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BÌNH THUẬN SẼ VƯƠN LÊN MẠNH MẼ, TOÀN DIỆN VÀ VỮNG CHẮC 

áng 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ 
tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 

2015-2020 được long trọng diễn ra tại 
Trung tâm hội nghị tỉnh, nội dung chủ đề 
“Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong 
sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại 
đoàn kết toàn dân; giữ vững quốc phòng 
– an ninh; khai thác, sử dụng hiệu quả các 
nguồn lực, tiềm năng, lợi thế, chủ động 
hội nhập, đưa tỉnh nhà phát triển toàn 
diện, nhanh và bền vững, mạnh về kinh tế 
biển, du lịch, năng lượng”. với sự tham dự 
của 349 đại biểu, đại diện cho hơn hơn 
29.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. 
Ông Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương 
Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao 
cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung 
ương, Đảng ủy Khu VII, tỉnh Ninh Thuận, 
tỉnh Tuyên Quang đã tham dự Đại hội. 

 
Quang cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình 
Thuận 

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương 
Đảng, ông Trương Hòa Bình đánh giá cao 
những thành tựu mà Đảng bộ và nhân 
dân các dân tộc tỉnh Bình Thuận đạt được 
trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh: 
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ 
XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 là đợt sinh hoạt 
chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng 
của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc 
trong tỉnh. Trong một tương lai không xa, 
Bình Thuận sẽ vươn lên mạnh mẽ, vững 
chắc và trở thành một trong những tỉnh 
phát triển của cả nước. Nhiệm kỳ qua tuy 
có nhiều khó khăn thách thức, nhưng với 

tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Đảng 
bộ và nhân dân tỉnh Bình Thuận đã mạnh 
dạn đổi mới, sáng tạo, tổ chức thực hiện 
đồng bộ, có hiệu quả các đột phá chiến 
lược về quy hoạch phát triển, đạt được 
kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh 
vực, tạo chuyển biến căn bản trong đời 
sống xã hội. 

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, tiến bộ, 
tiềm năng lợi thế khai thác được khai thác 
ngày càng tốt hơn một số ngành, lĩnh vực 
phát triển nhanh và tăng trưởng cao hơn 
giai đoạn trước; đưa thành phố Phan 
Thiết đạt tiêu chí đô thị loại II. Văn hóa xã 
hội có chuyển biến tiến bộ, chất lượng 
giáo dục, nguồn nhân lực được nhân lên, 
công tác y tế chăm sóc sức khỏe nhân 
dân được quan tâm thực hiện. Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đi 
vào thực chất, xây dựng nông thôn mới 
đạt kết quả khả quan. Mặc dù gặp nhiều 
khó khăn, nhưng kết quả mà tỉnh đạt 
được rất đáng trân trọng và tự hào, góp 
phần tích cực vào sự nghiệp cách mạng 
vẻ vang của Đảng, của dân tộc và công 
cuộc đổi mới đất nước. 

Ông Trương Hòa Bình lưu ý: Bình 
Thuận đã quyết tâm biến những khó khăn, 
trở ngại thành lợi thế so sánh và khai thác 
ngày càng tốt hơn những tiềm năng, lợi 
thế có được, kinh tế phát triển khá, là địa 
phương đầu tiên trong cả nước sản xuất 
năng lượng tái tạo, trong tương lai Bình 
Thuận sẽ trở thành một trong những trung 
tâm năng lượng của quốc gia. Hệ thống 
các công trình thủy lợi được quan tâm đầu 
tư, đặc biệt Bình Thuận có sáng kiến nối 
mạng liên thông giữa các hồ chứa nước. 
Kinh tế thủy sản duy trì tốc độ phát triển, 
gắn chặt giữa khai thác đánh bắt với góp 
phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ 
quốc. Ông Trương Hòa Bình cũng chỉ ra: 
Bình Thuận có lợi thế về vị trí địa lý, nằm 
kề với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, 
nằm trên trục giao thông chính của cả 

I. CHÍNH TRN – KINH TẾ 

S
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nước, với hệ thống kết cấu hạ tầng giao 
thông đang được cải thiện, sân bay Phan 
Thiết, cảng Vĩnh Tân và hệ thống đường 
cao tốc xây dựng và sử dụng thu hút đầu 
tư vào các khu công nghiệp, thúc đẩy các 
ngành kinh tế phát triển. Theo Báo cáo 
chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 
Bình Thuận, nhiệm kỳ qua tốc độ tăng 
trưởng kinh tế khá. Tổng sản phẩm nội 
tỉnh năm 2015 ước đạt 32.018 tỷ đồng, 

tăng bình quân 6,72%/năm. Công nghiệp- 
xây dựng chiếm 28,23%, dịch vụ chiếm 
43,57%, nông-lâm-thủy sản chiếm 
28,21%. GRDP bình quân đầu người đến 
cuối năm 2015 đạt 1.864 USD, gấp 1,87 
lần so với năm 2010. 

Lý Nam // http://daidoanket.vn/ .- 2015 
(ngày 13 tháng 10) 

Cùng đưa tin: Nhân dân Số 21932

_________________________________ 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ GẮN VỚI BẢO VỆ CHỦ QUYỀN  
BIỂN ĐẢO TỔ QUỐC 

áng ngày 13/10, tại Trung tâm hội nghị 
tỉnh Bình Thuận (TP Phan Thiết), Đại 

hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã 
chính thức khai mạc. Đồng chí Trương Hòa 
Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án 
Tòa án nhân dân tối cao đã về dự và chỉ 
đạo Đại hội. 

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy 
khóa XII Nguyễn Mạnh Hùng đánh 
giá: Trong 5 năm qua, được sự lãnh đạo 
của Trung ương Đảng, sự hỗ trợ, giúp đỡ 
tích cực của các Bộ, Ban, Ngành Trung 
ương, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình 
Thuận đã đoàn kết, thống nhất ý chí và 
hành động, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn 
đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XII đạt kết quả quan trọng, tạo 
chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội. 

 
Đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư BCH Trung 
ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao 
phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí 
Trương Hòa Bình yêu cầu Đảng bộ tỉnh 
Bình Thuận cần đẩy mạnh thực hiện 3 giải 
pháp đột phá, chiến lược để thực hiện tốt 
các mục tiêu trong nhiệm kỳ tới. 

Tập trung vào khâu xây dựng và phát 
triển cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao 
thông; phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh 
cải cách hành chính, tạo môi trường thuận 
lợi thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Bình 
Thuận cũng cần coi trọng phát triển kinh tế 
biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo của 
Tổ quốc. 

 
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ 
XIII . 

Đại hội nghe báo cáo chính trị của 
BCH Đảng bộ tỉnh khóa XII, báo cáo kiểm 
điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XII và 
phát biểu chỉ đạo Đại hội của lãnh đạo 
Trung ương Đảng, thảo luận dự thảo báo 
cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm, báo cáo 
đề án nhân sự và kết quả bầu cử BCH 
Đảng bộ tỉnh khóa XIII… 

Đại hội diễn ra từ ngày 13/10 đến 
ngày 15/10/2015. 

Nam Yên, Đình Hòa // 
http://cand.com.vn/ .- 2015  

(ngày 13 tháng 10)

S
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ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG TÁI ĐẮC CỬ BÍ THƯ TỈNH ỦY 
BÌNH THUẬN 

hiều qua, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình 
Thuận đã bầu BCH Đảng bộ tỉnh Bình 

Thuận khóa XIII và tại phiên họp đầu tiên, 
Tỉnh ủy khóa mới đã bầu các chức danh 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư 
Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh 
ủy và Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy.  

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng tái đắc 
cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy; 3 đồng chí 
Nguyễn Ngọc Hai, Dương Văn An và 
Huỳnh Thanh Cảnh giữ chức vụ Phó Bí 
thư Tỉnh ủy. 

Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy (theo thứ tự A B C) 

1/ Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh 
ủy 

2/ Nguyễn Hoài Anh – Phó Trưởng 
Ban Nội chính Tỉnh ủy 

3/ Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh 

4/ Phan Văn Đăng – Trưởng Ban 
Dân vận Tỉnh ủy 

5/ Nguyễn Ngọc Hai – Phó Chủ tịch 
Thường trực UBND tỉnh 

6/ Trương Quang Hai - Phó Chủ tịch 
HĐND tỉnh 

7/ Lương Văn Hải - Trưởng Ban tổ 
chức Tỉnh ủy 

8/ Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh 
ủy 

9/ Nguyễn Thanh Nam – Bí thư Thị 
ủy La Gi 

10/ Bố Thị Xuân Linh – Chủ tịch 
MTTQ tỉnh 

11/ Hoàng Đình Nghĩa - Chủ nhiệm 
UBKT Tỉnh ủy 

12/ Phan Công Ngôn – Chỉ Huy 
trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

13/ Nguyễn Thu Sơn – Bí thư Thành 
ủy Phan Thiết 

14/ Nguyễn Thành Tâm – Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh 

15/ Nguyễn Văn Thân – Giám đốc 
Công an tỉnh 

Danh sách UBKT Tỉnh ủy 

1/ Phan Văn Đăng – Chủ nhiệm 
UBKT Tỉnh ủy 

2/Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ 
nhiệm UBKT Tỉnh ủy 

3/ Tạ Thị Thu Hương - Phó Chủ 
nhiệm UBKT Tỉnh ủy 

4/ Nguyễn Minh Thiên - Phó Chủ 
nhiệm UBKT Tỉnh ủy 

5/ Trần Văn Hải - Ủy viên UBKT Tỉnh 
ủy 

6/ Nguyễn Trung Hiếu - Ủy viên 
UBKT Tỉnh ủy 

7/ Nguyễn Kháng - Ủy viên UBKT 
Tỉnh ủy 

8/ Nguyễn Thị Minh Tâm - Ủy viên 
UBKT Tỉnh ủy 

9/ Nguyễn Anh Khải - Ủy viên UBKT 
Tỉnh ủy 

10/ Trần Hồng Sơn - Ủy viên UBKT 
Tỉnh ủy 

11/ Nguyễn Chí Lợi - Ủy viên UBKT 
Tỉnh ủy 

Chiều 13/10, Đại hội Đại biểu Đảng 
bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 
2015-2020 đã tiến hành bầu Ban Chấp 
hành khóa mới gồm 50 đồng chí. 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư 
Tỉnh ủy Bình Thuận khóa XII thay mặt 
Đoàn Chủ tịch đã báo cáo đề án nhân sự 
của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 
XIII; trình bày danh sách nhân sự Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận 
nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 57 đồng chí để 
Đại hội bầu 50 đồng chí vào Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận khóa XIII. 
Tiếp đó, các đại biểu đã tiến hành bỏ 
phiếu bầu cử. 

C
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Các đại biểu bầu BCH Đảng bộ tỉnh Bình Thuận 
khóa XIII. Ảnh Báo Bình Thuận 

Theo Báo Bình Thuận, vào lúc 17 
giờ, Ban Bầu cử Đại hội đã báo cáo kết 
quả bầu cử với danh sách 50 đại biểu 
được bầu vào BCH Đảng bộ tỉnh Bình 
Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Danh sách BCH Đảng bộ tỉnh Bình 
Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 

1/ Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh 
ủy 290 phiếu bầu 

2/ Nguyễn Hoài Anh – Phó Trưởng 
Ban Nội chính Tỉnh ủy 331 phiếu bầu 

3/ Nguyễn Hữu Ba – Bí thư Huyện 
ủy Hàm Tân 333 phiếu bầu 

4/ Nguyễn Thị Thuận Bích – Hiệu 
trưởng Trường Chính trị 271 phiếu bầu 

5/ Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh 337 phiếu bầu 

6/ Nguyễn Ngọc Chỉnh – Giám đốc 
Sở Nội vụ 295 phiếu bầu 

7/ Ngô Minh Chính – Giám đốc Sở 
VHTT&DL tỉnh 298 phiếu bầu 

8/ Nguyễn Dân – Bí thư Huyện ủy 
Tuy Phong 329 phiếu bầu 

9/ Phan Văn Đăng – Trưởng Ban 
Dân vận Tỉnh ủy 334 phiếu bầu 

10/ Nguyễn Ngọc Hai – Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy 340 phiếu bầu 

11/ Trương Quang Hai – Phó Chủ 
tịch HĐND tỉnh 329 phiếu bầu 

12/ Lương Văn Hải – Trưởng Ban tổ 
chức Tỉnh ủy 274 phiếu bầu 

13/ Nguyễn Hồng Hải – Phó Giám 
đốc Sở GTVT 311 phiếu bầu 

14/ Trần Văn Hải – Chánh Thanh tra 
tỉnh 324 phiếu bầu 

15/ Nguyễn Ngọc Hào – Chỉ Huy 
trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh 342 phiếu 
bầu 

16/ Nguyễn Đức Hòa – Giám đốc Sở 
KH&ĐT 336 phiếu bầu 

17/ Võ Văn Hòa – Bí thư Huyện ủy 
Bắc Bình 336 phiếu bầu 

18/ Biện Văn Hoan – Phó Chánh án 
TAND tỉnh 279 phiếu bầu 

19/ Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư 
Tỉnh ủy 301 phiếu bầu 

20/ Tạ Thị Thu Hương – Phó Chủ 
nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy 326 
phiếu bầu 

21/ Mai Kiều – Giám đốc Sở 
NN&PTNT 330 phiếu bầu 

22/ Lê Tấn Lai – Chánh Văn phòng 
Tỉnh ủy 336 phiếu bầu 

23/ Hồ Lâm – Giám đốc Sở TN&MT 
297 phiếu bầu 

24/ Bố Thị Xuân Linh - Chủ tịch 
UBMTTQ tỉnh 329 phiếu bầu 

25/ Lại Văn Loan – Viện trưởng 
VKSND tỉnh 305 phiếu bầu 

26/ Phạm Văn Long – Chính ủy Bộ 
Chỉ huy Quân sự tỉnh 343 phiếu bầu 

27/ Hồng Thanh Nam – Bí thư 
Huyện ủy Hàm Thuận Bắc 315 phiếu bầu 

28/ Nguyễn Thanh Nam – Bí thư Thị 
ủy La Gi 304 phiếu bầu 

29/ Phạm Văn Nam – Giám đốc Sở 
GTVT 332 phiếu bầu 

30/ Hoàng Đình Nghĩa – Chủ nhiệm 
UBKT Tỉnh ủy 325 phiếu bầu 

31/ Phan Công Ngôn – Chỉ huy 
trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 349 
phiếu bầu 

32/ Lê Tuấn Phong – Phó Giám đốc 
Sở KH&ĐT 282 phiếu bầu 

33/ Nguyễn Văn Phong – Phó Giám 
đốc Sở Tài chính 284 phiếu bầu 
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34/ Nguyễn Xuân Phối – Phó Chủ 
tịch LĐLĐ tỉnh 264 phiếu bầu 

35/ Nguyễn Thị Phúc – Phó Trưởng 
đoàn ĐBQH tỉnh 262 phiếu bầu 

36/ Tiêu Hồng Phúc – Bí thư Tỉnh 
đoàn 332 phiếu bầu 

37/ Hồ Trung Phước – Giám đốc Sở 
KH&CN 288 phiếu bầu 

38/ Nguyễn Thu Sơn – Bí thư Thành 
ủy Phan Thiết 326 phiếu bầu 

39/ Đặng Hồng Sỹ - Bí thư Huyện ủy 
Hàm Thuận Nam 275 phiếu bầu 

40/ Nguyễn Văn Tám – Bí thư Huyện 
ủy Tánh Linh 300 phiếu bầu 

41/ Nguyễn Thành Tâm -  Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh 324 phiếu bầu 

42/ Nguyễn Thị Minh Tâm – Phó 
Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức 
Tỉnh ủy 356 phiếu bầu 

43/ Phan Đoàn Thái – Giám đốc Sở 
GD&ĐT 320 phiếu bầu 

44/ Nguyễn Văn Thân – Giám đốc 
CA tỉnh 326 phiếu bầu 

45/ Phạm Thật – Phó Giám đốc CA 
tỉnh 327 phiếu bầu 

46/Trần Tới – Bí thư Huyện ủy Phú 
Quý 321 phiếu bầu 

47/  Huỳnh Đa Trung – Bí thư Huyện 
ủy Đức Linh 311 phiếu bầu 

48/ Lê Hồng Văn – Tổng Biên tập 
Báo Bình Thuận 298 phiếu bầu 

49/ Nguyễn Quốc Việt – Giám đốc 
Sở Y tế 295 phiếu bầu 

50/ Lê Thị Hải Yến – Phó Chủ tịch 
phụ trách Hội LHPN tỉnh 285 phiếu bầu 

// http://baochinhphu.vn/ .- 2015 
(ngày 14 tháng 10) 

Cùng đưa tin: Pháp luật Tp. HCM 
Số 276

__________________________________ 

BÀ BỐ THỊ XUÂN LINH LÀM CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQVN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

à Bố Thị Xuân Linh, Chủ tịch Hội Liên 
hiệp Phụ nữ tỉnh giữ chức danh Chủ 

tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình 
Thuận khóa VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019. 

 
Bà Bố Thị Xuân Linh. Ảnh: stnmt.binhthuan.gov.vn 

Sáng 7/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội 
nghị lần thứ 4, khóa VII, nhiệm kỳ 2014-
2019 (hội nghị bất thường) nhằm hiệp 
thương cử thay thế, bổ sung các ủy viên 

Ủy ban và Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh 
Bình Thuận khóa VII.  

Tại hội nghị, 100% ủy viên Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận có mặt 
đã biểu quyết đồng ý ông Phan Thanh 
Chính - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận nghỉ hưu 
và thôi giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận khóa VII, 
nhiệm kỳ 2014-2019; đồng thời nhất trí 
bầu bà Bố Thị Xuân Linh - Tỉnh ủy viên, 
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giữ 
chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh Bình Thuận khóa VII, nhiệm kỳ 
2014 – 2019.  

Phát biểu tại hội nghị, bà Bố Thị 
Xuân Linh bày tỏ niềm vinh dự trước sự 
tin tưởng của các ủy viên Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc tỉnh và khẳng định sẽ cố gắng hết 
sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao 
hiệu quả hoạt động, đóng góp cho khối 

B
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đại đoàn kết dân tộc; đẩy mạnh học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh; đưa các phong trào thi đua, các 
cuộc vận động do Mặt trận phát động 
ngày càng lên tầm cao mới, thiết thực, 
góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm 
vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã 
hội, quốc phòng an ninh của địa 
phương…  

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã 
hiệp thương, bổ sung chức danh Chủ tịch 

Hội Cựu tù chính trị tỉnh và Chủ tịch Ủy 
ban MTTQ Việt Nam huyện Tánh Linh. 
Hiện nay, số lượng ủy viên Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc tỉnh Bình Thuận khóa VII, 
nhiệm kỳ 2014 – 2019 là 88 người, số ủy 
viên thường trực là 9 người. 

Nguyễn Thanh // 
http://baotintuc.vn/ .- 2015  

(ngày 7 tháng 10) 
Cùng đưa tin: Đại đoàn kết Số 281

__________________________________ 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH BÌNH THUẬN TIẾP XÚC CỬ TRI 

ử tri Bình Thuận phản ánh với Đoàn 
đại biểu Quốc hội nhiều vấn đề liên 

quan an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ 
nông dân... 

Trong các ngày từ 29/9-2/10, các đại 
biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận tổ 
chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, 
Quốc hội khóa XIII. Cử tri thẳng thắn phản 
ánh nhiều vấn đề liên quan đến chính 
sách phát triển kinh tế - xã hội và cuộc 
sống. 

 
Ông Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc VOV - Đại biểu 
Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận tiếp xúc cử tri 
xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc 

Đại biểu Quốc hội đã thông báo với 
cử tri kế hoạch và nội dung Kỳ họp thứ 10 
dự kiến diễn ra từ ngày 20/10 đến 1/12. 
Quốc hội sẽ thông qua nhiều dự án luật, 
xem xét và thảo luận các vấn đề quan 
trọng về phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước cũng như công tác chuẩn bị bầu cử 
Quốc hội khóa mới... 

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri kiến nghị 
nhiều vấn đề liên quan chính sách an sinh 

xã hội, chính sách hỗ trợ nông dân cũng 
những bất cập trong hoạt động quản lý 
nhà nước. Theo cử tri huyện Hàm Tân và 
Hàm Thuận Bắc, chế độ phụ cấp cho cán 
bộ không chuyên trách cấp xã hiện nay rất 
thấp, không đảm bảo cho họ an tâm công 
tác. Hầu hết cử tri đều cho rằng bảo hiểm 
y tế là chính sách rất cần thiết đối với 
người dân, nhưng trong quá trình triển 
khai còn nhiều bất cập. Trong đó, học sinh 
phải mua bảo hiểm y tế tại trường học nên 
nhiều gia đình không được giảm phí mua 
bảo hiểm khi mua theo hộ gia đình. 

 
Cử tri Lê Thị Thùy phản ánh về những bất cập 
trong việc triển khai bảo hiểm y tế 

Cử tri Lê Thị Thùy, xã Hàm Liêm 
kiến nghị nếu yêu cầu mua bảo hiểm hộ 
gia đình thì để các cháu học sinh cũng 
mua theo để giảm bớt chi phí. Cử tri cũng 
kiến nghị Chính phủ cần quan tâm hơn 
đến quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, 
vệ sinh môi trường. Thời gian qua tình 
trạng rác thải, nước thải gây ô nhiễm 
chưa được quan tâm giải quyết triệt để. 

C
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Nhà nước chưa có chế tài đủ mạnh để xử 
phạt, chấn chỉnh tình hình.  

Tại xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, 
hơn 3 năm qua, Nhà máy cồn Tùng Lâm 
(ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) liên tục 
xả thải qua Bình Thuận gây ô nhiễm trầm 
trọng trên dòng sông Giêng. Đến nay 
chính quyền hai tỉnh vẫn chưa có giải 
pháp xử lý. 

 
Cử tri xã Tân Đức, huyện Hàm Tân nêu ý kiến 
về tình trạng ô nhiễm môi trường 

Cử tri Đặng Hùng Mạnh nêu ý kiến: 
“Nhà máy cồn Tùng Lâm đã nhiều lần xả 
thải, có những ngày cá chết trắng. Chúng 
tôi đã gọi Phòng Tài nguyên Môi trường 
của huyện, của tỉnh nhưng khi lên cũng 
không giải quyết được vấn đề gì. Chúng 
tôi đề nghị phải có giải pháp để cho nhà 
máy sản xuất nhưng phải đảm bảo vệ 
sinh môi trường, không để ảnh hưởng đến 
cuộc sống của người dân”. 

Cử tri cho rằng, lĩnh vực nông thôn 
cần được ưu tiên, chính sách hỗ trợ nông 
dân cần thực tế hơn. Những năm qua, 
thanh long là cây trồng lợi thế mang lại 

nguồn thu nhập đáng kể, giúp địa phương 
xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, gần đây 
thị trường xuất khẩu xuất hiện dấu hiệu 
bất ổn. Giá thanh long trong năm 2015 lên 
xuống thất thường, khiến nông dân không 
an tâm sản xuất. 

 
Cử tri Huỳnh Văn Tấn (huyện Hàm Thuận Bắc) 
kiến nghị về vấn đề xuất khẩu thanh long 

Ông Huỳnh Văn Tấn, cử tri xã Hàm 
Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc kiến nghị: 
“Trong nước, nguồn cung quả thanh long 
đã vượt cầu, trong khi xuất khẩu chủ yếu 
vẫn phải phụ thuộc vào Trung Quốc. 
Mong muốn các ban ngành liên quan 
quan tâm giúp người dân tìm thêm đầu ra 
cho cây thanh long để đời sống của bà 
con ngày càng ổn định và phát triển”. Các 
đại biểu Quốc hội đơn vị Bình Thuận tiếp 
thu ý kiến của cử tri trong tỉnh. Những ý 
kiến xác đáng sẽ được Đoàn đại biểu 
Quốc hội tổng hợp báo cáo Quốc hội 
trong kỳ họp tới đây. 

Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2015 
(ngày 2 tháng 10) 

__________________________________ 

THỨ TRƯỞNG BÙI VĂN NAM LÀM VIỆC TẠI TỈNH BÌNH THUẬN 

gày 25/10, Thượng tướng Bùi Văn 
Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ 

trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn công 
tác Bộ Công an làm việc tại tỉnh Bình 
Thuận về Chương trình công tác trọng 
tâm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 
an ninh Tổ quốc năm 2015. 

Tiếp đoàn công tác có các đồng chí 
Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận; Nguyễn 

Ngọc Hai, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 
ủy; Huỳnh Thanh Cảnh, Phó Bí thư tỉnh 
ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng 
Nguyễn Văn Thân, Giám đốc Công an tỉnh 
Bình Thuận. 

Thăm và làm việc với nhân dân xã 
Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, Thứ 
trưởng Bùi Văn Nam đã nghe những phát 
biểu chân tình và thực tế từ quần chúng 
nhân dân và cán bộ cơ sở trong quá trình 

N
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xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc. Đồng chí Thứ trưởng đã ghi 
nhận những đề nghị, kiến nghị từ cơ sở 
và biểu dương những thành tích các cấp 
ủy, chính quyền và nhân dân xã Hồng 
Sơn đạt được trong thời gian qua. 

 
Thứ trưởng Bùi Văn Nam đến thăm và làm việc 
với nhân dân xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận 
Bắc. 

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, tăng 
cường hơn nữa công tác tuyên truyền vận 
động nhân dân hưởng ứng, tham gia tích 
cực phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc. Cần gắn kết phát triển phong 
trào với phát triển kinh tế. Mô hình “Tổ 
thanh long Viet GAP tự quản, tự phòng an 
toàn về ANTT” là một điển hình nên nhân 
rộng… 

 

 

 
Thứ trưởng Bùi Văn Nam tặng quà UBND xã và 
Công an xã. 

Trước đó, đoàn công tác đã đến Khu 
Di tích Trường Dục Thanh (TP Phan 
Thiết) - Chi nhánh Bảo tàng Hồ Chí Minh 
thành kính dâng hương, hoa trước tượng 
Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan khu di 
tích Trường Dục Thanh - nơi Bác Hồ đã 
dừng chân dạy học đến tháng  2/1911 rời 
Phan Thiết vào Sài Gòn để ra đi tìm 
đường cứu nước. Dịp này, Thứ trưởng 
Bùi Văn Nam cũng đã tặng lãnh đạo khu 
di tích Trường Dục Thanh một bộ máy vi 
tính để lưu trữ hình ảnh, thông tin liên 
quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tặng một 
ti vi cho UBND xã Hồng Sơn và 10 triệu 
đồng tặng Công an xã Hồng Sơn. 

Hoàng Châu // http://cand.com.vn/ .- 
2015 (ngày 26 tháng 10) 

__________________________________ 

THANH NIÊN BÌNH THUẬN NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ  
CỘNG ĐỒNG ASEAN  

hằm nâng cao sự hiểu biết cho đoàn 
viên, thanh niên về hội nhập kinh tế 

thế giới và tổ chức Hiệp hội các nước 
Đông Nam Á (ASEAN), sáng 2/10, Tỉnh 
đoàn Bình Thuận tổ chức diễn đàn “Thanh 
niên Bình Thuận nhận thức về cộng đồng 
kinh tế ASEAN”. 

Tại diễn đàn, 200 đại biểu đã được 
thông tin các nội dung tổng quan về Cộng 
đồng ASEAN và tiến trình hội nhập của 
Việt Nam kể từ ngày gia nhập ASEAN đến 
nay; cơ hội và những thách thức đặt ra, 
nhất là đối với thanh niên về vấn đề việc 

làm, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc 
trong tiến trình hội nhập Cộng đồng 
ASEAN… 

Việc thành lập chính thức Cộng đồng 
ASEAN vào cuối năm 2015, sẽ đánh dấu 
một mốc quan trọng nỗ lực của ASEAN 
trong việc hoàn thành các mục tiêu của 
một khu vực hòa nhập thể hiện “Một Tầm 
nhìn, Một Bản sắc, Một Cộng đồng”. Đối 
với Việt Nam nói chung và Bình Thuận nói 
riêng, đang đứng trước một vấn đề là các 
lao động Việt Nam sẽ tìm cơ hội việc làm 
ở nước ngoài với mức lương cao hơn 

N
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trong nước. Bên cạnh đó, các công việc 
tốt trong nước cũng có khả năng rơi vào 
tay các lao động nước ngoài, vì họ có lợi 
thế về ngoại ngữ và tính chuyên nghiệp. 
Để hòa nhập toàn diện về kinh tế với các 
nước trong khu vực, Việt Nam đang đứng 
trước những thách thức mang tính sinh 
tồn như: tiếp cận quy trình công nghệ, 
quản lý hiệu quả và hiện đại hơn; tiếp cận 
các nguồn vốn đa dạng và cách thức kinh 
doanh khác biệt... Điều đó đặt ra cho giới 
trẻ những yêu cầu cấp thiết, phải có sự 
chuẩn bị chu đáo, bài bản, khoa học để 
làm hành trang cho mình trong hành trình 
hội nhập. 

 
Đại biểu đoàn viên, thanh niên phát biểu tại 
diễn đàn. (Nguồn: TTXVN) 

Tại đây, các đại biểu đã trình bày 
những suy nghĩ, ý tưởng, vai trò của 
thanh niên trong quá trình hội nhập Cộng 
đồng ASEAN. Hầu hết các đại biểu đều 
nhận thức rằng Cộng đồng ASEAN mở ra 
một cơ hội việc làm, giao lưu văn hóa mới 
cho giới trẻ trong quá trình lập thân lập 
nghiệp. Tuy nhiên, các đại biểu cũng bày 

tỏ những lo lắng khi đứng trước những 
thử thách, cạnh tranh cao về tính chuyên 
nghiệp, ngoại ngữ… Các đại biểu đề xuất 
giới trẻ cần chủ động hơn trong quá trình 
hội nhập. Mỗi người lao động, đặc biệt là 
lao động trong độ tuổi thanh niên cần tự 
trang bị cho mình những kiến thức từ cơ 
bản đến chuyên sâu trong lĩnh vực nghề 
nghiệp của mình; am hiểu về kinh tế xã 
hội trong nước và thế giới để kịp thời nắm 
bắt cơ hội tiếp thu khoa học tiên tiến, qua 
đó phát triển bản thân và hòa mình vào xu 
thế phát triển chung của xã hội… 

Anh Nguyễn Sinh Toàn, Phó Bí thư 
Tỉnh đoàn Bình Thuận cho biết: Hiện nay, 
thanh niên Bình Thuận là lực lượng lao 
động chính trong tham gia phát triển kinh 
tế, xã hội của tỉnh. Việc đào tạo nhân lực 
hội đủ các yếu tố về trình độ, năng lực, 
kiến thức chuyên môn, trình độ ngoại ngữ 
và kỹ năng nghề là vấn đề đáng quan 
tâm. Theo đó, Tỉnh đoàn thường xuyên 
phối hợp với các đơn vị như Trung tâm 
hướng nghiệp dạy nghề và giải quyết việc 
làm thanh niên, Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội tỉnh, các trường dạy nghề 
để tổ chức những lớp trang bị kỹ năng xã 
hội, kỹ năng nghề để lao động trong độ 
tuổi thanh niên, nhất là lực lượng lao động 
xuất khẩu không bỡ ngỡ khi hòa nhập văn 
hóa và trang bị đầy đủ kiến thức để hòa 
nhập vào Cộng đồng ASEAN. 

Hồng Hiếu // http://dangcongsan.vn/ .- 
2015 (ngày 2 tháng 10) 

Cùng đưa tin: Bưu điện Việt Nam 
Số 120 

__________________________________ 

BẾ GIẢNG KHÓA HUẤN LUYỆN TÌM KIẾM CỨU NẠN KHU VỰC  
MIỀN TRUNG 2015 

hóa huấn luyện kỹ năng tìm kiếm cứu 
nạn cho CBCS thuộc lực lượng CAND 

phụ trách công tác ứng phó với sự cố 
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015 
khu vực miền Trung, được tổ chức tại TP 
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận từ ngày 29/9 
đến ngày 10/10/2015 đã kết thúc. 

Khóa huấn luyện với sự tham gia 
của 138 học viên thuộc lực lượng Công 
an từ Hà Nam, Nam Định, Thái Bình…Tây 
Nguyên và duyên hải miền Trung đến 
Bình Thuận. Trong quá trình đào tạo, 
huấn luyện lý thuyết và thực hành, các 
báo cáo viên, giảng viên là những chuyên 
gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực 

K
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chuyên môn ứng phó sự cố thiên tai, tìm 
kiếm cứu nạn đã áp dụng bằng nhiều 
chương trình mở, trao đổi chân tình, thẳng 
thắn trong các buổi học tập lý thuyết và 
ứng dụng thực tế tạo hứng khởi và thích 
thú cho học viên nhanh chóng nắm vững 
kiến thức, thành thục các thao tác điều 
khiển, vận hành các trang thiết bị, phương 
tiện… 

 
Lễ bế giảng khóa huấn luyện tìm kiếm cứu nạn 
khu vực Miền Trung 2015. 

Lễ bế giảng diễn ra tại hội trường 
Công an tỉnh Bình Thuận ngày 10/10, 
đồng chí Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh- 
Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, 
Bộ Công an đã đánh giá cao thành tích 

huấn luyện của các bộ, chiến sĩ và đặc 
biệt sự nhiệt tình, tận tâm của các giảng 
viên, báo cáo viên và Công an tỉnh Bình 
Thuận đơn vị đăng cai tổ chức đã tạo điều 
kiện tốt nhất cho các học viên hoàn thành 
khó huấn luyện. Kết quả huấn luyện, có 
35/138 đồng chí xếp hạng giỏi; 53 đồng 
chí đạt hạng khá và 45 đồng chí hạng 
trung bình. 

 
Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh - Cục trưởng Cục 
Cảnh sát PCCC&CNCH Bộ Công an trao chứng 
nhận cho các học viên. 

Hoàng Châu // http://cand.com.vn/ .- 
2015 (ngày 11 tháng 10) 

__________________________________ 

SÁT CÁNH CÙNG NGƯ DÂN VƯƠN KHƠI BÁM BIỂN 

 
Dân quân biển TP Phan Thiết giúp nhân dân xã 
Tiến Thành chống biển xâm thực. 

rở về sau chuyến đánh bắt hải sản dài 
ngày trên biển, chiến sĩ dân quân biển 

(DQB) Nguyễn Văn Thọ chủ động tổng 
hợp tình hình an ninh báo cáo với Ban 
CHQS phường Mũi Né, TP Phan Thiết 
(tỉnh Bình Thuận). Quá trình cùng ngư 
dân tham gia đánh bắt hải sản, anh tích 
cực tham gia tuyên truyền pháp luật cho 

ngư dân; cùng các DQB quan sát, phối 
hợp với các lực lượng xử trí tốt các tình 
huống an ninh trên biển. Ông Nguyễn Văn 
Ránh, chủ tàu BTh-78593, cho biết: Từ 
khi có các ngư dân tham gia lực lượng 
DQB, hoạt động đánh bắt cá được biên 
chế thành các tổ, đội tàu nên đã kịp thời 
thông tin, hỗ trợ, giúp đỡ nhau khi có tình 
huống. 

Để tổ chức tốt mô hình trung đội 
DQB, Ban CHQS TP Phan Thiết đã tham 
mưu cho Đảng ủy, UBND thành phố lãnh 
đạo, tuyển chọn những ngư dân có sức 
khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, giàu kinh 
nghiệm đi biển vào lực lượng DQB. Cơ 
quan quân sự tuyên truyền cho các chủ 
tàu nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, quyền 
lợi, nghĩa vụ khi tham gia hoạt động của 
trung đội DQB. Thành phố có chính sách 
hỗ trợ kinh phí, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 
các chủ tàu, trang bị công cụ, phương tiện 

T
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phù hợp với quy định của pháp luật. Từ 
năm 2013 đến nay, các trung đội DQB TP 
Phan Thiết đã huy động gần 2.000 ngày 
công phối hợp với các lực lượng giúp dân 
phòng, chống biển xâm thực; tham gia 
cứu hộ, cứu nạn 11 vụ tàu, thuyền bị 
nạn... 

Đại tá Phạm Văn Long, Chính ủy Bộ 
CHQS tỉnh Bình Thuận cho biết: Bộ 
CHQS tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh 
chọn TP Phan Thiết làm điểm xây dựng 
trung đội DQB để rút kinh nghiệm, áp 
dụng, nhân rộng ở các địa phương khác. 
Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các sở, 
ngành, chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp 
tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa 
phương thành lập ban chỉ đạo từ xã đến 
tỉnh, do chủ tịch UBND các cấp làm 
trưởng ban chỉ đạo; các ban, ngành đoàn 

thể là ủy viên. Ban chỉ đạo có cơ chế chỉ 
huy, điều hành, quy chế hoạt động chặt 
chẽ, thường xuyên sơ kết, tổng kết rút 
kinh nghiệm. Công tác huấn luyện DQB 
được các huyện, thành phố tổ chức thành 
cụm huấn luyện tập trung và tổ chức hội 
thao, hội thi, diễn tập xử trí các tình 
huống... Những dân quân có hoàn cảnh 
khó khăn đều được địa phương quan tâm 
giúp đỡ. Những đồng chí hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được cấp ủy địa phương quan 
tâm bồi dưỡng tạo nguồn phát triển Đảng. 
Từ thực tiễn tổ chức, hiệu quả hoạt động 
của mô hình DQB cho thấy, lực lượng 
DQB thực sự là chỗ dựa vững chắc, sát 
cánh cùng ngư dân vươn khơi bám biển. 

Nguyễn Duy Hiển // 
http://www.qdnd.vn/ .- 2015  

(ngày 8 tháng 10)
__________________________________ 

MÙA BIỂN ĐỘNG, LUÔN CÓ CÁC ANH… 

ã bao năm nay, cứ đến mùa biển 
động, xâm thực mạnh, chúng tôi lại 

huy động lực lượng nỗ lực giúp nhân dân 
chằng chống, sửa chữa nhà cửa, di dời 
đồ đạc, hỗ trợ bà con nhanh chóng ổn 
định cuộc sống. Dù vất vả, nhưng chúng 
tôi rất vui và luôn được nhân dân tin yêu, 
quý mến”-Thiếu tá Nguyễn Hữu Phan, 
Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Thanh 
Hải, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Thuận 
bộc bạch với chúng tôi như vậy. 

Phường Thanh Hải là một trong 4 
phường, xã thuộc TP Phan Thiết chịu ảnh 
hưởng nặng nề bởi tình trạng biển xâm 
thực. Hằng năm, cứ vào mùa gió Bắc (dịp 
cuối năm và sau Tết Nguyên đán), nhiều 
hộ dân lại bị nước biển cuốn trôi nhà cửa, 
tài sản, trong khi chính quyền địa phương 
chưa có giải pháp hữu hiệu để khắc phục. 
Người dân ven biển ngại di dời đến nơi ở 
mới, nên một số hộ vẫn bám trụ bất chấp 
nguy hiểm. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên 
phòng Thanh Hải phải đến từng nhà tuyên 
truyền, vận động bà con di dời, tránh xảy 
ra hậu quả đáng tiếc, nhưng chỉ một số hộ 
chịu di chuyển. Bởi vậy, vào mùa biển 
động, cán bộ, chiến sĩ luôn phải sẵn sàng 

cơ động giúp dân, bất kể nắng mưa, 
khuya sớm. 

 
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh Hải 
cùng các lực lượng hỗ trợ nhân dân gia cố bờ 
kè ngăn biển xâm thực 

Đại úy QNCN Đặng Đình Dương, 
Đội phó Đội Vận động quần chúng, kể: 
“Mùa biển xâm thực mới đây, chỉ trong 
một đêm, xóm nghèo ven biển Thanh Hải 
đã có hàng chục hộ dân bị sập nhà, sạt 
bờ bao, bị sóng cuốn trôi nhiều vật dụng 
sinh hoạt. Nhận được tin, chúng tôi lập 
tức có mặt trong đêm, mang theo dụng 
cụ, phương tiện chằng chống nhà cửa, 
khuân vác bao cát đắp bờ kè chắn sóng, 

“Đ
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hỗ trợ bà con chuyển đồ đạc đến nơi an 
toàn. Mệt nhoài, thậm chí nguy hiểm đến 
tính mạng, nhưng chúng tôi vẫn nỗ lực 
cao nhất, giành giật với sóng biển từng 
đoạn bờ kè, từng bức tường nhà dân”. 

Dường như đã quen với tình trạng 
biển xâm thực, nên không ít bà con nơi 
đây xem thường nguy hiểm. Có gia đình 
đêm ngủ, khi sóng biển tràn lên ướt hết 
người mới giật mình tỉnh giấc, vội vàng 
thu dọn đồ đạc, nhưng đã muộn. Bởi vậy, 
nhiệm vụ giúp nhân dân khắc phục hậu 
quả xâm thực đối với những người lính 
biên phòng Đồn Thanh Hải luôn là mệnh 
lệnh không lời. Trước mùa biển xâm thực 

năm nay, các anh lại tích cực cùng chính 
quyền, đoàn thể địa phương gia cố bờ kè, 
vận động nhân dân tạm thời di dời đến 
khu tập trung, nhằm giảm thiệt hại về 
người, tài sản. Đại tá Dương Đình Hoàn, 
Chính ủy Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bình 
Thuận khẳng định: Dù gian nan, vất vả, 
nhưng chúng tôi luôn thực hiện phương 
châm bám dân, bám biển, tập trung tối đa 
lực lượng, phương tiện, hỗ trợ bà con kịp 
thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại trong mùa 
biển động. 

Hoàng Thành // http://www.qdnd.vn/ .- 
2015 (ngày 13 tháng 10) 

__________________________________ 

BĐBP BÌNH THUẬN:  

NÂNG CAO KỸ NĂNG CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC 
PHÁP LUẬT TẠI CƠ SỞ 

áng 19-10, tại xã Hồng Phong, Bắc 
Bình, Bình Thuận, BĐBP Bình Thuận, 

phối hợp cùng Phòng Tư pháp huyện Bắc 
Bình, tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ 
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 
năm 2015. 

 
Quang cảnh buổi tuyên truyền. Ảnh: Trung Thành 

Tham dự hội nghị có gần 80 đại biểu 
là những cán bộ, quần chúng cốt cán 
trong công tác tuyên truyền, giáo dục 
pháp luật tại các địa bàn biên giới biển 
của huyện Bắc Bình. 

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã 
truyền tải đến các đại biểu những nội 
dung trực quan, sinh động về cách thức, 
phương pháp thực hiện một buổi tuyên 
truyền tại cơ sở; Luật biên giới quốc gia 

năm 2003, Luật biển Việt Nam năm 2013, 
Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi năm 2015; 
Luật hôn nhân gia đình năm 2014; Luật 
khiếu nại tố cáo và Luật phòng chống mua 
bán người năm 2011; những hình ảnh, tư 
liệu, những bằng chứng lịch sử về chủ 
quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo 
Hoàng Sa, Trường Sa; vị trí chiến lược, 
tầm quan trọng của 2 quần đảo Hoàng 
Sa, Trường Sa; tình hình biển Đông trong 
thời gian gần đây; chủ trương, đường lối 
của Đảng, Nhà nước ta trong việc giải 
quyết các vấn đề trên biển Đông…. 

Qua buổi tuyên truyền đã góp phần 
giúp cho lực lượng làm công tác tuyên 
truyền, giáo dục pháp luật tại cơ sở nâng 
cao kỹ năng, phương pháp, cách thức 
thực hiện công tác tuyên truyền; đồng thời 
nâng cao hiểu biết về pháp luật và chủ 
quyền biển biển, đảo; góp phần thực hiện 
tốt hơn công tác tuyên truyền, giáo dục 
pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội tại các khu vực biên giới 
biển của tỉnh. 

Trung Thành // 
http://www.bienphong.com.vn/ .- 2015 

(ngày 19 tháng 10) 

S
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BÌNH THUẬN HẠ THỦY CHÍN TÀU CÁ BẰNG VỐN VAY THEO 
NGHỊ ĐỊNH 67 

ào lúc 14 giờ ngày 1-10, tại thị xã La 
Gi (Bình Thuận), hai chiếc tàu cá vỏ 

gỗ của hai ngư dân thị xã La Gi vay vốn 
theo Nghị định 67 đã được hạ thủy. Đó là 
hai tàu cá của ngư dân Nguyễn Văn 
Quáng, ngụ phường Phước Hội và ngư 
dân Võ Hạnh, ngụ phường Bình Tân. 

 
Hạ thủy tàu cá của ông Nguyễn Văn Quáng, 
phường Phước Hội, thị xã La Gi. 

Như vậy, đến thời điểm này, Bình 
Thuận đã có chín tàu cá được vay vốn 
theo Nghị định 67 đã được hạ thủy, trong 
đó có 1 tàu dịch vụ hậu cần, tám tàu khai 
thác hải sản xa bờ. Trong đó, ngư dân 
huyện đảo Phú Quý có sáu chiếc và ngư 
dân thị xã La Gi có ba chiếc 

Tàu của hai ngư dân Nguyễn Văn 
Quáng và Võ Hạnh được Agribank Bình 
Thuận ký kết hợp đồng cho vay vốn đóng 
mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67 
của Chính phủ. Cả hai tàu đều có công 
suất 750 CV được đóng mới hoàn toàn tại 
cơ sở đóng tàu thuyền Việt Tân Long ở thị 
xã La Gi. Số tiền được Agribank Bình 
Thuận cam kết cho vay theo hợp đồng tín 
dụng gần 6,8 tỷ đồng cho mỗi tàu. Hai tàu 
hoạt động khai thác hải sản xa bờ với 
ngành nghề lưới rê. 

Đang tất bật chuẩn bị các công đoạn 
cuối cùng cho việc hạ thủy con tàu, ông 
Nguyễn Văn Quáng vui vẻ cho chúng tôi 
biết, tàu của tôi có giá trị gần 10 tỷ đồng, 
nhưng khi tôi vay vốn theo Nghị định 67 
được Nhà nước cho vay 70% giá trị con 
tàu, còn lại 30% là vốn tự có. Đến thời 
điểm này tôi đã được Ngân hàng Agribank 
thị xã La Gi giải ngân được 5,7 tỷ đồng, 

sau khi tàu hạ thủy xong, thì ngân hàng sẽ 
tiếp tục giải ngân số tiền còn lại khoảng 
một tỷ đồng. Quá trình làm các thủ tục vay 
vốn tôi thấy rất thuận lợi, không khó khăn 
gì, cái chính là mình phải làm đúng và đầy 
đủ theo các hướng dẫn của cán bộ tín 
dụng. Trong quá trình đóng tàu, cán bộ tín 
dụng Agribank Bình Thuận luôn quan tâm 
theo sát tiến độ để giải ngân kịp thời nhu 
cầu của chúng tôi. 

Ông Võ Hạnh, một ngư dân dày dạn 
kinh nghiệm đánh bắt xa bờ cho biết, qua 
theo dõi và được các cấp, các ngành 
tuyên truyền về Nghị định 67, tôi thấy đây 
là một chính sách rất phù hợp với các ngư 
dân, từ đó, ngư dân chúng tôi có cơ hội 
để đóng những con tàu lớn hơn, vươn 
khơi xa bờ. Niềm vui của tôi hôm nay khi 
hạ thủy con tàu là rất lớn, khó có thể nói 
hết được. Nhưng cái quan trọng hơn khi 
đưa tàu vào hoạt động là mình phải tính 
toán làm sao đó, có cách thức khai thác 
con tàu hiệu quả để có khả năng trả được 
tiền cho nhà nước, nhưng đồng thời cũng 
nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống kinh 
tế gia đình và anh em lao động biển. 

Ông Phạm Văn Trịnh, Phó Giám đốc 
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình 
Thuận, kiêm Phó Ban Chỉ đạo thực hiện 
các chính sách phát triển thủy sản tỉnh 
Bình Thuận cho biết, để đạt được kết quả 
như hiện nay là nhờ sự phối hợp đồng bộ 
của các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ 
sở, cũng như sự phối hợp với ngành 
Ngân hàng trên địa bàn triển khai đồng 
bộ, tích cực chính sách cho vay đóng mới 
tàu, nâng cấp tàu theo Nghị định 67, thể 
hiện trên hai mặt tuyên truyền và ban 
hành các quyết định phê duyệt danh sách 
đăng ký đóng mới, nâng cấp tàu cá xa bờ 
với quy trình thực hiện khá nghiêm túc, 
chặt chẽ từ cơ sở. 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai 
thực hiện đã có một số trường hợp có tên 
trong danh sách UBND tỉnh phê duyệt 
nhưng lại xin rút khỏi chương trình do vốn 
tự có của bà con ngư dân còn chưa đáp 

V
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ứng theo quy định (30%); máy mới giá 
cao hơn rất nhiều so với máy cũ, nên 
nhiều ngư dân còn chần chừ chưa nâng 
cấp máy mới mà chờ chính sách mới của 
Nhà nước cho vay mua máy cũ sẽ thực 
hiện nâng cấp tàu. Có khá nhiều trường 
hợp đang tính toán hiệu quả khai thác và 
khả năng hoàn trả vốn cho ngân hàng nên 
đang lưỡng lự chưa xúc tiến việc vay vốn. 

Ông Phạm Văn Trịnh cho biết thêm, 
trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục 
tiếp tục tuyên truyền một cách thường 
xuyên liên tục để ngư dân nắm vững 
chính sách của Nhà nước liên quan đến 
việc vay vốn đóng tàu, nâng cấp tàu. 
Cùng với đó, tuyên truyền cho bà con ngư 
dân khẩn trương xúc tiến các thủ tục cấp 
quyết định đóng mới, khẩn trương thuê 
các cơ sở đóng tàu, thuê các đơn vị giám 
sát an toàn kỹ thuật, từ đó có cơ sở để 
chúng tôi giải ngân theo đúng các quy 
định của nhà nước. 

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi 
nhánh tỉnh Bình Thuận, đến thời điểm hiện nay, 
UBND tỉnh Bình Thuận đã phê duyệt 132 chủ 
tàu đăng ký vay vốn theo Nghị định 67. Các chi 
nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã tiếp cận, 
hướng dẫn thủ tục cho 115 chủ tàu. Hiện đã có 
25 hồ sơ vay vốn đã nộp cho Ngân hàng 
thương mại trong tỉnh. Trong đó có 17 hồ sơ đã 
được Ngân hàng Agribank Bình Thuận thẩm 
định và ký hợp đồng cam kết cho vay tín dụng. 
Hiện tổng số tiền ngân hàng cam kết cho vay 
đóng mới 17 con tàu hơn 97,3 tỷ đồng, đã giải 
ngân được hơn 71 tỷ đồng, trong đó cho vay 
đóng mới tàu dịch vụ hậu cần 1 chiếc với số tiền 
gần 18 tỷ đồng; đóng mới tàu khai thác hải sản 
xa bờ 16 chiếc với số tiền hơn 53,3 tỷ đồng. 
Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam, trong số 25 tỉnh, thành phố trong cả nước 
triển khai thực hiện Nghị định 67, đến ngày 15-
9, Bình Thuận là tỉnh dẫn đầu trong việc giải 
ngân cho ngư dân vay vốn theo Nghị định 67. 

Đình Châu // 
http://www.nhandan.org.vn/ .- 2015 

(ngày 1 tháng 10) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN KHAI GIẢNG 2 LỚP ĐÀO TẠO AN TOÀN THÔNG TIN 

rong khóa học ở Bình Thuận các cán 
bộ chuyên trách CNTT của các đơn vị 

sẽ được trang bị, nâng cao kiến thức và 
thực hành về an toàn an ninh thông tin. 

Vừa qua trong những ngày cuối 
tháng 9 đầu tháng 10 tại Trung tâm Công 
nghệ Thông tin và Truyền thông 
(CNTT&TT) thuộc Sở Thông tin và Truyền 
thông (TT&TT) tỉnh  Bình Thuận, Sở đã tổ 
chức khai giảng lớp Đào tạo nâng cao kỹ 
năng về an toàn, an ninh thông tin cho 
cán bộ quản trị mạng, phụ trách CNTT 
của Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu 
Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, 
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, quản trị 
mạng của các sở, ban, ngành và Ủy ban 
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

Theo Cổng thông tin điện tử Sở 
TT&TT tỉnh Bình Thuận đưa tin, khóa học 
chia làm 2 lớp, lớp 1 từ 28/9/2015 đến 
30/9/2015 và lớp 2 từ 01/10/2015 đến 
03/10/2015. Trong khóa học này các cán 
bộ chuyên trách CNTT của các đơn vị sẽ 
được trang bị, nâng cao kiến thức về an 

toàn an ninh thông tin như các mối hiểm 
họa từ mạng lưới botnet và cách phòng, 
chống, và xử lý lây nhiễm; một số kỹ thuật 
tìm kiếm và phát hiện mã độc trong mạng 
LAN; phân tích và phát hiện các sự cố về 
an toàn, an ninh thông tin; một số giải 
pháp phòng chống mã độc cho các hệ 
thống thông tin và các hệ thống lưu trữ,… 

Ngoài việc được trang bị các kiến 
thức về an toàn, an ninh thông tin, quản trị 
mạng các đơn vị còn tiếp tục  được thực 
hành về phân tích và phát hiện mã độc 
trên máy tính; phân tích và phát hiện thư 
giả mạo, có cài mã độc; sử dụng một số 
công cụ để phân tích lưu lượng mạng, 
phân tích sự cố và hỗ trợ giám sát mạng; 
các kỹ năng để tìm kiếm và xử lý lây 
nhiễm botnet, … góp phần nâng cao kỹ 
năng cho cán bộ quản trị mạng nhằm bảo 
đảm an toàn, an ninh thông tin cho đơn vị 
mình. 

H.A.H // http://ictnews.vn/ .- 2015 
(ngày 10 tháng 10) 

T
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TÁNH LINH BÊ-TÔNG HÓA HƠN 140 KM GIAO THÔNG NÔNG THÔN 

ghị quyết Đại hội huyện Tánh Linh 
(Bình Thuận) đề ra mục tiêu từ năm 

2010 đến 2015, bê-tông hóa 40 đến 50% 
các tuyến đường giao thông nông thôn. 
Đến nay, Tánh Linh đã hoàn thành hơn 
140 km đường bê-tông, đạt 100% chỉ tiêu 
nghị quyết đề ra. 

Riêng đường nhựa và bê-tông hóa 
làm được hơn 120 km, với tổng kinh phí 
hơn 1.710 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn 
lồng ghép ngân sách tỉnh, vốn vay tín 

dụng ưu đãi và vốn chương trình mục tiêu 
quốc gia hơn 127,890 tỷ đồng, ngân sách 
huyện gần 11,870 tỷ đồng, nhân dân đóng 
góp hơn 30,710 tỷ đồng… Ngoài ra, còn 
nhiều doanh nghiệp đóng trên địa bàn 
Tánh Linh cũng đồng hành với huyện để 
thực hiện thành công chủ trương làm giao 
thông nông thôn, góp phần giao lưu văn 
hóa và phát triển kinh tế giữa các vùng. 

// http://www.nhandan.org.vn/ .- 2015 
(ngày 7 tháng 10)

__________________________________ 

BÌNH THUẬN XÂY TRẠM BIẾN ÁP ĐIỆN HÀM TÂN 310 TỶ ĐỒNG 

an Quản lý dự án các công trình điện 
miền Nam (Tổng công ty Truyền tải 

điện Quốc gia) vừa phối hợp với các đơn 
vị liên quan tổ chức động thổ công trình 
Trạm biến áp 220 kV Hàm Tân, Bình 
Thuận. 

Dự án Trạm biến áp 220 kV Hàm 
Tân có tổng mức đầu tư trên 310 tỷ đồng 
do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia 
(EVNNPT) làm chủ đầu tư.   

Theo kế hoạch thực hiện, dự án sẽ 
xây dựng mới trạm biến áp 220 kV có 
công suất 250 MVA. Trong đó, giai đoạn 
này lắp đặt 1 MBA 220/110/22kV-250MVA 
và dự phòng vị trí lắp đặt 2 MBA. Trạm 
biến áp được xây dựng trên tổng diện tích 

4,46 ha thuộc địa phận xã Tân Phước, 
huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. 

Dự kiến công trình sẽ hoàn thành 
đóng điện đưa vào vận hành năm 2017, 
với mục tiêu đáp ứng nhu cầu phụ tải điện 
khu vực huyện Hàm Tân, thị xã La Gi, tỉnh 
Bình Thuận. 

Đồng thời, công trình giúp giảm tải 
cho Trạm biến áp 220 kV Phan Thiết, 
chống quá tải cho các tuyến đường dây 
110kV trong khu vực, tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc đấu nối nhà máy điện Sơn Mỹ 
trong tương lai. 

Kim Thái // http://vinanet.vn/ .- 2015 
(ngày 3 tháng 10)

__________________________________ 

KHEN THƯỞNG 50 CÔNG ĐOÀN VIÊN XUẤT SẮC 

ông đoàn Cty Cao su Bình Thuận vừa 
tổ chức khen thưởng 50 đoàn viên 

CĐ xuất sắc trong sản xuất và hoạt động 
CĐ. Trước đó, CĐ cũng phối hợp với 
doanh nghiệp tổ chức khen thưởng những 
CN khai thác nhận thêm lô phụ từ những 
người đã nghỉ việc, với mức khen thưởng 
500.000 đồng/người. Ngoài ra, CĐ còn 
trao hơn 50 suất học bổng cho con em 

NLĐ hiếu học có hoàn cảnh khó khăn. 
Đồng hành cùng CĐ Cty Cao su Bình 
Thuận, mới đây CĐ Cao su VN cũng hỗ 
trợ 10 triệu đồng giúp chị Đoàn Thị Liễu – 
CN tổ 3, Nông trường Gia Huynh, Cty Cao 
su Bình Thuận – chữa bệnh hiểm nghèo. 

Đ. Hải / Lao động.- 2015 .- Số 231 
(ngày 7 tháng 10) .- Tr.5 
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CHĂM LO ĐỜI SỐNG ĐỒNG BÀO DTTS 

rong những năm qua, bằng nhiều 
nguồn vốn từ các chương trình mục 

tiêu quốc gia, vốn Trung ương hỗ trợ và 
vốn ngân sách địa phương, tỉnh  Bình 
Thuận đã tập trung đầu tư xây dựng hạ 
tầng thiết yếu ở các xã miền núi, vùng 
cao, vùng đồng bào DTTS với 238 công 
trình, kinh phí trên 356 tỉ đồng. Đến nay 
100% xã miền núi, vùng cao, xã đồng bào 
DTTS có trụ sở làm việc kiên cố; có 
đường ô tô đến trung tâm xã và các thôn; 
có điện sinh hoạt, trạm y tế, có đủ trường 

lớp từ mầm non đến trung học cơ sở; tỷ lệ 
hộ sử dụng điện đạt trên 93%; tỷ lệ hộ sử 
dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 
85,3%; 16/17 xã có nhà văn hóa, có hệ 
thống nước sinh hoạt tập trung; 11/11 xã 
vùng cao có hệ thống cửa hàng. Nhiều 
đập, hồ chứa nước, trạm bơm, kênh 
mương thủy lợi cũng được tập trung đầu 
tư phục vụ sản xuất và sinh hoạt của đồng 
bào. 

Trương Ái / Văn hóa.- 2015.- Số 124 
(ngày 16 tháng 10).- Tr.8 

__________________________________ 

KHÁNH THÀNH DỰ ÁN TƯỚI PHAN RÍ – PHAN THIẾT 

áng 31-10, tại xã Phan Lâm, huyện 
Bắc Bình (Bình Thuận), Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-
PTNT) phối hợp với UBND tỉnh Bình 
Thuận tổ chức Lễ khánh thành và bàn 
giao Dự án tưới Phan Rí – Phan Thiết. 

Dự án tưới Phan Rí – Phan Thiết do 
Bộ NN-PTNT là cơ quan chủ quản đầu tư 
có tổng mức đầu tư hơn 1.547 tỷ đồng từ 
nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật 
Bản và vốn đối ứng trong nước. Địa điểm 
của Dự án nằm trên địa bàn tám xã thuộc 
huyện Bắc Bình, gồm: Sông Lũy, Sông 
Bình, Phan Lâm, Bình An, Hải Ninh, Hồng 
Thái, Phan Thanh và thị trấn Lương Sơn, 
khu vực có khoảng 92% lực lượng lao 
động là nông dân. Mục tiêu của Dự án là 
cấp nước tưới cho 15.700 ha, trong đó 
cấp nước tưới trực tiếp cho 10.500 ha, bổ 
sung nguồn nước tưới 5.200 ha đất canh 
tác của các xã thuộc huyện Bắc Bình, xây 
dựng mới bốn khu tái định cư, tám khu 
tưới mẫu. Được khởi công xây dựng từ 
tháng 3/2009, khối lượng giải phóng mặt 
bằng lớn lên đến hơn 1.600 hộ dân với 
kinh phí đền bù hơn 325 tỷ đồng. Đến nay 
Dự án đã cơ bản hoàn thành toàn bộ 
những hạng mục công trình được phê 
duyệt. Trong thời gian tới, sau khi hoàn 
thiện kênh cấp 3 và kênh nội đồng thì 

công trình sẽ phát huy tối ưu hiệu quả, đạt 
mục tiêu dự án theo công suất thiết kế. 

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Tổng cục 
trưởng Tổng cục Thủy lợi, Bộ NN-PTNT 
cho biết, đây là một trong những công 
trình được xây dựng có chất lượng tốt và 
đẹp. Bình Thuận cần phải xây dựng nhiều 
công trình thủy lợi để trữ nước và điều tiết 
nước. Dự án tưới Phan Rí-Phan Thiết mới 
chỉ là giai đoạn 1, nếu chúng ta thực hiện 
giai đoạn 2 triển khai đầu tư xây dựng hồ 
chứa nước Sông Lũy để cung cấp nước 
tưới cho hơn 47.000 ha đất canh tác của 
hai huyện Bắc Bình và Tuy Phong, thì sẽ 
góp phần giải quyết dứt điểm tình trạng 
thiếu nước, gây hạn hán thường xuyên 
nghiêm trọng về mùa khô, và là công trình 
có tính chất quyết định đến phát triển bền 
vững, lâu dài cho khu vực phía bắc tỉnh 
trong những năm tới. 

Dự án tưới Phan Rí-Phan Thiết hoàn 
thành đã mang lại hiệu quả kinh tế và xã 
hội rõ rệt cho người dân và các địa 
phương trong vùng dự án. Diện tích đất 
canh tác thuộc đồng bằng Phan Rí đã chủ 
động được nước, thúc đẩy phát triển kinh 
tế nông nghiệp, nâng cao đời sống người 
dân; một số vùng định cư mới được xây 
dựng phục vụ cho việc tái định cư; số hộ 
gia đình được hưởng lợi của diện tích 
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canh tác có tưới được tăng lên nhiều lần. 
Diện tích canh tác được mở rộng, tạo điều 
kiện thuận lợi cho nhân dân trong khu vực 
điều chỉnh cơ cấu mùa vụ, tăng hệ số 
quay vòng sử dụng đất, năng suất, chất 
lượng các sản phẩm nông nghiệp được 
nâng lên; đồng thời cải thiện môi trường, 
giảm hạn hán, chống xói mòn, góp phần 
ổn định dân cư và cải thiện đời sống văn 
hóa xã hội trong khu vực. 

Ông Đàng Văn Thân, Phó Chủ tịch 
UBND xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình 
phấn khởi cho biết, xã Phan Thanh là xã 
thuần đồng bào dân tộc Chăm, là một 
trong 8 xã của huyện Bắc Bình được 
hưởng lợi trực tiếp từ Dự án. Khi chưa có 
Dự án, đời sống của bà con gặp rất nhiều 
khó khăn, nhất là trong sản xuất. Khi có 
Dự án thì vùng sản xuất được mở rộng, 

hệ thống kênh tưới nội đồng được phát 
huy, bà con đã tận dụng nguồn nước để 
sản xuất được ba vụ lúa. Từ đó đời sống 
của bà con được cải thiện và nâng cao rõ 
rệt. 

Nhân dịp này, Dự án tưới Phan Rí – 
Phan Thiết đã được gắn biển Công trình 
chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần 
thứ XII và Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền 
thống ngành NN-PTNT Việt Nam. Nhiều 
tập thể và cá nhân đã được Bộ NN-PTNT 
và UBND tỉnh Bình Thuận tặng Bằng khen 
vì đã có thành tích xuất sắc trong quá 
trình triển khai thực hiện Dự án. 

Đình Châu // 
http://www.nhandan.org.vn/ .- 2015 

(ngày 31 tháng 10)

__________________________________ 

CUỐI THÁNG 10, HOÀN THÀNH SỬA CHỮA QL28B ĐOẠN QUA 
BÌNH THUẬN 

uyến QL28B kết nối Bình Thuận-Lâm 
Đồng đã cơ bản hoàn thành công tác 

sửa chữa. 

 
Thi công sửa chữa QL28B đoạn qua Bình 
Thuận. 

Ông Nguyễn Ngọc Nghĩa - Phó giám 
đốc Ban QLDA QL55 (thuộc Sở GTVT 
Bình Thuận) vừa cho biết: 
Tuyến QL28B, việc sửa chữa sẽ hoàn 
thành vào cuối tháng 10 với kinh phí sửa 
chữa 35 tỷ đồng. 

Theo ông Nguyễn Ngọc Nghĩa, tuyến 
QL 28B có tên gọi trước đây là tuyến 

đường Lương Sơn-Đại Ninh có tổng chiều 
dài toàn tuyến là 69km nằm trên địa bàn 
hai tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng. Phần 
lớn chiều dài tuyến (51km) thuộc địa bàn 
quản lý hành chính của tỉnh Bình Thuận. 
Điểm đầu tuyến nằm tại Ngã ba Lương 
Sơn, (huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận) 
giao nhau với QL1A tại Km 1656+880 và 
điểm cuối là ngã ba Tahine huyện Đức 
Trọng tỉnh Lâm Đồng giao với QL 20 tại 
Km 185+600. 

Sau nhiều năm xuống cấp nghiêm 
trọng ngày 12/3/2014 Bộ GTVT đã có 
Quyết định số 701/QĐ-BGTVT về việc 
chuyển tuyến đường Lương Sơn-Đại Ninh 
thành QL 28B và đã bố trí vốn để duy 
tu sửa chữa. Ngay sau khi hoàn thành 
sửa chữa tuyến QL28B ngoài việc góp 
phần đảm bảo ATGT còn có ý nghĩa quan 
trọng trong việc kết nối giao thông và phát 
triển du lịch hai tỉnh Bình Thuận và Lâm 
Đồng. 

Vĩnh Phú // 
http://www.baogiaothong.vn/ .- 2015 

(ngày 17 tháng 10)
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TỈNH BÌNH THUẬN THU HÚT 7 TỶ USD VỐN ĐẦU TƯ  
TRONG 4 NĂM QUA 

à tỉnh duyên hải nằm liền kề vùng kinh tế 
trọng điểm phía Nam và là giao điểm 

của 3 vùng kinh tế Tây Nguyên, Duyên hải 
Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ, Bình 
Thuận đang từng bước phát huy lợi thế 
trong thu hút đầu tư để phát triển.  

Theo Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình 
Thuận, Bình Thuận có lợi thế phát triển và 
thu hút đầu tư vào các ngành chế biến thủy 
sản xuất khẩu, vật liệu xây dựng, thủ công 
mỹ nghệ, công nghiệp khai khoáng, chế 
biến khoáng sản với gần 100 mỏ khoáng 
sản đa dạng như than bùn, vàng, thiếc… 

Trong giai đoạn 2011-2015, Bình 
Thuận đã thu hút nhiều nhà đầu tư trong và 
ngoài nước đầu tư tại địa phương. Tính đến 
tháng 10/2015, có 1.156 dự án đầu tư trong 
và ngoài nước đã đầu tư tại Bình Thuận, với 
tổng vốn khoảng 7 tỷ USD; trong đó, có 104 
dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng 
vốn đầu tư đăng ký 1,68 tỷ USD thuộc 24 
quốc gia và vùng lãnh thổ.  

Ông Nguyễn Đức Hòa, Giám đốc Sở 
Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cho 
biết, để thu hút nhà đầu tư, Bình Thuận đã 
vận dụng chính sách thu hút đầu tư của 
Trung ương theo hướng vận dụng tối đa ưu 
đãi đầu tư cho nhà đầu tư. Theo đó, nhà 
đầu tư được hưởng ưu đãi về thuế, miễn 
tiền thuê đất… áp dụng khung giá tốt nhất 
cho nhà đầu tư.  

Ngoài ra tỉnh còn có một số chính 
sách hỗ trợ đầu tư như hỗ trợ tín dụng dành 
cho việc đào tạo nguồn lao động, chuyển 
giao công nghệ, phát triển thị trường…  

Với vị trí địa lý thuận lợi, tiếp giáp với 
khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, có hệ 
thống giao thông liên vùng đang được cải 
thiện với nhiều dự án trọng điểm đã và sẽ 
được triển khai như Quốc lộ 1A, cao tốc 
Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu 
Giây, cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết, cao tốc 
Phan Thiết-Nha Trang, sân bay Phan 
Thiết… Bình Thuận đang trở thành tâm 
điểm thu hút đầu tư các dự án lớn của khu 
vực Nam Trung Bộ.  

Một trong những dự án được đầu tư 
vào Bình Thuận gần đây nhất là Công ty Cổ 
phần Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận với 
dự án nhà ở xã hội HQC Hàm Kiệm với 
tổng vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng. Đây là dự án 
nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất tỉnh Bình 
Thuận hiện nay.  

Ông Lê Tiến Phương, Chủ tịch Ủy ban 
Nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết, Bình 
Thuận đang tập trung huy động mọi nguồn 
lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi 
thế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, bền 
vững. 

Chủ trương là tập trung thu hút đầu tư 
theo chiều sâu, vào những lĩnh vực có lợi 
thế, làm động lực thúc đẩy phát triển. Theo 
đó, phát triển công nghiệp-dịch vụ-nông 
nghiệp với 3 trung tâm mang tầm quốc gia: 
trung tâm năng lượng, trung tâm chế biến 
quặng sa khoáng titan, trung tâm du lịch-thể 
thao biển. 

Nguyễn Thanh // 
http://www.vietnamplus.vn/ .- 2015  

(ngày 27 tháng 10)

__________________________________ 

BÌNH THUẬN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI 

inh tế trang trại ở tỉnh Bình Thuận trong 
những năm gần đây đã có bước phát 

triển mạnh mẽ, góp phần tích cực vào quá 
trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, 
phá thế độc canh, tạo ra các vùng sản xuất 
hàng hóa tập trung, tạo công ăn việc làm, 
nâng cao thu nhập cho đồng bào, xây dựng 
nông thôn mới. 

Bình Thuận hiện có trên 500 trang trại, 
trong đó trang trại trồng trọt chiếm hơn 80%. 
Từ hiệu quả kinh tế cây thanh long mang 
lại, 5 năm trở lại đây, nhiều hộ nông đan 
trong tỉnh đã đầu tư phát triển trang trại 
trồng thanh long với quy mô lớn. Nhiều mô 
hình trang trại như nông – lâm kết hợp 
vườn – ao – chuồng, trang trại lâm nghiệp, 
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nuôi trồng thủy sản cũng phát triển nhanh 
cả về số lượng và quy mô. 

Năm 2014, tổng doanh thu sản xuất, 
kinh doanh trang trại trong tỉnh đạt hơn 950 
tỷ đồng, tăng 1,2 lần so với năm 2012, góp 
phần tạo việc làm thường xuyên cho hàng 
nghìn lao động tại địa phương. 

Để kinh tế trang trại phát triển bền 
vững, Bình Thuận đã đưa ra nhiều chính 
sách ưu đãi về đất đai, vốn, thị trường; có 
các giải pháp đồng bộ trong ứng dụng khoa 
học kỹ thuật và tổ chức liên kết sản xuất, 
chế biến và tiêu thụ sản phẩm… 

Nguyễn Thanh / Báo ảnh Dân tộc và miền 
núi.- 2015.- Số 9 (tháng 9).- Tr.8

__________________________________ 

TOYOTA BÌNH THUẬN CHÍNH THỨC KHAI TRƯƠNG ĐỂ PHỤC VỤ 
KHÁCH HÀNG VIỆT 

ừa qua ngày 29/10/2015 Toyota Bình 
thuận chính thức đi vào hoạt động, đây 

là đại lý thứ 4 được khai trương trong hệ 
thống Toyota tại Thành Phố Hồ Chí Minh, 
đại lý được đặt tại Khu dân cư Bến Lội, Xã 
Hàm Thắng, Huyện Thuận Bắc, Tỉnh Bình 
Thuận. 

 

Có tổng diện tích sử dụng trên 5000 
m2 với đầy đủ các khu vực làm việc để phục 
vụ khách hàng bao gồm: Phòng trưng bày 
xe cũ và xe mới, khu vực dịch vụ, khu vực 
dành cho khách hàng, khu vực bảo dưỡng 
và sửa chữa xe. Đặc biệt, tại khu vực sửa 
chữa và bảo dưỡng xe có tới 41 khoang 
chức năng để đảm bảo việc tiếp nhận và 
sửa chữa xe được thuận lợi và nhanh 
chóng. 

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất phục 
vụ khách hàng, Toyota Bình Thuận được 
trang bị hàng loạt những thiết bị, máy móc 
hiện đại bậc nhất được đưa về từ Châu và 
Nhật Bản. Bên cạnh đó, với đội ngũ nhân 
viên, kỹ thuật viên được đào tạo rèn luyện 
bài bản tại TP. HCM sẽ mang tới cho quý 
khách sử dụng những dịch vụ bán hàng và 
sau bán hàng tốt nhất theo tiêu chuẩn của 
Toyota toàn cầu. 

Tại buổi lễ khai trương, ông Bùi Cảnh 
Hưng – Chủ tịch Công ty phát biểu: “Không 
chỉ đầu tư phát triển về lĩnh vực kinh doanh 
dịch vụ, bên cạnh đó, việc đầu tư các thiết 
bị hiện đại và quy trình xử lý nước thải cũng 
được Toyota Bình Thuận đưa lên hàng đầu 
trong lúc triển khai dự án, đây là việc nhằm 
góp phần bảo vệ môi trường. Toyota Bình 
Thuận cam kết áp dụng hệ thống quản lý 
chất lượng môi trường theo quy chuẩn ISO 
14001 giống như các trụ sở và các chi 
nhánh khách mà Toyota Đông Sài Gòn 
đang hoạt động tại TP.HCM”. 

Việt Hải // http://ictnews.vn/ .- 2015 
(ngày 31 tháng 10)

__________________________________ 

AGRIBANK BÌNH THUẬN - TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH 55 CỦA CHÍNH PHỦ 

gribank Chi nhánh tỉnh Bình Thuận 
vừa tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm 

thực hiện thỏa thuận liên ngành thực hiện 
Nghị định 41/2010/NĐ-CP và triển khai 
Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ. 

Theo Phó Giám đốc Agribank Bình 
Thuận Huỳnh Tấn Nam, kinh tế, xã hội 
Bình Thuận trong 5 năm qua tuy còn gặp 
nhiều khó khăn, thách thức nhưng vẫn đạt 
được những kết quả rất khởi sắc. Cơ cấu 
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kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng 
giảm tỷ trọng ngành nông lâm - thủy sản, 
tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - dịch vụ. 
Trong sản xuất nông nghiệp, hệ thống 
thuỷ lợi được khai thác và phát huy tốt, 
diện tích gieo trồng, sản lượng lương thực 
vượt kế hoạch và tăng qua từng năm. 
Diện tích cây thanh long tăng gần 13%, 
diện tích ước trồng hiện nay là 23.200ha. 
Có được kết quả đáng khích lệ như vậy 
trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tại 
Bình Thuận là nhờ vào việc triển khai Nghị 
định 41 của Chính phủ và vai trò hiện thực 
hóa của Agribank Chi nhánh tỉnh Bình 
Thuận để Nghị định 41 đi vào đời sống.  

Từ khi Nghị định 41/2010/NĐ-CP 
được ban hành, Agribank Bình Thuận đã 
khẩn trương triển khai. Nhờ đó, qua 5 
năm thực hiện Nghị định 41 về chính sách 
tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp 
nông thôn, Agribank Bình Thuận đã cho 
vay 397.312 lượt khách hàng với doanh 
số 34.213 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến 
25/7/2015 là 8.564 tỷ đồng, tăng 5.164 tỷ 
đồng (tăng 2,9 lần) so với 31/12/2010. 
Tổng số khách hàng đang còn dư nợ là 
83.273 khách hàng, tăng 15.892 khách 
hàng so với 31/12/2010. Dư nợ cho vay 
nông nghiệp nông thôn hiện đang chiếm 
87,34% tổng dư nợ tại Agribank Bình 
Thuận. 

Thực hiện Nghị định 41 tại Bình 
Thuận đã mang lại hiệu quả thiết thực trên 
nhiều mặt. Ngoài việc tạo điều kiện cho 
nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật 
nuôi, mua sắm máy móc nông nghiệp, mở 
mang ngành nghề thâm canh, tăng vụ, tạo 
ra nhiều việc làm cho nông ngư dân, góp 
phần đẩy mạnh phát triển sản xuất nông 
lâm, ngư nghiệp; xóa được hộ đói, giảm 
được hộ nghèo và khuyến khích làm giàu 
chính đáng; còn thúc đẩy quá trình xây 
dựng nông thôn mới, nếp sống văn hóa, 
nhất là tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng 
nông thôn. Nhu cầu vốn trong nhân dân 
đã được đáp ứng, từ đó hạn chế được 
nạn cho vay nặng lãi. 

Hội nghị cũng đã triển khai Nghị định 
55/2015, Thông tư 10/2015, Quyết định 
515/QĐ-HĐTV-HSX về một số chính sách 

nông nghiệp nông thôn; giới thiệu sản 
phẩm cho vay qua tổ liên kết (Quyết định 
14/QĐ-NHNo-HSX) và hạn mức tín dụng 
hộ nhỏ lẻ (Quyết định 889/QĐ-NHNo-
HSX) đến đại diện các tổ chức hội, đoàn 
thể. Hội nghị đề ra mục tiêu, giải pháp 
thực hiện chính sách tín dụng phát triển 
nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2015 - 
2020 theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP. Cụ 
thể: Huy động vốn tốc độ tăng trưởng bình 
quân từ 14% - 18%; dư nợ tốc độ tăng 
trưởng bình quân từ 12% - 14%, trong đó 
dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn có 
tỷ trọng bình quân trên 85% tổng dư nợ; tỷ 
lệ nợ xấu dưới 1%. 

Hội nghị đưa ra các giải pháp như: 
Agribank Bình Thuận và các tổ chức hội 
đoàn thể, cơ quan, ban, ngành tiếp tục 
tuyên truyền, phổ biến đến các cơ sở hội, 
hội viên về Nghị định 55/2015, tranh thủ 
tối đa sự giúp đỡ của các cấp chính quyền 
địa phương để tăng trưởng dư nợ gắn liền 
với đảm bảo chất lượng tín dụng, đưa vốn 
đến tay người nông dân, đồng thời thu hồi 
và xử lý nợ xấu. Chủ động phối hợp với 
các hội đoàn thể tổ chức khảo sát đến 
từng thành viên tổ vay vốn để đánh giá 
nhu cầu vốn vay; từ đó xây dựng kế 
hoạch cung ứng vốn kịp thời cho các tổ 
vay vốn. Tiếp tục phối hợp với các ngành 
có liên quan tổ chức tập huấn, chuyển 
giao tiến bộ kỹ thuật đến các hội viên 
nông dân, cũng như mở các lớp tập huấn 
hướng dẫn về quy trình thành lập tổ liên 
doanh vay vốn, quy trình cho vay đến chi, 
tổ hội và các tổ liên doanh vay vốn. 

Từ những vấn đề được đúc kết sau 
5 năm thực hiện Nghị định 41, với những 
mục tiêu và giải pháp thực tiễn để triển 
khai thực hiện Nghị định 55, cùng sự phối 
hợp gắn kết của các tổ chức Hội Phụ nữ, 
Nông dân, Cựu chiến binh và Đoàn Thanh 
niên trên địa bàn, Agribank Chi nhánh tỉnh 
Bình Thuận tin tưởng sẽ đi đầu, triển khai 
thực hiện thành công Nghị định 55 của 
Chính phủ tại tỉnh Bình Thuận.  

Trần Minh Tuấn // 
http://thanhtra.com.vn/ .- 2015  

(ngày 27 tháng 10)
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KHỞI CÔNG DỰ ÁN NHÀ XÃ HỘI QUY MÔ LỚN NHẤT TỈNH BÌNH THUẬN 

áng ngày 24/10/2015, Công ty Cổ phần 
TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân Bình 
Thuận sẽ chính thức khởi công dự án nhà 

ở xã hội HQC Hàm Kiệm trong Khu công 
nghiệp Hàm Kiệm I (Bình Thuận), tiếp tục đẩy 
mạnh chiến lược phát triển nhà ở xã hội của 
Hoàng Quân Group khắp các tỉnh thành phía 
Nam. 

Là dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn 
nhất tỉnh Bình Thuận dành cho công nhân 
viên làm việc tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm 
1 và người dân gặp khó khăn về nhà ở trong 
khu vực, HQC Hàm Kiệm nằm ngay trong Khu 
công nghiệp Hàm Kiệm I tại xã Hàm Mỹ, 
huyện Hàm Thuận Nam và được thừa hưởng 
tất cả hệ thống hạ tầng kinh tế, xã hội, giao 
thông hiện hữu và ổn định trong khu vực. 
Thuộc khu vực trung tâm giao thương và xuất 
nhập khẩu hàng hóa của tỉnh Bình Thuận, có 
vị trí chiến lược, cạnh Quốc lộ 1A và đường 
sắt Bắc – Nam, đặc biệt chỉ cách ga Bình 
Thuận 5km, TP. Phan Thiết 9km… rất thuận 
tiện cho giao thương. 

 
Phối cảnh dự án Nhà ở xã hội Hàm Kiệm 

HQC Hàm Kiệm mang đến khu nhà ở 
công nhân kiểu mẫu, ưu tiên đáp ứng nhu cầu 
chỗ ở thực tế cho công nhân, cán bộ, nhân 
viên làm việc tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm 
1 với số lượng từ 7.000 – 10.000 người. Dự 
án đóng vai trò vai trọng trong việc hoàn thiện 
cơ sở hạ tầng của Khu công nghiệp Hàm 
Kiệm 1 và tạo động lực phát triển kinh tế, xã 
hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa 
phương. Đặc biệt, nhờ gói hỗ trợ tài chính 
30.000 tỷ của Chính phủ, khách hàng mua 
căn hộ tại HQC Hàm Kiệm sẽ được hỗ trợ vay 
vốn ngân hàng tối đa 80% giá trị căn hộ trong 
vòng 15 năm với lãi suất ưu đãi không quá 
6%/năm (riêng năm 2015 là 5%). 

Dự án được xây dựng với tổng vốn đầu 
tư 2.000 tỷ đồng và có diện tích khuôn viên là 
13,54ha, trong đó diện tích xây dựng là 
95.000m2. HQC Hàm Kiệm bao gồm 19 block 

chung cư với 3.186 căn hộ có diện tích từ 
35m2 – 55m2, trong đó có 04 block cao 9 tầng, 
10 block cao 7 tầng và 05 block cao 12 tầng. 
Các block chung cư được thiết kế khéo léo, 
phân bổ hợp lý tạo thành một khu dân cư gắn 
kết, hài hòa với cảnh quan xung quanh, mang 
lại không gian sống thoáng đãng và hiện đại. 

Việc triển khai xây dựng nhà ở xã hội 
HQC Hàm Kiệm bao gồm 3 giai đoạn: Giai 
đoạn 1 hoàn thành vào Quý IV/2016, giai 
đoạn 2 hoàn thành vào Quý IV/2017 và giai 
đoạn 3 hoàn thành toàn bộ dự án vào Quý 
II/2018. Nhằm phục vụ tối đa nhu cầu sinh 
hoạt của cư dân HQC Hàm Kiệm, Hoàng 
Quân Bình Thuận chú trọng phát triển các tiện 
ích nội khu như trường mầm non, khu thương 
mại, phòng khám đa khoa, công viên cây 
xanh, khu vui chơi, sân bóng đá, các dịch vụ 
thể dục thể thao, nhà hàng, quán café… 

Đồng thời, để nâng cao chất lượng dự 
án và giá trị cuộc sống của cư dân, trong buổi 
lễ khởi công, Công ty Địa ốc Hoàng Quân 
Bình Thuận sẽ chính thức ký kết hợp tác với 
hai tập đoàn LG và Hyundai để cùng phát 
triển nhà ở xã hội HQC Hàm Kiệm thông qua 
việc cung cấp các trang thiết bị, dịch vụ hiện 
đại, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu sinh 
hoạt của cư dân. 

Song song với sự kiện khởi công nhà ở 
xã hội HQC Hàm Kiệm, Công ty Địa ốc Hoàng 
Quân Bình Thuận sẽ tiến hành khởi công 
trường mầm non Hàm Kiệm với quy mô lớn, 
có khả năng đáp ứng cho 300 - 500 con em 
cư dân tại dự án và trong khu vực, mang đến 
không gian khang trang cho các em nhỏ học 
tập, vui chơi và phát triển. 

Dự án nhà ở xã hội HQC Hàm Kiệm được 
thực hiện theo Công văn số 1826/TTg-KTN được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt ngày 14/10/2015 cho 
Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân 
Bình Thuận xây dựng khu nhà ở công nhân tại Khu 
công nghiệp Hàm Kiệm I, Công văn số 2735/UBND-
KTN ký ngày 13/08/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Bình Thuận về việc xây dựng khu nhà ở công nhân 
Khu công nghiệp Hàm Kiệm I; Công văn số 
1633/SXD-QHKT ký ngày 21/07/2015 của Sở Xây 
dựng tỉnh Bình Thuận về việc xây dựng khu nhà ở 
công nhân tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm I. 

Trường mầm non Hàm Kiệm có tổng 
diện tích 6.900m2, trong đó diện tích xây dựng 
là 2.308m2, diện tích phòng học là 1.995m2 với 
quy mô 2 tầng, diện tích còn lại dành cho khu 
vui chơi, cây xanh, thảm cỏ... tạo không gian 
cho các em hoạt động ngoài trời. 

S
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Cũng trong dịp này, để tiếp nối tinh thần 
trách nhiệm với cộng đồng, Quỹ Khuyến học 
Hoàng Quân sẽ trao tặng 100 triệu đồng làm 
Quỹ học bổng cho các mầm non tương lai của 
huyện Hàm Thuận Nam. Hàng năm, Quỹ sẽ 
trao học bổng cho các em đạt thành tích học 
tập tốt nhằm động viên, khích lệ tinh thần học 
tập của các em phấn đấu, nỗ lực hơn nữa 
trên chặng đường học tập. 

Cũng nằm trong chuỗi sự kiện, Công ty 
Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận chính thức 
khởi công Nhà điều hành Khu công nghiệp 
Hàm Kiệm 1 với tổng vốn đầu tư 22 tỷ đồng. 
Nhà điều hành có diện tích toàn khu 
11.000m2 với quy mô 5 tầng, trong đó diện 
tích xây dựng tầng trệt là 713,5m2, tổng diện 
tích sàn 3.018,7m2. Nhà điều hành là nơi tổ 
chức văn phòng làm việc, văn phòng cho thuê 
và tổ chức các hội nghị, sự kiện đáp ứng nhu 
cầu của các doanh nghiệp trong khu công 
nghiệp. Công ty TNHH Sợi Dệt May Bình 
Thuận sẽ khởi công xây dựng Nhà máy Sợi 
Dệt May Bình Thuận có diện tích toàn khu 
58.770m2 với tổng vốn đầu tư 474 tỷ đồng. 
Nhà máy Sợi Dệt May Bình Thuận bao gồm 
các nhà xưởng kéo sợi, xe sợi, xưởng OE, 
xưởng PE và 3 nhà kho cùng văn phòng làm 
việc, nhà xe, nhà ăn và các công trình phụ trợ 
khác. Nhà máy có khả năng cung ứng cho thị 
trường các sản phẩm sợi và chỉ với công suất 
18.500 tấn/năm, trong đó công suất sản xuất 
sợi cotton (100%) 8.600 tấn/năm, sợi PE 
3.600 tấn/năm, sợi OE 3.700 tấn/năm, chỉ và 
sợi se đôi 2.600 tấn/năm. 

Tiếp nối chuỗi sự kiện, Công ty CP xây 
dựng và Kinh doanh nhà Bình Thuận sẽ khởi 
công Nhà máy sản xuất gạch không nung 
Bình Thuận có diện tích 15.000m2. Dự kiến, 
tổng thời gian thực hiện dự án là 7 tháng, bao 
gồm các công đoạn: Chuẩn bị đầu tư, thi công 
xây dựng và lắp đặt thiết bị, chạy thử và 
nghiệm thu. Nhà máy khi đi vào hoạt động sẽ 
cung ứng sản phẩm gạch không nung cho thị 
trường với công suất 30 triệu viên/năm. Việc 
đầu tư xây dựng Nhà máy gạch không nung 
Bình Thuận góp phần nâng tổng sản lượng 
gạch không nung chiếm 40% tổng sản lượng 
gạch xây ở Việt Nam trong mục tiêu phấn đấu 
đến 2020 của Chính phủ; nhằm phát triển sản 
xuất và sử dụng vật liệu không nung để thay 
thế dần gạch đất sét nung, tiết kiệm đất nông 
nghiệp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, mang 
lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho doanh nghiệp 
và toàn xã hội. 

Việc khởi công hàng loạt dự án quy mô 
lớn bao gồm Nhà ở xã hội HQC Hàm Kiệm, 
Trường mầm non Hàm Kiệm, Nhà điều hành 
Khu công nghiệp, Nhà máy Sợi Dệt May Bình 
Thuận, Nhà máy sản xuất gạch không nung 
Bình Thuận góp phần hoàn thiện cơ sở hạ 
tầng, tăng khả năng cạnh tranh và thu hút các 
nhà đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh 
nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh tại Khu 
công nghiệp Hàm Kiệm I và tỉnh Bình Thuận. 

Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1 có diện 
tích 146,2ha tại xã Hàm Mỹ, huyện Hàm 
Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, đáp ứng nhu 
cầu phát triển kinh tế và là ngành công nghiệp 
mũi nhọn tiếp theo sau sự phát triển thành 
công của ngành công nghiệp dịch vụ tại tỉnh 
Bình Thuận. Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1 có 
cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, điện nước ổn định 
và sẵn sàng quỹ đất xây dựng công ty, nhà 
xưởng, kho... Đầu tư vào Khu công nghiệp 
Hàm Kiệm 1, các doanh nghiệp sẽ được 
hưởng chính sách ưu đãi về thuế TNDN trong 
10 năm. 

Đến nay, Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1 
đã có 10 dự án ký kết hợp tác, thuê đất trong 
khu, tỷ lệ lấp đầy đạt 40%. Một số đối tác 
đang hoạt động hiệu quả trong KCN Hàm 
Kiệm 1 như Công ty TNHH Fine Fruit ASIA, 
Công ty CP Thực Phẩm Hồng Phú, Công ty 
TNHH Đại Đồng Hòa… 

Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1 sở hữu 
nguồn nhân lực dồi dào từ các trường trung 
cấp nghề, Đại học - Cao đẳng và các trường 
dạy nghề tại địa phương. Hiện tại, Hoàng 
Quân Group đang triển khai xây dựng trường 
Cao đẳng Kinh tế Hoàng Quân (15,9ha) để 
đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực cho các 
doanh nghiệp hoạt động tại Khu công nghiệp. 
Với vị trí địa lý thuận lợi về giao thông, kèm 
theo quỹ đất sạch, cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, 
cùng các lợi thế về nguồn nguyên liệu thủy 
sản dồi dào, trái cây, khoáng sản, tiềm năng 
du lịch… Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1 là địa 
điểm lý tưởng, thu hút các doanh nghiệp trong 
nước và quốc tế thuê đất đầu tư kinh doanh 
trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến thủy 
sản, may mặc – giày da, chế biến thức ăn gia 
súc, sản xuất lắp ráp máy công nông, ngư cụ, 
lắp ráp điện, điện tử, xuất nhập khẩu thanh 
long… 

PV // http://tapchitaichinh.vn/ .- 2015 
(ngày 23 tháng 10) 

Cùng đưa tin: Pháp luật TP.HCM Số 286 
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II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC 

TRIỂN LÃM TRANH CỔ ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẢNG 

ừ ngày 09 đến 30.10.2015, tại thành 
phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Cục 

Văn hóa cơ sở - Bộ VHTTDL phối hợp với 
Sở VHTTDL Bình Thuận tổ chức Triển 
lãm tranh cổ động tuyên truyền Đại hội 
Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng 
và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình 
Thuận lần thứ XIII. 

Triển lãm giới thiệu 80 tranh cổ động 
khổ lớn tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XII của Đảng và Đại hội đại 
biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII. 
Trong đó có 70 tranh được chọn từ 730 
tranh cổ động tuyên truyền của 250 tác 
giả, họa sỹ chuyên và không chuyên khắp 
cả nước tham gia cuộc thi sáng tác tranh 
cổ động tuyên truyền Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ XII do Cục Văn hóa cơ sở tổ 
chức. 

Các tác phẩm trưng bày triển lãm đã 
thể hiện rõ nội dung tuyên truyền về tầm 
vóc, mục đích, ý nghĩa Đại hội đại biểu 
toàn quốc của Đảng; thể hiện truyền 
thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản 
Việt Nam và khẳng định vai trò lãnh đạo 
của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng 
lợi của cách mạng Việt Nam; tăng cường 
sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo 
sự đồng thuận xã hội, cổ vũ, động viên 
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy 
cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự 
cường, thi đua lập thành tích chào mừng 
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII 
Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội Đại 
biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII. 

Tr. Quỳnh / Văn hóa, thể thao và du 
lịch.- 2015.- Số 1149  

(ngày 22 tháng 10).- Tr.10 

__________________________________ 

KHAI MẠC TRIỂN LÃM CUỘC THI ẢNH DI SẢN VIỆT NAM 2015 

 
Đại diện ban tổ chức trao giải thưởng thể loại 
ảnh đơn cho các tác giả tham gia nội dung 
"Bình Thuận - Hội tụ xanh". 

áng 22-10, tại TP Phan Thiết (Bình 
Thuận), Tạp chí Vietnam Heritage trực 

thuộc Hội Di sản Văn hóa Việt Nam phối 
hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận 
tổ chức khai mạc Triển lãm Cuộc thi ảnh 
Di sản Việt Nam 2015 và trao giải thưởng 
ảnh “Bình Thuận- Hội tụ xanh” . 

Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2015 
đã có 537 tác giả, trong đó có chín tác giả 
nước ngoài tham dự với 4.740 tác phẩm, 
gồm 245 bộ ảnh tập trung vào bốn chủ đề: 
Thiên nhiên, Văn hóa vật thể, Văn hóa phi 
vật thể, Đời sống thường nhật của con 
người Việt Nam. Chỉ tính riêng đề tài thiên 
nhiên và văn hóa Bình Thuận đã có 53 bộ 
ảnh và 495 ảnh đơn. Với chủ đề và thể 
loại ảnh phong phú đa dạng, các nhà 
nhiếp ảnh chuyên và không chuyên có cơ 
hội được tái hiện nét đẹp đất nước, con 
người Việt Nam dưới nhiều góc nhìn độc 
đáo và đặc sắc. 

Cuộc thi nhằm kêu gọi sự quan tâm 
của cộng đồng trong và ngoài nước phát 
hiện và chia sẻ những giá trị di sản thiên 
nhiên và văn hóa của đất nước Việt Nam 
nói chung và Bình Thuận nói riêng. Qua 
đó, tìm kiếm những tác phẩm - những câu 

T

S
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chuyện về di sản bằng hình ảnh để chia 
sẻ đến công chúng trong và ngoài nước 
trên tạp chí Vietnam Heritage, các ấn bản 
online của Tạp chí. 

Ban giám khảo đã chọn 100 tác 
phẩm xuất sắc nhất, trong đó có 23 ảnh 
đơn và 5 bộ ảnh về thiên nhiên và văn 
hóa Bình Thuận trưng bày triển lãm tại 
Ocean Café, TP Phan Thiết từ ngày 22 
đến hết ngày 26-10-2015. Sau TP Phan 
Thiết, triển lãm sẽ tiếp tục được tổ chức 
tại các địa phương: TP Hồ Chí Minh, Nha 
Trang, Đà Nẵng, Hà Nội và một địa điểm 
ở nước ngoài. Ngoài 10 giải thưởng của 

Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2015, tại Lễ 
khai mạc, Ban tổ chức trao giải cho 6 tác 
phẩm ở hai thể loại ảnh bộ và ảnh đơn 
cho các tác giả tham gia nội dung Bình 
Thuận – Hội tụ xanh. Lễ công bố và trao 
giải thưởng chung Cuộc thi ảnh Di sản 
Việt Nam sẽ được tổ chức ngày 23 tháng 
11 năm 2015, tại TP Hồ Chí Minh. 

Đình Châu // 
http://www.nhandan.org.vn/ .- 2015 

(ngày 22 tháng 10) 

Các báo cùng đưa tin: Bưu điện 
Việt Nam Số 127/ Văn hóa Số 127

__________________________________ 

LỄ HỘI KA-TÊ NĂM 2015 CỦA ĐỒNG BÀO CHĂM Ở BÌNH THUẬN 

rong hai ngày 11 và 12-10, tại Tháp 
Pô Sha Inư, TP. Phan Thiết (Bình 

Thuận), Lễ hội Ka-tê năm 2015 của đồng 
bào Chăm theo đạo Bà-la-môn tỉnh Bình 
Thuận được tổ chức theo phong tục 
truyền thống của dân tộc mình. 

 
Mâm lễ cùng Y trang của thần Pô Sha Inư được 
các thiếu nữ Chăm đưa lên tháp chính. 

Bình Thuận là một trong những tỉnh 
có nhiều đồng bào dân tộc Chăm sinh 
sống. Việc bảo tồn và phát huy văn hóa 
truyền thống dân tộc Chăm luôn được các 
cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban 
ngành, đoàn thể trong tỉnh quan tâm. Hiện 
nay, Bình Thuận có sáu di tích văn hóa 
dân tộc Chăm được Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia. 
Lễ hội Ka-tê được phục dựng tại Di tích 

cấp quốc gia Pô Sha Inư với đầy đủ các 
nghi thức và các giá trị văn hóa dân gian 
truyền thống đặc sắc vốn có trong lịch sử, 
mang đậm yếu tố tâm linh, tín ngưỡng của 
đồng bào Chăm. Lễ hội mang ý nghĩa 
tưởng nhớ tổ tiên, ông bà, cầu mong mưa 
thuận gió hòa, mùa màng bội thu; cầu 
mong cho sự hòa hợp lứa đôi, sự sinh sôi 
nảy nở của con người và vạn vật. 

 
Các thiếu nữ Chăm trong đoàn thỉnh và rước y 
trang thần Pô Sha Inư. 

Lễ hội Ka-tê tại di dích tháp Pô Sha 
Inư gồm hai phần. Phần Lễ, được tổ chức 
theo đúng phong tục truyền thống với các 
nghi thức như: các chức sắc tôn giáo Bà-
la-môn, Bà-ni thực hiện cúng Lễ Cầu an 
tại Tháp chính; thỉnh và rước Y trang nữ 
Thần Pô Sah Inư lên tháp chính; Lễ tắm 
bệ thờ Linga – Yoni; lễ mặc trang phục, 
Đại lễ Ka-tê trước tháp chính. Phần Hội 

T
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gồm nhiều hoạt động phong phú, mang 
đậm nét văn hóa dân tộc Chăm như: trình 
diễn nghề truyền thống của dân tộc 
Chăm: dệt thổ cẩm, gốm truyền thống, 
làm bánh gừng…, trình diễn nhạc cụ 
truyền thống, giới thiệu trang phục và điệu 
múa truyền thống của dân tộc Chăm. Tổ 
chức các trò chơi dân gian: “Đội nước 
vượt chướng ngại vật”, bịt mắt đập niêu, 
đánh trống Ghi-năng, thổi kèn Saranai, 
mặc trang phục truyền thống Chăm. Lễ 
hội Ka-tê của đồng bào Chăm theo đạo 
Bà-la-môn được bắt đầu từ đền, tháp rồi 
sau đó đến làng, từng gia đình và được tổ 
chức trong suốt tháng Bảy Chăm lịch. 

Trong dịp này, Tỉnh ủy, Hội đồng 
nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận, 
các ban, ngành, đoàn thể và các địa 
phương đã đi thăm, tặng quà chúc đồng 
bào Chăm theo đạo Bà-la-môn ở các địa 
phương trong tỉnh đón mùa Lễ hội Ka-tê 
vui tươi, an lành và tiết kiệm. 

Đình Châu // 
http://www.nhandan.org.vn/ .- 2015 

(ngày 12 tháng 10) 

Các báo cùng đưa tin: Bưu điện 
Việt Nam Số 123/ Văn hóa Số 123 

__________________________________ 

TRIỂN LÃM “HỘI TỤ SẮC MÀU CHĂM” 

ừ ngày 12 đến 21-10-2015, tại 
Trung tâm Trưng bày Văn hóa 

Chăm Bình Thuận sẽ diễn ra triển lãm 
chủ đề “Hội tụ sắc màu Chăm”. Hoạt 
động do Trung tâm Trưng bày Văn hóa 
Chăm Bình Thuận phối hợp với Hội 
Văn học Nghệ thuật Bình Thuận và 
một số họa sĩ nổi tiếng thuộc Hội Văn 
học Nghệ thuật tỉnh Ninh Thuận tổ 
chức. 

 
Triển lãm giới thiệu khoảng 60 tác 

phẩm tranh, tượng nghệ thuật chuyên 
về văn hóa Chăm. Ngoài ra, còn có 
nhiều hiện vật có giá trị về niên đại văn 
hóa lịch sử, về ý nghĩa lễ hội Katê, 
cách thức bày trí lễ vật để khấn 
nguyện thần linh, ông bà tổ tiên trong 

lễ Katê tại gian chính thờ thần Siva để 
tạo dấu ấn tôn nghiêm về tín ngưỡng 
tâm linh. 

Tham dự sự kiện, khách tham 
quan còn được hoà chung không khí 
rộn ràng, mang sắc màu đặc trưng của 
lễ hội Katê Chăm 2015, nghe thuyết 
minh những cốt truyện liên quan đến 
lịch sử các đời vua chúa thuộc các 
vương triều Champa giai đoạn thế kỷ 
17, tìm hiểu giá trị nguồn gốc của từng 
hiện vật và cách trang trí hoa văn cổ 
Chăm, tham gia nhiều hoạt động mang 
đậm văn hoá dân gian truyền thống; 
thưởng lãm bộ sưu tập hiện vật gốc tại 
kho mở Hoàng tộc Chăm Po Klaong 
Mânai (thế kỷ 17) tại làng Tịnh Mỹ, xã 
Phan Thanh. 

Nhân dịp này, Trung tâm Trưng 
bày Văn hóa Chăm Bình Thuận phối 
hợp Trung tâm Văn hóa - Thể thao 
huyện Bắc Bình lần đầu tiên tổ chức 
liên hoan “Tiếng hát vượt thời gian” 
năm 2015, diễn ra vào ngày 13-10-
2015.  

// http://tuoitre.vn/ .- 2015 
(ngày 2 tháng 10)

T
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KHAI HỘI LỄ HỘI VĂN HÓA DU LỊCH DINH THẦY THÍM NĂM 2015 

gày 26/10, Lễ hội văn hóa du lịch 
Dinh Thầy Thím năm 2015 đã chính 

thức khai hội. Đây là một trong những lễ 
hội dân gian truyền thống, mang đậm bản 
sắc văn hóa của ngư dân miền biển tỉnh 
Bình Thuận. 

Đây là một lễ hội được tỉnh Bình 
Thuận chọn là một trong năm lễ hội trọng 
điểm để phát triển du lịch của tỉnh. Lễ hội 
diễn ra từ nay đến hết 28/10. 

 
Lễ hội năm nay có chủ chủ đề 

“Trăng Thu xứ biển,” được tổ chức độc 
đáo, đổi mới, vừa bảo tồn và phát huy nét 
văn hóa đặc sắc vừa quảng bá hình ảnh, 
tiềm năng du lịch Bình Thuận. Đây không 
chỉ là lễ hội văn hóa dân gian truyền 
thống, mà còn mang ý nghĩa lịch sử văn 
hóa, ghi khắc công đức của các bậc tiền 
nhân khoảng hơn 150 năm qua. 

Phần lễ năm nay mang dấu ấn văn 
hóa truyền thống đặc sắc được tái hiện 
qua những lễ nghi như lễ nghinh thần, lễ 
nhập điện an vị, thỉnh thực, giỗ Tiền Hiền 

và cúng binh gia… Qua các nghi lễ, khách 
hành hương có thể cảm nhận một cách rõ 
nhất những giá trị tích cực về truyền thống 
nhân văn, giá trị tâm linh. Phần hội thu hút 
đông đảo du khách tham gia với nhiều 
hoạt động, trò chơi dân gian mang đậm 
phong vị xứ biển như: Thi khiêng thúng ra 
khơi, thi gánh cá, đan lưới, thi đấu cờ 
người… Ngoài ra, Ban tổ chức còn trưng 
bày, triển lãm mô hình sự tích Dinh Thầy 
Thím và các gian hàng ẩm thực, mua 
sắm, giải trí để phục vụ bà con. 

Du khách đến với lễ hội Dinh Thầy 
Thím được hòa mình vào những trò chơi 
dân gian hấp dẫn. Khu di tích không chỉ 
hấp dẫn bởi khung cảnh thiên nhiên núi 
rừng, mà còn có sức cuốn hút, mời gọi du 
khách bởi bãi cát dài, biển xanh, thưởng 
thức hương vị biển… Theo Ban tổ chức, 
nhiều người dân và du khách thập 
phương đã bắt đầu đổ về Dinh gần một 
tuần trước để hành hương, cúng bái. 

Năm 1997, Dinh Thầy Thím được 
công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp 
quốc gia. Lễ hội về sự tích Thầy Thím là 
tài sản vô giá của nhân dân làng Tam 
Tân, thị xã La Gi nói riêng và Bình Thuận 
nói chung. Trung bình hằng năm vào mùa 
lễ hội này, thị xã La Gi đón khoảng 
300.000 lượt khách. 

// http://www.dulichvn.org.vn/ .- 2015 
(ngày 28 tháng 10) 

Cùng đưa tin: Văn hóa Số 129 

__________________________________ 

CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG MA TÚY 

ở GD&ĐT Bình Thuận cho biết đã 
tiến hành kiểm tra triển khai hoạt 

động giáo dục phòng chống ma túy 
trong trường học năm 2015 tại 13 
trường học trên địa bàn. 

Theo kết quả kiểm tra, các trường 
đã giao trách nhiệm cho Đoàn trường 
thực hiện công tác truyền thông phòng 

chống ma túy, đặc biệt một số trường 
như THPT Đức Linh, Hàm Tân, Lê 
Lợi..., đã phát huy tốt vai trò của lực 
lượng thanh niên xung kích trong việc 
phát hiện các biểu hiện xấu từ học sinh 
của các lớp. Các trường cũng tổ chức 
tốt công tác truyền thông phòng chống 
ma túy trong học đường, nổi trội là việc 

N
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tổ chức hoạt động ngoại khóa tại THPT 
Đức Linh đã đạt hiệu quả cao, lôi cuốn 
được sự quan tâm của số đông học 
sinh. 

 
Tất cả các trường đều đã tổ chức 

cho học sinh tham gia ký cam kết 
“phòng, chống ma túy”; chỉ đạo dạy lồng 
ghép theo chương trình, hướng dẫn của 
Bộ GD&ĐT về phòng chống ma túy ở 
các môn học có liên quan. Hầu hết các 
trường đã tạo được mối quan hệ, phối 
hợp tốt với các cấp chính quyền địa 
phương trong công tác đảm bảo an ninh 
trật tự trường học. 

Công tác quản sinh được chú ý, 
việc theo dõi lập danh sách học sinh có 
biểu hiện nghi vấn có liên quan đến tội 

phạm ma túy được duy trì thường 
xuyên. 

Tuy nhiên, hình thức tổ chức các 
hoạt động ngoại khóa truyền thông 
phòng chống ma túy còn chưa đa dạng, 
chưa có sức hấp dẫn lôi cuốn sự hưởng 
ứng của số đông học sinh. 

Tại một số trường, việc triển khai 
cho học sinh làm cam kết “phòng, chống 
ma túy” còn mang tính hình thức, hiệu 
quả giáo dục còn hạn chế (làm theo đơn 
vị lớp, học sinh chỉ ký mà hầu như 
không chú ý đến nội dung của bảng cam 
kết). 

Một số trường chưa xây dựng 
được văn bản pháp quy về quy chế phối 
hợp giữa nhà trường với công an địa 
phương. Nội dung truyền thông PCMT 
chưa được chú ý cập nhật thường 
xuyên. Bên cạnh đó, vẫn còn số ít 
trường chưa lắp đặt pano tuyên truyền 
phòng chống ma túy trước khuôn viên 
nhà trường... 

Lập Phương // 
http://giaoducthoidai.vn/ .- 2015  

(ngày 19 tháng 10)

__________________________________ 

TĂNG CƯỜNG DẠY TIẾNG CHĂM TRONG TRƯỜNG HỌC Ở BÌNH THUẬN 

hững năm qua, công tác dạy tiếng 
Chăm cho con em người Chăm tại 

các trường tiểu học ở Bình Thuận luôn 
được quan tâm và duy trì thường xuyên. 

Bình Thuận là một trong những địa 
phương có đồng bào Chăm sinh sống 
nhiều nhất cả nước. Để bảo tồn và phát 
huy tiếng nói, chữ viết các dân tộc thiểu 
số, nhất là tiếng Chăm, những năm qua, 
công tác dạy chữ tiếng Chăm cho con 
em người Chăm tại các trường tiểu học 
ở Bình Thuận luôn được quan tâm và 
duy trì thường xuyên. Đến nay, mỗi năm 
học có khoảng từ 3.000 đến 4.000 học 
sinh tham gia học tiếng Chăm, chiếm tỷ 
lệ 90% học sinh Chăm toàn tỉnh. Năm 

học 2015 - 2016, Bình Thuận có 12 
trường tiểu học thuộc các huyện Bắc 
Bình, Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc và 
Hàm Tân, tổ chức dạy tiếng Chăm với 
tổng số gần 3.200 học sinh người Chăm 
được phân bổ ở 129 lớp. Hiện toàn tỉnh 
có 47 giáo viên dạy tiếng Chăm được 
đào tạo bồi dưỡng, trong đó 24 giáo viên 
chuyên dạy tiếng Chăm và 23 giáo viên 
dạy kiêm nhiệm. 

Trường Tiểu học Lâm Giang (xã 
Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc) là một 
trong những địa phương đi đầu trong 
việc dạy và học tiếng Chăm truyền 
thống. Toàn trường hiện có 10 lớp học 
với 226 học sinh, trong đó 203 em là 

N
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người Chăm. Với phương châm dạy cho 
các em biết đọc, biết viết chữ mẹ đẻ, 
cung cấp cho các em một số tri thức tối 
thiểu về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp; 
đồng thời giúp học sinh tiếp thu nhanh 
và thuận lợi các kiến thức được truyền 
đạt bằng hai thứ tiếng, mỗi tuần trường 
tổ chức dạy khoảng 40 tiết học tiếng 
Chăm cho tất cả các khối lớp. Mỗi tiết 
học bao gồm 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, 
viết. 

Là người gắn bó lâu năm với việc 
dạy tiếng Chăm, thầy Thông Văn Đá, 
Hiệu trưởng trường Tiểu học Lâm Giang 
cho biết: Trường đã có truyền thống dạy 
tiếng Chăm từ những năm 80. Ngoài ý 
nghĩa bảo tồn tiếng nói và chữ viết 
Chăm, việc dạy tiếng Chăm bổ trợ rất 
nhiều cho việc dạy tiếng Việt. Thông qua 
tiếng Chăm, giáo viên sẽ cung cấp thêm 
những sự vật, giải nghĩa một số từ tiếng 
Việt mà các em chưa biết hoặc không 
hiểu, từ đó, giúp các em học tốt hơn các 
môn học khác bằng tiếng Việt. Mặc dù 
kết quả chỉ sử dụng tham khảo nhưng 
hầu hết các em đều biết đọc, biết nói 
tiếng Chăm. Riêng các em khối lớp 4, 
lớp 5 có thể viết được một đoạn văn 
ngắn bằng chữ Chăm. 

Chia sẻ về khó khăn lớn nhất hiện 
nay trong việc dạy tiếng Chăm, thầy 
Thông Văn Đá cho hay: Trước đây, việc 
dạy chữ viết của người Chăm rất hạn 
chế. Việc dạy chữ Chăm gắn với các bài 
kinh, lễ tục, phong tục truyền thống của 
dân tộc. Chỉ có những vị chức sắc trong 
làng hoặc gia đình trí thức mới biết đọc 
và viết chữ tiếng Chăm, còn lại hầu hết 
người Chăm hiện nay, chỉ biết nói chứ 
không biết đọc và viết. Vì vậy, phần lớn 
phụ huynh các em đều không biết viết, 
biết đọc tiếng Chăm. Hơn nữa tiếng 
Chăm sử dụng trong cuộc sống hằng 
ngày cũng đã bị pha tạp khiến các em 
gặp khó khăn trong quá trình tiếp thu và 
vận dụng kiến thức đã học vào thực tế. 

Trước mắt, để khắc phục khó khăn 
này, trường Tiểu học Lâm Giang đã phối 
hợp với chính quyền địa phương và các 
ngành tổ chức nhiều lớp dạy tiếng, chữ 
viết Chăm cho cộng đồng, trước tiên là 
cho cán bộ thôn, xóm, thầy Thông Văn 
Đá cho biết thêm. 

// http://vtv.vn/ .- 2015 
(ngày 6 tháng 10)

__________________________________ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 

gày 27/10, tại Bình Thuận, Trường 
Đại học Phan Thiết tổ chức Lễ tổng 

kết năm học 2014 - 2015 và khai giảng 
năm học mới cho 600 tân sinh viên khóa 
7. 

Theo TS. Hiệu trưởng Phạm Đình 
Trung, bên cạnh đổi mới chất lượng giảng 
dạy, nâng cao năng lực đào tạo nguồn 
nhân lực bằng cách mở rộng hợp tác với 
các doanh nghiệp trong quá trình đào tạo, 
nhà trường tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ sinh 
viên có hoàn cảnh khó khăn đang học tập 
tại trường, đồng thời sẽ hỗ trợ tìm kiếm 
việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. 

Năm học 2015 – 2016, nhà trường 
tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, 

và quyết tâm hoàn thành 2 khối nhà 5 
tầng, với hơn 11.000m2 sàn phục vụ việc 
dạy và học tập của sinh viên. Mở thêm tối 
thiểu 2 ngành đào tạo hệ ĐH, CĐ và 2 
ngành đào tạo hệ Thạc sĩ nhằm phục vụ 
nhu cầu về nguồn nhân lực của địa 
phương và các tỉnh lân cận cũng như cho 
cả nước. 

Nhân dịp này, Nhà trường đã trao 
100 suất học bổng cho sinh viên xuất sắc 
trong học tập, và sinh viên có hoàn cảnh 
khó khăn. 

Tiến Vượng // 
http://giaoducthoidai.vn/ .- 2015  

(ngày 28 tháng 10) 

N
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III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

BÀ QUYÊN VƯƠN LÊN THOÁT NGHÈO 

ến thăm gia đình bà Nguyễn Thị 
Quyên (khu phố Lâm Giáo, thị trấn 

Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình 
Thuận) qua tìm hiểu càng cảm phục đức 
tính cần cù chịu khó vươn lên thoát nghèo 
của người phụ nữ 62 tuổi này. 

Năm 2001, chồng bà mất vì bệnh 
hiểm nghèo, để lại cho bà 3 con nhỏ. 
Chính quyền địa phương đưa gia đình bà 
vào diện hộ nghèo. Hàng xóm láng giềng 
người giúp gạo, người bó rau… cưu 
mang, giúp đỡ. Hằng ngày, 4 giờ sáng bà 
đã cùng đứa con lớn sinh năm 1995 đi hái 
lá giang bỏ mối ở các chợ trên địa bàn 
huyện. Công việc đơn giản và khá vất vả 
này mỗi tháng cũng chỉ giúp bà thu được 
hơn 2 triệu đồng, đủ gói ghém cho sinh 
hoạt của 4 mẹ con. Năm 2006, sau mấy 
năm dồn góp tiền bán lá giang, thu hoạch 
hoa màu và vay thêm tiền của người thân, 
bà mua 2 con bò cái sinh sản về nuôi. 
Đến năm 2014, đôi bò đã sinh 8 con bê, 
bà bán bê trả hết nợ và có vốn tích lũy. Từ 
nguồn vốn đó, bà trồng thêm 300 trụ 
thanh long, đến nay có 200 trụ đã cho thu 
hoạch. 

Bà Quyên nói: “Sau khi chồng mất, 
nhà ở dột nát, năm 2009 thị trấn Ma Lâm 
xây cho căn nhà tình thương. Vì vậy, 4 mẹ 
con có nhà ở khang trang, không lo dột 
nữa. Cảm ơn Đảng và Nhà nước, tôi 
quyết tâm vươn lên bằng cách cần cù, 
chăm chỉ, học hỏi kinh nghiệm trong sản 
xuất. Đến năm 2013, tôi đã trả sổ hộ 
nghèo. Những năm gần đây, bình quân 
một năm thu nhập từ thanh long, bò… 
cũng được hơn 40 triệu đồng. Gia đình đã 
có của ăn, của để, 3 đứa con được học 
hành đến nơi đến chốn, đứa lớn đã đi làm 
nghề”. 

Ông Nguyễn Ngọc Hân, Trưởng ban 
điều hành khu phố Lâm Giáo cho biết: 
“Gia đình bà Quyên trước đây nghèo nhất, 
nhì khu phố Lâm Giáo, thế nhưng, bằng 
đức tính cần cù chịu khó vươn lên, gia 
đình bà đã thoát nghèo. Gương của bà 
Quyên, mọi người dân đều khâm phục. 

Đỗ Khắc Thể / Người cao tuổi.- 
2015.- Số 167 (ngày 20 tháng 10).- Tr.4

__________________________________ 

NÓI KHÔNG VỚI THÁCH CƯỚI 

hách cưới là một hủ tục tồn tại lâu đời 
trong đời sống hôn nhân của đồng bào 

dân tộc K’ho và cũng là gánh nặng của 
phụ nữ, đồng thời là cản trở lớn trong việc 
thực hiện bình đẳng giới. Thời gian qua, 
các cấp Hội Phụ nữ huyện Hàm Thuận 
Bắc, tỉnh Bình Thuận có nhiều cách làm 
hay, hiệu quả tại các xã vùng đồng bào 
K’ho. Đặc biệt xây dựng mô hình: “Nói 
không với hủ tục tập quán lạc hậu” trong 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần 
thực hiện chủ trương của Đảng về thực 
hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, 
việc tang và lễ hội… 

Do trình độ văn hóa, nhận thức còn 
hạn chế, việc áp dụng kiến thức khoa học 
vào thực tiễn sản xuất còn chậm, đời sống 
vật chất gặp nhiều khó khăn, bà con dân 
tộc K’ho ở các xã vùng cao huyện Hàm 
Thuận Bắc còn giữ nhiều hủ tục, trong đó, 
việc thách cưới là một trong những luật 
tục ăn sâu trong đời sống. Theo luật tục 
nhà trai thách cưới nhà gái bằng những lễ 
vật có giá trị như trâu, rượu, khăn, tiền 
bạc, vàng… cũng bởi luật tục này mà 
không ít cô gái nhà nghèo không thể bắt 
được chồng hay nếu bắt được chồng thì 
phải gánh nợ nần nhiều năm liền. Chị K’thị 

Đ
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H xã La Dạ cho biết: “Tôi bắt chồng đã 7 
năm, sinh 2 đứa con nhưng đến nay cuộc 
sống chỉ trông vào vài sào ruộng lúa nước 
nên nợ nần chưa trả hết. Hơn thế, lại phải 
nuôi 2 đứa con đang tuổi ăn học nên đời 
sống rất vất vả”. 

Trước tình hình trên, Hội Phụ nữ các 
xã Đông Tiến, Đông Giang và La Dạ 
thành lập một tổ phụ nữ với mô hình “nói 
không với thách cưới” nhằm mục đích dần 
giảm bớt và đi đến xóa bỏ hủ tục lạc hậu 
đã bám rễ trong đời sống của người K’ho 
nhiều thế hệ. Tổ phụ nữ được tuyển chọn 
những chị em phụ nữ cốt cán, có trình độ 
văn hóa, có nhận thức tốt các chính sách 
của Đảng và pháp luật của Nhà nước 
trong việc cưới, việc tang… Nhiệm vụ và 
chức năng của tổ này là tuyên truyền các 
quy định của Nhà nước về việc cưới hỏi, 
việc tang, về phong trào “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với 
phong trào thi đua “phụ nữ tích cực học 

tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình 
hạnh phúc”. Đồng thời nêu lên những hậu 
quả của việc thách cưới cho đông đảo chị 
em biết và khắc phục, đặc biệt là các gia 
đình chị em nghèo khó. 

Bà K’ Thị Hồm, Chủ tịch Hội phụ nữ 
xã Đông Tiến cho biết: “Trước tình hình 
thủ tục cưới hỏi còn nặng nề, Hội Phụ nữ 
xã đề ra một số biện pháp vận động, 
thuyết phục các gia đình có con em chuẩn 
bị lập gia đình, hạn chế thủ tục lạc hậu xa 
xưa. Lập tổ công tác thực hiện mô hình 
“nói không với thách cưới”. Với phương 
châm “Mưa dầm thấm lâu”, dần dần chị 
em và các già làng, trưởng bản nhận thức 
được rằng: Những luật tục tập quán lạc 
hậu từ xưa truyền lại quá nặng nề làm 
ảnh hưởng đến đời sống của con cháu 
mai sau, cần giảm dần việc thách cưới”. 

Đỗ Khắc Thể / Người cao tuổi.- 2015.- 
Số 171 (ngày 27 tháng 10).- Tr.12

__________________________________ 

NƠI KHƠI XA CÓ ĐÀI LÀ BẠN 

ối với ngư dân tỉnh Bình Thuận, làn 
sóng Đài TNVN có ý nghĩa quan trọng 

trong những chuyến đánh bắt xa khơi. Đài 
cũng là người bạn khi xa nhà. 

Gia đình ông Trần Hiển ở phường 
Hưng Long, thành phố Phan Thiết có truyền 
thống làm nghề đánh bắt hải sản từ lâu đời. 
Ông Hiển cho biết, cũng như nhiều gia đình 
ngư dân khác ở xứ biển này, gia đình ông 
gắn bó với làn sóng Đài TNVN, coi chiếc 
radio như người bạn đồng hành. Trên biển, 
ông Hiển theo dõi thông tin dự báo thời tiết 
hằng ngày trên sóng Đài TNVN, từ đó bố trí 
lịch đánh bắt hải sản cho phù hợp, tránh gió 
bão. 

Qua Đài TNVN, ngư dân nhanh chóng 
cập nhật thông tin về hướng gió, hướng 
bão, cấp độ nguy hiểm để phòng tránh thiệt 
hại về tính mạng, tài sản. Ngoài khơi xa, làn 
sóng Đài TNVN thật sự cần thiết. Những 
chương trình của Đài được ngư dân đón 
nghe thành thói quen như: chương trình 
thời sự vào lúc 6h, 12h, 18h, 21h30 với 
những cập nhật dự báo thời tiết. Ngoài ra, 
trên Hệ Thời sự - Chính trị - Tổng hợp 

VOV1, các chương trình gắn liền với hoạt 
động của ngư trường và chủ quyền biển 
đảo như: Thủy văn biển, Biển đảo Việt 
Nam, Tâm tình biên giới và hải đảo… được 
ngư dân yêu thích. 

 
Đại diện Đài Tiếng nói Việt Nam tặng quà cho 
ngư dân 

Bên cạnh đó, thông tin từ Đài TNVN 
còn mang tính định hướng cho ngư dân, thể 
hiện tình cảm và trách nhiệm của đất liền 
đối với biển đảo của Tổ quốc, tiếp thêm sức 
mạnh cho ngư dân vươn khơi bám biển. 
Ngư dân Phạm Văn Đông, chuyên đánh bắt 
hải sản ở khu vực quần đảo Trường Sa kể 

Đ
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rằng, vào thời điểm xảy ra vụ việc Trung 
Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981, anh 
cũng như không ít ngư dân khác không khỏi 
lo lắng về sự bất ổn. 

Liên tục theo dõi diễn biến sự việc 
trong các chương trình thời sự của Đài 
TNVN, nghe được chủ trương của Đảng và 
Chính phủ, sự kiên quyết của Việt Nam về 
vấn đề biển đảo, anh cùng những người 
bạn thuyền cảm thấy an tâm hơn để tiếp tục 

bám biển. Với lịch sử 70 hình thành và phát 
triển, Đài TNVN luôn đồng hành cùng dân 
tộc, bắt nhịp cùng hơi thở cuộc sống của 
thời đại. Cũng trong xu thế đó, Đài TNVN sẽ 
tiếp tục đồng hành, luôn là người bạn thân 
thiết với ngư dân trong những chuyến đánh 
bắt khơi xa, dài ngày. 

Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2015 
(ngày 8 tháng 10) 

__________________________________ 

MƯA LỚN NHIỀU NGÀY GÂY NGẬP LỤT TẠI BÌNH THUẬN 

heo thống kê chưa đầy đủ của huyện 
Hàm Thuận Bắc, đã có gần 1.000 ha 

cây trồng bị ngập úng. 

 
Nước tràn đồng lúa tại khu vực thôn 1, xã Hồng 
Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc 

Trong những ngày qua, mưa lũ xảy ra 
tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, 
gây thiệt hại nặng cho hoạt động sản xuất 
nông nghiệp, nhất là diện tích thanh long 
trái vụ đang chong đèn. 

 
Nhiều nông dân dùng máy bơm chạy suốt ngày 
suốt đêm để cứu vườn thanh long. 

Liên tiếp từ ngày 17 đến ngày 20/10, 
tại huyện Hàm Thuận Bắc đã xảy ra mưa 
lớn gây ngập lụt cục bộ. Đến sáng 21/10, 

nước vẫn ngập ruộng đồng ở một số xã 
như: Hồng Sơn, Hàm Đức, Hàm Thắng, 
Hàm Trí, Thuận Minh, Hàm Chính và thị 
trấn Phú Long. 

Theo thống kê chưa đầy đủ của huyện 
Hàm Thuận Bắc, đã có gần 1.000 ha cây 
trồng bị ngập úng. Trong đó, chủ yếu là diện 
tích lúa và thanh long. Nhiều nông dân địa 
phương đã chủ động đắp cao bờ, sử dụng 
máy bơm hút nước thoát lũ để cứu vườn 
thanh long. Tuy nhiên, đó chỉ là giải pháp 
tình thế, bởi vì thanh long bị ngập quá 3 
ngày sẽ thối rễ non, dễ bị chết úng. 

 
Vườn thanh long của ông Đỗ Văn Minh (xã Hồng 
Sơn) bị ngập úng suốt 5 ngày qua. 

Ông Đỗ Văn Minh ở xã Hồng Sơn, 
huyện Hàm Thuận Bắc có 6 sào lúa và hơn 
nửa ha thanh long đang ngập trong nước lũ 
cho biết: “Thanh long thiệt hại quá nhiều. 
Rễ, cành bị hư hết. Chờ đến khi nước rút 
mình mới cào rơm ra, phơi đất, xịt thuốc rễ, 
chăm sóc mất thời gian khá lâu mới phục 
hồi lại được. Năng suất năm sau cũng bị 
ảnh hưởng nhiều”. 

Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2015 
(ngày 21 tháng 10)
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BÁO CÔNG LÝ TẶNG 150 PHẦN QUÀ CHO NGƯỜI NGHÈO  
Ở BÌNH THUẬN 

 
Phó Tổng Biên tập Nguyễn Đắc Minh và các 
nhà tài trợ trao quà cho người nghèo 

gày 1/10, tại chùa Cam Bình, Báo 
Công lý đã tổ chức tặng quà cho phật 

tử nghèo thuộc xã Tân Phước, thị xã La 
Gi, tỉnh Bình Thuận. 150 phần quà trị giá 

trên 300 triệu đồng đã được trao tận tay 
những người nghèo nơi đây. 

Đây là số tiền do Báo Công lý vận 
động Công ty TNHH Ngày nay và Công ty 
TNHH Bảo Thư hỗ trợ. Được biết, Công ty 
TNHH Ngày nay và Công ty TNHH Bảo 
Thư là hai doanh nghiệp nhiều năm liền 
đã đồng hành cùng TANDTC và 
Báo Công lý trong hoạt động từ thiện xã 
hội, giúp đỡ bà con nghèo và học sinh 
có hoàn cảnh khó khăn học giỏi trên khắp 
mọi miền đất nước. 

Quang Trung // http://congly.com.vn/ .- 
2015 (ngày 1 tháng 10) 

__________________________________ 

HẠNH PHÚC ĐƯỢC CỐNG HIẾN: VỊ SƯ DA CAM 

ó là sư Thích Thanh Phước, y sĩ, trụ trì 
chùa Linh Quang, ở thôn Pô Kiều, xã 

Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình 
Thuận, cách TP.HCM gần 200km. 

 
Sư Phước tại chùa Linh Quang 

Từ bao năm nay, hàng ngàn bệnh 
nhân nghèo đến đây, đều được sư chữa 
bệnh, ăn ở miễn phí cho đến khi dứt bệnh 
hoặc khỏe mạnh trở lại.  

Nhiễm chất độc da cam  

Ông Nguyễn Văn Hiên, nguyên 
Trưởng ban MTTQ xã Tân Thắng, trên 
đường dẫn chúng tôi vào chùa cho 

hay, ở đây người dân thôn Pô Kiều thường 
gọi sư Phước là “sư da cam”.  

Lý do sư Phước bị nhiễm chất độc da 
cam từ nhỏ, lớn lên với hình hài dị dạng, 
nhìn sư Phước, ít ai nghĩ sư là thầy thuốc 
tài hoa, lại có cái tâm Bồ Tát, sẵn lòng cưu 
mang, giúp đỡ những người nghèo khổ, 
chẳng may lâm trọng bệnh.  

Cũng vì thế nhiều người nghèo khắp 
nơi gọi chùa Linh Quang là “Niết bàn nơi hạ 
giới”. Lúc chúng tôi đến, sư Phước đang tất 
bật xem hồ sơ bệnh án, bắt mạch, bốc 
thuốc. Những người bệnh nghèo đang nhẫn 
nại ngồi chờ đến lượt được khám, phát 
thuốc.  

Thoạt đầu gặp, chúng tôi không mấy 
thiện cảm với sư Phước, vì ngoại hình 
chẳng lấy gì làm hãnh diện của ông: dáng 
người nhỏ thó, mảnh khảnh, giọng nói khàn 
đục, và có cảm giác vị sư này rất yếu ớt…  

Nhưng chỉ sau ít phút trò chuyện, 
chúng tôi đã thay đổi thái độ, và hiểu vì sao 
người nghèo chẳng ai bảo ai, lại quý sư 
Phước như thế.  

Mãi đến trưa, sư Phước mới được đôi 
chút thảnh thơi. Vừa vào chuyện, sư dí 
dỏm: “Thầy tai thỏ, mặt chuột, mắt dơi, mũi 

N
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diều hâu, tay chân loằng ngoằng là do ảnh 
hưởng di chứng chất độc màu da cam.  

Trong chiến tranh, hai cụ thân sinh 
của thầy hoạt động ở chiến khu Long 
Khánh, tỉnh Đồng Nai. Khi hạ sinh thầy, thấy 
thằng nhỏ yếu ớt nặng có hơn ký lô, ai cũng 
nghĩ thầy khó mà sống được. Thầy được 
thế này cũng là nhờ phước đức tổ tiên để 
lại”.  

Sư Phước kể, khoảng năm 2000, 
trong thời gian tu học tại Đồng Nai, nghe 
Đại đức Thích Lệ Nhân, trụ trì chùa Khánh 
Long ở Xuân Lộc, Đồng Nai kể, cuộc sống 
của bà con ở thôn Pô Kiều này rất khổ cực, 
thiếu thốn đủ bề, nên sư quyết định về nơi 
này trước thử sức mình, sau mong muốn 
làm điều gì đó để chia sẻ những nhọc nhằn 
với bà con.  

Về Pô Kiều, thấy đúng là bà con 
nghèo khổ quá: khí hậu khắc nghiệt, quanh 
năm nắng gió hanh hao, thổi tung mù mịt 
những đồng cát khô rang. Nhưng bù lại, có 
nhiều cây thuốc nam để chữa những căn 
bệnh mà bà con quanh vùng thường gặp.  

 
Bệnh nhân chờ khám bệnh tại chùa Linh Quang  

Về đây, sư Phước bắt đầu mang vốn 
liếng Đông y đã học trước đó ra, bắt đầu 
những tháng ngày lặn lội lên đồi cao, ra 
rừng ven biển, tìm cây thuốc về sơ chế, 
phơi khô, tích trữ dần.  

Lặng lẽ đến với người nghèo ở thôn 
Pô Kiều bằng cái tâm thiện nguyện ấy, 
chẳng bao lâu sau câu chuyện về một ông 
sư da cam hết lòng với người nghèo được 
loan truyền.  

Ông Biền Vũ, một trong nhiều người 
hỗ trợ sư Phước về tài lực để sư có điều 
kiện chữa trị cho người nghèo, bộc bạch: 
“Khi biết chuyện sư Phước cứu người, 

chữa trị hiệu quả nhiều chứng bệnh nan y, 
vợ chồng tôi và người thân là anh Lê Kim 
Dũng vào vai người bệnh tìm đến chùa Linh 
Quang tìm hiểu thực hư.  

Đến nơi, thấy chùa dột nát mà 
thương. Tìm hiểu biết sư Phước là người có 
tâm, một lòng nặng nợ với bà con nghèo 
khó nên sau đó chúng tôi vận động người 
thân, bạn bè cùng hiệp sức”.  

Nhờ những sự trợ duyên ấy mà ngôi 
chùa nhỏ tồi tàn ngày nào của sư Phước 
dần được thay thế bằng dãy nhà cấp 4, gian 
thờ Phật, gian làm nơi cư trú cho bệnh nhân 
nghèo nơi xa, gian làm nơi bốc thuốc kê 
đơn…  

Ngồi dưới bóng cây bồ đề, bà Mai Thị 
Huyền, 63 tuổi, ở Tháp Chàm, Ninh Thuận, 
cho hay, năm 2008, bà bị tai biến liệt nửa 
người, gia đình chạy vạy đưa đi chữa trị 
khắp nơi, sạch trơn tiền bạc mà bệnh không 
thuyên giảm. Tưởng đâu đã đến bước 
đường cùng, bó tay rồi thì mới biết sư 
Phước.  

"Vợ chồng tôi tìm đến và được sư 
Phước tiếp nhận ngay. Biết vợ chồng tôi ở 
xa lại nghèo khó thực sự, sư động viên cứ 
ở chùa điều trị, đến khi nào lành bệnh mới 
thôi, mọi việc ăn thuốc, thuốc thang đều 
được miễn phí.  

Vợ chồng tôi ở gần 3 tháng mà 
không tốn đồng nào. Khi đi lại được rồi, tôi 
tình nguyện ở lại chùa làm công quả, phụ 
sư băm chặt, phơi sấy thuốc”, bà Huyền 
cho biết.  

 
Mỗi khi rảnh rỗi, sư Phước lại đi khắp nẻo tìm cây 
thuốc về chữa bệnh cho bà con  

Hóa giải nọc độc  

Không chỉ chữa trị được rất nhiều 
chứng bệnh phổ biến người dân nghèo hay 
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mắc, sư Phước còn nổi tiếng với bài thuốc 
cổ truyền hóa giải nọc độc chết người của 
cá nóc.  

Ông Trần Phụng, chủ tàu BT 213 ở 
cảng cá Lagi, Hàm Tân, cho biết, ở vùng 
biển Lagi có sản lượng cá nóc lớn nhất 
vùng, ngư dân bủa một mẻ lưới có khi được 
cả nửa tấn loài cá cực độc này.  

Vì thế, anh em đi bạn (người đi biển 
chung) ở các nơi gọi Bình Thuận là "thủ phủ 
cá tử thần" hay "cá thần chết", loài cá thịt 
ngon như thịt gà nhưng lại có độc tính, 
khiến không ít người vùng này bỏ mạng. Từ 
hồi sư Phước về đây, nhiều người đã thoát 
chết vì cá nóc.  

Anh Nguyễn Sáu, ở thôn Hồ Lân, một 
trong số nhiều ngư dân từng suýt bị cá nóc 
lấy mạng, nhớ lại: "Hai năm trước, dù đã 
làm rất sạch món cá nóc, nhưng chỉ sau 2 
tiếng lai rai, tôi thấy miệng đắng nghét, toàn 
thân co giật.  

Biết mình đã bị ngộ độc cá nóc nên vội 
vàng kêu người nhà đưa đến sư Phước. Sư 
cho tôi uống thứ nước đắng kinh hồn, 
nhưng chỉ vài phút sau thì những triệu 
chứng kia giảm dần. 1 giờ sau thì tôi đi lại 
được".  

Một trường hợp khác, bị ngộ độc bạch 
tuộc đốm xanh, cũng may mắn được sư 
Phước cứu sống kịp thời là ngư dân 
Nguyễn Hải.  

“Bạch tuộc đốm xanh có độc tố không 
thua gì cá nóc. Nhưng tôi chủ quan, cứ nghĩ 
rửa sạch, luộc kỹ thì độc gì cũng tiêu nên ăn 
đại. Vậy mà vừa ăn được chừng tiếng đồng 
hồ thì bắt đầu bị tê lưỡi, buồn nôn... đường 
đến trạm xá thì xa, lại sợ đến không gặp 
bác sĩ, nên người nhà đưa tôi vào chùa. 
Được sư cho uống thứ nước bằng cây cỏ, 

khoảng 20 phút sau tôi dần ổn định", ông 
Nguyễn Hải nhớ lại.  

Sư Phước cho biết, dân gian có một 
số bài thuốc trị ngộ độc cá nóc từ nước bí 
đao, rễ cỏ tranh tươi, lá khoai lang non (giã 
nát, vắt lấy nước)... Nhưng với những 
trường hợp ngộ độc nặng thì những bài 
thuốc này không hiệu quả lắm.  

Bài thuốc mà sư dùng là tổng hợp các 
cây thuốc Nam gồm tứ quý, ké đầu ngựa, 
cây xoan, điệp vàng, bạch hoa xà, cam thảo 
đất, củ gấu và nga truật. Nhưng tùy tình 
trạng ngộ độc của bệnh nhân mà gia giảm 
thành phần 3 vị thuốc chính cho phù hợp. 
Không chỉ hóa giải nọc độc cá nóc, bài 
thuốc này còn hóa giải nhiều chứng ngộ độc 
khác.  

Nhưng nếu không có kinh nghiệm 
chữa trị thì không được tự ý sử dụng bởi 
không những không cứu được người mà 
còn khiến họ mau chóng trở thành người 
thiên cổ.  

“Mỗi ngày chùa Linh Quang tiếp nhận 
hàng trăm người bệnh, thường trực khoảng 
100 bệnh nhân nội trú. Mỗi ngày khối lượng 
thuốc được phát miễn phí cho bà con hơn 
2.000 thang, tương đương với khoảng 3 tấn 
cây thuốc. Tấm lòng của sư Phước đã 
khiến bao người, trong đó có những Mạnh 
Thường Quân cảm động và hết lòng chia 
sẻ. Nhờ vậy mà từ vài giường bệnh ban 
đầu, số giường bệnh được nâng dần lên 50 
rồi 80. Và ngay tại thời điểm này, chùa đã 
hoàn thành công trình xây dựng bệnh xá với 
gần 150 giường bệnh”.  

(Ông Nguyễn Văn Hiên, nguyên 
Trưởng ban MTTQ xã Tân Thắng). 

Phúc Lập // http://nongnghiep.vn/ .- 2015 
(ngày 7 tháng 10) 

__________________________________ 

HAI TÀU CÁ BỊ HỎNG MÁY THẢ TRÔI Ở VÙNG BIỂN TRƯỜNG SA 

gày 4-10, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng (BCH BĐBP) tỉnh Bình Thuận 

cho biết, vào lúc 9 giờ ngày 3-10, tàu cá 
BTh 96747TS, có 15 lao động do ông Văn 
Thanh Dũng, sinh năm 1969, trú thôn Quý 
Hải, xã Long Hải, huyện Phú Quý (Bình 
Thuận) làm thuyền trưởng đang hành 

nghề câu khơi tại vùng biển Bắc Trường 
Sa thì bị hỏng máy thả trôi tại tọa độ 
10046' vĩ độ Bắc – 110022' kinh độ Đông 
(cách đảo Phú Quý khoảng 90 hải lý về 
phía Đông Đông Bắc). 

Nhận được tin báo, BCH BĐBP tỉnh 
đã chỉ đạo các Đồn Biên phòng trực thuộc 

N
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thông báo cho các tàu cá của ngư dân 
đang hoạt động gần khu vực trên biết để 
tổ chức lai dắt, cứu hộ cứu nạn tàu bị nạn. 
Hiện nay gia đình chủ tàu bị nạn đã liên 
hệ được tàu BTh 98858TS, công suất 
444CV, hành nghề câu khơi, do ông Lê 
Minh Huy, trú xã Long Hải, Phú Quý làm 
thuyền trưởng ra cứu kéo tàu bị nạn về 
đảo. Tàu xuất phát lúc 14 giờ ngày 4-10. 
Tại vùng biển tàu bị nạn, có gió cấp 4-5. 

Vào lúc 7 giờ sáng ngày 4-10, tàu cá 
của ngư dân Khánh Hòa KH 93168 TS 
đang hoạt động tại vùng biển Trường Sa 
bị hỏng máy thả trôi tại tọa độ 10o15’ vĩ 
độ bắc – 110o49’ kinh độ đông (cách đảo 
Phú Quý khoảng 113 hải lý về phía Đông 
Đông Nam), trên tàu có 6 lao động. BCH 
BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các Đồn Biên phòng 
trực thuộc thông báo cho các tàu cá ngư 
dân đang hoạt động gần khu vực trên biết. 

Đồng thời đề nghị Ban chỉ huy 
Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 
nạn (PCTT&TKCN) tỉnh chỉ đạo Ban chỉ 
huy PCTT&TKCN các huyện, thị, thành 
phố trong tỉnh, Đài Thông tin duyên hải 
Phan Thiết phát thông báo hàng hải cho 
các tàu cá ngư dân hoạt động gần đó biết 
để tổ chức cứu hộ cứu nạn; thông báo 
cho Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu 
nạn hàng hải khu vực III (Vũng Tàu 
MRCC) hỗ trợ tàu cá bị nạn. 

Đình Châu // 
http://www.nhandan.org.vn/ .- 2015 

(ngày 4 tháng 10) 

Các báo cùng đưa tin: Pháp luật 
TP.HCM Số 266/Bưu điện Việt Nam số 

119/ Đại đoàn kết số 278/Quân đội nhân 
dân Số 19577 

__________________________________ 

BỘ CÔNG AN TRAO TIỀN ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA CHO CÔNG AN VIÊN 
XÃ TỬ NẠN 

hừa ủy quyền của Bộ Công an, vừa 
qua đồng chí Thiếu tướng Nguyễn 

Văn Thân - Giám đốc Công an tỉnh Bình 
Thuận đã trao quyết định về việc hỗ trợ 
hoạt động đền ơn đáp nghĩa với số tiền 10 
triệu đồng cho gia đình đồng chí Nguyễn 
Hữu Phước (sinh năm 1985, là Công an 
viên của xã Đức Chính, huyện Đức Linh, 
Bình Thuận). 

 
Hiện trường vụ tai nạn. 

Được biết, vào khoảng 18h30 ngày 
9/8, trong lúc tham gia bảo vệ hiện trường 
vụ tai nạn giao thông trên đường ĐT766 
tại thôn 4, xã Đức Chính, huyện Đức Linh, 

đồng chí Phước bất ngờ bị đối tượng 
Nguyễn Văn Hưng (SN 1997, trú khu phố 
4, thị trấn Võ Xu) điều khiển xe máy quá 
tốc độ tông mạnh từ phía sau làm đồng 
chí Phước tử vong. Đồng chí Nguyễn Hữu 
Phước là đảng viên, sau khi hoàn thành 
nghĩa vụ trở về địa phương năm 2009, xin 
vào làm Công an viên xã Đức Chính, 
huyện Đức Linh. 

Trong quá trình công tác, đồng chí 
Phước luôn khắc phục mọi khó khăn, 
phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, 
được Giám đốc Công an tỉnh và UBND 
huyện tặng nhiều Giấy khen về thành tích 
xuất sắc trong công tác giữ gìn ANTT ở 
địa phương. Công an tỉnh Bình Thuận 
đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Bộ Công 
an truy tặng Bằng khen cho đồng chí 
Nguyễn Hữu Phước và phát động đợt thi 
đua học tập tấm gương của đồng chí 
Nguyễn Như Phước trong lực lượng công 
an tỉnh. 

Nam Yên // http://cand.com.vn/ .- 2015 
(ngày 11 tháng 10) 

T
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PHẢN HỒI BÀI SÔNG CÀ TY ĐANG “HẤP HỐI” VÌ RÁC:  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN CHỈ ĐẠO GIẢI QUYẾT Ô NHIỄM 

au khi Báo CATP phản ánh tình trạng 
trên, ngày 30-9-2015 ông Huỳnh 

Thanh Cảnh – Phó chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận – có Văn bản 3409/UBNS-
KTN giải quyết tình hình ô nhiễm môi 
trường sông Cà Ty. 

Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận 
giao UBND TP. Phan Thiết chỉ đạo UBND 
các xã, phường ở thượng nguồn, dọc và 
tại cửa sông này tăng cường công tác 
tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận 
thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi 
trường (BVMT), yêu cầu người dân ký 
cam kết không xả rác xuống sông; thường 
xuyên kiểm tra, giám sát BVMT tại khu 
dân cư; lồng ghép, đánh giá thi đua khen 
thưởng các cá nhân, hộ gia đình có ý thức 
giữ gìn vệ sinh môi trường trong các 
phong trào xây dựng nếp sống mới, gia 
đình, khu phố văn hóa. 

Mặt khác, chỉ đạo các phòng, đơn vị 
liên quan phối hợp với Công ty TNHH 
MTV công trình đô thị TP. Phan Thiết tăng 
cường tổng vệ sinh lòng sông, nhất là các 
bãi bồi ven sông, gia tăng tần suất thu 
gom rác trên sông và dọc hai bên đường 
ven sông Cà Ty như Trưng Trắc, Trưng 
Nhị, Phạm Văn Đồng… Thường xuyên 
nạo vét cống rãnh, tránh gây ngập lụt khi 
mưa lớn. Làm việc với Sở Tài chính đề 

xuất việc mua tàu chuyên dụng vớt rác 
trên sông. 

Giao Sở Nông nghiệp và phát triển 
nông thôn khảo sát các bãi bồi ven sông 
để có phương án nạo vét, giảm thiểu tình 
trạng ứ đọng rác gây ô nhiễm. Chỉ đạo 
Ban quản lý Cảng cá Phan Thiết tăng 
cường công tác tuyên truyền, yêu cầu các 
chủ tàu thuyền không vứt rác bừa bãi 
xuống sông; thường xuyên kiểm tra, giám 
sát việc bảo vệ môi trường đối với các tàu 
thuyền cập cảng để có biện pháp xử lý kịp 
thời. Với Sở Văn hóa – Thể thao và Du 
lịch cần tăng cường công tác tuyên 
truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp 
luật BVMT đối với các công ty đang hoạt 
động kinh doanh lữ hành và khách vãng 
lai. 

Phía Sở Tài nguyên – Môi trường 
phối hợp với các sở, ngành liên quan và 
UBND TP. Phan Thiết tăng cường kiểm 
tra, giám sát việc BVMT đối với các nhà 
hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh dịch 
vụ ăn uống ven biển, dọc hai bên bờ sông 
Cà Ty theo thẩm quyền. Kiên quyết xử lý 
nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát 
hiện sai phạm. 

Hải Văn / Công an Tp. HCM.- 2015.- Số 
2933 (ngày 16 tháng 10).- Tr.6

__________________________________ 

PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI Ở XÃ GIÁP RANH 

ã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong (Bình 
Thuận) là xã giáp ranh với tỉnh Ninh 

Thuận, có Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân 
đang được đầu tư xây dựng, thu hút hàng 
ngàn lao động từ khắp các địa phương 
trong cả nước. Đây rõ ràng là nguy cơ 
tiềm ẩn phát sinh các tệ nạn xã hội, nhất 
là tệ nạn mại dâm, ma túy. Từ khi Nhà 
máy nhiệt điện Vĩnh Tân đi vào hoạt động, 
các cơ sở dịch vụ trên địa bàn xã cũng gia 
tăng. Theo thống kê, Vĩnh Tân hiện có 2 
khách sạn, 11 nhà nghỉ, 38 nhà trọ, chưa 

kể nhiều nhà dân cũng cho khách thuê ở 
trọ. 

Trước thực trạng đó, cấp ủy và 
chính quyền địa phương xác định cần đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, vận động 
nhân dân chung tay cùng chính quyền địa 
phương phòng, chống tệ nạn xã hội. Theo 
đó, các hoạt động tuyên truyền đã được 
thực hiện bằng nhiều hình thức như tuyên 
truyền trên hệ thống truyền thanh của xã 
về các nội dung, sự tác hại của tệ nạn mại 
dâm, ma túy, những nguy cơ tiềm ẩn có 

S

X
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hại đối với sức khỏe người nghiện và các 
bệnh truyền nhiễm đối với người mua, 
bán dâm. Nội dung tuyên truyền cũng 
ngày một đa dạng hóa, lồng ghép với các 
chương trình chăm sóc sức khỏe, các 
hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ tại 
cộng đồng; thông qua các lớp tập huấn, 
các buổi nói chuyện, tọa đàm, thảo luận 
nhóm, thăm và tư vấn hộ gia đình… Cùng 
với các hoạt động tuyên truyền, Vĩnh Tân 
còn triển khai kế hoạch phối hợp các lực 
lượng liên quan cùng công an xã thường 
xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, lập 
danh sách các đối tượng mại dâm, ma túy 
trên địa bàn để vận động, giáo dục, ngăn 
chặn; đồng thời thường xuyên phát động 
phong trào toàn dân đấu tranh tố giác tội 
phạm trong quần chúng, Bà con đã cung 
cấp hàng chục thông tin cho cơ quan 
chức năng đấu tranh, triệu phá tệ nạn ma 
túy, mại dâm. Một trong những phong trào 

phòng, chống tệ nạn xã hội ở Vĩnh Tân có 
hiệu quả là phong trào “Phụ nữ nói không 
với mại dâm” của Hội Phụ nữ xã. Đây là 
mô hình có sự phối hợp giữa các ban, 
ngành, đoàn thể mà Hội Phụ nữ xã là 
trung tâm để tuyên truyền pháp luật cho 
hàng ngàn lượt phụ nữ. 

Không chỉ tập trung tuyên truyền về 
phòng, chống tệ nạn xã hội, xã Vĩnh Tân 
còn coi trọng việc quản lý địa bàn, giám 
sát các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã 
hội cũng như phòng, chống HIV/AIDS ở 
từng thôn, nhất là những thôn trọng điểm, 
có nhiều công dân, khách xa ở trọ. Nhờ 
đó, tệ nạn xã hội ở xã Vĩnh Tân đã được 
kìm chế, không phát sinh thành điểm 
nóng. 

Thanh Quang / Tạp chí Xây dựng 
Đời sống văn hóa.- 2015.- Số 159 

(tháng 9).- Tr.70

__________________________________ 

KHÔI PHỤC CHỨC VỤ CHỦ TỊCH HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT  
BÌNH THUẬN 

rưa 9-10, Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận 
đã công bố quyết định về việc hủy bỏ 

quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 
ông Nguyễn Chí Khanh - chủ tịch Hội Văn 
học nghệ thuật tỉnh Bình Thuận. 

 
Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Thuận - Ảnh: 
NG.NAM 

Trước đó ngày 3-7, Sở Nội vụ Bình 
Thuận đã công bố quyết định của chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc tạm đình 
chỉ công tác trong vòng ba tháng đối với 
ông Nguyễn Chí Khanh. 

Việc đình chỉ này nhằm làm rõ, xác 
định trách nhiệm cá nhân của ông Khanh 

liên quan đến sự việc thất thoát số tiền 
hàng trăm triệu đồng xảy ra tại hội. 

Đoàn thanh tra do UBND tỉnh Bình 
Thuận thành lập sau một thời gian xác 
minh đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Công 
an tỉnh Bình Thuận. Đến nay, cơ quan 
công an vẫn chưa có thông báo chính 
thức về kết quả xử lý vụ việc trên. 

Vụ việc “đấu tố” tại Hội Văn học 
nghệ thuật tỉnh Bình Thuận diễn ra với 
nhiều tình tiết phức tạp. 

Theo đó vào tháng 9-2014, thủ quỹ 
của hội là bà Nguyễn Thị Bạch Huyền tố 
cáo chủ tịch hội Nguyễn Chí Khanh cùng 
với chánh văn phòng kiêm kế toán của hội 
Nguyễn Thị Duyên sai phạm trong thu chi 
tài chính. 

Đến tháng 10-2014, ông Nguyễn Chí 
Khanh gửi công văn cho Công an tỉnh 
Bình Thuận trình báo sự việc thủ quỹ 
Nguyễn Thị Bạch Huyền làm thất thoát 
tiền bạc của hội. 

T
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Khi cơ quan chức năng đang tiến 
hành làm rõ vụ việc thì bà Nguyễn Thị 
Duyên qua đời vào cuối năm 2014. 

Tháng 7-2015 ông Nguyễn Chí 
Khanh bị tạm đình chỉ công tác trong thời 
hạn ba tháng. 

Đến nay ngày 9-10, chủ tịch UBND 
tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương ra quyết 
định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ công 
tác đối với ông Nguyễn Chí Khanh. 

Một số hội viên của Hội Văn học 
nghệ thuật tỉnh Bình Thuận khi biết tin ông 

Khanh được trở lại làm việc bình thường 
đã gửi đơn kiến nghị tập thể cho nhiều 
ban ngành của tỉnh Bình Thuận để phản 
đối. 

Chiều 9-10, ông Nguyễn Chí Khanh 
nói với PV Tuổi Trẻ ông đảm nhận chức 
vụ chủ tịch hội trong một thời gian ngắn 
nữa, sau khi hội tổ chức xong đại hội bầu 
nhân sự mới ông Khanh sẽ nghỉ việc tại 
hội này.  

Nguyễn Nam // http://tuoitre.vn/ .- 2015 
(ngày 9 tháng 10)

__________________________________ 

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 2 KHẮC PHỤC Ô NHIỄM  
MÔI TRƯỜNG 

gày 8/10, Chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Thuận cùng lãnh đạo các sở ngành 

đến làm việc với các đơn vị đang thi công 
dự án Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân. 

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 là 
công trình đầu tiên được đưa vào sử dụng 
ở Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân. Đầu 
năm nay, 2 tổ máy đã phát điện, hòa vào 
lưới quốc gia, đáp ứng nhu cầu cấp điện 
cho miền Nam trong mùa khô. 

 
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã cơ bản khắc 
phục tình trạng ô nhiễm môi trường. 

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành, 
nhà máy đã gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân 
dân, mà đỉnh điểm là trong các ngày 13, 
14 và 15/4. Qua cam kết chính quyền và 
người dân địa phương, đến nay Nhà máy 
nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã khắc phục sai 
sót. 

Ông Đinh Văn Thành, Giám đốc 
Công ty nhiệt điện Vĩnh Tân 2 nói: “Hiện 
nay, khu vực bãi xỉ chúng tôi đã tập trung, 
vận chuyển xỉ ra và lu lèn, che phủ bạt, 
tưới nước, đậy lại đầy đủ, tưới ẩm, kiểm 
soát hằng ngày. Đến thời điểm hiện giờ 
thì không còn tình trạng bay bụi nữa.” 

 
Đại diện nhà thầu thi công Nhà máy nhiệt điện 
Vĩnh Tân 4 báo cáo tiến độ công trình 

Báo cáo với Lãnh đạo tỉnh Bình 
Thuận, nhà thầu Doosan (Hàn Quốc) thi 
công Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 cho 
biết: Đơn vị đã thực hiện hơn 32% khối 
lượng công trình. Phần san lấp mặt bằng 
và xây dựng kiến trúc đã cơ bản, hiện đơn 
vị tiếp tục lắp đặt các thiết bị cơ khí như: 
lò hơi, nhà turbine, đường ống nước tuần 
hoàn… Nhà thầu đã thực hiện tốt các biện 
pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh 
môi trường, được lãnh đạo tỉnh Bình 
Thuận đánh giá cao. 

N
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Còn tại dự án Nhà máy nhiệt điện 
Vĩnh Tân 1 hiện có 256 lao động Trung 
Quốc và 458 lao động Việt Nam cùng làm 
việc. Sau 4 tháng thi công, với sự nỗ lực 
của chủ đầu tư và nhà thầu, đến nay công 
trình sắp hoàn thành phần đế móng của tổ 
máy số 1, tổ máy số 2, đế móng lò hơi và 
ống khói.  

Ông Phan Ngọc Cẩm Thành, Phó 
Tổng giám đốc Công ty nhiệt điện Vĩnh 
Tân 1 cho biết: “Tiến độ dự án luôn được 
giám sát chặt chẽ và phải đảm bảo sáu 
không. Đó là: không xảy ra tai nạn chết 
người, tai nạn có người bị thương nặng, 
không để xảy ra những tai nạn liên quan 
đến thiết bị cháy nổ, sự cố liên quan đến 
an toàn lao động, vệ sinh môi trường...” 

Ngoài ra, ông Lê Tiến Phương, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đến 
thăm và kiểm tra công trường dự án Cảng 
tổng hợp Vĩnh Tân. Khối lượng công trình 
hiện đã đạt trên 30%. Dự kiến, đến quý I 
năm 2017 cảng tổng hợp Vĩnh Tân sẽ 
hoàn tất. Dự án này được đánh giá là có ý 
nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh 
tế của tỉnh Bình Thuận và các tỉnh lân cận 
như: Ninh Thuận và Lâm Đồng. 

 
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến 
Phương kiểm tra các công trình ở Trung tâm 
nhiệt điện Vĩnh Tân 

Qua nắm tình hình, lãnh đạo tỉnh 
Bình Thuận đã chỉ đạo Công an tỉnh, Bộ 
Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ đội Biên 
phòng tỉnh cùng hỗ trợ các các đơn vị 
đang hoạt động tại Trung tâm nhiệt điện 
Vĩnh Tân đảm bảo tình hình an ninh trật 
tự trong khu vực, không để điểm nóng, 
phức tạp xảy ra.  

Tỉnh Bình Thuận cũng sẽ tạo điều 
kiện tối đa để các dự án sớm hoàn thành, 
đưa vào sử dụng, góp phần tích cực vào 
sự phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương và đất nước. 

Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2015 
(ngày 8 tháng 10)

__________________________________ 

NHẬN LAO ĐỘNG TRUNG QUỐC: CHUYỆN ĐÃ RỒI! 

hà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 đang 
chứa 240 người Trung Quốc lao động 

“chui”. 

Ngày 8-10, ông Lê Tiến Phương, 
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, cùng 
đoàn công tác đã có buổi làm việc, kiểm 
tra Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân, huyện 
Tuy Phong. 

Ban giám đốc Nhà máy nhiệt điện 
Vĩnh Tân 1 cho biết sẽ phấn đấu xây 
dựng hoàn thành tổ máy số 1 vào tháng 
12-2018. Sau đó, đến tháng 9-2019 sẽ 
đưa toàn bộ nhà máy đi vào hoạt động. 
Đại diện nhà máy này nói tính đến tháng 
10-2015 ở nhà máy có 256 lao động 
người Trung Quốc. Tuy vậy, hiện nay mới 

chỉ 15 người được cấp giấy phép lao 
động. Đại diện Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình 
Thuận khẳng định việc chậm cấp giấy 
phép là lỗi của nhà máy: nhận lao động 
Trung Quốc theo kiểu “tiềm trảm, hậu tấu”. 
Cụ thể, nhà máy chưa xin giấy phép đã 
đưa lao động người Trung Quốc qua làm. 
Tương tự, Đại tá Trần Sỹ Tá, Phó Giám 
đốc Công an tỉnh Bình Thuận, cũng cho 
rằng khá nhiều lao động người Trung 
Quốc đến Vĩnh Tân làm việc bằng visa du 
lịch. Do vậy, Đại tá Trần Sỹ Tá yêu cầu 
ban giám đốc Nhà máy nhiệt điện Vĩnh 
Tân 1 phải chấp hành nghiêm Luật Cư trú, 
Luật Xuất nhập cảnh. 

Sau đó, đoàn công tác tiếp tục kiểm 
tra khu vực cảng tiếp nhận than và nơi tập 

N
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kết than, xỉ của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh 
Tân 2. Như Pháp Luật TP.HCM đã nêu, 
chính việc ô nhiễm môi trường từ than, xỉ 
đã khiến người dân phản đối và đổ ra 
đường chặn xe (vào giữa tháng 4-2015) 
làm tuyến quốc lộ 1 tắc nghẽn nghiêm 
trọng. Trao đổi với phóng viên về bài học 
rút ra từ câu chuyện trên, ông Đinh Văn 
Thành, Giám đốc Nhà máy nhiệt điện Vĩnh 
Tân 2, cho biết đã tập trung xử lý bãi xỉ 
hiện không còn phát tán tro bụi ra môi 
trường. “Chúng tôi cam kết sẽ kiểm tra, 
kiểm soát bãi xỉ hằng ngày và luôn tập 
trung lu lèn, tưới nước, che phủ bạt bãi xỉ” 
- ông Thành nói. Đoàn công tác cũng đến 
thị sát Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4. 

nhà thầu thi công (Doosan, Hàn Quốc) 
cho biết đã thi công được 30% khối lượng 
công trình và dự kiến sẽ đưa tổ máy số 1 
hoạt động vào tháng 12-2017. Tương tự, 
công trình cảng tổng hợp Vĩnh Tân hiện 
mới đạt được 30% và dự kiến tháng 4-
2017 mới hoàn thành. Ông Lê Tiến 
Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, 
nhấn mạnh cảng tổng hợp Vĩnh Tân khi đi 
vào hoạt động sẽ có ý nghĩa quan trọng 
về phát triển kinh tế, giao thương hàng 
hóa cho Bình Thuận và các tỉnh Ninh 
Thuận, Lâm Đồng cùng Tây Nguyên. 

Phương Nam / Pháp luật Tp. HCM.- 
2015.- Số 271 (ngày 10 tháng 10).- Tr.5

__________________________________ 

CẦN SIẾT LẠI AN NINH TẠI CÁC BỆNH VIỆN 

ừ hai vụ án mạng xảy ra tại hai bệnh 
viện lớn của tỉnh Bình Thuận cho thấy, 

công tác bảo vệ và đảm bảo an ninh cho 
người chữa trị bệnh và cán bộ, nhân viên 
y tế không được đảm bảo.  

Công an TP Phan Thiết (Bình 
Thuận) vừa cho biết: Vào lúc 22h ngày 
10/10, tại nhà ông Bùi Văn Tiến, 43 tuổi, 
trú KP1, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm 
Thuận Bắc tổ chức uống rượu thì xuất 
hiện một nhóm thanh niên cầm dao, mã 
tấu xông vào đánh chém làm bị thương 
hai anh Nguyễn Văn Quyền và Phạm Văn 
Hưng (21 tuổi, trú tại thị trấn Ma Lâm). 

Khi đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
Bình Thuận (TP Phan Thiết) cấp cứu, các 
y, bác sỹ đang cứu chữa thì bị đối tượng 
tên Cường (chưa xác định địa chỉ, xưng là 
bạn của Quyền) dùng hung khí đâm Hưng 
hai nhát vào cổ và lưng khiến cả bệnh 
viện hoảng loạn. Rất may là vết đâm 
không trúng chỗ hiểm nên anh Hưng thoát 
chết. Vụ việc làm người dân Bình Thuận 
nhớ lại vụ án mạng xảy ra vào cuối năm 
2014 tại Bệnh viện An Phước, TP Phan 
Thiết. 

Thời điểm xảy ra án mạng khoảng 
13h ngày 3/12/2014, đối tượng Võ Tuấn 
Anh ghen tuông với anh Nguyễn Ngọc Vũ 
Hải, 20 tuổi, ngụ phường Bình Hưng, TP 

Phan Thiết là nhân viên quán cà phê Trúc 
Lâm có cử chỉ thân mật với bạn gái cùng 
nghề nên rút dao đâm nhiều nhát vào 
người anh Hải. Sau khi bỏ trốn khỏi hiện 
trường, nghe tin Hải đang cấp cứu tại 
Bệnh viện An Phước, đối tượng Tuấn đã 
lén lút lẻn vào đến phòng cấp cứu, dùng 
dao đâm tiếp vào ngực khiến anh Hải tử 
vong. Kẻ cuồng sát đã bị khống chế và 
bắt ngay sau đó. 

 
Võ Tuấn Anh bị bắt khi gây rối trong bệnh viện. 

Từ hai vụ án mạng xảy ra tại hai 
bệnh viện lớn của tỉnh Bình Thuận cho 
thấy, công tác bảo vệ và đảm bảo an ninh 
cho người chữa trị bệnh và cán bộ, nhân 
viên y tế không được đảm bảo. Do đó, các 
bệnh viện tại Bình Thuận cần phải nhanh 
chóng tăng cường lực lượng bảo vệ có 
huấn luyện về kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng 

T
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PCCC, đầu tư lắp đặt hệ thống camera an 
ninh giám sát 24/24h, bãi giữ xe sử dụng 
thẻ thông minh, lập đường dây nóng với 
lực lượng Công an… để đảm bảo an toàn, 
an ninh bệnh viện. 

Nam Yên / Công an nhân dân.- 2015.- 
Số 3731 (ngày 14 tháng 10).- Tr.5 

__________________________________ 

VẠCH MẶT GIÁO SƯ, TIẾN SĨ DỎM! 

ị này còn lấy tư cách thạc sĩ tài chính 
Mỹ viết báo hướng dẫn cách để tỉnh 

Bình Thuận phát triển kinh tế (?). 

Công an tỉnh Bình Thuận vừa thu giữ 
bằng tiến sĩ (được xác định giả mạo) của 
Trường ĐH Valderthilt, Mỹ cấp ngày 17-
12-2010 cho ông Nguyễn Thành Tín, tức 
Tommy Tín cùng một số tài liệu để mở 
rộng điều tra vụ việc liên quan đến Viện 
Chiến lược kinh tế xã hội do ông Tín làm 
viện trưởng. 

Ông viện trưởng “nổ” 

Năm 2012, ông Tín cùng vợ thành 
lập Công ty Khảo thí và Phát triển giáo 
dục Việt Nam, trụ sở đặt tại TP Phan Thiết 
và được Sở KH&ĐT tỉnh Bình Thuận cấp 
giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
Tiếp đến, vợ chồng ông Tín mở Trung tâm 
Ngoại ngữ Việt Unesco chuyên dạy tiếng 
Anh, Hoa, Nga. Toàn bộ giấy tờ thủ tục 
thành lập công ty, trung tâm đều do người 
vợ đứng tên. 

 
Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, 

vào tháng 10-2013, UBND tỉnh Bình 
Thuận cấp giấy phép cho Viện Chiến lược 
kinh tế xã hội (thuộc một hội liên hiệp 
khoa học kinh tế) được phép trú đóng trên 
địa bàn tỉnh. Viện này do ông Tommy Tín 
làm viện trưởng, có đăng ký mẫu con dấu 
tại cơ quan công an. Sau khi trở thành 

viện trưởng, ông Tommy Tín được nhiều 
tờ báo viết bài lăng xê ca ngợi ông 
là “Người tiến sĩ bén duyên với Bình 
Thuận”, còn Trung tâm Ngoại ngữ Việt 
Unesco là “Nơi bắc chiếc cầu văn hóa 
Việt-Anh”… Với tư cách viện trưởng, ông 
Tín còn ký được hợp đồng dạy tiếng Anh 
cho cán bộ, đoàn viên nhiều cơ quan 
trong tỉnh Bình Thuận. Lễ khai giảng khóa 
học, logo của Viện Chiến lược kinh tế xã 
hội được treo giữa hội trường của tỉnh. 

Ngoài ra, ông Tín còn đứng tên tác 
giả bài báo “Bình Thuận: Dưới góc nhìn 
của nhà kinh tế”, hướng dẫn cách để tỉnh 
Bình Thuận phát triển gây xôn xao dư 
luận. Khi viết bài báo này, ông Tín lấy tư 
cách là thạc sĩ tài chính của Học viện 
Massachusett, Mỹ và là người từng viết 
hai cuốn sách “bom tấn” về kinh tế (Kinh 
tế chiến lược toàn cầu và Tài chính phố 
Wall và nền kinh tế nước Mỹ). 

 
Lễ khai giảng lớp học tiếng Anh của cán bộ, 
viên chức tỉnh Bình Thuận do "Viện Chiến lược 
kinh tế xã hội” tổ chức. Ảnh: CTV 

Ông Tín tự giới thiệu mình là giáo sư 
nhiều trường ĐH của Mỹ; giám đốc tài 
chính chi nhánh Ngân hàng Chicago; cố 
vấn cấp cao của Walmart, IBM, Pepsi, 
General Motor...; giám sát viên Chương 
trình cứu trợ lương thực Liên Hiệp 
Quốc… 

V
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Thừa nhận mua bằng dỏm 

Những lời lẽ đao to búa lớn cùng 
cách hành xử của ông viện trưởng khiến 
nhiều người nghi ngờ. Từng giới thiệu 
sinh năm 1980, năm 17 tuổi săn được học 
bổng sang Mỹ du học và ở quốc gia này 
hơn 10 năm trước khi trở về quê hương 
nhưng ông Tín lại… quên luôn tiếng mẹ 
đẻ, phát âm lơ lớ rất khó nghe. Tiếng Việt 
đã vậy, tiếng Anh còn chán hơn. Nhiều 
người giỏi tiếng Anh từng trao đổi với ông 
viện trưởng này đều cho hay hai bên giao 
tiếp rất khó khăn. Lý do ông Tín đưa ra là 
mình nói giọng vùng Tây Bắc nước Mỹ 
nên khó nghe! 

 
Chính những dấu hiệu bất bình 

thường trên khiến ông viện trưởng Viện 
Chiến lược kinh tế xã hội lọt vào tầm 
ngắm của cơ quan công an. Khi bị cơ 
quan an ninh triệu tập, Tommy Tín khai 
mình sinh năm 1989, còn CMND có năm 
sinh 1980 là giả mạo để phù hợp với thời 
gian “du học” ở Mỹ! Ông Tín cũng thừa 
nhận mình thành lập Viện Chiến lược kinh 
tế xã hội nhằm bảo trợ chuyên môn cho 

Trung tâm Ngoại ngữ Việt Unesco. Để 
được các cơ quan liên quan tin tưởng, 
năm 2012 ông Tín đã mua bằng tiến sĩ 
dỏm tại TP.HCM. 

Mở rộng điều tra, cơ quan an ninh 
được biết ông viện trưởng Tín có hộ khẩu 
tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Ông 
này chẳng đi du học ngày nào và cũng 
chẳng phải là Việt kiều. Ngoài việc thu giữ 
bằng tiến sĩ dỏm, cơ quan công an cũng 
đã lập biên bản thu giữ giấy chứng nhận 
đăng ký mẫu dấu và con dấu “Viện Chiến 
lược kinh tế xã hội”; mẫu dấu và con dấu 
“Hội đồng viện” để tiếp tục làm rõ. 

Viện trưởng phải có trình độ tiến sĩ 

Theo Nghị định 08/2014 và Thông tư 
03/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN), ngoài các tổ chức KH&CN công lập 
thì còn có loại hình ngoài công lập. Tổ chức này 
có thể gọi là viện, trung tâm... do Sở KH&CN 
tỉnh, thành cấp giấy chứng nhận.  

Trường hợp doanh nghiệp hợp tác với cơ 
quan, tổ chức khác thì phải có quyết định thành 
lập của cơ quan, tổ chức đó. Viện, trung tâm 
đều phải có ít nhất năm người lao động có trình 
độ đại học trở lên. Nếu là trung tâm thì giám đốc 
trung tâm chỉ cần trình độ đại học trở lên, còn 
nếu là viện thì viện trưởng phải có trình độ tiến 
sĩ phù hợp với lĩnh vực hoạt động chủ yếu (viện 
do Nhà nước lập có thể không cần đáp ứng quy 
định này). Giám đốc, viện trưởng phải nộp lý 
lịch khoa học khi xin thành lập. 

Q.NHƯ 

Phương Nam / Pháp luật Tp. HCM.- 
2015.- Số 262 (ngày 1 tháng 10).- Tr.5 

__________________________________ 

KỲ ÁN HUỲNH VĂN NÉN: KHÔNG AI CẦM DAO CHẶT TAY MÌNH! 

hông tin bị án Huỳnh Văn Nén - người 
bị kết án tù chung thân - được tại 

ngoại sau 17 năm 5 tháng bị giam giữ thu 
hút sự quan tâm của dư luận. Sau 10 
tháng điều tra lại, Công an tỉnh Bình 
Thuận cũng chưa thể kết thúc điều tra và 
công bố chứng cứ mới buộc tội ông 
Huỳnh Văn Nén giết bà Lê Thị Bông. 

Cầm dao chặt tay mình 

Trả lời báo giới bên hành lang Quốc 
hội, ông Nguyễn Sơn - Phó Chánh án 
TAND Tối cao - nói rằng: Viện KSND Tối 
cao đã phối hợp với Bộ Công an xác minh 
thông tin tố giác người khác phạm tội giết 
bà Bông chứ không phải Huỳnh Văn Nén, 
và thấy có căn cứ nên phải xem xét lại. 

Cũng theo lời ông Nguyễn Sơn, 
trước đây khi có đơn tố giác tội phạm của 
anh Nguyễn Phúc Thành, tuy nhiên việc 

T



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Số 10 năm 2015  - 45 - 

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

xác minh đơn tố giác này lại được chuyển 
về cho Công an tỉnh Bình Thuận. 

 
Ông Huỳnh Văn Nén cởi áo, chỉ những vết sẹo mà 
ông nói là do bị đánh khi ở trong tù. Ảnh: TL 

Xin nói rõ thêm, điều tra viên (ĐTV) - 
đại úy Cao Văn Hùng là người trực tiếp 
điều tra vụ án giết bà Dương Thị Mỹ và bà 
Lê Thị Bông, và đã được khen thưởng vì 
phá được vụ án giết bà Mỹ mà 5 năm 
chưa tìm ra thủ phạm. Vụ án giết bà 
Dương Thị Mỹ đã được Bộ Công an và 
Viện KSND Tối cao xác định là không có 
cơ sở buộc tội 7 bị cáo, trong đó có Huỳnh 
Văn Nén. 

Như vậy, khi có lá đơn tố giác tội 
phạm của anh Nguyễn Phúc Thành (viết 
ngày 2.9.2000, trú tại địa phương cùng 
Huỳnh Văn Nén) đang thụ án 18 tháng tù 
tại trại giam Sông Cái (Ninh Thuận) vì tội 
gây rối trật tự công cộng, thì Công an tỉnh 
Bình Thuận lại giao cho ĐTV Cao Văn 
Hùng. 

Việc giao xác minh đơn tố giác tội 
phạm cho ĐTV Cao Văn Hùng khác gì đẩy 
ĐTV này phải “cầm dao chặt tay mình”. 
Chẳng lẽ đã gây oan sai trong vụ giết bà 
Mỹ, nay làm rõ được thủ phạm giết bà 
Bông, thì lại thêm vụ oan sai thứ 2. Tình 
thế đó và bản báo cáo mà điều tra viên 
này kết luận: “Qua điều tra, đơn thư tố cáo 
không có căn cứ” là một “logic” đã được 
đoán định trước. Và kết quả là đơn tố giác 
của anh Nguyễn Phúc Thành đã rơi vào 
im lặng trong suốt một thời gian dài. 

Anh Nguyễn Phúc Thành cho biết, 
ĐTV Cao Văn Hùng đã 2 lần vào trại giam 
gặp anh, vừa dọa rằng anh Thành chỉ còn 
mấy tháng nữa mãn hạn, tố cáo sai thì 
thêm tội, khuyên anh Thành rút đơn tố cáo 
khẩn cấp. 

Hai đối tượng mà anh Thành tố cáo 
là hung thủ giết bà Bông cũng không 
được cơ quan điều tra CA Bình Thuận 
truy tìm, dù quần chúng nhân dân đã cung 
cấp nơi hai đối tượng đang trú, cả hai đã 
bỏ trốn khỏi địa phương sau vụ án giết bà 
Bông. 

Công lý vẫn đợi chờ 

Lá đơn tố giác tội phạm lần thứ 2 
của anh Nguyễn Phúc Thành viết ngày 
20.11.2013. được cụ Huỳnh Văn Truyện - 
cha Huỳnh Văn Nén và ông Nguyễn Thận 
- nguyên Chủ tịch UBND xã Tân Minh - 
đem ra Hà Nội, gửi đến các cơ quan báo 
chí và cơ quan tố tụng ở trung ương. 

Đặc biệt, lá đơn tố giác lần 2 của 
anh Nguyễn Phúc Thành được báo chí 
đăng tải, một tuần sau (ngày 3.12.2013), 
cán bộ Tổng cục Thi hành án và Hỗ trợ tư 
pháp (Bộ Công an) đã đến gặp gia đình 
Huỳnh Văn Nén và anh Nguyễn Phúc 
Thành. Đơn tố giác này đã được Viện 
KSND Tối cao và Bộ Công an xác minh là 
có cơ sở. 

Vụ án Huỳnh Văn Nén nằm trong 4 
vụ án có dấu hiệu oan sai mà Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội cho là được dư luận 
đặc biệt quan tâm. Ngày 24.10.2014, Viện 
trưởng Viện KSND Tối cao ký kháng nghị 
giám đốc thẩm vụ án Huỳnh Văn Nén 
phạm tội giết người, cướp của. 

Bản kháng nghị nêu: Đây là vụ án 
không quả tang, quá trình điều tra, xét xử 
đối với Huỳnh Văn Nén về tội giết người, 
cướp của có nhiều thiếu xót, vi phạm. Cụ 
thể: Cơ quan điều tra không thu giữ được 
vật chứng như sợi dây dù Nén khai dùng 
để thắt cổ bà Bông, 1 chỉ vàng 24k của 
nạn nhân…không lấy lời khai con gái nạn 
nhân để làm rõ cách buộc mô tơ nhằm 
thực hiện lại cách thức cắt, vị trí cắt dây… 

Đặc biệt, khi khám nghiệm hiện 
trường thu được hai loại dấu vân chân, cơ 
quan điều tra lấy dấu vân chân của Huỳnh 
Văn Nén thì kết quả là không khớp với 2 
dấu chân đã thu được… Các lời khai ban 
đầu của Nén đều không phù hợp với hiện 
trường, biên bản khám nghiệm tử thi, lời 
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khai mâu thuẫn, không thống nhất, mâu 
thuẫn với lời khai của nhân chứng… 

Viện trưởng Viện KSND Tối cao 
nhận định: Tòa cấp sơ thẩm kết án Huỳnh 
Văn Nén về tội giết người, cướp tài sản là 
chưa đủ căn cứ vững chắc. 

Viện trưởng Viện KSND Tối cao 
nhấn mạnh: Đặc biệt, ngày 16.8.2000, 
Viện KSND tỉnh Bình Thuận đã thay đổi 
cáo trạng ký ngày 27.7.2000, nhưng bản 
án sơ thẩm lại căn cứ vào cáo trạng cũ 
(27.7) để xét xử và bản cáo trạng này lại 
không có trong hồ sơ vụ án. Việc xét xử 
đã vi phạm nghiêm trọng Bộ luật Tố tụng 
hình sự. 

Đơn tố giác thủ phạm giết bà Bông 
không phải là Huỳnh Văn Nén của 
Nguyễn Phúc Thành là nguồn tin tố giác 
tội phạm nhưng chưa được điều tra làm 
rõ… 

Sau 10 tháng Công an tỉnh Bình 
Thuận điều tra lại, với 5 lần lấy cung 
Huỳnh Văn Nén, có sự tham dự của luật 
sư. Theo các luật sư thì cơ quan điều tra 
vẫn chưa tìm ra chứng cứ mới trong vụ án 
giết bà Bông. 

Câu hỏi chủ yếu xoay quanh, vì sao 
Huỳnh Văn Nén lại nhận tội. Vẫn là câu 
trả lời: Do bị bức cung, dùng nhục hình. 

Tại phiên tòa xét xử vụ án giết bà Mỹ 
và bà Bông, Huỳnh Văn Nén đều kêu oan, 
thậm chí còn cởi áo chứng minh những 
vết sẹo trên người là do bị nhục hình. 

Theo luật sư Vũ Trần Hải, dự kiến 
ngày 27.10, 7 luật sư tham gia bào chữa 
miễn phí cho Huỳnh Văn Nén cùng với gia 

đình, có văn bản yêu cầu đình chỉ bị can 
với Huỳnh Văn Nén. 

 Luật sư Trương Trọng Nghĩa - Đại 
biểu QH - cho biết: Giám sát của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội cho thấy, trong vụ án 
của ông Huỳnh Văn Nén có nhiều dấu 
hiệu vi phạm hoạt động tư pháp. Ví như 
có đơn tố cáo nhưng đơn tố cáo của 
những người cung cấp được chứng cứ 
ban đầu lại không đến được cơ quan tố 
tụng. Rồi chuyện tố cáo về hung thủ cũng 
không được xem xét. Bên cạnh việc điều 
tra làm rõ hung thủ thực sự của vụ án thì 
Viện KSND Tối cao cũng cần tiến hành 
điều tra, làm rõ những dấu hiệu vi phạm 
trong hoạt động tư pháp của vụ án trên. 
Ông Nén đã ngồi tù 17,5 năm; như thế là 
quá dài. Việc điều tra lại trong vụ việc ông 
Nén là quá chậm chạp. Ông Nghĩa đề 
nghị: Bộ Công an và Viện KSND Tối cao 
phối hợp đẩy nhanh tiến độ điều tra, kết 
luận. 

Trước đó, trao đổi với báo chí, bên 
lề phiên họp Quốc hội, Viện trưởng Viện 
KSND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết: 
“Vụ án đang ở giai đoạn điều tra, lực 
lượng chức năng đang làm tích cực và tôi 
thấy hiệu quả”. L.T - XUÂN HẢI 

Linh Trần  / Lao động.- 2015.- Số 247 
(ngày 26 tháng 10).- Tr.2 

Các báo cùng đưa tin: Pháp luật Tp. 
HCM Số 284/ Pháp luật Tp. HCM Số 
285/Tuổi trẻ TP.HCM Số 287/ Tiền 
phong Số 297/ Tiền phong Số 298/Công 
an nhân dân Số 3741/ Tiền phong Số 
301

__________________________________ 

CÁC LUẬT SƯ YÊU CẦU ĐÌNH CHỈ VỤ ÁN HUỲNH VĂN NÉN 

gay sau khi Huỳnh Văn Nén được 
hủy bỏ lệnh tạm giam để cho tại 

ngoại chữa bệnh, thì chiều  27.10, các 
luật sư bào chữa cho ông Huỳnh Văn 
Nén đã cùng ký vào đơn gửi Cơ quan 
CSĐT, Công an tỉnh Bình Thuận (PC44), 
Viện KSND tỉnh Bình Thuận, Ủy ban Tư 
pháp Quốc hội, TAND Tối cao, Viện 

KSND Tối cao, yêu cầu PC44 và Viện 
KSND tỉnh Bình Thuận đình chỉ bị can 
đối với ông Huỳnh Văn Nén ngay lập 
tức. 

Theo đơn của các luật sư, căn cứ 
vào điều 58 Bộ luật hình sự, chúng tôi là 
những luật sư bào chữa cho bị can 

N
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Huỳnh Văn Nén đang bị cơ quan CSĐT, 
CA tỉnh Bình Thuận điều tra về hai tội 
danh giết người và cướp tài sản theo 
quyết định Giám đốc thẩm của Tòa hình 
sự TAND tối cao. Trước đó, TAND tỉnh 
Bình Thuận đã tuyên án chung thân cho 
Huỳnh Văn Nén bằng bản án hình sự sơ 
thẩm ngày 31.8.2000. Huỳnh Văn Nén bị 
bắt ngày 17.5.1998, được trả tự do ngày 
22.10.2015, như vậy đã bị tước quyền 
tự do 17 năm 5 tháng 5 ngày. 

 
Tính từ ngày 5.1.2015, Cơ quan 

điều tra, CA tỉnh Bình Thuận đã 2 lần gia 
hạn điều tra để điều tra lại vụ án, nhưng 
không thu thập được bằng chứng để kết 
tội ông Nén cũng như làm rõ những yêu 
cầu của quyết định Giám đốc thẩm. 
Chúng tôi đã 3 lần yêu cầu trả tự do cho 
ông Nén và đình chỉ bị can, Cơ quan 
CSĐT và Viện KSND tỉnh Bình Thuận 
mới giải quyết cho ông Nén đi chữa 
bệnh. 

Chúng tôi nhận thấy, thời gian điều 
tra lại đã quá lâu, nếu điều tra thêm thì 
cũng không có bằng chứng nào kết tội 
ông Nén, vì ông Nén thực sự vô tội, có 
những người khác thực hiện tội phạm 
đối với nạn nhân như theo tố cáo của 
ông Nguyễn Phúc Thành từ năm 2000. 
Việc kéo dài điều tra chỉ gây thêm đau 
khổ cho ông Nén và gia đình, vốn cũng 
chịu đau khổ do án oan trong vụ án 
Vườn Điều. Không có lý do để tiếp tục 
điều tra đối với ông Nén. Vì vậy, chúng 
tôi yêu cầu Cơ quan CSĐT, CA tỉnh 

Bình Thuận và Viện KSND tỉnh Bình 
Thuận đình chỉ điều tra đối với ông 
Huỳnh Văn Nén ngay lập tức. 

Trong một lần trả lời PV báo Lao 
Động, anh Nguyễn Phúc Thành (SN 
1979, ngụ xã Tân Minh, H. Hàm Tân) 
cho biết: Buổi sáng sau hôm gây án, vào 
khoảng 7 - 8h, Nguyễn Thọ (bạn của 
Thành) đã kể lại cho tôi nghe hành trình 
giết bà Năm “tép” (Lê Thị Bông). Thọ đã 
có ý đồ từ trước, chuẩn bị sẵn dao, dây 
dù cắt ở dây cột gàu múc nước giếng, đi 
theo sau bà Năm, choàng dây qua cổ và 
giật bà ngã ngược ra sau cho tới khi bà 
chết. Lúc đó, tôi không tin câu chuyện 
thì Thọ lấy chiếc nhẫn mà Thọ cướp 
được sau khi giết bà Năm “tép” ra và chỉ 
cho tôi xem đường máu chạy dài ở lai 
quần Thọ. 

Sau đó, Thành thấy ông Nén bị 
giam nhưng cũng không dám khai báo vì 
chưa dám khẳng định người giết bà 
Năm “tép” là Thọ, Thành nghĩ Thọ chỉ 
“quăng lựu đạn” để lấy tiếng. “Lúc đó, tôi 
đang thụ án tại trại giam Sông Cái (tỉnh 
Ninh Thuận). Nghe tin ông Nén (là 
dượng tôi) có thể bị xử tử hình, nên tôi 
làm đơn tố cáo căn cứ vào việc Thọ thú 
nhận với tôi. Khi đó, tôi chỉ còn khoảng 2 
tháng là mãn hạn tù. 

Sau khi tôi làm đơn tố cáo thì điều 
tra viên của CA tỉnh Bình Thuận - đã tiếp 
xúc với tôi 2 lần và yêu cầu tôi rút đơn. 
Điều đó làm tôi sợ và tôi đã làm thêm 
một cái đơn, chờ gia đình lên thăm nuôi 
gửi về Chủ tịch UBND xã Tân Minh trình 
bày rõ sự việc”, Thành nói. Thành cho 
biết, sau khi gửi đơn tố cáo ngày 
26.8.2000, đơn đã được fax ngay ra Bộ 
Công an. Đến ngày 31.8.2000, vụ ông 
Huỳnh Văn Nén mới được đưa ra xử, 
nhưng bản tố cáo của Thành không 
được cơ quan chức năng đoái hoài tới. 

Hà Anh Chiến // 
http://laodong.com.vn/ .- 2015  

(ngày 28 tháng 10)
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VIỆN KSND HUYỆN ĐỨC LINH BỒI THƯỜNG 10 TRIỆU CHO 
NGƯỜI BỊ OAN 

hê chuẩn lệnh khởi tố và truy tố oan 
ông Đào Văn Hồng trong vụ tai nạn giao 

thông, Viện KSND huyện Đức Linh tỉnh Bình 
Thuận đã phải xin lỗi và bồi thường oan sai 
cho ông. 

 
Ông Trương Văn Quý - Viện trưởng Viện KSND 
huyện Đức Linh (bìa trái) xin lỗi ông Đào Văn 
Hồng và gia đình ông Hồng sáng 22-10 - Ảnh: 
NG.NAM 

Ngày 22-10, Viện KSND huyện Đức 
Linh tỉnh Bình Thuận đã tổ chức xin lỗi công 
khai với ông Đào Văn Hồng (66 tuổi, ngụ 
thôn 1, xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh, Bình 
Thuận) và gia đình ông Hồng tại UBND xã 
Đức Hạnh. Tại buổi xin lỗi, ông Trương Văn 
Quý - Viện trưởng Viện KSND huyện Đức 
Linh nhận lỗi của cơ quan tố tụng trong việc 
truy tố oan với ông Hồng.  

Theo ông Quý, không có tiền bạc nào 
có thể đong đếm được sự tổn thất của ông 
Đào Văn Hồng và gia đình đã phải gánh 
chịu trong thời gian qua. Cũng may trong 
quá trình cơ quan tố tụng điều truy truy 
tố, ông Đào Văn Hồng không bị bắt giam. 
Phía Viện KSND huyện Đức Linh đã bồi 
thường cho ông Đào Văn Hồng 10 triệu 
đồng tổn thất về tinh thần cho những ngày 
ông bị khởi tố, truy tố oan. 

Bà Nguyễn Thị Chương (vợ ông Đào 
Văn Hồng) bày tỏ sự bức xúc mà gia đình 
bà đã phải chịu đựng hơn 4 năm 
qua. Chồng bà bây giờ thần kinh không 
bình thường, nóng lên là không kiểm soát 
được khiến gia đình bất an. Bên cạnh đó, 
gia đình bà Chương cho biết cũng phải chi 
trả nhiều tiền bạc để theo đuổi vụ án này, 
còn về tổn thất tinh thần thì không có tiền 
bạc nào bù đắp cho hết. 

Hồ sơ vụ việc cho thấy tháng 2-2011, 
tại thôn 4, xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh 
xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy do 
anh Võ Hà Trung lái chở theo chị Phạm Thị 
Yến (21 tuổi) với xe máy do ông Đào Văn 
Hồng điều khiển. 

Vụ tai nạn trên khiến ông Hồng, anh 
Trung và chị Yến đều bị thương nặng. 

Viện KSND huyện Đức Linh đã phê 
chuẩn quyết định khởi tố ông Hồng và ban 
hành cáo trạng đề nghị TAND huyện Đức 
Linh xử ông Đào Văn Hồng về tội vi phạm 
quy định về điều khiển phương tiện giao 
thông đường bộ. 

Tuy nhiên, khi xét xử vụ án, TAND 
huyện Đức Linh đã tuyên ông Đào Văn 
Hồng không phạm tội. 

 
Ông Hồng được Viện KSND huyện Đức Linh bồi 
thường 10 triệu đồng cho hơn 4 năm bị truy tố 
oan - Ảnh: NG.NAM 

Khi phía anh Võ Hà Trung kháng cáo, 
TAND tỉnh Bình Thuận xử phúc thẩm, tuyên 
huỷ bản án sơ thẩm của TAND huyện Đức 
Linh, trả hồ sơ cho cơ quan Cảnh sát điều 
tra Công an huyện Đức Linh điều tra lại. 

Sau hai lần điều tra lại cơ quan công 
an vẫn không chứng minh được ông Đào 
Văn Hồng có tội nên Viện KSND huyện Đức 
Linh đã phải đình chỉ điều tra và xin lỗi, bồi 
thường oan sai cho ông Hồng. 

Nguyễn Nam // http://tuoitre.vn/ .- 2015 
(ngày 22 tháng 10) 

Các báo cùng đưa tin: Pháp luật Tp. HCM 
Số 283/ Pháp luật Tp. HCM Số 284

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

LÀM KHUNG XE ĐẠP TỪ TRE 

ua tay những người thợ thủ công, 
cây tre mộc mạc có nhiều ở vùng 

núi tỉnh Bình Thuận đã được tạo thành 
khung xe đạp và được lắp ráp thành 
những kiểu xe đạp độc đáo. Sản phẩm 
này đã được xuất khẩu sang các nước 
Âu - Mỹ. 

 
Khung xe đạp làm bằng tre được sản xuất từ 
dự án phát triển cộng đồng Hàm Thuận Nam. 

Hơn 2 năm, Trung tâm hỗ trợ và 
phát triển cộng đồng Thiện Chí thực 
hiện dự án Phát triển cộng đồng Hàm 
Thuận Nam (tại huyện Hàm Thuận Nam, 
tỉnh Bình Thuận) đã tổ chức dạy nghề 
cho thanh niên địa phương và cho ra 
nhiều sản phẩm làm từ cây tre, trong đó 
có sản phẩm khung xe đạp làm từ cây 
tre.  

Từ thân cây tre gai, những người 
thợ đã làm thành các loại khung xe đạp 
và sau đó lắp ráp thành những sản 
phẩm xe đạp hoàn chỉnh có khung và 
tay lái làm từ thân cây tre. Dự án này đã 
giải quyết được nhiều lao động là thanh 
niên địa phương và tận dụng nguyên 
liệu sẵn có ở địa phương. 

Ông Nguyễn Tám, Trưởng bộ phận 
kỹ thuật dự án Phát triển cộng đồng 
Hàm Thuận Nam, cho biết: “Với mục 
đích giải quyết việc làm cho thanh niên 
địa phương, chúng tôi đã tìm hiểu 
những mặt hàng mà người dân có thể 
sử dụng nguyên liệu tại chỗ để làm như 
mây, tre.  

Cây tre được dự án chọn vì đây là 
nguồn nguyên liệu sẵn có của địa 
phương được người dân trồng với số 
lượng nhiều”. Theo ông Tám, dự án 
cũng thực hiện đề án biến đổi khí hậu 
nên cây tre là một sản phẩm thân thiện 
với môi trường có thể thay thế cho các 
loại như sắt thép. 

Để có được khung xe bằng tre có 
tính thẩm mỹ, an toàn, cây tre sau khi 
được chọn phải qua các công đoạn sấy 
khô, xử lý mối mọt, độ ẩm cho đạt đến 
độ chuẩn không còn co rút mới đưa vào 
làm khung xe. Làm khung xe đạp tre khó 
nhất ở các khớp nối, dùng sợi gai tự 
nhiên và keo tổng hợp để kết nối, đảm 
bảo khung xe đạp chịu được khi nhiệt độ 
thay đổi. 

Quá trình hoàn thành một khung xe 
đạp được làm hoàn toàn bằng thủ công 
trong khoảng 30 giờ. Ở công đoạn cuối 
khung xe được phun dầu bóng để bảo 
vệ và tạo thẩm mỹ. Ông Tám cho hay  
đặc tính cây tre đã qua công đoạn xử lý 
thì độ bền cây tre phải trên 10 năm, hình 
dáng cây tre tự nhiên có màu đẹp gần 
gũi với môi trường không cần phải tạo 
màu. “Hơn nữa, khung xe và các vật liệu 
từ tre làm nên chiếc xe đạp rất lạ mắt, 
độc đáo, không đụng hàng với các thứ 
khác”- ông Tám cho biết. 

Từ năm 2014 đến nay, dự án đã 
sản xuất được trên 500 chiếc xe đạp. 
Hơn 250 chiếc lắp ráp hoàn chỉnh và 
khung xe đã được xuất khẩu sang các 
nước Mỹ, Đức, Campuchia.  Đến thời 
điểm này đã xuất khẩu được 260 chiếc 
vừa sườn vừa xe hoàn chỉnh. Trong 
nước, xe đạp tre của dự án đã có mặt 
tại TP Hồ Chí Minh, Hội An và Hà Nội. 

Mạnh Thắng // 
http://www.tienphong.vn/ .- 2015  

(ngày 26 tháng 10) 

Q
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GIẢI BÀI TOÁN ĐIỆN CHO THANH LONG 

 thủ phủ thanh long Bình Thuận, hệ 
thống lưới điện đóng vai trò rất quan 

trọng. 

Thanh long được tỉnh Bình Thuận 
xác định là loại cây trồng lợi thế, xóa đói 
giảm nghèo. Với hiệu quả mang lại, 
những năm qua, diện tích thanh long của 
tỉnh không ngừng được mở rộng. Để đáp 
ứng nhu cầu phát triển đó, ngành điện đã 
tích cực đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ 
thống điện phục vụ sản xuất loại cây trồng 
lợi thế này. 

 
Ở thủ phủ thanh long Bình Thuận, hệ 

thống lưới điện đóng vai trò rất quan 
trọng. Có điện chong đèn, thanh long cho 
ra quả nghịch vụ mới mang lại hiệu quả 
kinh tế cao. Cũng như hàng ngàn hộ dân 
khác trong huyện Hàm Thuận Nam, gia 
đình ông Nguyễn Văn Trung ở thôn Phú 
Phong, xã Hàm Mỹ đã khá lên nhờ canh 
tác thanh long chong đèn.  

Với 1.100 trụ trên diện tích hơn 1 
héc-ta, trừ hết các chi phí, mỗi năm gia 
đình ông thu nhập hơn 200 triệu đồng, có 
năm lên đến 300 triệu nhờ bán được giá. 
Ông Trung khẳng định: “Trồng thanh long 
mà không có điện không thể phát triển 
được đâu. Tại vì cái hàng mùa, giá nó bấp 
bênh, mà sản lượng lại không có. Ví dụ 
trên 1.000 trụ nó ra một đợt vậy có 1-2 tấn 
thôi, nên buộc phải chạy điện nghịch vụ. 
Nếu không có điện thì nông dân không 
khá lên được.” 

Từ khi cây thanh long trở thành cây 
trồng lợi thế, giúp hàng ngàn hộ nông dân 
thoát nghèo, vươn lên làm giàu, diện tích 
thanh long trong tỉnh Bình Thuận tăng lên 
chóng mặt. Lúc đầu theo quy hoạch đến 

năm 2015, toàn tỉnh sẽ trồng khoảng 
15.000 héc-ta thanh long. Thế nhưng diện 
tích vào năm 2011 đã là 18.600 héc-ta, 
vượt xa kế hoạch. Không dừng lại ở đó, 
diện tích thanh long mỗi năm lại tiếp tục 
tăng thêm. Nắm bắt được tình hình đó, 
ngành điện đã chủ động đầu tư xây dựng, 
nâng cấp hệ thống để đáp ứng nhu cầu 
sử dụng điện phát triển cây trồng lợi thế 
của địa phương. 

 
Những công trình đáng kể đến là: 

lưới điện 220KV với trên 82 km đường 
dây và 250MVA dung lượng trạm; lưới 
điện 110KV với hơn 66km đường dây và 
586MVA dung lượng trạm; Lưới điện phân 
phối với gần 782km đường dây trung thế, 
307km đường dây hạ thế và 74MVA dung 
lượng trạm biến áp phân phối... Nhờ đó, 
sản lượng điện phục vụ sản xuất thanh 
long đến năm đạt 568 triệu kWh, tăng 
2,36 lần so với năm 2010. Ông Nguyễn 
Thành Ngôn, Phó Giám đốc Công ty Điện 
lực Bình Thuận cho biết: “Ngành điện 
trong năm 2010 - 2015 đã triển khai đầu 
tư xây dựng với một khối lượng đầu tư rất 
lớn, khoảng 1.355 tỷ đồng bằng nhiều 
nguồn vốn, đầu tư cho các hệ thống 
truyền tải để đáp ứng nhu cầu dùng điện 
cho chong đèn thanh long ngày càng phát 
triển.” 

Trong số những công trình đã được 
đầu tư trên địa bàn Bình Thuận, Trạm 
biến áp 110KV Ma Lâm vừa đi vào hoạt 
động tạo điều kiện thuận lợi rất lớn đối với 
các vùng thiếu điện canh tác thanh long ở 
huyện Hàm Thuận Bắc. Anh Bùi Công Tín 
ở xã Thuận Minh vừa được câu bình hạ 
thế 75 kVA để chong đèn gần 2.000 trụ 
thanh long của gia đình chia sẻ: “Những 

Ở
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năm trước đây hạ bình rất khó khăn. Từ 
khi có trạm 110KV Ma Lâm đóng điện vận 
hành thì đủ điện cung cấp cho bà con 
chúng tôi. Nên hiện tại bây giờ mình đăng 
ký hạ bình phục vụ chong đèn thanh long 
thì cũng tương đối nhanh.” 

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận 
Bắc cũng cho biết: “Hiện nay toàn huyện 
có 9.000 héc-ta thanh long với khoảng 
18.000 hộ nông dân tham gia sản xuất. 
Ngoài yếu tố đầu tư, chăm sóc và nước 
tưới, thì điện thắp sáng thanh long cho ra 
trái vụ là yếu tố quyết định đến năng suất 
cây trồng, góp phần quan trọng vào kinh 
tế xã hội của huyện nhà.” 

Tỉnh Bình Thuận hiện có hơn 24.000 
héc-ta thanh long. Diện tích tăng vượt xa 
quy hoạch kéo theo nhu cầu điện cho phụ 
tải thanh long tăng thêm. Do vậy, tới đây, 
ngành điện sẽ tiếp tục triển khai đầu tư 
xây dựng hệ thống để theo kịp tốc độ phát 
triển của loại cây trồng lợi thế này. Ngoài 
ra, Điện lực Bình Thuận cũng đang tăng 
cường vận động người dân chuyển đổi 
100% bóng đèn sợi đốt qua bóng đèn 
compact tiết kiệm điện nhằm đảm bảo đủ 
nguồn điện phục vụ phát triển thanh long 
trong những năm tiếp theo. 

Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2015 
(ngày 20 tháng 10) 

__________________________________ 

CÁ LỒI XỐI MỠ HÀNH Ở PHAN THIẾT 

hịt cá mềm, ngọt thơm, ăn kèm các 
loại rau sống, bánh tráng chấm cùng 

nước mắm chua ngọt là món ăn bạn 
không thể bỏ qua khi đến Phan Thiết, 
Bình Thuận. 

Cá lồi với lớp da trơn bóng, nhìn qua 
giống như cá đuối, thường xuất hiện nhiều 
vào tháng 8, 9 âm lịch. Loài cá này sống 
chủ yếu ở các biển miền Trung và trở 
thành món ăn đặc sản hấp dẫn du khách 
khi ghé thăm Bình Thuận. Người dân 
vùng biển thường nấu canh chua, kho xả 
ớt, xào lăn nhưng hấp dẫn hơn cả là món 
cá lồi xối mỡ hành. 

 
Cá lồi xối mỡ hành thơm ngon hấp dẫn và bạn 
dễ dàng tìm ăn ở Phan Thiết. Ảnh: H. Phan 

Cá lồi có trọng lượng khoảng 5 kg 
nhưng để chế biến món ăn này chỉ cần 
chọn con khoảng 1- 2 kg, thịt cá mềm và 

ngọt và lớp sụn bên trong vẫn còn mềm. 
Để làm sạch lớp nhớt bên ngoài có thể 
dùng lá sả chà cho sạch và bớt mùi tanh, 
sau đó làm cá sạch và chỉ để lại bộ gan. 

Cá được thái thành từng lát mỏng 
xếp vào đĩa hoặc để nguyên con rồi đem 
hấp cách thủy. Thịt mỡ được xắt nhỏ, rán 
vàng rồi bỏ hành lá thái nhỏ vào. Khi cá 
được hấp chín, xối một lớp mỡ hành lên 
cá, rồi rắc thêm một chút lạc rang đã giã 
nhỏ cho dậy mùi thơm. 

Gắp một miếng cá còn nóng hổi, 
cuốn cùng các loại rau thơm, khế chua, 
chuối chát, bún tươi cuộn lại trong chiếc 
bánh tráng, chấm ngập trong bát nước 
chấm pha chua ngọt hoặc nước mắm me. 
Bạn sẽ cảm nhận thịt cá béo, ngọt hòa 
trong hương vị thanh mát của các loại rau 
vừa ngon miệng lại không gây cảm giác 
ngấy, thoang thoảng mùi thơm của mỡ 
hành. Nhiều người sành ăn sẽ cho miếng 
gan của cá vào nước chấm, đánh nhuyễn, 
khi ăn sẽ có cảm giác bùi, ngậy. 

Bạn có thể ăn món này ở nhiều quán 
trên đường Phạm Văn Đồng, Phan Thiết 
với giá khoảng 200.000 đồng một đĩa. 

Anh Phương // http://giadinh.net.vn/ .- 
2015 (ngày 18 tháng 10)

T



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Số 10 năm 2015  - 52 - 

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

V. DU LNCH – ĐNA LÝ – LNCH SỬ 

HỢP TÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH TP HỒ CHÍ MINH - LÂM ĐỒNG - 
BÌNH THUẬN 

áng 24-10, tại TP Phan Thiết (Bình 
Thuận), đã diễn ra Hội nghị sơ kết hai 

năm “Chương trình hợp tác tam giác phát 
triển du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh - 
Lâm Đồng - Bình Thuận giai đoạn 2013 – 
2018”. 

Chương trình hợp tác tam giác phát 
triển du lịch giữa ba địa phương thành 
phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Bình Thuận 
trong các giai đoạn vừa qua đã góp phần 
tạo được sự liên kết, hỗ trợ lẫn nhau trong 
phát triển du lịch. Sự phối hợp giữa các 
địa phương ngày càng chặt chẽ hơn trong 
công tác quản lý nhà nước, hợp tác đầu 
tư, đào tạo nguồn nhân lực cũng như 
trong công tác thông tin, xúc tiến quảng 
bá và phát triển sản phẩm du lịch liên kết. 

Thành phố Hồ Chí Minh là địa 
phương có các dự án du lịch chiếm tỷ lệ 
cao trong tổng số các dự án đầu tư tại các 
địa phương (chiếm 58% tổng số dự án du 
lịch được chấp thuận đầu tư tại Bình 
Thuận và chiếm 42% tổng số dự án đầu 
tư du lịch tại Lâm Đồng). Hiệu quả kinh 
doanh của các dự án du lịch không chỉ 
đóng góp một tỷ lệ lớn vào tổng thu nhập 
của các địa phương, mà còn ngày càng 
khẳng định được thương hiệu của ngành 
du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Việc phát 
triển các dự án du lịch kéo theo sự gia 
tăng, phát triển tour, tuyến sản phẩm du 
lịch, lượng khách du lịch quốc tế và nội 
địa nối tuyến đến các địa phương. 

Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Bình Thuận khẳng định, 
việc liên kết tam giác du lịch này rất hay 
và thiết thực. Nó phát huy đặc trưng riêng 
du lịch của từng địa phương như: đô thị 
tổng hợp của TP Hồ Chí Minh, thành phố 
ngàn hoa Lâm Đồng và biển Mũi Né của 
Bình Thuận. Chính việc phát huy đặc 
trưng riêng của từng vùng tạo đa dạng 
hóa sản phẩm du lịch để thu hút khách, 
nhất là khách du lịch quốc tế đến Việt 

Nam nói chung và ba địa phương tam 
giác du lịch nói riêng. 

Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch 
thông qua việc tham gia các sự kiện du 
lịch ngày càng được nâng cao về hình 
thức, tính chuyên nghiệp và được đánh 
giá là hoạt động rõ nét nhất trong liên kết 
tam giác phát triển. Việc tham gia các hoạt 
động sự kiện, lễ hội do các địa phương tổ 
chức như: Ngày hội du lịch, Liên hoan ẩm 
thực đất Phương Nam, Hội chợ triển lãm 
du lịch quốc tế ITE (thành phố Hồ Chí 
Minh); Giải lướt ván buồm Quốc tế Fun 
cup - Mũi Né, Lễ hội Nghinh ông, Festival 
Hoa Đà Lạt, Lễ hội Văn hóa Trà (Lâm 
Đồng)… đã và đang trở thành các sự kiện 
thường niên, tạo thương hiệu riêng của 
mỗi địa phương, có quy mô tầm cỡ quốc 
gia và khu vực. 

“Chợ Sài Gòn - Hoa Đà Lạt - Biển 
Mũi Né” đã và đang trở thành sản phẩm 
liên kết đặc trưng giới thiệu hình ảnh điểm 
đến du lịch của ba địa phương, thu hút sự 
chú ý quan tâm của nhiều du khách và 
các công ty lữ hành. 

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám 
đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm 
Đồng cho rằng, đây là một trong những 
thương hiệu cho chương trình liên kết 
này. Đối với Lâm Đồng, chúng tôi chuẩn bị 
rất nhiều điều kiện, đặc biệt sẽ lấy hoa 
làm chủ đạo. Hiện nay, Lâm Đồng chúng 
tôi phát triển rất mạnh về nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao, trong đó có sản 
phẩm là hoa, vì vậy chúng tôi xây dựng 
một khu hoa đặc trưng và bên cạnh đó 
xây dựng một khu du lịch nông nghiệp để 
nhân dịp festival hoa chúng tôi sẽ khai 
trương và rất mong đây là một điểm đến 
của tam giác phát triển du lịch. 

Trong nhiều năm qua, Mũi Né – 
Phan Thiết - Bình Thuận, Đà Lạt – Lâm 
Đồng, thành phố Hồ Chí Minh luôn là 

S
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điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong 
và ngoài nước. Thông qua chương trình 
liên kết, các doanh nghiệp lữ hành đã xây 
dựng và thực hiện các tour du lịch kết nối 
ba địa phương với các sản phẩm du lịch 
đa dạng mang nét đặc trưng núi - biển - 
đồng bằng, đặc biệt là các tour du lịch gắn 
liền với sự kiện văn hóa, xã hội của mỗi 
địa phương. 

Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư dự án 
du lịch liên kết ở ba địa phương còn hạn 
chế; một số nơi có tiềm năng phát triển du 
lịch, tài nguyên, thắng cảnh du lịch đẹp 
nhưng cơ sở hạ tầng chưa phát triển, điện 
nước không đủ cung cấp, hệ thống giao 
thông kém nên các doanh nghiệp chưa 
mạnh dạn đầu tư. Việc liên kết phối hợp 
giữa các hãng lữ hành và doanh nghiệp 
du lịch của ba địa phương còn hạn chế, 
chưa thật sự gắn kết chặt chẽ để tạo 
thành các chương trình tour hấp dẫn, khai 
thác các sản phẩm du lịch mới… kéo dài 
thời gian lưu trú và sử dụng dịch vụ của 
du khách, tăng doanh thu của ngành. Ông 
Nguyễn Văn Khoa. Chủ tịch Hiệp Hội Du 
lịch Bình Thuận cho biết, thời gian tới, 
chúng tôi sẽ xúc tiến cho ra một sản phẩm 
mang thương hiệu của sự liên kết này 
như “một kỳ nghỉ, ba điểm đến” trong đó 
gắn với slogan “Chợ Sài Gòn - Hoa Đà 
Lạt - Biển Mũi Né”, hy vọng trong thời gian 
đến chúng tôi sẽ xây dựng thành một tour 
để thu hút khách du lịch phía bắc và quốc 
tế. 

Trong giai đoạn tới, chương trình 
hợp tác tam giác phát triển du lịch giữa 

Thành phố Hồ Chí Minh - Lâm Đồng - 
Bình Thuận sẽ tiếp tục đẩy mạnh trên các 
lĩnh vực đầu tư, xúc tiến quảng bá, đặc 
biệt liên kết phát triển sản phẩm mới. 

Ông Ngô Minh Chính, Giám đốc Sở 
văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận 
cho rằng, cơ quan quản lý du lịch mỗi địa 
phương phải tích cực, chủ động chỉ đạo, 
hướng dẫn các doanh nghiệp du lịch trên 
địa bàn đầu tư phát triển sản phẩm và xây 
dựng chương trình du lịch đặc thù để hình 
thành các chương trình du lịch liên kết 
giữa ba địa phương phục vụ du khách 
trong và ngoài nước. 

Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Bình Thuận khẳng định, về 
phía lãnh đạo chính quyền của ba địa 
phương sẽ quan tâm, tạo điều kiện thuận 
lợi cho ngành du lịch các địa phương 
tham gia các sự kiện, chương trình, lễ hội; 
đồng thời cũng sẽ có các cơ chế ưu đãi, 
hỗ trợ cho nhau khi tham gia, các chương 
trình, hoạt động, sự kiện, góp phần xây 
dựng hành trình “ba địa phương một điểm 
đến” và phát huy liên kết “Chợ Sài Gòn – 
Hoa Đà Lạt – Biển Mũi Né”. Tạo điều kiện 
tốt nhất để cho liên kết giữa TPHCM, Bình 
Thuận và Lâm Đồng ngày một nâng cao 
và mang lại hiệu quả thiết thực. 

Đình Châu // 
http://www.nhandan.org.vn/ .- 2015 

(ngày 24 tháng 10) 

Các báo cùng đưa tin: Văn hóa Số 128

__________________________________ 

NÂNG CAO NGHIỆP VỤ DU LỊCH CHO ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN CƠ SỞ 
LƯU TRÚ DU LỊCH 

hực hiện Chương trình Hành động 
Quốc gia về Du lịch năm 2015, vừa 

qua tại khách sạn Park Diamond, Phan 
Thiết, Vụ Khách sạn - Tổng cục Du lịch đã 
phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch Bình Thuận tổ chức khai giảng lớp bồi 
dưỡng nâng cao nghiệp vụ buồng, bàn, lễ 
tân cho đội ngũ cán bộ, nhân viên các cơ 
sở kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn. 

Chương trình khóa bồi dưỡng diễn 
ra trong 03 ngày, từ 13/10 - 15/10/2015 
nhằm giúp các cơ sở lưu trú du lịch cập 
nhật, bổ sung kiến thức về nghiệp vụ 
chuyên môn cho đội ngũ nhân viên, cải 
thiện chất lượng dịch vụ phục vụ khách, 
tạo ấn tượng tốt đẹp về sản phẩm du lịch 
Bình Thuận đối với du khách, làm gia tăng 
tỷ lệ du khách trở lại nhiều hơn. 

T
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Chiến lược phát triển du lịch Việt 
Nam giai đoạn 2011-2020 xác định  để 
đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, 
có tính chuyên nghiệp cao, có sức cạnh 
tranh, đưa nước ta trở thành điểm đến 
được ưa chuộng, có đẳng cấp thế giới thì 
đào tạo nguồn nhân lực du lịch là một 
trong những hoạt động đóng vai trò then 
chốt trong thực hiện chiến lược. 

 
Theo đánh giá của bà Nguyễn Thanh 

Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Khách sạn, trong  
năm 2015, khách nước ngoài có sự tăng 
trưởng trở lại, đặc biệt là khách Nga, kết 
thúc chuỗi 13 tháng suy giảm từ cuối năm 
2013 và năm 2014. Theo thống kê, trong 
9 tháng đầu năm 2015, du lịch Việt Nam 
đón 5,6 triệu lượt khách quốc tế và 15,8 
triệu lượt khách nội địa, tổng doanh thu từ 
du lịch đạt hơn 269 tỷ đồng, tăng 2,8% so 
với cùng kỳ. Năm 2015, du lịch Việt Nam 
có thể đạt tương tự số lượng khách quốc 
tế của năm 2014 và số lượng khách nội 

địa tăng từ 30% - 40%. Đó là dấu hiệu 
đáng mừng cho ngành du lịch Việt Nam 
trong bối cảnh khó khăn vừa qua. 

Đối với Bình Thuận, 9 tháng đầu 
năm 2015, toàn tỉnh đón khoảng 
2.966.960 lượt khách, tăng 7% so với 
cùng kỳ năm 2014, trong đó khách du lịch 
quốc tế khoảng 323.780 lượt khách, tăng 
9,8% so với cùng kỳ; doanh thu từ hoạt 
động du lịch ước đạt 5.324 tỷ đồng, tăng 
17,3 % so với cùng kỳ năm 2014. 

Trong bối cảnh ngành du lịch vẫn 
còn khó khăn, chất lượng nguồn nhân lực 
du lịch chưa cao và có sự biến động giữa 
các cơ sở du lịch, nhất là cấp quản lý, 
giám sát và quản lý các bộ phận; thiếu đội 
ngũ nhân viên nghiệp vụ có trình độ 
chuyên môn và kinh nghiệm để phục vụ 
khách. Khóa bồi dưỡng được tổ chức thể 
hiện sự quan tâm của Tổng cục Du lịch 
đối với nguồn nhân lực ở các địa phương 
và thông qua khóa bồi dưỡng này cũng 
góp phần thực hiện Kế hoạch đào tạo bồi 
dưỡng, phát triển nguồn nhân lực du lịch 
Bình Thuận đến năm 2020, bảo đảm phát 
triển du lịch Bình Thuận bền vững trong 
những năm đến và hướng đến mục tiêu 
đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi 
nhọn có vai trò quan trọng trong cơ cấu 
kinh tế- xã hội của tỉnh. 

// http://www.dulichvn.org.vn/ .- 2015 
(ngày 19 tháng 10)

__________________________________ 

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY DU LỊCH 
BÌNH THUẬN 

ỉnh Bình Thuận vừa thống nhất 
chương trình các hoạt động chào 

mừng kỷ niệm 20 năm Ngày Du lịch Bình 
Thuận. Các hoạt động diễn ra từ ngày 
11/10 - 30/10/2015 tại thành phố Phan 
Thiết và các khu du lịch có đông du 
khách. 

Cụ thể, chương trình các hoạt động 
diễn ra như sau: 

1. Từ ngày 11/10 - 12/10/2015: Các 
hoạt động văn hoá, nghệ thuật dân gian 
Chăm 

Địa điểm: Tháp Pô Sah Inư, Tp. 
Phan Thiết. 

2. Từ 18/10 - 25/10/2015:  
Các hoạt động về môi trường 
Địa điểm: Tại các khu, điểm du lịch 

trên địa bàn. 
3. Ngày 20/10  -  22/10/2015: 

T
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Liên hoan “Tiếng hát ngành Du lịch 
Bình Thuận lần 4 năm 2015” 

Địa điểm: Sân khấu Quảng trường 
Nguyễn Tất Thành, Tp. Phan Thiết 

4. Ngày 22/10 - 24/10/2015: 
Hội chợ Ẩm thực dân gian miền biển 

kết hợp biểu diễn nghệ thuật dân gian. 
Trưng bày lồng đèn kết hợp biểu 

diễn đờn ca tài tử. 
Địa điểm : Đường Nguyễn Tất Thành 

và khu vực sông Ca Ty, Tp. Phan Thiết 
5. Ngày 22/10 - 25/10/2015: 
Trưng bày dụng cụ kết hợp hướng 

dẫn chơi các môn thể thao biển 
Địa điểm: Công viên Đồi Dương, Tp. 

Phan Thiết. 
6. Lúc 20h00 ngày 23/10/2015:  
Khen thưởng em Tạ Hoài Thương 

đạt giải cao cuộc thi “Du lịch có trách 
nhiệm với môi trường”. 

Công bố và trao giải sáng tác logo 
Du lịch Bình Thuận. 

Trao giải Liên hoan “Tiếng hát ngành 
Du lịch Bình Thuận” 

Địa điểm: Sân khấu Quảng trường 
Nguyễn Tất Thành. Tp. Phan Thiết 

7. Ngày 23/10/2015: 

Giải Quần vợt Du lịch Bình Thuận 
mở rộng. 

Địa điểm : Các Resort khu vực Hàm 
Tiến, Tp. Phan Thiết 

8. Ngày 23/10 - 30/10/2015: 
Triển lãm ảnh Di sản Việt Nam 
Địa điểm: Khách sạn Ocean Dunes 

Phan Thiết     
9. Ngày 24/10/2015: 
- 8h00: Hội nghị sơ kết 2 năm hợp 

tác “Liên kết tam giác phát triển du lịch Tp. 
Hồ Chí Minh 

- Lâm Đồng - Bình Thuận” kết hợp 
triển lãm ảnh 3 địa phương 

Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh 
Mũi Né, Tp. Phan Thiết. 

- 16h00: Diễu hành đường phố với 
chủ đề “Du lịch Bình Thuận - 20 năm hội 
nhập và phát triển” 

Địa điểm: Quảng trường Nguyễn Tất 
Thành và một số tuyến đường trung tâm 
Tp. Phan Thiết. 

- 20h00: Lễ kỷ niệm 20 năm ngày Du 
lịch Bình Thuận 

Địa điểm: Sân khấu Quảng trường 
Nguyễn Tất Thành, Tp. Phan Thiết. 

// http://www.dulichvn.org.vn/ .- 2015 
(ngày 7 tháng 10) 

__________________________________ 

BÃI ĐÁ BẢY MÀU DƯỚI CHÂN CHÙA CỔ THẠCH 

ãi biển toàn đá cuội nhẵn bóng, nhiều 
màu dưới chân chùa Cổ Thạch, 

huyện Tuy Phong là điểm đến thu hút 
nhiều du khách ở Bình Thuận. 

 
Bãi đá dưới chân chùa Cổ 

Thạch còn có tên khác là bãi Cà Dược. 

Những viên đá cuội ở đây nhẵn thín, 
nhiều màu sắc và trải dài hơn một km.  

Thủy triều cùng những con sóng 
hàng nghìn năm đã mài nhẵn các viên đá 
cuội với vô số hình hài, hoa văn lạ lẫm.  

  

Gọi là 7 màu nhưng thực tế đá cuội ở đây 
có rất nhiều màu sắc khác nhau.  

B
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Dưới ánh mặt trời và bọt sóng, cả 
một bờ biển như một tấm khảm khổng lồ 
lấp lánh sinh động.   

Những lúc thủy triều xuống quang 
cảnh càng ngoạn mục hơn với vô số 
những tảng đá mấp mô rêu phủ xanh rì.   

Khi những tia nắng cuối ngày xuyên 
qua rặng dương, bạn có thể thử ngả lưng 
trên bãi đá này, nhắm mắt lại nghe sóng 
ru bên tai.  

Bạn cũng có thể lên chùa Cổ Thạch 
hướng về phía đông nam để nhìn ra bãi 
đá nhiều màu sắc.  

 
Chùa Cổ Thạch nằm trên đồi cao 

64m là một quần thể kiến trúc Phật giáo 
được xây dựng dựa vào núi và hang đá 
nằm san sát nhau trong khu vực hơn 
2.000m2. Cổng tam quan dẫn vào khu 
chính điện với hai linh vật là voi và hổ hộ 
pháp phía trước.  

Đây là một điện thờ trong hang đá 
được xây thêm phần cổng và mái long 
phụng. Hầu hết công trình đã được trùng 
tu nên những điện thờ trông còn mới.  

 
Tượng Đức Phật Thích Ca nhập niết 

bàn.  

Ở đây có rất nhiều khối đá hình thù 
kỳ lạ như con cóc, bàn tay Phật, hay 
người mẹ hôn con. 

 
Từ Phan Thiết bạn đi về phía bắc 90 

km đến thị trấn Liên Hương – huyện Tuy 
Phong rẽ phải 8 km sẽ đến quần thể đá – 
hang động – bãi biển hoang sơ độc đáo 
này. 

// http://www.dulichvn.org.vn/ .- 
2015 (ngày 15 tháng 10) 

__________________________________ 

'THỦ ĐÔ RESORT' BÌNH THUẬN: 20 NĂM KỂ TỪ NGÀY NHẬT THỰC 
TOÀN PHẦN 

ối 24/10, UBND tỉnh Bình Thuận đã tổ 
chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày du lịch 

Bình Thuận (24/10/1995 - 24/10/2015) 
nhằm ôn lại những kết quả đã đạt được 
và tôn vinh các tổ chức, cá nhân đã có 
thành tích xuất sắc trong 20 năm qua. 

Kể từ sự kiện Nhật thực toàn phần 
ngày 24/10/1995, hàng trăm ngàn người 

từ khắp nơi đổ về Phan Thiết để chiêm 
ngưỡng vẻ đẹp kỳ thú của thiên nhiên. Từ 
đó, tiềm năng du lịch của Bình Thuận đã 
được đánh thức và vươn lên đầy ấn 
tượng. 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn 
Thành Tâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Thuận cho biết: Sau 20 năm phát triển, du 

T
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lịch Bình Thuận đã có những bước tiến 
dài. Bình Thuận đã trở thành trung tâm du 
lịch quốc gia, thương hiệu du lịch Phan 
Thiết - Mũi Né được định hình vững chắc, 
có vị trí ngày càng cao trên thị trường du 
lịch trong nước và quốc tế. 

 
Bình Thuận có khoảng 100 resort 

Nếu như năm 1995, cả tỉnh đón 
53.000 lượt khách thì đến nay toàn tỉnh 
đón khoảng trên 4 triệu lượt, trong đó 
khách quốc tế 254.000 lượt (năm 1995 chỉ 
có 5.000 lượt). Doanh thu từ du lịch tăng 
trưởng khá cao, năm 2015 đạt hơn 7,6 
nghìn tỷ đồng (trong khi năm 1995 là 30,7 
tỷ đồng), chiếm tỷ trọng 7,5% GDP của 
tỉnh. 

Đóng góp chủ lực vào thành công 
của ngành du lịch chính là các công ty lữ 
hành, doanh nghiệp du lịch, nhà quản lý… 
đang hoạt động, kinh doanh trên địa bàn. 
Hiện nay, Bình Thuận đã có hơn 400 dự 
án du lịch (hơn 150 dự án đã đi vào hoạt 
động) với hơn 10.000 phòng phục vụ du 
khách.  

Đặc biệt, hơn 100 resort, khu nghỉ 
dưỡng - du lịch cao cấp ven biển, khu du 
lịch Hàm Tiến - Mũi Né và Hàm Thuận 
Nam đã tạo nên thương hiệu “Thủ đô 
resort” và trở thành điểm đến an toàn, 
thân thiện, tin tưởng của du khách trong 
nước và quốc tế.  

Bên cạnh đó, Bình Thuận còn thu 
hút hơn 40 đơn vị hoạt động kinh doanh 
lữ hành nội địa và quốc tế tham gia. Hầu 
hết các loại hình dịch vụ phục vụ du lịch 
như vận chuyển, ăn uống, giải trí, spa, thể 
thao trên biển, mua sắm… đều được quan 
tâm đầu tư, nâng cao chất lượng. 

 
Đưa đường bay thủy phi cơ TP Hồ Chí Minh - 
Mũi Né vào hoạt động đầu năm 2015 

Chiến lược và Quy hoạch tổng thể 
phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, 
tầm nhìn đến năm 2030 đã được Chính 
phủ ban hành, xác định Bình Thuận là một 
trong những địa bàn trọng điểm phát triển 
du lịch của cả nước và là trung tâm du lịch 
- thể thao biển mang tầm quốc gia.  

Trong thời gian tới, ngành du lịch 
Bình Thuận tiếp tục kiểm soát chặt chẽ 
môi trường tự nhiên, xã hội đảm bảo du 
lịch phát triển bền vững; cải thiện môi 
trường đầu tư tạo điều kiện thuận lợi nhất 
cho các nhà đầu tư vào các loại hình dịch 
vụ thể thao biển và các khu du lịch mới; 
tăng cường hợp tác, liên kết phát triển du 
lịch trên cơ sở khai thác tối đa giá trị tài 
nguyên, lợi thế để phát triển nhiều loại 
hình du lịch, trong đó, nghỉ dưỡng biển, 
thể thao biển trở thành loại hình du lịch 
đặc trưng có thương hiệu mạnh ở khu vực 
Đông Nam Á… 

Nhân dịp này, tỉnh Bình Thuận đã 
tôn vinh và khen thưởng cho 52 tập thể và 
30 cá nhân. Đây là những doanh nghiệp, 
đơn vị có hoạt động xuất sắc trên các lĩnh 
vực có liên quan đến ngành du lịch như: 
Lữ hành, cơ sở lưu trú, các khu du lịch, 
các dự án du lịch và các cá nhân hoạt 
động nghệ thuật, hướng dẫn viên du lịch... 
trong suốt 20 năm qua. 

Hồng Hiếu // 
http://thethaovanhoa.vn/ .- 2015  

(ngày 24 tháng 10) 

Cùng đưa tin: Quân đội nhân dân Số 
19598 
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