 
đáp ứng cung cấp điện cấp bách cho các 
tỉnh khu vực phía Nam. 

D 
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Camera trong buồng đốt báo hiệu đã đốt than 
thành công 

Dự án chính thức khởi công vào ngày 
23-4-2016 gồm 01 tổ máy với quy mô 
công suất khoảng 600 MW. Nha máy 
Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 nở rộng  sử dụng 
công nghệ lò hơi thông số siêu tới hạn 
(Super Critical) được xây dựng ở Việt 
Nam và tận dụng được cơ sở hạ tầng 
sẵn có của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 
4. Nhà máy do Tổ hợp Nhà thầu DMPP 
gồm Tập đoàn Công nghiệp 
nặng DOOSAN (Hàn Quốc) - Tập đoàn 

MITSUBISHI (Nhật Bản) - Công ty CP Tư 
vấn Xây dựng điện 2 (PECC2) và Công 
ty CP Tập đoàn Thái Bình Dương 
(PACIFIC, Việt Nam) làm tổng thầu EPC, 
liên danh Công ty CP Tư vấn Xây dựng 
Điện 3 (PECC3) và Công ty CP Tư vấn 
Xây dựng Điện 4 (PECC4) phối hợp với 
tư vấn phụ nước ngoài làm tư vấn, giám 
sát thi công xây dựng. Theo kế hoạch, 
nhà máy sẽ được đưa vào vận hành sau 
45 tháng xây dựng, lắp đặt (dự kiến cuối 
tháng 12-2019). Nhà máy sẽ được đấu 
nối với hệ thống điện quốc gia thông qua 
lưới điện 500kV. 

 Sau khi hoàn thành, hàng năm Nhà 
máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 Mở rộng sẽ 
cung cấp cho hệ thống điện khoảng 3,6 
tỷ kWh, góp phần đảm bảo cung cấp điện 
năng cho phát triển kinh tế, xã hội của 
tỉnh Bình Thuận nói riêng và các tỉnh phía 
Nam nói chung.  

Nguyên Thanh // https://plo.vn.- 
2019 (ngày 23 tháng 3) 

---------------------------------------------------------- 

NHỮNG GIẤC MƠ Ở THỦ PHỦ ĐẶC SẢN 

ao đêm lặng im đầy chiêm nghiệm 
như nghe được trong từng thớ đất 
chuyển nguồn dinh dưỡng bồi bổ 

cho hoa trái, nông dân, chủ vườn ở “thủ 
phủ” thanh long Bình Thuận tự ví phận 
người cũng như phận cây. 

Có người được đẻ ngay tại ruộng, lớn 
lên bằng hương vị ngọt ngào pha lẫn 
những suy tư, nhọc nhằn. Bao mùa mưa 
nắng đi qua, giấc mơ làm nông dân thời 
hội nhập luôn thôi thúc những đôi tay cần 
mẫn tạo nên các dấu ấn cho quê hương, 
đất nước. 

Đổi thảnh thơi lấy nhọc nhằn 

Ngồi trong căn lều tạm giữa con 
đường bê tông xuyên qua rẫy thanh long 
bạt ngàn, ông Lê Minh Khối (xã Hàm 
Cường, huyện Hàm Thuận Nam, Bình 

Thuận) vuốt ngược mái tóc xác xơ bởi 
nắng gió rồi kể về khát vọng đời mình, 
đầy vẻ truân chuyên. 

 

Đặc sản thanh long đã tạo nên đời sống ấm no 

cho hàng vạn người ở Bình Thuận. 

B 
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Sinh ra từ đất quê, bám vào đất, đổ mồ 
hôi, nước mắt vào đất, ông Khối nghiệm 
ra và thổ lộ rằng: Những ai lớn lên, đi qua 
những năm tháng tận mắt chứng kiến 
người thân của mình gắn bó cuộc đời với 
cây thanh long sẽ tự thấm tình yêu với 
loài cây ấy. Đó là thứ tình yêu cho nông 
dân hạnh phúc, ám ảnh, khắc khoải và 
cả những phập phồng chờ mong nữa. 
Hơn thế kỷ trước, ông nội tôi đã gắn với 
cây thanh long. Từ vài trăm gốc, đủ trang 
trải cuộc sống qua ngày, đến giờ đã lên 
đến 5.000 gốc. Có mùa thất bát, lãi ngân 
hàng không kịp trả, “cò” khắp nơi túa về 
gom đất, thuê đất để trồng thứ cây khác 
an nhàn hơn nhưng không ai ở “thủ phủ” 
thanh long này bán đất hay chuyển đổi 
cây trồng cả vì tình yêu đã dành trọn cho 
loài cây ấy. 

Năm 2017 thời tiết khắc nghiệt, cuối 
năm 2018 giá thanh long giảm sâu, hàng 
trăm chủ vườn mang gương mặt như tàu 
lá héo. Đúng lúc ấy, những kẻ lạ mặt len 
lỏi vào xóm làng dụ mời mua thuốc bảo 
quản, hàng tháng trời thanh long vẫn 
tươi rói. Vậy nhưng, nhà nhà đều tuyệt 
đối khước từ, dẫu bán không kịp, phải 
cho bò ăn. 

Ba đời gắn bó với thanh long, bà 
Nguyễn Thị Lê (xã Hàm Minh, Hàm 
Thuận Nam) quả quyết rằng: Gửi vào 
từng trái thanh long Bình Thuận là khát 
vọng của nông dân, chủ vườn. Thương 
hiệu an toàn đã được khẳng định bao lâu 
nay, không thể gian dối được. Vì cái lợi 
trước mặt là điều cấm kỵ với những 
người yêu thanh long thực sự. 

Hàng loạt ngôi làng xưa nằm giữa đất 
cằn, đồi hoang giờ thành hình hài của thị 
trấn, thị tứ lọt thỏm giữa bạt ngàn thanh 
long, trắng đêm sáng đèn. Loài quả 
ngắm nhìn thì mê, ăn vào thì mát dịu còn 
lan tỏa đi khắp nơi trong nước lẫn quốc 
tế đã vun đắp những giấc mơ, khát vọng 
miền đất này được bền vững hơn. Hiện 
diện trong từng bữa ăn, nâng cao sức 

khỏe, tăng thu nhập, mua được xe tốt, 
dựng được nhà cao đều nhờ thanh long 
nên bà Vũ  Thị  Hồng (xã Hàm Cường, 
huyện Hàm Thuận Nam) luôn xem loài 
quả này là “đặc ân” của đời mình. Bà 
Hồng sẻ chia rằng: Chả riêng gì tôi mà 
hàng ngàn gia đình khác cũng sống 
được và khá lên nhờ thanh long. Sản 
phẩm này không chỉ là của địa phương 
nữa mà sẽ thành thương hiệu của đất 
nước. Cái tên “thanh long Bình Thuận” 
đã neo vào ý nghĩ nhiều người từ Nam 
chí Bắc. Có những ngày thấm đẫm nước 
mắt bởi mất mùa, phập phồng âu lo vì rớt 
giá, thương lái chưa đến mua. Nhưng 
xáo trộn nào rồi cũng sẽ qua đi thôi, mình 
cứ vẹn nguyên ước vọng góp một phần 
sức lực xây dựng thương hiệu chung an 
toàn tuyệt đối, cô đọng vào đó tính cần 
cù, chân thật làm dấu ấn để mọi người 
nhớ đến Bình Thuận nói riêng, Việt Nam 
nói chung thì đó là niềm hạnh phúc vô giá 
rồi. 

Hiện gia đình bà Hồng có hơn 1.600 
gốc thanh long. Dùng kỹ thuật mới cũng 
như biện pháp chong đèn điện có thể 
“bắt” cây đơm hoa, kết trái suốt bốn mùa, 
tạo việc làm ổn định cho hơn 10 người. 
Ai cũng chung giấc mơ tên sản phẩm quê 
hương mình ngày càng vang xa. 

Sau 12 năm dấn thân nơi phố thị, kinh 
doanh đủ đường, đọng lại sâu sắc nhất 
trong tâm tưởng anh Nguyễn Văn Thành 
(xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc) 
vào những đêm khuya vắng lại là những 
chộn rộn, khắc khoải về cây đặc sản ở 
quê. Khi cha, mẹ già khuất núi, Thành 
quyết định về quê làm giàu, dẫu lắm nhọc 
nhằn. Anh bảo: Mình bị đẻ rơi trên chính 
ruộng thanh long, suốt chiều dài tuổi thơ, 
mọi câu chuyện kể đều liên quan đến cây 
này. Thế nên cứ có cảm giác đó là bạn 
tri kỷ của mình vậy. Nhớ nhất là những 
đêm trắng cùng người thân đi ngắm các 
búp hoa dần bung nở và cầu mong vụ 
mùa bội thu. Giờ, từ dã kinh doanh ở TP. 
Hồ Chí Minh về gắn bó với ruộng thanh 
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long như mỗi ngày được sống với hình 
ảnh gần gũi, thương mến vậy. Khát vọng 
lớn nhất là ngoài việc cùng bà con xây 
dựng thương hiệu thì tạo nên chuỗi liên 
kết với các siêu thị bán sản phẩn an toàn 
để tiêu thụ trong những mùa nghịch (trái 
mùa, số lượng ít). 

 

Vị ngọt riêng đã giúp thanh long Bình Thuận xuất 

đi trong nước và quốc tế. 

Nhà lầu từ quả ngọt 

Sẽ không ngạc nhiên khi có nhiều triệu 
phú ở Bình Thuận đi lên từ thanh long 
vẫn luôn tự hào mình là nông dân. Tinh 
thần tương trợ, giúp nhau vượt qua mọi 
gian nan thẩm thấu vào từng người. Ít 
năm trước, xã Tân Thuận (huyện Hàm 
Thuận Nam) còn nghèo nàn nhưng điều 
ấy giờ đây chỉ còn váng vất trong ký ức. 

Đi qua những ngày buồn bằng niềm tin 
bền bỉ, ông Lê Trực ở xã Tân Thuận tâm 
tình: Có dạo thanh long được đẩy giá cao 
rồi tụt xuống đáy, nhiều người muốn nhổ 
bỏ, nhiều tháng trời đi đâu cũng nghe 
toàn chuyện buồn. Có người còn nảy ý 
định phun thuốc kích thích cho trái nhanh 
lớn để bù lỗ nhưng thôn nào người dân 
cũng tự lập một nhóm giám sát, người nọ 
canh chừng người kia, ai có ý định xấu 
sẽ bị chặn lại ngay. Ngay việc trộn thanh 
long nơi khác với thanh long Bình Thuận 
cũng bị cấm. Từ tính cách đến sự chăm 
sóc đặc biệt đã tạo nên vị thanh long 
Bình Thuận không thể lẫn vào đâu, vì vậy 
ngày càng nhiều người ưa chuộng hơn. 

Những căn nhà lầu, những triệu phú 
cũng dần hiện hữu. 

Với 2.000 gốc thanh long, ông Trực 
cũng như hàng chục người khác thu 
nhập trung bình mỗi năm hơn 500 triệu 
đồng. Ngay những vụ trái mùa như vụ 
thu hoạch đầu năm 2019 cũng lời hàng 
trăm triệu đồng. Vượt khó trên đất quê, 
ông Đậu Quang Hoàng (thôn Hiệp Nhơn, 
xã Tân Thuận) bộc bạch: Người dùng 
trong và ngoài nước tin ở thanh long 
Bình Thuận là một đặc sản an toàn tuyệt 
đối cho sức khỏe, giàu dinh dưỡng. Vậy 
nên, mỗi cá nhân chúng tôi đều tự nhủ 
với lòng mình đừng làm gì để ảnh hưởng 
đến niềm tin ấy. Mỗi gia đình đều tự hào 
về sản phẩm của mình thì cuộc sống sẽ 
ấm no lên thôi. Bây giờ, nhà lầu ở xã đếm 
không xuể. 

Nhờ thanh long, cái rốn đói nghèo và 
lạc hậu của huyện Hàm Thuận Nam là 
thôn Hiệp Nhơn (xã Tân Thuận) đã “lột 
xác” thần kỳ. Xe ôtô chuyên chở nông 
sản đã có thể lướt trên những con đường 
bê tông ra tận ruộng rẫy. Ông Võ Lâm 
gắn gần trọn đời mình với thăng trầm của 
cây thanh long, kể: Có đến nửa thôn 
thành triệu phú rồi. Mừng lắm. Cái quý là 
cuộc sống đổi thay là thế nhưng tính giản 
dị và tinh thần tương ái vẫn như thuở hàn 
vi. Nhà giàu giúp nhà nghèo, “lá lành đùm 
lá rách”. Đặc biệt, mọi người luôn nhắc 
nhở nhau không được làm ẩu trong quá 
trình trồng và chăm sóc thanh long. 

Như mặc định thành thói quen, nhiều 
năm nay, anh Nguyễn Hoàng ở xã Tân 
Thuận lại đi vận động những gia đình khá 
giả gom góp trợ giúp cho các gia đình 
nghèo hoặc người đang thiếu tiền để 
chăm sóc thanh long. Anh bảo: Cả xã 
này có 2.800 hộ gia đình canh tác thanh 
long ứng với khoảng gần 2.000 ha, giá 
thanh long thường giao động 16-20 ngàn 
đồng/kg nên ai cũng no đủ. Cũng bởi 
trong thanh long có vitamin B, vitamin C, 
protein, potassium, nước, kali, canxi, 
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chất xơ, sắt nên hầu hết nông dân trồng 
thanh long Bình Thuận đều có sức khỏe 
dẻo dai. Từ sản xuất lạc hậu, chong đèn 
bằng máy nổ, máy chạy dầu, giờ điện 
lưới kéo đến tận ruộng. Thanh long đã 
đổi đời bao phận người nên mình phải 
vận động, hỗ trợ nhiều vùng khác trên địa 
bàn để họ vững tâm theo nghề. 

Theo Sở NN & PTNT tỉnh Bình Thuận, 
đến đầu năm 2019, toàn tỉnh Bình Thuận 
có 29.455ha thanh long. Từ diện tích này 
cho sản lượng khoảng 600.000 tấn/năm. 
Đây có thể xem là đặc sản chủ lực của 
vùng đất này. Để phù hợp với xu thế phát 
triển và không ngừng nâng cao giá trị sản 

phẩm, đã có hơn 10.000ha được cấp 
chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP. 
Phần lớn đặc sản thanh long Bình Thuận 
được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế 
giới (chủ yếu là Trung Quốc). Các thị 
trường tiêu thụ đều đánh giá, đây là sản 
phẩm tiêu biểu của Việt Nam, đảm bảo 
rất tốt các yếu tố liên quan đến an toàn 
thực phẩm. Tỉnh Bình Thuận luôn khuyến 
khích người dân sản xuất thanh long 
theo quy trình sạch, tuyệt đối nói không 
với hóa chất. 

Hà Văn Đạo // 
https://suckhoedoisong.vn.- 2019 

(ngày 2 tháng 3) 

---------------------------------------------------------- 

PHỤ NỮ GIÚP NHAU LÀM KINH TẾ GIA ĐÌNH 

hong trào giúp hội viên phát triển 
kinh tế, giảm bớt khó khăn trong 
cuộc sống ngày càng phát triển 

sâu rộng trong hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh 
Bình Thuận. Từ việc giúp đỡ này, nhiều 
hội viên phụ nữ trong chi hội đã vượt qua 
khó khắn, xây dựng cuộc sống khá giả, 
chị em luôn an tâm tư tưởng, gắn bó với 
nhau, góp phần hoàn thành tốt nhiệm 
vụ… 

Trong dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ 
nữ 8 tháng 3 năm 2019, Hội Phụ nữ Bộ 
CHQS tỉnh Bình Thuận đã tổ chức cho 
các hội viên đến tham quan, học tập mô 
hình làm kinh tế của các hội viên. Đến 
thăm vườn thanh long hơn 400 trụ đang 
cho sai trái từ việc chong đèn trái vụ của 
Đại úy CN Đinh Thị Hiền, nhân viên nuôi 
quân Bộ CHQS tỉnh. Từ nguồn vốn vay 
không lãi 20 triệu đồng, vợ chồng chị đầu 
tư, cần cù, sử dụng đúng mục đích để 
phát triển chăn nuôi, kết hợp trồng thanh 
long. Qua nhiều lần thu hoạch chính vụ 
và chong đèn trái mùa đã cho gia đình 
chị Hiền thu nhập ổn định làm được nhà 
khang trang, đầu tư thêm hệ thống tưới 
tự động. 

Đến gia đình Thượng úy Phan Thị 
Hồng, nhân viên thống kê Ban Cán bộ, 
Bộ CHQS tỉnh, ngôi nhà khang trang, 
trong vườn Thanh Long đỏ rực những 
quả chín, chị Hồng vui vẻ dẫn đoàn đi 
giới thiệu chuồng nuôi chim bồ câu và 
vườn Thanh Long 450 trụ. “2 vợ chồng 
ra riêng chưa lâu, nhiều việc chi tiêu và 
con học hành nên cũng eo hẹp, trong khi 
con cái còn nhỏ, chồng công tác xa 
nhà… Được sự quan tâm của Hội Phụ 
nữ cơ sở Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận, xét 
cho vay 20 triệu đồng từ nguồn vốn phát 
triển kinh tế gia đình của phụ nữ Quân 
khu, gia đình đã đầu tư chăm sóc vườn 
thanh long và nuôi bồ câu bán thịt cho 
thêm thu nhập ổn định hàng tháng”, chị 
Phan Thị Hồng chia sẻ. 

Hiện nay, gia đình chị Hồng thường 
xuyên duy trì nuôi hơn 100 cặp chim bồ 
câu, chăm vườn thanh long mang lại 
nguồn thu nhập ổn định cho gia đình mỗi 
năm gần 100 triệu đồng. Anh chị có điều 
kiện lo cho con cái ăn học, mua sắm 
được các trang thiết bị phục vụ nhu cầu 
thiết yếu của gia đình. 

P 
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Mô hình trồng thanh long của phụ nữ Bình Thuận 
ngày càng phát huy hiệu quả 

Thiếu tá CN Lê Thị Nga, Chủ tịch Hội 
Phụ nữ cơ sở Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận 
cho biết: Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh duy 
trì thường xuyên mô hình tổ, nhóm góp 
vốn tiết kiệm. Hiện tại xây dựng được 4 
tổ nhóm, mỗi tổ nhóm 10 hội viên tham 
gia, mỗi hội viên mỗi tháng góp 2 triệu 
đồng. Hàng tháng xoay vòng hỗ trợ giúp 
đỡ lẫn nhau để mua sắm vật dụng gia 
đình, phương tiện đi lại, chăn nuôi, trồng 
trọt, đóng học phí cho con không lấy lãi. 
Ngoài ra Ban Chấp hành còn hỗ trợ quỹ 
vốn của hội cho hội viên vay mỗi lần 2 
triệu đồng. Một năm 2 lần, xoay vòng cho 
các hội viên có nhu cầu. Đặc biệt Hội đã 
đề xuất với Ban Phụ nữ Quân khu 7 xin 
hỗ trợ nguồn kinh phí của Bộ Quốc 
phòng cho hội viên có hoàn cảnh khó 

khăn vay vốn phát triển kinh tế gia đình 
giai đoạn 2017 - 2019 là 80 triệu đồng 
cho 4 hội viên. 

Đại úy Nguyễn Thị Hữu Tuân, Phó 
Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Bộ CHQS tỉnh 
Bình Thuận còn cho biết thêm: “Phong 
trào hỗ trợ kinh tế giúp nhau trong cuộc 
sống đã tạo thành mối liên kết giúp các 
chị, em trong hội gắn kết với nhau, hỗ trợ 
nhau vượt qua khó khăn để cùng xây 
dựng và phát triển tổ, hội phụ nữ và cơ 
quan, đơn vị đồng thời giúp các chị làm 
ăn có thêm thu nhập, nhiều chị từ mô 
hình này đã vươn lên khá và giàu, có nhà 
đẹp, con học giỏi, thành đạt. Đến nay, 
trên 100% hội viên có cuộc sống ổn định 
(trên 60% có mức sống khá)”. 

Từ phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát 
triển kinh tế gia đình”, tinh thần tương 
thân tương ái, giúp đỡ nhau luôn được 
phát huy, nhiều hội viên phụ nữ có hoàn 
cảnh khó khăn được vay vốn phát triển 
kinh tế gia đình, xây dựng được nhiều 
mô hình kinh tế hiệu quả, tăng thu nhập, 
ổn định đời sống, giúp chị em yên tâm 
công tác. 

Duy Thỉnh // 
http://www.baoquankhu7.vn.- 2019 

(ngày 8 tháng 3) 

----------------------------------------------------------- 

SỚM THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO BÌNH THUẬN 

ình Thuận có nhiều thế mạnh để 
phát triển kinh tế - xã hội, với hơn 
192km bờ biển, cồn cát trắng, 

vàng trải dài và khai thác quanh năm; 
nguồn tài nguyên rất phong phú, là “thủ 
phủ của titan” với khoảng 90% trữ lượng 
của cả nước. Cùng với đó là tiềm lực về 
năng lượng sạch, du lịch… Dẫu vậy, đến 
nay, Bình Thuận vẫn chưa phát huy hết 
tiềm năng, lợi thế. Tại cuộc làm việc với 
lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Thuận vừa 
qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim 
Ngân nhấn mạnh, địa phương phải biết 

phát huy lợi thế, kêu gọi đầu tư; các cơ 
quan trung ương phải có giải pháp, tạo 
điều kiện thuận lợi để Bình Thuận phát 
triển. 

“Điểm nghẽn” quy hoạch titan 

Năm 2018, kinh tế của Bình Thuận tiếp 
tục tăng trưởng khá với kết quả thu ngân 
sách đạt 10.442,6 tỷ đồng. Riêng quý 
I.2019, thu ngân sách nhà nước đạt 
2.660 tỷ đồng, bằng hơn 28% dự toán 
năm, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2018. 
Đây là những kết quả khả quan. Nhấn 

B 

https://media.baoquankhu7.vn/fileman/Uploads/tbNews/12329/pn_1.jpg
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mạnh điều này, song báo cáo với Chủ 
tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và 
Đoàn công tác của Quốc hội, Bí thư Tỉnh 
ủy Bình Thuận Nguyễn Mạnh Hùng cũng 
thẳng thắn chỉ rõ, sự chuyển biến trong 
phát triển kinh tế - xã hội của Bình Thuận 
chưa rõ nét; năng suất, chất lượng, hiệu 
quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế 
còn thấp; thu nhập bình quân đầu người 
năm 2018 khoảng 2.252 USD, chỉ bằng 
87% mức thu nhập bình quân đầu người 
của cả nước. Do vậy, Bình Thuận phải 
nỗ lực, cố gắng hơn nữa để có thể tạo 
việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời 
sống người dân. 

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm 
và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị 
Thạnh ở thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Thuận 
Nam. Ảnh: Trọng Đức 

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận 
Nguyễn Ngọc Hai, Bình Thuận có nhiều 
lợi thế như: Đường bờ biển trải dài, đẹp 
và thơ mộng, là tiềm năng khai thác du 
lịch; nguồn năng lượng gió, nắng phù 
hợp phát triển năng lượng sạch; nguồn 
tài nguyên khoáng sản, nhất là titan rất 
phong phú. Bình Thuận cũng đã xác định 
rõ những ngành kinh tế mũi nhọn bao 
gồm: Trung tâm titan của cả nước; du 
lịch; điện năng lượng tái tạo; nông nghiệp 
công nghệ cao. Tuy nhiên, do vướng vào 
vùng quy hoạch khoáng sản nên vùng 
đất trải dài ven biển không thể phát huy 
hết tiềm năng, lợi thế. Bên cạnh đó, do 
điều kiện thời tiết hết sức khắc nghiệt, 
hạn hán kéo dài, thiếu nguồn nước trong 
sinh hoạt, sản xuất và chăn nuôi nên sản 

xuất nông nghiệp của tỉnh cũng gặp khó 
khăn. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận 
Nguyễn Ngọc Hai kiến nghị Quốc hội, 
Chính phủ và các bộ, ngành liên quan 
xem xét quy hoạch lại khu vực dự trữ 
khoáng sản titan theo Quyết định số 
645/QĐ-TTg ngày 6.5.2014 của Thủ 
tướng Chính phủ. Bởi theo Quyết định 
này, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có hơn 
101.277ha, trong đó diện tích đưa vào kỳ 
quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến 
titan đến năm 2020, có xét tới năm 2030 
là 26 khu vực với diện tích 19.527ha và 
6 khu vực đưa vào dự trữ khoáng sản 
quốc gia với diện tích 82.700ha. Việc quy 
hoạch vùng khai thác, chế biến và dự trữ 
khoáng sản titan rất lớn như vậy đã ảnh 
hưởng trực tiếp đến các ngành mũi nhọn 
khác là du lịch, năng lượng và nông 
nghiệp công nghệ cao. 

Đáng chú ý là có 3 khu du lịch trọng 
điểm của tỉnh, đặc biệt là Dự án đầu tư 
khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Dubai Việt 
Nam tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình 
với diện tích 1.142ha, trong đó có 
1.067ha đất nằm trong khu vực dự trữ tại 
Quyết định số 645/QĐ-TTg và hai dự án 
du lịch khác có tổng diện tích hơn 
1.400ha, nhưng cũng có đến gần 700ha 
nằm trong khu vực dự trữ titan quốc gia. 

“3 dự án trọng điểm phát triển du lịch 
đang rất cần hoàn chỉnh các thủ tục, triển 
khai xây dựng để thúc đẩy phát triển KT 
- XH của tỉnh. Hiệu quả kinh tế trong khai 
thác titan thì rất thấp, ảnh hưởng đến 
nguồn nước, môi trường, cảnh quan và 
sự bức xúc của nhân dân. Từ đầu nhiệm 
kỳ đến nay và cả nhiệm kỳ trước, Bình 
Thuận đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ 
xem xét, chỉ đạo các bộ, ngành liên quan 
giải quyết sớm theo nguyện vọng, kế 
hoạch của tỉnh. Phải có hướng tháo gỡ 
để khơi thông điểm nghẽn giữa khai thác, 
chế biến, quy hoạch titan với các mục 
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tiêu phát triển kinh tế - xã hội khác”, Chủ 
tịch Nguyễn Ngọc Hai kiến nghị. 

Lựa chọn để phát triển bền vững 

Mục tiêu đến năm 2020 - 2030 đưa 
Bình Thuận trở thành Trung tâm khoáng 
sản tiatan quốc gia nhưng từ tình hình 
thực tế cho thấy, không thể đạt được. 
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật 
Nguyễn Khắc Định, các cơ quan chức 
năng, nhất là Chính phủ, Bộ Tài nguyên 
và Môi trường, Bộ Công thương nên 
nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch vùng 
dự trữ khoáng sản cho phù hợp.  

Cùng quan điểm này, Tổng Thư ký 
Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn 
Hạnh Phúc cho rằng, việc quy hoạch lại 
vùng khai thác, chế biến và dự trữ 
khoáng sản titan tại Bình Thuận hiện nay 
là rất cần thiết. “Tài nguyên nếu không 
khai thác, sử dụng thì vẫn là nguồn dự 
trữ. Trong khi đó, nếu đất đai trù phú, với 
nắng, gió ở Bình Thuận rất phù hợp với 
phát triển vùng năng lượng tái tạo, phát 
triển du lịch. Vùng ven biển với điều kiện 
tốt như Bình Thuận mà không khai thác 
được tiềm năng, lợi thế thì hết sức lãng 
phí”, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH 
Nguyễn Hạnh Phúc nói. 

Tại cuộc làm việc với lãnh đạo chủ 
chốt tỉnh Bình Thuận, Chủ tịch Quốc hội 
Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Bình 
Thuận có 192km bờ biển với cồn cát 
trắng, vàng trải dài và khai thác quanh 

năm, hơn hẳn so với các bãi biển khác 
trong cả nước. Bên cạnh đó nguồn tài 
nguyên rất phong phú, phải gọi đây là 
“thủ phủ của Titan” vì chiếm tới 90% trữ 
lượng của cả nước. Nếu biết tận dụng 
khai thác thì đời sống, thu nhập của của 
người dân Bình Thuận sẽ khá lên. Theo 
Chủ tịch Quốc hội, muốn phát triển, Bình 
Thuận phải tiếp tục tìm hướng tháo gỡ 
những khó khăn, có sự lựa chọn để phát 
triển bền vững. 

Ghi nhận các kiến nghị của tỉnh, trong 
đó có vấn đề điều chỉnh quy hoạch khu 
vực dự trữ khoáng sản titan, Chủ tịch 
Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, 
đây là vấn đề thuộc thẩm quyền của Thủ 
tướng Chính phủ, nên Bình Thuận phải 
tiếp tục báo cáo Thủ tướng. Tuy nhiên, 
Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cơ 
quan của Quốc hội phải theo dõi, đôn đốc 
các cơ quan thực hiện để sớm tháo gỡ 
ách tắc cho Bình Thuận. “Hiện tại, một 
tấn titan có giá 700.000 đồng, trong khi 
đó vòng đời của dự án sản xuất năng 
lượng sạch chỉ 25 - 30 năm thì vẫn dự 
trữ được titan. Do vậy tôi đề nghị các ủy 
ban chuyên trách của Quốc hội sớm làm 
việc với các cơ quan của Chính phủ 
nhằm nhanh chóng tháo gỡ khó khăn 
cho địa phương”, Chủ tịch Quốc hội nhấn 
mạnh. 

Phạm Duy // 
http://www.daibieunhandan.vn.- 2019 

(ngày 18 tháng 3)

----------------------------------------------------------- 

TẬP TRUNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LƯU VỰC SÔNG LA NGÀ  

hững năm gần đây, việc 

nuôi  trồng thủy sản lồng bè trên 

sông La Ngà đã góp phần không 

nhỏ để ngành thủy sản vươn lên thành 

ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Bình 

Thuận. Do đó, việc bảo vệ môi trường nói 

chung và bảo vệ nguồn nước sông La 

Ngà nói riêng đã và đang được các 

ngành chức năng tỉnh Bình Thuận triển 

khai nhiều giải pháp thực hiện. 

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, lưu vực 

sông La Ngà có tổng chiều dài 299 km, 

diện tích đất tự nhiên toàn bộ lưu vực 

3.990 km², trong đó phần diện tích lưu 

vực nằm trên địa bàn Bình Thuận là 

1.759 km2, với chiều dài 143 km. Trên 

N 
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địa bàn Bình Thuận, sông La Ngà chảy 

qua 3 huyện: Hàm Thuận Bắc, Tánh 

Linh, Đức Linh. Trong thời gian qua, tận 

dụng lợi thế từ nguồn nước, người dân 

đã phát triển kinh tế bằng việc nuôi trồng 

thủy sản lồng bè trên sông. Theo đó, 

nguồn lợi mang lại từ việc nuôi cá lồng 

bè rất lớn, không chỉ góp phần ổn định 

cuộc sống người dân mà còn đóng góp 

rất quan trọng đối với sự phát triển kinh 

tế - xã hội của tỉnh. 

 
Nuôi trồng thủy sản lồng bè trên sông La Ngà đã 

mang lại hiệu quả kinh tế cao 

Để bảo đảm các nguồn thải vào dòng 

sông La Ngà, UBND tỉnh Bình Thuận đã 

có chủ trương không chấp thuận đầu tư 

các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường cao trong lưu vực sông La Ngà. 

Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành, địa 

phương tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát và xử lý nghiêm các hành vi gây 

ô nhiễm môi trường lưu vực sông La 

Ngà; tăng cường thực hiện các dự án cải 

thiện vệ sinh môi trường nông thôn ở 03 

huyện Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Thuận 

Bắc; giám sát nguồn thải của các cơ sở 

sản xuất kinh doanh thuộc lưu vực sông, 

trong đó nước thải đầu ra của các cơ sở 

sản xuất kinh doanh tại các huyện nằm 

trên lưu vực sông La Ngà phải đảm bảo 

đạt loại A của QCVN 40:2011/BTNMT… 

Cùng với đó, thực hiện thường xuyên 

công tác quan trắc theo dõi diễn biến 

chất lượng nước lưu vực sông La Ngà; 

tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện biện pháp khắc phục ô nhiễm môi 

trường của đơn vị quản lý bãi rác huyện 

Tánh Linh; đẩy mạnh các giải pháp khắc 

phục, cải tạo môi trường những khu vực 

điểm nóng về môi trường tại lưu vực 

sông La Ngà; tăng cường hoạt động 

truyền thông để tuyên truyền, giáo dục, 

nâng cao nhận thức, ý thức và trách 

nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ 

môi trường lưu vực sông La Ngà; tạo 

điều kiện, cơ chế thuận lợi để cộng đồng 

tham gia vào việc bảo vệ môi trường lưu 

vực sông. 

Cũng theo UBND tỉnh Bình Thuận, 

trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, khu vực có 

liên quan đến hệ thống sông Đồng Nai 

được xác định chủ yếu là phần lưu vực 

của vùng nước sông La Ngà nằm trên địa 

bàn 3 huyện Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh, 

Đức Linh. Do vậy, UBND tỉnh Bình Thuận 

đã yêu cầu Sở TN&MT tiếp tục phối hợp 

chặt chẽ với các ngành, địa phương của 

tỉnh Đồng Nai để thường xuyên kiểm tra, 

giám sát tình hình ô nhiễm môi trường tại 

khu vực giáp ranh nhằm thực hiện tốt Đề 

án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống 

sông Đồng Nai nói chung và bảo vệ môi 

trường lưu vực sông La Ngà nói riêng 

trên địa bàn tỉnh. 

Linh Nga // 

https://baotainguyenmoitruong.vn/.- 

2019 (ngày 29 tháng 3) 

- 
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THẢ HÀNG TRĂM NGÀN CON GIỐNG XUỐNG BIỂN 
BÌNH THUẬN 

ơn 200.000 con tôm sú giống và 

hàng ngàn con cá bớp, ốc hương 

đã được thả xuống biển Bình 

Thuận để góp phần tái tạo nguồn lợi thủy 

sản.  

Ngày 22-3, ông Huỳnh Quang Huy, 

Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh 

Bình Thuận cho biết, đơn vị vừa phối hợp 

với Hiệp hội tôm Bình Thuận và Ban 

Quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau tổ 

chức thả hàng trăm ngàn con tôm sú 

giống, ốc hương, cá bớp xuống vùng 

biển địa phương. 

 
Hàng trăm ngàn con tôm sú, ốc hương, cá bớp 

giống đã được thả xuống biển Bình Thuận 

Theo đó, các đơn vị trên đã thả trên 

200.000 con tôm sú giống và gần 2.000 

con cá bớp, ốc hương ra khu vực biển 

thuộc Khu bảo tồn biển Hòn Cau (thuộc 

huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận).  

Ông Huỳnh Quang Huy cho biết, đây 

là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt 

động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống 

ngành Thủy sản. Hoạt động nhằm mục 

đích tái tạo nguồn lợi thủy sản đang có 

nguy cơ ngày càng cạn kiệt trên vùng 

biển địa phương. 

Với bờ biển dài gần 200km và có 

nguồn lợi thủy sản dồi dào, Bình Thuận 

hiện là một trong 3 ngư trường lớn nhất 

cả nước.  

Để bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy 

sản, những năm qua các ngành chức 

năng và cộng đồng dân cư đã triển khai 

nhiều biện pháp từ công tác tuyên truyền 

đến việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát 

các hoạt động đánh bắt có tính chất hủy 

diệt, phát triển tàu công suất lớn đánh bắt 

xa bờ, hạn chế khai thác ven bờ, nghiêm 

cấm khai thác một số loài thủy sản mùa 

sinh sản, khoanh nuôi tái tạo một số loài 

thủy sản quý hiếm… 

Nguyễn Tiến // 
http://www.sggp.org.vn.- 2019  

(ngày 22 tháng 3) 
---------------------------------------------------------- 

XÂY DỰNG 'CÁNH ĐỒNG GIÓ NGOÀI KHƠI' BIỂN KÊ GÀ 

gày 12-3, tại Hội thảo “Việt Nam 

hướng tới tương lai năng lượng 

ít carbon”, do Đại sứ quán Anh tổ 

chức, chủ tịch Enterprize Energy, ông Ian 

Hatton đã cung cấp thông tin cập nhật về 

tiến độ của dự án điện gió ngoài khơi Kê 

Gà, tỉnh Bình Thuận.. 

Theo đó, Bản khảo sát chi tiết và kế 

hoạch làm việc để khảo sát khu vực Kê 

Gà rộng 2.000 km2 đã được Enterprize 

đệ trình lên Bộ Công Thương để phê 

duyệt.   

Được biết, ngày 22-1 , Thủ tướng 

Chính phủ đã đề nghị Enterprize chuẩn 

bị và thực hiện chương trình khảo sát, 

báo cáo khả thi và đề xuất chính thức 

đưa 3.400 MW dự án điện gió ngoài khơi 

H 

N 

http://image.sggp.org.vn/w1200/Uploaded/2019/crnwcqjwp/2019_03_22/s2_kqab.jpg
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Kê Gà (Bình Thuận) vào Quy hoạch điện 

7 

Ngày 11-3, bản khảo sát chi tiết và kế 

hoạch làm việc để khảo sát khu vực Kê 

Gà rộng 2.000 km2 đã được Enterprize 

đệ trình lên Bộ Công Thương để phê 

duyệt. Nội dung của kế hoạch bao gồm 

đánh giá tác động môi trường toàn diện, 

nghiên cứu địa kỹ thuật, đánh giá tài 

nguyên gió, kết nối lưới điện và phân tích 

tác động của việc kết nối, cùng với thiết 

kế các công trình phụ cho tua bin, trạm 

phụ ngoài khơi, kế hoạch thực hiện dự 

án và kế hoạch tài chính. 

11,9 tỉ USD là tổng vốn đầu tư Dự án 

điện gió ngoài khơi Kê Gà và đây không 

chỉ là dự án điện gió ngoài khơi lớn nhất 

tại Việt Nam mà còn là dự án quy mô lớn 

nhất khu vực và thế giới trong lĩnh vực 

này. Theo đó dự án với tổng công suất 

3.400MW được chia ra nhiều phân kỳ 

đầu tư, mỗi phân kỳ đầu tư sẽ cho ra 

công suất khoảng 600MW. 

 
“Cánh đồng gió” sẽ cách mũi Kê Gà từ 20-50 km 

với tổng vốn đầu tư 11,9 tỷ USD. 

Đại diện nhà đầu tư cho biết trên thực 

tế, việc đầu tư xây dựng cánh đồng gió 

ngoài khơi Kê Gà đã được nhà đầu tư 

Enterprize Energy ấp ủ và nghiên cứu 

nhiều năm. Những nghiên cứu vừa qua 

cho kết quả đầy triển vọng trên một vùng 

biển có diện tích hơn 2.000 km2, cách xa 

đất liền tối thiểu 20 km ngoài khơi tỉnh 

Bình Thuận, tính từ mũi Kê Gà. 

“Cánh đồng gió ngoài khơi (offshore 

wind farm) dự kiến sẽ được đầu tư xây 

dựng ngoài khơi cách bờ biển Bình 

Thuận (mũi  Kê Gà) khoảng 20 km tới 50 

km, nơi có tốc độ gió bình quân 9,5 m/s. 

Các tuốc bin (turbine) có thể có công suất 

khác nhau, những tuốc bin gió đầu tiên 

được xây dựng có công suất 9,5MW.  

Trong suốt quá trình xây dựng của 

từng giai đoạn, công suất các tuốc bin sẽ 

còn tăng lên với sự phát triển của công 

nghệ turbine gió. Trong tương lai, với dự 

án này, Việt Nam có thể trở thành quốc 

gia có công trình điện gió với công nghệ 

tân tiến nhất trên thế giới”, đại diện 

Enterprise Energy nhấn mạnh. 

Theo nhận xét của Hiệp hội Năng lượng 

Việt Nam dự án điện gió ngoài khơi Kê 

Gà là có tính khả thi cao, là dự án có 

công suất lớn đầu tiên được triển khai 

xây dựng ở Việt Nam.  

Trong mục tiêu của Tổng sơ đồ điện 

VII hiệu chỉnh thì tầm nhìn tới năm 2030 

Việt Nam cần tới 20% sản lượng điện từ 

các nguồn năng lượng tái tạo (điện gió, 

điện mặt trời). Theo sự chấp thuận của 

Chính Phủ Việt Nam, Enterprize đang đặt 

mục tiêu đưa vào hoạt động chuỗi turbine 

đầu tiên vào cuối năm 2022 và hoàn 

thành đề xuất 600 MW của giai đoạn xây 

dựng ban đầu trong năm 2023. 

Phương Nam // https://plo.vn.- 2019 

(ngày 12 tháng 3) 
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II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC 

DI TÍCH VÀ KHO TÀNG HOÀNG GIA CHĂM Ở HUYỆN BẮC BÌNH 
(BÌNH THUẬN) 

ắc Bình là nơi tập trung đông đồng 
bào Chăm nhất tỉnh Bình Thuận, 
bao gồm hai cộng đồng, theo tín 

ngưỡng, tôn giáo khác nhau, là Chăm 
bàlamôn (ahier) và Chăm bàni (awal), với 
các sắc thái văn hóa dân gian đa dạng 
của tộc người này, mà còn được ghi 
nhận trong lịch sử như là kinh đô cuối 
cùng của vương quốc chăm cổ. chính vì 
vậy, Bắc Bình còn chứa đựng trong lòng 
nó nhiều di sản vật thể không chỉ mang 
đậm dấu ấn của một vương quốc cổ xưa 
mà còn là một chứng tích về sự giao 
thoa, tiếp biến văn hóa Việt - Chăm trong 
tiến trình lịch sử. 

1. Đền thờ vua Po Klaong Mah Nai 

Đền thờ vua Chăm Po Klaong Mah 
Nai, tọa lạc trên một đồi cát tại thôn 
Lương Bình, xã Lương Sơn, đền được 
xây dựng vào khoảng thế kỷ XVII để thờ 
vua Champa Po Klaong Mah Nai tức là 
vua Po Mưh Taha thường được nhắc 
đền trong Biên niên sử Chăm(1). Đền thờ 
này lần đầu tiên được khảo tả chi tiết bởi 
Kiến trúc sư người Pháp H. Parmentier 
trong tác phẩm Thống kê khảo tả di tích 
Chăm ở Trung bộ xuất bản từ năm 1909 
- 1918(2). Theo khảo cứu ban đầu của 
Parmentier đền thờ Po Klaong Mah Nai, 
mà ông gọi tên là Thuận Đồng, bao gồm 
năm hệ thống kiến trúc, quay về hướng 
đông, được xây theo hình chữ T: Một tiền 
đình hình chữ nhật phía trước có hai 
hàng cột (chạy theo chiều Đông - Tây, 
mỗi bên năm cột) đỡ phần mái ngói ở 
trên, tiếp đến là một bậc cấp đi lên gian 
tiền đình thứ hai cũng có mái che, bao 
gồm hai hàng cột chiều Bắc - Nam. Nối 
liền với tiền đình này là một nhà thờ có 
hành lang bao ở bồn mặt, có vách bao 

quanh mở cửa chính ở hướng đông và 
hai cửa phụ ở hướng nam, bắc, phần 
mái của ngôi nhà thờ có hai tầng mái 
ngói, phần hành lang cũng có mái che. 
Hai bên trái phải của đền thờ trung tâm 
cũng có hai điện thờ có cấu trúc, diện tích 
tương tự nhưng phần mái che chỉ có một 
tầng và phía trước không có tiền đình(3). 

 

Đền thờ Po Klaong Mah Nai ở Bắc Bình, Bình 
Thuận 

Parmentier cũng khảo tả rất chi tiết hai 
bức tượng thờ của vua và hoàng hậu 
trong hai đền thờ. Theo mô tả của ông, 
bức tượng vua Po Klaong Mah Nai được 
tạc trước một tấm tượng Kut (một biểu 
tượng thiêng trong tín ngưỡng Chăm, 
thường được người Chăm đặt tại các 
nghĩa trang để thờ cúng)(4), vua có đội 
vương miệng, có râu hình sóng lượn, có 
thể mặc áo hoặc cởi trần (?) ngực có 
vòng cổ và tay có đeo vòng, vua ngồi trên 
một phần bệ rộng được trang trí, chạm 
trỗ nhiều hoa văn. Trong khi đó hoàng 
hậu cũng được tạc lên một tấm tượng 
Kut, bà đội vương miệng, cổ và tay đều 
đeo vòng, trên cơ thể bà lộ rõ phần ngực 
và vú nên có thể là để trần không mặc 
áo(5). 

Từ thời điểm đó cho đến nay hiện 
trang di tích và di vật trong đền thờ Po 
Klaong Mah Nai đã có nhiều thay đổi, đặc 

B 
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biệt vào năm 1964, đền thờ này đã được 
sữa chửa mới lại so với kiến trúc ban 
đầu, làm thay đổi đáng kể hiện trạng di 
tích. Bên cạnh đó, trong quá trình khảo 
sát chúng tôi nhận thấy có nhiều chi tiết 
liên quan đến đền thờ này mà Parmentier 
chưa đề cập hoặc đề cập nhưng chưa lỷ 
giải rõ ràng, cặn kẽ. Trước hết, cấu trúc 
kiến trúc cơ bản của đền thờ hiện nay 
vẩn giữ nguyên vẹn như sơ đồ và mô tả 
của Parmentier, tuy nhiên kiến trúc tổng 
thể của đền thờ này không chỉ mang hình 
chữ T như nhận định của Parmentier, mà 
theo chúng tôi đó là kiến trúc hình chữ 
Đinh theo các mô hình xây dựng đình, 
chùa, miếu thường thấy của người Việt. 
Một chi tiết khác dù Parmentier đã nói 
lướt qua qua nhưng không vẽ trong sơ 
đồ và cũng chưa miêu tả cụ thể đó là hình 
tượng linh vật xuất hiện trên phần mái 
của cả ba gian thờ. Nhìn bề ngoài hình 
tượng những con này giống như hình 
tượng rồng chầu nguyệt trong các kiến 
trúc tâm linh của người Việt nhưng xem 
kỹ phần đầu thì có thể thấy đây lại là đầu 
của một loài chim hay phượng hoàng. 
Như vậy, nhìn tổng thể thì linh vật không 
phải là rồng của người Việt, cũng không 
phải Makara trong thần thoại An Độ mà 
Parmentier phỏng đoán, ngược lại linh 
vật này giống chim Heng, một con vật 
thiêng trong huyền thoại của người 
Chăm được mô tả như là linh vật đưa thi 
hài người quá cố sang thiêng đường. Vì 
vậy linh vật này thường được vẽ và dán 
lên nhà hỏa táng trong tang lễ của người 
Chăm Bàlamôn ở cả khu vực Bình Thuận 
và Ninh Thuận(6). 

Về di vật, ngoài bức tượng Po Klaong 
Mah Nai và hoàng hậu Po Bia Som, phía 
bên phải còn có một bức tượng đặt trong 
một gian thờ phụ được cho là của một vị 
thứ phi người Việt của vua Po Klaong 
Mah Nai, nhưng không biết tên gọi cụ thể 
của bà, hai bên tượng thờ này cũng có 
hai tượng Kut như trong gian thờ hoàng 
hậu Po Bia Som, hai tượng Kut này 

không phải chỉ dùng để trang trí mà theo 
lời người dân chính là tượng thờ các 
người con của mỗi bà vợ vua. Về cấu 
trúc chung của các bức tượng này, 
chúng tôi tán đồng với ý kiến của 
Parmentier cho rằng nó được tạc trên 
một hình tượng Kut (một biểu tượng 
thiêng trong tín ngưỡng của người 
Chăm). Tuy nhiên tôi muốn lý giải thêm 
về những điêu khắc trên bức tượng này, 
những hình tượng, họa tiết trang trí trên 
phần thân, phần đai lưng, bệ ngồi và đế 
tượng của vua, hoàng hậu thường biểu 
đạt những hình tượng bông hoa, xoán 
ốc, ngọn lửa, hoa lá cách điệu và nhiều 
mô típ khác rất gần gủi với các hoạ tiết 
trang trí trên tượng thờ Po Rame (Ninh 
Thuận)(7), hoa văn trong đám tang hay 
hoa văn trên các đồ vật sử dụng trong 
nghi lễ của người Chăm, điều này cho 
thấy rõ ràng nét điêu khắc của nghệ thuật 
Chăm thế kỷ XVII. 

Mặc khác trong các đền thờ còn có 
những hình tượng, họa tiết trang trí cho 
thấy sự ảnh hưởng của văn hóa Việt. Ở 
đền thờ trung tâm của vua phía sau 
tượng thờ có một bức chạm rồng được 
vẽ lên mắt tường, bốn hàng cột chống 
trong đền, phần viền phía trước cửa đền 
cũng được chạm trổ xung quanh là hình 
tượng rộng Việt với nhiều màu sắc sặc 
sỡ, phía trên phần diền mái của đền thờ 
trung tâm cũng có trang trí các mô tiếp 
hình chữ Thọ trong tiếng Hán. Trong gian 
thờ của vị Hoàng hậu và Thứ phi không 
có bốn hàng cột chống và phần diền mái, 
phía trước cửa cũng không có hình 
tượng trang trí như đền trung tâm, nhưng 
bức tường phía sau tượng thờ của Thứ 
phi cũng có một hình vẽ Phượng hoàng 
với nhiều màu sắc, ngược lại bức tường 
sau tượng thờ Po Bia Som thì không có 
hình vẽ gi. 

Nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc cũng 
như những pho tượng của di tích đền thờ 
Po Klaong Mah Nai là những di sản quý 
giá thể hiện được dấu ấn của nền nghệ 
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thuật Champa trong giai đoạn hậu kỳ. 
Thông qua các dấu ấn ấy ta thấy được 
nét đặc trưng riêng có của nghệ thuật 
Champa thời kỳ này so với các thời kỳ 
trước, cũng thông qua đó ta thấy được 
sự ảnh hưởng giao thoa của nền nghệ 
thuật Chăm và nghệ thuật Việt. 

2. Đền thờ vua Po Nit 

Đền thờ Po Nit ban đầu được xây 
dựng vào khoảng nửa đầu thế kỷ XVII tại 
làng Thanh Hiếu, xã Phan Hiệp, để thờ 
vua Chăm Po Nit, tức vua Po Mathik Dhik 
trị vì vào khoảng năm 1603 - 1613. Đến 
năm 1973, có lẽ do đền thờ cũ đã bị 
xuống cấp nghiêm trọng hoặc sụp đổ 
hoàn toàn nên đền được dời về thôn 
Bình Hiếu (tiếng Chăm gọi là palei Yok 
Yang), xã Phan Hiệp, do đó kiến trúc đền 
thờ Po Nit hiện nay chỉ là đền thờ xây 
mới theo kiểu hiện đại. Không rõ ngôi 
đền ban đầu tại thôn Thanh Hiếu có cấu 
trúc tổng thể như thế nào, vì khi khảo sát 
ở đây Parmentier đã cho biết công trình 
này hầu như đã bị sụp đổ hoàn toàn, do 
đó ông không hề có một ghi chép hay vẽ 
sơ đồ gì về kiến trúc di tích này(8). 

 

Tượng vua Po Klaong Mah ở Bắc Bình, Bình 
Thuận 

Về kiến trúc công trình hiện nay, như 
đã nói, do chỉ được xây mới sau này nên 
công trình đã mang đậm ảnh hưởng của 
kiền trúc đền, chùa Việt. Khuôn viên của 
đền thờ có hình chữ nhật, đền thờ chính 
quay về hướng Đông chỉ là một kiến trúc 
nhà hình chữ nhật cố hai gian phòng: 
gian nhà phía trước (nằm về hướng 

Đông) là một phòng thờ một vị tướng có 
tên Po Kei Mat, hai bên tả hữu của gian 
phòng này là hai hành lang lộ thiêng. 
Phần gian nhà phía Tây mở rộng ra hai 
bên tả hữu, ở gian phòng phía Nam đặt 
tượng thờ vua Po Nit. Gian thờ phía Bắc 
có tượng Hoàng hậu Po Mưk Ja, một vị 
Thứ phi người Việt và nhiều tượng Kut 
khác. Phần mái của đền thờ chỉ gồm một 
tầng nhưng được chia ra ba phần: phần 
mái phía trước (hướng Đông) có hình hai 
con chim phượng chầu nguyệt, hai phần 
mái phía Tây song song với nhau theo 
chiều Đông Tây phía trên đều có hình hai 
con rồng chầu nhật. Hai bên tả hữu của 
đền thờ còn có hai dãy mộ Kut được che 
bởi một kiến trúc có mái che và các hàng 
cột đỡ chạy theo chiều Bắc Nam. 

Mặc dù di tích này là kiến trúc mới, 
nhưng các tượng thờ của vua, hoàng 
hậu, thứ phi và các tượng Kut là những 
di vật cổ được di dời từ đền thờ cũ đến 
công trình mới. Dù không hề có một ghi 
chép nào đáng kể về đền thờ cũ nhưng 
Parmentier cũng đã có những dòng quan 
trọng cho các tượng thờ tại đền Po Nit. 
Theo khảo tả của Parmentier, tượng vua 
Po Nit có vẻ ngoài tương tự tượng vua 
Po Klaong Mah Nai, nhưng tay trái thì 
cầm một cái chớp hoa sen, vua mặc một 
chiếc áo sơ mi có dây đeo được trang trí 
bởi những bông hoa, toàn bộ bức tượng 
được đặt trên một bệ đá. Tượng hai vị 
Hoàng hậu và cũng được Parmentier mô 
tả với vẻ ngoài giống tượng Hoàng hậu 
tại đền Po Klaong Mah Nai bao gồm 
vương miện, áo thêu, có lỗ tai, nhưng 
bức tượng này có chiều cao thấp hơn và 
tay giữ một búp sen tương tự như tượng 
vua Po Nit(9). Qua những khảo tả của 
Parmentier ta có thể thấy tượng thờ vua 
Po Nit và các bà vợ của ông nhìn chung 
giống với các tượng thờ tại đền Po 
Klaong Mah Nai, nhưng theo một phần 
những ghi chép đó và quan sát trực tiếp 
của chúng tôi, các tượng thờ tại đền Po 
Nit cũng có các đặc trưng riêng, nhất là 
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tượng của nhà vua. Trước hết, về diện 
mạo của vua Po Nit, bức tượng cho thấy 
nhà vua đội vương miện hình chữ nhật 
như Po Klaong Mah Nai, tuy nhiên, nếu 
như vương miện Po Klaong Mah Nai 
không có hình tượng gì, thì tượng vua Po 
Nit được vẽ hình mặt người hoặc mặt 
một con vật lên trên. Trên phần thân của 
bức tượng vua Po Nit cũng có chi tiết 
vòng đeo cổ hoặc cổ áo (cả hai khả 
năng) như tượng vua Po Klaong Mah 
Nai, nhưng dày hơn và có đính các hạt 
hình tròn ở giữa. Chi tiết trang trí trên đai 
thắt lưng của vua Po Nit cũng khác với 
tượng Po Klaong Mah Nai, đó là chi tiết 
các bông hoa bốn cánh, chi tiết này lại 
tương tự như trang trí đai thắt lưng của 
tượng vua Po Rame ở Ninh Thuận(10). 
Các họa tiết trang trí đi kèm xung quanh 
thân tượng vua Po Nit cũng có nhiều chi 
tiết vừa đặc trưng vừa tương đồng với 
các tượng khác cũng thời kỳ. Trên hai vai 
của vua Po Nit là hình các bông hoa bốn 
cánh tương tự hai vai của tượng vua Po 
Rame, phần sau gáy và hai tai, phần đùi 
của tượng được trang trí bởi hai hoa văn 
hình xoắn ốc thường thấy trên cả hai 
tượng Po Klaong Mah Nai và Po Rame. 
Đặc biệt nếu như phần bệ tượng Po 
Klaong Mah Nai không có trang trí gì thì 
bệ của tượng Po Nit có trang trí hình hai 
con rồng triều nhật, Parmentier không ghi 
nhận điều này trong các ghi chép và bản 
vẽ của mình nên chúng tôi không biết 
họa tiết rồng Việt này có từ xưa hay sau 
này mới được thêm vào, nhưng đây cũng 
là một chi tiết cho thấy sự ảnh hưởng văn 
hóa Việt. Như vậy, tượng thờ Po Nit vừa 
có những tương đồng với Po Rame vừa 
có điểm tương đồng với tượng Po 
Kloang Mah Nai, đồng thời cũng có nhiều 
đặc trưng riêng có của mình. 

Ngoài tượng thờ, một điểm đặc biệt 
khác của đền Po Nit là các tượng Kut 
bằng đá ở hai bên tả hữu đền thờ. Ở 
hướng Bắc của đền thờ là một dãy Kut 
bao gồm 4 biểu tượng đá Kut, trong khi 

ở phía Nam là một dãy gồm 7 biểu tượng 
đá Kut, đặc trưng của các hòn đá Kut này 
chính là các hoa văn được khắc lên các 
biểu tượng Kut cho thấy đây có thể là Kut 
của các quan lại vì Kut của dân thường 
không cố trang trí hoa văn. Các tượng 
Kut ở đền thờ Po Nit có cấu trúc tổng thể 
rất đa dạng về kích thước lẫn hình dạng, 
về hoa văn, so với các Kut ở các vùng 
khác, hoa văn trên các biểu tượng đá Kut 
ở đền Po Nit rất phong phú về mô típ, cầu 
kỳ hơn về trang trí, họa tiết được biểu đạt 
dày đặc hơn trên toàn bộ phần thân Kut. 
Hoa văn của các biểu tượng Kut này đơn 
giản thì là hoa văn hình khối, các đường 
viền tạo thành các hình cong đối xứng, 
gập xuống móc lên, nhiều họa tiết có 
chóp hay đỉnh nhọn như trán người..., 
các mô típ trang trí phức tạp hơn thì có 
hình ngọn lửa, lá cây, bông hoa cách 
điệu, hình xoắn... Nhìn chung hoa văn 
trên các tượng Kut ở đền Po Nit rất đa 
dạng nó cho thấy nhiều nét tương đồng 
với các hoa văn Kut ở nhiều nơi khác, 
nhất là ở Ninh Thuận(11)... Tuy nhiên như 
đã nói, hoa văn trên tượng Kut của đền 
Po Nit cầu kỳ, phức tạp hơn so với các 
tượng Kut ở Ninh Thuận, đồng thời các 
mô típ, chủ đề của hoa văn cũng như mật 
độ các họa tiết trên bề mặt cũng đa dạng 
hơn các tượng Kut khác ở trong huyện 
Bắc Bình. 

3. Bộ sưu tập bảo vật của hoàng 
tộc Chăm 

Ngày nay tại thôn Tịnh Mỹ, xã Phan 
Thanh còn có một tộc họ người Chăm là 
hậu duệ của các vua, chúa Chăm cuối 
cùng, họ vẫn đang lưu giữ nhiều báu vật 
quý giá gắn liền với các triều vua Chăm. 
Bộ sưu tập hoàng tộc này lần đầu tiên 
được thống kê và giới thiệu sơ bộ trong 
các ghi chép về các kho báu của các vị 
vua Chăm do Parmentier và E.M. Durand 
thực hiện vào năm 1905(12). Sau đó bộ 
sưu tập này được thống kê lại một lần 
nữa bởi Giáo sư Nghiêm Thẩm vào năm 
I960(13) và cũng được khái quát mấy 
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dòng trong một tác phẩm về lịch sử 
Champa của hai tác giả Dohamine và 
Dorohiem vào năm 1965(14). Tuy nhiên, 
từ đó đến nay, theo thời gian các bảo vật 
trong kho tàng hoàng tộc Chăm Bắc Bình 
đã có nhiều hư hại và mất mát, theo lời 
kể của gia đình ban đầu số lượng hiện 
vật thuộc gia tộc là khoảng hơn 300 hiện 
vật, đến nay chỉ còn khoảng 100 hiện vật. 
Trong quá trình khảo sát và tham quan, 
chúng tôi chỉ được xem một số hiện vật 
tiêu biểu đang được trưng bày và giới 
thiệu cho mọi người. Qua quan sát và 
thống kê sơ bộ chúng tôi chia các hiện 
vật thuộc kho tàng hoàng tộc làm 4 
nhóm: 

- Nhóm hiện vật bằng kim loại bao 
gồm vương miện, búi tóc của vua và 
hoàng hậu, bộ binh khí, nhạc cụ và các 
vật dụng sử dụng trong đời sống thường 
ngày của hoàng tộc trước đây và sử 
dụng trong nghi lễ hiện nay. Phần lớn các 
hiện vật này đều là các hiện vật được chế 
tác bằng kim loại quý là vàng và bạc. 

- Nhóm hiện vật bằng vải gồm chủ 
yếu là các áo bào, trang phục của vua và 
hoàng hậu. 

- Nhóm hiện vật bằng giấy là ba sắc 
phong của vua Nguyễn dành cho vua Po 
Klaong Mah Nai. 

Trong số các bảo vật thuộc kho tàng 
hoàng tộc Chăm bộ vương miện và búi 
tóc của vua là các hiện vật có giá trị nhất 
không chỉ vì nó được chế tác chủ yếu 
bằng vàng và bạc mà bởi đó là những 
bảo vật có nhiều mô típ trang trí đặc sắc, 
cầu kỳ, tinh xảo thể hiện trình độ thẩm mĩ 
cao của người thợ hoàng kim. Đáng chú 
ý này là hai cái vương miện của vua, một 
cái vương miện đang được trưng bày thì 
có hình trụ gồm hai phần đều có các họa 
tiết trang trí: phần thân được trang trí 
bằng các hình tượng lá bồ đề hoặc lá nhĩ 
cách điệu đối xứng chạy dọc theo thân 
của vương miện; phần viền ở đế của 
vương miện thì được trang trí bởi họa tiết 
các con vật có thân rồng nhưng đầu gần 

giống chim chạy dọc theo vành mũ, có 
thể đó là hình tượng makara. Một vương 
miện khác có họa tiết trang trí phức tạp 
hơn, trong đó phần thân được trang trí 
bởi các chi tiết hình vòm có chóp nhọn 
bốn tầng từ thấp lên cao, trong khi phần 
đế vương miện được trang trí bằng các 
họa tiết hình ngọn lửa cách điệu. 

Búi tóc của hoàng hậu bao gồm 4 cái, 
2 búi tóc hình chóp tròn và hai búi tóc 
hình trụ dẹp có phần đầu nhô lên cao 
(nay không còn nữa mà chỉ còn thấy 
trong các ghi chép của Parmentier và 
Durand), cũng như vương miệng của 
vua, các búi tóc này được chế tác bằng 
vàng, trang trí rất tinh xảo, tỉ mỉ với nhiều 
mô típ trang trí phức tạp, đa dạng. Hai búi 
tóc có hình chóp tròn được phân ra thành 
3 đồ hình trang trí từ thân xuống đế: phần 
thân chiếm diện tích lớn nhất trong đó có 
một dải trang trí chạy giữa từ trước ra 
sau mang theo các họa tiết trang trí 
đường cong đối xứng nhỏ dần từ thân 
lên đỉnh búi tóc, hai bên phần thân cũng 
có các họa tiết đường cong uốn lượn đối 
xứng. Phần viền phía dưới đế của búi tóc 
thì được phân ra làm hai đồ hình trang trí 
chạy quanh đế của búi tóc phía trên là đồ 
hình các vòng tròn đối xứng, đồ hình phía 
dưới cùng của 2 búi tóc thi có khác biệt, 
một búi tóc thì có mô típ các hình chóp 
tròn nhô về phía trước và có phần vành 
ở đế bè xuống, búi tóc còn lại thì có họa 
tiết hình sóng lượn chạy dọc theo vành 
búi tóc và phần đáy là một vành đứng 
không bè ra như búi tóc kia. Về hai búi 
tóc có hình dẹp, chúng tôi không có điều 
kiện quan sát, tuy vậy, thông qua miêu tả 
cũng như hình ảnh của Parmentier và 
Durand có thể thấy các búi tóc này cũng 
được trang trí rất tỉ mỉ, cầu kỳ với nhiều 
đồ hình trang trí phức tạp tương tự các 
hoa văn trên hai búi tóc hình chóp tròn(15). 

Ngoài bộ sưu tập vương miện và búi 
tóc của hoàng tộc, trong kho tàng hoàng 
tộc Chăm Bắc Bình ta cũng cần phải kể 
đến tập hợp các hiện vật đồ dùng trong 
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sinh hoạt trước đây và trong nghi lễ hiện 
nay với đầy đủ các kích cỡ, kiểu dáng 
như hộp đựng trầu, chén đựng trầu, khay 
trầu, các hũ, lọ đựng nước (patil, pata), 
chân đèn... hầu hết các hiện vật này đều 
được làm bằng kim loại quý nhiều nhất là 
bạc. Tập hợp các hiện vật này không chỉ 
có giá trị về vật chất mà còn có nhiều giá 
trị trên các binh diện nghệ thuật và tâm 
linh, giá trị nghệ thuật của các hiện vật 
này được đánh giá dựa trên các trang trí, 
các họa tiết chạm trổ tinh tế nhưng điêu 
luyện thể hiện tài hoa của người thợ điêu 
khắc. Hoa văn được khắc trạm trên bề 
mặt các hiện vật này cũng phong phú, đa 
dạng và gần gũi với hoa văn trên các 
vương miện và búi tóc bao gồm các họa 
tiết đường cong đối xứng, hình tượng 
cây lá, chim, hình người, ngọn lửa cách 
điệu... đây là những chủ đề trang trí rất 
quen thuộc đối với nghệ thuật điêu khắc 
Chăm thế kỷ thứ XVII. Đặc biệt trong bộ 
sưu tập này còn có sự xuất hiện của các 
chi tiết trang trí mang đậm ảnh hưởng 
của mỹ thuật Việt đó là hình tượng các 
con phượng hoàng trên nắp các hộp 
đựng trầu trên thân của các hũ, lọ đựng 
nước. 

Trang phục và trang sức của các vua, 
hoàng hậu, công chúa, hoàng tử cũng là 
những hiện vật đáng kể của kho tàng 
hoàng tộc Chăm. Hoàng bào của vua, 
hoàng hậu và trang phục của các thành 
viên hoàng gia ngày xưa là bộ áo dài 
thường mặc kèm với váy, đi kèm với đó 
là các đôi hài chỉ có trong giới thượng lưu 
với chất liệu chủ yếu là vải lụa bao gồm 
đầy đủ các màu sắc. Nổi bật là các chi 
tiết trên các bộ áo bào của vua, hoàng 
hậu được trang trí bằng các hạt cườm 
đính trên phần thân áo, một số áo thì có 
phần cổ áo dài mà các hạt cườm nhỏ 
được đính lên trên ấy, ngoài ra các áo 
này không có có trang trí gì đặc biệt, 
không có nhiều họa tiết trang trí cầu kỳ, 
phức tạp như áo bào của vua, quan 
người Việt thời xưa. Bộ trang sức của 

hoàng gia bao gồm chủ yếu là các đôi 
bông tai được làm bằng kim loại quý với 
đầy đủ kích thước, hình dạng, đặc biệt 
trên những bông tai này cũng có điêu 
khắc, chạm trổ với nhiều họa tiết phức 
tạp. 

4. Kết luận 

Giá trị nổi bật của nền văn hóa Chăm 
ở huyện Bắc Bình là sự bảo tồn và kết 
hợp của văn hóa cung đình bên cạnh văn 
hóa dân gian, ở đó dấu ấn của văn hóa 
cung đình không bị biến mất hoàn toàn 
mà phối hợp hài hòa với đời sống văn 
hóa đương đại để trở thành một bản sắc 
riêng có của người Chăm trong vùng. 
Những thành tố quan trọng trong dấu ấn 
văn hóa cung đình ở huyện Bắc Bình đó 
là các di sản văn hóa vật thể bao gồm 
các di tích lịch sử - văn hóa như đền thờ 
Po Klaong Mah Nai, Po Nit và các báu 
vật, hiện vật của hoàng tộc tại Tịnh Mỹ. 
Những di sản này là minh chứng quan 
trọng cho thấy Bắc Bình vẫn còn lưu dấu 
trong lòng nó những tàn tích của một 
trung tâm hành chính cuối cùng của 
vương quốc Champa trong khoảng thế 
kỷ XVII - XIX, do vậy đó cũng là những 
dữ liệu sống động ghi lại lịch sử thoái trào 
của một vương quốc cổ. 
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----------------------------------------------------------- 

ĐỘC ĐÁO GỐM GỌ CỦA NGƯỜI CHĂM Ở BÌNH THUẬN  

ằm nép mình sau thị trấn Chợ Lầu 
nhộn nhịp, làng Chăm Bình Đức, 
ở xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình 

(Bình Thuận) tồn tại từ rất lâu đời. Nơi 
đây như một bảo tàng lưu giữ những nét 
văn hóa đặc sắc của người Chăm, trong 
đó độc đáo nhất là nghề làm gốm thủ 
công. 

Độc đáo gốm Gọ Bình Đức 

Gốm Chăm Bình Đức mà người dân ở 
đây thường gọi là gốm Gọ không biết có 
từ bao giờ bởi nghề làm gốm cứ được 
nối tiếp từ đời này sang đời khác, kéo dài 
hàng trăm năm. Mọi người ở làng Gọ chỉ 
biết rằng, phải giữ nghề bởi đây là nghề 

N 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 03 năm 2019                           __             -45- 
 

Thư viện Bình Thuận – Số 286 Trần Hưng Đạo – TP Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận 

“gia truyền”, là cái “hồn” của người 
Chăm. 

  
Hùng Sổi là một trong số ít nghệ nhân làm gốm 
mỹ nghệ ở làng gốm Bình Đức. Ảnh: Nguyễn 
Thanh/TTXVN 

Gốm Gọ không nhiều hoa văn trang trí, 
hình dáng đơn giản, mộc mạc nhưng lại 
thu hút du khách và người tiêu dùng bởi 
nó có nét độc đáo. Trải qua bao thăng 
trầm trong tiến trình phát triển nhưng 
gốm truyền thống của người Chăm vẫn 
tồn tại với thời gian, giữ được hồn tinh 
túy và vẻ đẹp hoang sơ. 

Gắn bó với nghề làm gốm Gọ gần 35 
năm, nghệ nhân Lâm Hùng Sổi là một 
trong hai nghệ nhân nam làm gốm truyền 
thống lâu đời ở làng gốm này. Từ năm 
mười ba tuổi, ông Sổi đã theo mẹ học 
làm gốm - công việc và cũng là nguồn thu 
nhập chính của ông từ nhiều năm nay. 
Sản phẩm gốm truyền thống hiện nay gia 
đình ông chủ yếu làm theo nhu cầu thị 
trường như nồi đất, lò, lò bánh… Mỗi 
ngày, gia đình ông Sổi làm ra khoảng 50 
sản phẩm gốm các loại. 

Nói về kỹ thuật làm gốm, ông Sổi cho 
biết, vì làm thủ công nên để có một sản 
phẩm gốm phải rất công phu và qua 
nhiều công đoạn, từ nhào đất đến nặn 
tạo hình… Đất sét để làm gốm Gọ được 
lấy ở khá xa (xã Hải Ninh, huyện Bắc 
Bình). Đất sét đem về ủ nước một đêm, 
sau đó nhào đập và trộn với cát được 
sàng kỹ tạo nên hỗn hợp rất dẻo và mịn. 

Mặc dù giờ đã có bàn xoay hiện đại 
nhưng hầu như người làm gốm Gọ đều 

dùng bàn xoay đứng, đơn giản chỉ là một 
bàn gỗ nhỏ, cao tới bụng người. Đây 
cũng là nét riêng của gốm Gọ bởi khi tạo 
hình, người làm gốm cứ xoay mình, đi 
vòng quanh sản phẩm thay vì sản phẩm 
xoay tròn như cách làm gốm ở nhiều nơi 
khác. Gốm làm xong, được quét lên một 
lớp nước đất sét đỏ để màu gốm sau khi 
nung sẽ đẹp hơn. 

 

Gốm được đưa đến nơi tập kết để phơi nắng 
trước khi nung. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN 

Kỹ thuật nung gốm lộ thiên là nét đặc 
trưng hiếm có của gốm Chăm bởi nó 
mang tính cộng đồng cao. Khoảng 3 - 4 
ngày người dân mới tập trung nung gốm 
một lần. Bãi nung là bãi đất trống để đón 
nắng đón gió và vị trí gần mương nước. 
Từ sáng sớm gốm được đưa về đây tập 
kết để phơi nắng. Sau khi khô, gốm được 
chất lên thành đống cao, xen kẽ lớp gốm, 
lớp củi và bỏ rơm, củi bọc xung quanh. 
Nung gốm phụ thuộc nhiều vào gió và 
nắng, thường vào 12 giờ là bắt đầu nung. 

Tận mắt chứng kiến việc nung gốm 
mới thấy sự vất vả của người dân để cho 
ra một sản phẩm chỉnh chu. Giữa cái 
nắng oi bức của tháng 3, cộng sức nóng 
từ đống lửa đỏ rực, ai ai cũng ướt đẫm 
mồ hôi nhưng vẫn thoăn thoắt tiếp củi, 
khơi lửa và canh gốm chín. Khoảng sau 
một giờ nung gốm ở lớp ngoài sẽ chín 
trước và được lấy ra trước, lần lượt theo 
từng lớp. 

Theo nghệ nhân Lâm Hùng Sổi: Gốm 
Gọ ngoài việc nhờ nguồn đất sét tốt, 
cách nung đủ lửa, cách tạo hoa văn cũng 
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khá “lạ”. Gốm sau khi nung vừa lấy ra 
khỏi lò được vảy lên một loại nước từ trái 
thị hoặc vỏ hạt điều ngâm, tạo ra những 
vết loang lấm tấm đen. Cách trang trí này 
khiến gốm Chăm khác biệt với các sản 
phẩm gốm khác. Gốm nung xong, phần 
gốm nhà nào lại đưa về nhà người đó. 

Bảo tồn và phát huy giá trị nghề 
truyền thống 

Công đoạn sản xuất gốm Chăm khác biệt với 
các sản phẩm gốm khác.  

Ở làng gốm Bình Đức hiện có 155 
nghệ nhân làm gốm, trong đó có 6 nghệ 
nhân làm gốm mỹ nghệ. Khác với gốm 
truyền thống, để tạo ra sản phẩm gốm 
mỹ nghệ thường mất nhiều thời gian, khó 
làm, lại tiêu thụ chậm. Hầu như sản 
phẩm mỹ nghệ ở đây được làm theo đơn 
đặt trước hoặc gửi ở Trung tâm trưng 
bày văn hóa Chăm (xã Phan Hiệp, Bắc 
Bình) giới thiệu và bán cho du khách 
tham quan. Tuy vậy nhưng nghệ nhân 
Đặng Văn Sơn vẫn gắn bó với gốm mỹ 
nghệ mặc dù nó không phải là nguồn thu 
nhập nuôi sống gia đình. 

Cơ duyên ông Sơn đến với nghề gốm 
rất khác. Năm 2005, vợ ông được tỉnh 
Bình Thuận cho đi học nghề làm gốm mỹ 
nghệ ở tỉnh Ninh Thuận. Thấy vợ làm đẹp 
ông học theo và gắn bó tới tận bây giờ. 
Các sản phẩm gốm mỹ nghệ ông Sơn 
thường làm là tượng tháp, tượng thần 
Siva, tượng thần Apsara, tượng các kiểu 
sinh thực khí Linga - Yoni… được sử 
dụng để thờ cúng hoặc trang trí. 

Đang tỉ mỉ nắn vuốt, tạo đỉnh nhọn cho 
một chiếc tháp Chăm từ đất sét đen, ông 
Sơn cho biết: Phải mất hai hoặc ba ngày 
mới xong cái tháp này bởi nó nhiều tiểu 
tiết. Để sản phẩm tinh xảo và trông thật 
“có hồn”, đòi hỏi nghệ nhân phải có hoa 
tay, sự đam mê, chịu khó, tập trung tỉ mỉ 
từng chi tiết. Gốm mỹ nghệ thường được 
nung trong lò kín, âm ỉ trong lửa bởi đòi 
hỏi nhiệt độ cao hơn. Sau khi nung gốm 
có màu đỏ vàng, rất đẹp mắt. Nhìn các 
sản phẩm mỹ nghệ của người nghệ nhân 
này ít ai biết rằng dụng cụ để tạo ra 
chúng khá đơn giản đó là chỉ cần vài cây 
thước nhựa, dao nhỏ, cây sắt nhỏ, ít vỏ 
sò, lá cây để tạo hoa văn… 

Không chỉ làm gốm tại nhà, nghệ nhân 
Đặng Văn Sơn còn thường xuyên đến 
Trung tâm trưng bày văn hóa Chăm để 
trình diễn kỹ thuật làm gốm cho học sinh 
và du khách tham quan. Ông Sơn chia 
sẻ: “Mấy đứa nhỏ bây giờ hầu như không 
còn biết làm gốm nhất là gốm mỹ nghệ. 
Gốm mỹ nghệ vừa khó làm lại tiêu thụ 
chậm nên tụi nó không học làm nữa. Giờ 
mình biết gì thì truyền lại cho con cháu 
sau này”. 

Sản xuất gốm Gọ của người Chăm ở Bình 

Thuận. 

Trên địa bàn xã Phan Hiệp hiện có 
Trung tâm trưng bày văn hóa Chăm đang 
hoạt động. Nơi đây không chỉ lưu giữ, 
bảo tồn các nét văn hóa của người Chăm 
mà còn góp phần quảng bá, giới thiệu tới 
du khách trong và ngoài nước. 
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Bà Lư Thái Tuyên, Phó Giám đốc phụ 
trách Trung tâm trưng bày văn hóa Chăm 
cho biết: Từ thời các vua chúa đến đời 
sống hiện nay, sản phẩm gốm không thể 
thiếu trong đời sống, sinh hoạt hằng ngày 
của mỗi gia đình và trong văn hóa tín 
ngưỡng của cộng đồng người Chăm. 
Trung tâm hiện đang lưu giữ và trưng 
bày hơn 1.500 hiện vật, trong đó có các 
sản phẩm gốm Chăm cổ từ nhiều thế kỷ 
và sản phẩm gốm truyền thống sử dụng 
hàng ngày. 

Bên cạnh lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, 
việc phát huy giá trị làng nghề truyền 
thống, đặc biệt nghề làm gốm Chăm là 
nhiệm vụ quan trọng. Ngoài tổ chức gian 
hàng trình diễn làng nghề, Trung tâm 

thường xuyên mời các nghệ nhân đến 
biểu diễn, hướng dẫn cách làm gốm 
cũng như tổ chức cho du khách tham 
quan, trải nghiệm nghề làm gốm tại làng 
gốm Bình Đức, bà Tuyên cho biết thêm. 

Trước thông tin Nghệ thuật làm gốm 
truyền thống của người Chăm đang 
được xây dựng hồ sơ để UNESCO đưa 
vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể 
cần được bảo vệ khẩn cấp, khắp làng 
gốm Bình Đức rộn ràng hơn hẳn. Các 
nghệ nhân ai nấy đều vô cùng phấn khởi 
và kỳ vọng nghề làm gốm sẽ được bảo 
tồn, phát triển bền vững. 

Hồng Hiếu // https://baotintuc.vn.- 
2019 (ngày 31 tháng 3)

----------------------------------------------------------- 

NGÀY HỘI GIA ĐÌNH VĂN HÓA TIÊU BIỂU 

BND tỉnh Bình Thuận vừa có văn 
bản gửi Sở VHTTDL tỉnh triển 
khai công việc tổ chức “Ngày hội 

gia đình văn hóa tiêu biểu” tỉnh Bình 
Thuận lần thứ VI năm 2019. 

Mục đích của Ngày hội là nhằm giữ gìn 
và phát huy giá trị văn hóa gia đình; 
khẳng định vai trò to lớn của gia đình là 
tế bào của xã hội với mục tiêu xây dựng 
gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh 
phúc. Tổ chức các hoạt động nhân “Ngày 
Gia đình Việt Nam 28/6” nhằm tạo điều 
kiện cho đại diện gia đình văn hóa tiêu 
biểu các huyện, thị xã, thành phố và các 

cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang 
trong tỉnh có dịp gặp gỡ, giao lưu văn 
hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trao đổi 
kinh nghiệm về hoạt động xây dựng gia 
đình hạnh phúc, giới thiệu nét văn hóa 
gia đình đặc thù của từng địa phương 
trong tỉnh, góp phần tăng cường tình 
đoàn kết thân thiện giữa các gia đình 
trong với nhau. 

Dự kiến ngày hội sẽ tổ chức vào tháng 
6/2019. 

Xuân Hiếu 
Đại đoàn kết.- 2019.- Số 66 

 (ngày 7 tháng 3).- Tr.5
----------------------------------------------------------- 

BÌNH THUẬN THI NÂNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN 

ng Hoàng Đình Nghĩa Phó Chủ tịch 
Thường trực Hội đồng thi yêu cầu 
phải đảm bảo tính công khai, minh 

bạch, tạo sự công bằng cho tất cả các thí 
sinh tham dự.  

Tỉnh Bình Thuận tổ chức khai mạc kỳ 
thi nâng ngạch công chức từ ngạch 

chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính 
trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt 
trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị xã hội 
vào sáng ngày 14/3. 

Tham gia kỳ thi nâng hạng lần này có 
24 thí sinh hiện đang công tác tại các cơ 

U 

Ô 
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quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc 
và đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh. 

 

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi Hoàng 
Đình Nghĩa - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát 
biểu tại kỳ thi (Báo Bình Thuận) 

Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày từ 14 - 
15/3/2019. Các thí sinh sẽ trải qua 4 môn 
thi gồm:  

Kiến thức chung (thi viết); chuyên môn 
nghiệp vụ (thi trắc nghiệm trên máy vi 

tính); ngoại ngữ (thi trắc nghiệm) và tin 
học (trên máy tính), các môn thi được 
tính theo thang điểm 100. 

Phát biểu tại buổi khai mạc, ông 
Hoàng Đình Nghĩa - Trưởng Ban Tổ 
chức Tỉnh ủy Phó Chủ tịch Thường trực 
Hội đồng thi yêu cầu các thành viên trong 
Hội đồng thi làm đúng chức trách được 
giao để hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Ông nhấn mạnh, kỳ thi phải đảm bảo 
tính công khai, minh bạch tạo sự công 
bằng cho tất cả các thí sinh tham dự.  

Đối với các thí sinh dự thi cũng phải 
chấp hành nghiêm túc, đầy đủ nội quy, 
quy định đã được phổ biến.      

Phan Tuyết // 
http://giaoduc.net.vn.- 2019 

 (ngày 15 tháng 3) 

----------------------------------------------------------- 

PHỤ HUYNH TRƯỜNG MẦM NON TÂN XUÂN CÙNG VÀO BẾP 

hụ huynh là người giám sát. Họ 
được vào xem quá trình nhận thực 
phẩm chế biến, được nhìn và trực 

tiếp kiểm tra xem có đúng là nguyên liệu 
tươi sống không? 

Trường Mẫu giáo Tân Xuân huyện 
Hàm Tân tỉnh Bình Thuận trước đây vốn 
có 5 cơ sở nhỏ lẻ nằm rải rác quanh xã. 

Bởi thế, khá khó khăn cho việc học 
tập, sinh hoạt của học sinh nơi đây đặc 
biệt là công việc tổ chức bếp ăn bán trú 
cho học sinh trong trường. 

Năm 2018 nhà trường đã được xây 
dựng khang trang và rút gọn lại còn 2 cơ 
sở giáo dục. 

Tuy thế, việc tổ chức bữa ăn bán trú 
cho học sinh cũng gặp nhiều khó khăn. 

Cô Hồ Thị Mỹ Linh, Hiệu trưởng nhà 
trường cho biết “Cái khó vì học sinh nơi 
đây quá nghèo cùng với việc phụ huynh 

chưa thật sự đặt niềm tin vào những bữa 
ăn học đường”. 

Với 2 cơ sở giáo dục cùng nhiều học 
sinh là người dân tộc Rai với điều kiện 
sinh sống còn gặp nhiều khó khăn. 

 

Bữa ăn bán trú của học sinh Trường mẫu giáo 
Tân Xuân huyện Hàm Tân (Ảnh tác giả) 

Thế nhưng, bằng sự nỗ lực, quyết 
tâm, bằng những cách làm đầy nhân văn 
và đảm bảo công khai, minh bạch mọi 
việc, Trường Mẫu giáo Tân Xuân huyện 
Hàm Tân tỉnh Bình Thuận đã tổ chức tốt 

P 

http://img.giaoduc.net.vn/w801/Uploaded/2019/aslyefjpeag/2019_03_14/nangngach.jpg
http://img.giaoduc.net.vn/w801/Uploaded/2019/aslyefjpeag/2019_03_17/img2339.jpg
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bếp ăn bán trú cho gần ba trăm học sinh 
nơi đây. 

Chia sẻ về điều này, cô Hiệu trưởng 
Hồ Thị Mỹ Linh cho biết: 

“Để tổ chức được bếp ăn bán trú trong 
nhà trường, bước đầu vô cùng gian nan. 
Nhiều phụ huynh không chịu vì sợ tốn 
tiền, sợ chất lượng bữa ăn không đảm 
bảo”. 

Cô Linh giải thích, một bữa ăn bán trú 
của các em chỉ có 17 ngàn/ngày, nhưng 
với phụ huynh nghèo nơi đây, họ có thể 
mua rau, mua mắm để ăn cả gia đình. 

Có nói, có thuyết phục cũng không 
bằng phụ huynh phải được “mục sở thị”. 

Vậy là, thời gian đầu tổ chức bữa ăn 
bán trú, nhà trường đã vận động tiền của 
một số Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho 
những học sinh nghèo. 

Đồng thời, cho chính phụ huynh cùng 
tham gia vào bếp với nhà trường, cô Mỹ 
Linh cho biết. 

Phụ huynh được xem thực đơn bữa 
ăn thay đổi hằng ngày của trường. 

Xem hợp đồng, nghe các điều khoản 
cam kết của bên cung ứng. 

Đáng chú ý ở những cam kết, đồ ăn 
mỗi ngày cung cấp phải là đồ tươi, sống, 
nếu nhà trường kiểm tra không đảm bảo 
theo yêu cầu, lần đầu nhắc nhở, lần hai 
cảnh cáo và lần ba cương quyết cắt hợp 
đồng. 

Điều đặc biệt, phụ huynh chính là 
người giám sát. Họ được vào xem quá 
trình nhận thực phẩm chế biến, được 
nhìn, cảm nhận và trực tiếp kiểm tra xem 
có đúng là nguyên liệu tươi sống không? 

Ngoài ra, còn vào tận bếp xem cách 
chế biến nguyên liệu có sạch? Có đảm 
bảo vệ sinh? Và được ăn cùng các con.   

Những học sinh bị dị ứng với một số 
đồ ăn, nhà trường theo dõi (hoặc được 
phụ huynh thông báo) những học sinh 

này, sẽ có một thực đơn riêng trong 
ngày. 

Cô hiệu trưởng cho biết, nhà trường 
sẵn sàng lắng nghe những góp ý, những 
phản hồi từ phụ huynh về chất lượng 
từng bữa ăn. 

Ví dụ chỉ đơn gian, khi đi học về nghe 
con nói rằng “Mẹ ơi! Hôm nay con đói 
bụng lắm”. Hay “Hôm nay, con không ăn 
được nhiều!”… 

Chính hiệu trưởng sẽ gặp giáo viên 
phụ trách để tìm hiểu “Bữa ăn hôm ấy, 
trẻ ăn thế nào? 

Giáo viên cho các em chơi những hoạt 
động gì? (có khi trẻ mệt và biếng ăn, có 
những hoạt động cần sự vận động nhiều 
nên trẻ mau đói) và trả lời ngay để phụ 
huynh biết. 

Ban giám hiệu nhà trường thường 
xuyên kiểm tra bếp ăn bán trú và giờ ăn 
của trẻ một cách đột xuất. Nếu hôm ấy 
dư đồ ăn nhiều sẽ phải kiểm tra ngay vì 
sao trẻ lại ăn ít? 

Với cách làm minh bạch và đầy nhiệt 
huyết, chỉ trong một thời gian ngắn 100% 
phụ huynh Trường Mầm non Tân Xuân 
đã đăng ký cho con được ăn bữa ăn bán 
trú tại trường. 

Nói về điều này, Cô Mỹ Linh tỏ ra hồ 
hởi “Nhìn các em ăn ngon, gọn gàng 
(một số em còn xin thêm) nhiều đứa trẻ 
nơi đây, tiếp thu đồ ăn tốt nên đã thay đổi 
từng ngày. 

Phụ huynh vui mừng vì sự đổi thay của 
con. 

Còn tập thể giáo viên, công nhân viên 
của trường đã rất vui vì mình làm tròn 
trách nhiệm, làm đúng lương tâm nhà 
giáo. 

Phan Tuyết // 
http://giaoduc.net.vn.- 2019 

 (ngày 18 tháng 3)
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TRƯỜNG NGÔ QUYỀN GIAO LƯU VỚI GIÁO SƯ NHẬT BẢN 

ọc sinh tâm đắc nhất nội dung 
Giáo sư trao đổi về định hướng 
nghề nghiệp, đặc biệt với học sinh 

lớp 12 trong giai đoạn chọn nghề nghiệp 
cho tương lại.  

Ngày 13/3, hơn 500 học sinh khối 11 
và 12 trường Ngô Quyền huyện đảo Phú 
Quý tỉnh Bình Thuận có buổi giao lưu với 
Giáo sư Kim Doo Chul - Giảng viên Đại 
học Okayama, Nhật Bản (thông qua 
phiên dịch). 

 

Giáo sư Kim Doo Chul Giảng viên Đại học 
Okayama, Nhật Bản giao lưu với học sinh huyện 
đảo Phú Quý (Ảnh nhà trường cung cấp). 

Trong buổi giao lưu, Giáo sư Kim Doo 
Chul đã nói về quá trình học tập và làm 
việc của mình, biết chấp nhận và vượt 
qua những thất bại để nắm bắt cơ hội 
trong cuộc sống.  

Bên cạnh đó, Giáo sư cũng cho học 
sinh biết sự khác biệt giữa học sinh Nhật 
Bản với học sinh Việt Nam.  

Đồng thời, Giáo sư nói chuyện về tiềm 
năng du lịch đảo Phú Quý trong tương 

lai, giải đáp nhiều câu hỏi của học sinh 
về việc tìm hiểu thông tin du học Nhật. 

Thầy Nguyễn Hải Thọ, Hiệu trưởng 
nhà trường cho biết: 

"Hiện Giáo sư Kim Doo Chul đang 
giảng dạy tại Trường Đại học Sư phạm 
thành phố Hồ Chí Minh và Đại học khoa 
học xã hội và nhân văn. 

 

Hơn 500 học sinh khối 11 và 12 trong buổi giao 
lưu với Giáo sư Kim Doo Chul (Ảnh nhà trường 
cung cấp). 

Nhân chuyến đi du lịch ngoài đảo Phú 
Quý nên nhà trường đã mời Giáo sư về 
trường để nói chuyện với học sinh”. 

Buổi giao lưu diễn ra vô cùng hào 
hứng.  

Học sinh tâm đắc nhất nội dung Giáo 
sư trao đổi về định hướng nghề nghiệp 
cho lớp trẻ đặc biệt với học sinh lớp 12 
trong giai đoạn chuẩn bị chọn nghề 
nghiệp cho tương lai. 

Phan Tuyết // 
http://giaoduc.net.vn.- 2019 

 (ngày 14 tháng 3) 
---------------------------------------------------------- 

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN AN 1 ĐÓN NHẬN 1000 CUỐN 
SÁCH TRUYỆN. 

hát động “Mô hình thư viện xanh 
và phong trào đọc sách” cho học 
sinh toàn trường nhằm hình thành 

thói quen đọc sách trong các em.  

Chương trình “Mô hình thư viện xanh 
và phát động phong trào đọc sách” đã 
diễn ra khá sôi nổi tại Trường Tiểu học 

H 

P 

http://img.giaoduc.net.vn/w801/Uploaded/2019/aslyefjpeag/2019_03_13/53745048_1373009996172039_1045775045667848192_n.jpg
http://img.giaoduc.net.vn/w801/Uploaded/2019/aslyefjpeag/2019_03_13/53489137_1373010046172034_4999203836460531712_n.jpg
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Tân An 1 thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận vào 
chiều ngày 15/3. 

Tham dự chương trình có Trung tâm 
văn hóa Thông tin & Thể thao – Đoàn 
thanh niên thị xã (đơn vị tài trợ chính) và 
toàn thể giáo viên cùng gần bốn trăm em 
học sinh nhà trường. 

 

Học sinh Trường Tiểu học Tân An 1 thị xã La Gi 
trong chương trình "Mô hình thư viện xanh và 
phát động đọc sách" (Ảnh tác giả) 

Mở đầu chương trình, các em học sinh 
đã mang đến một số tiết mục văn nghệ 
khá vui nhộn.  

Hiệu trưởng nhà trường cô Huỳnh Thị 
Bích Thủy đã nêu lên tầm quan trọng của 
việc đọc sách.  

Thông qua đó, phát động “Mô hình thư 
viện xanh và phong trào đọc sách” cho 
học sinh toàn trường nhằm hình thành 
thói quen đọc sách trong các em. 

 

Ông Trần Hiếu Nam Phó giám đốc Trung tâm 
Văn hóa & Thể thao đã kí bàn giao 1000 cuốn 
sách cho nhà trường (Ảnh tác giả) 

Ông Trần Hiếu Nam Phó giám đốc 
Trung tâm Văn hóa & Thể thao thị xã đã 
kí bàn giao 1000 cuốn sách cho nhà 
trường với cam kết: 

“Nhà trường có trách nhiệm quản lý, 
phục vụ học sinh. Thực hiện việc bảo 
quản và trả đúng số lượng sách đã nhận 
theo thời gian quy định (15/3-15/4/2019). 

 

Đại diện học sinh các lớp lên chọn sách (Ảnh tác 
giả) 

Đại diện học sinh các lớp, lên chọn 
những cuốn sách mình yêu quý để trang 
bị cho góc thư viện của lớp mình. 

 

Đại diện Trung tâm Anh ngữ Mỹ Úc trao quà cho 
học sinh có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh tác giả) 

Cũng trong chương trình này, đại diện 
Trung tâm Anh ngữ Mỹ Úc cũng trao 5 
phần quà cho học sinh khó khăn trong 
trường.  

Phan Tuyết // 
http://giaoduc.net.vn.- 2019 

 (ngày 16 tháng 3) 

http://img.giaoduc.net.vn/w801/Uploaded/2019/aslyefjpeag/2019_03_15/img2315_1.jpg
http://img.giaoduc.net.vn/w801/Uploaded/2019/aslyefjpeag/2019_03_15/img2322.jpg
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III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

BÌNH THUẬN CHỦ ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH TẢ LỢN 
CHÂU PHI 

à địa phương giáp ranh với tỉnh 
Đồng Nai - thủ phủ của chăn nuôi 
và chế biến lợn ở phía Nam, cùng 

với đó là tuyến quốc lộ 1 đi qua địa bàn, 
để phòng chống dịch tả lợn châu Phi, tỉnh 
Bình Thuận đã đưa ra nhiều phương án 
cụ thể ngăn ngừa dịch bệnh nguy hiểm 
này… 

Ông Lê Tuấn Phong, Phó Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết, 
ngay sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ về phòng chống dịch tả lợn 
châu Phi, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 
Thuận đã chỉ đạo các sở, ngành, địa 
phương cần phòng ngừa ngay từ đầu để 
tránh lây lan. Các ngành, các địa phương 
tuyên truyền ngay đến các xã, phường, 
thôn, khu phố, cơ sở chăn nuôi về tình 
hình và cách ngăn chặn dịch bệnh. Kiểm 
soát chặt chẽ vấn đề vận chuyển, mua 
bán lợn và các sản phẩm từ lợn. Ở cấp 
huyện, thành lập ngay các tổ công tác, 
thực hiện hướng dẫn người chăn nuôi vệ 
sinh phòng bệnh. Các huyện giáp ranh 
với các tỉnh khác bao gồm Đức Linh, 
Hàm Tân và Tuy Phong sẽ có 3 chốt 
kiểm soát tạm thời, thành lập đường dây 
nóng để sẵn sàng ứng phó 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận 
cũng đã xây dựng kế hoạch hành động 
cụ thể. Theo đó, khi chưa phát hiện bệnh, 
tổ chức kiểm soát, giám sát các phương 
tiện giao thông đường bộ, đường thủy, 
khách du lịch từ các nước đã và đang có 
dịch bệnh mang thịt lợn, kể cả các sản 
phẩm thịt lợn đã qua chế biến vào tỉnh. 
Tăng cường chỉ đạo chăn nuôi an toàn 
sinh học, thực hành chăn nuôi tốt, xây 
dựng cơ sở an toàn dịch bệnh. Định kỳ 

tổ chức vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại 
các khu vực chăn nuôi, các chợ, điểm 
buôn bán, giết mổ lợn và các sản phẩm 
của lợn bằng vôi bột hoặc hóa chất. 
Hàng ngày thực hiện vệ sinh, khử trùng 
tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca 
giết mổ lợn. 

Hướng dẫn người chăn nuôi, thú y cơ 
sở tăng cường theo dõi, giám sát đàn 
lợn, nếu phát hiện lợn bệnh, nghi mắc 
bệnh dịch tả lợn châu Phi, lợn chết không 
rõ nguyên nhân hoặc lợn, sản phẩm của 
lợn nhập lậu, không rõ nguồn gốc thì cần 
lấy mẫu (trước khi xử lý tiêu hủy theo quy 
định của pháp luật) để chẩn đoán, xét 
nghiệm. Khi phát hiện ổ dịch dịch tả lợn 
châu Phi tại Bình Thuận, Ban Chỉ đạo 
phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi 
của tỉnh sẽ trực tiếp đến ngay các địa 
phương có dịch, có nguy cơ bị dịch bệnh 
để kiểm tra, đôn đốc và tổ chức các biện 
pháp chống dịch. 

 

Giữ cho chuồng trại thoáng mát và sạch sẽ là 
một trong những giải pháp phòng chống dịch tả 
lợn châu Phi. (Ảnh: K.V) 

Chi cục Thú y tỉnh Bình Thuận đã và 
đang phối hợp với các địa phương 
hướng dẫn người chăn nuôi, thú y cơ sở 

L 
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tăng cường theo dõi đàn lợn, áp dụng 
các biện pháp an toàn sinh học trong 
chăn nuôi. Cụ thể, hàng ngày vệ sinh 
chuồng trại chăn nuôi; vệ sinh tiêu độc 
khử trùng người, phương tiện ra vào khu 
vực chăn nuôi; định kỳ phun hóa chất tiêu 
độc khử trùng toàn bộ khu vực chăn nuôi; 
hạn chế tối đa việc ra, vào thăm cơ sở 
chăn nuôi nhất là tại các cơ sở sản xuất 
giống... 

Chi cục Thú y tỉnh Bình Thuận cũng đề 
nghị Phòng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn các huyện, Phòng Kinh tế thị 
xã, thành phố triển khai thực hiện tốt 
tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại các 
khu vực chăn nuôi, các chợ, điểm buôn 
bán, giết mổ lợn và các sản phẩm của 
lợn bằng vôi bột hoặc hóa chất. Đến nay 
các địa phương đã phun khử trùng được 
1.293 lít thuốc sát trùng. Khuyến cáo đối 
với hộ chăn nuôi, gia trại, thường xuyên 
thực hiện vệ sinh, phun thuốc sát trùng 
tiêu diệt các loại mầm bệnh. Đồng thời, 
người chăn nuôi cần có biện pháp ngăn 
chặn các loại côn trùng, gặm nhấm vì 
chúng có thể mang mầm bệnh từ nơi này 
sang nơi khác. Không tham gia mua bán, 
vận chuyển, tiêu thụ bất kỳ lợn bệnh, lợn 
nghi bị bệnh, các loại sản phẩm thịt lợn 
bệnh. Mua con giống rõ nguồn gốc; 
không sử dụng thức ăn thừa, thức ăn tận 
dụng chưa qua xử lý nhiệt chín, tốt nhất 
là không sử dụng. Không cho thương lái, 
phương tiện vận chuyển vào khu chuồng 
nuôi vì có thể mang theo mầm bệnh từ 
nơi khác vào. Khi phát hiện lợn bệnh, 
nghi bị bệnh, không bán chạy lợn bệnh, 
không giết mổ, không vứt xác lợn chết ra 
môi trường vì sẽ làm lây lan rất nhanh; 
không điều trị vì bệnh này không điều trị 
được, chưa có vắc xin. Không để những 
người bán cám, bán thuốc vào khu 
chuồng nuôi nếu chưa thực hiện sát 
trùng tiêu diệt mầm bệnh.  Đối với trang 
trại, cơ sở chăn nuôi quy mô lớn, tăng 
cường các biện pháp an toàn sinh học; 
yêu cầu tất cả cán bộ, công nhân kỹ thuật 

phải thực hiện nghiêm; có biện pháp xử 
lý, sát trùng mọi phương tiện, dụng cụ ra 
vào trang trại… Thường xuyên tổng vệ 
sinh, phun thuốc sát trùng khu vực nuôi, 
khu vực xung quanh; trên các tuyến 
đường trong và từ ngoài đi vào trại. 

Liên quan đến công tác phòng chống 
dịch tả lợn châu Phi, Công an tỉnh Bình 
Thuận cũng đã vừa triển khai đồng bộ 
các giải pháp cấp bách khống chế dịch, 
tăng cường phối hợp giữa Công an các 
đơn vị, địa phương trong tỉnh, các đơn vị 
chức năng như Chi cục Thú y, Chi cục 
Quản lý thị trường, Chi cục Hải quan 
nhằm thực hiện các biện pháp phòng 
dịch có hiệu quả. 

Theo đó, Công an Bình Thuận sẽ phối 
hợp với các ngành chức năng theo dõi, 
nắm tình hình các cơ sở kinh doanh, 
chăn nuôi giết mổ, chế biến thực phẩm 
và các đối tượng có biểu hiện nghi vấn 
về hoạt động buôn bán, vận chuyển, tiêu 
thụ sản phẩm lợn không rõ nguồn gốc, 
nhập lậu để răn đe, phòng ngừa, đồng 
thời xử lý nghiêm các trường hợp vi 
phạm. Tuyên truyền để cán bộ chiến sĩ, 
người dân không tham gia vào hoạt động 
buôn bán, vận chuyển, nhập lậu lợn. Làm 
tốt công tác phát động phong trào quần 
chúng, vận động các cơ sở chăn nuôi 
thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh 
môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. 
Phối hợp các lực lượng chức năng kiểm 
tra, kiểm soát, xử lý các phương tiện giao 
thông vận chuyển các sản phẩm có biểu 
hiện nghi vấn, góp phần phòng ngừa, 
ngăn chặn sự lây lan của bệnh dịch tả 
lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh. 

Được biết, tỉnh Bình Thuận hiện có 
294.014 con lợn, bao gồm lợn thịt và lợn 
nái. Trong đó, tập trung nhiều ở huyện 
Hàm Thuận Bắc 24.590 con, huyện Tánh 
Linh 43.521 con, huyện Đức Linh 80.000 
con và huyện Hàm Tân 82.476 con… 

K.V // http://cpv.org.vn.- 2019  
(ngày 7 tháng 3) 
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BÌNH THUẬN HUY ĐỘNG TỔNG LỰC NGĂN CHẶN 
DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI 

ến nay, toàn tỉnh Bình Thuận đã 
thiết lập 9 chốt kiểm dịch động vật 
tạm thời trên các tuyến quốc lộ và 

tỉnh lộ giáp ranh với các tỉnh lân cận. 

Bình Thuận là địa bàn có nhiều tuyến 
quốc lộ đi qua, nên luôn tiềm ẩn nguy cơ 
vận chuyển động vật nhiễm bệnh dịch tả 
lợn châu Phi vào địa bàn các tỉnh phía 
Nam.  

Do vậy, công tác kiểm tra, kiểm soát 
ngăn chặn loại dịch bệnh nguy hiểm này 
đang được địa phương triển khai quyết 
liệt. 

 

Các chốt kiểm dịch tại Bình Thuận. 

Toàn tỉnh Bình Thuận có hơn 294.000 
con lợn, nuôi tập trung chủ yếu ở các 
huyện: Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Tân và 
Hàm Thuận Bắc. Mặc dù trên địa bàn 
chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh 
dịch tả lợn châu Phi, nhưng dịch đang 
xảy ra và lan rộng ở một số tỉnh phía Bắc, 
do vậy tỉnh Bình Thuận hết sức đề cao 
cảnh giác, nhất là chú trọng việc kiểm tra, 
kiểm soát khâu vận chuyển lợn và sản 
phẩm từ lợn để ngăn chặn kịp thời mầm 
bệnh lan vào địa phương. 

Ngày 21/3, phóng viên VOV có mặt tại 
chốt Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc, 
đóng trên Quốc lộ 28, dưới khu vực đèo 
Gia Bắc giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng. Tại 
đây, lực lượng thường trực có 5 người, 

gồm: thú y huyện, cảnh sát giao thông 
huyện, phó chủ tịch UBND xã Thuận 
Hòa, dân quân, cán bộ thú y xã. Tất cả 
các xe chở động vật, nhất là lợn, từ Lâm 
Đồng qua đều được kiểm soát nghiêm 
túc. 

Ông Nguyễn Văn Sáng, cán bộ thú y 
huyện Hàm Thuận Bắc đang làm nhiệm 
vụ nói: “Nếu trên xe có động vật, thì phải 
phun thuốc sát trùng iodine phủ tất cả 
các động vật trên xe, kể cả xe. Nhất là 
con heo, phải cho xử lý rất nghiêm túc về 
mặt hóa chất, sau đó cho kiểm tra tất cả 
niêm chì và giấy kiểm dịch. Nếu đúng và 
đủ tiêu chuẩn mới cho nhập tỉnh, còn 
không phải yêu cầu trả lại nơi vị trí xuất 
phát. 

 

Phun hóa chất diệt khuẩn. 

Đến nay, toàn tỉnh Bình Thuận đã thiết 
lập 9 chốt kiểm dịch động vật tạm thời 
trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ giáp ranh 
với các tỉnh Ninh Thuận, Lâm Đồng, Bà 
Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai. 

Những ngày qua, các chốt này đã 
kiểm tra, kiểm soát hơn 300 xe chở lợn 
đi qua địa bàn với khoảng 55.000 con. 
Công tác này hiện được thực hiện 
nghiêm túc theo chỉ đạo của UBND tỉnh./. 

Việt Quốc // https://vov.vn.- 2019 
(ngày 21 tháng 3)

Đ 

https://images.vov.vn/cr_w600/uploaded/69lwz2nmezg/2019_03_21/binh_thuan_kiem_soat_dich_vov_ighg.jpg
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BÌNH THUẬN KIỂM SOÁT CHẶT VẬN CHUYỂN THỊT LỢN 
QUA ĐỊA BÀN  

áng 13/3, ông Lê Tuấn Phong, Phó 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
Bình Thuận cùng các ngành liên 

quan kiểm tra chốt kiểm dịch động vật 
tạm thời trên quốc lộ 1A tại xã Vĩnh Tân, 
huyện Tuy Phong (Bình Thuận).  

 

Chốt kiểm dịch động vật tạm thời trên quốc lộ 1A 
tại xã Vĩnh Tân. Ảnh: baobinhthuan.com.vn 

Chốt kiểm dịch động vật tạm thời trên 
quốc lộ 1A tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy 
Phong là “của ngõ” của tỉnh, tiếp giáp với 
tỉnh Ninh Thuận, có vai trò quan trọng 
trong việc ngăn chặn khống chế dịch 
bệnh. 

Ông Nguyễn Văn Thương, Tổ phó 
chốt kiểm dịch động vật tạm thời trên 
quốc lộ 1A tại xã Vĩnh Tân cho biết, lực 
lượng trực tại chốt đã tiến hành kiểm tra, 
kiểm soát chặt chẽ 24/24 giờ đối với lợn, 
các sản phẩm của lợn ra vào địa bàn tỉnh. 
Từ lúc thành lập chốt (ngày 8/3) đến 
ngày 12/3, chốt kiểm dịch Vĩnh Tân đã tổ 

đã dừng và kiểm tra 17 xe chở gia súc, 
gia cầm; trong đó, có 14 xe chở lợn với 
tổng số lượng 1.154 con. Qua kiểm tra, 
các phương tiện đều chấp hành tốt khai 
báo với chốt để thực hiện kiểm dịch, 
chưa có xe vi phạm cũng như phát hiện 
dịch bệnh. Các xe ra, vào tỉnh qua chốt 
đều được phun thuốc sát trùng theo quy 
định. 

Ông Lê Tuấn Phong đã yêu cầu chốt 
kiểm dịch động vật tạm thời trên quốc lộ 
1A tại xã Vĩnh Tân tiếp tục thực hiện 
nghiêm ngặt khâu kiểm tra, kiểm soát, 
vận chuyển lợn ra vào tỉnh. Chính quyền 
địa phương cùng ngành nông nghiệp đẩy 
mạnh tuyên truyền về chốt kiểm dịch 
động vật tạm thời để các chủ xe chấp 
hành kiểm dịch. Bên cạnh đó, ngoài việc 
đảm bảo lực lượng trực tại chỗ, không 
được chủ quan, lơ là, chốt kiểm dịch 
động vật tại xã Vĩnh Tân phải đảm bảo 
đủ vật tư, hoá chất để khử trùng cho các 
xe ra, vào tỉnh. 

Để ngăn chăn dịch bệnh tả lợn châu 
Phi xâm nhập và lây lan trên địa bàn tỉnh, 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã 
thành lập 2 chốt kiểm dịch động vật tạm 
thời trên quốc lộ 1A tại xã Tân Đức 
(huyện Hàm Tân) và xã Vĩnh Tân (huyện 
Tuy Phong). Bên cạnh đó, 5 chốt kiểm 
dịch tạm thời cũng được thành lập tại 5 
huyện tiếp giáp với các tỉnh như: huyện 
Bắc Bình (giáp ranh tỉnh Lâm Đồng); 
huyện Hàm Thuận Bắc (giáp ranh tỉnh 
Lâm Đồng); huyện Hàm Tân (giáp ranh 
tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu); huyện Tánh Linh 
(giáp ranh tỉnh Đồng Nai), huyện Đức 
Linh (giáp ranh Đồng Nai). 

Các địa phương trong tỉnh cũng khẩn 
trương tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc 
buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn đồng 
thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn 
người chăn nuôi tuân thủ các quy định 

S 
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của pháp luật trong hoạt động chăn nuôi. 
Các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai 
thực hiện tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu 
độc tại các khu vực chăn nuôi, các chợ, 
điểm buôn bán, giết mổ lợn và các sản 
phẩm của lợn bằng vôi bột hoặc hóa 

chất. Đến nay, các địa phương đã phun 
khử trùng được 1.293 lít thuốc sát 
trùng… 

Hồng Hiếu // https://baotintuc.vn.- 
2019 (ngày 13 tháng 3) 

----------------------------------------------------------- 

BÌNH THUẬN NGUY CƠ CHÁY RỪNG CẤP CỰC KỲ NGUY HIỂM 

heo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình 
Thuận, tính đến đầu tháng 
3/2019, nhiều diện tích rừng trên 

địa bàn tỉnh trong tình trạng có nguy cơ 
cháy ở cấp độ V (cấp cực kỳ nguy hiểm). 

Bình Thuận là một trong những vùng 
khô hạn nhất cả nước. Lượng mưa trung 
bình ít nên luôn phải đối mặt với nguy cơ 
cháy rừng cao. Tổng diện tích rừng trên 
địa bàn tỉnh khoảng 350.000 ha. Trong 
số này, có trên 100.000 ha nguy cơ cháy 
cao. 

Đặc biệt khi thời tiết diễn biến bất 
thường như hiện nay, nguy cơ cháy rừng 
càng báo động hơn. Hiện rừng tại các 
huyện Tuy Phong, Đức Linh, Tánh Linh, 
Hàm Tân được liệt kê có nguy cơ cháy ở 
cấp độ V, nếu cháy rừng xảy ra thì hầu 
hết các kiểu rừng đều dễ bắt lửa với tốc 
độ lan rất nhanh. 

Theo Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận, 
rút kinh nghiệm những năm trước rừng 
thường bị cháy khi xuất hiện nắng nóng. 
Năm nay việc phòng chống cháy rừng 
được triển khai nhanh chóng xuống từng 
địa phương và các đơn vị quản lý rừng. 
Ngay từ đầu mùa khô, các địa phương 
trong tỉnh đã tập trung thực hiện phương 
án “4 tại chỗ”, đó là lực lượng tại chỗ, chỉ 
huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu 
cần tại chỗ trong phòng cháy, chữa cháy 
rừng. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn củng cố Ban Chỉ huy bảo vệ rừng – 
phòng chống chữa cháy rừng từ cấp 
huyện đến các xã có rừng và chủ rừng 
với hơn 1.000 thành viên; tập huấn 
nghiệp vụ chữa cháy rừng cho nhân viên 

kiểm lâm trên địa bàn. Nghiệm thu và 
đưa vào sử dụng hiệu quả các hạng mục 
công trình lâm sinh phục vụ phòng chống 
cháy rừng tại các Ban quản lý rừng 
phòng hộ, rừng đặc dụng như làm băng 
cản lửa, thu gom xử lý vật liệu cháy.… 

Trước cảnh báo cháy rừng ở cấp cực 
kỳ nguy hiểm, UBND tỉnh Bình Thuận có 
văn bản yêu cầu sở, ngành, địa phương 
liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc 
văn bản chỉ đạo của Chính phủ, UBND 
tỉnh về quản lý, bảo vệ rừng và phòng 
cháy chữa cháy rừng trong mùa khô năm 
2019. 

Theo đó, yêu cầu UBND các huyện, thị 
xã, thành phố chỉ đạo lực lượng liên 
ngành cấp huyện thực hiện tốt Quy chế 
phối hợp trong bảo vệ rừng và phòng 
cháy chữa cháy rừng, có kế hoạch bảo 
đảm lực lượng, vật tư, trang thiết bị và 
hậu cần theo phương châm 4 tại chỗ, 
thường trực tại địa phương để sẵn sàng 
phối hợp các lực lượng ứng phó trong 
trường hợp xảy ra cháy rừng… 

Theo Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận, 
nắng hạn tiếp tục kéo dài đến tháng 9 sẽ 
thách thức rất lớn cho bảo vệ rừng. Hiện 
các đơn vị kiểm lâm đang triển khai 
phòng chống và cảnh giác cao độ nạn 
cháy rừng. Đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh 
báo, thông báo cấp cháy rừng, tuần tra 
bảo vệ rừng, đôn đốc kiểm tra thường 
xuyên. Các chốt trực cháy 24/24 giờ ở 
các vùng rừng trọng điểm nhằm kiểm 
soát tốt tình hình khi xảy ra cháy rừng, 
không để cháy rừng lây lan diện rộng. 

Nguyễn Thanh // https://baotintuc.vn.- 
2019 (ngày 5 tháng 3)

T 
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CHỢ 130 TỈ XÂY XONG, HÀNG LOẠT TIỂU THƯƠNG 
LẠI… BỎ CHỢ 

gôi chợ bề thế với kinh phí xây 
dựng hơn 130 tỉ đồng thì hàng 
loạt tiểu thương ở TP Phan Thiết, 

tỉnh Bình Thuận lại đóng quầy, bỏ chợ. 

 

Hàng loạt ki-ốt ở chợ Phan Thiết đóng cửa 

Trên tầng lầu khu B chợ Phan Thiết 
hiện nay là một khung cảnh đìu hiu, vắng 
vẻ với hàng loạt ki-ốt nối tiếp nhau khóa 
cửa im lìm, bên ngoài dán tờ giấy A4 có 
ghi dòng chữ tìm người sang nhượng lại 
quầy. Theo số lượng đếm được, tại khu 
vực này có khoảng 100 ki-ốt nhưng gần 
một nữa trong số đó hiện trong tình trạng 
vắng chủ, đóng cửa nghỉ bán. 

Tiểu thương Nguyễn Thị Ngọc Lan 
cho biết nguyên nhân của việc hàng loạt 
ki-ốt đóng cửa tại đây là do tiểu thương 
không buôn bán được nên đành bỏ chợ. 
Cụ thể, bà đưa ra trường hợp gian hàng 
đồ khô của mình có ngày bán chỉ được 1 
sản phẩm trị giá 30.000 đồng. Còn doanh 
thu mỗi ngày dưới 100.000 đồng là 
chuyện thường xuyên. Những ngày 
doanh thu cao nhất là những ngày cận 
Tết, nhưng cũng chỉ bán được tầm 
khoảng từ 700.000-800.000 đồng. "Buôn 
bán vậy làm sao trụ nổi" - bà Lan cho 
biết. 

 

Nhiều tiểu thương bỏ chợ, sang lại quầy vì ế ẩm 

Tương tự, chị Nguyễn Thị Hồng, tiểu 
thương kinh doanh mặt hàng nhang đèn 
và đồ khô, buồn bã nói: "Chợ gì đâu mà 
người bán nhiều hơn người mua. Cả 
ngày doanh thu bán được chỉ vài chục 
nghìn đồng chẳng đủ đóng thuế, phí nói 
chi đến lời". Kế bên cạnh ki-ốt của chị 
Hồng, có hàng loạt ki-ốt đã bỏ trống hơn 
2 tháng nay. Một số quầy trong quá trình 
tìm người sang nhượng lại, một số tạm 
thời cho những gian hàng khác trong chợ 
thuê làm kho chất hàng hóa với mức giá 
200.000 đồng/tháng. 

 

Tiểu thương thuê quầy ở tầng trên chợ Phan 
Thiết gần như đã bỏ chợ 

 

N 
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Chúng tôi có mặt tại khu vực tầng lầu 
này trong thời gian từ 9 giờ 30 phút 
đến10 giờ 30 phút sáng, nhưng ghi nhận 
chỉ có 5 người khách đến mua hàng. Các 
tiểu thương chỉ biết ngồi "tám chuyện" 
với nhau cho đỡ buồn. 

Ông Lê Văn Hậu, Trưởng Ban Quản lý 
chợ Phan Thiết, cho biết chợ này được 
xây mới với kinh phí trên 130 tỉ đồng, đi 
vào hoạt động từ tháng 8-2015, có diện 
tích sử dụng khoảng 13.000 m2, quy mô 
1 trệt 1 lầu chia làm 2 khu A và B và được 
kết nối với nhau bằng cầu vượt băng 
ngang. Ông Hậu thừa nhận hiện nay việc 

buôn bán của nhiều tiểu thương trong 
chợ gặp khó khăn do sức mua giảm 
mạnh, nhất là những mặt hàng quần áo, 
bánh kẹo, đồ khô do xu hướng người tiêu 
dùng tìm đến những cửa hàng tiện lợi, 
siêu thị hiện đại thay vì các khu chợ 
truyền thống. Quy mô chợ Phan Thiết 
hơn 1.200 quầy nhưng hiện chỉ có 
khoảng 700 quầy đang hoạt động. Trong 
số đó nhiều quầy trong tình trạng hoạt 
động cầm chừng. 

Việt Khánh // https://nld.com.vn.- 
2019 (ngày 5 tháng 3)

---------------------------------------------------------- 

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐỒNG THÁP TRAO 
NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT CHO HỘ NGHÈO TẠI TỈNH BÌNH THUẬN 

ừa qua, tại Ủy ban nhân dân 
huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận 
đã diễn ra buổi Lễ trao nhà đại 

đoàn kết cho các Hộ nghèo tại Huyện.  

 

Ông Lưu Hoàng Tân - Chủ tịch, Giám đốc Công 
ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, Ông 
Phạm Năng Hiệp - Giám đốc Công ty TNHH 
MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận (thứ nhất và 
thứ hai từ trái qua) nhận kỷ niệm chương tại 
buổi Lễ. 

Nhằm góp phần thực hiện Chương 
trình giảm nghèo của huyện Phú Quý, 
tỉnh Bình Thuận, Công ty TNHH MTV Xổ 
số kiến thiết Đồng Tháp đã ủng hộ Quỹ 
“Vì người nghèo” huyện Phú Quý để xây 

dựng 03 căn nhà cho hộ nghèo với tổng 
trị giá 150 triệu đồng. 

Nhằm tiếp tục hỗ trợ cho các gia đình 
là hộ nghèo trên địa bàn hai tỉnh Bình 
Thuận và Đồng Tháp có điều kiện vươn 
lên thoát nghèo bền vững; Lãnh đạo 
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết 
Đồng Tháp và Bình Thuận tiếp tục đồng 
hành và hỗ trợ thêm cho các hộ nghèo 
của hai địa phương trong thời gian tới. 

Chương trình trao tặng nhà tình 
thương, đại đoàn kết cho hộ nghèo là 
một trong những hoạt động rất có ý nghĩa 
của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết 
tỉnh Đồng Tháp nhằm chung tay hỗ trợ 
cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn 
ổn định cuộc sống và cũng để gắn kết 
chặt chẽ mối giao hảo giữa các Công ty 
Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam. 

  

T.Vi // http://www.sggp.org.vn.- 
2019 (ngày 24 tháng 3)

 

 

V 
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ĐÃ CÓ HÀNG CHỤC NGÀN CON HEO QUA CHỐT KIỂM DỊCH 
TÂN ĐỨC 

áng 20/3, Chi cục Chăn nuôi và 
Thú y Bình Thuận cho biết, tính 
đến hết ngày 19/3,  2 chốt kiểm 

dịch động vật tạm thời trên QL 1 tại xã 
Tân Đức (Hàm Tân) và xã Vĩnh Tân (Tuy 
Phong) đã dừng kiểm tra hàng trăm xe 
chở hàng chục ngàn con heo được chở 
qua chốt. 

 

Một chiếc xe chở heo dừng lại để kiểm tra tại 
chốt kiểm dịch 

Trong đó tại chốt Tân Đức với 282 xe 
chở lợn, với 40.168 con. Ngoài ra, có 35 
xe chở trâu bò với 1.474 con và 37 xe 
chở gia cầm với 55.870 con. Còn tại chốt 
Vĩnh Tân với 37 xe chở heo với 4.861 
con; 1 xe chở trâu bò với 26 con và 4 xe 
chở gia cầm với 7.700 con. 

Trước đó, vào ngày 8/3 các chốt kiểm 
động vật tạm thời trên QL 1 được UBND 
tỉnh thành lập đưa vào hoạt động nhằm 

ngăn chặn DTLCP xâm nhập trên địa 
bàn. 

Ông Lê Tấn Bật, Trưởng phòng Dịch 
tễ (Chi cục Chăn nuôi và Thú y), cũng là 
Tổ trưởng tổ kiểm dịch Tân Đức, cho 
biết, các chốt đã tiến hành kiểm tra, kiểm 
soát chặt chẽ 24/24 giờ đối với lợn, các 
sản phẩm của lợn ra vào địa bàn tỉnh.  

Qua giám sát cho thấy đối với chốt 
Vĩnh Tân là hầu hết xe chở lợn từ ngoài 
Bắc và miền Trung vào. Còn tại chốt Tân 
Đức chủ yếu là xe chở lợn từ Đồng Nai 
ra Phan Thiết tiêu thụ và ngược lại. 

Theo ông Bật, tính đến thời điểm này 
qua kiểm tra các xe chở động vật qua 
chốt vẫn chưa phát hiện vi phạm. Các xe 
đều tuân thủ và mang theo đầy đủ các 
giấy tờ về kiểm dịch. Bên cạnh đó, các 
xe ra, vào tỉnh qua chốt đều được phun 
thuốc sát trùng theo quy định. 

Được biết, tính đến cuối năm 2018, 
tổng đàn lợn của tỉnh hơn 294.000 con. 
Do để ngăn DTLCP xâm nhập ngoài 
thành lập 2 chốt trên QL 1, thì các huyện 
trên địa bàn tỉnh này cũng thành lập 7 
chốt kiểm dịch động vật. Cụ thể, huyện 
Đức Linh 2 chốt, Hàm Thuận Bắc 2 chốt 
và các huyện Tánh Linh, Hàm Tân, Bắc 
Bình đều lập 1 chốt. 

Kim Sơ // https://nongnghiep.vn.- 
2019 (ngày 20 tháng 3)

---------------------------------------------------------- 

KHAI MẠC HỘI CHỢ CÔNG NÔNG NGHIỆP VÀ 
THƯƠNG MẠI BÌNH THUẬN NĂM 2019 

hiều 23/3, tại Trung tâm văn hóa 
tỉnh Bình Thuận, Hội chợ Công 
Nông nghiệp và Thương mại Bình 

Thuận năm 2019 đã chính thức mở cửa 

phục vụ nhu cầu mua sắm, thưởng lãm 
của người dân và du khách. 

Hội chợ do Trung tâm Xúc tiến thương 
mại tỉnh Bình Thuận phối hợp với các 
đơn vị tổ chức. Hội chợ Công Nông 

S 

C 
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nghiệp và Thương mại Bình Thuận năm 
2019 được tổ chức có quy mô khoảng 
200 gian hàng với sự tham gia của các 
doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.  

Các gian hàng tập trung giới thiệu sản 
phẩm thuộc các ngành hàng như: nông 
thủy sản, thực phẩm, hàng gia dụng, tiêu 
dùng, thời trang, hóa mỹ phẩm, sản 
phẩm công nghiệp, sản phẩm làng 
nghề…  

Để đem lại cơ hội mua sắm tốt nhất 
cho người tiêu dùng, hầu hết các doanh 
nghiệp đều tổ chức nhiều chương trình 
giảm giá, khuyến mại. Ngoài ra, hội chợ 
còn bố trí khu vui chơi giải trí, ẩm thực và 
các chương trình biểu diễn ca nhạc, giao 
lưu văn nghệ, trò chơi dự thưởng, góp 
phần tạo ra một địa điểm vui chơi, mua 
sắm cho người tiêu dùng và khách du 
lịch.  

Theo Ban tổ chức, trong suốt thời gian 
diễn ra hội chợ, ban tổ chức sẽ thường 

xuyên kiểm tra, giám sát nguồn gốc, vệ 
sinh an toàn thực phẩm đối, niêm yết giá 
cả với sản phẩm hàng hóa đồng thời 
thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo vệ 
sinh môi trường, phòng chống cháy nổ… 

 Hội chợ Công Nông nghiệp và 
Thương mại Bình Thuận năm 2019 
nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến 
thương mại, tạo điều kiện cho các doanh 
nghiệp sản xuất kinh doanh trong và 
ngoài tỉnh giới thiệu các sản phẩm hàng 
hóa, dịch vụ đến người tiêu dùng. Đây 
còn là cơ hội để các doanh nghiệp sản 
xuất, kinh doanh trong tỉnh tham gia giao 
lưu hợp tác, tiếp cận và tìm kiếm mở rộng 
thị trường kinh doanh. 

Hội chợ sẽ kéo dài từ 23/3 đến hết 
ngày 31/3./.  

Hồng Hiếu // https://bnews.vn.- 
2019 (ngày 23 tháng 3)

---------------------------------------------------------- 

LỚP TRƯỞNG TRẦN CÔNG MẪN ĐƯỢC MINH OAN, 
ĐÃ ĐI HỌC TRỞ LẠI 

ôi thật sự xúc động khi nghe cô 
giáo nói “Mẫn bị oan chị ạ. Tội 
nghiệp em ấy! Nếu làm gì để minh 

oan được cho Mẫn, em cũng sẽ làm”.  

Em Trần Công Mẫn học sinh lớp 10A3 
Trường Trung học phổ thông Nguyễn 
Huệ thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận đã trở 
lại lớp học hôm 14/3, sau thời gian suy 
sụp tinh thần vì dính nghi án “ngủ với cô 
giáo”. 

Lớp 10A3 chưa bao giờ lại vui đến thế.  

Các bạn đón em bằng những nụ cười, 
những vòng tay ôm, những lời động viên 
chân tình và những cái xiết tay thật chặt. 

Người vui nhất có lẽ là cô giáo chủ 
nhiệm Trần Thị Bích Trâm.  

 

 

Trần Công Mẫn (em cầm 3 trái bóng) trong sự 
chào đón của bạn bè (Ảnh GVCN) 

Thời gian Mẫn bị cư dân mạng xỉ vả, 
lên án và công kích, chính cô là người đã 
tất tả chạy đôn chạy đáo khắp nơi, nhờ 
người này, cậy người kia đính chính 

T 
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thông tin sai lệch, rồi viết bài, chia sẻ bài 
viết để giúp Mẫn mau được minh oan.  

Tôi thật sự xúc động khi nghe cô giáo 
nói “Mẫn bị oan chị à  

Tội nghiệp em ấy! Nếu làm gì để minh 
oan được cho Mẫn, em cũng sẽ làm”. 

Ngay cái đêm 7/3, khi cộng đồng mạng 
săn hình ảnh, lập facbook giả của Mẫn 
một cách chóng mặt để “ném đá” không 
thương tiếc, cô Bích Trâm đã tìm mọi 
cách liên lạc với một nhà báo để nhờ giúp 
đỡ 

Dù thông tin cũng đã được nhà báo 
giúp cải chính kịp thời, nhưng đang trong 
cơn “say” công kích của cộng đồng 
mạng, cũng chẳng mấy ai quan tâm đến 
những điều đã được đính chính kia.   

Khi có những bài báo đầu tiên viết về 
nỗi oan của, cô giáo chủ nhiệm Bích 
Trâm lại kêu gọi tất cả học sinh của lớp, 
của trường, những học sinh cũ đang học 
hay nay đã đi làm cùng chung tay chia sẻ 
bài viết lan tỏa rộng khắp, để giúp Mẫn 
có cơ hội được minh oan sớm nhất. 

Nói về Mẫn, cô Bích Trâm luôn dành 
cho em nhiều lời khen “Mẫn là một lớp 
trưởng giỏi, năng nổ trong mọi hoạt động 
của lớp, của trường.  

Mẫn là “cánh tay phải” đắc lực giúp cô 
trong khá nhiều công việc. 

Cậu bé có lực học tốt, có năng khiếu 
môn Anh văn, biết nhảy, biết hát, còn làm 
MC dẫn chương trình cho trường trong 
các buổi giao lưu ngoại khóa.  

Em sống hòa đồng, thân thiện với các 
bạn trong lớp, trong trường nên ai cũng 
yêu quý”. 

Ngày Mẫn suy sụp tinh thần không thể 
đi học, cô Trâm đã xuống nhà thăm hỏi, 
động viên. Hằng ngày trên lớp, cô cũng 
nhắc nhở các bạn thường xuyên ghé 
thăm để Mẫn khỏi buồn.  

Khi Mẫn trở lại trường, cô Bích Trâm 
vui mừng gọi điện thông báo “Hôm nay, 
em Mẫn đã đi học trở lại” trong niềm hân 
hoan khó tả. 

Phan Tuyết // 
http://giaoduc.net.vn.- 2019  

(ngày 15 tháng 3) 
---------------------------------------------------------- 

NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN ĐỒNG HÀNH CÙNG GIẢI 
“ĐUA XE ĐẠP MÙA XUÂN” HUYỆN TUY PHONG LẦN II 

ằm trong chuỗi các hoạt động thể 
dục thể thao mừng xuân năm 
2019, vừa qua, tại xã Chí Công, 

huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đã 
diễn ra Giải Đua xe đạp mùa Xuân huyện 
Tuy Phong lần thứ II năm 2019, do công 
ty Nhiệt điện Vĩnh Tân tài trợ. 

Giải Đua xe đạp mùa Xuân huyện Tuy 
Phong lần thứ II năm 2019 có sự tham 
gia 62 tay đua tranh tài các nội dung hệ 
Nam chính, Nam phong trào và Nữ 
phong trào, các tay đua thi đấu theo thể 
thức đồng hàng tính giờ và xếp hạng cá 
nhân cho từng nội dung 40 km Nam 

chính, 20 km Nam phong trào và 10 km 
Nữ phong trào. Sau lễ khai mạc các tay 
đua chạy diễu hành vòng quanh Thị trấn 
Phan Rí Cửa, sau đó xuất phát từng nội 
dung tại cung đường Hòa Phú – Hòa 
Thắng. 

Với định hướng phát triển sản xuất 
bền vững gắn liền với công tác quan hệ 
cộng đồng, an sinh xã hội để hỗ trợ cho 
các hoạt động phong trào, Công ty Nhiệt 
điện Vĩnh Tân hân hạnh tiếp tục là đơn vị 
tài trợ chính cho giải “ Đua xe đạp huyện 
Tuy Phong” lần thứ II. 

N 
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Bà Nguyễn Thị Mỹ Ngọc- Chánh Văn phòng Công ty 
NĐ Vĩnh Tân trao giải cho các vận động viên 

 

Thông qua giải lần này, Công ty Nhiệt 
Điện Vĩnh Tân mong muốn phong trào 
thể dục thể thao của huyện nhà ngày 
càng phát triển. Đơn vị luôn cổ vũ phong 
trào tập luyện, thi đấu môn đua xe đạp 
trên địa bàn huyện Tuy Phong, tạo ra sân 
chơi cho các vận động viên huyện có 
điều kiện giao lưu, trao đổi, cọ xát, nâng 
cao trình độ chuyên môn, rèn luyện kĩ 
thuật, chuẩn bị tốt cho các giải đấu trong 
và ngoài tỉnh Bình Thuận. 

Minh Ngọc // 
http://tapchicongthuong.vn.- 2019 

(ngày 8 tháng 3) 

Ông Dương Hồng Sơn trao hoa cho đại diện nhà 
 tài trợ 

----------------------------------------------------------- 
NHỮNG PHỤ NỮ VÌ CỘNG ĐỒNG:  

"BÀ MỤ" CỦA RÙA BIỂN HÒN CAU 
hiều đêm thức trắng, bị gai cào 
trầy xước khắp người... là chuyện 
thường xuyên với người canh rùa 

biển đẻ 

Thường xuyên trắng đêm trên đảo 
vắng làm bà đỡ cho rùa biển, cô gái ở 
vùng đất Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) 
đầy nắng và gió dành hết tuổi thanh xuân 
của mình cho rùa biển, loài động vật nằm 
trong Sách Đỏ Việt Nam. 

Nín thở chờ rùa đẻ 

Sau khi học xong du lịch, quản trị kinh 
doanh ở TP HCM, Lưu Yến Phi về lại quê 
nhà xin một chân nhân viên văn phòng 
tại Khu Bảo tồn biển Hòn Cau (huyện Tuy 
Phong) nhưng cô chỉ thích nơi nào có 
biển. Khi thấy tổ tuần tra bờ biển của cơ 
quan thiếu người nên Phi đã xung phong 
hỗ trợ. 

Vùng biển Hòn Cau được Quỹ quốc tế 
Bảo vệ thiên nhiên coi là bãi đẻ của rùa 

biển ở vùng biển Thái Bình Dương do từ 
tháng 4 đến tháng 8 âm lịch hằng năm, 
rùa biển từ khắp nơi kéo về sinh sản tại 
đây. Đó cũng là khoảng thời gian mà Phi 
có mặt tại đảo nhiều hơn ở nhà. Vào mùa 
rùa biển sinh sản, mỗi tháng Yến Phi phải 
túc trực tại đảo Hòn Cau từ 10 ngày đến 
nửa tháng liền để canh rùa đẻ trứng. Mỗi 
ca trực bắt đầu từ 21 giờ hôm trước đến 
rạng sáng hôm sau. Với hành trang là 
chiếc túi ngủ, đèn pin và một số dụng cụ 
cần thiết khác, Phi cùng 2 thành viên 
trong tổ tuần tra đi dọc bãi biển, len lỏi 
qua từng tảng đá, cây rừng trên đảo để 
theo dõi rùa làm tổ, đẻ trứng. Yến Phi cho 
biết những con dễ tính thì sau khi lên bờ 
một thời gian ngắn là chúng làm tổ rồi đẻ 
ngay. Nhưng cũng có nhiều con cứ làm 
hết tổ này đến tổ khác, ngụy trang đủ 
kiểu có khi mất 3-4 đêm mới chịu "lâm 
bồn". Nhiều đêm Phi thức trắng canh, 
kiếm chỗ nấp, bị gai cào trầy xước khắp 
người là chuyện thường xuyên. Rùa biển 

N 
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rất nhạy âm thanh, ánh sáng nên lúc lên 
bãi chuẩn bị đẻ, nếu bị kinh động sẽ bò 
xuống biển hoặc đang đẻ sẽ ngừng. Vì 
vậy, khoảng thời gian canh rùa đẻ nhiều 
khi Phi không dám… thở mạnh. Sau khi 
đẻ xong, rùa lập tức quay xuống biển, tất 
cả trứng được Phi và các thành viên của 
tổ tuần tra đem về trại ấp, chăm sóc và 
theo dõi nhiệt độ thích hợp, quá trình này 
kéo dài từ 45-60 ngày đến lúc trứng nở 
thành rùa con. 

 

Lưu Yến Phi đã đỡ đẻ cho hàng ngàn rùa biển ở 
đảo Hòn Cau 

Hiện nay, việc hỗ trợ rùa biển đẻ trứng 
tại các khu bảo tồn hay vườn quốc gia 
trong cả nước chủ yếu là nam đảm nhận 
do phải thức trắng nhiều đêm liền trên 
đảo cùng với việc thiếu thốn các tiện nghi 
cơ bản. Là khu bảo tồn nên đảo Hòn Cau 
hạn chế dân cư sinh sống, hiếm nước 
ngọt, việc tắm giặt của cô gái này là 
xuống biển ngâm mình rồi lên bờ phơi 
nắng cho khô người. Tối đến, giường là 
bãi biển ướt sũng hay những mặt phẳng 
đá lởm chởm ê buốt lưng. "Lúc đầu Phi 
cũng ngại nhưng riết rồi cũng quen, được 
làm công việc yêu thích cảm thấy vui lắm. 
Thức canh rùa đẻ, rồi mang trứng đi ấp 
đợi đến ngày nở ra rùa con. Nhìn những 
chú rùa nhỏ xíu chạy về phía biển, vui 
mừng đến phát khóc" - Phi vui vẻ cho 
biết. 

Chung tay thả rùa về biển 

Càng gắn bó với công việc "đỡ đẻ" cho 
rùa biển, Yến Phi càng dành tình yêu đặc 

biệt cho loài động vật này. Phi bày tỏ chỉ 
mong sau này các em, các cháu sẽ còn 
được thấy rùa biển thật chứ không phải 
là hình ảnh trên tivi hay trong sách báo, 
tuy nhiên để bảo vệ rùa biển không chỉ là 
hành động cá nhân mà quan trọng hơn 
là sự chung tay của cộng đồng. 

Cùng các nhân viên trong Khu Bảo tồn 
biển Hòn Cau, cứ thời gian rảnh là Phi 
cùng các bạn đi đến từng hộ gia đình, 
các khu dân cư, kết hợp trong các cuộc 
họp của địa phương để lồng ghép nội 
dung tuyên truyền chung tay bảo vệ rùa 
biển. Phi kể: "Lúc đầu thấy tụi em đến 
tuyên truyền, nhiều ngư dân thờ ơ lắm 
nhưng tụi em cứ nói hoài, các chú, các 
bác dần cũng hiểu và hợp tác. Trước 
đây, nhiều ngư dân khi đánh bắt được 
rùa biển thường xẻ thịt hoặc đem bán 
nhưng hiện nay, nhiều người đã chủ 
động thả rùa về với biển. Biết được điều 
này, tụi em vui lắm, vì chỉ có ý thức của 
cộng đồng mới góp phần bảo vệ loài 
động vật sắp tuyệt chủng này". 

Hằng năm, Tổ chức Bảo tồn thiên 
nhiên thế giới thường tổ chức chương 
trình "Tình nguyện viên bảo tồn rùa biển" 
trên đảo Hòn Cau. Từng tham gia 
chương trình tình nguyện viên năm 2018, 
anh Nguyễn Tấn Nam, một nhân viên 
văn phòng ở TP HCM, bày tỏ: "Khi được 
Phi dẫn đi xem rùa đẻ trứng, nghe kể 
nhiều câu chuyện về rùa biển, tình yêu 
rùa biển của cô gái này đã lan tỏa sang 
anh cũng như nhiều thành viên trong 
đoàn. Chúng tôi thấy mình phải có trách 
nhiệm để bảo vệ loài động vật này". Ông 
Nguyễn Văn Long - ngư dân ở xã Vĩnh 
Tân, huyện Tuy Phong - cho biết với ngư 
dân thì khi đánh bắt được hải sản đều 
đem bán, rùa biển cũng vậy nhưng từ lúc 
được các bạn trẻ của khu bảo tồn biển 
Hòn Cau tuyên truyền về nguy cơ tuyệt 
chủng của loại động vật này, mỗi khi 
đánh bắt được rùa biển, ông và các bạn 
thuyền đều tự động thả rùa về biển. 
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Yến Phi 35 tuổi, đen giòn, đậm người, 
giọng nói sang sảng đặc trưng của con 
gái xứ biển, mải mê với tình yêu dành 
cho rùa biển, cô vẫn chưa lập gia đình. 
Công việc bảo tồn cực nhọc nhưng hiện 
nay tổng thu nhập hằng tháng của Phi chỉ 
gần 3 triệu đồng. Thế nhưng, Yến Phi 
cười giòn tan cho biết: "Em còn độc thân 
nên cũng không có nhu cầu nhiều, được 
làm công việc mình thích là vui rồi. Nếu 
quá 1 tháng không ra đảo, không được 
canh rùa đẻ trứng chắc em buồn chết 
mất". 

Chỉ 1/1.000 rùa biển sống sót đến 
lúc sinh sản 

Việt Nam là nơi cư trú của 5 loài rùa 
biển gồm: rùa da, rùa xanh/vích, đồi mồi, 
quản đồng và đồi mồi dứa. Tất cả loài rùa 
này hiện được bảo vệ ở cấp độ cao nhất. 
Theo các nhà khoa học, một con rùa biển 
phải mất 30 năm mới trưởng thành và chỉ 
có 1 trong hơn 1.000 rùa con sống sót 
được tới thời điểm sinh sản. Sau nhiều 
năm bị khai thác tận diệt, rùa biển nước 
ta đang có nguy cơ biến mất bởi các hoạt 
động săn bắt, buôn bán trái phép của con 
người. 

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra 
ngày 5-3 

Hoài Thương // Người lao động.- 
2019.- Số 8196 (ngày 7 tháng 3).- Tr.8 

---------------------------------------------------------- 

“THẮP SÁNG ƯỚC MƠ” MỘT CHƯƠNG TRÌNH Ý NGHĨA 
NHÂN VĂN CẦN ĐƯỢC NHÂN RỘNG 

hững nụ cười cảm động, những 
tiếng cảm ơn được trao đi, bao 
vất vả, khó khăn của các anh chị 

em đoàn viên hàng tháng trời chuẩn bị 
đã được đền đáp...  

Sân khấu lung linh đầy sắc màu, dàn 
âm thanh cực chuẩn, những lời ca tiếng 
hát chứa chan tình người cùng màn tấu 
hài mang đến nhiều tiếng cười sảng 
khoái cho người nghe được các ca sĩ, 
diễn viên có tên tuổi ở thành phố Hồ Chí 
Minh biểu diễn trong đêm 23/3 vừa qua 
đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng 
nhiều khán giả. 

Ngỡ đó chỉ là buổi ca nhạc, tấu hài 
thông thường, nhưng không phải, đây 
chính là chương trình ca  nhạc “Thắp 
sáng uớc mơ” lần 3 do Thường trực 
Đảng ủy, Ban thường vụ huyện đoàn, chi 
đoàn Khối Cơ quan chính quyền huyện 
Hàm Tân tỉnh Bình Thuận tổ chức, nhằm 
gây quỹ giúp đỡ những hoàn cảnh bị 
bệnh tật hiểm nghèo và học sinh khó 
khăn trên toàn địa bàn huyện.  

Hàng ngàn khán giả ngồi chật cứng 
sân khấu để nghe chia sẻ về những hoàn 
cảnh bi thương trong cuộc sống.  

 

Chương trình ca nhạc "Thắp sáng ước mơ" diễn 
ra vô cùng hoành tráng (Ảnh tác giả) 

Mỗi hoàn cảnh đều có những nỗi đau 
khổ riêng. Thế nhưng họ có một điểm 
chung là thiếu tiền chữa bệnh. Vì thế nỗi 
đau, sự khốn khó họ gặp phải càng trở 
nên bi đát hơn.   

Đó là, cô bé Thảo Nguyên vì hoàn 
cảnh gia đình nghèo khó phải nghỉ học từ 
năm lớp 8 để xin đi làm công nhân với 

N 
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mong muốn giảm bớt gánh nặng cơm áo 
gạo tiền cho cha mẹ. 

 

Mỗi hoàn cảnh được trao 35 triệu đồng (Ảnh tác 
giả) 

Thế nhưng, em đã bị tai nạn giao 
thông dẫn đến chấn thương sọ não.  

Để cứu em, gia đình đã chạy vạy khắp 
nơi những vẫn không có đủ tiền vì chi phí 
cho ca phẫu thuật quá lớn. 

Cha em nói trong tiếng nghẹn ngào 
“Chẳng lẽ nhìn con chết? Nhưng không 
thế sẽ biết lấy tiền ở đâu?” 

Là em Duy Phương học sinh lớp 8 
Trường Trung học cơ sở Sơn Mỹ phải 
gác việc học hành vì căn bệnh ung thư 
xương giai đoạn cuối.  

Gia đình em thuộc diện khó khăn, 
nghèo khổ nên việc điều trị bệnh cho em 
cũng vô cùng gian nan vất vả.  

Để cứu em, bác sĩ chỉ định phải tháo 
khớp háng cắt bỏ một chân.  

Duy Phương có ước ao “Con muốn có 
chiếc chân giả để tiếp tục đến trường đi 
học, sau này đi làm nuôi mẹ vì mẹ đã quá 
vất vả rồi?” 

Là chú Đặng Xuân Dung (81 tuổi), 
hằng ngày đẩy người vợ bị tai biến trên 
chiếc xe lăn để nhặt ve chai kiếm sống 
qua ngày. 

Dù trời nắng đổ lửa hay trời mưa gió, 
hai vợ chồng vẫn lang thang bên ngoài 
từ sáng sớm đến tối mịt mới về chỉ để 
kiếm đủ số tiền ăn trong ngày.  

 

50 suất học bổng được tiếp sức đến trường 
(Ảnh tác giả) 

20 triệu đồng vay hàng xóm chữa 
bệnh cho vợ khi bị tai biến cứ đeo đẳng 
bao năm vẫn chưa thể trả được. 

Và hàng chục học sinh từ bậc tiểu học 
đến bậc trung học phổ thông đang rất 
cần sự tiếp sức trên con đường đến 
trường chinh phục con chữ. 

Anh Nguyễn Ngọc Phong, Bí thư Chi 
đoàn cơ quan khối chính quyền người 
đóng vai trò chính trong chương trình 
“Thắp sáng ước mơ” đã chia sẻ khá xúc 
động: 

“Trong cuộc sống bộn bề đầy lo toan, 
hối hả ngày nay, trong chúng ta đôi khi 
cũng vô tình lãng quên ở đâu đó vẫn còn 
những mảnh đời khó khăn, những hoàn 
cảnh đau thương khốn khó… 

Họ cần lắm những lời thăm hỏi, sự san 
sẻ mang đầy yêu thương để có thêm 
nghị lực sống.  

Họ cần lắm những vòng tay ấm, sự sẻ 
chia, giúp đỡ để có thêm một chút tiền 
trang trải thuốc men, chi phí chữa bệnh, 
chống chọi lại với những bất hạnh đang 
phải gánh chịu.  

Chúng tôi tha thiết kêu gọi sự đồng 
tâm hiệp lực, mỗi người vì mọi người 
cùng chung tay đóng góp…”.  

Niềm vui như vỡ òa khi chương trình 
gây quỹ “Thắp sáng ước mơ” dần khép 
lại, Ban tổ chức vui mừng công bố số tiền 
đã nhận được là 150 triệu đồng. 
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Ban tổ chức đã trao 105 triệu đồng cho 
3 trường hợp đặc biệt khó khăn cần giúp 
đỡ. Đó là em Thảo Nguyên bị mổ não, 
em Duy Phương bị ung thư xương và hai 
ông bà Đặng Xuân Dung (81 tuổi) người 
nhặt ve chai. 

18 triệu đồng trao cho 6 hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn của các năm trước cùng 25 
triệu đồng cho 50 học sinh nghèo của các 
trường học trong toàn huyện. 

“Phần quỹ còn lại Chi đoàn khối tiếp 
tục giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn 

trong thời gian tới” anh Nguyễn Ngọc 
Phong cho biết. 

Những nụ cười cảm động, những 
tiếng cảm ơn được trao đi…bao vất vả, 
khó khăn của các anh chị em đoàn viên 
hàng tháng trời chuẩn bị vừa qua đã 
được đền đáp xứng đáng khi tình người 
thật sự nở hoa.  

Phan Tuyết // 
http://giaoduc.net.vn.- 2019 

 (ngày 25 tháng 3)

---------------------------------------------------------- 

TRẠI GIAM THỦ ĐỨC KỶ NIỆM 109 NĂM NGÀY QUỐC TẾ 
PHỤ NỮ 8-3 CHO PHẠM NHÂN NỮ  

gày 9-3-2019, Trại giam Thủ Đức 
(Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, 
cơ sở giáo dục bắt buộc, trường 

giáo dưỡng - Cục C10, Bộ Công an, 
đóng tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình 
Thuận) tổ chức các hoạt động giáo dục 
truyền thống, hoạt động bổ trợ vui chơi, 
giải trí cho phạm nhân nữ nhân Kỷ niệm 
109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và 
1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. 

 

Chương trình có sự tham gia của hơn 300 phạm 
nhân nữ hiện đang chấp hành án tại Phân trại  

Đến dự chương trình có lãnh đạo Trại 
giam Thủ Đức, đại diện Ban chấp hành 
Đoàn cơ sở, Công đoàn cơ sở, Hội Phụ 
nữ cơ sở, Ban chỉ huy Phân trại 2, Ban 
chỉ huy các đội nghiệp vụ, cán bộ chiến 
sĩ đang công tác tại Đội Giáo dục - Hồ sơ 
và Phân trại 2. Đặc biệt có sự tham gia 
của hơn 300 phạm nhân nữ hiện đang 
chấp hành án tại Phân trại 2. 

Theo Trung tá Vũ Hồng Kiên, Đội 
trưởng Đội Giáo dục - Hồ sơ, chương 
trình được tổ chức nhằm tuyên truyền đề 
cương truyền thống ngày Quốc tế Phụ 
nữ 8-3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng; đồng 
thời chương trình cũng phổ biến chủ 
trương, đường lối, chế độ chính sách, 
quy định của pháp luật…, trong đó có quy 
định dành cho phụ nữ, phạm nhân nữ; 
tuyên truyền phẩm chất đạo đức tốt đẹp 
của người phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là 
tổ chức nhiều hoạt động bổ trợ, vui chơi 
giải trí cho phạm nhân nữ. 

 

Tuyên truyền đề cương truyền thống ngày Quốc 

tế Phụ nữ 8-3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng. 

Qua đó, giúp nâng cao lòng yêu nước, 
sự hiểu biết về pháp luật, về giới và đời 
sống tinh thần, giúp phạm nhân nữ vượt 
qua mặc cảm, an tâm tư tưởng chấp 

N 
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hành án phạt tù, sớm được hưởng chính 
sách khoan hồng của Đảng và Nhà 
nước, về đoàn tụ gia đình, tái hòa nhập 
cộng đồng. 

Dưới đây là một số hoạt động vui chơi, 
giải trí cho phạm nhân nữ:  

 

 

 

 

 

Phú Lữ // http://cand.com.vn.- 2019 
(ngày 9 tháng 3) 

--------------------------------------------------------- 

VÙNG CAO THUẬN HÒA THIẾU NƯỚC SINH HOẠT TRẦM TRỌNG 

han hiếm nước sinh hoạt trầm 

trọng là thực trạng đang xảy ra tại 

xã vùng cao Thuận Hòa, huyện 

Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. 

Người dân ở đây hằng ngày phải chắt 

chiu từng giọt nước để dùng cho ăn 

uống, tắm giặt không hợp vệ sinh.  

Thuận Hòa là xã vùng cao của huyện 

Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận giáp 

với đèo Gia Bắc, tỉnh Lâm Đồng. Năm 

nào cũng vậy, cứ đến mùa khô, dân cư 

trong vùng phải chật vật bòn từng can 

nước để dùng trong sinh hoạt. Năm nay, 

thời tiết khô hạn hơn, nên tình trạng thiếu 

nước lại càng trở nên trầm trọng hơn. 

 
Hằng ngày ông Dương Thanh Kích phải đi mua 

từng can nước về dùng trong sinh hoạt gia đình. 

K 
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Ông Dương Thanh Kích, nhà ở thôn 

Dân Trí, ngày nào phải chở can đi mua 

nước cách nhà gần 2km. Cứ mỗi ngày, 

ông chở ít nhất hai chuyến với 4 can 30 

lít, cả nhà 5 người phải dùng tiện tặn lắm 

mới đủ. Tiền mua nước và tiền xăng đi 

chở mỗi ngày hết hơn 30.000 đồng, mỗi 

tháng tính ra tốn cả triệu bạc.  

Ông Kích cho biết: “Bà con chúng tôi 

rất khổ. Nước dùng không có phải đi 

mua. Mà còn phải bỏ công đi chở nữa, 

không có thời gian đi làm. Bà con rất khổ 

về nước".  

Ở kề đó, anh Lê Dũng Chinh cho biết, 

có khi đi làm về mệt, không kịp đi chở 

nước, gia đình 4 người chỉ tắm giặt sơ 

sài. Nước nấu ăn, rửa chén cũng phải 

chắt chiu từng giọt. Không gì bức bí, khó 

chịu và mất vệ sinh cho bằng thiếu nước 

sinh hoạt.  

 
Theo anh Dũng Chinh: “Nước mang 

về, tôi dùng rửa chén, rửa bát nấu ăn 

phải tiết kiệm lại bớt. Nói chung không vệ 

sinh như những nơi khác. Rồi tắm rửa 

cũng phải tiết kiệm... Ví dụ, mọi người có 

nước thì xả đồ cho sạch, còn tôi xả sơ 

qua coi như là xong". 

Ông Phạm Tuấn Đức, Phó Chủ tịch 

UBND xã Thuận Hòa cho biết, toàn xã có 

hơn 1.770 hộ dân với khoảng 6.800 nhân 

khẩu đang thiếu nước. Chỉ một số ít hộ 

dân ở gần lòng suối khoan giếng là có 

nước. Trong 4 thôn của xã có hai thôn 

Dân Trí và Dân Hiệp là thiếu nước trầm 

trọng nhất vì ở xa khu vực có giếng 

khoan. Nhiều bà con dân tộc thiểu số 

phải vào các khe suối dưới chân núi bòn 

mót từng can nước không đảm bảo vệ 

sinh.  

 
Bà con dân tộc thiểu số ở thôn Dân Hiệp phải 

đào hố, bòn mót nước ở những khe suối trong 

núi mang về dùng 

Ông Đức cho biết: “Trong thời gian 

nắng gắt hiện nay, hơn 2/3 hộ dân của 

xã phải đi mua nước. Đặc biệt là thôn 

Dân Hiệp. Bà con ở thôn Dân Hiệp muốn 

có nước sử dụng phải lên trên các khe 

núi, khe suối sát chân núi để mà đào 

giếng, làm giếng lấy nước về để sinh 

hoạt". 

Theo lãnh đạo địa phương, tình trạng 

thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô ở xã 

vùng cao Thuận Hòa kéo dài từ nhiều 

năm qua. Người dân cũng như chính 

quyền xã đã nhiều lần kiến nghị lên tỉnh, 

lên huyện để được hỗ trợ xây dựng hệ 

thống nước sạch tại đây. Tuy nhiên, do 

thiếu nguồn kinh phí, đến nay tỉnh Bình 

Thuận vẫn chưa thể xây dựng hệ thống 

cấp nước sinh hoạt cho vùng đất khát 

Thuận Hòa./.  

Việt Quốc // https://vov.vn.- 2019 

(ngày 28 tháng 3)
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XÂY DỰNG NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT THẢI SINH HOẠT TẠI 
HUYỆN ĐẢO PHÚ QUÝ 

gày 23-3, tại Phú Quý (Bình 
Thuận), UBND huyện Phú Quý phối 
hợp chủ đầu tư là Công ty Cổ phần 

Thương mại-Xây dựng Đa Lộc tổ chức lễ 
động thổ xây dựng Nhà máy xử lý chất thải 
sinh hoạt và sản xuất phân hữu cơ huyện 
Phú Quý. 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận, huyện Phú 
Quý và chủ đầu tư động thổ xây dựng Nhà máy 
xử lý chất thải sinh hoạt và sản xuất phân hữu 
cơ huyện Phú Quý. 

Dự án Nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt 
và sản xuất phân hữu cơ huyện Phú Quý 
được xây dựng trên diện tích khoảng 2,15 
ha tại thôn Triều Dương, xã Tam Thanh 
với tổng mức đầu tư hơn 60 tỷ đồng. Nhà 
máy được lắp đặt công nghệ tiên tiến từ 
dây chuyền nhập khẩu có quy mô xử lý 70 
tấn rác/ngày, sẽ giải quyết 100% lượng rác 
thải phát sinh hằng ngày tại địa phương, 
và lượng rác thải hiện đang tồn đọng; đồng 
thời tận thu nguồn chất thải có khả năng 
tái chế, sản xuất phân vi sinh từ rác. 

Ông Tạ Minh Nhựt, Phó Bí thư Huyện 
ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quý 
cho biết, Phú Quý là huyện đảo có diện 
tích khoảng 17 km2 nằm giữa Biển Đông, 
là khu vực có nhiều tàu thuyền qua lại và 
tàu thuyền khai thác từ các nơi đến. Với 
dân số gần 30 ngàn người và khách du lịch 
đến Phú Quý ngày càng nhiều, nên lượng 
rác thải sinh hoạt, rác thải hữu cơ, vô 
cơ…là rất lớn so với diện tích của đảo. Ô 
nhiễm môi trường do rác thải đang là vấn 
đề rất nhức nhối ở địa phương. Dự án Nhà 
máy xử lý chất thải sinh hoạt và sản xuất 
phân hữu cơ huyện Phú Quý được xây 

dựng là công trình trọng điểm trong kế 
hoạch phát triển kinh tế-xã hội tại địa 
phương, sẽ khắc phục được tình trạng ùn 
ứ rác thải tại bãi chôn lấp rác sinh hoạt tập 
trung hiện hữu từ nhiều năm nay. 

 

Chất thải sinh hoạt tồn đọng, ùn ứ tại bãi chôn 
lấp của huyện đảo Phú Quý là vấn đề nhức nhối 
về môi trường tại địa phương. 

Ông Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc Công 
ty CP TM-XD Đa Lộc cho biết, để xử lý rác 
một cách triệt để và hiệu quả, Công ty sẽ 
thực hiện thí điểm mô hình phân loại rác 
tại nguồn cho ba xã của huyện đảo. Cùng 
với đó, sẽ phối hợp với ngành văn hóa, 
thông tin tại địa phương tuyên truyền nhằm 
nâng cao ý thức của cộng đồng về việc giữ 
gìn vệ sinh môi trường, làm cho huyện đảo 
luôn xanh-sạch-đẹp. 

Tại lễ động thổ, Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai cho biết, 
Phú Quý được công nhận huyện đạt chuẩn 
nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Bình 
Thuận từ năm 2016, việc kêu gọi nhà đầu 
tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải sinh 
hoạt để giải quyết vấn đề môi trường tại 
địa phương là rất cần thiết và phù hợp với 
chủ trương của tỉnh trong điều kiện nguồn 
ngân sách của tỉnh còn hạn chế; đồng thời 
cũng là thực hiện đúng cam kết của tỉnh 
Bình Thuận với Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn về thực hiện hoàn thành 
Nhà máy xử lý rác huyện Phú Quý. 

Dự kiến đến tháng 9-2019, Nhà máy sẽ 
hoàn thành và đi vào hoạt động. 

Đình Châu // 
http://nhandan.com.vn.2019  

(ngày 24 tháng 4) 

N 
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AI TỰ Ý PHÂN LÔ, BÁN ĐẤT NỀN KHU DU LỊCH SUỐI CÁT? 

hời gian gần đây, trên một số trang 
mạng xã hội xuất hiện thông tin rao 
bán một phần diện tích đất và các 

hạng mục công trình của dự án Khu vui 
chơi giải trí và du lịch Suối Cát (gọi tắt là 
Khu du lịch Suối Cát) thuộc địa bàn TP 
Phan Thiết, (tỉnh Bình Thuận). Tuy nhiên, 
chủ đầu tư của dự án này cho biết đó chỉ 
là hành vi gian dối của một doanh nghiệp 
khác, người dân cảnh giác kẻo bị lừa. 

Sau một thời gian thi công, ngày 
15/12/2006 dự án Khu du lịch Suối Cát do 
Công ty TNHH Suối Cát làm chủ đầu tư đã 
chính thức khai trương đưa vào hoạt động.  

 

Khách sạn trong Khu du lịch Suối Cát 

Một dự án du lịch có khu vui chơi giải trí 
khá đồ sộ nằm ngay cửa ngõ TP. Phan 
Thiết từng thu hút một lượng khách khá 
lớn trong thời gian đầu khai trương. Khách 
du lịch, đặc biệt là trẻ em được hấp dẫn 
với nhiều trò chơi như nhà trẻ, cầu tuột, 
nhà banh, pháo đài hơi, khinh khí cầu, tàu 
lượn cao tốc, lâu đài thám hiểm, hồ tạo 
sóng nhân tạo, thú nhún, nhà hóa trang, 
vườn chơi mạo hiểm, cầu treo, thuyền lắc, 
nhà thủy cung, khu trò chơi dưới nước…  

Bên cạnh đó, Khu du lịch Suối Cát còn 
đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí của 
người tham quan với khu café bar nhạc 
sống, café sân vườn, hồ bơi, karaoke, 
bida, nhà hàng hải sản, nhà hàng tiệc cưới 
với sức chứa trên 1.000 khách…  

Tuy nhiên, sau một thời gian dài hoạt 
động, việc kinh doanh ở Khu du lịch Suối 
Cát không còn thuận lợi, không đông 
khách như trước. Thay vì đầu tư vào các 

dịch vụ, hoạt động vui chơi giải trí, ẩm 
thực… để thu hút khách hàng, xoay vòng 
vốn nhanh thì Công ty TNHH Suối Cát lại 
đầu tư ồ ạt để mua đất mở rộng dự án và 
những đầu tư xây dựng cơ bản khác như 
xây dựng khách sạn 5 tầng nên đã tiêu tốn 
một lượng vốn khá lớn.  

Sau khi Ngân hàng Nông nghiệp & phát 
triển Nông thôn Việt Nam (Chi nhánh tỉnh 
Bình Thuận) ngừng không cho vay vốn 
nữa khiến toàn bộ Khu du lịch Suối Cát lao 
đao. Để có vốn đầu tư cho các hạng mục 
công trình đang còn dang dở, chủ đầu tư 
đã phải chạy vạy vay vốn bên ngoài với lãi 
suất rất cao…  

Đáng chú ý, trong khi chủ đầu tư là 
Công ty TNHH Suối Cát đang liên hệ với 
các tổ chức tín dụng và những nhà đầu tư 
khác để vay vốn nhằm mục đích đầu tư, 
phát triển hơn nữa đối với Khu du lịch Suối 
Cát thì thật bất ngờ trên một số trang mạng 
xã hội xuất hiện thông tin về một công ty 
đã cho người vào sử dụng trái phép một 
phần diện tích đất và các hạng mục nằm 
trong khuôn viên Khu du lịch Suối Cát, tự 
ý lập dự án, phân lô, chia nền, rao bán 
công khai trên mạng xã hội.  

Ông Nguyễn Văn Sơn- nguyên Giám 
đốc Công ty TNHH Suối Cát bức xúc: “Rõ 
ràng Khu du lịch Suối Cát có tổng diện tích 
là 54.807m2, trước đây đã được UBND 
tỉnh Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận đầu 
tư cho Công ty TNHH Suối Cát làm chủ 
đầu tư. Kể từ sau ngày được cấp phép, 
công ty chúng tôi đã bỏ ra hàng trăm tỷ 
đồng để đầu tư xây dựng các hạng mục dự 
án. Hiện tại trên pháp lý thì toàn bộ Khu du 
lịch Suối Cát vẫn thuộc quyền quản lý, khai 
thác sử dụng của công ty chúng tôi. Thế 
nhưng, không hiểu tại sao Công ty kia đã 
dựa vào đâu mà tự ý đưa người vào khuôn 
viên để chiếm dụng đất trái phép, ngang 
nhiên phân lô, chia nền, rao bán công khai 
trên mạng xã hội. Tôi đề nghị các cơ quan 
chức năng sớm vào cuộc, xử lý nghiêm 

T 
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hành vi sai trái của công ty này để trả lại 
quyền lợi hợp pháp cho công ty chúng tôi”. 

Được biết, ông Nguyễn Văn Sơn (đại 
diện cho Công ty TNHH Suối Cát) đã chính 
thức có đơn tố cáo gửi UBND tỉnh Bình 
Thuận, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình 
Thuận, Công an tỉnh Bình Thuận…  

Trao đổi với báo chí, ông Võ Thanh 
Bình- Chánh văn phòng UBND tỉnh Bình 
Thuận cho biết, UBND tỉnh Bình Thuận đã 
rà soát đối với các dự án được cấp phép 
đầu tư trên địa bàn thành phố Phan Thiết 
thì nhận thấy không có bất kỳ dự án nào 
được UBND tỉnh cấp phép đầu tư trên 
khuôn viên của dự án Khu du lịch Suối Cát 
mà chủ đầu tư là Công ty TNHH Suối Cát. 
UBND tỉnh Bình Thuận cũng đang đề nghị 
Công an tỉnh Bình Thuận vào cuộc điều 
tra, làm rõ và xử lý nghiêm đối với những 
cơ quan nào có hành vi sai phạm, làm ảnh 

hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh 
Bình Thuận trong thời gian qua. 

Sau quá trình theo dõi thực tế, UBND 
tỉnh Bình Thuận nhận thấy đây là dự án có 
quy mô, suất đầu tư lớn trên địa bàn tỉnh, 
phục vụ nhu cầu lớn về vui chơi giải trí cho 
nhân dân địa phương và khách du lịch. Do 
vậy, UBND tỉnh Bình Thuận đã có công 
văn đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ doanh 
nghiệp Suối Cát tháo gỡ những khó khăn 
về nguồn vốn, để hoàn thiện và đưa vào 
khai thác hiệu quả dự án - ông Võ Thanh 
Bình cho biết thêm. 

Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông 
tin về vấn đề này. 

Anh Minh // 
https://baovephapluat.vn.- 2019 

 (ngày 10 tháng 3) 

---------------------------------------------------------- 

BÌNH THUẬN KỊP THỜI CHẤN CHỈNH VI PHẠM ĐẤU THẦU 

áo cáo công tác đấu thầu năm 2018 
của tỉnh Bình Thuận cho thấy, đây 
là một trong những địa phương nắm 

bắt và theo dõi kỹ phản ánh của Báo Đấu 
thầu về hoạt động đấu thầu trên địa bàn. 
Từ đó, cơ quan quản lý nhà nước về đấu 
thầu của Bình Thuận đã vào cuộc nhanh, 
có hiệu quả và nhận được nhiều phản hồi 
tốt của các nhà thầu. 

 

Ảnh minh họa: Internet 

Không còn cảnh đá nhầm sân 

Theo báo cáo về tình hình thực hiện 
hoạt động đấu thầu năm 2018 trên địa bàn 
tỉnh Bình Thuận, địa phương này đã thẳng 
thắn nhìn nhận, “một số chủ đầu tư/bên 

mời thầu chưa nghiêm túc trong quá trình 
tổ chức lựa chọn nhà thầu dẫn đến nhiều 
nhà thầu không phải là doanh nghiệp cấp 
nhỏ và siêu nhỏ nhưng trúng thầu các gói 
thầu quy mô nhỏ khá nhiều”. 

Thực tế cho thấy, trong tháng 8/2018, 
Báo Đấu thầu đã có bài viết “Bao giờ hết 
cảnh nhà thầu đá nhầm sân?” phản ánh 
tình trạng nhà thầu được xếp vào quy mô 
lớn vẫn liên tục được chấm trúng nhiều gói 
thầu vốn dĩ chỉ dành cho nhà thầu là doanh 
nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Cụ thể như tại 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 
Hàm Thuận Bắc công bố kết quả lựa chọn 
nhà thầu (KQLCNT) Gói thầu số 5 Xây lắp 
hạng mục cầu Bến Ông Tượng thuộc Dự 
án Đường từ Quốc lộ 28 đi cầu Bến Ông 
Tượng, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận 
Bắc. Gói thầu này có giá gói thầu: 
4.497.667.540 đồng. Liên danh Công ty 
CP Xây dựng Bình Nam - Công ty TNHH 
Xây dựng Phan Đình đã trúng thầu với giá 
trúng thầu là 4.488.509.000 đồng. 

B 
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Tiếp đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình 
Thuận khi công bố KQLCNT Gói thầu số 
02 NCB-Bình Thuận: Xây lắp công trình 
Khối 07 phòng học Trường THPT Hàm 
Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận thuộc Dự án 
Phát triển giáo dục trung học phổ thông 
giai đoạn 2. Nhà thầu Phan Đình cũng 
trúng thầu với giá 4.499.726.000 đồng (giá 
gói thầu là 4.546.100.000 đồng). 

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu 
thầu, Công ty TNHH Xây dựng Phan Đình 
đã tự kê khai quy mô là doanh nghiệp lớn. 
Vì vậy, việc Nhà thầu Phan Đình liên tiếp 
được lựa chọn trúng thầu hai gói thầu xây 
lắp có giá dưới 5 tỷ đồng đã khiến các nhà 
thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ 
“dậy sóng”. 

Theo dõi từ thời điểm sau khi Báo Đấu 
thầu phản ánh tình trạng nêu trên, đến thời 
điểm hiện tại, Nhà thầu Phan Đình được 
ghi nhận không còn trúng các gói thầu quy 
mô nhỏ. Tháng 12/2018, Phan Đình được 
Công ty TNHH MTV Hưng Đông Dương 
chấm trúng Gói thầu Thi công xây dựng 
khối nhà chính và các công trình phụ trợ, 
hạ tầng kèm theo (bao gồm cả cung cấp, 
lắp đặt thiết bị điều hòa, thiết bị khác) thuộc 
Dự án Trụ sở và kho vật chứng Chi cục Thi 
hành án dân sự huyện Hàm Tân, tỉnh Bình 
Thuận. Gói thầu này có giá 9.762.451.042 
đồng. 

Theo đánh giá của các nhà thầu, cơ 
quan quản lý nhà nước về đấu thầu tại 
Bình Thuận đã nắm bắt kịp thời, có sự 
kiểm tra và đã yêu cầu các chủ đầu tư/bên 
mời thầu thực hiện nghiêm quy định về nội 
dung phân loại quy mô gói thầu để lựa 
chọn nhà thầu. Từ đó, góp phần chấn 
chỉnh sớm tình trạng nhà thầu “đá nhầm 
sân” tồn tại khá lâu trên địa bàn. 

Vào cuộc nhanh từ phản ánh của nhà 
thầu 

Báo cáo của tỉnh Bình Thuận cũng cho 
biết, “vẫn còn một số chủ đầu tư chậm phát 
hành HSMT theo thời gian đã đăng tin trên 

Báo Đấu thầu đã làm giảm tính cạnh tranh, 
minh bạch trong đấu thầu”. Đây là nội dung 
phản ánh khá rõ việc địa phương luôn coi 
báo chí là kênh giám sát hiệu quả hoạt 
động đấu thầu trên địa bàn. Trong tháng 
6/2018, Báo Đấu thầu có bài phản ánh việc 
một loạt nhà thầu phản ánh không mua 
được HSMT tại 2 gói thầu do Ban Quản lý 
dự án (QLDA) đầu tư xây dựng cơ bản 
thuộc Chi cục Phát triển nông thôn Bình 
Thuận làm bên mời thầu. Ngay sau khi 
Báo Đấu thầu vào cuộc tìm hiểu thông tin, 
Sở KH&ĐT Bình Thuận cũng tích cực thực 
hiện vai trò của mình. Theo thông tin của 
Báo Đấu thầu, ngay khi nhận được phản 
ánh của các nhà thầu về việc khó khăn khi 
mua HSMT, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT 
Bình Thuận Nguyễn Văn Quang đã lập tức 
có ý kiến đề nghị Bên mời thầu tạo điều 
kiện để các nhà thầu tiếp cận HSMT, đồng 
thời có giải trình đầy đủ trước những thông 
tin tố cáo của các nhà thầu. 

Theo đường dây nóng của Báo Đấu 
thầu, trong năm 2018, có một số nhà thầu 
tại TP.HCM gặp khó khăn trong việc mua 
HSMT tại Thị xã La Gi (Bình Thuận). Tuy 
nhiên, sau khi các nhà thầu có phản ánh 
đến Sở KH&ĐT Bình Thuận thì sau đó đã 
mua được HSMT. “Các nhà thầu ghi nhận 
sự vào cuộc kịp thời của cơ quan quản lý 
nhà nước về đấu thầu tại Bình Thuận để 
đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình khi 
tham gia đấu thầu”, một số nhà thầu cho 
biết. 

Theo báo cáo, trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận năm 2018 đã thực hiện 75 gói thầu 
lựa chọn nhà thầu qua mạng, với tổng giá 
gói thầu hơn 135 tỷ đồng, tổng giá trúng 
thầu hơn 126 tỷ, tỷ lệ tiết kiệm đạt 6,12%. 
So với năm 2017, số gói thầu áp dụng đấu 
thầu qua mạng tăng hơn gấp đôi (34 gói 
của năm 2017). Các chủ đầu tư đều thực 
hiện nghiêm túc việc công khai thông tin 
đấu thầu. 

Văn Huyền // http://baodauthau.vn.- 
2019 (ngày 19 tháng 3) 
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DŨNG CẢM TRUY BẮT TỘI PHẠM 

ào lúc 3 giờ sáng ngày 5-3, Trung 
tâm tiếp nhận tin báo Cảnh sát 113 
nhận lệnh của Giám đốc Công an 

(CA) tỉnh Bình Thuận tăng cường phối 
hợp với các lực lượng chức năng truy bắt 
đối tượng phạm tội giết người đang lẩn 
trốn. Thiếu úy Nguyễn Văn Hậu được 
phân công nhiệm vụ trong tổ công tác 
CS113 thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý 
hành chính về trật tự xã hội (QLHC về 
TTXH) CA tỉnh Bình Thuận phối hợp 
CAX Hàm Thắng, CAH Hàm Thuận Bắc, 
Phòng CSĐTTP về TTXH vây bắt đối 
tượng Võ Thanh Giàu (1998, trú thôn 
Thắng Hòa, xã Hàm Thắng, H. Hàm 
Thuận Bắc) là đối tượng nghiện ma túy 
đã dùng dao bấm đâm Phạm Văn Son 
(1996, trú thôn Ung Chiếm, xã Hàm 
Thắng) tử vong tại chỗ. Sau khi gây án 
xong, đối tượng trốn trong nhà tắm của 
gia đình, trong tay cầm 1 con dao nhọn. 

Quá trình vây bắt, với bản chất manh 
động, côn đồ, hung hãn, mặc dù đã được 
vận động, thuyết phục ra đầu thú, nhưng 
Giàu vẫn ngoan cố không chấp hành và 
tuyên bố nếu lực lượng Công an vào sẽ 
tự sát, ai vào sẽ đâm chết người đó. Đến 
7 giờ sáng cùng ngày, được lệnh của 
Phó Giám đốc CA tỉnh yêu cầu lực lượng 
có mặt tại hiện trường triển khai các biện 
pháp nghiệp vụ không cho đối tượng tự 
sát, đồng thời được phép sử dụng công 
cụ hỗ trợ để trấn áp, bắt giữ đối tượng 
Giàu, Thiếu úy Hậu cùng các đồng đội 

trực tiếp áp sát khống chế bắt đối tượng. 
Trong quá trình bị bắt giữ, Giàu đã dùng 
dao chống trả quyết liệt, đâm Thiếu úy 
Hậu trọng thương. Song với tinh thần 
cương quyết tấn công trấn áp tội phạm, 
Thiếu úy Hậu vẫn kiên quyết cùng đồng 
đội khống chế được đối tượng, thu giữ 
con dao mà đối tượng dùng để gây án. 

 

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận thăm và 
động viên Thiếu úy Nguyễn Văn Hậu 

Trong suốt quá trình công tác tại Đội 
CS113, Phòng CSQLHC về TTXH, Thiếu 
úy Nguyễn Văn Hậu luôn rèn luyện, ý 
thức gương mẫu, tâm huyết với ngành, 
có bản lĩnh chính trị, tinh thần chiến đấu 
cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ 
được giao, được cấp trên tin tưởng, 
đồng đội quý mến. Những năm qua, 
Thiếu úy Hậu đã được Giám đốc CA tỉnh 
tặng nhiều Giấy khen đột xuất và cao 
điểm về thành tích tấn công trấn áp tội 
phạm. 

Hoàng Ngọc // 
http://cadn.com.vn.- 2019 

 (ngày 8 tháng 3) 

SẮP HOÀN THÀNH DI DỜI CÁC ĐIỂM PHẾ LIỆU RA KHỎI 
KHU DÂN CƯ 

BND tỉnh Bình Thuận vừa ban 
hành Công văn số 766/UBND -KT 
về việc tăng cường kiểm tra, giám 

sát chặt chẽ việc di dời các điểm thu 
mua, tập kết phế liệu ra khỏi khu dân cư 
trên địa bàn tỉnh. 

Theo báo cáo của Sở TN&MT Bình 
Thuận, đến ngày 18/02/2019, đã có 
09/10 địa phương hoàn thành việc di dời 
các điểm thu mua, tập kết phế liệu ra khỏi 
khu dân cư hoặc đã chấm dứt hoạt động, 
chuyển đổi ngành nghề. Tuy nhiên, riêng 
huyện Tuy Phong mới có 13/33 điểm 

V 

U 
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dừng hoạt động hoặc chuyển đổi ngành 
nghề, đạt tỷ lệ 39,4%. 

 

Một điểm thu mua, tập kết phế liệu trong khu dân 
cư 

Vì vậy, để đảm bảo thực hiện dứt điểm 
việc di dời và không để phát sinh mới 
hoặc tái hoạt động trở lại các điểm thu 
mua, tập kết phế liệu trong khu dân cư; 
UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị UBND 
các huyện, thị xã, thành phố tăng cường 
công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ, kiên 
quyết không để phát sinh mới các điểm 
thu mua, tập kết phế liệu trong khu dân 
cư hoặc để các điểm thu mua, tập kết 
phế liệu đã di dời hoặc chấm dứt hoạt 
động, chuyển đổi ngành nghề trước đây 
tái hoạt động trở lại. 

Đồng thời, hướng dẫn các chủ cơ sở 
di dời vào các vị trí xa khu dân cư, phù 
hợp với quy hoạch để tiếp tục hoạt động 
kinh doanh; hỗ trợ, giới thiệu việc làm và 
tạo điều kiện để các hộ chuyển đổi ngành 
nghề. Trong thời gian tới, nếu địa 
phương nào để các điểm thu mua, tập 
kết phế liệu trong khu dân cư tiếp tục 
hoạt động hoặc tái hoạt động trở lại, Chủ 
tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố 
đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch 
UBND tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng 
yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tuy 

Phong cần tập trung chỉ đạo các phòng, 
ban và đơn vị liên quan triển khai các 
biện pháp nhằm di dời các điểm thu mua, 
tập kết phế liệu ra khỏi khu dân cư tập 
trung, đảm bảo hoàn thành trước ngày 
30/3/2019. 

Đặc biệt, UBND tỉnh Bình Thuận giao 
Sở Nội vụ tổ chức kiểm điểm trách nhiệm 
đối với Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong 
và các tập thể, cá nhân có liên quan trong 
việc triển khai thực hiện nhiệm vụ di dời 
các điểm thu mua, tập kết phế liệu ra khỏi 
khu dân cư tập trung không đảm bảo tiến 
độ thời gian theo chủ trương của Tỉnh ủy, 
HĐND và UBND tỉnh Bình Thuận. Kết 
quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh  trước 
ngày 15/3/2019 để xem xét, đề xuất theo 
quy định. 

UBND tỉnh Bình Thuận cũng giao Sở 
TN&MT thường xuyên theo dõi, giám sát, 
đôn đốc các địa phương, đặc biệt là 
UBND huyện Tuy Phong trong việc triển 
khai thực hiện di dời các điểm thu mua, 
tập kết phế liệu ra khỏi khu dân cư tập 
trung theo đúng thời gian quy định, 
không để các điểm thu mua, tập kết phế 
liệu trong khu dân cư tiếp tục hoạt động 
hoặc tái hoạt động trở lại. Nếu địa 
phương nào để các điểm thu mua, tập 
kết phế liệu trong khu dân cư tiếp tục 
hoạt động hoặc tái hoạt động trở lại thì 
Sở TN&MT báo cáo và tham mưu UBND 
tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm của Chủ 
tịch UBND cấp huyện. 

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

2019 (ngày 8 tháng 3)

---------------------------------------------------------- 

TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ KHOÁNG SẢN CHƯA KHAI THÁC  

BND tỉnh Bình Thuận vừa ra Quyết 
định số 03 ban hành Quy định quản 
lý nhà nước về khoáng sản trên địa 

bàn tỉnh. Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở 

TN&MT cung cấp thông tin, số liệu về tiềm 
năng các loại khoáng sản chưa khai thác 
cho UBND quận, huyện, thị xã; phối hợp 
với Sở, ngành liên quan tham mưu để giải 

U 
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quyết đối với đề xuất, kiến nghị của UBND 
quận, huyện, thị xã… 

 

Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn 
còn diễn biến phức tạp (Ảnh MH) 

Các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị khi phát 
hiện có hoạt động khai thác khoáng sản 
trái phép trong khu vực được giao quản lý 
bảo vệ, phải kịp thời ngăn chặn, xử lý giải 
tỏa theo quy định của pháp luật, UBND cấp 
xã phải chỉ đạo lực lượng chức năng đến 
hiện trường kiểm tra cụ thể, ngăn chăn kịp 
thời các hành vi trái phép, đồng thời thông 
báo kịp thời về UBND cấp huyện và Sở 
TN&MT; tích cực phối hợp với các cơ 
quan, đơn vị chức năng trong công tác 
kiểm tra, xử lý vi phạm. Nếu vụ việc xảy ra 
vượt quá thẩm quyền giải quyết thì phải có 
đề xuất, kiến nghị ngay. 

Cùng với đó, khi nhận được thông tin từ 
UBND xã, phường về khai thác, chế biến, 
tàng trữ, vận chuyển khoáng sản trái phép, 
UBND huyện phải chỉ đạo và cử lực lượng 
chức năng phối hợp với UBND xã, 
phường, thực hiện các biện pháp ngăn 
chặn, xử lý kịp thời theo đúng thẩm quyền, 
trách nhiệm được giao; báo cáo kết quả 
thực hiện về Sở TN&MT, UBND tỉnh. 
Trường hợp các hành vi vi phạm có tính 
chất phức tạp, xảy ra trên quy mô rộng, 

vượt quá thẩm quyền giải quyết, UBND 
huyện phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh, 
các Sở, ngành liên quan. 

Các tổ chức, cá nhân được phép hoạt 
động khai thác khoáng sản phải cắm mốc 
tại thực địa các điểm khép góc khu vực 
thăm dò, khai thác khoáng sản theo tọa độ 
đã ghi trong giấy phép trước khi hoạt động. 
Vật liệu và kích thước mốc điểm góc khu 
vực khai thác theo tiêu chuẩn, quy chuẩn; 
đối với trường hợp khai thác cát, sỏi lòng 
sông, việc cắm mốc thực hiện theo tiêu 
chuẩn, quy chuẩn; sau khi hoàn thành việc 
cắm mốc, tổ chức, cá nhân được phép 
hoạt động khoáng sản thông báo bằng văn 
bản để Sở TN&MT phối hợp với UBND cấp 
huyện, cấp xã nơi có khoáng sản được 
khai thác bàn giao mốc tại thực địa theo 
quy định. 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bình Thuận 
yêu cầu khi phát hiện có hoạt động khai 
thác khoáng sản trái phép ở ngoài ranh 
giới khu vực được phép hoạt động khoáng 
sản phải báo báo ngay cho UBND cấp 
huyện, cấp xã để kịp thời xử lý; có trách 
nhiệm lưu giữ, bảo vệ khoáng sản đã khai 
thác nhưng chưa sử dụng, khoáng sản tại 
bãi thải hoặc khoáng sản đi kèm nhưng 
chưa thu hồi trong quá trình khai thác. 
Trường hợp muốn khai thác khoáng sản đi 
kèm trong quá trình khai thác mà loại 
khoáng sản đó chưa ghi trong Giấy phép 
khai thác khoáng sản thì phải gửi văn bản 
đề nghị đến cơ quan có thẩm quyền cấp 
phép loại khoáng sản đó để quyết định… 

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

2019 (ngày 29 tháng 3) 

---------------------------------------------------------- 

"TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG VẬN CHUYỂN 

KHÁCH DU LỊCH BẰNG PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA". 

hủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận tại 
Văn bản số 858/UBND-KGVXNV về 
việc "Tăng cường công tác quản lý 

và hoạt động vận chuyển khách du lịch 
bằng phương tiện thủy nội địa". 

Theo đó, nhằm tăng cường công tác 
quản lý, đảm bảo an toàn cho du khách khi 
đi du lịch bằng phương tiện thủy nội địa; 
đồng thời nâng cao chất lượng, tính 
chuyên nghiệp trong hoạt động dịch vụ vận 

C 
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chuyển khách du lịch bằng phương tiện 
thủy nội địa, Chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Thuận yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, 
địa phương liên quan tổ chức các lớp tập 
huấn nghiệp vụ du lịch dành cho người 
điều khiển phương tiện và nhân viên phục 
vụ trên tàu vận chuyển khách du lịch góp 
phần nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ 
du khách và nâng cao nhận thức trong việc 
đảm bảo an toàn cho du khách. 

 

Ảnh minh họa (nguồn: Báo Giao Thông) 

Ngoài ra, phối hợp với các ngành chức 
năng có liên quan thường xuyên kiểm tra, 
hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp kinh 
doanh vận tải hành khách đường thủy nội 
địa chấp hành tốt các quy định của pháp 
luật về vận tải hành khách. 

Đồng thời, phối hợp với Sở Giao thông 
vận tải và các địa phương rà soát, xác định 
các điểm dừng, đỗ cho phương tiện thủy 
đón trả khách du lịch trên các tuyến đường 
thủy nội địa, tại các cảng, bến thủy nội địa, 
khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở lưu trú du 
lịch trên địa bàn tỉnh. 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng giao Sở 
Giao thông vận tải tăng cường công tác 
quản lý các hoạt động kinh doanh vận tải 
hành khách đường thủy nội địa; thường 
xuyên kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm 
các vi phạm về kinh doanh vận tải hành 
khách đường thủy nội địa, đặc biệt là việc 
thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn 
cho hành khách. 

Kêu gọi, khuyến khích các đơn vị kinh 
doanh vận tải hành khách đường thủy nội 
địa đầu tư các phương tiện hiện đại, chất 
lượng cao nhằm phục vụ tốt nhu cầu của 
khách du lịch. Đồng thời, chủ trì, phối hợp 
với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các 
địa phương rà soát, xác định các điểm 
dừng, đỗ cho phương tiện thủy đón trả 
khách du lịch trên các tuyến đường thủy 
nội địa, tại các cảng, bến thủy nội địa, khu 
du lịch, điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch 
trên địa bàn tỉnh. 

Hướng dẫn và thực hiện việc cấp biển 
hiệu phương tiện vận tải khách du lịch cho 
các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách 
đường thủy nội địa có phục vụ khách du 
lịch theo quy định tại Điều 46 Luật Du lịch 
số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 
2017 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam và tại Mục 2 Nghị định 
168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của 
Chính phủ... 

Trong thời gian qua, hoạt động kinh 
doanh vận chuyển khách du lịch bằng 
đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận phát triển khá nhanh, đáp ứng tốt 
nhu cầu đi lại của du khách. Tuy nhiên, vẫn 
còn nhiều đơn vị kinh doanh vận tải hành 
khách đường thủy nội địa mang tính tự 
phát, sử dụng các loại phương tiện tàu 
đánh cá, ca nô không đảm bảo tiêu chuẩn, 
an toàn kỹ thuật, không đảm bảo các điều 
kiện về kinh doanh vận chuyển hành khách 
đường thủy theo quy định; việc đón trả 
hành khách không theo bến bãi quy hoạch; 
tình trạng nuôi cá lồng bè trên biển phục vụ 
nhu cầu ăn uống, giải trí của du khách tiềm 
ẩn nhiều rủi ro; một số phương tiện vận 
chuyển khách du lịch đi Phú Quý thiếu các 
trang thiết bị cần thiết để phục vụ du khách; 
việc đón tiếp, phục vụ khách du lịch còn 
thiếu tính chuyên nghiệp, chất lượng dịch 
vụ chưa cao. 

Minh Anh // Thể thao Việt Nam.- 
2019.- Số 25 (ngày 26 tháng 3).- Tr.3

 

 

 
 
 

https://toquoc.mediacdn.vn/2019/3/23/3-1553350718612639939419.jpg


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 03 năm 2019                           __             -77- 
 

Thư viện Bình Thuận – Số 286 Trần Hưng Đạo – TP Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận 

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

GÌN GIỮ THƯƠNG HIỆU NƯỚC MẮM PHAN THIẾT  

BÀI 1: LÀNG NGHỀ NƯỚC MẮM HƠN 200 NĂM 
rải qua hơn 200 năm hình thành phát 
triển, thương hiệu nước mắm Phan 
Thiết không những nổi tiếng trong 

nước mà còn được thị trường ngoài nước 
ưa chuộng. 

Thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) 
không chỉ nổi tiếng với những cảnh đẹp 
thiên nhiên trù phú, nơi vùng biển đầy 
nắng gió được mệnh danh là “Thủ đô 
resort” của Việt Nam. 

 

Mỗi năm khoảng 25 triệu lít nước mắm Phan 
Thiết được đưa ra thị trường. Ảnh: TTXVN 

Bên cạnh đó, điều đặc biệt để du khách 
nhắc đến Phan Thiết còn là vì hương vị 
nước mắm nơi đây. Trải qua hơn 200 năm 
hình thành phát triển, thương hiệu nước 
mắm Phan Thiết không những nổi tiếng 
trong nước mà còn được thị trường ngoài 
nước ưa chuộng.  

Bình Thuận là một trong những tỉnh có 
ngư trường lớn của cả nước với vùng biển 
rộng 52.000 km2, bờ biển dài 192 km. 
Hàng năm, sản lượng khai thác hải sản đạt 
trên 200.000 tấn. Với nguồn lợi hải sản dồi 
dào, đây chính là nguồn nguyên liệu phong 
phú, chất lượng tạo nên thương hiệu nước 
mắm Phan Thiết nổi tiếng từ xưa đến nay.  

Ông Trương Quang Hiến, Chủ tịch Hiệp 
hội Nước mắm Phan Thiết cho biết, nghề 
làm nước mắm Phan Thiết đã có tuổi đời 
hơn 200 năm, đây được xem là nghề chính 

giúp ngư dân làng biển có cuộc sống khá 
hơn. 

Nơi đây được thiên nhiên ưu đãi cho 
đường bờ biển rộng và dài, điều kiện tự 
nhiên thuận lợi, lượng cá biển dồi dào đã 
tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các 
nghề đánh bắt thủy hải sản. 

Lượng cá đánh bắt được rất lớn, không 
thể tiêu thụ hết nên ngư dân đã đem cá đi 
muối để bảo quản được lâu hơn. Từ đó, 
ngư dân nơi đây phát hiện ra rằng, việc ủ 
cá với muối có thể tạo thành một thứ nước 
có gia vị đậm đà mà người dân gọi là nước 
mắm.  

Theo “Địa chí Bình Thuận” từ năm 1809 
đến năm 1930, nghề sản xuất nước mắm 
Phan Thiết đã trở thành một ngành công 
nghiệp độc đáo, là ngành công nghiệp duy 
nhất trong nền kinh tế địa phương. 

Năm 1904, Công sứ Pháp ở Bình Thuận 
đã đánh giá Phan Thiết là một trung tâm 
quan trọng nhất của Trung Kỳ về khuếch 
trương thương mại và công nghiệp chế 
biến nước mắm. Năm 1930, tỉnh Bình 
Thuận đã sản xuất đến 40 triệu lít nước 
mắm.  

Ngoài hoạt động sản xuất của dân bản 
địa, cư dân các tỉnh ngoài cũng thuê nhà 
thùng với hàng trăm thùng muối cá tại 
Phan Thiết để kinh doanh mắm chuyển đi 
tiêu thụ tại các vùng khác. Với truyền thống 
cha truyền con nối, nghề làm nước mắm 
Phan Thiết được giữ gìn và phát triển cho 
đến tận ngày nay.  

Ông Nguyễn Văn Kháng, một hộ sản 
xuất nước mắm truyền thống tại phường 
Thanh Hải (thành phố Phan Thiết) cho biết, 
nguyên liệu chính để sản xuất nước mắm 
Phan Thiết chính là cá cơm. 

Có rất nhiều loại cá cơm nhưng ngon 
nhất vẫn là cá cơm than và sọc tiêu. Mùa 

T 

https://bnews.vn/tag/phan-thiet/102823/1.html
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đánh bắt cá cơm thường diễn ra từ tháng 
tư đến tháng tám âm lịch. Nước mắm 
được làm vào thời điểm này thường có 
hương vị rất ngon và đậm đà vì đó là lúc 
cá ngon và tươi nhất. 

Các lều mắm sau khoảng từ 8 đến 12 
tháng sẽ cho ra thành phẩm là nước mắm 
nguyên chất. Loại nước mắm này sẽ 
không phải xử lý gì thêm và có thể đóng 
chai đưa đến tay người tiêu dùng. 

Ở Phan Thiết, các cơ sở sản xuất nước 
mắm được gọi chung là nhà lều. Nhà lều 
nào có thương hiệu nổi tiếng, quy mô sản 
xuất từ 5-7 que trở lên (mỗi que 24 thùng, 
cỡ thùng phổ biến có sức chứa 4 tấn 
nguyên liệu/cái) được gọi là hàm hộ. 

Ưu điểm vốn có của nước mắm Phan 
Thiết là nguyên liệu dồi dào, lợi thế về 
muối khoáng và bí quyết truyền thống độc 
đáo. Muối Phan Thiết với nồng độ mặn 
cao, tinh khiết giúp ủ cá không bị thối và 
cho ra những sản phẩm thơm ngon, sánh 
đậm rất đặc trưng.  

Ông Trương Quang Hiến, Chủ tịch Hiệp 
hội Nước mắm Phan Thiết cho biết, hình 
thành từ thế kỷ 18, giờ đây nước mắm 
Phan Thiết đã trở thành đặc sản nổi tiếng 
của địa phương, là loại gia vị được tin dùng 
cả trong và ngoài nước. 

Hiện nay, tại thành phố Phan Thiết có 
khu vực tập trung nghề làm nước mắm lâu 
đời là: Thanh Hải, Phú Hài, Đức Thắng và 
Hàm Tiến - Mũi Né. Nước mắm Phan Thiết 
rất dễ nhận biết bởi màu vàng rơm, trong 
vắt, sánh, mùi thơm đặc trưng không thể 
lẫn với các loại nước mắm khác. 

Các sản phẩm sản xuất, đóng chai tại 
Phan Thiết, đáp ứng các điều kiện quy 
định về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng và 
bảo đảm các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh 
thực phẩm mới được phép gắn tem, nhãn 
chỉ dẫn địa lý.  

Từ năm 2007, Cục Sở hữu Trí tuệ - Bộ 
Khoa học và Công nghệ đã cấp Quyết định 
ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia tên gọi 
xuất xứ hàng hóa “Phan Thiết” là tài sản 
quốc gia được Nhà nước bảo hộ trên toàn 
lãnh thổ nước Việt Nam cho sản phẩm 
nước mắm sản xuất tại thành phố Phan 
Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

Hiện, mỗi năm khoảng 25 triệu lít nước 
mắm Phan Thiết được đưa ra thị trường, 
tiêu thụ trong cả nước và xuất khẩu các 
nước trên thế giới.  

Được Sách kỷ lục Việt Nam công nhận 
là top 10 nước chấm gia vị nổi tiếng Việt 
Nam, nước mắm Phan Thiết hôm nay còn 
được xem là một trong những “món quà 
lưu niệm” đầy ý nghĩa mà du khách khắp 
nơi khi đến tham quan nghỉ dưỡng tại 
thành phố biển đem về biếu người thân, bè 
bạn. 

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 
tham quan và tìm hiểu nghề làm nước 
mắm hiện là một trong những sản phẩm du 
lịch độc đáo mà du khách trong, ngoài 
nước đều rất háo hức khi đến thành phố 
biển. 

Nguyễn Thanh // https://vnanet.vn.- 
2019 (ngày 20 tháng 3) 

----------------------------------------------------------- 

BÀI 2: SẢN XUẤT THEO CHUỖI AN TOÀN 
ể nâng tầm thương hiệu nước 
mắm Phan Thiết, Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo 

xây dựng chuỗi cung ứng nước mắm an 
toàn đầu tiên trên địa bàn, mô hình đã 
phát huy những hiệu quả bước đầu. 

Từ một nghề truyền thống địa phương 
hình thành từ thế kỷ 18, nước mắm Phan 

Thiết trở thành đặc sản nổi tiếng, khẳng 
định thương hiệu uy tín, chất lượng 
không những thị trường trong nước mà 
thị trường ngoài nước cũng ưa chuộng. 

Để nâng tầm thương hiệu nước mắm 
Phan Thiết, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 
Thuận đã chỉ đạo xây dựng chuỗi cung 
ứng nước mắm an toàn đầu tiên trên địa 

Đ 
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bàn, mô hình đã phát huy những hiệu 
quả bước đầu.  

 
Nước mắm là một trong những thương hiệu đặc 
trưng của tỉnh Bình Thuận được người tiêu dùng 
ưa chuộng trong thời gian qua. Ảnh: TTXVN 

Nước mắm là một trong những 
thương hiệu đặc trưng của tỉnh Bình 
Thuận được người tiêu dùng ưa chuộng 
trong thời gian qua. Trên địa bàn thành 
phố Phan Thiết hiện có hơn 150 cơ sở 
chế biến nước mắm truyền thống, cung 
cấp hàng triệu lít nước mắm cho thị 
trường mỗi năm. 

Thương hiệu và các sản phẩm nước 
mắm Phan Thiết đang được công nhận 
tại châu Âu và châu Á như: Mỹ, Thái 
Lan… Để xuất khẩu sang các thị trường 
này, nước mắm Phan Thiết đã trải qua 
quy trình kiểm tra nghiêm ngặt và đảm 
bảo an toàn cho người tiêu dùng.  

Trước thực trạng phần lớn cơ sở chế 
biến nước mắm trên địa bàn tỉnh đều có 
quy mô nhỏ và sản xuất thủ công; chất 
lượng nguồn nguyên liệu chưa được 
kiểm soát chặt chẽ; việc quản lý chất 
lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm chưa được quan 
tâm… 

Từ năm 2014, thực hiện chỉ đạo của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc 
quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm 
nông lâm, thủy sản trọng điểm trên địa 
bàn tỉnh, Chi cục Quản lý chất lượng 
nông lâm và thủy sản Bình Thuận đã 
triển khai xây dựng chuỗi cung ứng nước 
mắm an toàn đầu tiên với sản lượng 
300.000 lít/năm.  

Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 
3 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn đối 
với nước mắm. Sản lượng nước mắm có 
nguồn gốc được kiểm soát đạt gần 6 
triệu lít/năm, chiếm gần 18% tổng sản 
lượng nước mắm hằng năm của tỉnh. 

Bà Ngô Minh Uyên Thảo, Chi cục phó 
Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm 
thủy sản Bình Thuận cho biết, chuỗi cung 
ứng nước mắm an toàn là việc liên kết 
kiểm soát tất cả các khâu từ sản xuất ban 
đầu đến tiêu thụ sản phẩm như: công 
đoạn khai thác, đánh bắt, thu gom, vận 
chuyển, chế biến, đóng gói và phân phối 
tiêu thụ.  

Việc thực hiện tổ chức liên kết, cam 
kết trách nhiệm và kiểm soát chất lượng 
tại các công đoạn trong quá trình sản 
xuất chuỗi giúp các cơ sở được hướng 
dẫn, làm quen và áp dụng chương trình 
quản lý chất lượng theo kiểm soát mối 
nguy an toàn thực phẩm toàn bộ chuỗi 
(HACCP). 

Từ đó, giúp hạn chế tối đa sản phẩm 
kém chất lượng, tình trạng an toàn thực 
phẩm được kiểm soát, các cơ sở tham 
gia chuỗi mang lại hiệu quả kinh tế cao. 
Ngoài ra, các cơ sở tham gia chuỗi còn 
được hỗ trợ quảng bá sản phẩm, góp 
phần quảng bá và mở rộng thị trường 
tiêu thụ.  

Bên cạnh đó, thông qua lô gô nhận 
diện “sản phẩm tham gia chuỗi cung ứng 
sản phẩm an toàn” giúp người tiêu dùng 
phân biệt được sản phẩm đã kiểm soát 
an toàn thực phẩm theo chuỗi với sản 
phẩm khác để lựa chọn sản phẩm; đồng 
thời, cơ quan quản lý nhà nước kiểm 
soát được an toàn thực phẩm trong suốt 
quá trình sản xuất kinh doanh, truy xuất 
được nguồn gốc và xử lý kịp thời các 
trường hợp vi phạm về an toàn thực 
phẩm.  

Cơ sở sản xuất nước mắm Mai Hương 
ở phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết 
là một trong những cơ sở tham gia chuỗi 
cung ứng nước mắm an toàn. Trong 

https://bnews.vn/tag/nuoc-mam-truyen-thong/115936/1.html
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chuỗi, cơ sở này nằm ở khâu chế biến, 
đóng gói, cung cấp nguyên liệu cho các 
cơ sở kinh doanh, tiêu thụ.  

Theo ông Phạm Cao Khương, chủ cơ 
sở sản xuất nước mắm Mai Hương, việc 
tham gia chuỗi là thể hiện trách nhiệm 
của nhà sản xuất với người tiêu dùng và 
cộng đồng về sản phẩm của mình khi 
đưa ra thị trường. Cơ sở hiện thu mua cá 
của 25 tàu cá, 1 công ty muối tham gia 
trong chuỗi để sản xuất nước mắm. 

Bình quân mỗi năm, cơ sở sản xuất ra 
hơn 1,5 triệu lít nước mắm. Ngoài đóng 
gói tiêu thụ trong tỉnh, cơ sở cung cấp 
nước mắm thô cho các công ty chế biến 
nước mắm, nước chấm từ 800 nghìn đến 
1 triệu lít mỗi năm.  

Trong quá trình sản xuất nước mắm, 
ngay từ đầu khi thu mua nguyên liệu từ 
các tàu cá, cơ sở đã có ký kết với các 
chủ tàu dưới sự quản lý của Chi cục chất 
lượng quản lý nông lâm thủy sản Bình 
Thuận về cam kết tuyệt đối không có chất 
phụ gia như chất bảo quản, u rê… 

Khi vào đến xưởng, kỹ thuật của nhà 
sản xuất phải kiểm tra, đảm bảo cá đạt 
yêu cầu sản xuất không được ươn, 
không có tạp chất. 

Trong quá trình sản xuất, phải tuân thủ 
vấn đề chăm sóc lều chợp (nơi sản xuất 
nước mắm), thường xuyên kiểm tra vệ 
sinh an toàn thực phẩm. Khi cung cấp 
nước mắm cho nhà phân phối, nhà phân 
phối sẽ tiến hành kiểm tra các chỉ tiêu 
theo yêu cầu về muối, axit amin, đạm… 

Nếu đúng tiêu chuẩn nhà phân phối sẽ 
tiến hành nhập hàng, ông Khương chia 
sẻ.  

Công ty cổ phần thực phẩm Hồng Phú 
là 1 trong 4 cơ sở kinh doanh, tiêu thụ 
trong chuỗi cung ứng nước mắm an toàn 
trên địa bàn tỉnh. 

Bình quân mỗi năm công ty tiêu thụ 
khoảng 10- 12 triệu lít nước mắm nguyên 
liệu từ các nhà chợp, cơ sở sản xuất 
nước mắm ban đầu tại thành phố Phan 

Thiết. Hiện nay, sản phẩm nước mắm 
của công ty Hồng Phú đã được xác nhận 
và cấp tem, lô gô “Sản phẩm chuỗi cung 
ứng thực phẩm an toàn”.  

Ông Huỳnh Văn Tèo, Công ty cổ phần 
thực phẩm Hồng Phú cho biết, việc đảm 
bảo an toàn thực phẩm là điều thiết yếu 
để tạo niềm tin cho người tiêu dùng. 

Xuất phát từ tiêu chí đó công ty đã 
quyết định tham gia chuỗi. Trong quá 
trình tham gia, thuận lợi lớn nhất là các 
cơ sở chế biến, cung cấp nguyên liệu 
ban đầu trong chuỗi đều là các cơ sở đã 
được chứng nhận đủ điều kiện về an 
toàn thực phẩm. 

Lợi ích chuỗi mang lại cho doanh 
nghiệp trước mắt là tạo ra dòng sản 
phẩm an toàn hơn, tạo dựng niềm tin cho 
khách hàng; đồng thời, khi tham gia 
chuỗi, công ty được hỗ trợ xúc tiến 
thương mại từ đó sản phẩm được quảng 
bá rộng rãi góp phần thúc đẩy tiêu thụ với 
sản lượng nhiều hơn.  

Ông Trương Quang Hiến, Chủ tịch 
Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết cho biết, 
sản xuất nước mắm là nghề truyền thống 
từ bao đời nay của người dân Phan Thiết 
nói riêng và Bình Thuận nói chung. 

Từ lâu, sản phẩm nước mắm Phan 
Thiết đã trở thành sản phẩm chủ lực, là 
đặc sản của tỉnh với hương vị đặc trưng. 
Để nâng cao sức cạnh tranh, dù là trong 
nước, nước mắm truyền thống Phan 
Thiết càng phải giữ vững chất lượng, gìn 
giữ thương hiệu.  

Toàn tỉnh hiện có 32 doanh nghiệp và 
hơn 80 hộ kinh doanh chế biến nước 
mắm, ngoài ra còn có hơn 100 cơ sở nhỏ 
lẻ khác với tổng sản lượng bình quân 
khoảng 36 triệu lít/năm. 

Cơ sở sản xuất nước mắm tập trung 
nhiều nhất là tại phường Phú Hài, 
phường Hàm Tiến - thành phố Phan 
Thiết và thị xã La Gi.  

Tỉnh Bình Thuận cũng xác định nước 
mắm là sản phẩn lợi thế của tỉnh đến 
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năm 2020 và định hướng đến năm 2025. 
Để nâng cao chất lượng, giá trị của nước 
mắm Phan Thiết, tỉnh đã đề ra nhiều 
nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tập trung 
thực hiện. 

Trong đó, hướng tới mục tiêu đổi mới 
và nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động 
của các doanh nghiệp hiện có và các 
doanh nghiệp mới dựa trên nguồn 
nguyên liệu và tiềm năng lợi thế, phát 

triển sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị 
trường và phục vụ xuất khẩu. 

Tin rằng, với thương hiệu sẵn có, cùng 
với sự chủ động, nỗ lực của từng doanh 
nghiệp và sự chỉ đạo kịp thời của tỉnh thì 
nước mắm truyền thống Phan Thiết sẽ 
tiếp tục giữ vững được thương hiệu để 
không ngừng phát triển. 

Nguyễn Thanh // https://vnanet.vn.- 
2019 (ngày 20 tháng 3) 

---------------------------------------------------------- 

HƯƠNG NƯỚC MẮM VIỆT 

rong khuôn viên vài ngàn mét 
vuông, ông Trần Ngọc Dũng, chủ 
bảo tàng tư nhân, là dân Phan 

Thiết ngày trước, nay quay về xây một 
bên là bảo tàng, một bên là show diễn 
nghệ thuật về làng chài. 

 

Bảo tàng khá đẹp mắt và trưng bày 
trang trọng về địa lý và hình ảnh Phan 
Thiết xưa với nhiều cổ vật quý giá như 
đá Kut, Linga, Yoni mà cộng đồng Chăm 
theo đạo Bà La Môn không thể thiếu. 

Bảo tàng làng cá không chỉ có những 
linh vật của người Chăm, mà còn có cả 
bản sắc phong của vua Đồng Khánh và 
Khải Định ban cho làng chài. Bản gốc 
được treo trang trọng với những nét chữ 
người xưa. 

Cất công sưu tập cả những thùng gỗ 
ướp cá chứa vài trăm ký của các hàm hộ 
ngày xưa, bảo tàng làng chài đã tạo ra 
những không gian làng chài khá đầy đủ. 
Không chỉ một hàm hộ mắm mà còn cả 
không gian của bến cá… 

Bên cạnh đó, những bộ sưu tập hình 
ảnh quý giá về tổ nghề mắm, về những 
ông bà chủ hãng nước mắm xưa, có 
người ăn nên làm ra thì làm đường cho 
dân, lập làng cá, v.v. 

Ông Dũng vốn là người mê mắm mà 
quyết tâm xây dựng. Chính ông đã tự làm 
ra một thương hiệu tên là “Mắm Tĩn” – 
tức là nước mắm truyền thống đựng 
trong những tĩn gốm ngày xưa để đưa đi 
khắp nước, đặc biệt là vô miền Nam, tập 
kết ở bến Bình Đông, Chợ Lớn. 

 

Một thời chưa thông dụng thùng nhựa hay chai 
thủy tinh, dân làm mắm xài tĩn. 

Phan Thiết là vùng đất sản xuất “nước 
mắm nhỉ”, còn gọi là nước mắm cốt để 
buôn bán, vì ướp cá trong thùng gỗ 
(bằng lăng hoặc mít vì độ bền của nó). 
Dưới đáy thùng sẽ có một lớp trấu và cho 
đá xanh chèn chặt để nước mắm rỉ ra 
trong vắt. Đó là mắm nhỉ, sau đó người 
ta tiếp tục cho ra nước mắm thứ hai, thứ 
ba, và nói là để nấu ăn chớ ăn trực tiếp 
lại không ngon bằng. 

T 
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Dọc biển miền Trung, có những vùng 
làm mắm không có khái niệm “mắm nhỉ” 
hay nước nhất, nước nhì, nước ba; mà 
chỉ có duy nhất “nước mắm một lần”. Khi 
hết nước, đem đi đổ xác hoặc làm phân 
bón, vì vậy lúc nào họ cũng ăn mắm ngon 
nhất, như vùng Mỹ Thuỷ (Quảng Trị). 
Ngay cả ở Lagi (Bình Thuận), Sa Huỳnh 
(Quảng Ngãi) hay Đề Gi (Bình Định) 
cũng có nhiều nhà ở gần cảng cá muối 
trong lu, chỉ ăn một lần, thậm chí không 
pha thêm để nấu ăn. 

Nhưng có một cách thử nước mắm cốt 
với mắm pha bằng hạt cơm, cũng là nét 
đặc biệt. Cụ ông lấy một hạt cơm bỏ vào 
nước mắm cốt, một hạt khác bỏ vào 
nước mắm pha. Hạt cơm nào nổi lên, đó 
là nước mắm cốt, hạt cơm nào chìm 
xuống tức là nước mắm pha. Vì sao lại 
như vậy thì phải hỏi chuyên gia. 

Nhà báo Hồ Việt Khuê vốn xuất thân 
từ gia đình làm mắm ở Phan Thiết trước 
bảy lăm, kể: “Hồi xưa, dân Phan Thiết ăn 
nước mắm của các hàm hộ lớn như mắm 
Hồng Huyên, Hồng Hoà, Hồng Sanh – 
mấy ông nội nước mắm thúi ùm mà lấy 
tên Hồng không à – (cười). Hồi đó nhà 
anh cũng làm nước mắm loại trung bình, 
tên Hồng Minh. 

Nước mắm Phan Thiết ngon và luôn 
có giấy phân tích thử nghiệm nước 
mắm.Thành phẩm khi làm ra sẽ được lấy 
ra khoảng chai nửa xị đem đến một 
chuyên viên ở viện Pasteur Nha 
Trang.Tại đây, chuyên viên này sẽ xét 
nghiệm và phân chất bao nhiêu độ đạm, 
bao nhiêu độ lắng cặn… nhưng chủ yếu 
là độ đạm, vì ngày xưa để chở đi khắp 
nơi bán căn cứ trên độ đạm đó. Trước 
kia thường là nước mắm làm từ cá nục 
(vì cá nục tới mùa nhiều vô số kể), mà 
muối cá nục, nhiều nhất là cho ra nước 
mắm 25 độ đạm. 

Hồi đó người ta tính giá 1 đồng 1 độ 
thì 25 độ là 25 đồng/lít. Có những nhà 
buôn tới nhà thùng sản xuất mua cả ngàn 

lít rồi họ đóng trong những thùng tono 
(thùng làm bằng gỗ có niềng sắt chung 
quanh, như thùng đựng rượu vang), cỡ 
khoảng 200lít/thùng. Sau khi vô thùng, 
người ta vặn nút thật chặt, lăn lên xe ba-
lua có khi chở bằng tàu lửa. Điểm cuối 
cùng là đến bến Chương Dương, ở đó 
có nhiều đại lý, thậm chí là xưởng lớn. 

Tại đây họ sẽ gia giảm nước mắm 
nguyên chất, chế vào những thùng nhựa 
1 – 2 lít rồi dán nhãn của họ, làm thành 
thương hiệu. Thường thương lái Chợ 
Lớn lên mua nhiều, rồi họ mua thêm 
nước mắm cá linh ở miền Tây có độ đạm 
thấp (4 – 5 độ) để pha chung rồi bán ra 
thị trường. Vì vậy, ở Sài Gòn có nhiều 
thương hiệu nước mắm dù không sản 
xuất mà chỉ là mua mắm nguyên chất về 
pha. Dân Chợ Lớn làm thương hiệu là 
vậy. 

“Nước mắm ngày xưa chừng 26 độ là 
cao lắm.Nếu muối rặt cá cơm thì cũng có 
cao hơn chút đỉnh”, anh Khuê khẳng 
định. 

Phan Thiết chủ yếu làm nước mắm từ 
cá nục và cá cơm, trong đó cá nục nhiều 
hơn. Nhưng vào mùa cá nục “khẳm” ghe, 
ăn tươi không hết, vậy là làm mắm và 
nước mắm. 

“Mắm cá cơm ngon hơn, nhưng mà 
con cá nục ra nhiều nước hơn nên cho 
sản lượng nhiều hơn… Suy ra mấy cô 
ốm ốm ngon hơn cô mập”, anh Khuê hài 
hước. 

Khi tôi hỏi về nước mắm Tà Zôn, anh 
nói đó là vùng núi, nhưng họ siêng lấy cá 
ở biển Mũi Né gần đó rồi ủ mắm bằng cái 
mái có hình như cái nón, nên cũng riêng 
biệt, giống như nước mắm tĩn là nước 
mắm đựng trong cái tĩn của thời công 
nghiệp đồ đất, chưa hiện đại như bây 
giờ. 

Diên Hải // https://motthegioi.vn.- 
2019 (ngày 10 tháng 3) 
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V. DU LỊCH – ĐỊA LÝ – LỊCH SỬ 

BÌNH THUẬN PHẤN ĐẤU ĐÓN 6,3 TRIỆU LƯỢT 
KHÁCH DU LỊCH 

ăm 2019, Hiệp hội Du lịch tỉnh 
Bình Thuận đề ra mục tiêu đón 
6,3 triệu lượt khách, trong đó có 

750 nghìn lượt khách quốc tế; đồng thời 
phấn đấu xây dựng Bình Thuận trở thành 
điểm đến thân thiện, an toàn. Ðể đạt 
được mục tiêu đề ra, Hiệp hội Du lịch 
Bình Thuận phối hợp với Trung tâm 
Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh xây dựng 
chiến lược quảng bá thương hiệu du lịch 
Bình Thuận, tăng cường phổ biến hình 
ảnh các điểm đến hấp dẫn trong tỉnh, 
nhất là những điểm mới. 

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phát triển sản 
phẩm du lịch có tính đặc thù hoặc gắn với 
đặc trưng từng vùng miền như: ẩm thực 
đường phố tại phường Hàm Tiến, du lịch 
cộng đồng, làng chài, du lịch tâm linh… 

Trong năm 2019, Hiệp hội sẽ phối hợp 
với chính quyền địa phương thực hiện 
các giải pháp làm sạch môi trường, xử lý 
tình trạng rác thải từ đại dương trôi vào. 

Ðược biết, năm 2018, Bình Thuận đón 
5,75 triệu lượt khách, tăng 12% so với 
2017, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 
675 nghìn lượt, tăng 14% so với năm 
2017. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 
hơn 12.800 tỷ đồng, tăng 18,8% so năm 
trước. Cũng trong năm 2018, có thêm 
chín dự án du lịch được cấp chứng nhận 
đầu tư, nâng tổng số dự án du lịch trên 
địa bàn lên 390 dự án, tổng số vốn đầu 
tư hơn 60 nghìn tỷ đồng; 184 dự án đã đi 
vào hoạt động. 

PV // Nhân dân.- 2019.- Số 23157 
(ngày 10 tháng 3).- Tr.4 

----------------------------------------------------------- 

CHECK-IN TẠI 'VƯƠNG QUỐC THANH LONG' XANH MƠN MỞN 
Ở PHAN THIẾT 

ến Phan Thiết, Bình Thuận, bạn 
không chỉ được thỏa sức vẫy 
vùng trên những bãi biển đẹp 

mênh mông mà còn được thả mình bên 
“vương quốc thanh long” xanh bất tận.  

Cứ dọc theo con đường quốc lộ 1A 
trên đường tới đỉnh Tà Cú, bạn sẽ được 
chiêm ngưỡng những vườn thanh long 
độc đáo, đẹp miên man sánh vai cùng 
với những con sóng biển ngày đêm vỗ 
về. 

Tại Bình Thuận, thanh long từ lâu đã 
trở thành món đặc sản riêng của vùng 
đất nắng gió này. "Vương quốc thanh 

long" có diện tích rộng đến hơn 20.500 
ha với quy mô gần như lớn nhất đất Việt.  

 

Cảnh "vương quốc thanh long" rực rỡ khi nhìn từ 
trên cao. (Ảnh Luyện Phạm) 

N 

Đ 
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Thanh long là cây ăn quả thuộc họ 
xương rồng, dễ trồng, có tuổi thọ lâu và 
là một dạng thân leo, có hình trụ tam giác 
với các góc cạnh gai góc, tựa như sức 
sống dai dẳng giữa cái nắng cái gió của 
tỉnh duyên hải miền trung. Mỗi năm, 
thanh long ra cành từ 3 - 4 đợt, cây càng 
nhiều tuổi thì cành càng nhiều.  

Hoa thanh long trổ trắng và to, cánh 
hoa dài mỏng rủ xuống, nhụy vàng. Vào 
mùa hoa thanh long nở, cả vườn rực rỡ 
sắc vàng tựa như mật ong nguyên chất 
bởi mùi hương đặc trưng, mùi vani lan 
tỏa khắp vườn. 

 

Hoa thanh long tựa như đuôi rồng rạng ngời 
trong vườn (Ảnh Phuong Tran) 

Hơn thế, hoa thanh long chẳng khác 
nào như những đóa quỳnh chỉ ưa màn 
đêm huyền ảo. Thời điểm ngắm hoa 
thanh long đẹp nhất là ban đêm. Hoa 
sống trọn một đêm ấy. Trong chuyến du 
lịch Phan Thiết, Bình Thuận hẳn bạn sẽ 
ngỡ ngàng và đắm say trước loài hoa 
thanh long diệu kỳ này.  

Đến khi ra quả, từng trái thanh long 
hồng rực, hòa cùng màu xanh của thân 
cây tạo nên cảnh sắc đẹp mắt, hấp 
dẫn. Thanh long ra quả liên tục theo đợt 
10 – 15 ngày, ra nhiều nhất trong 6 tháng 
mưa. Ghé thăm vườn thanh long, bạn 
tha hồ có những bức hình đẹp mắt khi 
được lạc bước chân vào khu vườn cổ 
tích xanh mướt mát, ngắm nhìn những 

trái thanh long chín hồng đung đưa trên 
cây đợi người tới thu hoạch. 

 

(Ảnh: @mai_lan_huong_ly88) 

 

Bạn tha hồ có những bức ảnh đẹp tại "vương 
quốc thanh long". (Ảnh: Quocnam6852) 
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Tại vườn, bạn sẽ được người dân 
hướng dẫn cách trồng, chăm sóc và thu 
hoạch thanh long. Được thưởng thức 
những trái chín thơm, có hương vị ngon 
ngọt, tươi mát. Ngoài ra, thanh long bán 

tại vườn nên bạn có thể tranh thủ mua về 
làm quà cho người thân và bạn bè. 

An Chi // https://thegioitre.vn.- 2019 
(ngày 20 tháng 3) 

------------------------------------------------------------ 

CHÌM ĐẮM TRONG SẮC VÀNG CỦA HOA KEO LÁ TRÀM BAO TRÙM 
GÓC TRỜI PHAN THIẾT 

hắc đến Phan Thiết, người ta sẽ 
nghĩ ngay đến "đặc sản" cát trắng, 
nắng vàng, biển xanh, tuy nhiên, 

ít ai biết rằng nơi đầy nắng và gió này còn 
có một sắc màu khác, sắc màu vàng óng 
chói sáng của rừng hoa keo lá tràm.  

 

Nguồn ảnh: @its_minhong99 

Những ngày này, Phan Thiết xinh đẹp 
đang vào mùa hoa nở, vàng rực một góc 
trời, du khách cứ đi dọc đường Võ 
Nguyên Giáp (706B), hay cung đường 
Mũi Né - Bàu Trắng và Hòa Thắng - Hòa 
Phú, sẽ bắt gặp những hàng hoa keo lá 
tràm đua nhau khoe sắc, tô điểm, sáng 
bừng cả một góc trời. 

Những cây keo lá tràm không quá cao, 
bông hoa nhỏ, dạng bông đuôi sóc có 

màu vàng bóng, điều đặc biệt là mỗi 
cây có hàng ngàn cách hoa tỏa nắng 
khác nhau. Mỗi một gốc keo lá tràm là 
một bó hoa, mà rừng keo lá tràm là cả 
ngàn bó hoa vàng rực. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

 

Nguồn ảnh: @jironguyen 

Giữa mảnh đất đầy nắng và gió biển, 
keo lá tràm còn là loài cây có sức sống 
mạnh mẽ, chịu hạn tốt, loại cây này luôn 

N 
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phát triển trước nắng và gió biển của 
thành phố Phan Thiết. Rừng hoa keo lá 
tràm mùa hoa nở là nét độc đáo và điểm 
nhấn tuyệt vời, tô điểm thêm sắc màu 
hoa mảnh đất nhiều nắng, gió. 

Những bông hoa keo lá tràm kiêu 
hãnh, vươn mình trong nắng và gió, nổi 
bật trên nền cát trắng tinh tạo nên một 
không gian rực rỡ sắc vàng, cũng với đó 
ánh nắng chói chang và mùa xanh của 
biển phía xa xa càng làm cho miền đất 
Bình Thuận thêm rực rỡ. Cái đẹp của sắc 
vàng rực rỡ ấy đã làm không biết bao con 
tim xao xuyến, rất đông du khách đi qua 
đều dừng lại ngắm nhìn, checkin, ngay 
cả những cặp đôi chụp hình cưới cũng 
không bỏ lỡ cơ hội một năm hoa nở một 
lần này, để có những tấm hình kỉ niệm 
lung linh nhất. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Ngoài mùa hoa keo lá tràm Phan 
Thiết còn có gì? 

Đồi cát bay Mũi Né 

Phan Thiết đã quá nổi tiếng với những 
đồi cát mênh mông tựa như hoang mạc 
rồi, nằm ngay ở tỉnh lộ 706 của thành phố 
Phan Thiết, sát ngay rừng hoa keo lá 
tràm vàng rực chính là đồi cát bay Mũi 
Né. Trải dài nhiều cây số, đồi cát bay 
này lan rộng trên diện tích hàng chục 
hécta, đậm nét hoang sơ. 

Đến đồi cát thì trải nghiệm thú vị nhất 
là thử chơi trò trượt bao cát hay đua xe 
địa hình, bên cạnh đó bạn cũng có thể đi 

chân trần trên cát mà không phải e dè cái 
rát bỏng thời điểm 4 – 5h chiều 

 

Nguồn ảnh: @jjjang_jeong 

Bàu Trắng – Bàu Sen 

Mặc dù có địa hình khá giống đồi cát 
bay, nhưng nhưng Bàu Trắng - Bàu Sen 
vẫn là điểm đến yêu thích của giới trẻ bởi 
phong cảnh chẳng có chỗ nào chê của 
danh thắng kép này, một bên là những 
đồi cát trắng phau tựa như hoang mạc, 
một bên được gọi là "tiểu sa mạc 
Sahara" với hồ nước trong xanh thấp 
thoáng những cánh đồng hoa sen nở 
rộ.  Đã cất công đến check-in, chiêm 
ngưỡng sắc hoa keo lung linh trong nắng 
rồi thì du khách đừng ngại ghé qua Bàu 
Trắng Bàu Sen. 

 

Nguồn ảnh: Đinh Hữu Trí 

Mũi Kê Gà 

Nước biển xanh mát, những ngọn núi 
đá hùng vĩ bao quanh ngọn hải đăng cao 
và xưa cổ nhất Việt Nam, đó chính là 
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những lý do đó bạn không thể bỏ qua Kê 
Gà khi đến Phan Thiết. 

 

Nguồn ảnh: @antonydien 

Gọi là Mũi Kê Gà vì nhìn từ xa, hòn 
đảo này có hình thù giống như đầu một 

chú gà đang nhô lên vậy, mặc dù đã 
được khai thác du lịch từ rất lâu nhưng 
Mũi Kê Gà vẫn còn giữ nguyên được vẻ 
đẹp hoang sơ vốn có của nó. Để đến 
được Kê Gà, bạn buộc phải gửi xe máy 
trên đất liền để thuê cano ra đến đảo. 

Ngoài việc đi dọc theo bờ biển để tham 
quan làng chài thì du khách cũng có thể 
tìm mua được những loại hải sản tươi 
ngon ở đây, chụp hình sống ảo ở đây 
cũng không phải là một ý tưởng tồi,  hơn 
thế còn đảm bảo sẽ cho ra hàng trăm tấm 
hình ảo tung chảo. 

Huyền Châu  
// https://thegioitre.vn.- 2019 

 (ngày 28 tháng 30) 

-------------------------------------------------------- 

ÐẨY NHANH TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CÁC TUYẾN ĐƯỜNG 
XUỐNG BÃI BIỂN HÀM TIẾN - MŨI NÉ  

heo bạn đọc phản ánh, các resort 
ở khu vực bãi biển Hàm Tiến - Mũi 
Né (TP Phan Thiết, Bình Thuận) 

được xây dựng sát nhau, gây khó khăn 
cho người dân, du khách khi tìm đường 
xuống biển. Một số cơ sở du lịch còn thu 
tiền của khách khi đến tắm biển, tham 
quan và chụp ảnh. Nhiều dự án du lịch 
biển của tỉnh chậm triển khai, chậm thu 
hồi... nhưng chưa được giải quyết. Trong 
khi đó, việc triển khai thực hiện các giải 
pháp nhằm tháo gỡ những bất cập này 
vẫn còn hạn chế. 

 

Một tuyến đường xuống biển tại khu vực phường 
Hàm Tiến. 

Trong những năm gần đây, khu vực 
biển Hàm Tiến - Mũi Né (TP Phan Thiết, 
Bình Thuận) được nhiều du khách biết 
đến với tên gọi “Thủ đô resort” hoặc 
“Thiên đường nghỉ dưỡng”. Ðược thiên 
nhiên ưu đãi với biển xanh, cát trắng và 
nắng vàng ẩn hiện bên dải bờ biển tuyệt 
đẹp đến nao lòng. Nắm bắt được thời cơ 
thuận lợi cho phát triển kinh tế du lịch, 
nhiều cơ sở nghỉ dưỡng, khách sạn cao 
cấp được đầu tư xây dựng, thu hút nhiều 
khách du lịch quốc tế và trong nước đến 
nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí. Ðời sống 
của người dân cũng dần được cải 
thiện,… Tuy nhiên, cùng với những mối 
lợi do du lịch biển mang lại thì người dân, 
khách du lịch mỗi khi đến đây đang phải 
chịu những phiền toái, bất cập. Ông 
Nguyễn Văn Phong, từng hơn 10 năm 
làm bảo vệ cho một resort ở phường 
Hàm Tiến, TP Phan Thiết, chia sẻ: “Các 
khu du lịch, resort mọc lên nhiều đã giúp 
người dân nơi đây có nhiều việc làm, 
cuộc sống khá hơn trước. Tuy nhiên, bên 
cạnh những thuận lợi cũng có những khó 

T 
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khăn, đó là người dân và du khách muốn 
xuống biển phải đi khá xa để đến những 
con đường chung nhỏ, hẹp dẫn ra biển, 
bởi chủ các resort không cho người dân, 
du khách vào resort để ra biển…”. 

Anh Trần Chiến Thắng, ở quận Hoàng 
Mai (Hà Nội) cho biết: Biển Hàm Tiến - 
Mũi Né rất đẹp, hầu như năm nào gia 
đình tôi cũng đến đây tham quan, nghỉ 
dưỡng. Nếu nghỉ dưỡng ở các khu du 
lịch sát biển thì rất tiện lợi cho việc tắm 
biển, nhưng nghỉ ở các khách sạn đối 
diện thì phải đi bộ khá xa mới đến được 
những con đường dẫn xuống biển. Theo 
tìm hiểu của chúng tôi, không chỉ anh 
Phong, anh Thắng mà tại các cuộc tiếp 
xúc cử tri, họp Hội đồng nhân dân các 
cấp, rất nhiều người dân TP Phan Thiết 
đã kiến nghị mở thêm đường xuống biển 
ở khu vực Hàm Tiến - Mũi Né; thu hồi các 
dự án chậm triển khai, chậm tiến độ ở 
thành phố; xây dựng các khu vui chơi 
công cộng; xây dựng quảng trường 
biển… 

Trước những tâm tư, nguyện vọng 
chính đáng của nhân dân, đại diện lãnh 
đạo UBND thành phố Phan Thiết và các 
sở, ngành của tỉnh đều đồng tình ủng hộ. 
Theo quy hoạch phân khu khu vực Hàm 
Tiến, thì trên địa bàn phường dọc theo 
đường ÐT 706 (Nguyễn Ðình Chiểu) có 
bốn tuyến đường nối xuống biển. Hiện 
nay, đã có ba tuyến đường được đầu tư 
xây dựng đưa vào sử dụng phục vụ nhu 
cầu xuống biển của nhân dân địa 
phương và du khách; một tuyến đường 
UBND tỉnh chỉ đạo không mở đường tại 
Công văn số 507/UBND - ÐTQH ngày 
29-1-2007. 

Tại phường Mũi Né, theo quy hoạch 
có ba tuyến đường xuống biển là tuyến 
đường bên cạnh cơ sở du lịch Bảo Việt; 
tuyến đường số hai nằm giữa hai Khu 
nghỉ dưỡng Bảo hiểm xã hội và Tùng 
Dương; đường số ba nằm giữa hai Khu 
nghỉ dưỡng Gành và Thiên Thanh - 

Thiên Bảo. Tuy nhiên, do chưa thu xếp 
được kinh phí cho nên các tuyến đường 
này vẫn chưa triển khai xây dựng, vì vậy 
người dân địa phương và du khách vẫn 
phải sử dụng các tuyến đường có sẵn để 
xuống biển. Cùng với ba tuyến đường đã 
được quy hoạch khu vực phường Mũi 
Né, UBND tỉnh Bình Thuận có Công văn 
số 3291/UBND-VXDL ngày 12-9-2014 
thống nhất chủ trương mở tuyến đường 
xuống biển giữa hai dự án du lịch D&M 
và dự án Xuân Quỳnh, kinh phí đầu tư do 
Công ty cổ phần đầu tư Hoàng Gia tự 
chịu trách nhiệm, Nhà nước không hoàn 
trả lại. UBND thành phố Phan Thiết cũng 
đã triển khai khảo sát và đề xuất phương 
án mở tuyến đường xuống biển phục vụ 
dân sinh tại khu vực giáp ranh giữa 
Trung tâm sinh hoạt Dã ngoại thanh, 
thiếu nhi tỉnh và khu nghỉ dưỡng Hòn 
Ngọc theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh 
ủy Bình Thuận tại Thông báo số 521-
TB/VPTU ngày 30-8-2018. 

Ngoài ra, theo quy hoạch, khu vực 
phường Hàm Tiến sẽ mở sáu tuyến 
đường nối từ đường ÐT 706B (Võ 
Nguyên Giáp) - đường ÐT 706 (Nguyễn 
Ðình Chiểu), trong đó có hai tuyến 
đường hiện hữu là Nguyễn Tấn Ðịnh và 
Hồ Quang Cảnh. Bốn tuyến đường còn 
lại được mở tại Km11+850 đối diện cơ 
sở du lịch Làng Thụy Sĩ; tại Km11+420 
đối diện resort Sài Gòn Mũi Né; tại Km14 
+ 900 khu vực bờ kè gần Kim Ngân - 
Nhân Hòa và tại Km17+900 bên trái 
UBND phường Hàm Tiến. Khi hoàn 
thành, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho du 
khách đi qua khu vực sẽ dễ dàng tiếp cận 
bờ biển hơn. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng 
tỉnh hiện đang làm chủ đầu tư dự án 
thoát nước phía hạ lưu đường ÐT 706B 
- Cửa ra số 2 và 3, sẽ tạo thêm lối đi ra 
biển. 

Trao đổi ý kiến với chúng tôi, đồng chí 
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch tỉnh Bình Thuận Nguyễn Lan 
Ngọc cho biết, việc mở các tuyến đường 
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xuống biển và xây dựng các công trình 
cộng đồng phải phù hợp quy hoạch kiến 
trúc, cảnh quan môi trường và công năng 
sử dụng công trình. Tuy nhiên, do khó 
khăn trong việc đền bù, giải phóng mặt 
bằng và tính chất lịch sử của các quy 
hoạch trước đây, cho nên hiện nay, 
khoảng cách giữa các tuyến đường 
xuống biển còn xa, chưa thuận lợi cho 
người dân và du khách. Ðan xen với các 
tuyến đường xuống biển, tỉnh cũng có kế 
hoạch xây dựng các bãi tắm công cộng, 
khu vui chơi cộng đồng như khu vực bờ 
kè Hàm Tiến, bãi sau Mũi Né, bãi đá Ông 
Ðịa và quảng trường biển tại trung tâm 
phường Hàm Tiến… Về phản ánh người 
dân hoặc du khách xuống tắm biển tại 
một số vị trí ở khu vực biển Hàm Tiến - 
Mũi Né phải trả phí, đồng chí Nguyễn Lan 
Ngọc khẳng định: Bãi biển là của chung, 
mọi người đều có thể tự do tắm biển mà 
không ai có quyền ngăn cấm và không 
phải trả chi phí. Việc người dân đi tắm 
biển vào các resort ở khu vực Hòn Rơm 
sử dụng các dịch vụ tắm hồ bơi, tắm 
nước ngọt, ghế ngồi, nhà vệ sinh… thì họ 
phải trả phí theo quy định của các cơ sở 
du lịch này chứ không phải là phí tắm 
biển. 

Liên quan đến các dự án du lịch chậm 
triển khai trên địa bàn, Phó Giám đốc Sở 
Kế hoạch và Ðầu tư (KH và ÐT) tỉnh Bình 
Thuận Phan Nguyễn Hoàng Tân chia sẻ: 
từ năm 2016 đến 2018, có khoảng 20 dự 
án du lịch tại các khu vực ven biển ở TP 
Phan Thiết bị thu hồi do chậm triển khai, 
Sở KH và ÐT đã tham mưu UBND tỉnh 
xem xét công năng của từng dự án để có 

hướng khắc phục như gia hạn đầu tư; 
mở đường xuống biển; chuyển đổi thành 
khu vui chơi giải trí biển, nhằm tạo điều 
kiện người dân thụ hưởng. Chẳng hạn, 
tại vị trí dự án Du lịch Kim Chi sau khi thu 
hồi, Sở KH và ÐT đã đề xuất mở tuyến 
đường xuống biển giữa cơ sở Du lịch 
Phong Lan và Du lịch Xóm Chài, thuộc 
địa bàn phường Tiến Thành, TP Phan 
Thiết. Cũng theo ông Phan Nguyễn 
Hoàng Tân, có nhiều nguyên nhân làm 
cho các dự án chậm triển khai, bị thu hồi 
là do vướng mắc trong quy hoạch; ô 
nhiễm môi trường làng nghề; thiếu kết 
cấu hạ tầng; vướng mắc trong đền bù 
giải phóng mặt bằng; năng lực tài chính 
của doanh nghiệp hạn chế… 

“Khu vực Hàm Tiến - Mũi Né là khu 
vực phát triển du lịch năng động của 
TP Phan Thiết nói riêng và của tỉnh 
Bình Thuận nói chung. Việc mở các 
tuyến đường xuống biển nhằm mục 
đích đáp ứng nhu cầu tiếp cận biển, 
tạo nhiều không gian vui chơi, hoạt 
động sản xuất và sinh hoạt cộng đồng 
cho khách du lịch và người dân là rất 
cần thiết. UBND thành phố Phan Thiết 
đang tích cực, chủ động phối hợp các 
sở, ngành của tỉnh rà soát các tuyến 
đường xuống biển tại khu vực này 
theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy 
và UBND tỉnh. Trong đó, UBND tỉnh sẽ 
ưu tiên cân đối kinh phí để thực hiện 
các công trình tuyến đường xuống 
biển, các trạm cứu hộ đã thực hiện 
đầy đủ thủ tục hồ sơ”. 

Trần Hoàng Khôi // Nhân dân.- 
2019.- Số 23150 (ngày 3 tháng 3).-Tr.4 

---------------------------------------------------------- 

ĐẾN PHAN THIẾT DỊP LỄ 30/4 ĐỪNG QUÊN ĂN MÓN LẨU THẢ 

hịt và vị ngọt của cá mai, cá đục, cá 
suốt làm nên nét đặc trưng của món 

ăn này. 

Lẩu thả (lẩu hải sản) là món ăn nổi 
tiếng của vùng biển Mũi Né (Phan Thiết, 

Bình Thuận). Đây là món ăn khoái khẩu 
của nhiều du khách khi đặt chân đến 
vùng đất biển xanh, cát trắng, nắng vàng. T 
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Nguyên liệu chính của món ăn là cá 
đục, cá suốt, cá mai - những loại cá nổi 
tiếng của đất Phan Thiết. Ngoài ra, còn 
có thịt heo luộc thái thành sợi, trứng 
chiên thái khứa, rau sống, khế, dưa 
chuột, bún và bánh đa. 

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, lẩu 
thả nổi tiếng là có đầy đủ vị chua, cay, 
đắng, mặn, ngọt nên mang lại sức khỏe 
và năng lượng cho người ăn, nhất là các 
thực khách sau một ngày du ngoạn khắp 
các địa điểm du lịch. 

 

Chú thích ảnh: Lẩu thả được trình bày đẹp mắt. 
Ảnh: Thảo Nguyên 

Nguyên liệu của món ăn gồm: Cá mai, 
cá suốt, cá đục, xương ống, thịt heo, 
trứng, bún, bánh đa, rau sống, khế, đậu 
phộng, tôm, gia vị. 

Chế biến: Cá được chọn loại tươi, 
được sơ chế và rửa bằng nước cốt 
chanh để khử mùi. Sau đó, lọc tách lấy 
thịt cá, vắt sạch nước rồi ướp với tỏi, ớt 
giã, nước gừng. 

Nước lẩu: Được ninh bằng nước cốt 
xương, cho thêm cà chua, tôm và thịt heo 
thái sợi. Nước lẩu được đựng trong thố 
đất nung, đun trên lửa than hồng. 
Nước chấm: Được làm từ me chua, tỏi, 
đậu phộng rang, ớt chín, chuối sứ, nước 
mắm cá cơm trộn đều rồi say nhuyễn tạo 
thành hỗn hợp sánh mịn, thơm béo, đậm 
đà. 

Trình bày: Các nguyên liệu được đặt 
trong bẹ hoa chuối tạo thành vòng tròn, 
chính giữa là đĩa cá ướp rồi để tất cả lên 
một cái nia hoặc lá sen. Chính nhờ sự 
cầu kỳ trong từng chi tiết mà món lẩu thả 
Phan Thiết không chỉ là món ngon mỗi 
ngày mà còn là một nét đẹp văn hóa nổi 
bật, đại diện cho hình ảnh vùng đất của 
những ngư dân này. 

Thưởng thức: Lẩu thả có hai cách 
thưởng thức. Cách thứ nhất, bỏ tất cả 
nguyên liệu vào tô, chan với nước lẩu, 
rắc thêm bánh tráng. 

Cách thứ hai, có thể ăn chín với đầy 
đủ các nguyên liệu, chan nước lẩu rắc 
thêm bánh tráng. 

 Vị chua chua, cay cay, ngọt thơm của 
món ăn sẽ làm cả nhà bạn ngon miệng, 
giải nhiệt ngày nắng nóng. .... 

Diệu Thuần // 
https://vietnamnet.vn.- 2019 

 (ngày 29 tháng 3)

---------------------------------------------------------- 

MỜI CÁC TIẾN SĨ 'GIẢI CỨU' BÃI ĐÁ 7 MÀU 

goài việc ứng ngân sách mời các 
tiến sĩ, chuyên gia để tạm thời 
khắc phục khu vực bãi đá bảy 

màu, huyện Tuy Phong cũng phải thuê 
cơ giới, trồng cây trên núi cát.  

Ngày 1-3, một nguồn tin cho biết, Sở 
TN&MT Bình Thuận đã mời các giảng 
viên là các tiến sĩ của Trường Đại học 

Thủy lợi; Viện Tài nguyên môi trường 
đến xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong để 
tham gia “ giải cứu” bãi đá 7 màu. 

Đây là đoàn chuyên gia được mời theo 
yêu cầu của UBND tỉnh Bình Thuận sau 
khi bãi đá 7 màu, một danh thắng độc 
đáo ở đây bị xâm hại nghiêm trọng và 

N 

https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2019/03/29/16/den-phan-thiet-dung-quen-an-mon-lau-tha.jpg
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PLO. VN đã phát hiện và có nhiều tin bài 
phản ảnh. 

Cụ thể, UBND tỉnh Bình Thuận yêu 
cầu Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở 
NN&PTNT; Sở VH TT&DL; UBND huyện 
Tuy Phong khẩn trương tổ chức đoàn 
công tác gồm các chuyên gia về tài 
nguyên môi trường, thủy lợi, bảo tồn bảo 
tàng kiểm tra, đánh giá cụ thể.  

Từ đó xác định chính xác hiện trạng, 
có báo cáo, đề xuất giải pháp khả thi để 
khôi phục, trả lại hiện trạng ban đầu cho 
bãi đá bảy màu, bãi rêu và khu vực liền 
kề đã bị san ủi trái phép. 

Tỉnh cũng yêu cầu UBND huyện Tuy 
Phong có báo cáo cụ thể về trách nhiệm 
quản lý nhà nước; hành vi vi phạm trên 
lĩnh vực đất đai tại khu vực bãi đá 7 màu, 
bãi rêu, kết quả chỉ đạo xử lý vụ việc nói 
trên.  

Như tin đã đưa, từ đầu tháng 1-2019, 
ông Cao Văn Cư, một hộ dân ở đây đã 
lấn chiếm hơn 4.000 m2 đất công, tự ý 
thuê xe xúc, xe ủi san lấp mặt bằng. Núi 
cát do hoạt động san lấp đã lấp một phần 
bãi đá bảy màu, làm biến mất bãi đá con, 
đe dọa bãi rêu và phần còn lại bãi đá. 
Đáng ngạc nhiên là ông Cư đưa cơ giới 
vào san lấp rầm rộ, ngày đêm, tác động 
đến một địa chỉ du lịch nổi tiếng và độc 
đáo nhưng không hề bị chính quyền 
ngăn chặn mà chỉ lập biên bản rồi để đó. 

Sau khi PLO.VN phản ảnh sự việc, Sở 
VH TT&DL Bình Thuận đã cử đoàn công 
tác đến kiểm tra. Qua kiểm tra, Đoàn 
công tác cho biết, việc san ủi trái phép 
đất, cát từ trên đồi xuống phía biển với 
chiều dài khoảng 100 m dọc bãi biển đã 
làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thắng 
cảnh bãi đá bảy màu và bãi rêu. 

Cụ thể, tại trước bãi đá Bà Khòm (bãi 
rêu) đã bị cát phủ ra tới mép nước biển, 
hiện đã không còn nhìn thấy bãi đá con 
phía trước; tại bãi đá bảy màu cũng bị cát 
phủ lấp một phần. Việc san ủi trái phép 

nêu trên đã phá hủy toàn bộ thảm thực 
vật trên mặt đất và dải phân cách tự 
nhiên (cây bụi, xương rồng) kéo dài 
khoảng 100 m ngăn cách giữa bãi biển 
với thửa đất liền kề bị san ủi trái phép. 
Nguy cơ núi cát cao 10 m tiếp tục phủ lấp 
lên trên bãi rêu và bãi đá bảy màu là rất 
cao. 

Theo Đoàn công tác, hiện nay UBND 
huyện Tuy Phong đang bố trí phương 
tiện cơ giới để đưa phần cát tràn lấp ra 
bãi biển lên phía trên, dự kiến sẽ trồng 
phi lao để chắn gió và ngăn cát tràn 
xuống biển. Tuy nhiên, xét về trực quan 
thì giải pháp này không khả thi về trước 
mắt cũng như lâu dài. 

Tiếp đó, ông Hồ Lâm, Giám đốc Sở 
TN&MT Bình Thuận đã có văn bản hỏa 
tốc gởi UBND huyện Tuy Phong. Theo 
Sở TN&MT, khu vực ven biển xã Bình 
Thạnh thuộc đoạn TP 5.2 là khu vực thiết 
lập hành lang bảo vệ bờ biển quốc gia 
trong đó có bãi đá bảy màu. Sở TN&MT 
Bình Thuận đề nghị chủ tịch UBND 
huyện Tuy Phong thực hiện nghiêm quy 
định tại theo Luật tài nguyên, môi trường 
biển và hải đảo và đầy đủ các nội dung 
của chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã 
chỉ đạo về hành lang bảo vệ bờ biển. 

 
Hiện trường bãi đá 7 màu bị xâm hại 

Được biết, hiện nay ngoài việc bỏ kinh 
phí thuê cơ giới giải quyết hậu quả, 
UBND huyện Tuy Phong cũng đã tổ chức 
trồng phi lao, rau muống biển trên núi cát 
và phải cắt cử người tưới nước mỗi 
ngày. Một nguồn tin cho biết, để mời các 

https://image.plo.vn/w800/Uploaded/2019/yqdxwpwjv/2019_03_01/d1_panx.jpg
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chuyên gia nói trên, UBND tỉnh cũng đã 
phải tạm ứng ngân sách ra để chi phí. 

 
Núi cát hiện hữu 

 
Núi cát cao 10 m nhìn từ biển vào 

 

 
Huyện Tuy Phong phải bỏ kinh phí thuê cơ giới 
khắc phục tạm thời 

Phương Nam // https://plo.vn.- 2019 
(ngày 1 tháng 3) 

---------------------------------------------------------- 

PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH QUỐC GIA MŨI NÉ, BÌNH THUẬN 

BND tỉnh Bình Thuận vừa ban 
hành kế hoạch số 785/KH-UBND 
về việc triển khai thực hiện Quyết 

định của thủ tướng Chính phủ về phê 
duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu 
du lịch quốc gia Mũi Né - Bình Thuận đến 
năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.  

Nội dung chính của kế hoạch là tập 
trung đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở 
hạ tầng vật chất, kỹ thuật dịch vụ du lịch, 
đáp ứng các tiêu chí của Khu du lịch 
quốc gia; thu hút các nhà đầu tư chiến 
lược có tầm cỡ để phát triển Khu du lịch 
Mũi Né trở thành một điểm đến hấp dẫn, 
đóng vai trò quan trọng trong hệ thống du 
lịch của vùng du lịch Duyên hải Nam 
Trung Bộ và cả nước. Phấn đấu đến năm 
2030, Khu du lịch quốc gia Mũi Né trở 

thành một trong những điểm đến hàng 
đầu của Khu vực Châu Á - Thái Bình 
Dương. Kinh phí thực hiện huy động các 
nguồn tài trợ, viện trợ từ các của tổ chức, 
cá nhân trong, ngoài nước và các nguồn 
kinh phí hợp pháp khác theo quy định 
của pháp luật và từ nguồn ngân sách 
Nhà nước. 

Trên cơ sở đó, tổ chức thực hiện hoàn 
thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và 
các giải pháp, trong đó, năm 2025 đón 
khoảng 9 triệu lượt khách (khách quốc tế 
khoảng 1,5 triệu lượt). phấn đấu đến 
năm 2030 đón khoảng 14 triệu lượt 
khách (khách quốc tế đạt trên 2,5 triệu 
lượt). Về doanh thu, đến năm 2025 đạt 
khoảng 24 nghìn tỷ đồng, đến năm 2030 
đạt khoảng 50 nghìn tỷ đồng. Đến năm 

U 
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2025 phát triển 21.000 buồng lưu trú và 
tạo việc làm cho khoảng 24.000 lao động 
trực tiếp, đến năm 2030 đạt trên 41.000 
buồng và việc làm cho trên 45.000 
người. 

 

Để thực hiện, các sở ngành liên quan 
đều được phân công cụ thể nhiều nhiệm 
vụ khác nhau, trong đó, Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch bên cạnh phối hợp triển 
khai thực hiện Quy hoạch theo phân kỳ 
và công bố công khai quy hoạch sẽ tổ 
chức đào tạo, phát triển các môn thể thao 
biển gắn với việc tham gia thi đấu, tổ 
chức thi đấu các giải thể thao biển, sớm 
đưa Bình Thuận ở thành trung tâm Du 
lịch, Thể thao biển mang tầm quốc gia, 
xây dựng kế hoạch phát triển các điểm 
đến, sản phẩm du lịch và mở rộng thị 
trường khách du lịch phù hợp với tiềm 

năng, thế mạnh của từng loại hình dịch 
vụ du lịch tại Mũi Né, tuyên truyền quảng 
bá xúc tiến đầu tư, xây dựng cơ sở hạ 
tầng và cơ sở vật chất của Khu du lịch 
quốc gia Mũi Né. 

Đối với các sơ ngành, địa phương liên 
quan sẽ kêu gọi đầu tư xây dựng kệ 
thống hạ tầng, đơn giản hóa thủ tục, rút 
ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành 
chính, xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp 
công nghệ cao phục vụ du lịch, phê duyệt 
quy hoạch sử dụng đất thành phố Phan 
Thiết, huyện Bắc Bình, huyện Tuy 
Phong, trong đó có xác định quỹ đất các 
dự án du lịch - thể thao biển, xây dựng 
các hệ thống xử lý rác thải, xử lý nước 
thải tập trung, đảm bảo an ninh, an toàn 
cho du khách, ứng dụng khoa học, công 
nghệ vào quản lý, đào tạo, nghiên cứu thị 
trường, xúc tiến, quảng bá, thực hiện các 
công trình giao thông, nâng cấp cảng 
Phan Thiết để đón khách du lịch bằng 
đường biển, xây dựng chợ, trung tâm 
thương mại, siêu thị các chuỗi cửa hàng 
tiện lợi phục vụ du khách. 

Nguyên Vũ // http://toquoc.vn.- 
2019 (ngày 25 tháng 3) 

---------------------------------------------------------- 

TIẾN SĨ TÂM LÝ LÀM… BẢO TÀNG NƯỚC MẮM 

ay tin tiến sĩ tâm lý Trần Ngọc 
Dũng từ bỏ công ty liên doanh 
chuyên nghiên cứu về thị trường 

để trở về quê hương xứ biển Phan Thiết 
(tỉnh Bình Thuận) làm bảo tàng nước 
mắm, phục dựng những nét văn hóa 
truyền thống của địa phương, những 
người bạn của anh đều tỏ ra e ngại.  

Vậy mà chỉ sau hơn 2 năm, tiến sĩ Trần 
Ngọc Dũng đã gầy dựng nên một điểm 
du lịch văn hóa truyền thống, tái hiện 
cuộc sống cũng như những sản vật của 
làng chài Phan Thiết xưa cách đây hơn 
300 năm. 

Bán công ty về quê làm văn hóa 

Sau nhiều lần hẹn, cuối cùng tôi cũng 
gặp được tiến sĩ Trần Ngọc Dũng trong 
buổi chiều tối vào một ngày cuối tháng 
ba. Trước điểm tham quan du lịch Làng 
Chài Xưa của mình ở đường Nguyễn 
Thông, phường Phú Hài, TP Phan Thiết 
(tỉnh Bình Thuận), anh Dũng đang say 
sưa trao đổi với các cộng sự của mình về 
những ý tưởng mới đang được triển khai 
mà không để ý gì đến vị khách đã hẹn 
trước đang đứng kế bên. Sau cái bắt tay 
trìu mến, người đàn ông hơn 40 tuổi này 
bắt đầu đưa tôi đi từ bất ngờ này đến bất 
ngờ khác. 

H 
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Anh Dũng sinh đúng vào năm đất 
nước được hoàn toàn giải phóng, trong 
một gia đình có nghề đi biển và làm nước 
mắm truyền thống thuộc phường Bình 
Hưng, TP Phan Thiết. Năm 1993, anh 
xuất sắc đậu thủ khoa Trường Đại học 
Kinh tế TPHCM và là một trong 48 sinh 
viên của cả nước được Chính phủ 
Australia tài trợ học bổng đi du học. 

Sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị kinh 
doanh tại Australia, chàng trai trẻ tiếp tục 
qua Pháp học thêm thạc sĩ ngành 
Marketing, rồi lại tiếp tục lấy thêm bằng 
tiến sĩ nghiên cứu về tâm lý học của 
Trường Đại học Paris I. “Được sinh sống 
và học tập ở những nước phát triển, tôi 
thấy tư duy mình mới mẻ hơn. Tuổi trẻ 
không dài nên nếu có cơ hội học hỏi thì 
nên tận dụng để có kiến thức phát triển 
bản thân, gia đình và cống hiến cho xã 
hội”, anh Dũng chia sẻ. 

Sau hơn 10 năm học tập ở xứ người, 
anh Dũng quyết định trở về Việt Nam để 
phát triển sự nghiệp. Vốn có kiến thức 
rộng ở nhiều lĩnh vực, vị tiến sĩ tâm lý này 
quyết định hợp tác với một người Nhật 
Bản thành lập một công ty liên doanh 
chuyên về nghiên cứu thị trưởng ở 
TPHCM. 

“Sự nghiệp của tôi khi ấy phát triển khá 
tốt, nhưng cứ mỗi lần về thăm nhà ở 
Phan Thiết, cái vị mặn mòi của biển, 
chén nước mắm vàng ươm màu cánh 
gián đặc sánh của mẹ vốn đã ăn sâu vào 
trong tiềm thức cứ dai dẳng níu kéo chân 
tôi”, anh Dũng thổ lộ.  

Chẳng vậy mà cứ có thời gian rảnh về 
thăm nhà, chàng trai trẻ ngày ấy cứ một 
mình lặn lội khắp các làng chài, khu làm 
nước mắm truyền thống có tuổi đời 
khoảng 300 năm để hy vọng tìm lại được 
những hàm hộ (nhà làm nước mắm lớn 
xưa), những vật dụng của nghề làm 
nước mắm cổ truyền. Thế nhưng, do thị 
hiếu của thị trường thay đổi, những hàm 
hộ nổi tiếng xưa đã mất bóng, những vật 

dụng cổ truyền cũng thay bằng những 
chất liệu khác dễ tìm hơn. đi nhiều nước, 
sinh sống nhiều nơi, thấy Phan Thiết 
cũng có nền văn hóa lâu đời, có biển, có 
núi, có du lịch nhưng chưa được quan 
tâm đúng mức khiến người đàn ông này 
cứ đau đáu khôn nguôi. 

Tiến sĩ Dũng tự đặt cho mình câu hỏi: 
“Sao mình không làm một bảo tàng nước 
mắm, vừa lưu giữ văn hóa truyền thống 
vừa kết hợp phát triển du lịch?”. Năm 
2017, tiến sĩ Dũng quyết định bán lại toàn 
bộ cổ phần của công ty ở TPHCM, trở về 
Phan Thiết thực hiện ý tưởng của mình 
trước sự ngỡ ngàng và có cả sự can 
ngăn của bạn bè, người thân. 

Bảo tàng nước mắm đầu tiên 

Sau khi trình bày ý tưởng, tiến sĩ Dũng 
được UBND tỉnh Bình Thuận chấp nhận 
và tạo nhiều điều kiện thuận lợi để thực 
hiện dự án. Để có hiện vật trưng bày, vị 
tiến sĩ này đã liên hệ với nhiều nhà sưu 
tầm cổ vật, nhà nghiên cứu văn hóa ở 
Phan Thiết để được trợ giúp. 

 

Tiến sĩ tâm lý học Trần Ngọc Dũng bên trongbảo 
tàng nước mắm đầu tiên của Việt Nam 

Không lâu sau, hàng trăm cổ vật, vật 
dụng truyền thống, tư liệu lịch sử của 
nghề nước mắm Phan Thiết đã được quy 
tụ, bài biện một cách khoa học. Bộ sưu 
tập của bảo tàng nước mắm dần đã 
không thiếu một vật dụng gì, từ những 
chiếc thùng, lều, vại, tĩn, gầu, ly, búa, 
que… đến những căn nhà của những 
hàm hộ xưa được đưa về trưng bày 
nguyên bản. Vậy là trên khu đất rộng 
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nằm ngay phường Phú Hài, nơi có nghề 
làm nước mắm truyền thống lâu đời nhất 
ở tỉnh Bình Thuận, bảo tàng nước mắm 
đầu tiên của Việt Nam nằm trong điểm du 
lịch Làng Chài Xưa chính thức ra đời 

Để thu hút khách du lịch và tránh sự 
nhàm chán, bảo tàng nước mắm của anh 
Dũng hoạt động theo kiểu tương tác với 
người tham quan. Trong căn phòng 
chiếu phim hiện đại, tôi cùng một nhóm 
du khách được xem một bộ phim tư liệu 
nói về lịch sử hình thành làng chài, làng 
nước mắm truyền thống Phan Thiết. Một 
số bạn trẻ ngồi cạnh tôi thì thầm: “Lần 
đầu tiên biết nước mắm sản xuất như 
vậy đó, thật là công phu!”. 

Hết đoạn phim tư liệu, chúng tôi được 
cô hướng dẫn viên đưa qua căn phòng 
trưng bày hàng trăm hiện vật của nghề 
làm nước mắm xưa. Tại đây, du khách 
sẽ được tìm hiểu kỹ hơn về công thức, 
về những dụng cụ mà ngày xưa cha ông 
ta dùng để làm nước mắm. 

Thú vị nhất là khu vực du khách được 
trải nghiệm cách phân biệt nước mắm 
nguyên chất và nước mắm đã pha chế 
theo cách mà người xưa hay làm. Anh 
Nguyễn Huy Toàn, một du khách đến từ 
TPHCM, cầm vài hạt cơm nguội được cô 
hướng dẫn viên đưa cho thả vào ly nước 
mắm đặc sánh. Những hạt cơm nguội 
này sau đó không chìm xuống đáy ly mà 
cứ nổi lập lờ trên mặt. “Vậy là sao cô 
hướng dẫn viên?”, anh Toàn thắc mắc. 
Sau khi được giải thích rằng, theo kinh 
nghiệm người xưa, khi bỏ hạt cơm nguội 
vào ly nước mắm, nếu nổi lên mặt là 
nước mắm nguyên chất, còn chìm xuống 
là nước mắm pha chế, nhiều du khách 
ngỡ ngàng. 

Khôi phục nước mắm trứ danh 
Phan Thiết 

Không chỉ xây dựng một bảo tàng 
nước mắm được cho là đầu tiên của 
Việt  Nam, tiến sĩ Dũng còn mạnh dạn tìm 
cách khôi phục loại nước mắm tĩn trứ 

danh một thời ở Phan Thiết nay đã vắng 
bóng. 

Nhắc về loại nước mắm này, anh 
Dũng say sưa kể về nó như một ký ức 
không thể phai về một thời thơ ấu sống 
cùng gia đình bên làng chài nhỏ ven biển. 
Tại làng chài Phan Thiết xưa cách đây 
hơn 300 năm, nước mắm sau 12 tháng ủ 
chượp chín chậm trong thùng gỗ được 
kéo rút trực tiếp cho vào các tĩn gốm, 
khằn nắp bằng vôi, dán nhãn giấy vuông 
lên trên và có quai xách bằng dây thừng 
bện. 

Đây được xem là nước mắm nguyên 
chất rất nổi tiếng thời bấy giờ. Nước 
mắm đựng trong tĩn gốm chở bằng ghe 
bầu theo sông Cà Ty bán khắp cả nước 
từ lục tỉnh Nam kỳ đến miền Trung, miền 
Bắc và chiếm phần lớn thị trường cả 
nước. 

“Khi còn nhỏ tôi thấy hầu như nhà nào 
ở Phan Thiết cũng có nước mắm nguyên 
chất đựng trong tĩn. Thế nhưng hiện giờ 
nó đã vắng bóng, phần vì thị hiếu người 
tiêu dùng thay đổi thích ăn nước mắm 
nhạt, ít mùi, phần thì các dụng cụ để 
nước mắm giờ quá phong phú, tiện lợi, 
dễ tìm hơn bình sứ, sành nên nước mắm 
tĩn cũng dần bị quên lãng”, tiến sĩ Dũng 
tâm sự. 

Theo người xưa, nước mắm sau khi 
rút nước đầu thì gọi là mắm nguyên chất. 
Loại mắm này nếu được để trong tĩn gốm 
sẽ bảo quản được màu, mùi, vị lâu vì gió, 
ánh sáng không thể lọt qua. Chính những 
điều này đã thôi thúc tiến sĩ Dũng quyết 
tâm khôi phục lại loại nước mắm trứ 
danh này. 

"Dũng là một con người của xứ biển 
Phan Thiết, dù đã đi nhiều nơi trên thế 
giới nhưng vẫn dành tình cảm đặc biệt 
cho quê hương, cho nền văn hóa, ngành 
du lịch của địa phương. Thông qua mô 
hình của mình, Dũng đã góp phần khôi 
phục văn hóa truyền thống, làm đa dạng 
hóa sản phẩm du lịch, quảng bá hình 
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ảnh, con người Phan Thiết xưa và nay, 
tạo động lực cho những người con xa 
quê luôn hướng về Bình Thuận" 

Ông Ngô Minh Chính, Giám đốc Sở 
VH-TT-DL tỉnh Bình Thuận 

Vốn gia đình trước đây cũng làm nghề 
nước mắm truyền thống nên anh cũng có 
nhiều thuận lợi. Bỏ vốn đầu tư hơn 10 
nhà thùng, nước mắm tĩn của anh Dũng 
tiếp tục làm theo công thức hàng trăm 
năm của làng chài Phan Thiết xưa. 
Những con cá cơm than to, béo, tươi 
được trộn với muối ủ chậm trong thùng 
gỗ suốt 12 tháng. Sau thời gian ủ chượp, 
nước mắm được rút trực tiếp vào tĩn gốm 

với độ đạm lên tới hơn 40 độ, màu vàng 
ươm cánh gián. Mặc dù giá bán khá cao 
do công đoạn sản xuất tốn kém nhưng 
loại nước mắm này xứng đáng với đồng 
tiền bỏ ra. 

Sau khi ra đời, nước mắm tĩn không 
chỉ được người dân địa phương nồng 
nhiệt đón nhận vì đã gợi lại một ký ức 
thời xa xưa mà còn được khách du lịch, 
bạn hàng khắp nơi trong cả nước đón 
nhận vì chất lượng khó có loại nước 
mắm nào sánh kịp. 

Nguyễn Tiến // 
http://www.sggp.org.vn.- 2019 

 (ngày 30 tháng 3) 
----------------------------------------------------------- 

TRÊN 500.000 LƯỢT KHÁCH ĐẾN BÌNH THUẬN TRONG THÁNG 2 

hống kê chưa đầy đủ, trong tháng 
2/2019, tỉnh Bình Thuận ước đón 
khoảng 513.500 lượt du khách 

(tăng 12,67% so cùng kỳ năm trước), 
trong đó khách quốc tế có khoảng 67.250 
lượt (tăng 13,42% so cùng kỳ); doanh thu 
ngành du lịch ước đạt 1.207 tỷ đồng, 
tăng 13,1% so với cùng kỳ. 

 

Do tháng 2 là thời điểm tết cổ truyền 
Kỷ Hợi nên lượng khách nội địa đã tăng 
đột biến khi Phan Thiết - Bình Thuận tiếp 
tục là lựa chọn của khách du xuân, đón 
tết. 

Bên cạnh thị trường trọng điểm 
TP.HCM và các tỉnh phía Nam, năm nay 
Bình Thuận còn đón lượng du khách đến 

từ khu vực miền Trung và Tây Nguyên, 
khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.  

Thị trường khách quốc tế đến với Bình 
Thuận trong tháng 2 tiếp tục tăng trưởng 
với cơ cấu khách du lịch đến từ Nga và 
Trung Quốc (chiếm tỷ trọng lớn trong cơ 
cấu khách quốc tế) và một số thị trường 
khác như Hàn Quốc, Đức, Thái Lan, Ba 
Lan, Anh, Pháp, Mỹ, Hà Lan,.. 

Theo đánh giá của Ngành Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch, bên cạnh cảnh quan 
thiên nhiên đẹp, chất lượng sản phẩm du 
lịch luôn đảm bảo, Bình Thuận còn hấp 
dẫn du khách với các hoạt động văn hóa, 
thể thao và du lịch độc đáo, đa dạng và 
sôi động nhân dịp đón tết cổ truyền Kỷ 
Hợi.  

Lũy kế trong 2 tháng đầu năm 2019, 
toàn tỉnh ước đón khoảng 1.017.500 lượt 
khách (tăng 12,14% so với cùng kỳ năm 
2018), trong đó khách du lịch quốc tế có 
khoảng 134.300 lượt khách, tăng 

 13,63% so cùng kỳ, doanh thu ước 
đạt 2.394 tỷ đồng, tăng 12,78 %. 

Nguyên Vũ // http://toquoc.vn.-2019 
(ngày 1 tháng 3) 

T 

http://toquoc.mediacdn.vn/2019/2/28/logo-2-15513573789071706890635.jpg
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BÍ ẨN VỀ TRUYỀN THUYẾT THẦY THÍM Ở BÌNH THUẬN 

ây là một câu chuyện mang nhiều 
màu sắc huyền thoại, được người 
đời truyền kể, thậm chí còn được 

“sân khấu hóa”, dàn dựng rất hấp dẫn. 
Người dân địa phương cho rằng sau “lớp 
áo” kỳ bí trên có thể còn chứa đựng một 
sự thật lịch sử nào đó cần phải nghiên 
cứu làm rõ.  

Huyền thoại một sự tích 

Dinh Thầy Thím thuộc địa phận xã Tân 
Tiến, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, được 
xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp 
quốc gia năm 1997. Đây là một địa chỉ 
tâm linh, tín ngưỡng nổi tiếng ở Bình 
Thuận, được đông đảo du khách thập 
phương, trong đó có cả bà con kiều bào 
trên thế giới biết và tìm đến hành hương 
chiêm bái, nhất là vào dịp lễ hội Dinh 
Thầy Thím tổ chức vào trung tuần tháng 
9 âm lịch hàng năm.  

Theo hồ sơ khoa học về di tích Dinh 
Thầy Thím của Sở VH-TT-DL Bình 
Thuận, ngày xưa ở tỉnh Quảng Nam có 
một đạo sĩ giàu lòng nhân ái, võ thuật 
hơn người, rất được dân làng mến mộ. 
Vì bị nhà vua xét xử oan ức nên đạo sĩ 
cùng vợ phiêu dạt vào phương Nam lánh 
nạn. 

Tam Tân, một làng quê xa xôi trù phú, 
trở thành nơi dừng chân cuối cùng của 
vợ chồng đạo sĩ. Và cũng từ đây, những 
truyền thuyết đức độ của vợ chồng đạo 
sĩ được hết lòng ca ngợi, dân làng Tam 
Tân thân thiết gọi vợ chồng đạo sĩ là 
“Thầy - Thím”. 

Thầy sinh vào những năm đầu của 
triều đại Gia Long, cần mẫn dùi mài kinh 
sử, tầm sư học đạo, nuôi chí giúp đời. 
Việc lớn chưa thành thì Thầy gặp đại 
tang, cha mẹ đột ngột qua đời. Là người 
con hiếu thảo, Thầy ở lại quê nhà cùng 
vợ chịu tang cha mẹ. 

Làng quê Thầy - Thím nhiều năm liền 
hạn hán, mất mùa, đời sống của người 
dân cơ cực. Thầy lập đàn khấn nguyện, 
trời đang trong xanh bỗng sấm chuyển, 
mưa như trút nước, cỏ cây hồi sinh. Từ 
đó, Thầy nổi danh là đạo sĩ dùng phép 
thuật cứu giúp dân làng. 

 

Dinh Thầy Thím - một địa chỉ tâm linh, tín 
ngưỡng nổi tiếng ở Bình Thuận 

Trong một ngày hội đầu năm, dân làng 
mơ ước có một ngôi đình khang trang để 
thờ phụng Thành Hoàng. Như cảm thông 
với nỗi khát khao của những tấm lòng 
thành kính với thần linh, đêm hôm ấy gió 
mưa dữ dội báo trước một điềm lạ. 

Quả nhiên, khi trời yên, gió lặng, mọi 
người thấy ngôi đình mới tọa lạc ngay 
giữa làng. Dân làng vui mừng chưa được 
bao lâu thì làng bên báo về triều, tố cáo 
Thầy dùng phép thuật đánh cắp đình, âm 
mưu gây bạo loạn. 

Nhà vua nghiêm trị Thầy lãnh án “Tam 
ban triều điển” (xử trảm, uống thuốc độc 
hoặc thắt cổ). Thầy chọn hình thức sau 
cùng, kỳ lạ thay, khi tấm lụa đào đến tay 
Thầy bỗng trở nên có sức sống kỳ lạ, lụa 
biến thành rồng nâng Thầy Thím bay 
bổng lên không trung. Khi bay qua quê 
nhà, Thím làm rơi chiếc hài như một lời 
nhắn từ biệt, rồi theo lụa rồng bay về 
phương Nam. 

Thầy - Thím đến cư ngụ tại làng Tam 
Tân (nay là xã Tân Tiến, thị xã La Gi, tỉnh 

Đ 
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Bình Thuận) dưới lớp áo của người quê 
đến ở trọ nhà ông Hộ Hai, làm các nghề 
đốn củi, đóng ghe, bốc thuốc chữa bệnh 
cứu người. 

Có điều lạ là bên mình Thầy lúc nào 
cũng có quả bầu khô, người ta nói Thầy 
có phép “sái đậu thành binh” (gieo đậu 
thành binh lính). 

Một hôm Thầy vội vã vào rừng mà 
quên mang chiếc bầu theo, chủ nhà tò 
mò lấy ra xem, bỗng lửa phụt ra thiêu rụi 
cả căn nhà. Sau khi làm lại căn nhà mới 
cho ông Hộ Hai, Thầy - Thím vào ở hẳn 
trong rừng sâu Bàu Cái. Thầy nhận đóng 
ghe cho ngư dân. 

Mặc dù quanh khu rừng cả ngày vang 
lên tiếng đẵn gỗ, đục đẽo nhưng chưa ai 
thấy người giúp việc của Thầy. Từ nơi 
cánh rừng, Thầy đóng ghe ra đến biển 
dài 3km, có mạch nước nhỏ đổ ra biển, 
dân địa phương tương truyền đó là dòng 
nước Thầy dùng gậy tạo ra để đưa ghe 
ra biển, gọi là đường lướt ván.  

Còn nhiều câu chuyện về lòng nhân ái 
của Thầy như: trừng phạt bọn buôn gạo 
lợi dụng năm mất mùa bóp chẹt dân 
nghèo; cứu dân chài trong cơn sóng to, 
gió dữ; cảm hóa thú rừng là nỗi nơm nớp 
lo sợ của nhiều người khi buổi đầu khai 
phá thiên nhiên hoang dã.  

Rồi đến một ngày mùa thu, được tin 
Thầy - Thím qua đời, dân làng vội vã vào 
rừng thì thấy 2 ngôi mộ bằng cát trắng 
phau được thú dữ vun đắp ở gần nơi 
Thầy - Thím tạ thế. Hàng năm, cứ đến 
ngày 5 tháng Giêng có đôi bạch, hắc hổ 
thường xuyên về tảo mộ, phủ phục canh 
gác ngôi mộ. Khi bạch, hắc hổ qua đời, 
dân làng an táng ngay sau mộ Thầy - 
Thím để tưởng nhớ hai con vật tận trung.  

Tỏ lòng nhớ ơn công đức Thầy - Thím, 
nhân dân chung sức lập đền thờ ở khu 
rừng Bàu Cái. Ngày 15-9 âm lịch hàng 
năm là ngày lễ tế thu Thầy - Thím, nghĩa 
cử Thầy - Thím được dân gian lưu 

truyền. Thế nên, đến đời Thành Thái thứ 
18, nhà vua đã xem lại án xử trước đây 
và ban sắc phong cho Thầy - Thím là 
“Chí Đức Tiên sinh, Chí Đức Nương 
Nương Tôn Thần”. 

Là người thật? 

Chỉ là một truyền thuyết dân gian với 
nội dung giới thiệu về thân thế và ca ngợi 
công đức của Thầy - Thím, qua đó giáo 
dục con người biết hướng thiện, sống 
nhân ái, đạo nghĩa, tuy nhiên khi tìm đến 
người dân địa phương để hỏi, ai cũng kể 
rành mạch về sự tích Thầy - Thím và họ 
khẳng định đây là những nhân vật có 
thật. Đó là Thầy (tên chồng) và Thím (tên 
vợ) được người dân gọi vắn tắt “Thầy - 
Thím” và vốn là cặp vợ chồng không tên, 
không có con cho đến khi mất.  

Ông Văn Công Sơn, vốn là Trưởng 
ban quản lý di tích, cho rằng: Thầy - Thím 
là những con người có thật, cuộc sống 
thật chứ không phải thần hoàng cai quản 
một vùng đất. Thầy - Thím qua đời sau 
một đêm mưa dông bão bập bùng trong 
căn nhà ở rừng sâu. Người dân thờ cúng 
Thầy - Thím là để tỏ lòng biết ơn, kính 
trọng vì những việc làm của Thầy - Thím. 
Với người dân địa phương, Dinh Thầy 
Thím là điểm tựa để nâng đỡ họ mỗi khi 
gặp khó khăn trong cuộc sống.  

Theo nhà nghiên cứu Trần Viết Điền, 
năm 1802, vua Gia Long cho hành tội 
Nguyễn Huệ và các nhân vật nhà Tây 
Sơn. Xương cốt 7 “tử tội” cho vào giỏ 
mây, thả trôi trên sông Hương. Có lẽ 
xương cốt đã trôi theo dòng, rồi tấp vào 
bờ xóm Kim Bồng (nay là làng Hòa An, 
Phú Vang, Thừa Thiên - Huế). 

Xóm này vốn là nơi ngụ cư của những 
lính thợ gốc Quảng Nam, chuyên đóng 
thuyền bè phục vụ thủy quân từ thời chúa 
Nguyễn, qua thời Tây Sơn, rồi đến thời 
các vua Nguyễn. Người dân xóm Kim 
Bồng phát hiện các giỏ mây có cốt đã 
hóa thạch, bí mật thờ phụng, theo thời 
gian tôn tạo thành Miếu Thất Vị. 
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Một vị quan nhà Tây Sơn từng biết bí 
mật về 7 giỏ mây có hài cốt, lui về ẩn dật 
ở làng La Qua (Quảng Nam), tạo nên 
thần thoại và dựng 7 bệ thờ (sau gọi là 
Bảy Miếu, hay Miếu Thất Vị), thực chất 
nhằm âm thầm hương khói các vua, 
hoàng hậu, tướng lĩnh Tây Sơn bị hành 
hình năm xưa. 

Vị cựu thần Tây Sơn này tinh thông lý 
số, từng giúp dân làng La Qua. Tiếng đồn 
đến tai triều đình, vị nho sĩ - đạo sĩ đã bị 
khép tội chết. Có khả năng ông đã tránh 

vào Bình Thuận, rồi từ đó hình thành nên 
truyền thuyết về Thầy - Thím ở La Gi. 

Tuy vậy, giả thuyết trên vẫn còn nhiều 
“điểm mờ”, vì chính nhà nghiên cứu Trần 
Viết Điền cũng nhận định rằng, đó là một 
“giả thuyết táo bạo”, cần được “tiến hành 
kiểm chứng trong tinh thần khoa học”. Do 
vậy, cho đến nay truyền thuyết về Thầy - 
Thím vẫn mang nhiều màu sắc huyền 
thoại và bí ẩn. 

Tiến Minh // Sài Gòn giải 
phóng.2019.- Số 15002 
 (ngày 4 tháng 3).- Tr.6 

----------------------------------------------------------- 
NHỮNG KHO BÁU KHỔNG LỒ DƯỚI LÒNG ĐẠI DƯƠNG ĐƯỢC TÌM THẤY, KỲ 2 

KỲ 2: KHO BÁU “KHỦNG”  

òn nhớ cách đây mười mấy 
năm, vào khoảng tháng 5/2001, 
tại vùng biển Tuy Phong, Bình 

Thuận, một số ngư dân đã phát hiện 
ra một kho báu cổ.   

Thuyền cá phát hiện  

Lúc đó, thuyền trưởng Huỳnh Công D. 
và các thợ lặn trên thuyền mang số hiệu 
BTH4951 ở xã Hòa Phú đang neo đậu tại 
khu vực này để tìm đánh bắt thì phát hiện 
một số chén, dĩa mà theo họ là cổ vật tại 
một bãi rạn. Lúc này, họ cũng muốn lặn 
tìm tiếp các cổ vật nhưng do quá sâu, 
ước chừng gần 40m, nước lại chảy 
mạnh nên họ đành định vị và quay về. Dù 
vậy, cũng có khoảng 100 cổ vật cũng 
được phát hiện. 

Ngay lập tức, tin này được loan đi 
nhanh chóng. Rồi rất nhiều thuyền bám 
theo thuyền của anh D. tìm đến vị trí trục 
vớt cổ vật hòng làm giàu. Biết được 
thông tin này, lực lượng chức năng tỉnh 
Bình Thuận đã can thiệp và thu hồi gần 
một ngàn cổ vật.  

Sau đó, UBND tỉnh Bình Thuận đã xin 
ý kiến của Thủ tướng Chính phủ để xử lý 
số cổ vật trong con tàu này. Trước đó, 

tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Công ty 
Trục vớt cứu hộ Việt Nam (VISAL) thực 
hiện bảy ca lặn với gần 900 phút để khảo 
sát, quay phim chuẩn bị cho việc trục vớt. 

Theo đánh giá, con tàu dài khoảng 
30m, rộng 7m và nằm ở độ sâu 41m. 
Ngoài số cổ vật đã bị các các ngư dân 
lấy đi trước đó, hiện các khoang của con 
tàu này vẫn còn đi đầy ắp cổ vật. Chủ yếu 
là các chén, dĩa, âu... vẫn còn nguyên 
vẹn lên đến khoảng 60 ngàn cổ vật. 

 

Chuyên gia lặn của công ty thám hiểm tại vùng 
biển Bình Thuận 

Khi vớt được số cổ vật đầu tiên, một 
chuyến tàu “hỏa tốc” đưa 12 ngàn cổ vật 
đầu tiên vào đất liền. Ngay khi về tới cảng 
Phan Thiết, số hiện vật được áp tải đến 
kho quản lý của Sở Văn hóa – Thông tin 

C 
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(nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 
quản lý. 

Một cán bộ từng tham gia vào đoàn 
trục vớt cho hay, mọi khâu đều phải thực 
hiện một cách bí mật nhưng vẫn phải có 
đội đảm bảo an ninh, vì sự kiện này đã 
thu hút sự chú ý của rất nhiều người 
trong hơn một năm qua. Sau khi đưa về, 
các cán bộ của bảo tàng tỉnh đã xử lý 
bước đầu bằng cách ngâm vào nước 
lạnh rồi phân loại. Nhưng việc ngâm này 
cũng phải mất vài tháng vì số cổ vật quá 
nhiều, trong khi bể ngâm mỗi lần cũng chỉ 
được 5 – 7 ngàn cổ vật.  

 

Cổ vật trục vớt được từ tàu đắm ở Bình Thuận 

Bộ sưu tập cổ vật quý hiếm 

Theo TS Nguyễn Đình Chiến, thành 
viên Hội đồng giám định số cổ vật tại con 
tàu này cho biết, số gốm trục vớt được 
tại vùng biển Tuy Phong là gốm Chương 
Châu, Phúc Kiến và Sơn Đầu, Quảng 
Đông (Trung Quốc). Chủ yếu là bát, đĩa, 
bầu rượu, hũ nhỏ... có niên đại từ đời 
Vạn Lịch – thời Minh (1573-1620).  

Trong đó có một số bát, dĩa ghi chữ 
“Xuân”, “Thọ” khổ lớn bằng chữ Hán, 
theo kiểu trang trí, chứ không ghi lò sản 
xuất như phần nhiều các loại cổ vật 
thường thấy. Bên cạnh đó, nhiều cổ vật 
có họa tiết phong phú, vẽ nhiều hình 
chim phượng, vảy cá, tôm, cá... Tại thời 
điểm phát hiện, trên thế giới cũng đã phát 
hiện và khai quật được ba con tàu khác 
có cổ vật xuất xứ từ Chương Châu.  

Một số cổ vật lại có hình sư tử vờn 
bóng hay con tuần lộc... được các 

chuyên gia chú ý. Đây cũng là cứ liệu cho 
thấy, gốm này đã mang văn hóa phương 
Tây, có lẽ xuất hiện vào đời nhà Thanh. 
Rồi có một chiếc đĩa bàn lớn, duy nhất 
trong số cổ vật nói trên có vẽ hình một 
lão võ sư đang múa lưỡng côn trên 
đường kính 40cm.  

 

Tàu Đại Lãnh hai lần làm nhiệm vụ trong việc 
trục vớt số cổ vật ở Côn Đảo và Tuy Phong 

Tính tới thời điểm khai quật, các 
chuyên gia khảo cổ trong đoàn này cho 
biết, họ chưa bao giờ thấy họa tiết như 
thế này. Trong quá trình trục vớt con tàu 
đắm này, đoàn cũng đã tìm thấy một số 
xương người và các vật dụng sinh hoạt 
của họ. Ví như chảo gang, chum loại lớn, 
muỗng... 

Ước tính, tổng giá trị của khối tài sản 
này khoảng 75 tỷ đồng vào thời điểm đó. 
Các chuyên gia cho biết, đây là bộ sưu 
tập cổ vật quý hiếm nhất từng trục vớt 
được ở vùng biển phía Nam. Việc phát 
hiện tàu chở nhiều cổ vật tại vùng biển 
Tuy Phong là minh chứng cho thấy hoạt 
động buôn bán trên biển ở nước ta thời 
điểm này cũng đã tấp nập. 

Đây cũng là cứ liệu quan trọng cho 
việc nghiên cứu về quá trình hình thành 
và phát triển các đô thị ở khu vực phía 
Nam. TS Phạm Quốc Quân, một chuyên 
gia khảo cổ học cho rằng, tàu cổ trục vớt 
ở Bình Thuận góp thêm cứ liệu cho các 
nhà khoa học về giả thuyết có một “con 
đường gốm sứ” trên biển song song với 
“con đường tơ lụa” nổi tiếng trên thế giới. 

Thanh Tùng //  
http://baodulich.net.vn.- 2019 

 (ngày 13 tháng 3) 
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