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BỘ CHÍNH TRỊ CHUẨN Y NHÂN SỰ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN 

ộ Chính trị chuẩn y đồng chí Nguyễn 
Mạnh Hùng giữ chức vụ Bí thư Tỉnh 

uỷ Bình Thuận; chuẩn y đồng chí Dương 
Văn An, đồng chí Nguyễn Ngọc Hai và 
đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh giữ chức 
vụ Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận. 

 

Đảng bộ tỉnh Bình Thuận cho biết, 
ngày 29/10/2015 Bộ Chính trị đã ban hành 
Quyết định số 2101-QĐNS/TW về việc 
chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ và các chức danh Bí 
thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận khoá 
XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Cụ thể, Bộ 
Chính trị chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ 
Tỉnh gồm 50 đồng chí; chuẩn y Ban 
Thường vụ Tỉnh uỷ gồm 15 đồng chí. 
Đồng thời, Bộ Chính trị chuẩn y đồng chí 
Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức vụ Bí thư 
Tỉnh uỷ Bình Thuận; chuẩn y đồng chí 
Dương Văn An, đồng chí Nguyễn Ngọc 
Hai và đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh giữ 
chức vụ Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận. 

Trước đó, ngày 13/10 Đại hội Đảng 
bộ tỉnh Bình Thuận đã bầu Ban chấp hành 
Đảng bộ tỉnh Bình Thuận khóa XIII, nhiệm 
kỳ 2015-2020 gồm 50 đồng chí. 

// http://baochinhphu.vn/ .- 2015 
(ngày 7 tháng 11)

__________________________________ 

BĐBP BÌNH THUẬN: 

TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ NHÂN RỘNG  

ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 

 

Đại tá Võ Văn Cẩn, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh 
Bình Thuận, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đình 
Phú 

gày 30-10, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình 
Thuận đã tổ chức Hội nghị tổng kết 

công tác xây dựng và nhân rộng điển hình 
tiên tiến, giai đoạn 2011 - 2015.  

5 năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy 
BĐBP tỉnh Bình Thuận đã tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm 
túc kế hoạch của Bộ Tư lệnh BĐBP và 
các hướng dẫn của trên về xây dựng và 
nhân điển hình tiên tiến 5 năm (2011 - 
2015). Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã chủ 
động xây dựng kế hoạch thực hiện ở cấp 
mình sát với tình hình thực tế và nhiệm vụ 
của đơn vị. Nhiều đơn vị đã có những 
cách làm hay, sáng tạo; nhiều cá nhân có 

I. CHÍNH TRỊ – KINH TẾ 

B 

N 
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thành tích thực sự nổi trội trong công tác, 
góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
được giao. 

Qua 5 năm triển khai thực hiện, 
BĐBP tỉnh đã đã phát hiện, bồi dưỡng, 
xây dựng 6 tập thể, 12 cá nhân điển hình 
tiên tiến (trong đó, điển hình cấp Bộ Quốc 
phòng 1 tập thể, 1 cá nhân; cấp Bộ Tư 
lệnh 1 tập thể, 4 cá nhân và cấp Bộ chỉ 
huy 4 tập thể, 7 cá nhân). Đây thực sự là 
những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong 
phong trào Thi đua Quyết thắng. 

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Võ Văn 
Cẩn, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Bình Thuận 
biểu dương và chúc mừng kết quả của 
những tập thể, cá nhân điển hình trong 
BĐBP tỉnh, Đồng thời, yêu cầu cấp ủy, chỉ 
huy các đơn vị trong thời gian tới tiếp tục 
quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc 

kế hoạch về xây dựng và nhân điển hình 
tiên tiến. 

"Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần 
thường xuyên quan tâm, đưa việc xây 
dựng và nhân điển hình tiên tiến gắn với 
phong trào “Học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy 
của Bác Hồ đối với BĐBP”, các phong 
trào thi đua đột kích và phong trào thi đua 
quyết thắng. Tuyên truyền, giáo dục cho 
cán bộ, chiến sỹ có nhận thức đúng đắn 
về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng 
của việc xây dựng, nhân điển hình tiên 
tiến, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm 
vụ chính trị; xây dựng tổ chức đảng trong 
sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn 
diện..." - Đại tá Võ Văn Cẩn nhấn mạnh. 

Đình Phú // 
http://www.bienphong.com.vn/ .- 2015 

(ngày 2 tháng 11) 

__________________________________ 

CHỖ DỰA VỮNG CHẮC CỦA BÀ CON TRONG MÙA BIỂN ĐỘNG 

ã bao năm nay, hình ảnh những 
người chiến sĩ mang quân hàm xanh 

ngày đêm cùng ngư dân chằng chống, 
sửa chữa nhà cửa, di dời đồ đạc, nhanh 
chóng ổn định cuộc sống những lúc biển 
động, sóng to gió lớn, xâm thực xảy ra, đã 
trở thành hình ảnh hết sức quen thuộc. 

 

Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Thanh Hải giúp dân 
khắc phục hậu quả xâm thực tại thôn Tiến Đức, 
xã Tiến Thành. Ảnh: Trung Thành 

Đồn BP Thanh Hải, BĐBP Bình 
Thuận, làm nhiệm vụ quản lý, giữ gìn an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 8 
phường, xã  khu vực biên giới biển của 

TP Phan Thiết, trong đó có 4 phường, xã 
thường xuyên 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 xâm thực cuốn trôi 
nhà cửa, tài sản, trong khi chính quyền 
địa phương chưa có giải pháp hữu hiệu 
để khắc phục. Người dân nơi đây lâu nay 
sống bằng nghề biển nên rất ngại di dời 
đến nơi ở, khu tái định cư mới, vì thế vẫn 
còn một số hộ bám trụ, bất chấp sự nguy 
hiểm luôn rình rập. Lo ngại trước tình hình 
nguy hiểm có thể xảy ra với bà con trên 
địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Thanh 
Hải thường xuyên đến từng nhà, gặp gỡ 
tuyên truyền, vận động người dân di dời 
đến nơi ở mới nhằm tránh xảy ra hậu quả 
đáng tiếc, nhưng chỉ có một số hộ dân 
chịu di dời. Bởi vậy, cứ vào mùa biển 
động, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn 
sẵn sàng cơ động ứng phó khi có tình 
huống xảy ra, bất kể nắng mưa hay sớm 
tối. 

Đ 
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Đại úy Đặng Đình Dương, Đội phó 
Đội Vận động quần chúng, là người đã 
nhiều năm cùng bà con chống chọi với 
tình trạng biển xâm thực tại đây cho biết, 
tình hình biển xâm thực trong mấy năm 
gần đây diễn ra liên tục, ngày càng phức 
tạp, đe dọa đến cuộc sống của người dân. 
Anh cho biết thêm, mới đây, chỉ trong một 
đêm, xóm nghèo ven biển của thôn Tiến 
Đức, xã Tiến Thành (TP Phan Thiết) đã có 
hàng chục hộ dân bị sập nhà, sạt bờ bao, 
bị sóng cuốn trôi nhiều vật dụng sinh hoạt. 
Vào thời điểm đó, sau khi nhận được 
thông tin, mặc dù đêm tối, chúng tôi đã 
nhanh chóng có mặt, mang theo dụng cụ, 
phương tiện cùng bà con chằng chống 
nhà cửa, khuân vác bao cát đắp bờ kè 
chắn sóng, hỗ trợ người dân chuyển đồ 
đạc đến nơi an toàn. Dù vất vả, mệt mỏi, 
nhưng chúng tôi rất vui vì đã ngăn chặn, 
hạn chế thấp nhất sự thiệt hại về tính 
mạng cũng như tài sản của nhân dân. 

Với nhiều người dân nơi đây, hiện 
tượng biển xâm thực đã trở thành quá 
quen thuộc, nên không ít bà con còn chủ 
quan. Bởi vậy, đối với những người lính 
Biên phòng nơi đây, việc nhanh chóng có 
mặt giúp đỡ các gia đình bị biển xâm 

thực, được xem là một nhiệm vụ thường 
xuyên. Thông thường, trước mùa biển 
xâm thực, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị 
tích cực phối hợp với chính quyền, đoàn 
thể địa phương tiến hành gia cố bờ kè, 
vận động nhân dân tạm thời di dời đến 
khu tập trung. Đại tá Dương Đình Hoàn, 
Chính ủy BĐBP Bình Thuận, khẳng định: 
Dù gian nan, vất vả, nhưng với tinh thần 
"Tất cả vì hạnh phúc của nhân dân" nên 
khi nhận được thông báo, chúng tôi đã kịp 
thời có mặt, tập trung tối đa lực lượng, 
phương tiện, để hỗ trợ bà con nhanh 
chóng di dời người và tài sản, nhằm hạn 
chế thấp nhất thiệt hại trong mùa biển 
động, hay khi biển xâm thực xảy ra. 

Những việc làm cụ thể, đem lại hiệu 
quả thiết thực của Đồn BP Thanh Hải 
trong thời gian qua, đã được lãnh đạo các 
cấp và chính quyền địa phương khen ngợi 
và đánh giá cao. Nhưng điều quan trọng 
hơn cả đối với các anh là, luôn được nhân 
dân nơi đây xem như chỗ dựa vững chắc 
của bà con trong những mùa biển động. 

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

(ngày 11 tháng 11) 

__________________________________ 

TẬP HUẤN CÔNG TÁC QUÂN Y NĂM 2015 

gày 29-10, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình 
Thuận đã tổ chức tập huấn công tác 

Quân y năm 2015, cho đội ngũ quân y các 
đơn vị và cơ quan Biên phòng tỉnh. 

 

Thực hành cấp cứu ban đầu cho bệnh nhân. 
Ảnh: Đình Phú 

Lớp tập huấn nhằm nâng cao hiệu 
quả, chất lượng khám chữa bệnh cho 
quân nhân trong hệ thống quân y và dân 
y; qua đó quản lý chặt chẽ tình hình sức 
khỏe cán bộ, chiến sỹ đơn vị, đảm bảo 
thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, 
đồng thời giúp cho đội ngũ quân y sỹ nắm 
vững một số nội dung của Bảo hiểm y tế 
và quản lý quân nhân tham gia bảo hiểm y 
tế. 

Nội dung tập huấn bao gồm: Một số 
vấn đề về bảo đảm quân y BĐBP chiến 
đấu trong khu vực phòng thủ tỉnh, thành 
phố; thực hiện chế độ, chính sách bảo 
hiểm y tế đối với các đối tượng đang công 
tác, làm việc, học tập trong quân đội và 
thân nhân của quân nhân; công tác thống 
kê cơ sở; các kỹ thuật sơ cấp cứu ban 

N 
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đầu và chuyển thương hỏa tuyến, tham 
gia phòng chống thiên tai, TKCN… 

Qua tập huấn nhằm tạo sự chuyển 
biến cả về nhận thức, trách nhiệm và trình 
độ, năng lực của đội ngũ quân y các đơn 

vị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình 
hình mới. 

Đình Phú // 
http://www.bienphong.com.vn/ .- 2015 

(ngày 30 tháng 10) 

__________________________________ 

SƯ ĐOÀN 302 (QUÂN KHU 7) 

DIỄN TẬP TIỂU ĐOÀN BỘ BINH PHÒNG NGỰ BỜ BIỂN 

gày 15-11, tại huyện Hàm Tân (tỉnh 
Bình Thuận), Sư đoàn 302 (Quân khu 

7) tổ chức thành công cuộc diễn tập chiến 
thuật có bắn đạn thật cấp tiểu đoàn bộ 
binh được sự chi viện của hỏa lực sư 
đoàn và phối hợp cùng dân quân địa 
phương trong chiến đấu phòng ngự bờ 
biển. Tại cuộc diễn tập, Tiểu đoàn 4 
(Trung đoàn 88, Sư đoàn 302) và Đại đội 
dân quân cơ động huyện Hàm Tân (Bộ 
CHQS tỉnh Bình Thuận) đã linh hoạt vận 
dụng các biện pháp tác chiến, hiệp đồng 
chặt chẽ giữa các lực lượng, xử lý linh 
hoạt các tình huống, đảm bảo an toàn về 
mọi mặt. Cuộc diễn tập góp phần nâng 
cao trình độ tổ chức chỉ huy, công tác 
tham mưu tác chiến cho đội ngũ cán bộ 
các cấp; trình độ hiệp đồng, phối hợp 
chiến đấu giữa hỏa lực của cấp trên, các 
phân đội trong đơn vị và lực lượng dân 
quân trong khu vực phòng thủ địa phương 
trong chiến đấu phòng ngự. 

Các lực lượng củng cố công sự trận 
địa, tập trung sinh lực, hỏa lực tiêu diệt 
địch. 

 

Khẩu đội DKZ 82 sẵn sàng khai hỏa khi có 
lệnh. 

Sau gần 2 giờ, cuộc diễn tập kết 
thúc thành công, an toàn tuyệt đối. 

Xuân Cường, Minh Nguyễn 
// http://www.qdnd.vn/ .- 2015  

(ngày 15 tháng 11) 

__________________________________ 

BĐBP BÌNH THUẬN: 

KIỂM TRA THỰC HÀNH “BA TIẾNG NỔ” CHO CHIẾN SỸ MỚI 

rong các ngày 25 và 26-11, Tiểu đoàn 
Huấn luyện - Cơ động BĐBP tỉnh Bình 

Thuận tổ chức kiểm tra thực hành “Ba tiếng 
nổ” cho 180 chiến sĩ mới đợt 2 năm 2015. 

Đợt kiểm tra nhằm đánh giá trình độ tổ 
chức, phương pháp huấn luyện kỹ thuật 
chiến đấu bộ binh; trình độ, khả năng sử 
dụng các loại vũ khí; động tác, yếu lĩnh 
động tác của chiến sỹ. Nội dung kiểm tra “3 
tiếng nổ” gồm ném lựu đạn, đánh thuốc nổ 
và bắn súng Tiểu liên AK bài 1. 

Qua kiểm tra, kết quả 100% đạt yêu 
cầu, trong đó khá, giỏi đạt 76%, đạt đơn vị 
huấn luyện khá. Các chiến sỹ đều nắm 
vững và thực hành thành thục động tác, 
đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ 
khí trang bị. 

Đình Phú // 
http://www.bienphong.com.vn/ .- 2015 

(ngày 26 tháng 11) 

N 

T 
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CHUYỆN NGHỀ CỦA MỘT TRINH SÁT ĐẶC NHIỆM 

ẹn mãi rồi tôi cũng gặp được Đại úy 
Lâm Đăng Quang, một trong những 

"hạt giống" quý của BĐBP Bình Thuận. 
Anh chính là người đại diện cho tuổi trẻ 
Bình Thuận tham dự Đại hội Thi đua yêu 
nước toàn quốc sắp tới. 

 

Đông đúc, chật chội, nhiều dân nhập cư ở 
khu vực ven biển Bình Thuận khiến công tác 
quản lý địa bàn của BĐBP rất khó khăn. Ảnh: 
Trương Thúy Hằng 

Đại úy Lâm Đăng Quang là người 
dân tộc Chăm. Năm 2005, tốt nghiệp 
Học viện Biên phòng, anh được phân 
công về quê hương công tác. Trước khi 
về Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy, 
BĐBP Bình Thuận, anh đã từng lăn lộn 
ở rất nhiều đồn BP. Vì thế, cũng thật dễ 
hiểu khi anh nắm tình hình địa bàn rõ 
như lòng bàn tay mình. Anh bảo, đặc 
trưng vùng miền có ảnh hưởng rất nhiều 
tới tình hình trật tự xã hội trên địa bàn. 
Người dân ở Bình Thuận chủ yếu làm 
nghề biển, có điều kiện kinh tế khá giả. 
Sau mỗi chuyến đi biển về, họ thường rủ 
nhau đánh bạc hoặc ăn nhậu say dẫn 
tới gây lộn, đánh nhau. Bình Thuận còn 
có nhiều cảng biển, tập trung đông 
người lao động từ các địa phương khác 
tới làm thuê, làm mướn, di dịch cư liên 
tục. Đó là những yếu tố làm gia tăng tệ 
nạn xã hội, gây mất an ninh trật tự trên 
địa bàn. 

Không những thế, mấy năm gần 
đây, tình hình tiêu thụ, sử dụng ma túy 
tại địa phương ven biển này có chiều 
hướng gia tăng. Công tác quản lý địa 

bàn của BĐBP Bình Thuận vì thế gặp rất 
nhiều khó khăn. Anh Quang cho biết: 
"Theo số liệu thống kê, số lượng con 
nghiện trên toàn tỉnh khoảng hơn 1.000 
đối tượng, trong đó, trên địa bàn Biên 
phòng quản lý có khoảng 700 đối tượng. 
Tại đây đã xuất hiện nhiều tụ điểm ma 
túy, có những chỗ hoạt động lộ liễu". 

Các đối tượng nghiện thường 
xuyên đi lại, tụ tập chích hút rất công 
khai. Còn đối tượng buôn bán ma túy 
tinh vi, xảo quyệt, rất khó bắt quả tang. 
Khi chúng tôi chốt chặn, các đối tượng 
nghiện dạt hết ra, nhưng khi anh em vừa 
rút, con nghiện lại tràn vào ngay lập tức 
- anh Quang kể. 

Trước tính chất phức tạp và sự 
manh động của đối tượng buôn bán ma 
túy, công việc của những người lính 
trinh sát như anh Quang vô cùng gian 
khổ, nguy hiểm luôn rình rập đến từ tội 
phạm, kể cả những cám dỗ của cuộc 
sống. Dù đã phải nếm trải không ít vất 
vả, gian nan nhưng người trinh sát trẻ 
này chưa khi nào thấy nản lòng. Anh thổ 
lộ: "Đã làm trinh sát đấu tranh với tội 
phạm ma túy thì phải xác định gian khổ, 
làm việc bất kể nắng, mưa, ngày đêm. 
Mỗi năm, chúng tôi bắt giữ khoảng 10-
20 vụ, chủ yếu về mua bán trái phép 
chất ma túy. Mỗi vụ án là một thử thách 
khác nhau. Có những lúc tưởng chừng 
như rơi vào ngõ cụt nhưng rồi, với tinh 
thần quyết tâm và sự đồng lòng, chúng 
tôi đã phá án thành công". 

Thử thách mà người trinh sát trẻ 
này nhắc đến là vụ bắt đối tượng vận 
chuyển ma túy từ thị xã La Gi về TP 
Phan Thiết. Theo tin của cơ sở, đối 
tượng vận chuyển đang đi trên xe buýt 
về TP Phan Thiết, anh Quang cùng 
đồng đội tổ chức đón lõng đối tượng. 
Được yêu cầu xuống xe để khám xét, 
đối tượng này cười rất tươi, bình thản 
nói: "Các anh bắt nhầm người rồi. Em có 
làm gì sai trái đâu". Sau một hồi khám 

H 
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xét rất kỹ lưỡng, đội của anh vẫn không 
phát hiện được gì, trong khi người cung 
cấp tin khẳng định chắc chắn là hắn có 
giấu ma túy trong người. "Lúc đó, chúng 
tôi phân vân lắm vì vụ án này mình đã 
theo lâu rồi, nếu bắt không được đối 
tượng thì ảnh hưởng đến uy tín không 
chỉ cá nhân mà của cả đơn vị. Suy nghĩ 
hồi lâu, anh em phán đoán đối tượng chỉ 
có thể giấu ma túy trong chỗ kín. Chúng 
tôi đưa đối tượng đi siêu âm và chụp X 
quang mới phát hiện được hắn giấu ma 
túy trong hậu môn" - anh Quang kể. 

Có một vụ án mà người trinh sát trẻ 
giàu kinh nghiệm này nhớ mãi, đó là lần 
đối mặt với tội phạm nhiễm HIV. Đầu 
tiên, đối tượng thừa nhận buôn bán ma 
túy nhưng sau đó lại phản cung. Anh 
Quang nhớ lại: "Đối tượng rất ngoan cố, 
tìm cách đập đầu vô tường, cố ý tự gây 
thương tích cho mình, anh em vừa phải 
thay phiên nhau canh gác, vừa đấu 
tranh với đối tượng tới 3 giờ đêm. Khi 
xong việc, chúng tôi mới nhận ra, trong 
lúc vật lộn với đối tượng, một số bị xây 

xước tay chân. Lúc này, anh em mới 
cảm thấy bất an trước nỗi lo bị phơi 
nhiễm HIV". 

Nói về chuyện nghề, anh Quang 
tâm sự, ngoài kỹ năng, kinh nghiệm, 
những người làm công việc này cần 
phải có lòng yêu nghề mới đem lại hiệu 
quả. Điều người đội trưởng này trăn trở 
nhất hiện nay là khối lượng công việc 
nhiều nhưng lực lượng lại mỏng, trong 
khi địa bàn rộng, kinh phí hoạt động rất 
ít. 

Nhắc tới chuyện riêng, anh Quang 
chia sẻ với ánh mắt đầy suy tư: "Nhiều 
khi, tôi cũng cảm thấy áy náy với vợ con 
vì không có thời gian chăm lo cho gia 
đình. Đặc thù công việc của tôi phải 
thường xuyên hoạt động về đêm nhiều. 
Có lúc theo chuyên án, hàng tháng trời 
không có điều kiện về thăm nhà...". 

Bích Nguyên // 
http://www.bienphong.com.vn/ .- 2015 

(ngày 27 tháng 11)

__________________________________ 

SƠ KẾT 5 NĂM CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA BĐBP VÀ HỘI 
NGƯỜI CAO TUỔI 

gày 19-11, Hội Người cao tuổi và 
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Thuận 

đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện 
Chương trình phối hợp “Bảo vệ chủ 
quyền, giữ gìn an ninh trật tự khu vực 
biên giới biển, giai đoạn 2011-2015”. 

Thực hiện chương trình phối hợp, 
BĐBP Bình Thuận và Hội người cao tuổi 
các cấp đã tổ chức tuyên truyền kiến 
thức bảo vệ chủ quyền biển đảo, Luật 
Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam, 
công tác đấu tranh phòng chống tội 
phạm, xây dựng lực lượng cốt cán chính 
trị… Đồng thời, vận động con cháu và 
người thân trong gia đình chấp hành 
nghiêm các chủ trương của Đảng, chính 
sách pháp luật Nhà nước. 5 năm qua, 
chủ quyền vùng biển, đảo của tỉnh được 

giữ vững, tình hình ANCT, TTATXH cơ 
bản ổn định, góp phần tích cực vào việc 
phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. 
Kết quả đó phản ánh hoạt động phối 
hợp giữa các cấp, các ngành, đặc biệt là 
Hội người cao tuổi của tỉnh với lực 
lượng BĐBP tỉnh bước đầu đạt hiệu quả 
tích cực; tạo tiền đề quan trọng để triển 
khai các mô hình phối hợp trong thời 
gian tới. 

Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh 
và Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh 
đã tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 4 cá 
nhân có thành tích xuất sắc trong triển 
khai thực hiện Chương trình phối hợp. 

Hoàng Phúc // 
http://www.bienphong.com.vn/ .- 2015 

(ngày 20 tháng 11)

N 
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TUYÊN TRUYỀN BIỂN ĐẢO CHO NGƯ DÂN 

hực hiện Đề án “Tăng cường phổ 
biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, 

nhân dân khu vực biên giới biển năm 
2015,  ngày 20-11, tại Đồn BP Hòa Minh, 
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức buổi 
tuyên pháp luật cho hơn 40 thuyền 
trưởng, chủ phương tiện thuộc địa bàn xã 
Chí Công, xã Hòa Phú và thị trấn Phan Rí 
Cửa, huyện Tuy Phong. 

BĐBP tỉnh đã giới thiệu cho hơn 40 
thuyền trưởng, chủ phương tiện những 
nội dung cơ bản của Luật Biển năm 2013; 
khái niệm, vị trí về đường cơ sở, vùng 
lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc 
quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt 
Nam trên Biển Đông; chủ quyền của Việt 
Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và 
Trường Sa; phổ biến những quy định của 

pháp luật khi hành nghề trên biển như 
không vi phạm các quy định về an toàn 
hàng hải, các hoạt động khai thác, đánh 
bắt hải sản trên biển, không xâm phạm 
vùng biển của các nước láng giềng. Ngoài 
ra, ngư dân còn được tìm hiểu thêm 
những chính sách, biện pháp xử lý của 
một số nước trong khu vực đối với tàu 
thuyền nước ngoài vi phạm vùng biển của 
họ; qua đó giúp ngư dân nâng cao ý thức 
trong việc chấp hành các quy định pháp 
luật khi hành nghề trên biển, đồng thời 
nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham 
gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo 
thiêng liêng của Tổ quốc. 

Đình Phú // 
http://www.bienphong.com.vn/ .- 2015 

(ngày 21 tháng 11) 

__________________________________ 

PHÁT HUY VAI TRÒ NGƯỜI CAO TUỔI TRONG BẢO VỆ CHỦ QUYỀN 
BIỂN, ĐẢO 

gày 18-8-2011, BĐBP Bình Thuận 
và Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh đã 

ký kết chương trình phối hợp về "Bảo vệ 
chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự khu 
vực biên giới biển". Từ đó tới nay, các 
cấp hội và các đơn vị BĐBP Bình Thuận 
đã phối hợp chặt chẽ với nhau trong vận 
động nhân dân chấp hành nghiêm 
đường lối, chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là 
công tác phòng chống tệ nạn xã hội, xây 
dựng đời sống văn hóa, đại đoàn kết 
dân tộc, góp phần bảo vệ chủ quyền, 
giữ gìn an ninh trật tự khu vực biển, 
đảo.  

Tháng 8-2012, Hội NCT của tất cả 
7 huyện, thị xã, thành phố; 36 xã, 
phường, thị trấn khu vực biên giới biển 
tỉnh Bình Thuận và 9 đồn BP trong tỉnh 
đều có kế hoạch thực hiện chương trình 
phối hợp. Hội NCT các cấp thường 
xuyên phối hợp với các đồn BP đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt 
các chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước về 
chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài 
phán của Việt Nam trên các vùng biển… 

 

Ông Nguyễn Lâm, 70 tuổi, thị xã La Gi luôn 
tích cực vận động ngư dân đoàn kết sản xuất 
trên biển và tham gia bảo vệ chủ quyền biển 
đảo. Ảnh: TTH 

Với tinh thần năng động, sáng tạo, 
một số cấp hội cơ sở đã có cách làm 
hay, xây dựng và duy trì hiệu quả một số 

T 

N 
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mô hình như: Mô hình gia đình NCT 
không có người thân mắc vào ma túy; 
NCT tham gia bảo vệ môi trường… Kết 
quả, trong những năm qua, NCT đã 
tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, 
cung cấp 2.478 nguồn tin có giá trị cho 
lực lượng BĐBP Bình Thuận bắt giữ và 
xử lý 35 vụ/39 đối tượng buôn bán, vận 
chuyển, tàng trữ trái phép chất ma 
túy.  Hiện, toàn tỉnh Bình Thuận có hơn 
1.000 NCT trực tiếp, tham gia sản xuất, 
đánh bắt trên biển. Không chỉ gương 
mẫu chấp hành nghiêm pháp luật trên 
biển, họ còn tích cực tuyên truyền vận 
động con cháu và người thân trong gia 
đình tham gia đội dân phòng, dân quân 
tự vệ biển và các tổ đoàn kết khai thác 
hải sản trên biển. Với uy tín của mình, 
NCT đã vận động con cháu trong tộc họ 
và bạn bè chấp hành nghiêm các quy 
định của pháp luật khi đi đánh bắt xa bờ. 

Trong đó, tập trung vận động ngư 
dân không dùng chất nổ đánh bắt hải 
sản phá hoại ngư trường; không đánh 
bắt hải sản non, không tranh chấp ngư 
trường, giúp đỡ nhau khi gặp giông bão 
hoặc tai nạn trên biển. NCT cũng vận 
động ngư dân không vi phạm chủ quyền 
vùng biển các nước láng giềng khi lao 
động sản xuất trên biển. Nếu phát hiện 
tàu thuyền nước ngoài xâm phạm vùng 
biển của tỉnh, phải điện thoại báo ngay 
cho lực lượng BĐBP hoặc Cảnh sát 
Biển Việt Nam biết để xử lý. 

Qua 5 năm thực hiện chương trình 
phối hợp đã xuất hiện nhiều hội viên 
NCT hoạt động tích cực, trở thành 
những "cộng tác viên" đắc lực của 
BĐBP, vừa gương mẫu lao động, vừa 
tích cực vận động con cháu tham gia giữ 
gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới 
biển. Điển hình như ông Võ Văn Tài, hội 
viên Hội NCT phường Phú Hài, TP Phan 
Thiết trong lúc đánh bắt xa bờ đã phát 
hiện và cung cấp nhiều nguồn tin có giá 
trị cho BĐBP về việc tàu thuyền lạ xâm 
phạm vùng biển của nước ta. Ông còn 
cung cấp tình hình một số tàu thuyền va 
chạm, tranh chấp ngư trường, làm mất 

trật tự an ninh trên biển; tích cực tham 
gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, chuyển 
ngư dân bị nạn vào đất liền để cấp cứu 
kịp thời… 

Ông Lê Văn Thành, trú tại phường 
Mũi Né, TP Phan Thiết không những 
trực tiếp sản xuất, mà còn làm Tổ 
trưởng Tổ đoàn kết đánh bắt hải sản 
trên biển. Ông cũng là quần chúng cốt 
cán của đồn BP. Còn ông Phạm Minh 
Hiếu, trú tại xã Tam Thanh, huyện Phú 
Quý luôn tích cực vận động người dân 
chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, 
tham gia tố giác tội phạm. Ông Hiếu đã 
cung cấp hàng chục nguồn tin có giá trị 
giúp đồn BP và các cơ quan chức năng 
ngăn chặn, giải quyết kịp thời nhiều vụ 
việc gây mất an ninh trật tự xảy ra trên 
biển.  

Trong công tác phối hợp, cán bộ, 
chiến sĩ các đồn BP tham gia trên 4.000 
ngày công lao động để xây dựng nhà 
tình nghĩa, đại đoàn kết cho người cao 
tuổi nghèo. Các đồn BP cũng cử cán bộ, 
chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa 
phương nạo vét kênh mương, làm 
đường giao thông nông thôn, giúp dân 
sơ tán, khắc phục hậu quả thiên tai... 
Bên cạnh đó, nhiều đồn BP đã nhận đỡ 
đầu Mẹ Việt Nam Anh hùng là hội viên 
NCT. Đồng thời, phối hợp tổ chức khám 
bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 3.000 
hội viên và NCT nghèo có hoàn cảnh 
khó khăn. Có thể khẳng định, qua 5 năm 
thực hiện chương trình phối hợp, công 
tác tuyên truyền, vận động của hội viên 
NCT đối với con cháu, tộc họ và cộng 
đồng dân cư đã đem lại nhiều kết quả 
thiết thực. Với uy tín của NCT, các hội 
viên luôn là tấm gương, mẫu mực thực 
hiện và đi đầu trong hoạt động lao động 
sản xuất và sinh hoạt. Kết quả đã góp 
phần làm tăng thêm ý thức trách nhiệm 
của mỗi người dân trong việc bảo vệ 
chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. 

P.V // 
http://www.bienphong.com.vn/ .- 2015 

(ngày 30 tháng 11) 
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PHỐI HỢP KHÁM, CẤP THUỐC VÀ TẶNG QUÀ CHO NHÂN DÂN KHU 
VỰC BIÊN GIỚI BIỂN 

hực hiện Chiến dịch “Chung tay vì sức 
khỏe cộng đồng” năm 2015 do Trung 

ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bộ Y tế 
và Bộ Quốc phòng phát động, trong hai 
ngày 5 và 6-11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình 
Thuận phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự 
và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức khám 
bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 
nhân dân 2 xã Sơn Mỹ và Tân Thắng, 
huyện Hàm Tân. Cùng tham gia có các 
thầy thuốc của Bệnh viện SEGAERO, tỉnh 
Long An.  

 

Các y, bác sĩ thăm khám cho nhân dân 2 xã 
Sơn Mỹ và Tân Thắng, huyện Hàm Tân. Ảnh: 
Đình Phú 

Sơn Mỹ và Tân Thắng là 2 xã ven 
biển của huyện Hàm Tân, đời sống nhân 

dân còn gặp nhiều khó khăn, địa bàn xa 
trung tâm huyện, rất nhiều người dân 
chưa nhận thức đầy đủ và ít có điều kiện 
để tự chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho bản 
thân và cộng đồng, nhất là các đối tượng 
thuộc hộ nghèo, người già neo đơn. Qua 
thăm khám, đa số người dân thường mắc 
các bệnh lý về huyết áp, tim mạch, đường 
ruột, đặc biệt, một số trường hợp mắc 
bệnh về khớp, đau thần kinh tọa, vôi hóa 
cột sống, các bệnh về mắt... Một số 
trường hợp đã được điều trị tại chỗ bằng 
phương pháp châm cứu, bấm huyệt. 
Trong đợt này, ngoài các đối tượng chính 
sách, người nghèo, người già neo đơn 
đến khám theo chương trình, rất nhiều 
người dân biết tin cũng đến xin khám và 
đều được các y, bác sỹ trong đoàn thăm 
khám nhiệt tình, chu đáo. 

Đợt này, Bệnh viện SEGAERO đã 
tặng 600 phần quà với tổng trị giá 60 triệu 
đồng cho các đối tượng chính sách, hộ 
nghèo tại địa phương. 

Đình Phú // 
http://www.bienphong.com.vn/ .- 2015 

(ngày 7 tháng 11)

__________________________________ 

CHỨC SẮC TÔN GIÁO GÓP Ý BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

ng Thông Điệu - Ủy viên Hội đồng 
Chức sắc Bàlamôn giáo tỉnh Bình 

Thuận mong “BTƯ MTTQ Việt Nam trong 
thời gian tới có những chương trình phổ 
biến sâu hơn cho 2 tôn giáo về bảo vệ môi 
trường để trong chương trình giáo lý các 
Sư cả thường xuyên phổ biến cho các tín 
đồ, bà con trong bảo vệ môi trường”. 

Sáng ngày 7/11, tại Bình Thuận, Ủy 
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam tiếp tục tổ chức lấy ý kiến của đại 
diện 2 tổ chức tôn giáo lớn trên địa bàn 
tỉnh Bình Thuận là Hội đồng Sư Cả Hồi 

giáo Bàni và Hội đồng chức sắc Bàlamôn 
về dự thảo Chương trình phối hợp giữa 
Ban thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, 
Bộ Tài nguyên–Môi trường và các tôn 
giáo trong việc tham gia bảo vệ môi 
trường và ứng phó biển đổi khí hậu. Tham 
dự và chủ trì có Phó Chủ tịch UBTƯ 
MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình, đại diện Tổ 
chức Hỗ trợ Bắc Âu và đại diện lãnh đạo 2 
tổ chức tôn giáo là Hội đồng Sư Cả Hồi 
giáo Bàni, Hội đồng chức sắc Bàlamôn 
tỉnh Bình Thuận. 

 

T 

Ô 
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Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá 
Trình phát biểu tại buổi làm việc. 

Đại diện UBTƯ MTTQ Việt Nam 
cũng đã báo cáo về dự thảo chương trình 
phối hợp giữa Ban Thường trực UBTƯ 
MTTQ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi 
trường với các tôn giáo về bảo vệ môi 
trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đại 
diện 2 tổ chức tôn giáo đã nhất trí và đồng 
tình cao về dự thảo Chương trình. Tuy 
nhiên, theo Sư Cả Thành Thắng - Phó 
Chủ tịch Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni 
chia sẻ: Hiện nay, việc các công ty lớn xả 
thải ra môi trường gây ô nhiễm cho môi 
trường gây ảnh hưởng cho cây trồng, vật 
nuôi của bà con cũng như nạn phá rừng 
diễn biến phức tạp dẫn đến hạn hán, lũ lụt 
gây ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân 
dân. Sư Cả Thành Thắng cũng mong 
muốn các cơ quan chức năng quán triệt, 
ngăn chặn tình trạng phá rừng trên địa 
bàn cả nước nói chung và tỉnh Bình 
Thuận nói riêng. Ông Thông Điệu - Ủy 
viên Hội đồng Chức sắc Bàlamôn giáo 
tỉnh Bình Thuận chia sẻ: “Bảo vệ môi 
trường phải bằng những việc làm thiết 
thực như giữ gìn sạch sẽ môi trường 
quang mình, thường xuyên vệ sinh đường 

xá, thôn, xóm… chúng tôi cũng mong 
UBTƯ MTTQ Việt Nam trong thời gian tới 
có những chương trình phổ biến sâu hơn 
cho 2 tôn giáo về bảo vệ môi trường để 
trong chương trình giáo lý các Sư cả 
thường xuyên phổ biến cho các tín đồ, bà 
con trong bảo vệ môi trường”. 

Tại buổi hội nghị, đại diện 2 tổ chức 
tôn giáo cũng đã chia sẻ những mô hình 
hay về bảo vệ môi trường cũng như 
những các cuộc vận động,  giúp đỡ nhau 
khi có sự có về biến đổi khí hậu xảy ra 
như hạn hán, lũ lụt… 

Ông Thông điệu cũng mong muốn 
chương trình phối hợp này sẽ nhanh 
chóng đi vào cuộc sống để tổ chức tôn 
giáo mình nhanh chóng có những biện 
pháp cụ thể hơn trong việc chung tay bảo 
vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí 
hậu. 

Phát biểu buổi làm việc Phó Chủ tịch 
UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình ghi 
nhận và tiếp thu những ý kiến đóng góp 
của đại diện 2 tổ chức tôn giáo trên địa 
bàn tỉnh Bình Thuận. 

Nhằm ngày càng nâng cao ý thức 
bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu, 
Phó Chủ tịch cũng mong muốn trong thời 
gian tới các Sư cả đại diện cho 2 tôn giáo 
luôn đồng hành cùng Mặt trận các cấp 
cũng như có những giải pháp, mô hình 
hành động của các tổ chức tôn giáo mình 
trong việc bảo vệ môi trường và ứng phó 
với biến đổi khí hậu. 

Văn Nhất // http://daidoanket.vn/ .- 2015 
(ngày 7 tháng 11) 

__________________________________ 

NGƯ DÂN BÌNH THUẬN THỎA ƯỚC MƠ VỚI “VỐN 67” 

ến nay, Bình Thuận được đánh giá là 
tỉnh đi đầu cả nước về giải ngân 

nguồn vốn vay hỗ trợ đóng tàu cá công 
suất lớn theo Nghị định 67. Ngư dân Châu 
Minh Cương (ở xã Tam Thanh, huyện đảo 
Phú Quý) vừa hạ thủy con tàu 500CV với 
tổng kinh phí đầu tư trên 5 tỷ đồng. Trong 
đó, ông Cương đã vay 4 tỷ đồng từ 

Agribank huyện đảo Phú Quý theo chính 
sách hỗ trợ vốn của Nghị định 67. Với con 
tàu này, ngư dân Châu Minh Cương có 
thể thực hiện ước mơ vươn khơi, đánh 
bắt hải sản ở vùng biển Trường Sa và khu 
vực nhà giàn DK1. Sau khi hạ thủy thành 
công tàu cá BTh 97478 TS, ông Cương 
chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vui, rất sung 

Đ 
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sướng, vì lúc trước đi ghe nhỏ. Khi có 
Nghị định 67, tôi quyết định làm tàu lớn, 
và nay ước mong đã thành hiện thực". 

 

 Nhiều ngư dân Bình Thuận đã có vốn để đóng 

tàu mới. Ảnh: Tuy Ninh 

Khi có chủ trương hỗ trợ nguồn vốn 
vay đóng tàu cá công suất lớn, ông Võ 
Hạnh (phường Bình Tân, thị xã La Gi) vay 
7 tỷ đồng cùng vốn tự có 3 tỷ đồng đóng 
con tàu mới có công suất đến 750 CV. 
Ông Hạnh nói: “Với ngư dân chúng tôi, hồ 
sơ, thủ tục hành chính lần đầu tiên làm có 
những khó khăn nhất định. Nhưng được 
sự quan tâm của chính quyền địa 
phương, ban ngành tạo mọi điều kiện để 
chúng tôi hoàn thành con tàu. Mừng lắm!” 

Đầu tháng 10 vừa qua, ông Nguyễn 
Văn Quáng ở thị xã La Gi cũng đã hạ thủy 
tàu gỗ bọc composite giá gần 10 tỷ đồng. 
Trước chuyến ra khơi đầu tiên đầy hy 
vọng, ông Quáng nói: “Tàu mình đánh bắt 
ở vùng khơi, lưới rê xù, hiện đại. Trên tàu 

đi khoảng 10 lao động. Bây giờ mới xuống 
nước làm thì chưa biết kết quả ra sao, 
nhưng chắc là sẽ lợi khá”. 

Tính đến nay, UBND tỉnh Bình 
Thuận đã phê duyệt 149 hồ sơ đóng mới, 
nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67. Đã có 
36 tàu làm xong thủ tục cấp giấy phép 
đóng mới. 17 trường hợp đã được ngân 
hàng thẩm định, cam kết cho vay hợp 
đồng tín dụng tổng cộng 97,3 tỷ đồng, đã 
giải ngân được hơn 71 tỷ đồng; có 9 chiếc 
đóng mới được hạ thủy và đi đánh bắt xa 
bờ. Trong thời gian đầu khi làm thủ tục, 
ngư dân gặp không ít khó khăn do chưa 
hiểu rõ Nghị định 67. Nắm bắt được tình 
hình này, chính quyền địa phương và các 
sở ngành liên quan đã tạo mọi điều kiện 
để ngư dân tiếp cận tốt nguồn vốn. 

Ông Phạm Văn Trịnh – Phó Giám 
đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh, kiêm Phó 
Ban chỉ đạo thực hiện các chính sách 
phát triển thuỷ sản tỉnh Bình Thuận cho 
biết: “Chúng tôi đã tổ chức rất nhiều hội 
nghị tiếp xúc trực tiếp với ngư dân. Ngoài 
ra, chúng tôi còn công khai cung cấp danh 
bạ số điện thoại của những cán bộ được 
giao nhiệm vụ này. Nếu có chỗ nào chưa 
rõ, chưa hiểu, ngư dân điện thoại trực tiếp 
để chúng tôi giải đáp khúc mắc để họ có 
thể tiếp cận vốn ngân hàng”. 

Tuy Ninh // http://danviet.vn/ .- 2015 
(ngày 11 tháng 11) 

__________________________________ 

  

VẬN ĐỘNG GẦN 1 TỶ ĐỒNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

Hiệp hội Doanh nghiệp Bình Thuận đã vận động các hội viên tham gia tích cực 
phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. 

Đến nay các hội viên của Hiệp hội đã đóng góp gần 1 tỷ đồng hỗ trợ các xã nghèo 
trên địa bàn triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Từ nguồn hỗ trợ 
của các doanh nghiệp hội viên và Quỹ Doanh nhân Bình Thuận vì cộng đồng, Hiệp hội 
đã mua 64 bộ máy vi tính, 1 máy in laser với tổng trị giá 370 triệu đồng tặng cho một số 
trường học thuộc các xã nghèo tại huyện Bắc Bình, huyện Hàm Thuận Bắc và huyện 
Hàm Tân. 

Xuân Hiếu / Đại đoàn kết.- 2015.- Số 316 (ngày 12 tháng 11).- Tr.5 
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100% KHU DÂN CƯ CÓ ĐỜI SỐNG ỔN ĐỊNH 

áng 20/11, tại TP Phan Thiết,  Ban 
Thường trực UBMTTQ tỉnh Bình 

Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm 
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” giai 
đoạn 2011-2015.   

Nhiều năm qua, Cuộc vận động  đã 
trở thành một phong trào rộng khắp, có 
sức lan toả mạnh mẽ, có ý nghĩa đặc biệt 
quan trọng trong đời sống nhân dân. Đây 
chính là một trong những nhiệm vụ chính 
trị, với nội dung  được cụ thể hoá đã thu 
hút đại bộ phận các tầng lớp nhân dân ở 
các địa phương tham gia,  thể hiện tính 
toàn dân, toàn diện với chất lượng ngày 
càng cao, bao quát các lĩnh vực đời sống 
xã hội. Cuộc vận động đã động viên, khơi 
dậy các tầng lớp nhân dân đoàn kết giúp 
nhau phát triển kinh tế, chung sức xây 
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

Từ 2011 đến nay, Quỹ Vì người 
nghèo vận động được 86 tỷ đồng, xây 
được 6.386 căn nhà tình thương, trị giá 
126 tỷ đồng, đến cuối năm 2015, hộ 
nghèo còn 1,6%. Nhân dân đóng góp 
1.384 tỷ đồng xây dựng và sửa chữa công 
trình dân sinh, văn hóa. Tạo sự chuyển 
biến quan trọng trong xây dựng đời sống 
văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú ở 
khu dân cư. 260.000 hộ đạt danh hiệu gia 
đình văn hóa (89,6%). Hơn 83.000 gia 
đình được công nhận Gia đình hiếu học. 
Cuộc vận động cũng đã góp phần nâng 

cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng 
lớp nhân dân trong việc thực hiện xây 
dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp. 
Huy động trồng được 170.000 cây xanh 
tại khu dân cư, trường học, đài tưởng 
niệm, khu di tích để duy trì tuyến đường 
Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp. 

Cuộc vận động đã góp phần phát 
huy dân chủ, tuyên truyền nhân dân chấp 
hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà nước, xây 
dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững 
mạnh, khơi dậy trong các tầng lớp nhân 
dân tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ 
nhau trong cộng đồng, phát huy truyền 
thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn 
đáp nghĩa, “Tương thân tương ái”. Vận 
động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trên 33 tỷ 
đồng, xây dựng sửa chữa hơn 1.576 nhà 
tình nghĩa. Cũng nhờ cuộc vận động, cuộc 
sống người dân, đặc biệt là những hộ 
nghèo đã có sự đổi thay đáng kể. Đường 
làng ngõ xóm được đổ bê tông phẳng lì. 
Nhà tranh vách đất dần được thay thế 
bằng nhà mái bằng khang trang, kiên cố. 
Cuộc sống khá giả, nên không còn tình 
trạng con em phải nghỉ học ở nhà phụ 
giúp bố mẹ lo chuyện bữa ăn hàng ngày. 
Đặc biệt số hộ nghèo giảm đáng kể… Đó 
có lẽ là cảm nhận không chỉ của người 
dân nơi đây.  

Lý Nam / Đại đoàn kết.- 2015.- Số 325 
(ngày 21 tháng 11).- Tr.4 

__________________________________ 

ĐỔI THAY TRÊN VÙNG ĐẤT BÌNH AN 

hững năm gần đây, người dân thôn 
Bình An, xã Hàm Chính, huyện Hàm 

Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận tích cực 
chung sức, chung lòng xây dựng nông 
thôn mới và đã đạt được nhiều kết quả 
đáng khích lệ. Những con đường lầy lội 
vào mùa mưa, bụi bay mù mịt vào mùa 
nắng trước đây nay đã là những con 
đường bê tông sạch đẹp (xem ảnh). 

 

S 

N 
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Được biết, năm 2010, tỷ lệ hộ 
nghèo ở thôn Bình An là 69 hộ, chiếm 
12%, hiện nay giảm xuống còn 3,8%. Từ 
ngày phát động phong trào xây dựng 
nông thôn mới đến nay, người dân đã 
góp 1,8 tỷ đồng cùng sự hỗ trợ của Nhà 
nước làm được 4,2km đường bê tông, 
nạo vét 24,7km đường giao thông nội 
đồng. Để có nguồn nước sạch, người 
dân đã đóng góp 1,7 tỷ đồng lắp đặt hơn 
4km đường ống dẫn nước từ nhà máy 
nước Ma Lâm cho 538 hộ dân có nước 
sạch. Số hộ sử dụng điện đạt 98%, trẻ 
em trong độ tuổi đến trường đạt 100%. 

Hiện nay, thôn đang huy động sự đóng 
góp của dân số tiền 42 triệu đồng làm 2 
tuyến đường ánh sáng an ninh dài gần 
2km. 

Ông Huỳnh Minh Chánh, Trưởng 
thôn Bình An cho biết: “Thôn Bình An 
trước đây vào diện nghèo của xã Hàm 
Chính, nay mọi mặt đã được đổi thay, 
ngày càng khởi sắc, thôn đã đạt 13/16 
tiêu chí xây dựng nông thôn mới”. 

Đỗ Khắc Thể // 
http://www.qdnd.vn/ .- 2015  

(ngày 7 tháng 11)

__________________________________ 

PHẤN ĐẤU NĂM 2015 CÓ 10 XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI 

an Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu 
Quốc gia xây dựng nông thôn mới 

(NTM) tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức hội 
nghị đánh giá tình hình thực hiện 
nhiệm vụ những tháng đầu năm và 
triển khai nhiệm vụ những tháng cuối 
năm 2015 về xây dựng NTM. 

Từ đầu năm 2015, toàn tỉnh Bình 
Thuận tăng thêm 29 tiêu chí xây dựng 
NTM, nâng tổng số lũy kế đạt 
1.208/1.395 tiêu chí theo kế hoạch, 
bình quân 12,58 tiêu chí/xã. Hiện có 
5/17 xã thực hiện thêm 1 tiêu chí: Các 
xã Hồng Thái (huyện Bắc Bình) đạt 
thêm tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất 
văn hóa; Hàm Phú (huyện Hàm Thuận 
Bắc) đạt thêm tiêu chí số 2 về giao 
thông… Các tiêu chí hiện chưa đạt 
trên địa bàn 17 xã, tập trung vào cơ sở 
hạ tầng, do nguồn vốn khó khăn. Việc 
giải ngân các công trình cần vốn đầu 
tư còn thấp, chỉ đạt 40,37% kế hoạch 
vốn và đạt 54,3% khối lượng thi 
công… 

Từ nay đến cuối năm, các huyện, 
thị xã tập trung, nỗ lực thực hiện tốt 
từng chỉ tiêu tỉnh giao… Mục tiêu năm 
2015, toàn tỉnh có 20 xã được công 
nhận đạt chuẩn NTM. Để thực hiện tốt 

nhiệm vụ, các huyện, thành phố, thị xã, 
xã rà xoát lại kế hoạch, kết quả đạt 
được, có giải pháp triển khai thực hiện 
nhiệm vụ. Những tiêu chí khó khăn cần 
dồn sức nhiều hơn; sử dụng tốt nguồn 
vốn. Riêng đối với 17 xã đăng kí đạt 
chuẩn NTM 2015, cần tập trung chỉ 
đạo quyết liệt hơn. Thực hiện xây 
dựng NTM phải gắn với tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp trên địa bàn xã; 
tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô 
hình sản xuất hiệu quả, phát huy lợi 
thế từng địa bàn nhằm nâng cao năng 
suất, chất lượng, hiệu quả và thu nhập 
của người dân. Để chủ động triển khai 
thực hiện xã đạt chuẩn NTM năm 
2016, các địa phương phải rút kinh 
nghiệm trong việc đăng kí các xã đạt 
chuẩn NTM; cân nhắc mức độ đạt của 
từng tiêu chí và khả năng của địa 
phương. Trên cơ sở đó, có kế hoạch 
chuẩn bị trước các thủ tục hồ sơ đối 
với công trình phục vụ đạt tiêu chí để 
đảm bảo đúng quy định về đầu tư 
công. 

Ngọc Bảy  

/ Người cao tuổi.- 2015.- Số 184 
(ngày 18 tháng 11).- Tr.5 

B 
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ĐẢO PHÚ QUÝ ĐÓN NƯỚC SẠCH 

ỗi lo thiếu nước sạch của người dân 
đảo Phú Quý, Bình Thuận đã phần nào 

vơi bớt nhờ công trình xây dựng bể chứa 
nước ngọt, nước sạch vừa được Công ty 
TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam (VBL) công 
bố tài trợ trong khuôn khổ chương trình "1 
phút tiết kiệm, triệu niềm vui". 

Cách thành phố Phan Thiết hơn 100 
km về hướng Đông Nam, huyện đảo Phú 
Quý là nơi sinh sống của gần 28.000 dân. 
Nằm cách xa đất liền, nước ngọt trở thành 
nguồn tài nguyên quý hiếm của người dân 
huyện đảo. Đã khan hiếm, nguồn nước 
ngầm tại đây lại thường xuyên bị nhiễm 
mặn. Trong khi đó, tổng công suất cấp 
nước ngọt, nước sạch trên đảo chỉ khoảng 
680 m3/ngày đêm mà nhu cầu tối thiểu của 
toàn huyện lên đến 1.200 - 1.500 m3/ngày 
đêm. 

 

Người dân huyện đảo Phú Quý còn gặp nhiều 
khó khăn về nước ngọt 

Trước thực trạng đó, với sự chung tay 
đóng góp hành động đẹp của thành viên 
trang 
www.1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn, 
ngày 11/11, công ty TNHH Nhà Máy Bia 
Việt Nam (VBL) đã công bố tài trợ 100 triệu 
đồng để khởi công xây dựng 50 bể chứa 
nước ngọt cho 50 hộ nghèo tại đảo Phú 
Quý, như một cách để chia sẻ những vất vả 
về nước sinh hoạt hằng ngày của bà con 
huyện đảo. 

Ông Nguyễn Văn Linh - Phó Chủ tịch 
UBND huyện cho biết cán bộ và nhân dân 
đảo Phú Quý rất vui mừng và xúc động khi 
được đón nhận công trình tài trợ nước sạch 
thiết thực và đầy ý nghĩa này, đặc biệt đối 
với một đảo xa như Phú Quý, nơi nước 

sạch vốn được nâng niu. Trong tương lai 
khi công trình được hoàn thành, chính 
quyền huyện sẽ kết hợp hướng dẫn bà con 
cách thức sử dụng nguồn nước sao cho 
không gây lãng phí và hiệu quả nhất. 

 

Ông Trần Minh Triết - Phó tổng giám đốc điều 
hành công ty VBL trao tài trợ cho huyện đảo 
Phú Quý 

Chương trình “1 phút tiết kiệm, triệu 
niềm vui” được VBL thực hiện từ năm 2012, 
nhằm góp phần nâng cao ý thức tiết kiệm 
và bảo vệ nguồn nước, đồng thời hỗ trợ 
mang nước sạch đến nhiều địa phương gặp 
khó khăn. Sau 4 năm triển khai, chương 
trình “1 phút tiết kiệm, triệu niềm vui” đã 
thực hiện được 8 công trình nước sạch với 
tổng giá trị tài trợ hơn 2 tỉ đồng. Dự án nước 
sạch cho huyện đảo Phú Quý là công trình 
tài trợ thứ 2 trong năm 2015, đồng thời cũng 
là công trình đánh dấu cột mốc 200.000 
hành động đẹp của các bạn trẻ khắp cả 
nước gửi về website của chương trình: 
http://www.1phuttietkiemtrieuniemvui.com.v
n/. 

Đại diện các cơ quan khởi công xây 
dựng công trình nước sạch tại Phú Quý 

Mỗi hành động tiết kiệm và bảo vệ 
nguồn nước trong cuộc sống hằng ngày của 
các bạn trẻ, dù nhỏ hay lớn đều được ghi 
nhận đầy đủ tại website của chương trình. 
Để từ đó, những hành động nhỏ có thể 
mang lại một kết quả thiết thực bằng việc 
mang đến những công trình nước sạch hỗ 
trợ cộng đồng. 

Hoài Lê // http://vietnamnet.vn/ .- 2015 
(ngày 27 tháng 11) 

Cùng đưa tin: //http://www.tienphong.vn/ 

N 
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PHỐI HỢP PHÒNG, CHỐNG MA TÚY TRONG THANH, THIẾU NIÊN 

au 5 năm triển khai thực hiện Nghị 
quyết liên tịch số 03/2010/NQLT 

giữa Công an với Đoàn thanh niên về 
phối hợp hành động phòng, chống ma 
túy trong thanh niên giai đoạn 2010 - 
2015, công tác phòng, chống ma túy 
trong thanh thiếu niên tỉnh Bình Thuận 
đã thu được những kết quả quan trọng. 

Theo đó, công tác tuyên truyền 
phát động phong trào phòng, chống ma 
túy được quan tâm, tạo chuyển biến sâu 
sắc trong nhận thức của giới trẻ, đoàn 
viên, thanh niên và đông đảo quần 
chúng nhân dân. Ban chỉ đạo NQLT03 
các cấp thường xuyên tổ chức tuyên 
truyền hậu quả, tác hại của ma túy cho 
các tầng lớp nhân dân, nhất là học sinh, 
sinh viên, thanh thiếu niên, các nhóm đối 
tượng có nguy cơ cao như: Lắp đặt hơn 
3.000 m2 pa nô, băng rôn, phát 45.000 
tờ rơi tuyên truyền, tổ chức cho đoàn 
viên, thanh niên học sinh ký cam kết 
“Phòng, chống ma túy, phòng, chống 
bạo lực trong học đường”, ký cam kết 
thực hiện cuộc vận động “03 không với 
ma túy”… 

Nhiều mô hình phòng, chống ma 
túy nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng 
cao nhận thức đoàn viên, thanh thiếu 
niên về tác hại của ma túy và công tác 
phòng, chống ma túy đã được xây dựng, 
nhân rộng và phát huy hiệu quả, góp 
phần hạn chế tình trạng thanh thiếu niên 
vi phạm pháp luật, tham gia tệ nạn ma 
túy. Điển hình như mô hình: Khu phố 
không có ma túy; thanh niên tham gia 
phòng, chống ma túy; thôn tự quản 
phòng, chống lây lan ma túy; CLB thắp 
sáng niềm tin… 

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo các cấp 
đã chú trọng và đẩy mạnh công tác cảm 
hóa giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến 
và người sau cai nghiện tái hòa nhập 
cộng đồng. Qua 05 năm, đã cảm hóa, 
giáo dục, giúp đỡ gần 1.000 đối tượng 
thanh niên chậm tiến và các đối tượng 
sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. 
Nhiều trường hợp đã cai nghiện thành 

công và có việc làm ổn định, phát triển 
kinh tế gia đình; vận động hơn 500 
người nghiện cai nghiện bằng 
Methadone bước đầu mang lại hiệu quả. 
Điển hình như Bắc Bình giúp đỡ, giáo 
dục, cảm hóa 20 người nghiện, Tuy 
Phong 62 người, Hàm Thuận Bắc 11 
người… 

Tuy nhiên, công tác phòng chống 
ma túy trong thanh, thiếu niên vẫn còn 
nhiều gian nan. Tội phạm trong lĩnh vực 
này, đặc biệt là đối tượng nghiện ở độ 
tuổi thanh, thiếu niên vẫn chiếm tỷ lệ đa 
số và có chiều hướng tăng nhanh. Năm 
2010 toàn tỉnh có 497 người nghiện 
nhưng đến 30/10/2015 đã tăng lên 1.922 
người (con số thực tế có thể cao hơn), 
trong đó người nghiện dưới 30 tuổi 
chiếm 70%. 

Để công tác phòng, chống ma túy 
trong thanh, thiếu niên đạt hiệu quả hơn 
trong giai đoạn 2016 - 2020, Ban chỉ đạo 
NQLT03 của tỉnh xác định: Tiếp tục phối 
hợp chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm 
túc, có hiệu quả nghị quyết gắn với chỉ 
thị của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng 
cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác 
phòng, chống kiểm soát ma túy trong 
tình hình mới; nâng cao chất lượng, hiệu 
quả công tác tuyên truyền, giáo dục về 
phòng, chống ma túy. Tổ chức cho 
100% học sinh, sinh viên ký cam kết 
thực hiện “3 không với ma túy”. Đồng 
thời quản lý chặt chẽ và giúp đỡ đối 
tượng sau cai nghiện để họ tái hòa nhập 
cộng đồng. Nhân rộng các mô hình tiêu 
biểu, hiệu quả trong phòng, chống ma 
túy. Phối hợp triển khai quyết liệt các 
biện pháp nắm tình hình, tổ chức đấu 
tranh có hiệu quả các đường dây, tụ 
điểm mua bán, sử dụng trái phép chất 
ma túy… 

Thu Hà  

//http://tiengchuong.vn/ 

(Ủy ban Quốc gia phòng, chống 
AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại 

dâm).- 2015 (ngày 17 tháng 11) 

Cùng đưa tin: Công an nhân dân Số 3763 

S 
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BÍ KÍP GPMB NHANH QL1 QUA BÌNH THUẬN 

iến độ dự án mở rộng QL1 đoạn qua 
tỉnh Bình Thuận đã rút ngắn được 7 

tháng so với kế hoạch nhờ việc gỡ 
nhanh “nút thắt” mặt bằng - vốn luôn là 
rào cản với các dự án. 

 

Một đoạn QL1 qua huyện Hàm Thuận Bắc, 
tỉnh Bình Thuận 

Cán bộ GPMB sâu sát 

Khi Dự án mở rộng QL1 qua tỉnh 
Bình Thuận (sử dụng nguồn Trái phiếu 
Chính phủ (TPCP) dài 73,5 km và theo 
hình thức hợp đồng BOT dài 44,7 km) 
được khởi công, một bài toán lớn đã 
được đặt ra đối với chủ đầu tư là làm 
sao để các nhà thầu sớm có mặt bằng 
thi công. Thực tế cho thấy công tác bàn 
giao mặt bằng ì ạch dẫn đến thiết bị máy 
móc, nhân lực phải nằm chờ mặt bằng 
làm đội chi phí. Xác định rõ điều này, 
chủ đầu tư dự án đã rất tích cực phối 
hợp với chính quyền địa phương cùng 
“xắn tay” vận động, tuyên truyền người 
dân sớm bàn giao mặt bằng theo đúng 
quy định Nhà nước. 

Ông Nguyễn Văn Phương, Tổng 
giám đốc CTCP BOT QL1 Bình Thuận 
chia sẻ: “Tuyến QL1 qua Bình Thuận dài 
và có khối lượng GPMB rất lớn. Xác 
định mặt bằng là vấn đề then chốt để dự 
án sớm hoàn thành, nhà đầu tư phải 
luôn cầu thị với người dân để tạo sự 
đồng thuận. Trong quá trình thi công, 
chủ đầu tư đã phải bố trí ba cán bộ 
chuyên trách làm GPMB. Nhiệm vụ của 
các cán bộ này là phải thường trực bám 

sát từng hộ dân giải quyết từng trường 
hợp, tư vấn đề xuất các hướng giải 
quyết phù hợp với các quy định của 
pháp luật. Do luôn bám sát công trường 
nên công tác GPMB đã được bàn giao 
nhanh phục vụ thi công đưa công trình 
về đích trước nhiều tháng”. 

Chỉ huy trưởng gói thầu số 5 
(CTCP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc), 
người được UBND tỉnh Bình Thuận tặng 
Bằng khen vì có thành tích xuất sắc 
trong công tác vận động bàn giao mặt 
bằng thi công mở rộng QL1 thuộc dự án 
TPCP chia sẻ, gói thầu của đơn vị đi 
qua thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, 
mật độ dân cư rất đông đúc nên công 
tác bàn giao mặt bằng ban đầu rất 
chậm. Tuy nhiên, nhà thầu luôn bám sát 
tiếp xúc từng hộ dân giải thích các khiếu 
nại, vận động người dân bàn giao mặt 
bằng. Bên cạnh đó, nhờ có sự vào cuộc 
quyết liệt của lãnh đạo Bộ GTVT cùng 
UBND tỉnh Bình Thuận đã có chỉ đạo 
quyết liệt nên công tác GPMB được đẩy 
nhanh. Nhờ vậy cùng với các gói thầu 
khác, gói số 5 cũng cán đích trước tiến 
độ 7 tháng. 

Địa phương vào cuộc quyết liệt 

Cũng liên quan đến GPMB, anh 
Nguyễn Ngọc Nghĩa, Phó giám đốc Ban 
QLDA QL55 (thuộc Sở GTVT Bình 
Thuận), một trong những cá nhân được 
lãnh đạo tỉnh Bình Thuận và Bộ GTVT 
tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc 
trong công tác vận động bàn giao mặt 
bằng thi công mở rộng QL1 cho biết, 
ngay khi dự án mở rộng QL1 được triển 
khai, được Sở GTVT giao nhiệm vụ làm 
công tác GPMB, tôi và nhiều anh em 
khác phải luôn bám sát địa bàn, tư vấn 
giải quyết cả “núi” hồ sơ đất đai cho 
người dân…, đồng thời vận động người 
dân sớm bàn giao mặt bằng theo đúng 
quy định pháp luật. 

T 
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“Điều quan trọng nhất là phải sâu 
sát đi thực tế đến từng hộ dân lắng nghe 
tâm tư nguyện vọng của người dân. Với 
những trường hợp gặp rắc rối về giấy tờ 
nhà đất, người cán bộ cần tư vấn và gỡ 
vướng theo đúng pháp luật, đồng thời 
đề xuất các cơ quan ban, ngành liên 
quan giải quyết nhanh nhất cho bà con”, 
anh Nghĩa chia sẻ. 

Việc đưa công trình vào khai thác 
sớm so với kế hoạch không chỉ giúp nhà 
đầu tư tiết giảm kinh phí xây dựng mà 
còn góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu 
đi lại của người dân, giảm TNGT, tạo 
động lực thúc đẩy phát triển KT-XH của 
tỉnh Bình Thuận nói riêng và khu vực 
Nam Trung bộ nói chung. Theo Ban 
ATGT tỉnh, 9 tháng đầu năm 2015, trên 
địa bàn Bình Thuận xảy ra 137 vụ 
TNGT, làm chết 162 người, bị thương 
442 người. So với cùng kỳ năm 2014 

giảm 57 vụ (-10,7%), giảm 21 người 
chết (-8,1%), tăng một người bị thương 
(0,2%). 

“Dự án nâng cấp, mở rộng QL1 các 
đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Thuận có 
khối lượng đền bù giải tỏa rất lớn, ảnh 
hưởng hơn 7.500 hộ dân, trong đó có 
628 hộ phải bố trí tái định cư. Nhưng với 
nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính 
trị, được người dân đồng thuận, hưởng 
ứng cao, nhiều hộ dân đã bàn giao mặt 
bằng trước, nhận tiền đền bù sau. Chính 
vì vậy, công tác bàn giao mặt bằng cho 
các nhà đầu tư đảm bảo theo tiến độ đề 
ra”, ông Nguyễn Ngọc, Phó chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận phát biểu tại lễ 
thông xe.  

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

(ngày 23 tháng 11)

__________________________________ 

QUỐC LỘ 1A QUA BÌNH THUẬN SẼ HOÀN THÀNH VÀO CUỐI NĂM 

ính đến ngày 9/11, dự án nâng cấp, 
mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh 

Bình Thuận đã hoàn thành và thông xe 
gần 120 km. Những đoạn còn lại đang 
được gấp rút thi công để hoàn thành vào 
cuối năm 2015, TTXVN dẫn lời Giám 
đốc Sở GTVT tỉnh Bình Thuận Phạm 
Văn Nam cho biết. 

Theo Sở GTVT Bình Thuận, dự án 
này chia thành nhiều gói thầu và phần 
lớn đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. 

Riêng đối với gói thầu biến đổi khí 
hậu trên Quốc lộ 1A có tổng chiều dài 
11,7 km với 828 hộ bị giải tỏa (thuộc dự 
án kể trên), Sở đang phối hợp với các 
cơ quan chức năng gấp rút di dời công 
trình, hạ tầng để các đơn vị thi công. 
Hiện nay, các địa phương đã cơ bản 
hoàn thành đền bù giải phóng mặt bằng. 

Về một số vướng mắc liên quan 
đến bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân, 
lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các 

huyện rà soát, đề ra phương án để giải 
quyết các vướng mắc, tăng cường tuyên 
truyền, thông báo rõ chủ trương, chính 
sách cũng như giải quyết kịp thời ý kiến 
của nhân dân, vận dụng tối đa các chính 
sách để hỗ trợ người dân, không để 
người dân bị thiệt thòi trong quá trình 
giải tỏa, đền bù… 

Với sự tập trung từ phía nhà thầu, 
toàn bộ gói thầu biến đổi khí hậu này sẽ 
hoàn thành trong năm 2015. Như vậy, 
cuối năm nay, toàn bộ dự án nâng cấp, 
mở rộng Quốc lộ 1A qua địa bàn Bình 
Thuận sẽ hoàn thành. 

Bình Thuận là tỉnh có số km đường 
Quốc lộ 1A phải nâng cấp dài nhất trong 
dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A 
đoạn từ Thanh Hóa đến Cần Thơ. 

Tuấn Minh // 
http://baochinhphu.vn/ .- 2015  

(ngày 9 tháng 11)

T 
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CHỜ MỞ DẢI PHÂN CÁCH QL1 QUA BÌNH THUẬN 

au khi hoàn thành nâng cấp, mở rộng 
tuyến QL1 qua Bình Thuận đã tạo 

thuận lợi cho địa phương phát triển kinh 
tế. 

 

Một đoạn QL1 qua Bình Thuận 

Ông Lê Tiến Phương, Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, sau khi 
hoàn thành nâng cấp, mở rộng tuyến QL1 
qua Bình Thuận đã tạo thuận lợi đáng kể 
cho địa phương phát triển kinh tế. Việc đặt 
dải phân cách ở giữa QL1 đã góp phần 
giảm TNGT. Tuy nhiên, từ phản ánh 
của người dân và doanh nghiệp ở một số 
điểm đặt dải phân cách chưa hợp lý nên 
tỉnh đã đi khảo sát và nhận thấy, phản ánh 
của người dân và doanh nghiệp là chính 
xác. VÌ thế, UBND tỉnh Bình Thuận đã có 
văn bản kiến nghị Tổng cục đường bộ VN 
điều chỉnh, mở thêm dải phân cách để tạo 
thuận lợi cho lưu thông và phát triển kinh 
tế. 

Sau khi nhận được văn bản của 
UBND tỉnh Bình Thuận, Tổng cục Đường 
bộ VN đã cử cán bộ đi khảo sát thực tế và 
có quyết định mở dải phân cách tại Km 
1710+100 đoạn đi qua thôn Phú Sơn, Phú 
Khánh và xã Hàm Mỹ (huyện Hàm Thuận 

Nam). Đây là khu dân cư, khu vực có 
nhiều cơ sở sản xuất thanh long nằm ven 
QL1, lưu lượng xe tải, xe container 
thường xuyên ra vào với mật độ cao. Ông 
Trần Ngọc Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH 
Thanh long Hoàng Hậu (Bình Thuận) cho 
biết, vị trí Km 1710+100 hai bên đường có 
nhiều cơ sở sản xuất thanh long nên hàng 
ngày lượng xe tải, container tấp nập ra 
vào, nhưng do chưa có điểm mở dải phân 
cách nên giao thông nơi đây khá lộn xộn. 
Xe vào các kho bốc xếp hàng hóa gặp rất 
nhiều khó khăn, gây nguy hiểm, mất 
ATGT. “Để qua đường, các phương tiện 
này phải chạy gần 1,5km mới có điểm 
quay đầu gây tốn kém, khó khăn cho việc 
vận chuyển hàng hóa… Vừa qua, chúng 
tôi có đơn kiến nghị và được cấp trên cho 
mở dải phân cách, người dân rất vui 
nhưng không hiểu sao đến nay vẫn chưa 
thực hiện!?”, ông Hiệp thắc mắc. 

Trao đổi với Báo Giao thông, ông 
Nguyễn Công Thanh, Phó cục trưởng Cục 
QLĐB IV cho biết, việc mở dải phân cách 
giao Ban QLDA 1 chỉ đạo nhà thầu thi 
công triển khai thực hiện. Tuy nhiên, sau 
khi rà soát kiểm tra đến thời hạn 30/10 
nhưng nhà thầu vẫn chưa thực hiện nên 
mới đây, Cục đã tiếp tục có văn bản nhắc 
nhở nhà thầu thi công sớm, thực hiện 
nghiêm chỉ đạo của Tổng cục đường bộ 
VN. “Quan điểm của Cục QLĐB IV sẽ đôn 
đốc nhà thầu thi công thực hiện việc mở 
dải phân cách tại vị trí này nhằm tạo điều 
kiện thuận lợi cho người dân đi lại và đảm 
bảo ATGT”, ông Thanh thông tin. 

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

(ngày 26 tháng 11)
__________________________________ 

ĐƯỜNG VEN BIỂN BÌNH THUẬN CÁN ĐÍCH SỚM NHIỀU THÁNG 

ường ven biển Bình Thuận đang đẩy 
mạnh tiến độ thi công thảm nhựa vượt 

tiến độ nhiều tháng so với kế hoạch. Theo kế 
hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào cuối tháng 
10/2016. Dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh 
đạo Sở GTVT Bình Thuận (chủ đầu tư dự án), 

và sự nỗ lực và triển khai thi công thần tốc 
của nhà thầu là Công ty Cổ phần Đầu tư và 
Xây dựng 515 dự án này có thể sẽ về đích 
gần 1 năm so với kế hoạch. 

S 

Đ 
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Ông Trần Văn Dũng-Chỉ huy phó thi 
công tuyến đường này cho hay, đơn vị thi 
công đã hoàn thành công tác đào và đắp nền 
đường, cống kỹ thuật, cống thoát nước dọc, 
cống thoát nước ngang, cấp phối đá dăm; 
tường chắn cát bổ sung. Đến nay dự án đã 
sắp hoàn thành, đơn vị thi công đang bố trí 
nhiều đội chia làm 3 mũi thảm bê tông nhựa 
phấn đấu đưa công trình về đích vượt tiến 
độ nhiều tháng theo kế hoạch ban đầu. 

 

Công nhân làm vệ sinh mặt đường để thảm nhựa. 

Đại diện Ban QLDA, ông Nguyễn Thanh 
Hiền-PGĐ Trung tâm QLDA và TVXD CTGT 
(thuộc Sở GTVT Bình Thuận) cho biết: Tiến 
độ hiện nay rất khả quan, toàn tuyến đã đạt 
gần 90% khối lượng, dự án này sẽ hoàn 
thành trước kế hoạch nhiều tháng. Đến nay 
đơn vị thi công cũng đã thảm nhựa được hơn 
20km, các hạng mục phụ khác như: lát vỉa hè, 
cống thoát nước, hệ thống chiếu sáng đang 
được đơn vị thi công gấp rút triển khai. 

Theo ông Hiền trong chuyến đi thị sát 
tháng 10 vừa qua ông Lê Tiến Phương, chủ 
tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu chủ 
đầu tư và Nhà thầu sớm hoàn thành việc 
thảm nhựa trên toàn tuyến để thông xe dự án 
dịp cuối năm 2015. Tạo điều kiện cho người 
dân đi lại thuận lợi, phát huy hiệu quả kinh tế 
của dự án. 

 

Tuyến đường ven biển Bình Thuận sau khi đưa vào 
khai thác sẽ rút ngắn hành trình từ TP Phan Thiết đi 
Ninh Thuận. 

Trao đổi với Báo Giao thông. ông 
Nguyễn Thành Tâm-Phó chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận cho biết: Dự án đường ven 
biển đoạn Hòa Thắng - Hòa Phú là công trình 
giao thông trọng điểm của tỉnh. Sau khi hoàn 
thành tuyến đường này sẽ kết nối với trục 
đường ven biển từ Lagi đến Tuy Phong 
dài192km, kết nối vào hệ thống đường ven 
biển quốc gia đáp ứng mục tiêu quan trọng 
phục vụ kinh tế-xã hội và an ninh quốc phòng 
ở địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch biển. 
Dự án đường ven biển Bình Thuận được khởi 
công vào đầu tháng 6/2014, có điểm đầu tại 
ngã ba Hồng Thắng (xã Hòa Thắng, huyện 
Bắc Bình) và điểm cuối giao với cầu Sông Lũy 
kết nối với QL1 (xã Hòa Phú, huyện Tuy 
Phong). Chiều dài tuyến đường dài hơn 23km 
bao gồm 2 đoạn, đoạn km68+214 bề rộng nền 
đường 50m; km68+214,68 đến km69+966,42 
bề rộng nền đường 45,5m. Trong đó bề rộng 
mặt đường 24m, gồm hai làn đường, rộng 
12m/làn. Tổng mức đầu tư dự án gần 1.000 tỷ 
đồng. 

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

(ngày 4 tháng 10)

__________________________________ 

 
HƠN 30 TỶ ĐỒNG HỖ TRỢ NGƯ DÂN 

UBND tỉnh Bình Thuận vừa Quyết định chi ngân sách năm 2015 hỗ trợ ngư dân bám biển 
số tiền 30,1 tỷ đồng thông qua Kho bạc Nhà nước tỉnh để chi cho các tổ chức, cá nhân 
hoạt động khai thác và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa bờ, theo Quyết định 
của Thủ tướng Chính phủ (đợt 3-2015). Trong đó: TP Phan Thiết được hỗ trợ gần 1,2 tỷ 
đồng, huyện Tuy Phong 953 triệu đồng; thị xã La Gi gần 4,5 tỷ đồng và huyện Phú Quý hơn 
22,7 tỷ đồng. Đây là nguồn kinh phí do Trung ương hỗ trợ cho địa phương thực hiện Quyết 
định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ 
trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa.    

Yên Thành / Đại đoàn kết.- 2015.- Số 307 (ngày 3 tháng 11).- Tr.7 
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LẦN ĐẦU TIÊN HỘI CHỢ HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO ĐẾN 
BÌNH THUẬN 

ừ ngày 10 đến 15-11, Tại Trung tâm 
Văn hóa Bình Thuận, tỉnh Bình Thuận 

sẽ diễn ra hội chợ Hàng Việt Nam chất 
lượng cao (HVNCLC) với sự tham gia của 
hơn 100 doanh nghiệp gồm 250 gian 
hàng. Chương trình do Hội Doanh nghiệp 
HVNCLC phối hợp cùng Trung tâm Xúc 
tiến thương mại Bình Thuận tổ chức và là 
lần đầu tiên hội chợ được tổ chức tại tỉnh 
Bình Thuận. 

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội 
Doanh nghiệp HVNCLC, cho biết hội chợ 
HVNCLC Bình Thuận lần này có quy mô 
lớn hy vọng sẽ đem đến cho người tiêu 
dùng những sự trải nghiệm mới và thúc 
đẩy cho các doanh nghiệp tìm hiểu thêm 
về thị trường này. Đại diện ban tổ chức 

cho biết Bình Thuận với nhiều nông sản 
nổi tiếng như thanh long, nho, táo… 
nhưng phát triển còn manh mún, nhỏ lẻ. 
Đặc biệt, người dân chưa áp dụng những 
thành tựu khoa học kỹ thuật trong canh 
tác và phát triển sản phẩm. 

Việc phát triển nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp 
chế biến để nâng cao chuỗi giá trị nông 
sản là một trong những xu hướng tất yếu 
hiện nay. Hội Doanh nghiệp HVNCLC 
phối hợp cùng Sở Khoa học và Công 
nghệ tỉnh Bình Thuận tổ chức buổi hội 
thảo thúc đẩy ứng dụng công nghệ để 
nâng cao giá trị nông sản Bình Thuận. 

Tú Uyên // http://phapluattp.vn/ .- 2015 
(ngày 9 tháng 11)

__________________________________ 

CHỐT PHƯƠNG ÁN GIÁ ĐẤT DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ DU LỊCH BIỂN 
PHAN THIẾT 

 

Phối cảnh một góc Khu đô thị biển Phan Thiết 
theo quy hoạch đã được phê duyệt 

hủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 
Thuận Lê Tiến Phương cho phóng 

viên Báo Đầu tư biết, ông vừa ký quyết 
định số 3371/QĐ-UBND vào ngày 
25/11/2015 phê duyệt giá đất cụ thể để 
tính tiền sử dụng đất đối với diện tích hơn 
363.523 m2 được phép chuyển quyền sử 
dụng đất của dự án Khu đô thị du lịch biển 
Phan Thiết. Theo quyết định nói trên, tỉnh 

Bình Thuận phê duyệt giá đất cụ thể để 
tính tiền sử dụng đất đối với diện tích 
được phép chuyển mục đích sử dụng đất 
của dự án Khu đô thị du lịch biển Phan 
Thiết là hơn 936,8 tỷ đồng. Theo đó, giá 
đất được xác định theo phương pháp 
thặng dư. Sau khi nhà đầu tư  triển khai 
thực hiện công trình và được nghiệm thu 
đưa vào sử dụng theo đúng quy định của 
Luật Xây dựng năm 2014. 

 Trong trường hợp nếu tổng chi phí 
đầu tư kết cấu hạ tầng được kiểm toán, 
quyết toán thấp hơn chi phí đầu tư xây 
dựng (dự tính khoảng 1.693 tỷ đồng) 
trong giai đoạn này thì nhà đầu tư có trách 
nhiệm nộp bổ sung vào ngân sách nhà 
nước phần chênh lệch. Trường hợp tổng 
chi phí đầu tư kết cấu hạ tầng phát sinh 
tăng thì chỉ được phát sinh trong phạm vi 
chi phí dự phòng, không được  tăng làm 
vượt chi phí dự phòng. Tỉnh Bình Thuận 
cũng yêu cầu Công ty Khu đô thị du lịch 
biển Phan Thiết (Công ty thành viên Công 

T 

C 
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ty cổ phần Rạng Đông) thực hiện đúng 
cam kết tại công văn số 98 CV/TH-BPT 
ngày 02/10/2015. 

Dự án Khu đô thị du lịch biển Phan 
Thiết tọa lạc tại phường Phú Thủy, thành 
phố Phan Thiết là dự án lớn cả về quy 
mô, kết cấu hạ tầng. Trước đó, phương 
án xác định giá trị đất để chủ đầu tư thực 
hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước 
được UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo chặt 
chẽ. Cụ thể, Hội đồng thẩm định giá của 
tỉnh, Công ty Cổ phần Thông tin và thẩm 
định giá Miền Nam và các sở, ngành liên 
quan của tỉnh Bình Thuận tiến hành các 
khâu, các bước thẩm định giá đất khá 
công phu, đã bám sát các quy định, thông 
tư hướng dẫn và đã thu thập khảo sát 
nhiều thông tin liên quan để làm cơ sở 
tính toán xác định giá đất theo đúng trình 
tự, sát hợp với tình hình thực tế và tạo 
được sự đồng thuận thống nhất của nhân 
dân. 

Dự án Khu đô thị du lịch biển Phan 
Thiết có mục tiêu phục vụ nhu cầu cho 
khoảng 10 ngàn cư dân, trong đó 6 ngàn 
người sinh sống ổn định và khoảng 4 
ngàn khách thăm quan, du lịch, nghỉ 
dưỡng. Với định hướng xây dựng một khu 
đô thị hiện đại mang tầm vóc của thành 
phố du lịch trong tương lai Khu đô thị này 

có cơ cấu sử dụng đất hợp lý, ưu tiên cho 
mục đích sử dụng như giao thông, công 
viên cây xanh, đất công cộng. Cụ thể, đất 
cho giao thông 19,7 ha, đất công viên cây 
xanh 5,6 ha chiếm hơn 40% tổng diện tích 
của toàn. 

Dự án này được chuyển đổi mục 
đích sử dụng đất từ Dự án sân gôn Phan 
Thiết. Khi còn là sân gôn không gian kiến 
trúc đô thị đứt gãy vì bị sân gôn án ngữ 
trước mặt biển. Thủ tướng Chính phủ đã 
đồng ý đưa sân gôn này ra khỏi quy 
hoạch và tỉnh Bình Thuận chấp thuận 
chuyển đổi mục đích sử dụng đất dự án 
sang đất ở đô thị nhằm tạo điều kiện khai 
thác, sử dụng quỹ đất hợp lý và hiệu quả 
góp phần chỉnh trang đô thị đưa Phan 
Thiết xứng tầm với vị thế thành phố du 
lịch trong tương lai. Dự kiến tổng mức đầu 
tư toàn Dự án Khu đô thị du lịch biển 
Phan Thiết trên 3000 tỷ đồng. 

Với việc chốt phương án giá đất dự 
án tạo điều kiện cho chủ đầu tư sớm triển 
khai dự án phục vụ nhu cầu phát triển cấp 
thiết Thành phố Phan Thiết. 

Ngọc Tuấn // 
http://dautubds.baodautu.vn/ .- 2015 

(ngày 28 tháng 11)

__________________________________ 

BÌNH THUẬN KHAI THÁC HIỆU QUẢ TIỀM NĂNG KINH TẾ BIỂN 

hát huy thế mạnh vùng biển đẹp và 
ngư trường rộng lớn, hơn 10 năm 

qua, Bình Thuận đã đẩy mạnh đầu tư 
khai thác hiệu quả kinh tế biển trên địa 
bàn tỉnh. Cơ cấu ngành nghề đang có 
sự thay đổi lớn. Ngoài các ngành nghề 
truyền thống, đã xuất hiện nhiều ngành 
kinh tế biển gắn với công nghệ - kỹ thuật 
hiện đại như khai thác dầu khí, đánh bắt 
xa bờ, vận tải biển, du lịch biển - đảo… 

Bình Thuận là tỉnh duyên hải Nam 
Trung bộ, thuộc vùng kinh tế Đông Nam 
bộ và nằm trong khu vực chịu ảnh 
hưởng của địa bàn kinh tế trọng điểm 
phía Nam. Bình Thuận có bờ biển dài 

gần 200 km, từ Mũi Đá Chẹt giáp Cà Ná 
(tỉnh Ninh Thuận) đến bãi Đá Bồi Bình 
Châu (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu). Đồng thời 
tỉnh quản lý vùng lãnh hải, ngư trường 
rộng 52.000 km2, có đảo Phú Quý ngoài 
khơi nằm cách thành phố Phan Thiết 
120 km và đảo Hòn Hải là điểm để xác 
định đường cơ sở của vùng biển Việt 
Nam. Toàn tỉnh có 7 huyện, thị xã, thành 
phố ven biển và hải đảo (Tuy Phong, 
Bắc Bình, Phan Thiết, Hàm Thuận Nam, 
La Gi, Hàm Tân và Phú Quý). Nghề cá 
phát triển từ lâu, nhất là ở các địa 
phương Phan Thiết, Tuy Phong, La Gi 
và Phú Quý hình thành nên truyền thống 
và nét văn hóa nghề cá đặc sắc. Vùng 

P 
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biển Bình Thuận tiếp giáp liên thông với 
các ngư trường lớn của cả nước như 
khu vực Trường Sa - Nhà giàn DK1, nên 
tỉnh có lợi thế phát triển khai thác hải 
sản trên các vùng biển khơi, xa bờ. 

* Lợi thế ngành kinh tế du lịch 
biển. 

Phát huy lợi thế về thiên nhiên ưu 
đãi, trong những năm qua, Bình Thuận 
đã xác định du lịch là một trong những 
ngành mũi nhọn mang tính đột phá của 
địa phương. Chính vì vậy, tỉnh đã tập 
trung mọi nguồn lực đầu tư khai thác có 
hiệu quả tiềm năng và lợi thế vốn có. 
Nhờ sự đổi mới trong công tác quản lý, 
đa dạng hóa sản phẩm phục vụ du 
khách cộng với sự quyến rũ của du lịch 
biển, hàng năm lượt du khách đến tham 
quan và nghỉ dưỡng đều tăng cao. Đặc 
biệt, các dịch vụ thể thao giải trí trên 
biển như: lướt ván diều, lướt ván buồm, 
đánh golf đã tạo sức hút và kéo dài thêm 
thời gian lưu trú của khách du lịch ở 
khắp nơi. 

Ông Ngô Minh Chính, Giám đốc Sở 
Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình 
Thuận cho biết: Với bờ biển dài gần 200 
km và được thiên nhiên ưu đãi, những 
năm gần đây, tỉnh đã khai thác có hiệu 
quả các loại hình kinh tế du lịch ven 
biển, nhất là thể thao trên biển; tổ chức 
các sự kiện lễ hội, văn hóa truyền thống 
miền biển… Tính đến tháng 11/2015, 
toàn tỉnh có 393 dự án du lịch được 
chấp thuận đầu tư còn hiệu lực, với tổng 
diện tích đất 7.357 ha và tổng vốn đăng 
ký đầu tư là 55.294 tỷ đồng (trong đó có 
32 dự án đầu tư nước ngoài). Trong đó 
có một số dự án có quy mô từ 200 - 500 
ha. Cơ sở vật chất, dịch vụ phục vụ du 
lịch phát triển nhanh cả về số lượng và 
chất lượng với 290 cơ sở lưu trú với 
tổng số 10.921 phòng và hơn 500 căn 
hộ, biệt thự cho khách du lịch thuê. 

Bình Thuận hiện đã trở thành khu 
du lịch trọng điểm của quốc gia với các 
loại hình du lịch nghỉ dưỡng, tham quan, 
du lịch kết hợp chơi thể thao, du lịch tín 

ngưỡng, du lịch MICE… Du lịch phát 
triển đã góp phần quan trọng cho sự 
tăng trưởng và phát triển kinh tế của 
Bình Thuận. GRDP (Tổng sản phẩm nội 
tỉnh) du lịch tăng hàng năm 5,5%/năm, 
năm 2014 GRDP chiếm tỷ trọng khoảng 
7,5% GRDP của tỉnh. Giúp giải quyết 
nhiều công ăn việc làm, thu nhập ổn 
định cho hàng ngàn lao động ở địa 
phương, đặc biệt là lao động nông thôn, 
lao động các vùng ven biển. Mặt khác, 
du lịch phát triển đã góp phần gìn giữ và 
phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn 
hóa, các tài nguyên thiên nhiên trên địa 
bàn tỉnh. 

* Mũi nhọn khai thác hải sản xa 
bờ 

Với ngư trường rộng lớn khoảng 
52.000 km2, Bình Thuận còn có tiềm 
năng rất lớn về khai thác hải sản. Đây là 
một trong những ngư trường lớn của cả 
nước, có nguồn lợi hải sản phong phú. 
Diện tích các bãi bồi, bãi triều ven sông 
và cận bờ biển có thể nuôi tôm bán 
thâm canh. Đảo Phú Quý có thể nuôi cá 
lồng bè và các loại hải sản khác... Đến 
nay, tỉnh đã có 4 trung tâm nghề cá 
gồm: Phan Thiết, La Gi, Phan Rí Cửa và 
huyện đảo Phú Quý; cơ cấu nghề khai 
thác hải sản chuyển dịch đúng hướng, 
thuyền công suất lớn tăng. Đặc biệt, 
Bình Thuận đã bước đầu phát huy hiệu 
quả mô hình khai thác xa bờ, gắn với 
dịch vụ hậu cần, thu mua, sơ chế biến, 
bảo quản sản phẩm trên biển, xây dựng 
mô hình tổ đoàn kết khai thác hải sản. 

Hiện nay, tổng số tàu thuyền toàn 
tỉnh gần 8.000 chiếc với tổng công suất 
gần 738.000 cv; trong đó có khoảng 
2.000 tàu thuyền công suất lớn đánh bắt 
xa bờ, làm dịch vụ hậu cần, thu mua, sơ 
chế sản phẩm trên biển. Thực hiện chủ 
trương của tỉnh, từ năm 2008 đến nay, 
toàn tỉnh đã thành lập trên 620 tổ đoàn 
kết đánh bắt trên biển với sự tham gia 
của hơn 4.000 thuyền công suất lớn. 
Đến nay, tỉnh Bình Thuận cũng đã thành 
lập 5 nghiệp đoàn nghề cá tại 4 huyện, 
thị, thành phố với 72 tàu đánh bắt xa bờ 
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với sự tham gia của 746 đoàn viên 
nghiệp đoàn. Đây là những mô hình hợp 
tác giúp đỡ nhau trong khai thác, tiêu 
thụ sản phẩm, trao đổi kinh nghiệm đánh 
bắt hải sản và hỗ trợ tìm kiếm, cứu hộ, 
cứu nạn khi có sự cố trên biển, đồng 
thời góp phần bảo vệ, an ninh trật tự, 
bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển. 
Nhờ đầu tư tàu công suất lớn bám biển 
dài ngày, hàng năm ngư dân Bình 
Thuận khai thác khoảng 180.000 tấn hải 
sản các loại. Cùng với đó, nghề nuôi 
trồng thủy đặc sản, sản xuất, tiêu thụ 
tôm giống cũng phát triển mạnh, hàng 
năm sản lượng nuôi trồng ước đạt gần 
15.000 tấn và sản xuất, tiêu thụ hơn 2 tỷ 
con tôm giống. Bình Thuận là tỉnh đi đầu 
cả nước trong phát triển đội tàu dịch vụ 
hậu cần thu mua hải sản trên biển với 
hơn 100 tàu công suất lớn, chuyên thu 
mua hải sản tại vùng biển Trường Sa, 
Nhà giàn DK1… 

* Khai thác hiệu quả tiềm năng 
kinh tế biển trong tương lai 

Nhờ khai thác hiệu quả kinh tế biển 
trong những năm qua, đến nay Bình 
Thuận trở thành một trong những trung 
tâm du lịch biển lớn nhất cả nước với 
tên gọi “Thủ đô resort của Việt Nam”. 
Bên cạnh đó, Bình Thuận hiện là một 
trong 3 ngư trường khai thác hải sản lớn 
nhất của cả nước. Vì vậy, để khai thác 
hiệu quả bền vững kinh tế biển trong 
thời gian tới, Bình Thuận đã đề ra các 
chính sách, biện pháp để huy động tối 
đa các nguồn vốn đầu tư hoàn chỉnh hệ 
thống kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển 
kinh tế biển đảo. 

Ông Lê Tiến Phương, Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận cho biết: Tỉnh đã 
đề ra mục tiêu đưa tốc độ tăng trưởng 
kinh tế biển cao gấp 1,3 lần tốc độ tăng 
trưởng chung của nền kinh tế tỉnh trong 
giai đoạn 2016 - 2020; trong đó ngành 
thủy sản tăng bình quân 10%/năm, công 
nghiệp chế biến thủy sản tăng 75%/năm, 
du lịch 19,3%/năm và đến năm 2020 sản 
lượng nước mắm đạt 42 triệu lít, xuất 
khẩu thủy sản đạt 170 triệu USD. Để đạt 

được mục tiêu đề ra, trước hết cần phải 
khắc phục cho được tình trạng chồng 
lấn các quy hoạch, trên cơ sở rà soát và 
triển khai thực hiện tốt quy hoạch phát 
triển các ngành kinh tế biển. 

Theo ông Lê Tiến Phương, tỉnh 
Bình Thuận cũng đã đề ra Chương trình 
hành động triển khai thực hiện các Nghị 
quyết của Trung ương về Chiến lược 
biển Việt Nam đến năm 2020. Theo đó, 
Bình Thuận tập trung thực hiện 9 nhiệm 
vụ trọng tâm khai thác hiệu quả nền kinh 
tế biển như: tiếp tục rà soát, điều chỉnh, 
bổ sung các quy hoạch phù hợp với điều 
kiện thực tế và định hướng phát triển 
kinh tế - xã hội, các ngành, lĩnh vực liên 
quan đến biển, đảo và kết cấu hạ tầng 
vùng biển, hải đảo, cụ thể hóa và triển 
khai thực hiện các cơ chế, chính sách 
nhằm thúc đẩy kinh tế biển phát triển 
vững chắc. Tỉnh khuyến khích, thu hút 
và ưu tiên các nguồn lực đầu tư khai 
thác tiềm năng, phát triển các ngành, 
lĩnh vực kinh tế biển có lợi thế so sánh 
gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh 
vùng biển. Cùng với đó, Bình Thuận 
tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ, đẩy 
mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 
kinh tế - xã hội, đô thị ven biển và hải 
đảo; thực hiện các chính sách an sinh 
xã hội; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, 
cải thiện đời sống cho người lao động… 

Biển Việt Nam nói chung và vùng 
biển Bình Thuận nói riêng chứa đựng 
nhiều tiềm năng to lớn về kinh tế, nhưng 
để biến các tiềm năng ấy thành nguồn 
lực, động lực đẩy mạnh sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh, Bình 
Thuận phải huy động nhiều nguồn lực 
và triển khai nhiều biện pháp tích cực, 
tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế đẩy 
mạnh phát triển toàn diện, bền vững 
kinh tế biển gắn với tái cơ cấu kinh tế 
của tỉnh để kinh tế biển trở thành ngành 
kinh tế động lực quan trọng thúc đẩy 
quá trình tăng trưởng kinh tế của tỉnh. 

// http://dangcongsan.vn/ .- 2015 
(ngày 17 tháng 11)
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NGƯỜI THẦY GÓP PHẦN CỨU TRÒ KHỎI ÁN OAN 

ng Nguyễn Thận, nguyên Chủ tịch 
UBND xã Tân Minh (Hàm Tân, 

Bình Thuận), từng là thầy giáo của hai 
bị can trong vụ án vườn điều và của 
ông Huỳnh Văn Nén. Ông đã rất kiên 
trì, quyết liệt, chấp nhận bị ảnh hưởng 
cả sinh mạng chính trị để cứu giúp học 
trò. 

 
Ông Nguyễn Thận và cụ Huỳnh Văn Truyện 
trong lần ra Hà Nội kêu oan cho ông Nén 
năm 2013. Ảnh: Huỳnh Trung Nghĩa. 

20 năm vì sự nghiệp giáo dục 

Tốt nghiệp trung cấp sư phạm, 
ông Nguyễn Thận dạy học từ năm 
1976. Năm 1979 ông được bổ nhiệm 
làm Hiệu phó Trường TH Tân Minh, 
sau này là trường cấp 1-2 Tân Minh 
khi mới 21 tuổi. Hồi đó vừa qua chiến 
tranh, Tân Minh nhiều dân lưu tán, học 
trò đi học khi đã lớn tuổi, như học trò 
Huỳnh Văn Nén sinh năm 1962, chỉ 
thua thầy Thận 6 tuổi. Hai em vợ ông 
Nén là Nguyễn Văn Tiền, Nguyễn Thị 
Tiến, bị tù oan trong vụ án vườn điều 
cũng là học trò của thầy Nguyễn Thận. 
Năm 1983 ông Thận được bầu làm ủy 
viên thư ký UBND xã Tân Minh, sau đó 
làm Trưởng công an xã, Chủ tịch 
UBND xã… Khi đó xã Tân Minh quá 
rộng, ông Chủ tịch Nguyễn Thận đã chỉ 
đạo xây nhiều điểm trường.  

Xã Tân Minh có gần 18.000 dân, 
nhưng hằng năm chỉ có khoảng trên 

30 học sinh học lên lớp 10, vì trường 
PTTH ở thị trấn La Gi (nay là thị xã La 
Gi), cách xã Tân Minh hơn 30km. Làm 
sao có được trường PTTH tại xã, để 
bớt gánh nặng chi phí đi lại, ăn ở cho 
học sinh xã nghèo Tân Minh, cho 
nhiều cháu được học lên cao? Năm 
1995, ông Thận vận động được Trại 
giam Thủ Đức, Bộ Công an (Z.30, 
đóng trên địa bàn Tân Minh) tài trợ xây 
trường. Có đơn vị lo cơ sở vật chất rồi, 
nhân một dịp được gặp Phó Chủ tịch 
nước Nguyễn Thị Bình, ông Thận đề 
nghị bà có ý kiến với UBND tỉnh Bình 
Thuận về việc mở trường THPT ở Tân 
Minh. Trường học được xây dựng trên 
khu đất 5ha xã đã dành sẵn, hoàn 
thành vào tháng 1/1996 và được đặt 
tên là trường THPT Đức Tân (ghép từ 
tên Trại Thủ Đức và xã Tân Minh). 
Năm 1996, ông Nguyễn Thận được Bộ 
trưởng Bộ GD&ĐT tặng Huy chương 
Vì sự nghiệp Giáo dục. 

Bệnh nặng vẫn đi cứu trò 

Ngày 17/5/1998, ông Huỳnh Văn 
Nén bị bắt giam do bị nghi đã giết bà 
Lê Thị Bông đêm 23/4/1998. Tháng 
12/1998, ông Nén và lần lượt 9 người 
trong gia đình bên vợ ông bị khởi tố do 
bị nghi đã giết bà Dương Thị Mỹ tại 
một vườn điều ở thôn 2, Tân Minh đêm 
18/5/1993. Ngày 20/11/1999, Cơ quan 
CSĐT, Công an tỉnh Bình Thuận ra kết 
luận điều tra vụ án vườn điều (KLĐT). 
Khi đó, ông Thận vừa bị TNGT (ngày 
19/11/1999) với hậu quả nứt sọ, xuất 
huyết lưới nhện vỏ não, gãy xương 
quai hàm và xương đòn (trái)… Tuy 
sức khỏe rất kém, nhưng khi đọc 
KLĐT thấy kém thuyết phục, ngay trên 
giường bệnh ông đã giúp người thân 
các bị can làm đơn khiếu nại, kêu cứu 

II. GIÁO DỤC – VĂN HÓA 

Ô 

http://www.tienphong.vn/tag/cong-an
http://www.tienphong.vn/tag/dieu-tra
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cho họ. Tháng 9/2000, được tin 
Nguyễn Phúc Thành tố cáo Nguyễn 
Thọ và Hồ Văn Việt mới là thủ phạm 
giết bà Bông, ông Thận liền xác minh 
sơ bộ rồi làm báo cáo gửi tỉnh Bình 
Thuận và Trung ương, đề nghị làm 
rõ.   

Cám cảnh những đứa trẻ lăn lóc ngoài đời, 
ông Thận và nhà báo, nhạc sĩ Vũ Đức Sao 
Biển đã liên hệ với Làng trẻ em SOS Gò 
Vấp (thành phố Hồ Chí Minh), đưa được 3 
con ông Nén và 5 con nhỏ của 3 người kia 
vào Làng. 

Tháng 11/2000 toàn bộ 15 ha mía 
giống của gia đình ông Thận bỗng 
nhiên bị cháy sạch, rồi truyền đơn 
được rải khắp 17km QL1 qua xã Tân 
Minh, phao rằng Nguyễn Thận có cha 
làm quận trưởng chế độ Sài Gòn tại 
tỉnh Quảng Trị, bị cách mạng xử tử 
năm 1972... Nguyễn Thận bị thanh tra 
về quản lý tài chính rồi chuyển sang 
điều tra, kéo dài đến tháng 2/2004 mới 
có kết luận ông không tham ô, không 
khai gian lý lịch.  

Trong hoàn cảnh như vậy, ông 
vẫn vừa chu đáo cung cấp cho các 
nhà báo tài liệu liên quan đến hai vụ 
án, vừa tận tâm hỗ trợ các bị can và 
người thân của họ giải oan. Tháng 
4/2002, sau khi bản án sơ thẩm (lần 1) 
vụ án vườn điều bị tuyên hủy để điều 
tra lại, LS Phạm Thị Kim Anh (Đoàn 
Luật sư tỉnh Bình Dương) không thể 
tiếp tục bào chữa cho các bị cáo do 
một hoàn cảnh đặc biệt. Lúc đó, ông 
Thận bắt đầu suy kiệt về tài chính lẫn 
sức khỏe, lại đang bị điều tra, nhưng 
ông vẫn liên hệ được với LS Phạm 
Hồng Hải và LS Trần Vũ Hải ở Hà Nội, 
thuyết phục họ bào chữa miễn phí cho 
các bị can vụ án vườn điều. 

Trong vụ án vườn điều, có ba 
anh, em ruột của bà Nguyễn Thị Cẩm, 
vợ ông Nén bị bắt giam, có người vợ 
vừa qua đời trước khi bị bắt, có người 
bị vợ, chồng bỏ sau khi bị bắt. Tám 
đứa con của họ mới trên dưới 10 tuổi 

lâm cảnh bơ vơ không cha không mẹ. 
Ba đứa con của ông Nén còn có mẹ ở 
nhà, nhưng bà Cẩm cũng bị khởi tố, đi 
làm thuê không đủ nuôi con. 

Trên báo Tiền Phong số ra ngày 
27/2/2002, phóng viên Hồ Việt Khuê 
từng kể chuyện ba đứa con ông Nén 
thường phải ôm nhau ngủ để quên đói, 
có lần đứa này ngủ mơ được ăn, cắn 
vào tay đứa kia… Cám cảnh những 
đứa trẻ lăn lóc ngoài đời, ông Thận và 
nhà báo, nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển đã 
liên hệ với Làng trẻ em SOS Gò Vấp 
(thành phố Hồ Chí Minh), đưa được 3 
con ông Nén và 5 con nhỏ của 3 người 
kia vào Làng.  

Năm 2006, sau khi vụ án vườn 
điều được khẳng định là án oan, ông 
Nguyễn Thận cùng nhóm nhà báo 
chúng tôi và các LS gửi đơn đến các 
cấp có thẩm quyền ở Trung ương, kiến 
nghị xem xét lại vụ án Huỳnh Văn Nén. 
Năm 2007, ông Thận cùng cụ Huỳnh 
Văn Truyện, cha ông Nén và anh 
Huỳnh Trung Nghĩa, anh rể ông Nén 
mang đơn kêu oan ra Hà Nội. Nhưng 
các kiến nghị, đơn kêu oan bị bỏ qua. 
Ông Nguyễn Thận động viên cụ 
Truyện kiên trì kêu oan. 

Tháng 11/2013, dư luận chấn 
động với vụ án oan Nguyễn Thanh 
Chấn, cụ Truyện từ Cà Mau ra Tân 
Minh, nhờ ông Thận cùng đi ra Hà Nội 
lần cuối cùng. Lúc đó, ông Thận đang 
nghỉ dưỡng bệnh sau cơn nhồi máu cơ 
tim vì xơ vữa động mạch vành, vả lại 
ông đang là Phó Chủ tịch Ủy ban 
MTTQVN huyện Hàm Tân, đi mà 
không báo cáo với tổ chức là vi phạm 
quy chế làm việc, báo cáo thì chắc 
chắn không được đi. Cụ Truyện vừa 
nói vừa chảy nước mắt: “Nếu chú 
không đi được thì không bao giờ tôi có 
thể cứu thằng Nén”. Ông Thận lại soạn 
đơn kiến nghị, lên đường. 

Nguyễn Đình Quân/ Tiền phong.- 2015.- 
Số 324 (ngày 20 tháng 11).- Tr.6
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KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG HỌC SINH BỎ HỌC 

ới nhiều nỗ lực huy động trẻ đến 
trường của ngành giáo dục và 

các địa phương, sau hơn 2 tháng 
bước vào năm học 2015 - 2016, tình 
trạng học sinh bỏ học trên địa bàn 
tỉnh Bình Thuận đã có chuyển biến 
tích cực, số học sinh bỏ học giảm 
dần so với các năm học trước. Theo 
thống kê của Sở Giáo dục và Đào 
tạo, năm học 2015 - 2016, toàn tỉnh 
có 222.300 học sinh. Số học sinh bỏ 
học giữa chừng từ đầu năm học đến 
nay là 2.754 em, giảm 683 em so với 
cùng kỳ năm học 2014 - 2015. 

Để kịp thời hạn chế tối đa tình 
trạng học sinh bỏ học, duy trì sĩ số và 
củng cố kết quả phổ cập giáo dục 
tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo 
dục trung học cơ sở, ngay từ đầu 
năm học 2015 - 2016, Sở Giáo dục 
và Đào tạo đã phối hợp với các địa 
phương triển khai thực hiện đồng bộ 
nhiều giải pháp như: Đổi mới phương 
thức dạy và học; rà soát và vận động 
các học sinh có nguy cơ bỏ học; đẩy 
mạnh các cuộc vận động, phong trào 
có hiệu quả trong trường học như 
phong trào “Mỗi thầy cô giáo là tấm 
gương đạo đức tự học và sáng tạo”, 
“Trường học thân thiện - học sinh tích 
cực”… Nổi bật nhất là phong trào 
“Mỗi nhà giáo, cán bộ giáo dục giúp 
đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn”. 
Với nhiều hoạt động khác nhau như 
phối hợp với xã hội để giúp đỡ học 
sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh 
có nguy cơ bỏ học, tổ chức dạy phụ 
đạo ngay từ trong hè và đầu năm 
học, nắm bắt tâm tư tình cảm của 
học sinh… phong trào “Mỗi nhà giáo, 
cán bộ giáo dục giúp đỡ học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn” đã được đông 

đảo đội ngũ giáo viên hưởng ứng. 
Toàn tỉnh có hơn 12.000 giáo viên, 
cán bộ giáo dục, nhân viên đăng ký 
giúp đỡ 14.700 học sinh có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh có 
nguy cơ bỏ học giữa chừng. 

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, 
mặc dù tỷ lệ học sinh bỏ học hiện nay 
đã giảm nhưng vẫn còn cao, nhất là 
ở bậc trung học cơ sở (1.900 em). 
Nguyên nhân học sinh bỏ học chủ 
yếu là do hoàn cảnh khó khăn, các 
em phải lao động giúp gia đình kiếm 
sống, nhà ở cách xa trường, ảnh 
hưởng đến việc đi lại… Tuy nhiên, 
nguyên nhân chính vẫn là các em có 
học lực yếu, hổng kiến thức nên 
không theo kịp chương trình, dẫn đến 
chán nản, bỏ học. Việc vận động các 
em trở lại trường gặp nhiều khó khăn 
khi nhận thức về tầm quan trọng của 
việc học tập của phụ huynh và học 
sinh còn nhiều hạn chế. 

Trong thời gian tới, Sở Giáo dục 
và Đào tạo tiếp tục phối hợp với Hội 
Khuyến học để vận động nhà tài trợ 
hỗ trợ kịp thời quần áo, sách vở, xe 
đạp… cho học sinh nghèo ở miền 
núi, vùng sâu, hải đảo, dân tộc thiểu 
số, không để hoàn cảnh khó khăn mà 
các em phải bỏ học. Bên cạnh đó, 
phối hợp với đoàn thể, địa phương 
tích cực vận động học sinh bỏ học 
quay lại trường, lớp, đảm bảo duy trì 
sĩ số… Ngành giáo dục tiếp tục thực 
hiện các giải pháp về nâng cao chất 
lượng dạy và học, đội ngũ giáo viên 
gương mẫu, gần gũi, nắm bắt tâm tư, 
giúp học sinh tiến bộ. 

// http://vtv.vn/ .- 2015 
(ngày 16 tháng 11)

V 
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CẮT GIẢM DIỆN TÍCH VỤ ĐÔNG XUÂN 

ụ Đông Xuân 2015-2016, toàn tỉnh 
Bình Thuận cắt giảm diện tích sản 

xuất trên 15.600 ha lúa tập trung ở các 
huyện Hàm Thuận Bắc và Bắc Bình. 
Nguyên nhân do các hồ chứa trên địa bàn 
thiếu hụt so với mọi năm. 

 

Vụ Đông Xuân 2015-2016, Bình Thuận cắt giảm 
diện tích SX do thiếu nước tưới 

Sở NN-PTNT Bình Thuận vừa tổ 
chức cuộc họp với sự có mặt của các đại 
diện Phòng NN-PTNT, Phòng Kinh tế các 
địa phương, Cty TNHH MTV Khai thác 
công trình thủy lợi và các chi nhánh trực 
thuộc nhằm thống nhất cấp nước để bố trí 
sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 
2015-2016 và cấp nước sinh hoạt mùa 
khô năm 2016.  

Theo công ty này, tính đến thời điểm 
ngày 12/11, tổng dung tích các hồ chứa 
trên địa bàn chỉ mới tích được 197/216 
triệu m3 (đạt 91,2% thiết kế), thấp hơn 

năm cùng kỳ năm ngoái khoảng 5,5 triệu 
m3. Ngoài ra dung tích 2 hồ thủy điện Hàm 
Thuận và Đại Ninh khoảng 526/774 triệu 
m3, đạt 71,9%, thấp hơn năm cùng kỳ là 
235 triệu m3.  

Vì vậy, sau khi tính toán cân đối 
nước và bố trí SX vụ ĐX 2015-2016, Cty 
đã xây dựng kế hoạch tưới cho 47.981 ha, 
trong đó lúa và hoa màu 33.245 ha, thanh 
long 14.736 ha. Tuy nhiên qua tính toán 
sau khi kết thúc vụ mùa 2015 cộng với 
lượng nước cấp sinh hoạt mùa khô 2016 
chỉ đảm bảo cung cấp cho 17.503 
ha/33.245 ha lúa và hoa màu, đạt 53% kế 
hoạch.  

Đứng trước tình hình trên, ông 
Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Sở 
NN-PTNT Bình Thuận chỉ đạo, nguồn 
nước các hồ chứa hiện nay thiếu hụt thì 
kế hoạch vụ ĐX 2015-2016, toàn tỉnh 
buộc phải cắt giảm diện tích trên 15.600 
ha lúa dừng SX, số diện tích này tập trung 
ở các huyện Bắc Bình và Hàm Thuận 
Bắc. Tuy nhiên để ứng phó hạn hán, đề 
nghị các địa phương sớm xây dựng kế 
hoạch SX cụ thể; đồng thời thông báo cho 
người dân nắm rõ tình hình, không để dân 
tự ý SX nhằm tránh gây thiệt hại. 

KS // http://nongnghiep.vn/ .- 2015 
(ngày 19 tháng 11) 

__________________________________ 

THÁO NƯỚC HỒ CỨU VÙNG KHÔ HẠN NHẤT BÌNH THUẬN 

ì thiếu nước sản xuất, suốt 2 năm 
qua, nông dân 2 xã Vĩnh Hảo và Vĩnh 

Tân (huyện Tuy Phong) - vùng khô hạn 
nhất Bình Thuận phải bỏ hoang ruộng đất. 

Mới đây, Công ty Khai thác Công 
trình Thủy lợi Bình Thuận chi nhánh Tuy 
Phong đã mở nước hồ Đá Bạc cứu vùng 
khô hạn này. Sau nhiều nỗ lực thi công, 

đầu tháng 11 này, kênh tiếp nước Lòng 
Sông – Đá Bạc dài 18km đã hoàn thành, 
có nhiệm vụ dẫn nước từ hồ Lòng Sông 
về hồ Đá Bạc, tiếp ứng cho vùng khô hạn 
nhất của tỉnh Bình Thuận.  

Ông Nguyễn Văn Tấn - Giám đốc 
Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình 
Thuận chi nhánh Tuy Phong, cho biết: 

III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

V 

V 
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“Qua quá trình tiếp nước từ hồ Lòng Sông 
qua hồ Đá Bạc thì hiện nay dung tích đã 
hơn 3,8 triệu m3, cơ bản đảm bảo cho sản 
xuất vụ đông xuân và cấp nước sinh hoạt 
cho người dân trong mùa khô 2016.” Suốt 
24 tháng qua, chỉ có vài cơn mưa ít ỏi 
không đủ thấm đất, trong khi đó hồ Đá 
Bạc cũng cạn kiệt nước, người dân Vĩnh 
Hảo và Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong 
không thể tiến hành sản xuất nông 
nghiệp. Trong 5 vụ liên tiếp, toàn bộ diện 
tích đất lúa và hoa màu đều bỏ hoang. 
Kinh tế của nhiều gia đình kiệt quệ. 

Những ngày qua, nông dân ở đây đã 
cày đất, nạo vét kênh mương nội đồng để 
chuẩn bị đón nước từ hệ thống thủy lợi hồ 
Đá Bạc để sản xuất trở lại. Ngày 20.11, hồ 
Đá Bạc bắt đầu mở cửa xả, đưa nước vào 

hệ thống kênh mương nội đồng ở địa 
phương. Ông Nguyễn Tấn Dũng, nông 
dân xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong nói: 
“Diện tích đất lúa của gia đình tôi là 3ha. 
Hơn 2 năm nay đất bỏ hoang, không làm 
gì được hết. Ngày mở nước hôm nay 
chúng tôi rất là phấn khởi”. 

Theo Công ty Khai thác công trình 
thủy lợi Bình Thuận chi nhánh Tuy Phong, 
nguồn nước đang tích trữ của hồ Đá Bạc 
sẽ cung ứng đủ cho hơn 300ha đất lúa, 
hoa màu và các loại cây trồng ngắn ngày 
chịu hạn như: Bắp, đậu và cỏ chăn nuôi. 
Ngày 25.11, nông dân  sẽ đồng loạt xuống 
giống vụ đông xuân 2015-2016. 

Tuy Ninh // http://danviet.vn/ .- 2015 
(ngày 24 tháng 11)

__________________________________ 

CÁ LỒNG BÈ NỔ MẮT, PHƠI BỤNG CÓ PHẢI DO TRUNG TÂM  

NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 

hi cục Thủy sản tỉnh Bình Thuận cũng 
khẳng định cá chết không phải do 

mắc bệnh. 

Gần đây, cá đang nuôi trong lồng bè 
bỗng dưng nổ mắt, phơi bụng chết trắng 
hàng loạt, gây thiệt hại nặng nề cho người 
dân xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh 
Bình Thuận. Người dân cho rằng, nguyên 
nhân do Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 
xả thải ra biển gây ô nhiễm nguồn nước 
làm cá chết bất thường. Chi cục Thủy sản 
tỉnh Bình Thuận cũng khẳng định cá chết 
không phải do mắc bệnh. 

 

Khu nuôi cá lồng bè cách Nhà máy nhiệt điện 
Vĩnh Tân 2 đang hoạt động khoảng 1.000 mét 

Lồng bè nuôi cá của ông Nguyễn 
Ngọc Lộc cách Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh 
Tân 2 khoảng 1.000 mét. Hơn 10 năm làm 
nghề nuôi cá lồng bè trên biển ở đây, 
chưa bao giờ gia đình ông Lộc lại điêu 
đứng như lúc này. Hơn 2.000 con cá bóp, 
cá mú đang nuôi trong lồng bè bỗng dưng 
nổ mắt, phơi bụng bị chết bất thường. Với 
số cá này, chỉ trong 2 ngày 12/9 và 11/10, 
gia đình ông mất trắng 350 triệu đồng. 
Ông Lộc nói: “Nguồn nước xả xuống mình 
không biết. Cá trong lồng nhiễm độc nó 
mới tung lưới. Mình phát hiện nhảy xuống 
thì cá nằm chết trắng luôn, trở tay không 
kịp”. 

Không những lồng bè của nhà ông 
Lộc, mà nhiều khu lồng bè khác quanh đó 
cũng bị ảnh hưởng. Khu lồng bè nuôi cá 
bóp, cá mú và tôm hùm của gia đình ông 
Trần Tý gần như mất trắng, thiệt hại hơn 
500 triệu đồng. Ông Tý bức xúc: “Trong 
vòng 1 tiếng đồng hồ tự nhiên cá chết 
trắng lồng hết. Không biết vì lý do gì mà 
nước trong đó ra nó ngứa, nó đục, nên 
con cá chịu không nổi, nó chết ngợp. Tôi 
nuôi cá lồng bè trên biển đến nay là 15 
năm rồi. Chỉ có nước nhà máy nhiệt điện 

C 
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xả ra năm nay mới bị thôi. Chứ mấy năm 
trước, năm nào cũng có lời. Năm nay coi 
như tôi trắng tay không còn một đồng 
nào". 

 

Cá bớp chết phơi bụng trong 1 lồng bè của gia 
đình ông Trần Tý ở xã Vĩnh Tân. 

Theo thống kê UBND xã Vĩnh Tân, 
trong 2 đợt xảy ra vào các ngày 12/9 và 
11/10 có tất cả 87 bồng bè của 10 hộ bị 
thiệt hại nặng. Tổng số cá chết lên đến 
hơn 16.500 con, chủ yếu là cá bóp. Trong 
đó có trên 4.100 con kích cỡ từ 1kg đến 
4,5kg và 12.400 con cá giống thả được 15 
ngày tuổi. Ước thiệt hại trên 2 tỷ 500 triệu 
đồng. Đó là số tiền khá lớn đối với người 
dân ở vùng quê nghèo Vĩnh Tân, huyện 
Tuy Phong. Ông Nguyễn Văn Tâm, Phó 
Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tân cho biết: 
 “Chính quyền xã ban đầu đã xuống nắm 
bắt thông tin và khảo sát thực tế thiệt hại 
của bà con trên lồng nuôi. Đồng thời có 
báo cáo với huyện, với các ban ngành 
chuyên môn của tỉnh”. 

  

Cá mú giống của gia đình ông Trần Tý bị chết. 

Sau khi sự việc xảy ra, Chi cục Thủy 
sản tỉnh Bình Thuận đã lấy mẫu cá chết 
gửi đến Cơ quan Thú y vùng 6 tại Thành 
phố Hồ Chí Minh để xét nghiệm. Kết quả: 
không phát hiện virus gây bệnh trên cá. 
Nguyên nhân cá chết hàng loạt tại Vĩnh 
Tân chỉ có thể là do ô nhiễm môi trường 
nguồn nước bởi các tác động từ bên 
ngoài.  

Vào sáng 12/11, tại Sở NN-PTNT 
Bình Thuận đã diễn ra cuộc họp nghe 
thông báo kết quả phân tích môi trường 
nguồn nước. Cuối buổi họp, ông Nguyễn 
Hữu Long, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn Bình Thuận cho 
biết: mẫu nước phân tích do Sở Tài 
nguyên và Môi trường lấy về sau thời 
điểm cá chết hàng loạt vài ngày, vì vậy 
không đủ cơ sở để khẳng định nguyên 
nhân. Câu hỏi vì sao cá lồng bè chết hàng 
loạt tại xã Vĩnh Tân vẫn đang còn bỏ ngỏ. 

Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2015 
(ngày 12 tháng 11) 

__________________________________ 

TÀU VẬN TẢI ĐÂM CHÌM TÀU CÁ BÌNH THUẬN 

àu cá BTh 98738 TS bị chìm ngay sau 
đó. 10 lao động trên tàu đã được một 

tàu cá khác hoạt động gần đó cứu vớt lên 
tàu và đưa vào bờ an toàn. Ban Chỉ huy 
Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn 
tỉnh Bình Thuận cho biết: Tàu cá BTh 
98738 TS, hành nghề lưới ghẹ, do ông 
Nguyễn Văn Hai (sinh năm 1964, trú tại 
Khu phố 8, phường Bình Tân, thị xã La 
Gi) là chủ tàu kiêm thuyền trưởng vừa bị 
tàu vận tải đâm chìm. 

Vào khoảng 23h20 ngày 16/11/2015, 
khi tàu đang đánh bắt tại cách Đông La Gi 
khoảng 50 hải lý bị tàu vận tải 
Siliverbrdge, hiệu V7X02 trên đường hành 
trình đến mỏ Bạch Hổ đâm va. Tàu cá 
BTh 98738 TS bị chìm ngay sau đó. 10 
lao động trên tàu đã được một tàu cá khác 
hoạt động gần đó cứu vớt lên tàu và đưa 
vào bờ an toàn. Hiện chủ phương tiện tàu 
cá BTh 98738 TS đang tiến hành thuê 
phương tiện để trục vớt kéo vào bờ sửa 
chữa. 

T 
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Sáng 18/11, Ban chỉ huy Phòng 
chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh 
Bình Thuận đã gửi văn bản đề nghị Văn 
phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn 
và Cục Hàng hải Việt Nam chỉ đạo cho 
các cơ quan chức năng điều tra, xử lý, 

giải quyết vụ tai nạn trên để đảm bảo 
quyền lợi cho chủ tàu cá của tỉnh Bình 
Thuận. 

Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2015 
(ngày 18 tháng 11) 

__________________________________ 

TRỞ LẠI “KHO BÁU” NÚI TÀU  

KỲ 1: XÂM NHẬP “NGỌN NÚI VÀNG” 

gọn núi đá sừng sững ẩn chứa 
nhiều huyền thoại về một khi báu trị 

giá hàng trăm tỷ USD. Người dân nhiều 
thế hệ ở đây đã từng mơ ước, nếu có 
khi vàng sẽ làm thay đổi cuộc sống ở 
vùng quê nghèo. Họ chờ đợi hơn 20 
năm trời kể từ ngày một ông cụ gần 80 
tuổi với tấm “mật đồ” trong tay từ 
TPHCM đặt chân đến ngọn núi này. Để 
rồi sau đó ông cụ trình lên chính quyền 
một tập tài liệu xin thăm dò, kèm theo đó 
là những dữ kiện về một kho báu hơn 
4.000 tấn vàng cùng vô số cổ vật, châu 
báu hiện đang im lìm trong lòng núi hơn 
nửa thế kỷ qua. 

Những ngày cuối tháng 10, QL1A 
đi từ vùng biển Cà Ná (tỉnh Ninh Thuận) 
vào giáp ranh với huyện Tuy Phong (tỉnh 
Bình Thuận) nắng nóng như đổ lửa. 
Vùng đất của xương rồng và cát bụi sau 
nhiều năm vẫn chưa thật sự chuyển 
mình, có chăng cũng chỉ là những cơ sở 
vật chất ban đầu của một nhà máy phát 
điện hạt nhân lớn nhất nhì khi vực và 
bên cạnh đó là những trụ điện gió khổng 
lồ giữa cát trắng mênh mông. 

Chúng tôi dừng chân dưới căn chòi 
tạm bợ của hai cha con người chăn cừu 
bên quốc lộ để hỏi đường về núi Tàu, 
cậu bé tên Trí khoảng 10 tuổi nhanh 
nhảu: “Đó là ngọn núi có khi báu hàng 
ngàn tấn vàng, nhưng ngưng thăm dò 
rồi”. Người cha có nước da đen bóng 
đang lúi húi bổ quả dưa cho khách giải 
khát tiếp lời: “Nghe nói những người tổ 
chức thăm dò kho báu đã bỏ rất nhiều 
tiền bạc và công sức để đưa tài sản về 
cho nhà nước, nhưng suốt 20 năm nay 

có lúc tưởng như đã chạm tay vào… Rốt 
cuộc thì có tìm được gì đâu. Nếu có 
vàng thật thì khu vực này đã trở thành 
đô thị rồi ấy chứ”. 

Anh này cho biết thêm: “Mấy bà 
bán hàng nước dọc đoạn quốc lộ này từ 
trước đến nay đã quen với hình ảnh của 
một ông cụ ngồi trên xe Jeep thỉnh 
thoảng xuất hiện trên đỉnh núi Tàu, mỗi 
lần ông ấy lên núi là hôm sau sẽ rộ lên 
thông tin kho báu sắp được tìm ra. Do 
vậy, chúng tôi thường gọi ông là “ông 
khi báu”. 

Theo hướng dẫn của cha con 
người chăn cừu, đi thêm một đoạn 
QL1A sẽ thấy dãy núi Vĩnh Hảo sừng 
sững nằm bên mạn phải quốc lộ, dưới 
chân là Nhà máy nước khoáng Vĩnh 
Hảo quy mô – thương hiệu nổi tiếng của 
Bình Thuận. Mạn bên trái là địa phận 
của xã Phước Thể (huyện Tuy Phong), 
nơi có hai quả núi nằm sát nhau, diện 
tích hàng trăm héc-ta uốn cong QL1A. 
Một trong số đó có tên là núi Tàu (tên 
gọi khác là núi Mây Tào theo tiếng 
Chăm) – địa danh khá nổi tiếng, bởi 
những dấu vết mà nhiều người tin rằng 
ngọn núi đá này đang cất giấu một kho 
báu khổng lồ trị giá đến nơi 4.000 tấn 
vàng. Núi tuy không lớn nhưng để lên 
được tới đỉnh, tận nơi có dấu tích của 
kho báu không hề dễ dàng. 

Tìm kiếm mãi, chúng tôi mới được 
một thanh niên chạy xe ôm tên Quân 
nhận lời đưa giúp lên đỉnh núi với điều 
kiện chỉ một người bởi đường dốc cao, 
xe không tải nổi. Sau khi thỏa thuận giá 

N 
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cả, với đầy đủ dụng cụ tác nghiệp, 
chúng tôi bắt đầu tìm đường leo lên đỉnh 
để tận mắt được nhìn “ngọn núi vàng”. 

Trời về trưa nắng hầm hập, tuy gần 
biển nhưng không có gió, không khí oi 
bức ngột ngạt. Chiếc xe máy cũ kỹ gầm 
rú nhả khói đen cõng hai chúng tôi leo 
ngược lên đỉnh núi. Con đường ngoằn 
ngoèo lởm chởm đất đá có lúc tưởng 
như hất văng cả người và xe xuống 
sườn đá. Đoạn đường chỉ khoảng 2km 
nhưng mất đến 30 phút chúng tôi mới 
lên được đỉnh núi, cả hai mồ hôi như 
tắm. 

Đỉnh núi khá bằng phẳng, trên bề 
mặt khoảng 5.000m2, mạn bờ đông của 
đỉnh núi ở độ cao khoảng 150m so với 
mặt nước biển. Từ đỉnh núi Tàu, phóng 
tầm mắt ra vùng biển Cà Ná nước xanh 
như ngọc. Phía đông là một thảm rộng 
cánh đồng muối trắng xóa, cách vùng 
biển Lao Câu chừng 5km. Trước mắt 
chúng tôi, đỉnh núi Tàu tuy bằng phẳng 
nhưng có rất nhiều hố sâu hoắm còn 
đọng nước đục ngầu. Anh xe ôm giải 
thích: “Đây là những địa điểm mà cụ Lê 
Văn Tiệp (người được cho là giữ tấm 
bản đồ của kho báu) đã cho người khảo 
sát, để tìm kiếm đường vào kho vàng. 
Đã nổ mìn thăm dò nhiều điểm nhưng 
không thấy cửa hang đâu”. 

Trước mắt chúng tôi, rất nhiều hố 
nhỏ, trong đó có hai miệng hố lớn, mỗi 
hố có diện tích hơn 100m2 nằm cách 
nhau khoảng 50m về hướng sườn phía 
đông. Đây là 2 điểm chính mà đội khảo 
sát của ông Tiệp đã xin phép được sử 
dụng gần 2.000kg thuốc nổ, dùng các 
máy móc cơ giới hiện đại để phá đá vào 
cửa kho vàng. Có thể người chủ trì khảo 
sát này rất tâm linh, nên ở mỗi hố đào 
vẫn còn bàn thờ xin phép thần linh cai 
quản ngọn núi Tàu. Xung quanh đó, 
dưới mỗi gốc cây vẫn còn rất nhiều vật 
dụng của nhóm công nhân tìm kiếm kho 
vàng. Có thể lúc họ rút đi chỉ mang 
những thứ quan trọng, hy vọng một 
ngày gần nhất sẽ được chính quyền cho 
phép để quay lại tiếp tục thăm dò (?). 

Cả một công trường ngổn ngang 
bày ra trước mắt, hàng ngàn mét khối 
đất đá được moi lên đổ ra tứ phía chứng 
tỏ, sức người sức của đổ vào đây không 
ít. Chỉ có những con người thật sự có 
niềm tin mãnh liệt và có điều kiện kinh tế 
như cụ Tiệp mới có thể làm được như 
vật. Chúng tôi chưa nói đến việc có tìm 
được kho báu hay không, nhưng với 
những gì tận mắt chứng kiến trên đỉnh 
núi Tàu cho thấy quyết tâm sắt đá của 
cụ Tiệp và các cộng sự trong gần 20 
năm trời. 

Trao đổi với chúng tôi, ông Đặng 
Ngọc Long – Chủ tịch UBND xã Phước 
Thể - cho biết: “Chính quyền địa phương 
cũng như người dân ở đây đều mong 
kho báu có thật. Điều này cũng được 
chứng minh qua các thế hệ lãnh đạo của 
UBND tỉnh. Nhiều lần tỉnh gia hạn cho 
cụ Tiệp khảo sát kho báu ở núi Tàu. Cụ 
cũng đã tuân thủ rất tốt các quyết định, 
trong quá trình thăm dò không ảnh 
hưởng đến ANTT tại địa phương, nên 
cơ bản chúng tôi ủng hộ chủ trương của 
UBND tỉnh và việc làm của cụ. Nhiều bà 
con ở đây cũng hy vọng nếu kho vàng 
có thật thì địa phương cũng được 
hưởng lợi không nhỏ. 

Cụ Tiệp đã bỏ ra rất nhiều công 
sức và tài sản của gia đình để tìm kiếm 
kho báu. Mặc dù chưa có kết quả nhưng 
theo tôi đánh giá, đây là một người có 
nghị lực phi thường và có niềm tin mãnh 
liệt. Tuy nhiên, sau nhiều lần gia hạn, 
đến tháng 3-2015 thì UBND tỉnh đã có 
văn bản yêu cầu chấm dứt thăm dò khi 
báu núi Tàu và yêu cầu cụ Tiệp hoàn 
thổ, trả lại hiện trạng ban đầu. Đến nay 
phía cụ Tiệp và gia đình vẫn chưa thực 
hiện, mặc dù trước đó cụ đã ký quỹ 500 
triệu đồng tại kho bạc. Vì thế thời gian 
tới, UBND tỉnh Bình Thuận sẽ chỉ đạo 
xử lý việc này”. 

(còn tiếp) 

Lê Bình / Công an Tp.HCM.- 2015.- Số 
2953 (ngày 13 tháng 11).- Tr.5
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TRỞ LẠI “KHO BÁU” NÚI TÀU  

KỲ 2: NGUỒN GỐC CỦA “KHO BÁU” NÚI TÀU 

ng Trần Văn Tiệp từng nói rằng, ông 
tìm kiếm kho báu không phải vì tư lợi 

cá nhân, mà bởi vì không muốn một khối 
lượng tài sản khổng lồ như thế bị chôn 
giấu mãi trong lòng đất. Ông nghĩ đến một 
ngày chính tay mình sẽ đưa các thỏi vàng 
đặt vào ngân khố quốc gia. Tại sao người 
đàn ông này lại có niềm tin mãnh liệt vào 
sự tồn tại của một kho vàng bí ẩn trong 
lòng núi đá như thế? Chúng tôi xin điểm 
lại những dữ kiện lịch sử, các giả thiết, 
những lời phỏng đoán về “kho báu” này. 

Theo lời kể của nhiều người dân tại 
Tuy Phong, nguồn gốc kho báu xuất phát 
từ một vị tướng của Nhật Bản trong Chiến 
tranh thế giới thứ 2 là đô đốc Tomoyuki 
Yamashita – Tư lệnh quân đội Nhật hoàng 
ở châu Á – Thái Bình Dương. Trong quá 
trình chiếm đóng một số nước châu Á, 
quân Nhật đã cưỡng đoạt rất nhiều tài 
sản, vàng bạc, châu báu, đồ cổ, kiệt tác 
nghệ thuật từ các đền chùa, viện bảo 
tàng, ngân hàng của các quốc gia này. 
Tuy nhiên, cuối năm 1944 đến tháng 8-
1945, khi quân các nước đồng minh chiến 
thắng như vũ bão trên mọi mặt trận, quân 
đội Nhật Bản buộc phải đầu hàng. Trước 
tình hình đó, đô đốc Yamashita đã chỉ huy 
một hạm đội gồm 84 tàu chiến chở đầy 
vàng bạc châu báu âm thầm theo đường 
biển đưa về Nhật. Thế nhưng âm mưu 
này bị quân đội các nước đồng minh phát 
hiện nên dùng không quân ngăn chặn. 

Từ vùng biển Philippines về đến gần 
biển Cà Ná của tỉnh Thuận Hải (nay là 
Ninh Thuận) thì 66 chiếc bị đánh chìm, chỉ 
còn lại 18 chiếc chạy thoát vào sát bãi Lao 
Câu khu vực huyện Tuy Phong ngày nay. 
Biết không thể chuyển vàng về nước bằng 
đường biển, nguy cơ khối lượng tài sản 
khổng lồ sẽ bị đánh chìm xuống đáy, đô 
đốc Yamashita chỉ đạo quân đội bí mật 
tìm cách chôn giấu vàng tại các rặng núi 
đá ven biển, sau đó sẽ tìm cách quay lại 
lấy. Ở mỗi địa điểm chôn giấu sẽ phác 

họa thành một tấm bản đồ và giao cho 
một người trung thành cất giữ. 

Tin đồn các kho báu đô đốc 
Yamashita chôn giấu trên đường về Nhật 
không chỉ có ở Việt Nam, mà còn ở 
Philippines cũng như nhiều quốc gia Đông 
Nam Á có đường biển đi qua. Năm 1970, 
khi tại Việt Nam cục diện chiến tranh đang 
rất gay cấn thì Tổng thống Philippines lúc 
bấy giờ là Ferdinand Marcos lên tiếng xác 
nhận đã tìm ra một trong những kho báu 
của tướng Yamashita, nhưng không cho 
biết vụ thể về số lượng. 

Năm 1992, khi Tổng thống Marcos 
qua đời, phu nhân của ông là bà Imelda 
Marcos một lần nữa tái khẳng định chồng 
đã tìm được 4.000 tấn vàng của đô đốc 
Yamashita. Vùng biển Việt Nam cũng là 
một trong những tuyến hải trình các tàu 
Nhật đi qua và chiến hạm chở vàng của 
Yamashita khi đến vùng biển Cà Ná (tỉnh 
Thuận Hải cũ) đã bị không quân đồng 
minh dội bom. Vì thế tướng Yamashita bí 
mật chuyển 4.000 tấn vàng lên một hòn 
núi sát bờ biển để cất giấu, rồi sau đó tự 
mình đánh đắm tàu xóa dấu vết. Sau này, 
người ta xác định đấy là núi Tàu (xã 
Phước Thể, huyện Tuy Phong). 

Dưới chế độ Sài Gòn trước năm 
1975, cũng có tin đồn các chuyên gia 
người Nhật đã nhiều lần tìm đến Việt Nam 
truy tìm kho báu nhưng thất bại. Theo 
nhiều nguồn tin, ông Trần Văn Tiệp gốc ở 
Hải Phòng, hiện sinh sống tại Sài Gòn là 
người duy nhất có được tấm bản đồ bí 
mật của kho báu này. Điều trùng lập là 
năm 1976, tỉnh Thuận Hải bất ngờ trục vớt 
được con tàu của hải quân Nhật Bản chìm 
tại vùng biển Lao Câu, cách núi Tàu về 
phía đông khoảng 3 hải lý. 

Con tàu có trọng tải hàng ngàn tấn 
nhưng rỗng không, càng chứng minh giả 
thuyết sau khi đô đốc Yamashita chuyển 
hết vàng lên núi cất giấu đã đánh chìm để 
xóa vết tích. Theo chứng cứ của cụ Tiệp 
cung cấp cho UBND tỉnh Bình Thuận xin 

Ô 
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được thăm dò thì ngoài tấm mật đồ ông 
đang giữ, kho báu này có khoảng 4.000 
tấn vàng được chia thành 4 kho nhỏ cùng 
với các tài sản có giá trị khác lên đến 
không dưới… 100 tỷ USD! 

Trong một thông tin khác chứng 
minh kho báu núi Tàu có thật, đó là bản 
tường trình của ong Trần Ánh (ngụ Liên 
Hương – Tuy Phong). Ông Ánh cho biết 
ông nội mình là Trần Mua, thời điểm 1943 
– 1944 làm cai đường sắt ở ga Vĩnh Hảo. 
Ông Mua kể lại cho con cháu biết thời 
điểm này tự nhiên có đèn điện chong rất 
sáng mấy ngày liền trên núi Tàu. Ngoài 
biển Lao Câu có một con tàu lớn neo đậu, 
lính Nhật canh phòng cẩn mật và dường 
như họ đang vận chuyển một cái gì đó lên 
đỉnh núi. 

Ông Mua kể lại chuyện này cho ông 
Trần Băng (cha ông Trần Ánh) lúc đó là 
Trung đội trưởng Trung đội Bảo an ở Liên 
Hương. Năm 1970, ông Băng nhận lệnh 
bảo vệ 4 người Mỹ đi trực thăng từ Sài 
Gòn ra núi Tàu. Sau khi đóng cọc, đánh 
dấu xong, họ lên trực thăng rời khỏi núi. 
Trung đội của ông Băng xuống núi cạnh 
Quốc lộ 1A thì vướng lựu đạn làm hai 
người bị thương. Sau năm 1975, ông 
Băng đưa ông Ánh lên núi và tự tay vẽ lại 
sơ đồ. Tấm sơ đồ này rất có thể đã đến 
tay ông Tiệp. 

Tuy nhiên, một nguồn khác xác nhận 
rằng thông tin về kho báu núi Tàu hé lộ từ 

năm 1963. Ông Tiệp được Tỉnh trưởng 
Bình Tuy lúc đó là Lê Văn Bường – người 
giữ tấm bản đồ kho báu tiết lộ. Tình tiết 
Tỉnh đội Thuận Hải trục vớt được xác con 
tàu đắm của Nhật trống rỗng ngoài biển 
hòn Lao Câu (xã Phước Thể) năm 1976 
hoàn toàn trùng lặp với các bằng chứng 
mà ông Tiệp thu thập. Tiến hành thăm dò, 
ông Tiệp và cộng sự đã tìm ra nhiều bằng 
chứng rất thuyết phục về sự hiện diện của 
quân đội Nhật ở khu vực này. 

Chưa hết, cùng với thời điểm ông 
Tiệp làm hồ sơ xin phép UBND tỉnh Bình 
Thuận, có Công ty Tomtec của Nhật Bản 
đến xin dự án đầu tư nuôi tôm tại khu vực 
gần núi tàu. Đơn vị này cũng xin cơ quan 
chức năng tỉnh Bình Thuận cho phép 
thăm dò địa chất để khai thác nguồn 
nước. 

Theo ông Đặng Ngọc Long – Chủ 
tịch xã Phước Thể, thì thông tin về công ty 
Nhật Bản xin nuôi tôm và thăm dì nguồn 
nước lúc bấy giờ đã gây nhiều hoài nghi. 
Ông Tiệp từng lập luận rằng Nhật Bản có 
trình độ KH-KT hiện đại tại sao không tìm 
các dự án lớn ở những vùng thích hợp mà 
lại tìm vùng đất khô cằn này để nuôi tôm, 
phải chăng có liên quan đến khi báu? 

(còn tiếp) 

Lê Bình / Công an TP.HCM.- 2015.- Số 
2954 (ngày 14 tháng 11).- Tr.7

__________________________________ 

TRỞ LẠI “KHO BÁU” NÚI TÀU  

KỲ CUỐI: HÀNH TRÌNH 20 NĂM ĐI TÌM KHO BÁU 

háng 3 – 2015, tỉnh Bình Thuận chính 
thức chỉ đạo chấm dứt mọi hoạt động 

thăm dò kho tài sản bị chôn giấu tại núi 
Tàu (xã Phước Thể, huyện Tuy Phong), 
kết thúc gần 20 năm đi tìm kho báu của cụ 
Trần Văn Tiệp. Nhiều người dân không 
những tiếc cho công lao, tiền của của cụ 
Tiệp đã bỏ ra trong ngần ấy thời gian, mà 
còn mong muốn các cơ quan chức năng 
cho ông thêm cơ hội. Họ hy vọng kho báu 

mở ra sẽ khiến vùng quê nghèo cằn cỗi 
này được đổi đời. 

Cụ Trần Văn Tiệp từng nhiều lần tâm 
sự với mọi người: “Từ năm 1957, tôi đã có 
những thông tin về kho vàng này. Trong 
thời kỳ chiến tranh, tôi phải giấu kín nguồn 
tin này cho đến ngày đầu giải phóng vẫn 
chưa chính thức tìm kiếm vì thiếu “người 
cùng chí hướng”. Cho đến ngày gặp được 
ông Tám Hiền (ông Lê Văn Hiền, nguyên 
UVTW Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy 

T 
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Thuận Hải, đã mất năm 2010) và được vị 
lãnh đạo này giúp đỡ thì việc tìm kho báu 
mới thành hiện thực”. 

Ông Tiệp còn khẳng định, quân đội 
Nhật chôn 4.000 tấn vàng ở núi tàu do 
thuận tiện đường bộ và đường sắt. Theo 
thông tin của ông, khu vực này từng có 
một kho báu khác trị giá khoảng 1.000 tấn 
vàng do vua Chăm chôn giấu. Năm 1992, 
một người tên Trần Xuân Hà (ngụ huyện 
Tuy Phong) tình nguyện giúp đỡ chỉ điểm 
kho báu. Và quả thật, sau sự kiện trục vớt 
tàu rỗng ở biển Lao Câu năm 1976 thì sơ 
bộ ban đầu đội tìm kiếm đã phát hiện một 
thanh gươm và bao gươm của Nhật đã 
cũ, đồng tiền trị giá 10.000 yen, một ống 
điếu bằng kim loại đã vỡ một phần và hai 
phù hiệu Hắc Long bằng kim loại. Đây là 
những vật chứng về dấu hiệu của một kho 
vàng trong lòng núi đá. 

Ngày 16-10-1993, ông Tiệp được 
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận lúc bấy 
giờ là ông Đặng Văn Hải chính thức cấp 
giấy phép “tìm kiếm kim loại tại núi Tàu”. 
Ngay lúc đó, ông lại được một “nhà ngoại 
cảm” kiêm kỹ sư địa chất tên Hoàng Vân 
Trường (quê Vĩnh Phú) đứng ra giúp đỡ, 
để việc tìm kiếm diễn ra nhanh hơn. Thời 
gian đầu năm 1994, ông Tiệp chủ yếu 
thuê công nhân đào bới tìm kiếm bằng 
tay. Nhưng do không hiệu quả nên ông 
xin phép sử dụng xe ủi, xe múc tìm kiếm 
liên tục ở phía đông đỉnh núi – hướng tiếp 
giáp bãi biển Lao Câu. 

Sau 3 tháng sử dụng cơ giới, ông 
Tiệp mừng rỡ khi được thông báo của đội 
khảo sát cho rằng đã tiếp cận được với 
cửa hầm vàng nằm sâu 3m dưới lớp đá: 
“Cửa hầm rộng khoảng 24m, dài 80m. 
Cánh cửa được xếp bằng một lớp đá rắn 
như hình chiếc ê-ke. Các phiến đá được 
dán với nhau bằng một lớp vôi rất tinh 
xảo”. 

Thời điểm chiến tranh thế giới thứ 2, 
chỉ người Nhật mới có được công nghệ 
tinh xảo như vậy. Theo dự đoán của đội 
tìm kiếm thì kho vàng nằm sâu 40m trong 
lòng núi phía đông. Ròng rã suốt 10 năm 
trời, ông Tiệp bỏ ra rất nhiều tiền của và 
cùng ông Tám Hiền lên tận núi Tàu chỉ 

huy đào bới hàng ngàn mét khối đất đá, 
nhưng vẫn không tìm được kho vàng. 

Trong 20 năm tìm kiếm khi báu, ông 
Trần Văn Tiệp đã nhiều lần xin cấp mới 
giấy phép cũng như gia hạn thời gian tìm 
kiếm. UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã 
đồng ý cho phương án sử dụng chất nổ 
công nghiệp để khảo sát, với tổng cộng 
hàng chục mũi khoan xuống lòng núi. 
Trong đó, có 20 mũi không hạn chế độ 
sâu với tổng số lượng thuốc nổ được sử 
dụng là 1.889kg; khối lượng đất đá hơn 
600m3 từ các hố mìn. 

Thời điểm này, ông Tiệp cũng đã ký 
hợp đồng với Công ty thiết bị địa vật lý Hà 
Nội đưa máy từ trường MP-21T khảo sát 
và phát hiện một “dãy hẹp dị thường” có 
bề ngang 5m, chiều dài 100m có thể chức 
khối lượng kim loại lớn. Để tăng thêm tính 
thuyết phục, cụ Tiệp lại hợp đồng với 
Công ty CP nghiên cứu môi trường – tia 
đất bảo vệ sức khỏe tại Hà Nội, mời tiến 
sĩ Vũ Văn Bằng (người rất nổi tiếng với 
việc chế tạo thành công máy đo tia đất và 
bức xạ BXT-09 và cũng là người góp công 
lớn trong việc tìm dấu vết chiếc xe khách 
BS: 48k-5856 bị lũ cuốn ở Nghi Xuân – Hà 
Tĩnh làm 20 người chết năm 2010 và xác 
định chính xác vị trí nạn nhân trong vụ sập 
mỏ đá Lèn Cờ tháng 4-2011) nghiên cứu 
“dãy dị hẹp” và đã kết luận: “Có dãy dị hẹp 
nhưng chỉ rộng chừng 3m, dài 36m, sâu 
từ 8-15m có “khoáng sản có ích”. 

Điều đáng nói trong kết luận do TS 
Bằng ký cũng nêu rõ “nguồn gốc của thân 
quặng hoàn toàn do nhân tạo”… Với các 
cơ sở dữ liệu trên, cùng với phương pháp 
thăm dò hiện đại bằng chất nổ, các loại cơ 
giới hạng nặng trong một thời gian dài 
khiến cả một vệt sườn phía đông trên đỉnh 
núi bị đào nham nhở, kho báu vẫn không 
thấy đâu. 

Việc Tỉnh ủy Bình Thuận đưa ra kết 
luận yêu cầu chấm dứt mọi hoạt động 
thăm dò kho báu “4.000 tấn vàng ở núi 
Tàu” tại xã Phước Thể, huyện Tuy Phong 
và yêu cầu cụ Trần Văn Tiệp hoàn thổ, 
khôi phục lại môi trường tại khu vực bị tác 
động thăm dò theo cam kết trước ngày 
15-4-2015, đã chấm dứt quá trình tìm 
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kiếm kho báu của cụ Tiệp. Thế nhưng dư 
luận xung quanh khu vực “núi vàng” này 
vẫn có nhiều ý kiến trái chiều. 

Chúng tôi đã tiếp xúc với chị Hoa – 
người bán nước ven QL1A cạnh chân núi 
Tàu và được biết: “Tỉnh Bình Thuận cũng 
đã tạo điều kiện giúp đỡ cụ Tiệp suốt 20 
năm rồi nhưng không có kết quả, buộc 
phải chấm dứt cũng là điều hợp lý. Chỉ 
tiếc cho công lao và tiền bạc cả đời đổ 
vào đây của ông cụ. Cụ cũng đã già rồi, 
để ông nghỉ ngời và nếu tiếp tục tìm kiếm 
sẽ tốn kém hơn nữa”. 

Anh Quân – người chở chúng tôi lên 
núi Tàu thì lại có quan điểm khác: “Ông 
Tiệp là người có niềm tin mãnh liệt vào 
kho báu, trong quá trình 20 năm tìm kiếm 
ở đây, ông chấp hành rất tốt các quy định 
của địa phương, không gây ảnh hưởng 
đến ANTT và cuộc sống của bà con xung 
quanh. Kinh phí thăm dò đều do ông bỏ 
ra, nên tôi nghĩ rằng lãnh đạo tỉnh cần có 
sự cần nhắc hợp tình, hợp lý trong việc 
giải quyết vấn đề này”. 

Trở lại với ý kiến ông Đặng Ngọc 
Long – Chủ tịch UBND xã Phước Thể: 

“Thời gian 20 năm là quá dài, công sức, 
tài sản của ông Tiệp đổ vào đây cũng 
không hề nhỏ. Đội khảo sát đã sử dụng 
tất cả các phương pháp tìm kiếm hiện đại 
nhưng không có kết quả. Hơn nữa các cơ 
quan chuyên môn giám sát của tỉnh cũng 
đã thống nhất ý kiến không có dấu hiệu 
của kho báu chôn tại núi Tàu, nên việc 
tỉnh chấm dứt thăm dò là đúng. Nếu thật 
sự có kho vàng mà thế hệ chúng ta không 
thể tìm được thì con cháu sau này với 
trình độ KH-KT phát triển hơn chắc chắn 
cũng sẽ tìm ra”. 

Như vậy, việc khảo sát tìm kiếm kho 
báu 4.000 tấn vàng tại núi Tàu (xã Phước 
Thể, huyện Tuy Phong) đã được UBND 
tỉnh Bình Thuận chính thức chấm dứt. Tuy 
nhiên, những lời đồn thổi, những câu 
chuyện vừa hiện thực vừa huyền thoại 
cùng với đó là niềm tin của ông Trần Văn 
Tiệp cũng như hy vọng về sự đổi đời của 
vùng quê nghèo ở đây, vẫn chưa đến hồi 
kết. 

Lê Bình / Công an TP.HCM.- 2015.- Số 
2955 (ngày 16 tháng 11).- Tr.5 

__________________________________ 

SẼ XỬ LÝ NGHIÊM VỤ PHÁ RỪNG THỦY ĐIỆN ĐA MI 

BND tỉnh Bình Thuận vừa có công 
văn hỏa tốc yêu cầu ngành chức 

năng của tỉnh kiểm tra, xử lý nhằm ngăn 
chặn tình trạng này. 

Sau khi VOV đăng tải và phát sóng 
phóng sự “Rừng bị tàn phá nhưng không 
ai nhận trách nhiệm!” phản ánh tình trạng 
rừng phòng hộ quanh lòng hồ thủy điện 
Đa Mi đang bị tàn phá nghiêm trọng, 
UBND tỉnh Bình Thuận vừa có công văn 
hỏa tốc yêu cầu ngành chức năng của 
tỉnh kiểm tra, xử lý nhằm ngăn chặn tình 
trạng này. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận giao 
cho Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp với 
UBND huyện Tánh Linh và huyện Hàm 
Thuận Bắc tổ chức kiểm tra, xác minh 
thông tin mà Đài TNVN phản ánh; đồng 

thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường 
hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. 

 

Gỗ cưa thành khúc chưa kịp đưa ra khỏi rừng. 

Sở NN-PTNT có trách nhiệm báo 
cáo kết quả cho UBND tỉnh Bình Thuận 
chậm nhất trong ngày 30/11/2015. 

Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2015 
(ngày 29 tháng 11) 

U 
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BÌNH THUẬN TẬP TRUNG XỬ LÝ DỨT ĐIỂM CÁC VỤ ÁN THAM 
NHŨNG, TIÊU CỰC TỒN ĐỌNG  

hờ cấp ủy đảng, chính quyền các cấp 
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, 
giáo dục pháp luật về phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí, gắn với thực hiện Chỉ thị 
03 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) 
về xây dựng Đảng, nên công tác phòng 
chống tham nhũng, tiêu cực ở tỉnh Bình 
Thuận được thực hiện khá tích cực, tạo 
được chuyển biến tiến bộ trên nhiều mặt. 
Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, 
lãng phí được triển khai cụ thể, sát thực, 
như đẩy mạnh cải cách hành chính; kiểm 
soát việc kê khai tài sản; chuyển đổi vị trí 
công tác; xây dựng, thực hiện công khai 
minh bạch các chế độ, định mức, tiêu 
chuẩn trong hoạt động của các cơ quan, 
đơn vị… theo đúng quy định.  

Từ đầu năm đến nay, các cấp, 
ngành, cơ quan chức năng của tỉnh Bình 
Thuận đã xem xét, xử lý 29 vụ, với 46 đối 
tượng có hành vi tham nhũng, tiêu cực. 
Trong đó, năm 2014 chuyển sang 20 vụ, 
với 36 đối tượng; phát hiện mới và xử lý 
trong năm 2015 là 9 vụ, với 10 đối tượng, 
giảm 10 vụ so với cùng kỳ năm 2014. Các 
cơ quan chức năng đã xử lý xong 12 vụ, 
với 12 đối tượng, trong đó 8 vụ hình sự 
với 7 bị cáo, 4 vụ hành chính với 5 đối 
tượng; giá trị tài sản thu hồi được gần 5,8 
tỷ đồng, chiếm hơn 38,5% giá trị thiệt hại 
do hành vi tham nhũng. Tỉnh đang tiếp tục 
xem xét, xử lý 17 vụ với 34 đối 
tượng. Theo đánh giá của ngành chức 
năng, tình hình tội phạm tham nhũng, tiêu 

cực hiện vẫn diễn biến phức tạp; tham 
nhũng không chỉ xảy ra nhiều trong quản 
lý tài chính, ngân sách, mà còn ở các lĩnh 
vực khác như: Thi hành án dân sự, kiểm 
soát lâm sản, xử lý sai phạm... Người 
đứng đầu một số địa phương, đơn vị thiếu 
tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, còn 
lúng túng, chủ quan trong việc thực hiện 
các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, 
tiêu cực….  

Từ nay đến cuối năm, các cấp, 
ngành của tỉnh Bình Thuận tiếp tục đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục 
pháp luật trong cán bộ, đảng viên, gắn với 
việc kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ trực 
tiếp quản lý và thực thi nhiệm vụ trong các 
lĩnh vực quản lý tài chính, đất đai, dự án… 
dễ xảy ra tham nhũng; tiếp tục thanh tra, 
kiểm tra, giám sát công tác phòng chống 
tham nhũng, lãng phí; chú ý các đối tượng 
được phân công nắm giữ tiền, hàng…; 
các địa bàn trọng điểm, nhất là công tác 
kiểm tra nội bộ để điều chỉnh, bổ sung các 
biện pháp phòng ngừa và kịp thời phát 
hiện những thiếu sót, sơ hở trong quản lý 
tài chính. Cùng với đó, địa phương tập 
trung triển khai việc kê khai tài sản, kiểm 
soát kê khai tài sản và công khai tài sản, 
thu nhập bảo đảm đúng quy trình, quy 
định; đẩy nhanh tiến độ, tập trung xử lý có 
kết quả các vụ việc, vụ án tham nhũng, 
tiêu cực; tích cực thu hồi tài sản tham 
nhũng nộp ngân sách nhà nước. 

Tấn Hùng // 
http://dangcongsan.vn/ .- 2015  

(ngày 24 tháng 11)

__________________________________ 

SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CÔNG TY LÂM NGHIỆP TỈNH BÌNH THUẬN 

hủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ 
đạo về Phương án tổng thể sắp xếp, 

đổi mới công ty lâm nghiệp thuộc UBND 
tỉnh Bình Thuận. 

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
phủ, duy trì, củng cố, phát triển và tái cơ 

cấu Công ty TNHH một thành viên Lâm 
nghiệp Sông Dinh, Nhà nước nắm giữ 
100% vốn điều lệ thực hiện nhiệm vụ sản 
xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công 
ích. 

N 

T 

http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30501&cn_id=744607
http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30501&cn_id=744607
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Thành lập Công ty TNHH hai thành 
viên trở lên trên cơ sở sắp xếp các Công 
ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp: Bình 
Thuận, Hàm Tân và thu hút thêm đối tác 
bên ngoài theo quy định tại Nghị định 
số118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của 
Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát 
triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của 
công ty nông, lâm nghiệp và quy định của 
pháp luật có liên quan. 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND 
tỉnh Bình Thuận làm rõ trách nhiệm của 
tập thể, cá nhân có liên quan (đối với 
trường hợp chưa bị xử lý) trong việc quản 
lý đất đai lỏng lẻo (khoán trắng, bị dân lấn 
chiếm đất) tại Công ty trách nhiệm hữu 
hạn một thành viên Lâm nghiệp Tánh 
Linh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp 
luật. Đồng thời thực hiện việc sắp xếp, đổi 
mới, tái cơ cấu công ty lâm nghiệp Nhà 
nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; giải thể 
Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp 
Tánh Linh theo quy định của pháp luật 
hiện hành. Căn cứ theo các quy định hiện 
hành, UBND tỉnh Bình Thuận rà soát lựa 
chọn đối tác tham gia thành lập công ty 
TNHH hai thành viên trở lên, quyết định 
và chịu trách nhiệm, chỉ đạo thực hiện bảo 
đảm hiệu quả, đúng quy định của pháp 
luật hiện hành; yêu cầu các doanh nghiệp 
đối tác cam kết và doanh nghiệp sau khi 
sắp xếp phải tiếp tục giữ và phát triển 
thương hiệu, không được đổi tên doanh 
nghiệp. 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND 
tỉnh Bình Thuận rà soát, xác định nhu cầu 
sử dụng đất phù hợp với nhiệm vụ của 
từng công ty sau sắp xếp và quy hoạch 
sử dụng đất của địa phương. Chỉ đạo các 
công ty lâm nghiệp phải sử dụng đất đúng 
mục đích, khi thay đổi mục đích sử dụng 
đất phải được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt phù hợp với quy hoạch được duyệt 
của tỉnh và quy định của pháp luật. 

Xây dựng phương án quản lý đất đối 
với diện tích đất các đơn vị giải thể, diện 
tích đất các công ty không có nhu cầu sử 
dụng bàn giao lại; xử lý dứt điểm các 
trường hợp tranh chấp, lấn chiếm, sử 
dụng đất không đúng quy định tại Nghị 
định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 
của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và 
phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động 
của công ty nông, lâm nghiệp và các quy 
định của pháp luật về đất đai. UBND tỉnh 
Bình Thuận phối hợp với các Bộ: Tài 
Nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và 
Phát triển nông thông, Tài chính thực hiện 
việc hỗ trợ kinh phí đo đạc, cắm mốc và 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 
thực hiện bổ sung vốn điều lệ sau sắp xếp 
cho công ty lâm nghiệp hoạt động công 
ích theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Phan Hiển // 
http://baochinhphu.vn/ .- 2015  

(ngày 16 tháng 11) 

__________________________________ 

HOA CỦA NGƯỜI TÙ HUỲNH VĂN NÉN 

rong niềm vui vì làm được điều có 
ích trả lại công bằng cho ai đó, các 

nhà báo cũng ngậm ngùi: Ước gì đừng 
phải bao giờ kế thừa tiếp nối việc kêu 
oan. 

Được tại ngoại hầu tra sau 17 
năm bảy tháng năm ngày, chiều qua 
người tù Huỳnh Văn Nén và gia đình 
đến thăm và cám ơn báo Pháp Luật 
TP.HCM đã đồng hành cùng họ đi tìm 
công lý sau vụ án giết người, trong đó 

có một bản án chung thân. Với ông 
Nén, đó là bản án 5 năm tù và bản án 
chung thân, chín người khác trong gia 
đình ông cũng lâm vòng lao lý. 

Câu chuyện ấy dài, đau đớn, có 
cả sự thất vọng, căm phẫn nhưng 
cũng lấp lánh tình người, đủ chất liệu 
cho ngàn trang tiểu thuyết. 18 năm, đủ 
cho con trai út của ông Nén ngày cha 
bị bắt nói chưa rành, giờ đã ngoài hai 

T 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=178048
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mươi. Thời gian choàng lên anh vô số 
tủi nhục của gần hai thập niên. 

Ông Nguyễn Thận, người láng 
giềng tốt bụng, nguyên trưởng công 
an, chủ tịch xã rồi phó chủ tịch Mặt 
trận huyện Hàm Tân, đồng hành cùng 
gia đình ông Nén kêu oan ngần ấy 
năm. Gần 20 năm trước, cũng chính 
ông Thận nói với ông Huỳnh Văn 
Truyện, cha của ông Nén: “Bác tiền mô 
mà thuê luật sư, để tui viết giúp đơn rồi 
dẫn đi gặp nhà báo!”. 

Ngày họ dắt nhau đến cửa tòa 
soạn để được tư vấn, chị Bảo Trâm 
nói: “Bác nghèo, tiền đâu mướn luật 
sư?”. Phóng viên Bảo Trâm hỏi rồi dắt 
thân nhân ông Nén tới gặp luật sư 
Phạm Kim Anh. 

Khi Tổng Biên tập Nam Đồng cử 
phóng viên Sao Biển tham gia vụ này, 
trong cơ quan có ý kiến: “Sao không 
gửi một cây bút điều tra hoặc một cây 
bút tố tụng cứng cựa?”. Ông Nam 
Đồng nói: “Báo mình nhiều người giỏi 
luật nhưng anh Vũ Đức Sao Biển có 
sự nhạy cảm của một nhà văn, một 
nhạc sĩ. Những điểm tựa pháp luật ấy 
sẽ đứng sau hỗ trợ Sao Biển!”. 

 

Ông Huỳnh Văn Nén. Ảnh: DUY TÍNH 

Cái ngày ông Nén nói tại tòa: 
“Hôm đó tôi đang đi làm thuê cho nhà 
ông Chín Chè thì sao có thể cùng lúc 
ra tay giết bà Bông được?”, phiên tòa 
hoãn. Ông Sao Biển đã chạy về tận 
nhà ông Chín Chè xác minh. Xong việc 

thì các điều tra viên cũng vừa đến. 
Tính ra vụ án Huỳnh Văn Nén đã có ba 
thế hệ các nhà báo Pháp Luật 
TP.HCM đeo đuổi: Sao Biển, Phương 
Nam, rồi các phóng viên tòa án bây 
giờ. 

 

Ông Huỳnh Văn Nén và gia đình tại tòa 
soạn báo Pháp Luật TP.HCM chiều 4-11. 
Ảnh: DUY TÍNH 

Đồng hành với gia đình ông Nén 
còn có sự tham gia của nhiều nhà báo, 
nhiều tờ báo khác. Năm 2004, một lá 
đơn tập thể của bảy nhà báo được gửi 
đến chủ tịch Quốc hội, Tổng Bí thư và 
Chủ tịch nước kêu oan cho ông Nén. 
Đó là các nhà báo: Vũ Đức Sao Biển 
(Pháp Luật TP.HCM), Mạc Hồng Kỳ 
(Thanh Niên), Trần Mỹ (Người Cao 
Tuổi), Nguyễn Đình Quân (Tiền 
Phong), Lê Thanh Phong (Lao Động) 
và Cao Thuyên (Nông Thôn Ngày Nay) 
và một nhà báo nữa (người viết quên 
tên). Vụ án cứ sau ít tháng bị chìm lại 
được báo chí xới lên. Đồng hành với 
họ sau này có thêm luật sư Trần Vũ 
Hải và nhiều đồng nghiệp của ông. 

Hôm nay, thay mặt cơ quan nhận 
lẵng hoa gia đình ông Huỳnh Văn Nén 
tặng, chúng tôi chúc ông đã tự do và 
hứa là ngày nào thân phận pháp lý và 
những quyền lợi chính đáng của ông 
chưa được thực hiện thì báo Pháp 
Luật TP.HCM sẽ còn đồng hành như 
đã đồng hành cùng ông  18 năm nay. 
Ở báo Pháp Luật TP.HCM, vụ án 
Huỳnh Văn Nén đã được phản ánh 
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qua ba đời tổng biên tập. Phóng viên 
viết bài, ông Sao Biển đã về hưu, sau 
này là anh Phương Nam. Và những 
phóng viên hôm nay viết bài, khi vụ án 
xảy ra còn chưa vào tiểu học. 

Cơ quan nào cũng có những 
truyền thống để tiếp nối. Trong niềm 
vui vì làm được điều có ích trả lại công 
bằng cho ai đó, các nhà báo cũng 
ngậm ngùi: Ước gì đừng phải bao giờ 
kế thừa tiếp nối việc kêu oan. 

Hai lần bị oan 

Đêm 23-4-1998, bà Lê Thị Bông ở 
xã Tân Minh (Hàm Tân, Bình Thuận) bị 
siết cổ chết tại nhà và cướp đi chiếc 
nhẫn một chỉ vàng. Công an tỉnh Bình 
Thuận đã khởi tố vụ án và cử điều tra 
viên Cao Văn Hùng thụ lý. 

Thời điểm trên, Huỳnh Văn Nén 
hay lê la ở chợ, ai kêu gì làm nấy để 
kiếm tiền cơm rượu. Rượu vô, Nén 
tưng tửng nói đùa chính mình là người 
giết bà Bông. Không ngờ sau đó ông 
Nén bị khởi tố, bắt giam. Sau này tại 
tòa, ông  Nén khai rằng điều tra viên 
đã nhục hình, ép cung nhiều ngày liền 
để buộc ông phải khai nhận tội. 

Theo nội dung kêu oan của ông 
Nén, sau đó điều tra viên còn buộc ông 
Nén phải khai nhận đã cùng gia đình 
bên vợ giết chết bà Dương Thị Mỹ 
trong vụ án “Vườn điều” đã xảy ra 5 
năm trước đó. Để thoát án tử hình, 
theo mớm cung của điều tra viên, ông 
Nén khai một mạch chín người trong 
gia đình vợ mình tham gia giết người 
trong vụ án “Vườn điều”. Từ lời khai 
này, ba thế hệ trong một gia đình gồm 
chín người và cả ông Nén bị truy tố và 
kết án oan. Sau này cả chín người này 
đều được minh oan, còn hung thủ 
trong vụ án “Vườn điều” mãi đến nay 
vẫn chưa ló dạng. 

Trở lại vụ án giết bà Bông, ngày 
31-8-2000, TAND tỉnh Bình Thuận đã 
tuyên phạt ông Nén tù chung thân cho 
cả hai tội giết người và cướp tài sản. 
Do thiếu hiểu biết, Huỳnh Văn Nén đã 
không biết làm đơn kháng cáo, bản án 
sơ thẩm vì vậy có hiệu lực pháp luật. 
Từ đó ông Nén thụ án chung thân. 

Ngày 2-9-2000, sau ngày tòa sơ 
thẩm xử Huỳnh Văn Nén, anh Nguyễn 
Phúc Thành (trú Tân Minh, lúc đó đang 
thụ án về tội cố ý gây thương tích tại 
trại giam Sông Cái ở Ninh Thuận) nghe 
loáng thoáng ông Nén đã bị kết án tử 
hình trong vụ giết bà Bông. Thành biết 
rõ hai người bạn thân của mình mới là 
thủ phạm còn Nén bị oan nên viết đơn 
tố giác gửi ban giám thị trại giam. 

Theo đơn của Thành thì chính 
Nguyễn Th. và Hồ Văn V. (đều ngụ 
Tân Minh) đã giết chết bà Bông rồi 
cướp nhẫn vàng. Sau khi gây án, Th. 
đã rủ anh Thành gọi xe ôm chở vào 
một tiệm vàng ở xã Xuân Hòa, Xuân 
Lộc (Đồng Nai) bán lấy tiền. Sau đó thì 
Th. đón xe đi biệt tích… 

Nội dung đơn tố giác của anh 
Thành đã được chuyển cho Cục V26 
Bộ Công an. Sau đó Cơ quan CSĐT 
Công an tỉnh Bình Thuận lại cử… điều 
tra viên Cao Văn Hùng đi xác minh. 
Đơn tố giác nói trên sau đó rơi vào im 
lặng… 

Sau nhiều năm các luật sư vào 
cuộc và báo chí lên tiếng, tháng 9-
2014, VKSND Tối cao kháng nghị tái 
thẩm vụ án rồi TAND Tối cao hủy án 
để điều tra lại, ông Nén bị chuyển sang 
tạm giam. Chiều 22-10-2015, ông 
Huỳnh Văn Nén được tại ngoại điều tra 
sau gần 18 năm ngồi tù. 

Đức Hiển, Ngân Nga 
/ Pháp luật Tp.HCM.- 2015.- Số 297 

(ngày 5 tháng 11).- Tr.7 
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28 GIẢI PHÁP, MÔ HÌNH ĐOẠT GIẢI HỘI THI SÁNG TẠO KỸ 
THUẬT TỈNH BÌNH THUẬN 

gày 17/11, tỉnh Bình Thuận tổ chức 
hội nghị tổng kết và trao giải cho các 

tác giả của 28 giải pháp, mô hình sáng tạo 
đoạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh 
Bình Thuận lần thứ VI (2014- 2015). Sau 
2 năm phát động, Hội thi Sáng tạo kỹ 
thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ VI đã nhận 
được 149 mô hình, giải pháp của các tác 
giả gửi về dự thi, thuộc các nhóm lĩnh vực 
như: Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên 
môi trường; công nghệ thông tin, điện tử 
viễn thông; công nghiệp- tiểu thủ công 
nghiệp, cơ khí, năng lượng; y tế; giáo dục 
và đào tạo… 

Theo ban tổ chức, điểm mới của hội 
thi lần này là ngoài lực lượng cán bộ, 
công nhân, viên chức, hội thi còn thu hút 
đông đảo doanh nghiệp và người dân 
trong tỉnh tham gia. Hội thi thu hút đa 
dạng các giải pháp ở nhiều lĩnh vực khác 
nhau. Nhiều giải pháp, mô hình, ý tưởng 
mới giàu tính sáng tạo và có tính ứng 
dụng vào thực tiễn cuộc sống như giải 

pháp sản xuất rượu vang, mứt, rượu 
vodka từ trái thanh long; mô hình máy cắt 
bắp liên hợp; hệ thống tưới nước gốc và 
ngọn cây ăn quả; cải tiến lò đốt và thay 
đổi chất đốt để giảm chi phí sản xuất muối 
tinh sấy; máy cày đất cầm tay mini… 

Ông Lê Văn Tuấn, Chủ tịch Liên hiệp 
các hội khoa học kỹ thuật Bình Thuận cho 
biết: Hội thi sáng tạo kỹ thuật đã tạo được 
phong trào sáng tạo sâu rộng trong các 
tầng lớp nhân dân, thúc đẩy việc nghiên 
cứu, sáng tạo nhiều giải pháp mới góp 
phần cải tiến kỹ thuật, thúc đẩy áp dụng 
hiệu quả các giải pháp vào sản xuất, đời 
sống. Sau các hội thi, ban tổ chức phối 
hợp với các tác giả và các đơn vị có giải 
pháp đoạt giải tổ chức phổ biến và chuyển 
giao các giải pháp vào phục vụ sản xuất 
và đời sống. Nhân dịp này, Hội thi Sáng 
tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ VII, 
năm 2016- 2017 đã được phát động. 

// http://khcn.mard.gov.vn/ .- 2015 
(ngày 17 tháng 11)

__________________________________ 

PHÁT HIỆN LOÀI THẰN LẰN MANG TÊN NHÀ NGHIÊN CỨU 
NGUYỄN THIÊN TẠO TẠI ĐẢO PHÚ QUÝ 

 

Loài thằn lằn chân ngón tạo được nhà nghiên 
cứu Phùng Mỹ Trung tìm kiếm trong đêm 
khuya mưa gió 

ột nhà nghiên cứu đã phát hiện ra 
loài thằn lằn mới tại đảo Phú Quý, 

tỉnh Bình Thuận. Đó là loài thằn lằn chân 
ngón tạo, có tên khoa học là Dixonius. 

Trong cơn mưa nặng hạt, giữa đêm 
tối mịt mùng, nhà nghiên cứu Phùng Mỹ 
Trung lặng lẽ tìm kiếm ở đám cây bụi nằm 
sát biển và điều kỳ diệu đã đến - anh tìm 
ra loài mới thằn lằn chân ngón tạo. Loài 
thằn lằn mới có tên khoa học là Dixonius 
taoi, còn gọi là thằn lằn chân ngón tạo, 
vừa được phát hiện ở đảo Phú Quý, tỉnh 
Bình Thuận. Nó được đặt theo tên của 

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

N 

M 
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nhà nghiên cứu Nguyễn Thiên Tạo (Bảo 
tàng thiên nhiên Việt Nam) nhằm vinh 
danh những đóng góp to lớn của ông 
trong lĩnh vực nghiên cứu bò sát, lưỡng 
cư ở Việt Nam. Loài mới dài khoảng 44 
mm, có 7-8 vảy môi trên, 11-12 hàng u lồi 
quanh giữa thân, 21-23 hàng vảy bụng. 
Thân màu nâu với những đốm vàng xếp 
thành hai hàng chạy song song dọc hai 
bên sườn, lưng có nhiều vệt nâu sẫm tạo 
thành hình mạng lưới. 

Đây là loài thứ năm thuộc giống 
Dixonius (thằn lằn chân lá) được phát hiện 
ở Việt Nam. Loài bò sát kiếm ăn đêm này 
thường sống ở rừng sát biển và khu vực 
đất nông nghiệp thấp, nơi có nhiều lớp đá 
mặt bị nước cuốn tạo nên bề mặt nhẵn. 
Đôi lúc, giới khoa học thấy chúng nằm lẫn 
trong đám lá khô ở rừng. Thức ăn của loài 
là côn trùng sống trong khu vực. Với kiểu 
sinh cảnh này, anh Trung nghĩ sẽ chẳng 
còn con bò sát nào tồn tại. Nhưng đam 
mê của một người nghiên cứu không cho 
phép anh ngừng hy vọng về những loài 

còn sót lại ở vùng đảo bị tàn phá đến cạn 
kiệt này. 

Không chỉ ở Việt Nam, những phát 
hiện về loài thằn lằn trên thế giới cũng 
khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc. 
Vào tháng 6, một gia đình tại Bán đảo 
Wirral, Anh Quốc đã phát hiện "quái vật" 
thằn lằn hai đầu cực kỳ hiếm gặp trên thế 
giới. Theo thống kê từ Dailymail, hiện tại 
chỉ có 4 cá thể của loài thằn lằn này còn 
đang sống sót.  

Lúc đầu, anh Stephen Evans tưởng 
như hai chú thằn lằn con cùng chui ra từ 
một quả trứng khi kiểm tra ổ của thằn lằn 
mẹ. Tuy nhiên, sau đó, anh đã "té ngửa" 
khi biết rằng đó là một con thằn lằn với hai 
chiếc đầu mọc ra từ cùng một cổ. Trước 
đó, một chú rắn hai đầu đã được tìm thấy 
và chết chỉ trong một vài tháng, theo VTC 
News. 

Kim Trang // http://vietq.vn/ 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
- Bộ Khoa học & Công nghệ).- 2015  

(ngày 11 tháng 11)

__________________________________ 

TIẾT KIỆM ĐIỆN TRONG SẢN XUẤT THANH LONG 

ản xuất thanh long đóng một vai trò 
quan trọng trong phát triển kinh tế 

nông nghiệp và nông thôn của tỉnh Bình 
Thuận; là mặt hàng xuất khẩu chiến lược 
của trái cây Bình Thuận. Đặc biệt, từ khi 
nông dân áp dụng biết áp dụng các biện 
pháp kỹ thuật vào sản xuất, sử dụng điện 
để chong đèn cho thanh long ra hoa trái 
vụ, từ đó nhu cầu sử dụng điện để sản 
xuất thanh long trên địa bàn tỉnh ngày 
càng tăng. 

Báo cáo của Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Bình Thuận cho biết, 
đến hết năm 2014, diện tích trồng thanh 
long toàn tỉnh là 24.064 ha, tăng gấp 4,15 
lần so với năm 2005, sản lượng đạt 
449.297 tấn, tăng gấp 4,64 lần so với năm 
2005. Theo quy hoạch, diện tích phát triển 
thanh long của tỉnh Bình Thuận đến năm 
2015 là 15.000 ha, thì thực tế đã vượt hơn 
60% (9.000 ha). Theo khảo sát của Công 

ty Điện lực Bình Thuận (PCBT), diện tích 
thanh long đã có điện là 23.196 ha, chiếm 
96,4% tổng diện tích thanh long hiện có. 
Đến nay, toàn tỉnh có 15.013 trạm biến áp 
với dung lượng là 876MVA. Trong giai 
đoạn 2011-2015, ngành điện đã đầu tư 
nâng cấp, phát triển hệ thống điện cho cả 
lưới điện 220kV, 110kV, 22kV với tổng 
mức đầu tư 1.013 tỷ đồng, chủ yếu để cấp 
điện cho thanh long nhưng vẫn chưa đáp 
ứng đủ nhu cầu phát triển nóng thanh 
long của tỉnh. 

Ông Nguyễn Thành Ngôn, Phó Giám 
đốc PCBT cho biết, mặc dù đã thực hiện 
tiết giảm 50%, nhưng do diện tích thanh 
long tăng rất nhanh, nên nhu cầu sử dụng 
điện vẫn tăng với tốc độ rất cao. Nếu như 
năm 2010, sản lượng điện cho thanh long 
là 240 triệu kWh, thì đến năm 2015, sản 
lượng điện tiêu thụ ước đạt 568 triệu kWh, 
tăng 2,36 lần, chiếm tỷ trọng 32,6% so với 

S 
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tổng sản lượng tiêu thụ toàn tỉnh Bình 
Thuận. Bình quân trong giai đoạn này phụ 
tải cho thanh long tăng 18,7%/năm, cao 
hơn rất nhiều so với tăng phụ tải chung 
của cả tỉnh là 7%/năm. 

Trước thực tế này, ngày 28-2-2015, 
UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành văn 
bản số 544/UBND-KTN tiếp tục thực hiện 
phương án tiết giảm 50% công suất trạm 
biến áp chong đèn thanh long mùa vụ 
năm 2015. Trong đó có những điểm mới, 
đối với người dân lắp trạm biến áp mới 
nếu cam kết sử dụng 100% bóng đèn 
compact tiết kiệm điện để chong đèn 
thanh long thì sẽ được cấp đủ 100% nhu 
cầu điện vườn thanh long; nếu không cam 
kết sử dụng 100% bóng đèn compact tiết 
kiệm điện thì vẫn phải thực hiện theo 
phương thức tiết giảm 50% công suất 
trạm biến áp. Đây là phương án tối ưu và 
duy nhất trong tình hình nhu cầu về điện 
cho thanh long vẫn hết sức căng thẳng 
như hiện nay. Ông Nguyễn Thành Ngôn, 
PGĐ PCBT chia sẻ. 

Theo kinh nghiệm của nhiều người 
trồng thanh long, việc sử dụng đèn 
compact còn làm cho cây thanh long phát 
triển tốt, cho ra hoa kết trái ổn định. Ông 
Đoàn Văn Quang, xã Hàm Liêm, huyện 
Hàm Thuận Bắc cho biết, ngoài việc giảm 
được 70% chi phí tiền điện, sử dụng đèn 
compact còn làm cho hoa ra đều vừa 
phải, dây thanh long đủ sức nuôi hoa cho 
ra trái. Nếu sử dụng bóng đèn sợi đốt thì 
một dây thanh long cho ra rất nhiều búp, 
người trồng cũng phải cắt bỏ chỉ để lại 
khoảng từ 3-4 búp để cho ra trái đạt phẩm 
cấp tốt. Những chỗ bị cắt bỏ không thể 

cho ra búp được nữa, nên thanh long sẽ 
không còn ra trái. Còn nếu cứ để cho phát 
triển ra trái thì chất lượng sẽ rất thấp, khó 
tiêu thụ, đồng thời cây thanh long kiệt sức 
vì bị khai thác quá mức. 

Theo báo cáo của PCBT, trong nhiều 
năm qua, Công ty đã triển khai nhiều 
Chương trình vận động tiết kiệm điện 
trong sản xuất thanh long, trong đó có 
Chương trình Hỗ trợ nông dân trồng thanh 
long thay đèn tròn sợi đốt bằng đèn 
compact tiết kiệm điện, đến tháng 10-
2015, Bình Thuận có hơn 9 triệu bóng đèn 
compact, chiếm 71,2% trong tổng số hơn 
12, 63 triệu bóng dùng để chong thanh 
long. Làm giảm công suất đỉnh của hệ 
thống điện khoảng 360MW, tương đương 
với sản lượng 196,56 triệu kWh. Với giá 
điện là 1.518 đồng/kWh thì người trồng 
thanh long tiết kiệm khoảng 298 tỷ 
đồng/năm. Hiện nay, để giải quyết nhu 
cầu cấp điện phụ tải thanh long, PCBT đã 
xây dựng và đang trình Tổng công ty Điện 
lực miền Nam phê duyệt Đề án “Đầu tư 
phát triển lưới điện để đáp ứng cung cấp 
điện cho phụ tải thanh long giai đoạn 
2016-2020” nhằm đáp ứng đủ nhu cầu 
điện cho diện tích thanh long hiện hữu 
vượt quy hoạch và diện tích thanh long dự 
kiến phát triển thêm trong giai đoạn 2016-
2020 theo quy hoạch phát triển thanh long 
của tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 là 
30.000 ha. Trong đó, dự kiến sẽ đầu tư 
hơn 1.500 tỷ đồng đầu tư nâng cấp hệ 
thống lưới điện 220kV, 110kV, 22kV. 

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

(ngày 26 tháng 11)

__________________________________ 

PHÒNG TRỪ BỆNH ĐỐM NÂU TRÊN THANH LONG  

ính đến đầu tháng 11/2015, diện tích 
thanh long có bệnh đốm nâu tại Bình 

Thuận chỉ còn hơn 6.300 ha (giảm hơn 
7.700 ha so với cùng kỳ 2014); trong đó 
nhiễm nhẹ hơn 4.600 ha, nhiễm trung 
bình 1.600 ha và nhiễm nặng khoảng 40 
ha. Kết quả này có được là do địa phương 
thực hiện tốt biện pháp phòng trừ bệnh 

đốm nâu (còn gọi là bệnh đốm trắng) trên 
thanh long. 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn Bình Thuận, bệnh đốm nâu là 
bệnh có diễn biến phức tạp, hiện có chiều 
hướng tái phát và tiếp tục lây lan. Từ đầu 
năm đến nay, tỉnh Bình Thuận đã phát 
động các đợt cao điểm phòng chống bệnh 

T 
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đốm nâu trên thanh long và đạt được 
nhiều kết quả khả quan. 

 

Quy trình phòng trừ bệnh đóm nâu.  
(Nguồn: danviet.vn) 

Toàn tỉnh tổ chức vệ sinh vườn 
thanh long với diện tích trên 10.000 ha; tổ 
chức hơn 250 lớp tập huấn với 10.000 
cán bộ, nông dân tham gia; tiêu hủy 900 
tấn cành, trái thanh long bị bệnh. Một biện 
pháp khá hữu hiệu để phòng trừ bệnh 
đốm nâu là ủ cành thanh long bằng chế 
phẩm BIO-ADB đang được triển khai nhân 
rộng. Các đơn vị cung ứng khoảng 1.000 
gói chế phẩm BIO-ADB để ủ cành bệnh 
làm phân hữu cơ. 

Ông Phạm Hữu Thủ, Trưởng phòng 
Nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Bình Thuận cho biết, sự 
nỗ lực của các địa phương trong thực 
hiện đợt cao điểm phòng chống bệnh đốm 
nâu đã mang lại hiệu quả. Nhận thức của 
chính quyền các cấp và người trồng thanh 
long được nâng lên. Phần lớn các xã, 
phường, thị trấn trồng thanh long thành 
lập Ban chỉ đạo để triển khai các biện 
pháp phòng trừ bệnh... Điển hình như 
huyện Hàm Thuận Nam tổ chức trên 
1.000 hộ trồng thanh long ký cam kết 
không vứt bỏ cành, quả thanh long bị 
bệnh ra đường, kênh mương và nơi công 
cộng. 

Theo ông Phạm Hữu Thủ, để phòng, 
chống bệnh đốm nâu hại thanh long đạt 
hiệu quả cao, các địa phương trong tỉnh 
tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyền truyền, 
vận động người trồng thanh long không lơ 
là, chủ quan trong phòng trừ bệnh, đồng 
thời kêu gọi bà con ra quân dọn vệ sinh, 
thu gom, ủ cành bệnh làm phân hữu cơ 
bằng chế phẩm BIO-ADB, giảm thiểu tối 
đa nguy cơ bệnh đốm nâu lây lan trở lại. 

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

(ngày 4 tháng 11)

__________________________________ 

BÌNH THUẬN SẢN XUẤT “THANH LONG SẠCH”  

TÌM THỊ TRƯỜNG MỚI 

ột số trang trại thanh long ở Bình 
Thuận đang nỗ lực sản xuất theo quy 

trình GlobalGAP để có thể xuất khẩu qua 
các thị trường khó tính. Hiện nay đầu ra 
của trái thanh long Bình Thuận bấp bênh 
do phụ thuộc chủ yếu vào thị trường 
Trung Quốc. Trong khi đó muốn tiêu thụ ở 
các thị trường mới như châu Âu không 
phải là điều dễ dàng vì rào cản "dư lượng 
thuốc bảo vệ thực vật". Nhận thức được 
điều này, một số trang trại thanh long ở 
Bình Thuận đang nỗ lực sản xuất theo 
quy trình GlobalGAP (Thực hành Nông 
nghiệp tốt Toàn cầu) để có thể xuất khẩu 
qua các thị trường khó tính. 

Trang trại thanh long Rau quả Bình 
Thuận được xây dựng tại xã Hàm Minh, 
huyện Hàm Thuận Nam vào năm 2011 
trên diện tích 20 ha. Sau 3 năm đầu tư, 
đây là năm đầu tiên trang trại này cho thu 
hoạch với sản lượng gần 400 tấn. Phần 
lớn được xuất khẩu chính ngạch qua thị 
trường châu Âu và nhiều nước khác. 
Thanh long của trang trại được các thị 
trường khó tính đón nhận là nhờ trồng 
theo quy trình GlobalGAP, đảm bảo các 
tiêu chuẩn về xuất khẩu. 

M 
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Công nhân chăm sóc vườn thanh long theo kế 
hoạch lập sẵn một cách khoa học, đảm bảo an toàn 
thực phẩm cung ứng sản phẩm ra thị trường. 

Ông Võ Tính, Trưởng phòng Kế 
hoạch Xuất khẩu - Danh nghiệp tư nhân 
Rau quả Bình Thuận cho biết, hiện nay 
người tiêu dùng đã dần nhận thức được 
tầm quan trọng của vấn đề an toàn thực 
phẩm. Nhất là người tiêu dùng quốc tế 
luôn đòi hỏi sản phẩm nông sản chất 
lượng rất cao. Chính vì vậy, người làm 
vườn phải đi theo con đường sản xuất an 
toàn nếu muốn đảm bảo được nguồn 
hàng và trái cây Việt Nam xuất khẩu mang 
tính lâu dài. Trang trại thanh long sản xuất 
theo quy trình GlobalGAP hoàn toàn khác 
với các trang trại thanh long bình thường. 
Trang trại phải có quy mô lớn, được phân 
ra thành từng khu, từng lô theo thứ tự 
để dễ dàng quản lý và ghi chép quy trình 
kỹ thuật. Trên diện tích 20 ha, trang trại 
thanh long GlobalGAP Rau quả Bình 
Thuận có 6 khu từ A-F. Mỗi khu như vậy 
lại chia ra làm 4 lô. Mỗi lô có khoảng 850 
trụ trồng theo trật tự hàng lối thẳng tắp. 

 

Bình Thuận sẽ mở rộng thị trường xuất khẩu thanh 
long qua châu Âu và nhiều nước khác. 

Hiện nay, mỗi ngày 20 công nhân 
của trang trại chăm sóc vườn theo kế 
hoạch lập sẵn một cách khoa học, vừa 
đảm bảo sức khỏe cho người trực tiếp 

sản xuất, vừa đảm bảo an toàn thực 
phẩm cung ứng sản phẩm ra thị trường. 
Kỹ sư Đinh Tấn Linh, Quản lý Kỹ thuật tại 
Trang trại thanh long GlobalGAP Rau quả 
Bình Thuận cho biết: “Thực hiện theo quy 
trình GlobalGAP cũng có cái khó. Thứ 
nhất là đòi hỏi về kỹ thuật. Thứ hai là quy 
trình phải được sắp xếp theo một hệ 
thống bài bản, trong đó có việc ghi chép 
nhật ký công việc sản xuất hằng ngày hết 
sức cụ thể”. 

Cũng theo Kỹ sư Linh, việc ghi chép 
nhật ký chăm sóc, phun thuốc, bón 
phân… nhằm đảm bảo cho việc truy 
nguyên nguồn gốc khi nông sản có vấn đề 
về chất lượng. Vì sản xuất theo quy trình tỉ 
mỉ từng khâu từ làm đất, xuống giống, 
chăm sóc cho đến thu hoạch và bảo quản, 
do vậy chi phí đầu tư sản xuất của trang 
trại thanh long GlobalGAP cao hơn vườn 
bình thường từ 30%-40%. Đổi lại, thanh 
long sạch xuất qua châu Âu có giá trên 
dưới 1 USD/kg, hơn hẳn thanh long 
thường. 

 Có kinh nghiệm trên 25 năm trồng 
và xuất khẩu thanh long, ông Trần Ngọc 
Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội thanh long 
tỉnh Bình Thuận cho rằng, đã đến lúc Bình 
Thuận cần sản xuất thanh long theo 
hướng an toàn - đảm bảo sức khỏe cộng 
đồng, có như vậy mới mong được nhiều 
thị trường chấp nhận. Theo đó, từ năm 
2007, Công ty Thanh long Hoàng Hậu của 
ông Hiệp đã xây dựng trang trại thanh 
long GlobalGAP quy mô hơn 300 ha tại thị 
trấn Thuận Nam và xã Hàm Cần, huyện 
Hàm Thuận Nam. Với diện tích thanh long 
đạt tiêu chuẩn GolbalGAP hiện có, đơn vị 
này đã và đang mạnh dạn tìm kiếm các thị 
trường mới ngoài Trung Quốc. “Sắp tới 
công ty sẽ mở ra thêm thị trường xuất 
khẩu thanh long qua châu Âu và các tiểu 
UAE. Vì đây là thị trường cho trái thanh 
long ổn hơn so với thị trường lân cận”, 
ông Trần Ngọc Hiệp cho biết. 

Toàn tỉnh Bình Thuận hiện có 11 
trang trại trồng thanh long được cấp 
chứng chỉ sản xuất theo tiêu chuẩn 
GlobalGAP. Thời gian gần đây, các doanh 
nghiệp xuất khẩu có uy tín tại Bình Thuận 
cũng đã kết nối được với hệ thống phân 
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phối rau quả tại nhiều nước châu Âu. Hiện 
trở ngại duy nhất để thanh long sạch đến 
với thị trường này là vận chuyển bằng 
đường biển quá xa, tỷ lệ hư hao nhiều. 
Tới đây, với việc áp dụng công nghệ bảo 
quản tốt hơn, thanh long sạch của Bình 

Thuận sẽ có cơ hội tiêu thụ mạnh tại thị 
trường châu Âu và nhiều quốc gia trên thế 
giới. 

Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2015 
(ngày 8 tháng 11) 

__________________________________ 

CHẢ LỤI LA GI 

 xứ biển, nơi mà thực đơn hải sản 
dường như rải đều cả năm thì những 

miếng chả lụi, nướng đều trên lửa than 
hoa, với đủ thứ rau, chấm nước mắm 
ngon được xem như một trong những 
món xen kẽ thú vị. 

“Lụi” được hiểu đơn giản là xiên 
những que tre nhỏ, nhọn qua những 
miếng chả rồi đem nướng trên bếp than. 
Bánh tráng, tôm, thịt ba rọi là những 
nguyên liệu chính yếu để làm thành 
những xiên lụi nhỏ xinh. Để phần nhân 
bánh được đậm vị, tôm biển tươi, thịt ba 
rọi sau khi được xay vừa, ướp gia vị sẽ 
được giữ lạnh, sau đó trút vào cối lớn 
quết thêm lần nữa cho quyện vào nhau 
thật mịn trước khi cuốn lớp bánh tráng 
mỏng. Bánh tráng mỏng để cuốn chả lụi là 
loại bánh tráng gạo địa phương, khá mềm 
dẻo. Sau khi tỉ mẩn gói từng cuốn chả nho 
nhỏ, người bán sẽ xiên chúng qua chiếc 
que nhọn. Trước khi nướng, để tăng thêm 
hương vị cho món ăn, họ thường quết sơ 
qua một lớp dầu hoặc chiên sơ qua dầu 
một lượt. Lửa nướng chả không quá lớn 
để đảm bảo những cuốn chả được nướng 
chín đều từ trong ra ngoài, vừa giữ vị ngọt 
ngon của tôm thịt vừa để phần nhân có đủ 
thời gian túa đều lớp mỡ trong thịt ba chỉ 
ra khắp cuốn chả. 

Ngoài những cuốn chả nướng, nước 
chấm là thứ không thể thiếu. Chả lụi có 
nước chấm ăn kèm tương tự như nước 
mắm ăn bánh xèo Phan Thiết. Tùy từng 
nơi có kiểu pha chế nước chấm riêng, 
nhưng thường gồm những nguyên liệu cơ 
bản như ớt sừng, tỏi, đường, đậu phông 
rang và nước mắm ngon. Nhiều hàng 
quán còn thêm chút cà chua, me vắt để 
nước chấm có vị cay, chua, mặn, ngọt, lẫn 
béo của đậu phộng rang. Nước chấm 
sánh, dẻo cũng là một ưu thế, khi chấm 

rất dễ bắt vị với những cuốn chả thơm 
lựng. 

Để món chả lụi nướng trọng vị không 
thể thiếu đĩa rau to với nhiều loại rau: 
húng quế, húng thơm, xà lách, rau xá xị, 
vạn thọ… Ngoài rau, chả lụi còn được ăn 
kèm xoài xanh, khế, dưa leo thái mỏng và 
cả ớt xanh. Nếu bạn đã từng nếm thử 
chắc chắn sẽ nhận ra những thành phần 
này không chỉ góp hương, góp sắc mà 
còn giúp cân bằng vị, làm cho món ăn 
thêm ngon mà không ngấy. Bên cạnh 
những thành phần trên, nhiều nơi còn đa 
dạng thực đơn bằng việc kết hợp thêm 
nem chua, chả chiên Huế… 

Sau khi mâm chả lụi với những xiên 
chả nướng, chả chiên, rau sống, nước 
chấm, bánh tráng mỏng được bày ra, bạn 
chỉ việc đặt miếng bánh tráng mỏng vuông 
vức lên tay, cho lên đó vài món rau sống 
yêu thích, lát dưa leo, khế, xoài và sau 
cùng là cuốn chả nhỏ kẹp giữa, cuộn tròn 
rồi chấm ngập nước chấm và thưởng 
thức. Cũng như hầu hết các món nướng 
khác, chả lụi ngon nhất là khi được ăn tại 
lò. Chính vì thế mà muốn ăn ngon, người 
ăn thường kiên nhẫn đợi từ 5-10 phút để 
từng mẻ chả mới được nướng chín, nóng 
hổi phục vụ tận bàn. 

Ngoài La Gi, để thưởng thức chả lụi, 
bạn có thể ghé đến quán đối diện trường 
Phan Bội Châu hay quán dọc đường Thủ 
Khoa Huân (Phan Thiết). Còn ở Sài Gòn, 
món này có bán tại quán chả lụi nướng La 
Gi (15 Đồng Đen, Q. Tân Bình), Chị Em 
(số 2 đường số 6, Q.7), Nhà thờ Hầm (5A 
chung cư 162 Nguyễn Thị Nhỏ, Q.1)… 
Giá một phần chả từ 20.000-45.000đ. 

Huy Chương / Phụ nữ Tp.HCM.- 2015.- Số 
129 (ngày 16 tháng 11).- Tr.17

Ở 
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NHỮNG MÓN ĂN NỔI TIẾNG CỦA BÌNH THUẬN KHIẾN DU KHÁCH 
MÊ MẨN 

ón ăn đặc sản của Bình Thuận không 
phải là món ăn sang trọng, chỉ là 

món dân dã thông thường nhưng nhờ chế 
biến khéo léo theo kỹ thuật truyền lại 
nhiều đời mà trở thành ngon miệng đối 
với du khách thập phương. 

 

Răng mực nướng: Ở Bình Thuận, 
răng mực nướng là đặc sản địa phương 
cũng như món quà vặt quen thuộc của 
thanh thiếu niên. Điểm hấp dẫn của món 
ăn này không nằm ở tạo hình mà là ở vị 
dai, giòn nhấn nhá cùng bánh tráng 
nướng, tương ớt vui miệng  

 

Các món từ dông: Dông hay nhông 
là một trong những đặc sản nổi tiếng của 
Bình Thuận. Có rất nhiều cách chế biến 
món dông song ngon nhất là dông nướng 
muối ớt. Loại bò sát này ghi điểm ở những 
thớ thịt trắng phau, vị săn chắc cùng vị 
ngọt, thơm lạ  

Chả mực Cà Ty: Mực, món đặc sản 
ngon nhất tại Bình Thuận. Du khách trong 
và ngoài nước mỗi khi đến đây đều không 
thể bỏ qua món ăn đặc biệt này. Mực phải 
chọn những con vừa mang từ biển về còn 
tươi rói, thịt trắng thơm và dẻo. Qua sự 
chế biến tài tình của đầu bếp mới kinh 
nghiệm & khéo léo tại nhà hàng – khách 

sạn Cà Ty đã chế biến thành món chả rất 
ngon. 

 

Cốm hộc Phan Thiết: Cốm hộc là 
thức quà khá đặc trưng của vùng đất 
Phan Thiết. Cốm hộc được làm từ gạo 
nếp ngon rang nở bung và đường sên với 
dứa, gừng. Cũng như các loại cốm khác, 
cốm hộc được làm từ lúa nếp. Nếp đem 
rang, hạt nếp nở bung thành hoa gọi là 
hạt nổ. Theo những nhà làm cốm có nhiều 
kinh nghiệm thì nếp phụng và nếp hương 
là nếp ngon và thơm nhất. 

 

 

Bánh canh chả cá: Điểm hấp dẫn 
của bánh canh chả cá ở Phan Thiết ngoài 
những miếng chả cá được chiên vàng hay 
hấp trắng tinh là những sợi bánh canh sợi 
nhỏ có màu trắng sữa. Nếu thưởng thức 

M 
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món ăn này tại Bình Thuận, bạn đừng 
quên thử cách kết hợp lạ giữa bánh mì và 
nước dùng của người dân nơi đây. 

 

Bánh căn: Được nướng chín bởi 
những chiếc khuôn làm từ gốm Bàu Trúc, 
bánh căn vừa mang hơi thở của vùng đất 
của nắng và gió biển, vừa mang hương vị 
biển thông qua phần nhân hải sản hấp 
dẫn. Cũng như bánh căn Phan Rang, 
bánh căn Phan Thiết quyến rũ du khách 
bởi hàng loạt loại nước chấm khác nhau  

 

Lòng heo bánh hỏi Phú Long: Đến 
Bình Thuận, cụ thể là thị trấn Phú Long, 
huyện Hàm Thuận Bắc, bạn sẽ bất ngờ 
với sự kết hợp không giống ở đâu giữa 
bánh hỏi và lòng lợn. Để tạo thành món 
“ai ăn cũng nhớ” này, người đầu bếp phải 
rất kỳ công trong hàng loạt khâu chế biến 
bánh hỏi, cách luộc lòng đến tỷ lệ cân đối 
giữa các thành phần trong chén mắm me 
dọn kèm  

 

Gỏi cá: Gỏi cá Phan Thiết được chế 
biến từ những loài cá có sẵn như cá mai, 
cá suốt hay cá đục. Một đĩa gỏi cá ngon 
phải đạt đủ chuẩn chua, cay của ớt, của 
hành tây ngâm giấm, tươi ngon của cá, cả 
cái giòn của những sợi rong tuyết đi kèm. 

 

Cá lồi xối mỡ: Có thể chế biến nhiều 
món ngon từ cá lồi như nấu canh chua, 
kho tỏi, tiêu hay ớt, nhưng hấp dẫn nhất 
vẫn là món cá lồi xối mỡ. Ngoài điểm 
nhấn độ ngọt, tươi của cá, nước mắm me 
với vị béo của gan cá cũng mê hoặc thực 
khách không kém  

 

Bánh quai vạc: Tại Bình Thuận, bánh 
quai vạc không chỉ được bày bán tại các 
chợ, các con đường lớn nhỏ mà bạn còn 
dễ dàng thưởng thức ở các bãi biển của 
vùng đất này như Mũi Né, Hòn Rơm… 
Bánh quai vạc thu hút du khách ở lớp bột 
trong veo, dai mịn, com tôm lột đỏ au hấp 
dẫn. Song yếu tố khiến du khách muốn ăn 
lại lần nữa chính là chén nước mắm được 
pha chế từ loại mắm nổi danh của địa 
phương hay miếng chả cá hấp dai, mịn  

D. Nhung // http://laodong.com.vn/ .- 
2015 (ngày 27 tháng 11)
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GÓP PHẦN XÂY DỰNG KHU DU LỊCH MŨI NÉ YÊN BÌNH,  

THÂN THIỆN 

ể có một khu du lịch đẹp, thu hút 
đông đảo du khách, bên cạnh những 

cảnh quan do thiên nhiên ban tặng, cơ sở 
vật chất tốt, đầy đủ tiện nghi thì vấn đề an 
ninh trật tự cũng là một trong những yếu 
tố sống còn tạo nên hình ảnh đẹp trong 
lòng du khách. Vì vậy, vai trò của đồn BP 
đứng chân trên địa bàn cũng hết sức 
quan trọng. Điều đó đã được Đồn BP Mũi 
Né, BĐBP Bình Thuận khẳng định trong 
thời gian qua. 

 

Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Mũi Né luôn thân 
thiện, niềm nở với du khách. Ảnh: Trung Thành 

Đồn BP Mũi Né đứng chân trên địa 
bàn phường Mũi Né, TP Phan Thiết với 
nhiệm vụ quản lý, bảo vệ an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội 2 phường (Hàm Tiến 
và Mũi Né). Đây là trung tâm du lịch lớn 
của tỉnh cũng như đất nước với nhiều 
resort, nhà hàng và các khu du lịch, nghỉ 
dưỡng... Hằng năm, nơi đây đón hàng 
ngàn khách du lịch trong nước, cũng như 
nước ngoài đến tham quan, du lịch, nghỉ 
dưỡng. Chính vì vậy, bên cạnh nhiệm vụ 
bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên 
giới biển thì việc cùng chính quyền địa 
phương giữ gìn tốt an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội, xây dựng hình ảnh đẹp 
trong lòng du khách luôn là một nhiệm vụ 
song hành của cán bộ, chiến sĩ Biên 
phòng nơi đây. 

Để giữ gìn trật tự địa bàn, bảo vệ 
cuộc sống bình yên cho nhân dân cũng 
như khách du lịch khi đặt chân đến đây, 
công tác đấu tranh phòng chống các loại 
tội phạm, trong đó trọng tâm là tội phạm 
về ma túy, cướp giật luôn được Đồn BP 
Mũi Né đặt lên hàng đầu. Đơn vị đã đẩy 
mạnh công tác xã hội hóa lực lượng trinh 
sát địa bàn, tiến hành đồng bộ nhiều biện 
pháp nghiệp vụ kết hợp với việc xây dựng 
cơ sở quần chúng tốt; chủ động, tích cực 
trong công tác tham mưu cho chính quyền 
địa phương thành lập 3 tổ bốc xếp tại 
cảng cá, 4 tổ xe thồ tự quản tại bến xe và 
cảng cá, 82 tổ thuyền đoàn kết sản xuất 
trên biển. Đơn vị thường xuyên cử cán bộ 
bám sát địa bàn, bám sát đối tượng, qua 
đó, kịp thời nắm bắt tình hình, ngăn chặn, 
xử lý các vụ việc tranh chấp, gây rối trật 
tự công cộng, cũng như xử lý các vụ việc 
tranh chấp ngư trường. Thời gian qua, 
đơn vị đã bắt, xử lý 24 vụ/48 đối tượng 
mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy 
với 7,9683g hê-rô-in; 19,4802g cần sa; 21 
điện thoại di động; 3 xe máy; phát hiện, 
xử lý 11 vụ/11 tàu cá vi phạm, đơn vị còn 
cùng chính quyền địa phương gặp gỡ 
giáo dục 6 thanh niên hư hỏng, tạo điều 
kiện giúp đỡ 4 người phạm tội tái hòa 
nhập cộng đồng... 

Bên cạnh việc đấu tranh phòng 
chống tội phạm, đơn vị đã đẩy mạnh các 
hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nhằm 
nâng cao nhận thức cho người dân về 
pháp luật. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã 
tổ chức 11 buổi tuyên truyền cho nhân 
dân về các văn bản pháp luật; vận động 
ngư dân viết bản cam kết không vi phạm 
chủ quyền vùng biển các nước tiếp giáp; 
bảo đảm an toàn dầu khí; tháo dỡ bè cá, 
bẫy tôm hùm gây ảnh hưởng tới du lịch tại 
khu vực Mũi Né; phát hơn 500 tờ rơi có 
nội dung tuyên truyền pháp luật cho ngư 
dân. 

V. ĐỊA LÝ – DU LỊCH 

Đ 
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Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật qua hệ thống truyền thanh địa 
phương cũng được Đồn BP Mũi Né hết 
sức chú trọng. Các bản tin, văn bản pháp 
luật có liên quan đến việc khai thác đánh 
bắt trên biển, cũng được đơn vị thường 
xuyên phát trên hệ thống loa truyền thanh 
địa phương. Thiếu tá Nguyễn Duy Thìn, 
Chính trị viên Đồn BP Mũi Né chia sẻ: 
"Ngoài việc đấu tranh phòng chống tội 
phạm, tuyên truyền nâng cao nhận thức 
pháp luật cho bà con thì việc giúp dân ổn 
định đời sống, phát triển kinh tế cũng là 
nhiệm vụ quan trọng, góp phần giữ vững 
an ninh trật tự địa bàn". Chính vì vậy, thời 
gian qua, đơn vị đã tích cực tham mưu 
cho UBND TP Phan Thiết xây dựng khu 
tái định cư, nhằm ổn định đời sống cho 
một bộ phận ngư dân bị biển xâm thực. 

Đơn vị còn đẩy mạnh công tác vận 
động nhân dân nơi có nguy cơ bị biển 
xâm thực di dời đến khu tái định cư mới, 
giới thiệu ngành nghề phù hợp nhằm giúp 
bà con chuyển đổi ngành nghề ổn định 
cuộc sống. Cùng với việc nhận đỡ đầu 1 
cháu có hoàn cảnh khó khăn, đơn vị còn 
tích cực vận động các doanh nghiệp, cơ 
sở du lịch trên địa bàn, đỡ đầu 3 cháu nhỏ 
hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đến 
trường; vận động đóng góp xây dựng "Mái 
ấm chiến sĩ nơi biên giới" được trên 115 
triệu đồng. Với tinh thần "nhường cơm sẻ 
áo", cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Mũi Né đã 
cùng nhau góp công, góp sức, sửa chữa 

6 căn nhà cho các gia đình chính sách có 
hoàn cảnh khó khăn với kinh phí trên 100 
triệu đồng, nhận đỡ đầu 1 gia đình liệt sĩ; 
thăm, tặng quà gia đình nghèo, gia đình 
chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Đơn 
vị còn giúp dân hàng trăm ngày công làm 
công trình chống biển xâm thực, phối hợp 
với Phòng khám Mũi Né khám bệnh và 
cấp thuốc cho 326 lượt người nghèo tổng 
trị giá hơn 5 triệu đồng; cử hơn 146 lượt 
cán bộ, chiến sĩ tham gia làm vệ sinh môi 
trường ven biển và tại các khu dân cư. 
Đồng thời, phối hợp với địa phương và 
các doanh nghiệp hỗ trợ trao 1 căn nhà 
"Đại đoàn kết" trị giá 30 triệu đồng và tặng 
4 con bò giống trị giá 32 triệu đồng. 

"Với những việc làm thiết thực và 
đầy hiệu quả trong thời gian qua, cán bộ, 
chiến sĩ Đồn BP Mũi Né đã góp phần 
cùng chính quyền địa phương xây dựng 
khu du lịch Mũi Né yên bình, thân thiện 
trong lòng du khách khi đặt chân đến nơi 
đây..." - ông Nguyễn Nam Long, Chủ tịch 
UBND phường Mũi Né tâm sự. Từ những 
việc làm thiết thực và hiệu quả đó, đơn vị 
đã được UBND tỉnh Bình Thuận, Bộ Tư 
lệnh BĐBP tặng nhiều Bằng khen. 4 năm 
liền, Chi bộ đạt "Trong sạch vững mạnh" 
và nhiều năm liền đơn vị đạt vững mạnh 
toàn diện, được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh 
tặng nhiều Giấy khen. 

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

(ngày 25 tháng 11) 

__________________________________ 

CHÙA LINH SƠN - NÚI CAO CÁT:  

QUẦN THỂ THẮNG CẢNH ĐẸP Ở BÌNH THUẬN 

 

hùa Linh Sơn – Núi Cao Cát là một 
quần thể thắng cảnh đẹp của huyện 

Phú Quý. Du khách đến Phú Quý không 
nên bỏ qua cơ hội đến đỉnh núi phóng tầm 
mắt ra xa, ngắm nhìn toàn bộ hình ảnh 
đảo Phú Quý đẹp như một bức tranh sơn 
thủy hữu tình. Không khí nơi đây trong 
lành mát dịu tạo cảm giác dễ chịu cho du 
khách sau bao ngày làm việc căng thẳng 
mệt mỏi. Du khách đến xã Long Hải bằng 

C 
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các phương tiện giao thông đường bộ đều 
đi đến chân núi Cao Cát dễ dàng, sau đó 
đi bộ theo các bậc thang bằng đá để lên 
chùa Linh Sơn và đỉnh núi. 

Từ Chùa Linh sơn chúng ta đi lên 
đỉnh núi để ngắm nhìn toàn bộ khung 
cảnh hùng vĩ của thiên nhiên. Trên đỉnh 
núi là nơi được chọn để đặt tượng Phật 
Bà Quan Âm uy nghi. Nhìn qua phía đông 
chúng ta mới thấy sự diệu kỳ của tạo hóa, 
những vách núi xoắn trôn ốc tạo nên sự 
kỳ bí huyền diệu làm cho du khách như 

đang lạc vào thời tiền sử, nhìn về phía 
đông xa hơn nữa là Mộ Thầy Sài Nại với 
những ghềnh đá đen, nhìn về phía Nam là 
nương rẫy xanh tươi của người dân nơi 
đây, phía Tây ta sẽ bắt gặp Đền Thờ 
Công Chúa Bàn Tranh và Núi Cấm với 
ngọn Hải Đăng định hướng cho tàu 
thuyền vào ban đêm. Phía Tây Bắc là xóm 
làng, nhà ở của nhân. 

// http://www.dulichvn.org.vn/ .- 2015 
(ngày 13 tháng 11)

__________________________________ 

BÃI NHỎ - GÀNH HANG:  

ĐIỂM DU LỊCH LÝ TƯỞNG CỦA BÌNH THUẬN 

 

ãi Nhỏ - Gành Hang nằm dưới một 
ngọn đồi cách trung tâm huyện 

khoảng 10 phút đi xe máy, là một trong 
những bãi tắm đẹp của Phú Quý với bờ 
cát trắng mịn tinh khiết, nước biển màu 
xanh ngọc trong vắt. Bãi cát hình lưỡi liềm 
được giới hạn bởi những mũi đá nhô ra 
biển. Khu du lịch Bãi Nhỏ - Gành Hang 
được quy hoạch với diện tích đất từ 10 - 
20 ha, theo dự án nơi đây sẽ đầu tư từ 2-

3 Resort kết hợp với nghỉ dưỡng, tắm 
biển, lặn biển và trồng cây xanh. 

Khu vực này không có nhà cửa, còn 
khá hoang sơ, trên bờ quanh bãi là những 
mỏm đá đen với nhiều hình thù kỳ thú. 
Nước biển ở đây trong xanh, ít ghe thuyền 
neo đậu, không khí trong lành, là nơi lý 
tưởng cho bất cứ du khách nào muốn hòa 
mình vào với thiên nhiên. Vào những lúc 
mặt trời mọc, nước biển ở đây sáng rực, 
long lanh như được dát một lớp kim tuyến 
óng ánh. Bên tiếng sóng rì rào, trước mặt 
biển sáng bạc mênh mông bao la của trời 
mây sóng nước làm người ta dễ lâng lâng 
bay bổng tâm hồn. Nơi đây còn giữ 
nguyên được vẻ hoang sơ, môi trường 
chưa bị ô nhiễm.  

// http://www.dulichvn.org.vn/ .- 2015 
(ngày 24 tháng 11) 

__________________________________ 

KHÁC LẠ BÌNH THUẬN 

ùng đất chỉ nghe cái tên thôi là người 
ta đã cảm nhận được sự bình yên - 

Bình Thuận, sẽ mang lại cho bạn từ ngạc 
nhiên ngày tới ngạc nhiên khác với Bãi 
biển Phan Thiết lộng lẫy, tháp Chăm Po 
Sah Inư cổ xưa, vẻ độc đáo của Mũi Né, 

 tiểu sa mạc Bàu Trắng... và những món 
ăn hấp dẫn. 

Chúng tôi tới TP Phan Thiết, tỉnh 
Bình Thuận vào một ngày tháng 11 có 
mưa rào nhẹ vào buổi sớm. Cơn mưa 
khiến thành phố biển quanh năm nhiều 
nắng, nhiều gió này như dịu dàng hơn. 

B 

V 
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Ngồi trong quán cà phê ven biển, trước 
khách sạn Bình Minh để tận hưởng những 
cơn gió phóng khoáng, anh bạn “thổ dân” 
bảo rằng, tới đây mà gặp mưa thế này, coi 
như chúng tôi gặp may bởi thành phố này 
nằm trong vùng khô hạn nên mưa đương 
nhiên là của hiếm. Vì yêu những khối 
gạch nung đỏ sẫm của tháp Chăm, chúng 
tôi chọn tháp Po Sah Inư là điểm đến đầu 
tiên bởi di tích kiến trúc Chăm này chỉ 
cách thành phố Phan Thiết 6km. Po Sah 
Inư là cụm tháp Chăm cổ đẹp, là đỉnh cao 
của nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc 
Chăm.  

 

Tiểu sa mạc Bàu Cát. 

Với lối kiến trúc độc đáo, điểm đến 
này đặc biệt với ai muốn tìm hiểu thêm về 
quá trình phát triển và văn hóa Chăm Pa. 
Nếu muốn trải nghiệm quá khứ, bạn có 
thể lưu lại các khu du lịch gần tháp Po 
Sah Inư, các kiến trúc sư ngày nay đã 
thiết kế những khu nghỉ dưỡng được mô 
phỏng theo lối kiến trúc người của Chăm 
xa xưa. Anh bạn tiếc nếu chúng tôi chọn 
tới đây sớm hơn chừng vào khoảng cuối 
tháng 9 hoặc đầu tháng 10 Dương lịch thì 
sẽ được tham dự Lễ hội Kate. Cùng với 
nghi thức cúng của các chức sắc, người 
dân cũng tổ chức cúng ở các khu vực 
xung quanh tháp Po Sah Inư và du khách 
được hòa vào không khí của lễ hội. 

Còn đi về phía Đông Bắc, cách TP 
Phan Thiết khoảng 65km, Bàu Trắng là 
một thắng cảnh nổi tiếng của Bình Thuận, 
thuộc huyện Bắc Bình. Du khách có thể 
đến với Bàu Trắng bằng hai cung đường 
khác nhau: Từ Hòn Rơm đi xe Jeep,  men 
theo đường đến Mũi Né, qua chợ Mũi Né, 
Đồi Hồng cứ thế chạy dọc bãi biển. Xe 
chạy khoảng một tiếng đồng hồ từ Mũi Né 

là vào tới Bàu Trắng, hoặc từ TP Phan 
Thiết theo QL1A đến Lương Sơn, có ngã 
ba, rẽ phải chừng 18km băng qua những 
ngọn đồi trọc, lúc lên cao, lúc xuống thấp, 
xuyên qua các cánh rừng sò đo, rừng dừa 
xanh mướt trên những động cát trắng thơ 
mộng là đến nơi.  

Trước mắt chúng tôi là một hồ nước 
ngọt nằm giữa vùng đồi cát mênh mông, 
quanh bờ có nhiều sen mọc tạo nên bức 
tranh sơn thủy lung linh, huyền ảo. Đến 
với Bàu Trắng, chúng tôi thuê xe đạp 
nước để lênh đênh khám phá vẻ đẹp của 
ốc đảo giữa sa mạc. Một số nhóm du 
khách tổ chức cắm trại, câu cá dưới khu 
rừng dương ở phía bờ Bắc. 

Chán dưới nước, chúng tôi lên bờ 
thuê xe mô tô chinh phục các đồi cát. Cảm 
giác được lướt băng băng trên những 
triền cát, chinh phục hết đỉnh đồi này đến 
đỉnh đồi khác mang đến ngập tràn tiếng 
cười sảng khoái. Dù các dịch vụ du lịch ở 
đây chưa phát triển nhưng Bàu Trắng vẫn 
là điểm đến không thể thiếu trong hành 
trình khám phá Bình Thuận của du khách 
bốn phương, đặc biệt là những người yêu 
nhiếp ảnh. Người ta còn mệnh danh Bàu 
Trắng là tiểu sa mạc. Còn về phía Nam, 
vẫn lấy tâm điểm là TP Phan Thiết, đi 
thêm 25 km bạn sẽ bắt gặp ngọn hải đăng 
cổ nhất Đông Nam Á tọa lạc trên mũi hòn 
đảo cùng tên. Sở hữu ngọn đèn biển có 
phần tháp xây cao nhất Việt Nam, đảo Kê 
Gà là điểm dừng chân vô cùng thú vị. Hãy 
thử cảm giác chinh phục đỉnh tháp khi 
bước qua 183 bậc thang xoáy trôn ốc, để 
từ đây phóng tầm mắt chiêm ngưỡng toàn 
cảnh vẻ đẹp nguyên sơ, yên bình của đảo 
và cả một vùng trời biển bao la. Và ở đây, 
bạn cũng đừng bỏ qua cơ hội chứng kiến 
hoạt động của những làng chài xứ biển. 

Bên cạnh phong cảnh tuyệt mỹ, ẩm 
thực Bình Thuận cũng níu chân du khách 
bởi nhiều món ăn độc đáo. Anh bạn đưa 
chúng tôi đến quán bánh canh chả cá trên 
đường Hải Thượng Lãn Ông. Điểm hấp 
dẫn của bánh canh chả cá Phan Thiết là 
ngoài những miếng chả cá chiên óng ả, 
miếng chả cá hấp ngọt mềm là những sợi 
bánh canh nhỏ, rời có màu trắng sữa. 
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Điểm thứ hai là nếu thưởng thức 
món ăn này tại đây, bạn đừng quên thử 
cách kết hợp lạ giữa bánh mì và nước 
dùng của người dân nơi đây. Ở bãi biển 
Mũi Né, chúng tôi cũng được thưởng thực 
món bánh quai vạc. Món này hấp dẫn du 
khách ở lớp bột trong veo, dai mịn, com 
tôm lột đỏ au. Song yếu tố khiến du khách 
muốn ăn lại lần nữa chính là chén nước 
mắm được pha chế từ loại mắm nổi danh 
của địa phương hay miếng chả cá hấp 
dai, mịn. 

Còn ở ga Phan Thiết, chúng tôi lại 
được thưởng thức món răng mực nướng. 
Theo người dẫn đường thì lúc trước, phần 
này của con mực thường được bỏ đi, sau 
đó vài người thử dùng để chế biến món 
ăn. Ngày nay, nó trở thành đặc sản địa 
phương cũng như món quà vặt quen 
thuộc của đời học sinh. Điểm hấp dẫn của 
món ăn này không nằm ở tạo hình mà là 
ở vị dai, giòn nhấn nhá cùng bánh tráng 
nướng, tương ớt vui miệng. 

Một món ăn khá lạ miệng khác được 
bán ở ngã tư Thủ Khoa Huân và Trần 
Hưng Đạo hay góc Trần Hưng Đạo và 
ngã 3 Tam Biên là bánh tráng mắm ruốc. 
Bánh tráng nướng không lạ, mắm ruốc 
càng không nhưng cách nướng kết hợp 
hai nguyên liệu này ở Bình Thuận khiến 
du khách lạ lẫm. Bánh tráng dùng cho 
món ăn này là bánh tráng gạo, tráng 
mỏng điểm xuyết thêm vài hạt mè đen. 
Khi có khách yêu cầu, người bán sẽ lấy 
bánh tráng, trét lên một mắm ruốc, rồi 
thêm trứng cút thái múi cau, nem, chả cá, 
hành hoa... nướng trên lửa than nhỏ. Khi 
bánh chín đến một độ nhất định, đầu bếp 
sẽ dùng một thanh tre nhỏ, cuộn từ từ 
thành một chiếc kèn nhỏ sao cho các 
nguyên liệu đều nằm gọn trong cái cuốn 
nho nhỏ...  

Và người Bình Thuận cứ dần chinh 
phục du khách bằng những nét khác lạ 
ấy. 

Kim Khanh / Đại đoàn kết.- 2015.- Số 
319 (ngày 15 tháng 11).- Tr.11

__________________________________ 

THÚ VUI DẠO BIỂN BÌNH THUẬN MÙA THU 

hông có được vẻ xanh trong thường 
thấy vì những đợt mưa kéo dài của 

tháng 9, nhưng các biển ở Bình Thuận 
mùa thu lại cho bạn cơ hội tận hưởng hải 
sản hay những thú vui khác với giá rất rẻ. 

 

Biển Mũi Né 

Là một trong những bãi biển đẹp và 
nổi tiếng của du lịch Việt Nam, thế nhưng 
khác với hình ảnh nước xanh, cát trắng 
thường được khen ngợi và ca tụng, vào 
mùa thu, dưới ảnh hưởng của bờ biển 
gần cửa sông, bãi biển này như một... Thị 
Nở với dòng nước đục ngầu và bầu trời u 
ám. 

Bù lại khiếm khuyết này, đây là thời 
điểm được mùa của ngư dân. Vì thế, nếu 
"chẳng may" đến đây, bạn sẽ được bù lại 
bằng việc tha hồ thưởng thức hải sản tươi 
ngon với giá rẻ. Một mách nhỏ là ở Mũi 
Né có khá nhiều bãi tắm thuộc nhiều nhà 
hàng, resort khác nhau, nhưng theo đánh 
giá của nhiều người, khu vực bãi tắm của 
Hòn Rơm 2 không những sạch, đẹp, 
tươm tất hơn mà còn tập trung nhiều hàng 
ăn vặt, hải sản tươi và rẻ nhất Mũi Né. 

K 
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Biển Suối Ồ 

Chưa hề có bất kỳ sự can thiệp nào 
của con người, biển Suối Ồ mang vẻ đẹp 
hoang sơ của hai dòng nước trong xanh 
(một cửa sông, một biển) được ngăn cách 
bởi triền cát trắng. Thế nhưng, chính cái 
nét duyên của cửa sông song song với 
biển mà vào mùa thu, màu và mực nước 
nơi này bị ảnh hưởng nặng nề hơn các 
bãi biển khác. Do không nằm trong bất kỳ 
tuyến du lịch nào, bạn có thể thoải mái lên 
lịch đến đây vào những tháng mùa khô 
khác. 

Song nếu đã quyết định đến vào thời 
điểm hiện tại, có một chi tiết khá đắt để 
bạn củng cố quyết tâm. Từ khoảng đầu 
tháng 7 đến nửa đầu tháng 8 âm lịch là 
mùa kéo ruốc của ngư dân huyện Bình 
Châu (Bà Rịa - Vũng Tàu) và các xã giáp 
ranh tỉnh này của Bình Thuận như Tân 
Thắng, Tân Nghĩa, Tân An... (thuộc huyện 
Hàm Tân). Đến đây trong dịp này, bạn sẽ 
được thưởng thức những con ruốc tươi 
rói còn búng tanh tách khi cho vào nồi 
hấp, cuốn bánh tráng chấm mắm ruốc 
chua tự làm, hay ngắm những khoảng sân 
phơi đầy ruốc của người dân và những 
chuyến xe tải chất đầy những bao ruốc 
toả về các miền. 

Biển Cam Bình 

Cách thị trấn Lagi 15km và ẩn mình 
sâu rừng dương ngút ngàn, biển Cam 
Bình mang vẻ đẹp nguyên sơ của một 
nàng công chúa đang ngủ say. Nhưng 
đến Cam Bình vào tháng này, vừa đặt 
chân đến bạn sẽ muốn về ngay khi đối 
diện với dòng nước đục ngầu và những 
làn sóng mạnh cuốn tung mọi thứ ra biển. 

Một điểm vớt cho bãi biển này là 
cũng như Mũi Né, biển Cam Bình là nơi 
sinh hoạt của ngư dân xã Cam Bình nên 
bạn sẽ tha hồ thưởng thức các món hải 
sản vừa tươi vừa rẻ. Trong đó đặc biệt 
nhất là loại cá đục vàng, nướng cũng 
ngon mà làm gỏi cũng tuyệt. Ngoài ra đến 
đây, bạn còn khám phá vẻ đẹp của những 
chiếc xe bò kéo thúng. 

Sau khi thưởng thức hải sản, nếu 
vẫn muốn tắm biển, bạn có thể rong ruổi 
đến bãi biển Tam Tân thuộc thị xã Lagi. 

Biển Tiến Thành  

Biển Tiến Thành quyến rũ với đường 
cong mềm mại của cát trắng, biển xanh 
nổi bật trên rừng dương xanh ngát. Không 
chỉ có vậy, bãi biển này còn say lòng du 
khách với những tảng đá nhiều hình dáng 
tập trung thành một cụm, hay một góc 
triền cát tím ngát hoa muống biển. Song 
vào mùa thu, làn nước của nơi này không 
những đục ngầu, mà nếu vốc nước biển 
lên tay, bạn sẽ phát hiện những vụn 
khoảng đầu ngón tay út màu đỏ lẫn trong 
nước (người dân nơi đây gọi là tảo biển) 
tạo cảm giá dơ dơ, rợn rợn. 

Cái bất tiện tiếp theo của bãi biển 
này là khá xa nhà dân, lại chẳng có hàng 
quán kinh doanh nên nếu lỡ đến đây vào 
dịp này, bạn sẽ chẳng thể "vớt vát" việc 
không được tắm biển bằng thú vui việc 
thưởng thức hải sản. Trong trường hợp 
bạn đã đăng ký tour đến đây, hãy yêu cầu 
hướng dẫn viên đưa bạn và cả đoàn đến 
Kê Gà ngắm biển và ngắm hải đăng. 

Mỏm Đá Chim 

Gắn với truyền thuyết an bình về một 
nơi “đất lành chim đậu”, Mỏm Đá Chim 
quyến rũ du khách với rừng dương bạt 
ngàn đung đưa theo tiếng sóng, bãi cát 
trắng phẳng lì, nước biển trong xanh, trải 
dài như một dải đường chân trời và 
những tảng đá vốn là nơi chiều chiều chim 
chóc về nghỉ ngơi. Thế nhưng vào tháng 
này, bạn sẽ thất vọng với bầu trời xám xịt 
và những đợt sóng mạnh do nước biển 
cuốn cát vào bờ. 

Mách nhỏ cho bạn là bãi tắm Mỏm 
Đá Chim được chia thành 2 khu vực. "Khu 
nhà giàu" dành cho du khách đến nghỉ 
dưỡng tại resort Mỏm Đá Chim và "khu 
nhà nghèo" dành cho người ít tiền hay du 
khách du lịch bụi với mức giá tương đối. 
Đến đây, tuy giá hải sản không rẻ như tại 
Hòn Rơm 2 của Mũi Né nhưng cũng 
tương đối ổn. 

// http://www.dulichvn.org.vn/ .- 2015 
(ngày 13 tháng 11)

http://www.zing.vn/news/choi-vui/loi-song-ra-bien-suoi-o/a114862.html
http://www.zing.vn/news/choi-vui/doc-dao-bo-keo-thung-o-bien-cam-binh/a107054.html
http://www.zing.vn/news/choi-vui/doc-dao-bo-keo-thung-o-bien-cam-binh/a107054.html
http://www.zing.vn/news/choi-vui/den-mom-da-chim-nghe-song/a106330.html
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