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I. CHÍNH TRN – KINH TẾ 

BIỂU DƯƠNG CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN TIÊU BIỂU “HỌC TẬP VÀ 
LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” 

áng 19-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình 
Thuận đã tổ chức Hội nghị tổng kết và 

biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu qua 
bốn năm (2011 – 2015) thực hiện Chỉ thị 03 
của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc 
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh”. 

Qua bốn năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ 
Chính trị, việc học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức của Bác trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 
đã đi vào chiều sâu, trở thành việc làm 
thường xuyên, liên tục của mỗi tổ chức Đảng, 
chính quyền, cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ, 
đảng viên, đoàn viên, hội viên với nội dung, 
phương thức thực hiện ngày càng đa dạng, 
phong phú. Việc triển khai học tập làm theo 
tấm gương đạo đức của Bác ở cơ sở ngày 
càng gắn liền với nhiệm vụ chính trị, góp phần 
giải quyết những vướng mắc, hạn chế cần 
được tháo gỡ ngay của địa phương, đơn vị, 
góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực 
và toàn diện tình hình các mặt ở địa phương, 
cơ sở. 

Từng cơ quan, đơn vị đã gắn việc thực 
hiện Chỉ thị 03 với việc thực hiện nhiệm vụ 
chính trị và các phong trào hành động cách 
mạng, như: phong trào“Xây dựng nông thôn 
mới”, “Đền ơn, đáp nghĩa”… và các hoạt động 
xã hội, nhân đạo, từ thiện, bằng những mô 
hình hay, việc làm thiết thực. Nhiều tổ chức 
và cá nhân đã đóng góp tiền, ngày công xây 

dựng tuyến đường ánh sáng an ninh, trồng 
cây xanh, làm vệ sinh môi trường; hiến đất 
mở rộng đường giao thông, làm đường bê-
tông xi-măng; nâng cấp, giặm vá, sửa đường 
nội đồng; làm mới, nạo vét kênh, mương thủy 
lợi; lắp đặt đường ống dẫn nước sinh hoạt. 

Cùng với đó, việc “Học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn liền với 
triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 
(khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây 
dựng Đảng hiện nay” đã tạo được sự chuyển 
biến quan trọng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện 
đạo đức cách mạng, về tinh thần thái độ phục 
vụ nhân dân, về thái độ trong công tác, về ý 
thức chấp hành kỷ cương, pháp luật trong đội 
ngũ cán bộ đảng viên. Từ đó đã tạo ra được 
sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính 
trị, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh 
Bình Thuận liên tục tăng trưởng khá, đời sống 
vật chất và tinh thần của nhân dân không 
ngừng được nâng lên; an ninh chính trị và trật 
tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. 

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình 
Thuận đã biểu dương, khen thưởng 30 tập 
thể và 52 cá nhân điển hình tiểu biểu cấp tỉnh 
có thành tích xuất sắc trong bốn năm thực 
hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy 
mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh”. 

Đình Châu // http://www.nhandan.org.vn/ .- 
2015 (ngày 19 tháng 5)

_____________________________________ 

BÌNH THUẬN TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP ĐỐI 
THOẠI ĐỂ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO  

ừ đầu năm đến nay, các cấp chính quyền 
từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn và các sở, 

ban, ngành ở tỉnh Bình Thuận đã tổ chức tiếp 
hơn 650 lượt công dân; tiếp nhận và giải 
quyết hơn 63% vụ việc trong tổng số hơn 470 
đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân... Qua 
kết quả giải quyết cho thấy, vẫn còn số lượng 
tương đối lớn đơn thư khiếu nại, tố cáo không 

được chấp thuận và tố cáo sai hoặc đúng 
phần một phần vụ việc. 

Nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo chủ 
yếu là tranh chấp đất đai trong nội bộ nhân 
dân, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất để 
nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A; ô nhiễm môi 
trường, quyết định xử phạt hành chính và 
chính sách đối với người có công với cách 
mạng… 

S

T
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Nhìn chung, do công tác tuyên truyền, 
giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo chưa được sâu rộng, 
nhân dân am hiểu về pháp luật còn hạn chế. 
Bên cạnh đó, công tác quản lý hồ sơ, đất đai 
chưa chặt chẽ; năng lực của một số cán bộ ở 
lĩnh vực này còn hạn chế chậm được khắc 
phục… dẫn đến tình trạng vẫn còn nhiều đơn 
thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp và phức tạp. 

 
Một buổi Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình giải 
quyết khiếu nại, tố cáo do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ 
chức. (Nguồn; noichinh.vn) 

Để chấn chỉnh và nâng cao chất lượng, 
hiệu quả việc tiếp công dân và giải quyết 
khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc khiếu nại 
tồn đọng, phức tạp được dư luận xã hội quan 
tâm. Tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các địa 
phương, sở, ngành trên địa bàn làm tốt công 
tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng 
thời, công khai các thủ tục hành chính, các 
quy định liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ 

của nhân dân để dân biết, dân bàn, dân làm 
và giám sát, kiểm tra. Bên cạnh đó, xây dựng 
quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp 
ủy, chính quyền với nhân dân; chú trọng và 
duy trì thường xuyên việc tổ chức đối thoại để 
giải quyết những thắc mắc, kiến nghị của 
công dân trên các lĩnh vực. Nhất là chính 
sách đền bù, thu hồi đất giải phóng mặt bằng, 
tái định cư; cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, bồi 
thường, tranh chấp dân sự, quy hoạch chậm 
triển khai… làm ảnh hưởng đến quyền sử 
dụng đất của nhân dân. 

Bình Thuận tiếp tục gắn thực hiện quy chế 
dân chủ cơ sở với đẩy mạnh cải cách thủ tục 
hành chính; công khai minh bạch các hồ sơ, 
thủ tục hành chính theo quy định, tạo điều 
kiện thuận lợi để công dân biết và dễ dàng 
thực hiện. Cùng với đó, tăng cường phối hợp 
giữa chính quyền, các sở, ngành liên quan 
thực hiện quy chế đối thoại với công dân; đẩy 
mạnh việc kiểm tra, giám sát trách nhiệm của 
người đứng đầu trong việc thực hiện pháp 
luật khiếu nại, tố cáo tại công sở, ngành, địa 
phương. Trọng tâm là giám sát việc giải quyết 
đơn thư tồn đọng, kéo dài, phức tạp; công tác 
quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, ngân sách, 
chính sách xã hội, bồi thường, hỗ trợ tái định 
cư… khẩn trương có giải pháp khắc phục hạn 
chế trong quản lý, giải quyết nhanh chóng, kịp 
thời, hiệu quả, hạn chế thấp nhất phát sinh 
tình trạng khiếu nại, tố cáo của công dân. 

Tấn Hùng // http://dangcongsan.vn/ .- 2015 
(ngày 25 tháng 5) 

_____________________________________ 

CỬ TRI KIẾN NGHỊ NHIỀU VẤN ĐỀ KINH TẾ - XÃ HỘI BỨC XÚC 

oàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh 
Bình Thuận đã tổ chức tiếp xúc cử tri 

tại các địa phương trong tỉnh để thông báo 
dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 
9, Quốc hội khóa XIII sắp tới. 

Tại các buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến của 
cử tri kiến nghị các vấn đề liên quan đến 
nạn tham nhũng, tình trạng buôn lậu, sản 
xuất hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất 
lượng. 

Đặc biệt, nhiều cử tri quan tâm và bức 
xúc là tình trạng nắng hạn kéo dài, thiếu 

nước sinh hoạt đang diễn ra diện rộng 
trên địa bàn tỉnh nhưng chưa có giải pháp 
dài hơi để khắc phục; vấn đề ô nhiễm môi 
trường, nhất là tại Nhà máy nhiệt điện 
Vĩnh Tân (Tuy Phong), khai thác cát 
đen… và tiến độ thi công nâng cấp, mở 
rộng quốc lộ 1A, đường cao tốc Dầu Giây 
– Phan Thiết đoạn qua tỉnh Bình Thuận 
quá chậm, gây ô nhiễm môi trường và 
nhiều nơi gây ách tắc giao thông. 

K.H. // http://cand.com.vn/ .- 2015 
(ngày 11 tháng 5) 

 

Đ
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HUY ĐỘNG MỌI NGUỒN LỰC ĐỂ PHÁT TRIỂN  

GIAO THÔNG NÔNG THÔN 

ắn với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận 
động “Học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh”, các phong trào như: 
đền ơn đáp nghĩa, giúp nhau làm kinh tế, xoá 
đói giảm nghèo; giải quyết các vấn đề bức 
xúc ở địa phương; bảo vệ an ninh, trật tự xã 
hội; xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân 
cư… ở tỉnh Bình Thuận được triển khai thực 
hiện khá tích cực. 

Các địa phương trong tỉnh đã triển khai 
thực hiện những công trình, phần việc thiết 
thực, cụ thể, sát hợp với thực tiễn, phù hợp 
với tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đã tạo 
sự đồng thuận cao và được đông đảo nhân 
dân đồng tình ủng hộ. Nổi bật và đạt kết quả 
khả quan là phong trào phát triển giao thông 
nông thôn được thực hiện rộng khắp ở các 
địa phương trong tỉnh. 

Với phương châm “Nhân dân làm, Nhà 
nước hỗ trợ”, từ việc lựa chọn tuyến đường, 
hình thức góp vốn, biện pháp và thời gian thi 
công … đều được các cấp ủy, chính quyền 
địa phương tổ chức họp và lấy ý kiến quyết 
định của nhân dân để thực hiện theo phương 
châm “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, giám 
sát”. Qua đó khắc phục được tư tưởng trông 
chờ, ỷ lại vào nhà nước; nhiều cá nhân, tổ 
chức đã tự tháo dỡ công trình, vật kiến trúc, 
hiến đất, góp vốn, góp công để làm giao thông 
nông thôn. 

Tính đến nay, toàn tỉnh đã đầu tư xây 
dựng được hơn 1.770 tuyến đường với chiều 
dài gần 470 km ở các thôn, xóm, khu dân 
cư… được bê tông xi măng, láng nhựa với 
tổng kinh phí gần 500 tỷ đồng. Trong đó, nhân 
dân đóng góp gần 200 tỷ đồng. Ngoài việc 
đóng góp thực hiện các công trình được nhà 
nước hỗ trợ, các huyện Bắc Bình, Hàm Thuận 

Bắc, Tánh Linh… đã huy động 100% kinh phí 
từ nguồn đóng góp của nhân dân, các nhà 
hảo tâm và doanh nghiệp trên địa bàn xây 
dựng hàng ngàn mét đường giao thông, công 
trình cầu, cống thoát nước, điện chiếu sáng … 
ở các địa bàn dân cư với tổng kinh phí hàng 
chục tỷ đồng; phục vụ nhu cầu sinh hoạt và 
sản xuất của nhân dân, góp phần thúc đẩy 
phong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng 
nông thôn mới” của các địa phương trong 
tỉnh. 

Phát triển giao thông nông thôn ở tỉnh 
Bình Thuận với phương châm “Nhân dân làm, 
Nhà nước hỗ trợ” là một chủ trương hợp lòng 
dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Phấn 
đấu giai đoạn 2011-2015, toàn tỉnh thực hiện 
kiên cố hóa khoảng 800 km các tuyến đường 
giao thông nông thôn. 

Để đạt mục tiêu này, tỉnh chỉ đạo cấp ủy, 
chính quyền địa phương các cấp trong tỉnh 
đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở 
cơ sở, nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân 
dân để xây dựng chương trình, kế hoạch phát 
triển mạng lưới giao thông nông thôn tại địa 
bàn dân cư; đẩy mạnh thực hiện các giải 
pháp công khai, minh bạch, bàn bạc dân chủ 
trong dân theo phương châm “dân biết, dân 
bàn, dân kiểm tra, giám sát” nhằm huy động 
mọi nguồn lực trong xã hội; lồng ghép nguồn 
vốn các chương trình, dự án, huy động sức 
dân phù hợp với điều kiện thực tế từng địa 
phương, khu vực bảo đảm tính khả thi và đem 
lại hiệu quả thiết thực, phục vụ cho sinh hoạt, 
sản xuất của nhân dân, trước mắt tập trung 
vào địa bàn dân cư các xã xây dựng nông 
thôn mới. 

Tấn Hùng // http://dangcongsan.vn/ .- 2015 
(ngày 26 tháng 5)

_____________________________________ 

TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG HĐND CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ  

MIỀN ĐÔNG NAM BỘ LẦN THỨ 7 

áng 15-5, tại TP Phan Thiết (Bình Thuận), 
đã diễn ra Hội nghị trao đổi kinh nghiệm 

hoạt động Hội đồng Nhân dân (HĐND) các 
tỉnh, TP khu vực miền Đông Nam Bộ lần thứ 
7, nhiệm kỳ 2011-2016. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận 
những vấn đề quan trọng và mang tính thời 
sự hiện nay trong hoạt động của HĐND các 
cấp nói chung, HĐND cấp tỉnh nói riêng. Các 
nội dung thảo luận tập trung vào bốn nhóm 
vấn đề, gồm: tiếp tục đổi mới, nâng cao chất 

G
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lượng hiệu quả hoạt động nói chung của 
HĐND cấp tỉnh; tổ chức các kỳ họp chuyên đề 
của HĐND cấp tỉnh; hoạt động tiếp công dân 
của đại biểu HĐND cấp tỉnh; công tác thi đua 
và đánh giá chất lượng hoạt động của đại 
biểu HĐND và các cơ quan của HĐND cấp 
tỉnh và cấp huyện. 

Nhiều ý kiến tại Hội nghị cho rằng, cần 
xem xét việc đề xuất luật hóa như thế nào về 
cơ cấu, chất lượng của đại biểu HĐND các 
cấp và tỷ lệ đại biểu chuyên trách; chế độ và 
các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại 
biểu; nhiệm vụ, quyền hạn, phương thức hoạt 
động của tổ đại biểu. Ngoài việc trao đổi, chia 
sẻ kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của từng 
địa phương, các đại biểu cũng tham gia ý kiến 

đóng góp về hai dự thảo luật liên quan trực 
tiếp đến HĐND các cấp là Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương và Luật Hoạt động giám 
sát của Quốc hội và HĐND sẽ được Quốc hội 
khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 9 sắp tới. 

Từ những kinh nghiệm, cách làm hay, giải 
pháp thiết thực được trao đổi, chia sẻ tại Hội 
nghị sẽ là cơ sở cho các đại biểu nghiên cứu, 
tham khảo, vận dụng vào thực tiễn địa 
phương, góp phần tiếp tục nâng cao chất 
lượng, hiệu quả hoạt động HĐND các cấp nói 
chung, HĐND cấp tỉnh nói riêng, đáp ứng 
niềm tin và mong đợi của cử tri và nhân dân 
từng tỉnh khu vực miền Đông Nam Bộ. 

Đình Châu // http://www.nhandan.org.vn/ .- 
2015 (ngày 15 tháng 5)

_____________________________________ 

THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO GẮN VỚI CHÍNH SÁCH AN 
SINH XÃ HỘI  

gày 28/5, Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh 
Bình Thuận đã triển khai chương trình 

hành động giảm nghèo năm 2015. Đây là năm 
quan trọng để hoàn thành mục tiêu chương 
trình giảm nghèo giai đoạn 2011-2015 của 
UBND tỉnh Bình Thuận.  

Xác định công tác xóa đói giảm nghèo là 
một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời 
gian tới Ban Chỉ đạo giảm nghèo Bình Thuận 
sẽ tập trung huy động mọi nguồn lực trong xã 
hội bằng tiền, vật tư, ngày công để trợ giúp hộ 
nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững; thực 
hiện lồng ghép chương trình giảm nghèo với 
các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội khác để tập trung nguồn vốn đầu tư 
cho các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, nhất 
là những vùng thường xuyên bị ảnh hưởng 
của biến đổi khí hậu, vùng bãi ngang ven biển 
và hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.  

Tỉnh Bình Thuận cũng thực hiện công tác 
giảm nghèo gắn với việc thực hiện các chính 
sách an sinh xã hội, đặc biệt ưu tiên đối với 
những người nghèo có hoàn cảnh khó khăn, 
khó tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, nhất là 
về bảo hiểm y tế. Tỉnh phấn đấu cuối năm 
2015 tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm 1,5%, 
toàn tỉnh sẽ còn khoảng 6.300 hộ nghèo, 
chiếm 2,14%.  

Trong giai đoạn 2011-2014, cùng với các 
chính sách giảm nghèo của Trung ương, Bình 
Thuận đã tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư 

và hỗ trợ các vùng có tỉ lệ hộ nghèo cao kiên 
cố hóa trường học, kiên cố hệ thống kênh 
mương thủy lợi, giao thông nông thôn, xây 
dựng trạm xá, bệnh viện…Tỉnh còn đầu tư 
ngân sách địa phương hỗ trợ sản xuất, tăng 
thu nhập cho người nghèo ở các xã, thôn 
nghèo. Đến cuối năm 2014, toàn tỉnh còn 
10.729 hộ nghèo, chiếm 3,64%.  

Năm 2014, Ngân hàng Chính sách xã hội 
tỉnh Bình Thuận đã giải ngân cho hơn 4.300 
lượt hộ nghèo vay gần 75 tỷ đồng để phát 
triển sản xuất, gần 260 người nghèo được 
học các nghề đặc thù của địa phương như: 
chăm sóc thanh long, cạo mủ cao su… Công 
tác giảm nghèo đã huy động được sự tham 
gia của toàn xã hội, hình thành phong trào hỗ 
trợ, giúp nhau sản xuất, xây dựng nhiều mô 
hình sản xuất hiệu quả, giúp hộ nghèo có 
phương thức sản xuất phù hợp, vươn lên 
thoát nghèo bền vững.  

Tại Bình Thuận, nổi bật nhất là những kết 
quả giảm nghèo, đầu tư xây dựng cơ sở hạ 
tầng ở các vùng sâu vùng xa, các xã vùng bãi 
ngang ven biển và hải đảo. Từ nguồn vốn 
Trung ương hỗ trợ 12 tỷ đồng, Bình Thuận đã 
xây dựng 44 công trình hạ tầng cơ sở thiết 
yếu gồm đường giao thông nông thôn, trạm y 
tế, chợ, trường học và công trình thủy lợi. Bên 
cạnh đó, nhờ được hỗ trợ vốn, cây, con giống 
và chuyển giao khoa học kỹ thuật, các hộ 
nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số đã mạnh 
dạn đầu tư, phát triển sản xuất, vươn lên 

N
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thoát nghèo. Đối với đồng bào dân tộc thiểu 
số không có đất sản xuất và thiếu đất sản 
xuất, các địa phương quan tâm cấp đất cho 
người dân. Năm 2014, Bình Thuận có 180 hộ 
dân được giao 147 ha đất sản xuất. Tỉnh cũng 
tiếp tục tổ chức khai thác tận thu lâm sản trên 
diện tích hơn 170 ha để khai hoang, cấp đất 
sản xuất cho người dân 2 xã Đông Giang, La 

Dạ (huyện Hàm Thuận Bắc); tiếp tục giao 
khoán quản lý bảo vệ 87 nghìn ha rừng cho 
2.400 hộ dân. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh giảm chỉ 
còn 12,9%, bình quân mỗi năm giảm được từ 
1,5-2%. 

Hồng Hiếu // http://www.cpv.org.vn/ .- 2015 
(ngày 28 tháng 5) 

_____________________________________ 

MÔ HÌNH TỰ PHÒNG, TỰ QUẢN GIỮ BÌNH YÊN ĐỊA BÀN 

ình Thuận là một trong những địa phương 
đi đầu trong phong trào Toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ quốc ở khu vực miền Đông Nam 
Bộ. Điểm nhấn của phong trào chính là việc 
xây dựng và phát huy hiệu quả các mô hình 
tự phòng, tự quản đảm bảo an ninh trật tự 
(ANTT)… 

Bình Thuận là địa phương có gần 200 cây 
số bờ biển, 200km quốc lộ 1A và tuyến đường 
sắt Bắc - Nam chạy qua tỉnh. Với dân số 
khoảng 1,2 triệu người gồm 27 dân tộc (đông 
nhất là dân tộc Kinh, Chăm, Raglai, Cơ Ho) 
cùng sinh sống. Nhằm đảm bảo an ninh trật 
tự địa bàn, đặc biệt là huy động sức mạnh 
toàn dân tham gia công tác giữ gìn trật tự trị 
an, những năm qua, Công an tỉnh Bình Thuận 
đã tích cực tham mưu, xây dựng và nhân 
rộng nhiều mô hình tự quản, tự phòng về 
ANTT. Mô hình tự quản về trật tự an toàn giao 
thông (TTATGT), mô hình “4 không – 5 tốt”, “4 
không – 5 đảm bảo” đã phát huy hiệu quả rất 
tích cực, góp phần làm giảm tội phạm, giữ 
bình yên địa bàn. 

 
Đại tá Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh 
Bình Thuận trao giấy khen cho các đơn vị, địa 
phương có mô hình tự quản, tự phòng xuất sắc. 

Chúng tôi xuống xã Hàm Thắng, huyện 
Hàm Thuận Bắc để tham quan, tìm hiểu về 
mô hình “Đoạn đường an toàn giao thông”. 
Hàm Thắng là xã cửa ngõ phía Bắc của thành 

phố Phan Thiết, từ lâu được xác định là địa 
bàn phức tạp về ANTT, trọng điểm là tình 
hình TTATGT. Địa bàn xã có 2 trục giao thông 
chính chạy qua, trong đó có quốc lộ 1A. Lưu 
lượng giao thông rất nhộn nhịp, nhiều điểm 
giao nhau không có đèn tín hiệu giao thông. 
Những năm trước đây, do ý thức của một số 
người dân còn kém nên tình trạng lấn chiếm 
lòng, lề đường, buôn bán còn diễn ra khá phổ 
biến… nên đây là một trong những “điểm đen” 
về tai nạn giao thông. 

Sau khi nghiên cứu kỹ địa bàn và tình 
hình, Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã 
tham mưu với chính quyền địa phương triển 
khai xây dựng mô hình “Đoạn đường an toàn 
giao thông”. Mô hình đã thu hút được đông 
đảo nhân dân tham gia do cách phát động 
phù hợp, đa dạng, lấy nòng cốt là hội viên các 
đoàn thể nên quần chúng ủng hộ. Việc thành 
lập các đội thanh niên xung kích, tổ tự quản 
đã góp phần tăng cường sức mạnh và sức 
lan tỏa của mô hình. 

Năm 2014, mô hình đã vận động được 
645 hộ, 1.920 cán bộ công chức, 64 doanh 
nghiệp, nhà trường, cơ sở kinh doanh kí cam 
kết không vi phạm Luật Giao thông. Hằng 
tuần, các cơ quan, đơn vị, gia đình tham gia 
phát quang bụi rậm, dọn dẹp vệ sinh các 
tuyến đường. Ý thức chấp hành pháp luật của 
người dân được nâng lên, hơn 96% các hộ 
gia đình không vi phạm hành lang, lòng lề 
đường, chấp hành nghiêm pháp luật về giao 
thông. 3 năm triển khai mô hình, tai nạn giao 
thông ở xã Hàm Thắng giảm mạnh cả 3 tiêu 
chí (số vụ, số người chết, số người bị 
thương). 

Ngoài mô hình đảm bảo TTATGT ở xã 
Hàm Thắng hiện đã được nhân rộng ra địa 
bàn huyện Hàm Thuận Bắc, mô hình “Tuyến 
đường Thống Nhất đảm bảo an toàn giao 
thông” của 3 phường Tân An, Tân Thiện, 
Phước Hội, thị xã La Gi; mô hình “Đoạn 

B
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đường đảm bảo an toàn giao thông - trật tự 
đô thị” phường Hàm Tiến, thành phố Phan 
Thiết cũng đang phát huy hiệu quả, góp phần 
kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông, từng 
bước xóa những “điểm đen” giao thông từng 
tồn tại nhiều năm. 

Trong hội nghị tổng kết phong trào Toàn 
dân bảo vệ ANTQ tỉnh Bình Thuận mới được 
tổ chức mới đây, “Tổ tự quản 4 không – 5 
đảm bảo” của Công ty cổ phần Du lịch khách 
sạn Sài Gòn – Mũi Né đã được UBND tỉnh 
tặng bằng khen. Công ty cổ phần Du lịch 
khách sạn Sài Gòn – Mũi Né là doanh nghiệp 
lớn chuyên kinh doanh về khách sạn, nhà 
hàng và các dịch vụ du lịch, là trung tâm của 
tuyến du lịch Phú Hài, Hàm Tiến, Mũi Né. 

Mỗi năm, Công ty đón từ 15.000 – 20.000 
lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, du 
lịch. Nhằm giữ gìn ANTT và công tác an ninh 
chính trị nội bộ, tháng 9/2013, được sự giúp 
đỡ của các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh 
Bình Thuận, Công ty đã thành lập “Tổ tự quản 
4 không – 5 đảm bảo”. Tổ tự quản gồm 11 
thành viên là trưởng các bộ phận, phòng, ban 
của Công ty. 

Tổ tự quản đã tăng cường công tác tuyên 
truyền, kiểm tra, thanh tra, kịp thời phát hiện 
những sơ hở, thiếu sót trong công tác bảo vệ 
an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; phối 

hợp với Công an làm tốt công tác phòng 
ngừa, đảm bảo an ninh trật tự trong các khu 
du lịch và chuỗi các nhà hàng, khách sạn của 
Công ty. 

Chính hoạt động tích cực của tổ tự quản 
đã góp phần để Công ty cổ phần Du lịch 
khách sạn Sài Gòn – Mũi Né liên tục được Bộ 
Công an và UBND tỉnh Bình Thuận tặng bằng 
khen về thành tích xuất sắc phong trào Toàn 
dân bảo vệ ANTQ. 

Trong chuyến thăm và kiểm tra công tác 
mới đây tại Công an tỉnh Bình Thuận, Thượng 
tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, 
Thứ trưởng Bộ Công an đã biểu dương 
những thành tích và kết quả công tác của 
Công an tỉnh Bình Thuận. Đồng chí Thứ 
trưởng cũng nhấn mạnh và đề nghị Công an 
tỉnh Bình Thuận cần tiếp tục tham mưu cho 
cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương xây 
dựng và phát huy vai trò phong trào Toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc, chú trọng nhân điển 
hình tiên tiến và các mô hình tự quản, tự 
phòng về an ninh trật tự (ANTT), giữ vững ổn 
định chính trị, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội và phát triển du lịch của 
địa phương… 

Ngọc Oanh- Công an nhân dân.- 2015.- Số 
3575 (ngày 11 tháng 5).- Tr.3 

_____________________________________ 

ĐẠI HỘI THI ĐUA “VÌ AN NINH TỔ QUỐC” CÔNG AN TỈNH BÌNH THUẬN 

gày 18/5, Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ 
chức Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 

giai đoạn 2010 - 2015. Hơn 200 đại biểu là 
những điển hình tiên tiến trong phong trào thi 
đua đã về dự Đại hội. 

Trong 5 năm qua lực lượng Công an tỉnh 
Bình Thuận đã điều tra, 1.589/ 1.869 vụ, đạt 
85%. Trong đó, làm rõ 95% vụ trọng án, kết 
thúc điều tra 4.895 vụ, bắt 7.618 bị can. Công 
tác điều tra, xử lý tội phạm đảm bảo đúng quy 
định của pháp luật, không để xảy ra oan sai. 

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
quốc” tiếp tục được củng cố, phát huy hiệu 
quả tích cực với 123 mô hình giữ gìn ANTT tại 
cơ sở tiêu biểu như: mô hình “ 3 trong 1” của 
Hội LHPN Tỉnh, mô hình “ Dòng tộc tự quản 
đảm bảo an ninh trật tự” xã Phú Lạc, (huyện 
Tuy Phong), mô hình “ Ánh sáng an ninh” 
huyện Đức Linh, “Thôn tự quản chống lây lan 
tác hại ma túy” xã Hàm Liêm, (huyện Hàm 
Thuận Bắc)… 

 
42 gương điển hình tôn vinh tại Đại hội. 

Năm 2013, Chủ tịch nước tặng thưởng 
Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng 3 cho 
Công an Bình Thuận. Có 25 tập thể nhận Cờ 
thi đua xuất sắc của Bộ Công an, 265 lượt tập 
thể đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng,  trên 
1.000 lượt  cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ 
Thi đua cơ sở… 

Bích Thuận // http://cand.com.vn/ .- 2015 
(ngày 19 tháng 5) 

N
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ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG MÔI TRƯỜNG GẮN VỚI TIÊU CHÍ 
NƯỚC SẠCH 

hực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia 
đình 5 không, 3 sạch”, trong những năm 

qua Hội LHPN tỉnh Bình Thuận đã đẩy mạnh 
nhiều hoạt động, xây dựng các mô hình nhằm 
mang lại những lợi ích thiết thực cho hội viên. 
Trong đó, các mô hình về xây dựng gia đình 
hạnh phúc, tổ tiết kiệm, tổ phụ nữ không sinh 
con thứ 3…cùng các hoạt động về môi trường 
gắn với tiêu chí nước sạch được quan tâm 
hàng đầu. Nhận thức rõ vai trò của nguồn 
nước sinh hoạt cũng như phát triển kinh tế 
của các gia đình hội viên, phụ nữ, thời gian 
qua, Hội LHPN tỉnh Bình Thuận đã thành lập 
nhiều CLB, tổ phụ nữ gắn với công tác bảo vệ 
môi trường, đặc biệt là “Tổ phụ nữ tuyên 
truyền sử dụng nước sạch, 5 không và 3 sạch 
vì hạnh phúc gia đình” được thành lập vào 
tháng 4/2014 ở các huyện, thị xã: La Gi, Hàm 
Thuận Bắc, Tuy Phong và Phan Thiết, với 4 
thôn của 4 xã điểm về xây dựng nông thôn 
mới. Theo đó, 200 tuyên truyền viên đã được 
tập huấn phát tờ rơi, ký cam kết ở 2.700 hộ 
gia đình và gắn các pano tuyên truyền. Thông 
qua mô hình này, cán bộ, hội viên, phụ nữ 
được tiếp cận những thông tin về nước sạch, 
vệ sinh môi trường, các phương pháp xử lý 
nguồn nước bị ô nhiễm, cải tạo nguồn nước 
đang sử dụng thành nguồn nước hợp vệ sinh, 
xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh… 

Kết quả, qua hơn 6 tháng triển khai, đến 
nay “Tổ phụ nữ tuyên truyền sử dụng nước 
sạch, 5 không 3 sạch vì hạnh phúc gia đình” 
từng bước đi vào hoạt động có chiều sâu, số 
hộ đăng ký thực hiện đã đạt trên 90% và sẽ 
mở rộng triển khai tới nhiều thôn, xã tại các 
địa phương. Ngoài ra, thông qua mô hình này, 
các cấp Hội cũng phối hợp với các ban, 
ngành, đoàn thể ở địa phương tổ chức những 

hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên, 
phụ nữ và nhân dân tham gia các buổi diễu 
hành, treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng 
Tuần lễ quốc gia Nước sạch – Vệ sinh môi 
trường với chủ đề “Tăng cường quản lý khai 
thác các công trình cấp nước và vệ sinh hiệu 
quả, bền vững”; tuyên truyền về tuần lễ Biển 
và Hải đảo Việt Nam năm 2014, hưởng ứng 
Ngày Môi trường thế giới 5/6 và Ngày Đại 
dương thế giới 8/6, thu hút 97.859 lượt cán 
bộ, hội viên, phụ nữ tham gia. 

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn chủ động 
tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ 
nữ tích cực tham gia các hoạt động như: Giữ 
gìn, bảo quản các công trình cấp nước, vệ 
sinh; tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm hàng 
tuần, thực hiện nhà sạch, bếp sạch, ngõ sạch; 
thực hiện vệ sinh cá nhân, ăn chín, uống sôi, 
rửa tay với xà phòng, vệ sinh an toàn thực 
phẩm, sử dụng nước sạch trong sinh hoạt; 
xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, 
không phóng uế bừa bãi, gây ô nhiễm môi 
trường. 

Ngoài các hoạt động về môi trường, Hội 
LHPN tỉnh cũng đẩy mạnh nhiều hoạt động 
nhằm triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Xây 
dựng gia đình 5 không; 3 sạch” tới 100% cơ 
sở Hội, gắn với các tiêu chí phong trào xây 
dựng nông thôn mới. Tính đến nay, toàn tỉnh 
đã thành lập mới 477 câu lạc bộ, tổ “5 không, 
3 sạch” với trên 16.600 hội viên, nâng tổng số 
hiện nay lên 958 CLB, tổ với trên 27.200 hội 
viên; duy trì hoạt động các tổ “3 sạch: Sạch 
nhà, sạch bếp, sạch ngõ”; tổ thu gom rác thải; 
CLB nói không với túi nilon… 

Nguyễn Hằng // http://hoilhpn.org.vn/ .- 
2015 (ngày 11 tháng 5)

_____________________________________ 

ĐỒNG BÀO BIẾT ƠN BỘ ĐỘI HẢI QUÂN 

ừ TP Phan Thiết (Bình Thuận), theo con 
đường vắt qua những quả đồi nhấp nhô, 

những con dốc ngoằn ngoèo, chúng tôi tới xã 
Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc, nơi cán 
bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 681 (Quân chủng Hải 
quân) đang giúp nhân dân tu sửa đường giao 
thông. Trên đoạn đường đang thi công, mặc 
dù trời đã xế trưa, vậy mà cán bộ, chiến sĩ Lữ 

đoàn 681 vẫn cùng bà con và thanh niên tình 
nguyện của Huyện đoàn tích cực lao động. 
Tiếng máy nổ chát chúa, dưới cái nắng bỏng 
rát, cát bụi bay mù mịt, ai nấy mồ hôi ướt 
đẫm, nhưng vẫn miệt mài xúc đá vào cáng, 
san lấp các hố sâu trên mặt đường, xây thành 
những đoạn kè phẳng phiu. Bàn tay của cán 
bộ, chiến sĩ Hải quân chỉnh đá, đảo vữa, chít 

T

T
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mạch thoăn thoắt như những thợ xây lành 
nghề. Tiếng cười giòn tan của các nữ thanh 
niên Huyện đoàn cùng bộ đội hai bên đường 
khiến không khí thêm sôi động. 

Lau những giọt mồ hôi trên khuôn mặt 
sạm nắng, Thượng tá Vũ Văn Lượng, Phó 
Chính ủy Lữ đoàn cho biết: Triển khai phong 
trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng 
nông thôn mới", đơn vị đã phối hợp Trung 
đoàn 131 và Trung đoàn 83 huy động xe ô-tô 
chuyên chở đến tận nơi để hỗ trợ cho địa 
phương 350 m3 đá tổng hợp. Đồng thời, đơn 
vị cử 45 cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân địa 
phương xây kè những đoạn đường sạt lở, xếp 
đá, san lấp toàn bộ mặt đường. 

Được biết, Đông Tiến là xã miền núi thuộc 
vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn, 90% 
dân số trong xã là người dân tộc thiểu số Cơ 
Ho. Từ năm 2002, Đảng, Nhà nước quan tâm 
đầu tư phát triển kinh tế vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số, nhưng đời sống của bà con vẫn 
còn nhiều khó khăn. Cái đói, cái nghèo vẫn 
đeo đẳng, nhất là vào mùa giáp hạt. Những 
cơn mưa đầu mùa tạo dòng chảy mạnh tàn 
phá đoạn đường dài 3,2 km từ UBND xã đi 
Trũng Bí. Con đường vốn đã xuống cấp nay bị 
sụt lún và sạt lở nhiều đoạn. Nhiều ổ trâu, ổ 
voi trên mặt đường tạo thành những hố nước 
sâu gây nguy hiểm cho người tham gia giao 
thông. Đoạn đường xuống cấp nghiêm trọng 
khiến việc sinh hoạt, đi lại của bà con, cũng 

như phát triển kinh tế-xã hội của địa phương 
gặp nhiều khó khăn. Mùa mưa năm trước, có 
thời điểm 50 hộ dân ở Trũng Bí bị cô lập cả 
tuần vì trời mưa, đường lầy lội không thể đi 
lại. 

Tranh thủ nghỉ giải lao, Chủ tịch UBND xã 
Đông Tiến K' Văn Dung hồ hởi nói: Đồng bào 
biết ơn Bộ đội nhiều lắm. Thế là từ nay, trẻ 
em đi học không lo muộn học, không phải 
nghỉ học vì đường lầy lội nữa. Bà con xuống 
chợ không phải sợ cảnh mùa khô thì bụi bặm, 
mùa mưa thì trơn trượt. Ô-tô vào thu mua 
bắp, keo hay bạch đàn cũng dễ dàng hơn... 

Chiều muộn, cán bộ, chiến sĩ và bà con 
đồng bào đã thấm mệt, nhưng ai nấy đều 
phấn khởi vì đã sửa xong con đường. Chị 
K'Thị Thơm, một người dân trong xã khệ nệ 
ôm một bó chè tươi vừa hái trên nương đặt 
lên xe ô-tô, phấn khởi nói: "Cảm ơn Bộ đội 
Hải quân đã sửa cái đường, mình gửi làm quà 
cho anh em". Món quà mộc mạc, giản dị ấy 
khiến ai nấy đều cảm động. Nhưng món quà 
lớn nhất dành cho cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 
681 Hải quân là niềm vui, là nét mặt hân hoan 
và tình cảm trìu mến của bà con dân tộc Cơ 
Ho. 

Hoàng Triệu // http://www.nhandan.org.vn/ 
.- 2015 (ngày 25 tháng 5)

_____________________________________ 

BÌNH THUẬN CẢNH BÁO NGUY CƠ CHÁY RỪNG CẤP CỰC KỲ NGUY HIỂM 

 
Diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng.  

(Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN) 

gày 11/5, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình 
Thuận cho biết Bình Thuận hiện có nguy 

cơ cháy rừng ở cấp độ 5 (cấp cực kỳ nguy 
hiểm).  

Thời tiết trên địa bàn đang bước vào 
những tháng cao điểm của mùa khô, những 
đợt nắng nóng kéo dài đã làm các lớp thực bì 
(lá cây, cỏ khô…) tại các khu rừng trở nên khô 
hanh và dễ phát cháy khi gặp lửa. 

Trong khi đó, Bình Thuận là vùng khô hạn 
nhất cả nước, lượng mưa trung bình ít nên 
hiện luôn phải đối mặt với nguy cơ cháy rừng 
cao.  

Bình Thuận có tổng diện tích rừng trên 
370.000ha. Trong số này, có trên 200.000ha 
có nguy cơ cháy cao. Đặc biệt, khi thời tiết 
diễn biến bất thường như hiện nay, nguy cơ 
cháy rừng càng đáng báo động hơn.  

Rừng tại các huyện Hàm Thuận Nam, Bắc 
Bình, Tuy Phong, Đức Linh được đưa vào 
danh sách có nguy cơ cháy ở cấp độ 5.  

N
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Theo Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận, rút 
kinh nghiệm những năm trước rừng thường bị 
cháy khi xuất hiện nắng nóng. Năm nay, công 
tác phòng chống cháy rừng được triển khai 
nhanh chóng xuống từng địa phương và các 
đơn vị quản lý rừng.  

Các đơn vị đã tiến hành cày băng trắng 
đối với rừng trồng, trồng băng xanh cản lửa, 
đốt lá, cỏ khô để làm giảm vật liệu cháy. 

Để ngăn ngừa và góp phần hạn chế đến 
mức thấp nhất mối nguy cơ cháy rừng và thiệt 
hại do cháy rừng gây ra, ngay từ đầu mùa khô 
2015, các địa phương trong tỉnh đã tập trung 
thực hiện phương án “4 tại chỗ,” là lực lượng 
tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và 
hậu cần tại chỗ trong phòng cháy, chữa cháy 
rừng.  

Nhiều địa phương trong tỉnh đã có những 
cách làm hay hạn chế tối đa xảy ra cháy rừng. 
Điển hình như Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên 
nhiên Tà Cú (huyện Hàm Thuận Nam). Ban 
quản lý đã huy động các hộ dân làm rẫy sống 
ven khu bảo tồn tham gia vào công tác phòng, 
chống cháy rừng và bảo vệ rừng. 

Hiện có 50 hộ đang tích cực tham gia 
thường xuyên vào công tác chống cháy rừng. 
Nhờ đó, ý thức về công tác phòng, chống 

cháy rừng của các hộ dân nơi đây cũng được 
nâng cao.  

Ngoài ra, Ban quản lý khu bảo tồn còn 
phối hợp tốt với Khu du lịch sinh thái và cáp 
treo núi Tà Cú trong công tác bảo vệ rừng.  

Ban quản lý tổ chức hợp đồng cho các hộ 
dân trồng rừng, bảo vệ, khoanh nuôi... tạo 
việc làm ổn định, nâng cao mức sống người 
dân quanh vùng đệm nhằm hạn chế việc xâm 
nhập trái phép vào khu bảo tồn khai thác 
động, thực vật.  

Theo Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận, đang 
vào những đợt cao điểm nắng nóng và thời 
tiết oi bức nên rất dễ xảy ra cháy rừng. Hiện 
các cơ quan chức năng của tỉnh đang triển 
khai phòng chống và cảnh giác cao độ nạn 
cháy rừng.  

Để tăng cường hiệu quả chống cháy rừng, 
hiện 67 xã có rừng trên địa bàn toàn tỉnh đã 
thành lập Ban chỉ đạo Bảo vệ và phòng cháy 
chữa cháy rừng, đồng thời trang bị máy thổi 
gió, xe cơ giới và hơn 3.000 dụng cụ dập lửa 
sẵn sàng ứng chiến khi có tình huống cháy 
xảy ra. 

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

(ngày 11 tháng 5) 
_____________________________________ 

BÌNH THUẬN HẠN HÁN KHỐC LIỆT 

ình Thuận đang phải chống chọi với đợt 
hạn hán lịch sử kéo dài trong nhiều tháng 

qua. Nhiều địa phương trong tỉnh đang thiếu 
nước sản xuất, sinh hoạt trầm trọng. 

 
Nhiều hộ dân xã Phan Lâm đã phải dùng máy bơm 
hút những vũng nước cuối cùng lắng lại trong hồ để 
cứu cà phê. (Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng) 

Cây khô, người khát 

Theo khảo sát, hiện Bình Thuận đang có 3 
hồ thủy lợi dưới mực nước chết, gồm: hồ Tà 
Mon, hồ Sông Phan, hồ Trà Tân và hàng loạt 
hồ đang ở mức báo động mực nước chết như 
hồ Đá Bạc, hồ Cà Giây, hồ Sông Khán, hồ 
Suối Đá và hồ chứa Núi Đất. Đây là những hồ 
cung cấp nước chủ đạo cho sử dụng sản 
xuất, phục vụ dân sinh của toàn tỉnh. Theo Sở 
NN-PTNT Bình Thuận, hiện nay lượng nước 
còn lại trong hệ thống công trình thủy lợi ước 
khoảng 23 triệu m3, chỉ còn 14,11% dung tích 
thiết kế. 

Đến đầu tháng 5-2015, nhiều nơi trên địa 
bàn tỉnh Bình Thuận không còn nguồn nước 
sinh hoạt và sản xuất. Căng thẳng nhất là các 
vùng Tân Thắng, Sơn Mỹ, Thắng Hải, Tân 
Phúc, Sông Phan, Tân Nghĩa, Tân Hà, thị trấn 
Tân Minh (huyện Hàm Tân); Vĩnh Tân, Vĩnh 
Hảo (huyện Tuy Phong). Nhiều hộ dân tại 
huyện Hàm Tân đã phải qua tận tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu mua nước sinh hoạt về dùng với chi 
phí cao. Còn tại xã Hàm Cường (huyện Hàm 

B
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Thuận Nam), Phó Chủ tịch UBND xã Đỗ Hữu 
Trí cho biết, nguồn nước sạch hiện không thể 
đáp ứng đủ cho nhân dân địa phương. 
Khoảng 20% người dân ở các khu vực vùng 
sâu, vùng xa thường xuyên bị thiếu nước sinh 
hoạt hợp vệ sinh vào mùa khô hạn. Nước 
giếng đào, giếng khoan thì nhiều nơi nhiễm 
phèn, vôi, họ phải lắng lọc mới sử dụng được. 
Ông Nguyễn Thanh Cường, người dân xã 
Hàm Cường, than thở: “Gần 2 tháng qua, 
chúng tôi đã không còn nước để phục vụ sản 
xuất và sinh hoạt. Gia đình tôi phải đi mua 
nước của tư nhân với giá cao, mỗi tháng tốn 
từ 400.000 – 500.000 đồng nhưng vẫn không 
đủ dùng. Giờ chúng tôi chỉ mong có mưa sớm 
để bà con đỡ vất vả”. 

 

Tại xã Phan Lâm, Phan Sơn (huyện Bắc 
Bình), người dân đang cố tận dụng những 
vũng nước còn lại trong các hồ thủy lợi để 
tưới cho hàng ngàn hécta cà phê, thanh 
long… đang đứng trước nguy cơ bị chết cháy. 

Ưu tiên nước sinh hoạt 

Trước tình hình nắng hạn khốc liệt, UBND 
tỉnh Bình Thuận đã giao Sở NN-PTNT tỉnh chỉ 
đạo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình 
thủy lợi ưu tiên cấp nước phục vụ sinh hoạt 
cho nhân dân huyện Bắc Bình, Hàm Thuận 
Bắc và thành phố Phan Thiết; tiếp đó là nước 
uống cho gia súc và tưới chống hạn cho hàng 
ngàn hécta cây thanh long. Những địa 
phương thiếu nước sinh hoạt sẽ được ưu tiên 
sử dụng nguồn vốn ngân sách dự phòng để 
hỗ trợ kinh phí mua, vận chuyển nước sinh 
hoạt; khoan giếng cho các hộ nghèo, gia đình 
khó khăn, gia đình chính sách. Các huyện bị 
thiếu nước trầm trọng như Hàm Tân, Tuy 
Phong, Hàm Thuận Nam… tận dụng triệt để 
các nguồn nước từ nhà máy thủy điện Đại 
Ninh, nước ngầm từ giếng và tận dụng lượng 
nước chết tại các hồ chứa, nhằm cung cấp 
nước cho các diện tích cây trồng, nhất là cây 
thanh long. 

Nguyễn Tiến- Sài Gòn giải phóng.- 2015.- 
Số 13619 (ngày 5 tháng 5).- Tr.7 

_____________________________________ 

HẠN KÉO DÀI GÂY THIỆT HẠI NGHIÊM TRỌNG ĐẾN SẢN XUẤT 
NÔNG NGHIỆP 

oạt động sản xuất nông nghiệp tại nhiều 
nơi trong tỉnh Bình Thuận bị ngưng trệ do 

thiếu nguồn nước tưới. 

Thời gian qua, mặc dù đã tích cực điều 
tiết nguồn nước thủy lợi chống hạn, nhưng 
tỉnh Bình Thuận vẫn không tránh khỏi thiệt hại 
do nắng hạn gây ra. 10 năm trở lại đây, ở 
Bình Thuận, chưa năm nào nắng hạn lại kéo 
dài và gay gắt như năm nay. Tại huyện Tuy 
Phong, hồ Đá Bạc đã cạn từ nhiều tháng qua. 
Hằng trăm ha đất lúa, hoa màu và cây trồng 
lâu năm bị ảnh hưởng nghiêm trọng do không 
có nguồn nước tưới. 

Gia đình bà Tô Hoài Lệ Thu ở xã Vĩnh 
Hảo có 5 sào ruộng đã bỏ hoang 2 vụ liên 
tiếp. Vườn trôm hơn 2 ngàn cây của gia đình 
bà Thu vì thiếu nước nên cũng bị khô mủ, 
không thể thu hoạch. 

Bị thiệt hại gần 100 triệu đồng, bà Thu 
buồn bã nói: “Từ năm ngoái đến giờ, chúng tôi 

không thu hoạch được gì. Hạn hán, không có 
nước để thu hoạch”. 

 

Do thiếu nước, rất nhiều vườn thanh long ở Bình 
Thuận khô héo, không thể cho ra quả 

Tình trạng nắng hạn kéo dài cũng đã gây 
thiệt hại nặng nề tại các huyện Bắc Bình, Hàm 
Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân và La 
Gi. 

H
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Gia đình ông Nguyễn Văn Chót ở thôn 
Đằng Thành, xã Mương Mán, huyện Hàm 
Thuận Nam có hơn 2 ha thanh long sử dụng 
nguồn nước thủy lợi của hệ thống hồ Ba Bàu. 
Nhưng 4 tháng qua, kênh thủy lợi dẫn nước 
từ hồ Ba Bàu qua khu vực Suối Dầu của thôn 
Đằng Thành không còn một giọt nước. Thiếu 
nước tưới, vườn thanh long hơn 2.500 trụ của 
ông bị héo vàng, không đủ sức cho ra quả. 

Ông Chót cho biết: “Cây thanh long này 
nhờ nước, nếu không có nước, chắc chắn 
mùa này không có năng suất. Mấy tháng nay 
thanh long cháy luôn”. 

Nguồn nước thủy lợi tại các hồ chứa ở 
Bình Thuận ngày càng cạn kiệt. Đã có 3 hồ 
nằm dưới cao trình mực nước chết là: Tà 
Mon, Sông Phan, Trà Tân; 5 hồ tiệm cận cao 
trình mực nước chết gồm: Đá Bạc, Cà Giây, 
Sông Khán, Suối Đá và Núi Đất. Lượng nước 
hữu ích trong hệ thống 16 hồ thủy lợi của tỉnh 
hiện chỉ còn khoảng 21 triệu khối, đạt khoảng 
10% dung tích thiết kế.  

 

Bà Tô Hoài Lệ Thu (xã Vĩnh Hảo) cho biết trôm trong 
vườn khô mủ do hạn hán kéo dài 

Trước tình hình này, Bình Thuận đã cắt 
giảm, không bố trí sản xuất gần 980 ha lúa và 
hoa màu trong vụ Đông xuân, 550 ha lúa và 
cây ăn quả bị mất trắng, gần 2.000 ha cây 
trồng các loại giảm năng suất từ 30 đến 70%, 
trong đó có hơn 550 ha thanh long…Với 
lượng nước còn lại, tỉnh ưu tiên sử dụng cho 
sinh hoạt của người dân và cứu đàn gia súc. 
Nếu nắng hạn tiếp tục kéo dài, có khả năng 
tỉnh Bình Thuận sẽ bỏ sản xuất vụ Hè Thu. 

Ông Huỳnh Thanh Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết: 
“Riêng hai huyện Tánh Linh và Đức Linh có 
sử dụng nguồn nước sau thủy điện của Hàm 
Thuận – Đa Mi, cho nên chúng tôi cho sản 
xuất hè thu bình thường để mà vượt lũ. Tất cả 
các huyện, thị xã còn lại, kể cả thành phố 
Phan Thiết đều không cho sản xuất vì không 
có nước. Nếu như không sản xuất được đến 
30/6, chúng tôi cắt vụ hè thu, và chuyển qua 
vụ mùa”. 

Hai ngày qua, trên địa bàn Bình Thuận 
xuất hiện lác đác vài cơn mưa nhưng chưa 
thể giải hạn. Theo dự báo của Đài khí tượng 
Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ, từ nay đến 
hết tháng 5, lượng mưa phổ biến trên địa bàn 
Bình Thuận thấp hơn nhiều so với trung bình 
những năm trước. 

Tình trạng khô hạn và thiếu nước sẽ xảy 
ra trên diện rộng và có khả năng kéo dài đến 
hết tháng 5, riêng khu vực phía Bắc tỉnh sẽ 
kéo dài đến tháng 7. Do đó, tỉnh Bình Thuận 
sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong hoạt động sản 
xuất nông nghiệp. 

Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2015 
(ngày 14 tháng 5)

_____________________________________ 

HỖ TRỢ MỖI NGƯỜI DÂN VÙNG HẠN 40 LÍT NƯỚC/NGÀY 

rước tình trạng người dân ở nhiều nơi 
thiếu nước sinh hoạt do hạn hán kéo dài, 

UBND tỉnh Bình Thuận vừa quyết định chi 
ngân sách trên 15 tỷ đồng để hỗ trợ bà con 
mua nước và đầu tư các công trình cấp nước 
sinh hoạt nông thôn.  

Theo đó, tỉnh hỗ trợ 2,9 tỷ đồng để mua 
nước sinh hoạt cho các đối tượng là hộ 
nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và 
hộ dân tộc thiểu số với mức 40 lít 
nước/người/ngày tại các xã, thị trấn đang bị 
hạn hán nghiêm trọng gồm: Vĩnh Hảo, Vĩnh 

Tân (Tuy Phong), Tân Hà, Tân Phúc, Tân 
Minh, Tân Nghĩa (Hàm Tân). Khoảng 5 tỷ 
đồng được hỗ trợ huyện Tuy Phong đầu tư 
công trình bổ sung nguồn nước của Nhà máy 
nước Vĩnh Hảo; 480 triệu đồng để khoan 
giếng tại các xã Tân Thắng, Sơn Mỹ, Thắng 
Hải (huyện Hàm Tân); hỗ trợ 6,7 tỷ đồng đầu 
tư xây dựng các công trình lấy nước tại huyện 
Hàm Thuận Bắc.  

Nguyễn Tiến- Sài gòn giải phóng.- 2015.- 
Số 13635 (ngày 21 tháng 5).- Tr.6 

T
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BÌNH THUẬN XIN HỖ TRỢ HƠN 78 TỶ ĐỒNG ĐỂ CHỐNG HẠN 

rong đó gồm: kinh phí nạo vét kênh 
mương, hỗ trợ nước sinh hoạt cho người 

dân và đầu tư ống tuyến ống chính để lấy 
nước thô từ các hồ thủy lợi. 

Trước tình hình hạn hán diễn ra gay gắt 
trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình 
Thuận đã có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Bộ Tài Chính báo cáo 
tình hình thiệt hai do nắng hạn gây ra, đồng 
thời xin được hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác 
chống hạn, ổn định đời sống nhân dân. 

Tỉnh Bình Thuận đề nghị Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính quan 
tâm xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ 
sớm hỗ trợ nguồn kinh phí cho tỉnh Bình 
Thuận để triển khai thực hiện khẩn cấp công 
tác chống hạn với tổng kinh phí hơn 78 tỷ 
đồng. 

Trong đó gồm: kinh phí nạo vét kênh 
mương, kinh phí hỗ trợ nước sinh hoạt cho 
người dân và đầu tư ống tuyến ống chính để 
lấy nước thô từ các hồ thủy lợi cung cấp cho 
các nhà máy nước nông thôn, kinh phí hỗ trợ 
thiệt hại sản xuất nông nghiệp và hỗ trợ nhiên 
liệu bơm nước chống hạn cũng như khoan 
đào giếng lấy nước. 

 

Hàng trăm nghìn người dân thiếu nước sinh hoạt 

Vừa qua, do ảnh hưởng của hạn hán, tỉnh 
Bình Thuận đã phải cắt giảm không bố trí sản 
xuất 976 ha lúa và hoa màu trong vụ Đông 
Xuân, 530 ha cây ăn quả mất trắng năng suất, 
gần 2.000 ha cây trồng (gồm lúa, hoa màu, 
mì, thanh long và các loại cây ăn quả khác) 
giảm năng suất từ 30 đến 70%. Nhất là, hiện 
nay hơn 23.800 hộ gia đình với khoảng 
220.000 người đang thiếu nguồn nước sạch 
dùng trong sinh hoạt hằng ngày. 

Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2015 
(ngày 9 tháng 5)

_____________________________________ 

CÔNG TY THỦY ĐIỆN HÀM THUẬN - ĐA MI - ĐA NHIM:  

ƯU TIÊN XẢ NƯỚC CHỐNG HẠN 

 
Thuỷ điện Hàm Thuận là công trình đa mục tiêu. 
Ảnh: T.L Duy Khoa - Tổ trưởng Tổ CAT số 05, phân 
xưởng vận tải Cty mỏ tuyển đồng Lào Cai. Ảnh: T.N 

hưa năm nào, tình hình hạn hán, khô kiệt 
dòng chảy xảy ra trên hầu hết các sông 

suối khu vực miền Trung, khiến nhiều hồ thuỷ 
điện ngoài nhiệm vụ phát điện, còn phải “gồng 
mình” chống hạn, đảm bảo mục tiêu an ninh 
lương thực. Thêm vào đó, dù khô hạn đã 

được dự báo trước, song nhiều địa phương 
vẫn “lực bất tòng tâm” vì hệ thống thuỷ lợi, 
kênh mương nội đồng do đầu tư hạn chế, 
không có khả năng trữ nước nên hạn hán 
càng nghiêm trọng. 

Từ sản xuất 1 vụ lên 3 vụ 

TGĐ Cty thuỷ điện Hàm Thuận - Đa Mi - 
Đa Nhim (DHD) Nguyễn Trọng Oánh cho biết: 
Dự báo trước quy luật của biến đổi khí hậu, 
thủy văn, ngay từ đầu năm 2015, DHD đã chủ 
động phối hợp với các Sở Nông nghiệp Phát 
triển nông thôn (NNPTNT) Ninh Thuận, Bình 
Thuận thống nhất kế hoạch cấp nước trong 
mùa khô 2015, dù có phải hy sinh nhiệm vụ 
phát điện. “Từ khi có công trình thủy điện 
Hàm Thuận - Đa Mi, là công trình đa mục tiêu, 
bên cạnh nhiệm vụ phát điện, còn là nhiệm vụ 
chống lũ, chống hạn, cung cấp nước tưới cho 
vựa lúa của các huyện Đức Linh, Tánh Linh 
và Phan Thiết. Bởi vậy nhiều năm qua, DHD 
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đã vận hành khá nhịp nhàng để đảm bảo hài 
hòa lợi ích” - ông Oánh nói. Cty luôn đảm bảo 
các tổ máy để huy động; điều chỉnh kế hoạch 
sửa chữa các hạng mục tổ máy trước mùa 
khô, lập phương án huy động theo hướng ưu 
tiên cấp đủ nước theo kế hoạch của địa 
phương, nhằm ưu tiên cho sản xuất nông 
nghiệp và đời sống dân sinh. 

Có mặt tại trạm bơm Tà Bao, huyện Tánh 
Linh (Bình Thuận), ông Trương Văn Thưởng - 
Phó Chủ tịch huyện - cho biết: Trước đây, 
người dân chỉ sản xuất được 1 vụ lúa hè thu, 
vì vụ đông xuân hoàn toàn không có nước. 
Từ khi có thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi, Tánh 
Linh trở thành vựa lúa trọng điểm của Bình 
Thuận với 3 vụ sản xuất quanh năm, hơn 
10.000ha lúa, hoa màu, chiếm trên 80% diện 
tích canh tác có nước tưới. Mặc dù năm nay 
khô hạn, lưu lượng nước về rất thấp, nhưng 
từ đầu năm đến nay, Cty DHD vẫn đảm bảo 
xả nước ở mức 40-50m3/s, liên tục từ 12-
14h/ngày. Trong tháng 4, cả tỉnh đã thu hoạch 
xong vụ đông xuân, đang chuẩn bị xuống 
giống vụ hè thu, giờ là lúc cần nước gieo cấy. 
GĐ Chi nhánh thuỷ lợi La Ngà (thuộc Cty Khai 
thác công trình thuỷ lợi Bình Thuận) Hồ Đắc 
Nghĩa đồng tình: “Nhờ Cty DHD phối hợp rất 
nhịp nhàng, đảm bảo lưu lượng và thời gian 
xả nước đúng với lịch gieo cấy và nhận nước 
của địa phương, nên rất thuận lợi”. 

Cần biện pháp căn cơ 

Dù được hưởng lợi từ nguồn nước các hồ 
thủy điện, song một thực tế mà không ít chủ 
hồ và địa phương đều quan ngại là bản thân 
hệ thống thủy lợi và kênh mương nội đồng vì 
nhiều lý do đã không làm tốt vai trò điều phối 
nước, đặt cả “gánh nặng” vào thủy điện. Ông 
Trương Văn Thưởng cũng thừa nhận một 
thực tế là hiện cả huyện Tánh Linh mới có 

một hồ thủy lợi dung tích 2 triệu mét khối. Mới 
đây, Bộ NNPTNT cho xây dựng hệ thống 
kênh mương nội đồng với 2 nhánh chính bắc 
và chính nam đập dâng Tà Bao để thu nước 
tự chảy. Hiện do thiếu hồ chứa và hồ chứa 
quá nhỏ, không có khả năng trữ nước nên 
thủy điện liên tục phải xả nước kết hợp phát 
điện cả trong những giai đoạn khó khăn như 
cuối mùa khô, mực nước xuống thấp gần kề 
mức nước chết. 

Theo tính toán của Cty DHD, với dung tích 
còn lại đến thời điểm hiện nay của các hồ 
chứa Đơn Dương và Hàm Thuận, Cty chỉ có 
thể đảm bảo theo kế hoạch cấp nước đã 
thống nhất đến hết tháng 5.2015. Sau ngày 
31.5, tùy thuộc vào tình hình thủy văn thực tế 
của các hồ, Cty và các bên liên quan: Sở 
NNPTNT Ninh Thuận, Bình Thuận, Tổng cục 
Thủy lợi sẽ họp bàn kế hoạch cấp nước cho 
giai đoạn tiếp theo. 

Như vậy là cần một giải pháp căn cơ để 
vừa đảm bảo mục tiêu phát điện, đảm bảo lợi 
nhuận cho doanh nghiệp, vừa đảm bảo các 
mục tiêu chống hạn, cứu lúa. Được biết, hiện 
dự án xây dựng hồ chứa nước La Ngà 3, 
công suất lên tới 500 triệu mét khối để chủ 
động về nguồn nước, không tạo áp lực lên 
thủy điện đang trong quá trình lấy ý kiến các 
bên liên quan. Ông Trương Văn Thưởng cho 
biết, khu vực quy hoạch hồ chứa La Nga 3 
hiện nằm trên khu vực có thủy điện nhỏ La 
Ngâu, công suất 37MW. Từ nay cho đến khi 
dự án thành hiện thực, ông nói, địa phương 
phải thường xuyên tuyên truyền để bà con có 
ý thức trong việc sử dụng nguồn nước tưới 
tiêu tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí. 

Q.Trang- Lao động.- 2015.- Số 108 
(ngày 15 tháng 5).- Tr.11

_____________________________________ 

GẦN 500 TỶ ĐỒNG ĐẦU TƯ GIAO THÔNG NÔNG THÔN 
ổng kết 4 năm (2011 - 2014) thực hiện 
Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh 

phong trào phát triển giao thông nông thôn, 
Bình Thuận đã đầu tư xây dựng được 467,54 
km/1.772 tuyến đường bê tông xi măng với 
tổng kinh phí thực hiện gần 500 tỷ đồng. Đặc 
biệt, có nhiều tuyến đường được huy động  

Điển hình như huyện Bắc Bình đã huy 
động gần 5 tỷ đồng xây cầu Lương Đông và 2 
tuyến đường xã Hòa Thắng. Huyện Tánh Linh 
huy động hơn 1 tỷ đồng để xây dựng 1 cầu và 

3 tuyến đường ở xã Gia An, Huy Khiêm và 
nhiều tuyến đường được mắc điện chiếu sáng 
an ninh nông thôn và trật tự đảm bảo tốt hơn. 

Trong năm 2015, Bình Thuận sẽ xây dựng 
thêm khoảng 116 km đường giao thông nông 
thôn với kinh phí 116 tỷ đồng đầu tư cả cho 
làm đường lẫn chiếu sáng. 

Nam Yên // http://cand.com.vn/ .- 2015 
(ngày 29 tháng 5) 

Các báo cùng đưa tin: Đại đoàn kết Số 154 

T
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TẶNG NGƯ DÂN 5 MÁY BỘ ĐÀM 
gày 26-5, bà Lê Thị Bạch Phượng, Chủ tịch 
Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận cho biết, 

đơn vị vừa trao tặng 5 máy bộ đàm cho Nghiệp 
đoàn nghề cá Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong) với 
tổng trị giá 140 triệu đồng. Thiết bị này góp phần 
tạo điều kiện thuận lợi cho nghiệp đoàn trong công 
tác thông tin liên lạc, nắm bắt tình hình trên biển 
cũng như từ đất liền trong những chuyến ra khơi. 
Đây là đợt tặng máy bộ đàm thứ 2 của Liên đoàn 

Lao động tỉnh Bình Thuận cho Nghiệp đoàn nghề 
cá Phan Rí Cửa (trước đó đã tặng 5 máy). Theo 
thống kê, hiện toàn huyện Tuy Phong có gần 
2.000 tàu cá, sản lượng hải sản khai thác năm 
2014 trên 53.000 tấn. Trong đó, riêng Nghiệp đoàn 
nghề cá Phan Rí Cửa có trên 10 tàu công suất lớn 
chuyên đánh bắt xa bờ. 

Nguyễn Tiến- Sài Gòn giải phóng.- 2015.- Số 
13641 (ngày 27 tháng 5).- Tr.6 

____________________________________ 

 

VẬN ĐỘNG QUỸ VÌ NGƯỜI NGHÈO 10 TỶ ĐỒNG 

Ban vận động quỹ Vì người nghèo tỉnh cho biết, năm 2015 Ban vận động sẽ phấn đấu vận động 
10 tỷ đồng vào quỹ "Vì người nghèo”.  

Trong đó, cấp tỉnh 3 tỷ đồng, cấp huyện và cấp xã 7 tỷ đồng. Đối với quỹ hỗ trợ BHYT hộ cận 
nghèo phấn đấu vận động 1,2 tỷ đồng, trong đó cấp tỉnh 300 triệu đồng, cấp huyện, xã 900 triệu đồng 
để hỗ trợ ít nhất mỗi hộ mua một thẻ BHYT. Việc vận động các quỹ được triển khai tập trung vào 2 
đợt. Đợt 1 từ ngày 19/4/2015 đến ngày 19-5-2015; đợt 2 từ ngày 17-10-2015 đến ngày 18-11-2015. 
Riêng quỹ hỗ trợ BHYT cho hộ cận nghèo kết thúc vào ngày 30-6-2015. 

Viên Chi- Đại đoàn kết.- 2015.- Số 127 (ngày 7 tháng 5).- Tr.4 
 

__________________________________ 

Ô NHIỄM TẠI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 2 ĐÃ ĐƯỢC KHẮC PHỤC 

gày 26/5, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình 
Thuận cho biết, ô nhiễm tại Nhà máy nhiệt 

điện Vĩnh Tân 2 (xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, 
tỉnh Bình Thuận) hiện đã được khắc phục. 

Phó Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, 
Thiên Thanh Sơn cho biết sau khi xảy ra sự cố 
người dân tụ tập phản đối ô nhiễm, được sự chỉ 
đạo quyết liệt của Trung ương và địa phương, Nhà 
máy đã huy động nhân công và người dân trong 
vùng ngày đêm khẩn trương khắc phục tình trạng 
ô nhiễm. Bình quân mỗi ngày có từ 160 - 200 nhân 
công được huy động. 

Đến nay, toàn bộ 15ha diện tích bãi xỉ đã được 
tưới nước và phủ bạt. Hiện xỉ than không được đổ 
ra bãi này mà được lu lèn tưới nước và chứa tại 
một bãi tạm trong nhà máy. Nhà máy đã hoàn 
thành tuyến đường ống 3,8 km đưa nước từ nhà 
máy và 1,7 km tuyến đường dẫn nước từ hồ Đá 
Bạc về để phục vụ việc cấp nước cho bãi xỉ, hạn 
chế tối đa tình trạng bụi xỉ than bay vào khu vực 
dân cư.  

Bên cạnh đó, Nhà máy cũng đã hoàn thành 
tuyến đường vận chuyển nội bộ để vận chuyển xỉ 
than. Hiện nay, xỉ than được vận chuyển bằng các 
xe chuyên dụng, được phủ bạt, tưới nước và 

không chạy ra ngoài quốc lộ nên đã giảm thiểu 
tình trạng ô nhiễm môi trường. Nhà máy nhiệt điện 
Vĩnh Tân 2 cũng đã tổ chức họp dân và báo cáo 
tình hình khắc phục ô nhiễm cho người dân địa 
phương biết. 

Trước đó, vào ngày 14 và 15/4/2015, hàng 
trăm người dân ở khu vực Nhà máy nhiệt điện 
Vĩnh Tân 2 đã chặn quốc lộ 1A yêu cầu chấm dứt 
ngay tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 
do Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 gây ra tại đây. 

Ông Lê Tiến Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân 
dân tỉnh Bình Thuận sau đó đã đến hiện trường 
đối thoại với người dân địa phương và giao cho 
huyện Tuy Phong tiến hành các bước để thực hiện 
chủ trương di dời dân ra khỏi vùng ô nhiễm; đồng 
thời yêu cầu Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 thực 
hiện cam kết bảo vệ môi trường. 

Qua kiểm tra hàng ngày và khảo sát thực tế, 
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận cho hay, Nhà 
máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã triển khai tích cực 
các biện pháp để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm 
môi trường. Chủ đầu tư khẩn trương thực hiện 
đúng cam kết với chính quyền và người dân địa 
phương về việc tổ chức quy hoạch bãi thải xỉ, quy 
trình vận hành bãi thải xỉ; tiến hành san gạt, lu lèn, 
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phun nước, che phủ bạt nhằm ngăn chặn tình 
trạng gió cuốn tro xỉ tạo bụi; phun nước rửa xe vận 
chuyển xỉ trước khi ra khỏi nhà máy và sau khi đổ 
xỉ ở bãi thải để tránh gây bụi trên đường vận 
chuyển.  

Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình 
Thuận yêu cầu Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 
tiếp tục triển khai các biện pháp khắc phục ô 
nhiễm môi trường với tinh thần khẩn trương nhất, 
không để tái diễn tình trạng ô nhiễm tại đây. 

Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận) cũng 
đã tiến hành khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng 
tại xã Vĩnh Tân, điều tra những người quá khích 
đã lợi dụng tình hình người dân chặn Quốc lộ 1A 
phản đối ô nhiễm để gây rối an ninh trật tự tại địa 
phương. 

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

(ngày 26 tháng 5)

______________________________________ 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI ĐẠT KẾT QUẢ TỐT  
inh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 
đang có bước phát triển mạnh mẽ, góp phần 

tích cực trong quá trình chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 
nghiệp, nông thôn. Từ đó đã tạo công ăn việc làm, 
nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần quan 
trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới. Đến 
tháng 5/2015, toàn tỉnh có trên 700 trang trại, trong 
đó trang trại trồng trọt chiếm số lượng lớn với hơn 
80%. Bình Thuận là tỉnh có tiềm năng lớn để phát 
triển đa dạng các loại hình kinh tế trang trại khác 
nhau. Đất đai màu mỡ là điều kiện để mở rộng, 
tăng quy mô và số lượng các loại hình trang trại, 
nhất là các loại hình trang trại nông lâm kết hợp 
vườn ao chuồng, lâm nghiệp, thuỷ sản... Loại hình 
sản xuất của trang trại ngày càng đa dạng và có 
sự chuyển dịch về cơ cấu theo hướng giảm tỷ 
trọng trang trại trồng cây hàng năm, đồng thời tăng 
tỷ trọng cây lâu năm. Trong 5 năm trở lại đây, hiệu 
quả kinh tế mà cây thanh long, cao su mang lại 
cao thì việc phát triển trang trại của hai loại cây 
này được người dân chú trọng phát triển với quy 
mô lớn. 

Ông Phạm Hữu Thủ, Trưởng phòng Nông 
nghiệp - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Bình Thuận cho biết, kinh tế trang trại Bình Thuận 
có bước phát triển mạnh và được đánh giá khá tốt 
về diện tích đất trang trại (bình quân 5 ha/trang 
trại). Tổng doanh thu sản xuất, kinh doanh của 
trang trại năm 2014 đạt hơn 950 tỷ đồng; góp phần 
tạo việc làm thường xuyên cho hàng nghìn lao 
động tại địa phương. Kinh tế trang trại đã góp 
phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 
nghiệp, nông thôn, phá thế độc canh tạo ra các 
vùng sản xuất hàng hoá tập trung, làm tiền đề cho 
công nghiệp chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp, 
thuỷ sản, đưa khoa học kỹ thuật và các ngành 
nghề dịch vụ vào nông thôn, đồng thời góp phần 
đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới trên 
địa bàn. 

Một trong những hiệu quả cao đạt được từ 
kinh tế trang trại ở Bình Thuận là sự lồng ghép 
nhiều mô hình vào một trang trại, nhằm phát huy 
được hiệu quả tối đa trong từng trang trại. Đi đầu 
trong mô hình này là trang trại của anh Lâm Văn 
Hiền (huyện Hàm Thuận Bắc). Mảnh đất trên 5 ha 

cằn cỗi đã được anh cải tạo thành trang trại với 
hàng trăm cây ăn quả như: xoài, thanh long và 
nuôi gà thả vườn. Để trữ nước tưới, anh đào ao 
chứa gần 30.000 m3 nước trong trang trại. Ngoài 
chứa nước tưới, diện tích mặt ao tại trang trại còn 
dùng để nuôi các loại cá nước ngọt tăng thu nhập. 
Mỗi lứa gà xuất chuồng của vợ chồng anh cũng 
trên 500 con. Mô hình này đã mang lại cho anh 
hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Tuy nhiên, quy mô 
trang trại của Bình Thuận hiện nay phần lớn còn 
nhỏ, số trang trại có quy mô lớn đạt chuẩn gần 
180/700 trang trại. Việc liên kết, hợp tác để tổ 
chức chế biến, tiêu thụ sản phẩm giữa các trang 
trại còn chưa chặt chẽ. Việc tiếp cận nguồn vốn 
vay từ ngân hàng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, do 
nhiều nguyên nhân, trong đó có phần hạn chế của 
chủ trang trại trong việc lập dự án, phương án vay 
vốn và chưa tạo được uy tín trong việc quản lý sử 
dụng vốn vay. Ngoài ra, các trang trại hiện nay đều 
phát triển mang tính tự phát, thiếu định hướng, 
chưa gắn với quy hoạch các vùng sản xuất; trình 
độ quản lý, chuyên môn còn hạn chế và phần lớn 
chủ trang trại quen với sản xuất nhỏ, kỹ thuật thấp 
nên việc tổ chức sản xuất, kinh doanh chủ yếu 
theo kinh nghiệm... 

Theo ông Phạm Hữu Thủ, để tháo gỡ những 
vướng mắc trong việc phát triển các trang trại hiện 
nay, Bình Thuận đã đề ra một loạt các giải pháp 
đồng bộ về đất đai, vốn, thị trường, ứng dụng khoa 
học kỹ thuật, chất lượng lao động. Theo đó, tỉnh 
tạo điều kiện thuận lợi về công nhận quyền sử 
dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất có 
nguồn gốc tự khai phá; xác định tư cách pháp 
nhân cho các trang trại để có cơ sở pháp lý cho 
việc thực hiện các quan hệ giao dịch vay vốn ngân 
hàng và đầu tư tín dụng… Đồng thời, tỉnh Bình 
Thuận cũng có kế hoạch thực hiện chương trình 
đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng 
cho các chủ trang trại về thị trường, kỹ năng kinh 
doanh, hướng dẫn lập kế hoạch sản xuất và lập 
dự án; tổ chức cho các trang trại cùng ngành hàng 
liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản 
phẩm. 

Nguyễn Thanh // http://dangcongsan.vn/ .- 2015 
(ngày 29 tháng 5) 

K



Thoâng tin tö lieäu Bình Thuaän – Soá 05 naêm 2015 - 18 - 

Thö vieän tænh Bình Thuaän – Soá 286 Traàn Höng Ñaïo – Tp. Phan Thieát – Tænh Bình Thuaän 

II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC 

NÂNG BƯỚC CHO HỌC SINH NGHÈO 

ội Khuyến học thị trấn Ma Lâm, huyện 
Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đã trở 

thành người mẹ nâng bước cho nhiều học 
sinh nghèo, hiếu học. 

Những năm qua, Hội tổ chức nhiều hoạt 
động ý nghĩa, thiết thực giúp đỡ học sinh 
nghèo trong thị trấn. Các hoạt động khuyến 
học, khuyến tài do Hội phát động đã dần trở 
thành phong trào quần chúng sâu rộng. Hiện 
nay, phần lớn kinh phí Hội Khuyến học có 
được là nhờ sự đóng góp ủng hộ của các nhà 
hảo tâm. Tính đến tháng 12/2014, Hội Khuyến 
học thị trấn Ma Lâm có 1.170 hội viên, tăng 
176 hội viên so với năm 2013. Số hộ đăng kí 
“Gia đình hiếu học” là 2.700/3.272 số hộ toàn 
thị trấn, chiếm 82%, cuối năm bình chọn, số 
hộ đạt danh hiệu “Gia đình hiếu học” là 2.158 
hộ, đạt 80%. 

Bình quân mỗi năm, Hội Khuyến học thị 
trấn Ma Lâm vận động được 200 triệu đồng 
gây Quỹ Khuyến học, khuyến tài, nhằm trao 
học bổng, khen thưởng, tặng quà cho học 
sinh. Năm 2014, Hội vận động được 217 triệu 
đồng, đạt 156% so với kế hoạch. Số tiền này 
cấp học bổng và tặng 284 suất trị giá 98,8 
triệu đồng. Riêng học bổng, từ năm 2010 đến 
nay đã trao cho 1.500 suất, 1 triệu đồng/suất. 

Bà Phạm Thị Kim Soa, Chủ tịch Hội 
Khuyến học thị trấn Ma Lâm cho biết: “Những 
năm qua, có nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá 
nhân đồng hành với các cấp Hội. Sự quan 
tâm, ủng hộ tích cực của các nhà hảo tâm tiếp 
thêm động lực và kinh phí để Hội Khuyến học 
tiếp tục chia sẻ khó khăn với những học sinh 
nghèo. Một trong những hoạt động chính của 
Hội là gây Quỹ Khuyến học, khuyến tài, giúp 
đỡ học sinh nghèo. Vì thế, Hội rất cần sự 
chung tay giúp sức của các tổ chức, đơn vị, 
cá nhân trong và ngoài huyện”. 

Kể từ ngày thành lập đến nay, Hội nhận 
được sự quan tâm và đóng góp ủng hộ của 
các tập thể và cá nhân. Hội đã dùng toàn bộ 
kinh phí do nhà hảo tâm đóng góp để tặng 
học bổng và quà cho học sinh khó khăn. Mỗi 
suất học bổng hay những phần quà mà các 
em được nhận đã sẻ chia phần nào khó khăn 
và là nguồn động viên, tiếp thêm nghị lực để 
các em vượt qua hoàn cảnh vươn lên trong 
học tập. Thời gian tới, Hội rất mong được sự 
đồng hành của các nhà tài trợ, cũng như sự 
góp sức của cả cộng đồng nhằm tiếp sức, 
nâng bước cho học sinh nghèo hiếu học. 

Đỗ Khắc Thể - Người cao tuổi.- 2015.- Số 
84 (ngày 27 tháng 5).- Tr.7

_____________________________________ 

VẤN ĐỀ CỐT LÕI LÀ ĐỔI MỚI CÁCH TIẾP CẬN MỤC TIÊU GIÁO DỤC 

hương trình, sách giáo khoa mới sẽ góp 
phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện 

về chất lượng, hiệu quả giáo dục.” - Đó là 
khẳng đinh của thầy Lương Đào Quốc Dũng – 
Hiệu trưởng Trường THPT Phan Thiết (tỉnh 
Bình Thuận). 

Chương trình, SGK mới hướng người học 
đến khả năng tự học, sáng tạo 

Phân tích tác động của chương trình, sách 
giáo khoa mới đối với công cuộc đổi mới căn 
bản, toàn diện giáo dục phổ thông, thầy 
Lương Đào Quốc Dũng cho biết: 

Chương trình và sách giáo khoa hiện nay 
còn nặng về học thuật, ít tính ứng dụng, các 

yêu cầu về kỹ năng đối với người học cũng 
chưa được chú ý rõ rệt. 

 
Thầy Lương Đào Quốc Dũng 

H

C
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Các bộ môn tích hợp, liên môn, tự học, tự 
nghiên cứu bài học... được ngành giáo dục 
quan tâm chỉ đạo thực hiện nhưng hiệu quả 
thực sự còn chưa được như mong muốn. 

Mối liên thông giữa các cấp học cũng là 
vấn đề phải giải quyết, điều đó có ảnh hưởng 
đến cách dạy cách học hiệu quả cũng như 
chất lượng của giáo dục toàn diện. 

Chương trình, sách giáo khoa mới sẽ giải 
quyết những vấn đề trên, hướng người học 
đến khả năng tự học, sáng tạo, khả năng tự 
giải quyết vấn đề, khả năng chiếm lĩnh trí 
thức, kinh nghiệm và kỹ năng cấn thiết để 
thích ứng với "việc học, việc làm, việc sống và 
khẳng định mình". Đây cũng là yêu cầu của 
thời đại. 

Chương trình, sách giáo khoa mới cũng 
đặt ra yêu cầu định hướng nghề nghiệp đối 
với học sinh phổ thông. Điều này phù hợp và 
cần thiết. 

Các em học sinh cần sớm xác định thiên 
hướng bản thân, điểm mạnh, điểm yếu, sự 
đam mê, yêu thích và triển vọng thành công 
đối với các cơ hội nghề nghiệp mà mình sẽ 
chọn trong tương lai. 

Chẳng hạn học sinh yêu thích và có năng 
khiếu về nghệ thuật nhưng các em chưa có 
sân chơi, chưa có cơ hội khẳng định, chưa 
được tư vấn... nên không thấy được mình nên 
chọn các ngành có liên quan đến nghệ thuật 
là phù hợp, mà chỉ chọn theo phong trào, 
chọn do cha mẹ, người lớn áp đặt ... 

Từ đó dẫn đến nhiều khả năng thất bại 
trong nghề nghiệp hoặc không phát huy năng 
lực của mình. 

Trong đề án 404/QĐ-TTg của Chính phủ 
về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo 
dục phổ thông có xác định mục tiêu "góp phần 
tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất 
lượng, hiệu quả giáo dục và phát triển con 
người Việt Nam toàn diện về Đức, Trí, Thể, 
Mỹ, hướng tới công dân toàn cầu". Điều đó 
khẳng định tầm quan trọng của việc thay đổi 
nội dung chương trình, cách dạy cách học và 
cách đánh giá. 

Đổi mới cách tiếp cận mục tiêu giáo dục 

Cũng theo ông Lương Đào Quốc Dũng, 
với chương trình, sách giáo khoa mới, các 
trường phổ thông phải có sự chuẩn bị, những 
chuyển động kịp thời. 

“Trong năm học 2014 – 2015, Bộ GD&ĐT 
đã tổ chức nhiều hội nghị tập huấn về đổi mới 

chương trình và sách giáo khoa phổ thông 
cho cán bộ quản lý các Sở GD&ĐT; cán bộ 
quản lý trường trung học, trung tâm giáo dục 
thường xuyên. 

Tinh thần chung là cần quán triệt những 
quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 29/NQ-TW 
ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện 
giáo dục và đào tạo; Nghị quyết 
88/2014/QH13 28/11/2014 của Quốc hội về 
đổi mới chương trình sách giáo khoa; Đề án 
404/TTg của Thủ tướng Chính phủ” – ông 
Dũng cho biết. 

Từ kinh nghiệm người đứng đầu một 
trường THPT, thầy Lương Đào Quốc Dũng 
cho rằng, chuẩn bị cho chương trình, sách 
giáo khoa mới, các trường học cần rà soát, 
đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, những khó 
khăn thuận lợi của việc dạy học hiện nay. 

Từ đó, xác định những thách thức và cơ 
hội khi thực hiện đổi mới chương trình sách 
giáo khoa. Đồng thời, chuẩn bị dần những 
điều kiện như cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, 
điều kiện bên ngoài (xã hội cộng đồng), điều 
kiện bên trong (nội lực nhà trường), … đảm 
bảo cho việc tiếp cận mục tiêu thực hiện có 
hiệu quả việc đổi mới chương trình. 

Từ đó, có thể thấy rõ vấn đề cốt lõi là đổi 
mới cách tiếp cận mục tiêu giáo dục và xây 
dựng hệ thống giáo dục mở hướng tới xã hội 
học tập và xây dựng nhu cầu học tập suốt đời. 

Đối với giáo viên, cần tiếp tục thực hiện 
việc thay đổi phương pháp dạy học, lấy người 
học là trung tâm; sử dụng tốt các kỹ thuật 
giảng dạy; làm thế nào để giúp người học đi 
từ chủ động tiếp thu kiến thức đến ứng dụng 
tri thức vào thực tế cuộc sống ngay khi ngồi 
trên ghế nhà trường, từ sự độc lập của tư duy 
đến sự sáng tạo. 

Điều này có thể còn khó khăn với chương 
trình và điều kiện hiện nay, nhưng nếu xác 
định hướng đi, chuẩn bị dần dần ở một số tiết, 
số môn thì sẽ thuận lợi hơn khi thực hiện thay 
đổi chương tình sách giáo khoa năm học 
2018 -2019. 

“Bên cạnh đó, giáo viên cần chú ý việc 
dạy học tích hợp liên môn và dạy học theo 
nghiên cứu bài học nhằm phát huy năng lực 
học sinh” – Thầy Lương Đào Quốc Dũng nhấn 
mạnh. 

Hiếu Nguyễn // http://giaoducthoidai.vn/ .- 
2015 (ngày 2 tháng 5)
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BÌNH THUẬN QUAN TÂM DẠY TIẾNG CHĂM Ở BẬC TIỂU HỌC 

ảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết các 
dân tộc thiểu số là một trong những chủ 

trương lớn của Ðảng và Nhà nước nhằm thực 
hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, giúp các 
dân tộc có điều kiện phát triển và tiến bộ nhanh 
về kinh tế, văn hóa, xã hội. Ðối với Bình Thuận, 
một trong những tỉnh có đông đồng bào Chăm 
sinh sống thì việc dạy và học chữ, tiếng Chăm 
được đặc biệt quan tâm. 

 
Một tiết học tiếng Chăm của học sinh Trường tiểu học 
Lâm Giang, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc. 

Ðồng bào dân tộc Chăm ở Bình Thuận hiện 
có 7.701 hộ với hơn 38 nghìn khẩu; cư trú tập 
trung ở chín thôn xen ghép và bốn xã thuần 
thuộc các huyện Bắc Bình, Tuy Phong, Hàm 
Thuận Bắc, Tánh Linh, Hàm Tân và Hàm Thuận 
Nam. 

Trước đây, việc dạy chữ viết theo kiểu 
truyền nghề, cha truyền con nối gắn bó với các 
lễ tục, phong tục, tập quán truyền thống của dân 
tộc. Chỉ một số ít gia đình người Chăm có người 
giữ chức vụ trong làng hoặc gia đình trí thức thì 
mới biết đọc và viết chữ tiếng Chăm. Còn lại 
hầu hết chỉ biết nói chứ không biết đọc hoặc viết 
chữ tiếng Chăm. Năm 1978, thể theo nhu cầu 
và nguyện vọng được học chữ Chăm của đồng 
bào Chăm để bảo tồn văn hóa dân tộc, Thuận 
Hải (nay là hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận) 
là tỉnh đầu tiên ở phía nam triển khai đưa tiếng 
Chăm vào trường học và dạy cho con em vùng 
đồng bào Chăm nhưng mới chỉ mang tính thí 
điểm ở một số trường học. Ðến năm 1980, khi 
Chính phủ ban hành Quyết định 53/CP ngày 22-
2-1980, việc dạy học chữ và tiếng dân tộc thiểu 
số, trong đó có dạy chữ và tiếng cho học sinh 
người Chăm mới được mở rộng. 

Thầy Kinh Duy Trịnh, giáo viên người Chăm 
ở Trường tiểu học Lạc Trị (xã Phú Lạc, huyện 
Tuy Phong, Bình Thuận), một trong những 
người đầu tiên tham gia giảng dạy tiếng Chăm 
cho biết, bà con đồng bào Chăm rất vui mừng 

phấn khởi trước quyết định hợp "ý Ðảng, lòng 
dân" đó. 

Năm 1992, sau khi chia tách từ tỉnh Thuận 
Hải, Sở Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) Bình 
Thuận tiếp tục chỉ đạo công tác dạy học tiếng 
Chăm trong các trường tiểu học có con em đồng 
bào Chăm. Từ đó, việc dạy và học tiếng Chăm 
đối với cấp tiểu học ở tỉnh Bình Thuận được 
quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, dạy học từ lớp 1 đến 
lớp 5, mỗi tuần bốn tiết, xem như một môn học 
tự chọn của học sinh. Thầy Thông Văn Ðá, Hiệu 
trưởng Trường tiểu học Lâm Giang (xã Hàm Trí, 
huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận), một trong 
những người tham gia nhóm cốt cán chuyên 
môn tiếng Chăm do Sở GD và ÐT Bình Thuận 
thành lập chia sẻ, việc dạy tiếng Chăm bổ trợ rất 
nhiều cho việc dạy tiếng Việt, vì thông qua tiếng 
Chăm, giáo viên sẽ cung cấp những tên gọi, giải 
nghĩa một số từ tiếng Việt mà các em chưa biết 
hoặc không hiểu. Từ đó giúp các em học tốt hơn 
các môn học khác bằng tiếng Việt. 

Sau nhiều năm triển khai, việc dạy chữ tiếng 
Chăm cho con em người Chăm ở các trường 
tiểu học đã ổn định và duy trì thường xuyên. 
Ông Huỳnh Văn Hiếu, Trưởng phòng Giáo dục 
tiểu học thuộc Sở GD và ÐT Bình Thuận cho 
biết, mỗi năm học, có khoảng từ ba đến bốn 
nghìn học sinh tham gia học tiếng Chăm, chiếm 
tỷ lệ 90% học sinh Chăm toàn tỉnh; năm học 
2014-2015 Bình Thuận có 12 trường tiểu học 
thuộc các huyện Bắc Bình, Tuy Phong, Hàm 
Thuận Bắc, Hàm Tân tổ chức dạy tiếng Chăm 
với tổng số gần 3.200 học sinh người Chăm 
được phân bổ ở 136 lớp. Anh Mã Thanh Xanh, 
giáo viên người Chăm ở Trường tiểu học Lâm 
Giang tâm sự: "Ðược dạy chữ, tiếng mẹ đẻ cho 
con em người Chăm ở địa phương, đó là nguồn 
động viên lớn để tôi cố gắng hoàn thiện thêm kỹ 
năng dạy học của mình". Còn em Mã Thị Lân, 
học sinh lớp 1 Trường tiểu học Lâm Giang cảm 
thấy rất thích thú khi được học tiếng mẹ đẻ: 
"Ðược học tiếng Chăm, con rất thích vì ở nhà 
mẹ con nói chuyện với anh chị em con bằng 
tiếng này". 

Ðể có thể đánh giá hiệu quả việc dạy tiếng 
Chăm, các địa phương có dạy tiếng Chăm hằng 
năm đều tổ chức các cuộc thi: giáo viên dạy giỏi 
tiếng Chăm; học sinh thi viết chữ Chăm đẹp... 
Ông Huỳnh Văn Hiếu cho biết: "Chất lượng học 
tập tiếng Chăm của các em mỗi năm đều tăng 
lên. Năm học 2013-2014, trong tổng số hơn 
3.000 học sinh học tiếng Chăm, tỷ lệ học sinh 
đạt khá, giỏi là 41,3%, tỷ lệ học sinh yếu giảm 
xuống chỉ còn khoảng 6%. Ðây là một thành tích 
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rất đáng khích lệ nếu so với những năm trước 
đây". 

Cùng với việc tổ chức và duy trì dạy tiếng 
Chăm cho học sinh thì việc thực hiện chế độ 
chính sách cho giáo viên dạy tiếng Chăm cũng 
rất được quan tâm. Thầy Kinh Duy Trịnh, thành 
viên nhóm cốt cán chuyên môn tiếng Chăm của 
Bình Thuận khẳng định: "Bình Thuận là một 
trong số ít các tỉnh thực hiện chế độ chính sách, 
phụ cấp cho giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số 
đúng theo Nghị định số 82/2010/NÐ-CP Quy 
định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân 
tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông 
và trung tâm giáo dục thường xuyên. Từ đó thúc 
đẩy việc dạy học tiếng Chăm trong trường tiểu 
học ngày càng được quan tâm và chú trọng". 

Cứ vào dịp hè, Sở GD và ÐT lại mở các lớp 
bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Chăm cho 
đội ngũ giáo viên giảng dạy. Việc bố trí giảng 
dạy được thực hiện theo hai cách, hoặc là cử 
giáo viên dạy chuyên môn tiếng Chăm, hoặc là 
phân công cho giáo viên chủ nhiệm lớp kiêm 
nhiệm dạy tiếng Chăm, vì hầu hết giáo viên ở 
các trường có đông học sinh là người Chăm 
đều là người Chăm. 

Bình Thuận hiện vẫn còn một số thôn xen 
ghép ở các huyện Tánh Linh, Hàm Thuận Nam 
có con em người Chăm chưa được học tiếng 
mẹ đẻ. Ðây là trăn trở và cũng là nhiệm vụ của 
ngành giáo dục Bình Thuận phấn đấu trong thời 
gian tới phải đạt tỷ lệ 100% học sinh tiểu học 
người Chăm được học tiếng mẹ đẻ. Quá trình 
thực hiện việc dạy học tiếng Chăm đến nay còn 
gặp những khó khăn, vướng mắc như: số lượng 
sách giáo khoa tiếng Chăm do Bộ Giáo dục và 
Ðào tạo ban hành in có hạn, sau nhiều năm sử 
dụng, sách hao hụt dần, không đủ cung cấp cho 
các em vào học sau; sách đọc thêm cho giáo 
viên, học sinh chưa có hoặc có rất ít. Nhưng 
bằng sự cố gắng và nỗ lực với tinh thần trách 
nhiệm cao của các cấp, các ngành chức năng, 
cũng như tâm huyết của đội ngũ trí thức, giáo 
viên trong tỉnh tham gia giảng dạy tiếng Chăm, 
nên chính sách bảo tồn và phát huy tiếng nói, 
chữ viết Chăm của Ðảng và Nhà nước ta đã đi 
vào lòng dân, đi vào cuộc sống, được đồng bào 
đồng tình ủng hộ, từ đó góp phần nâng cao chất 
lượng học tập chương trình phổ thông cho học 
sinh dân tộc thiểu số. 

Đình Châu - Nhân dân.- 2015.- Số 21772 
(ngày 6 tháng 2).- Tr.4 

_____________________________________ 

TRAO VỐN CHƯƠNG TRÌNH “TIẾP SỨC NHÀ NÔNG CHO CON ĐẾN TRƯỜNG” 

áng 10-5, tại TP Phan Thiết, Hội Nông 
Dân và Tỉnh Đoàn Bình Thuận phối hợp 

Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam và 
Báo Tuổi Trẻ tổ chức lễ trao vốn Chương trình 
“Tiếp sức nhà nông cho con đến trường” cho 
60 hộ nông dân của các xã Sơn Mỹ, Thắng 
Hải (huyện Hàm Tân) và Võ Xu, Vũ Hòa 
(huyện Đức Linh). 

 

Đây là những hộ nông dân có hoàn cảnh 
khó khăn, nhưng cố gắng làm ăn vươn lên 
thoát nghèo, có con em vượt khó học giỏi. 
Trong thời gian hai năm thực hiện Chương 
trình (từ tháng 5-2015 đến tháng 5-2017), mỗi 
hộ nông dân được vay 15 triệu đồng tiền mặt, 
phiếu thức ăn chăn nuôi của Công ty 

GreenFeed trị giá ba triệu đồng với tổng kinh 
phí 1,08 tỷ đồng. Ngoài ra, Chương trình cũng 
tuyên dương và trao phần thưởng cho 60 em 
học sinh sinh viên vượt khó học giỏi là con 
của các hộ nông dân tham gia Chương trình 
với tổng giá trị 60 triệu đồng. Trong giai đoạn 
2015 - 2017, Chương trình được triển khai tại 
Bình Thuận cùng với các tỉnh Trà Vinh, Hải 
Dương, Hà Nam, Lâm Đồng và Quảng Nam. 

Chương trình “Tiếp sức nhà nông cho con 
đến trường” thuộc chương trình “Vì ngày mai 
phát triển” do báo Tuổi Trẻ thực hiện và Công 
ty GreenFeed Việt Nam tài trợ với mục đích 
giúp các hộ nông dân khó khăn có nguyện 
vọng chăn nuôi vươn lên thoát nghèo, để có 
điều kiện nuôi con em ăn học tiếp tục đến 
trường. Từ năm 2010 đến nay, Chương trình 
đã thực hiện bốn giai đoạn đưa nguồn vốn 
đến với 1.200 hộ nông dân của 14 tỉnh trong 
cả nước với tổng số tiền gần 30 tỷ đồng. 

Đình Châu // http://www.nhandan.org.vn/ .- 
2015 (ngày 10 tháng 5) 

Các báo cùng đưa tin: Tuổi trẻ TP.HCM 
Số 122
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III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

TIẾP SỨC NHÀ NÔNG CHO CON ĐẾN TRƯỜNG:  

CHẮT CHIU TỪ NHỮNG TẤM LÒNG 

hắt chiu nguồn hỗ trợ từ chương trình 
“Tiếp sức nhà nông cho con đến trường” 

từ hai năm trước, nhiều hộ gia đình tại Bình 
Thuận đã vươn lên và con cái họ có thể tiếp 
tục hành trình đến trường. 

 
Trịnh Hoài Phong chăm chỉ ôn bài chuẩn bị cho kỳ 
thi tốt nghiệp THPT -  - Ảnh: A Lộc 

Tất nhiên trong hành trình đó những hộ 
nhà nông này và con cái họ cũng đã nỗ lực rất 
nhiều. 

Những gia cảnh khó nghèo... 

Ông Nguyễn Quốc Dựa (thôn Bàu Chim, 
xã Đức Thuận, huyện Tánh Linh, Bình Thuận) 
tái hôn với bà Trần Thị Nương khi cả hai đã 
lớn tuổi và có chung với bà cậu con trai 
Nguyễn Trọng Quân  hai năm sau đó. Kinh tế 
gia đình vốn không mấy khá giả, có nhiều con 
cháu nhưng phần ở xa, gia cảnh cũng nghèo 
khó nên hầu như không đỡ đần gì cho cuộc 
sống của gia đình ông. 

200 gốc tiêu quanh nhà là thu nhập chính 
nhưng do ít được đầu tư, tiêu lại còi cọc năng 
suất không ổn định nên dù đầu tắt mặt tối gia 
đình vẫn không khá lên được. Để có tiền sinh 
sống và nuôi con trai ăn học, bà Nương phải 
đi làm thuê làm mướn khắp nơi. Từ nhổ cỏ, 
làm bồn, cắt lúa, tỉa bắp... không việc gì bà 
chưa làm qua. Không thể lao động nặng nhọc, 
bà Nương tranh thủ thời gian đi mót lúa, trồng 
thêm luống rau vừa để bán vừa để cải thiện 
bữa ăn. 

Trong khi đó hộ ông Trịnh Văn Cảnh (47 
tuổi, quê Quảng Nam - ngụ xã Đức Chính, 

huyện Đức Linh, Bình Thuận) lại là hộ thuộc 
diện “nghèo trường kỳ”. Hai con của ông là 
Trịnh Lê Hồng Vân (sinh viên năm cuối 
Trường cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận) và 
Trịnh Hoài Phong (lớp 12A1 Trường THPT 
Hùng Vương). 

Ông Cảnh kể cả gia đình ông sống nhờ 
vào 5 sào ruộng sau nhà. Những năm trúng 
thu hoạch được gần chục triệu đồng, năm thất 
thì chỉ được vài triệu, vừa lo chi phí sinh hoạt 
gia đình vừa nuôi hai con ăn học nên gia cảnh 
luôn trong tình trạng thiếu thốn, nợ nần. Do 
đó, vợ chồng ông phải làm thuê làm mướn 
khắp nơi để có thêm tiền lo cho hai con ăn 
học. 

Ngoài làm ruộng, ông Cảnh còn đi làm 
phụ hồ nhưng công việc không đều. Bà Lê Thị 
Tám (45 tuổi, vợ ông Cảnh) cũng thợ “đụng” 
thật sự. Lúc trước bà may gia công chăn mền 
cho một công ty trên địa bàn, nhưng làm thâu 
đêm suốt sáng mà tiền công chẳng đáng là 
bao nên bà nghỉ, chuyển sang thu mua điều 
từ những hộ xung quanh bán lại đại lý ăn 
chênh lệch. Hết mùa điều, bà xin một chân 
phụ bán quán... 

 
Ngoài giờ học, Nguyễn Trọng Quân phụ ba mẹ làm 
vườn - Ảnh: A Lộc 

... Đã có sự đổi thay 

Năm 2012, cùng với nhiều hộ gia đình 
khác trên địa bàn, ông Dựa được hỗ trợ vay 
vốn từ chương trình “Tiếp sức nhà nông cho 
con đến trường”. Nhận số vốn vay, ông bàn 
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với vợ xây chuồng, bắt heo về nuôi, đồng thời 
tận dụng số cám được tài trợ. 

Từ đó đến nay con heo nái đã đẻ được 6-
7 lứa. Tuy tiền lời mỗi lứa heo không nhiều 
nhưng đã giúp gia đình giải quyết được 
chuyện thiếu trước hụt sau. Sau khi trả hết số 
nợ đã vay, đến nay ông bà đã có thêm một 
con heo nái. Bà Nương tính lứa heo tới này 
bà cũng sẽ để dành một con heo đẹp làm nái, 
tăng gia sản xuất. Đáp lại sự chăm lo của cha 
mẹ, cậu bé Nguyễn Trọng Quân luôn luôn đạt 
thành tích cao trong tám năm học, nhiều lần 
được nhận học bổng, giải thưởng. 

Với gia đình ông Cảnh, sau khi nhận vốn 
ông đầu tư xây chuồng, bắt sáu heo con về 
nuôi. Lứa heo đầu tiên bán có lời, ông đầu tư 
mua 12 con heo mới. Cứ thế, hết lứa này ông 
lại đầu tư lứa khác. Sau hai năm, không chỉ 
trả hết số tiền vay, có tiền lo cho hai con học 
hành, ông còn “dôi” ra được sáu con heo để 
tiếp tục chăn nuôi. Ông Cảnh cho hay: “Lứa 
heo sắp tới tôi cũng tính để lại một con làm 
nái, lúc nó đẻ sẽ có heo con để nuôi thay vì 
phải mua heo giống như trước, sau này có 
thêm tiền cho thằng Phong học trên thành 
phố”. 

Cả hai con ông đều ngoan và học giỏi. 
Ông cảnh nói: “Nhiều đêm giật mình thức giấc 
thấy con đang ngồi học bài mà ấm lòng, bao 
nhiêu mệt nhọc tan biến hết” . “Sắp tới em 
tính thi vào ngành dầu khí Trường ĐH Bách 
khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) hoặc ĐH An 
ninh (TP.HCM) ” - Phong cho biết. Trong khi 
đó, hết học kỳ này Vân sẽ ra trường, lập 
nghiệp với nghề sư phạm. 

 

 

 

 

40 tỉ đồng tiếp sức nhà nông cho con 
đến trường 

Chương trình “Tiếp sức nhà nông cho con 
đến trường” thuộc chương trình “Vì ngày mai 
phát triển” do báo Tuổi Trẻ thực hiện, Công ty 
GreenFeed Việt Nam tài trợ. Mục đích của 
chương trình nhằm giúp các hộ nông dân có 
nguyện vọng chăn nuôi vươn lên thoát nghèo, để 
có điều kiện nuôi con em ăn học thành tài. 

Từ năm 2010-2014 với tổng số vốn tài trợ 
30,5 tỉ đồng, chương trình đã đến với 1.200 hộ 
nông dân tại 14 tỉnh Long An, Bình Định, Hưng 
Yên, Đồng Nai, Bình Thuận, Bến Tre, Trà Vinh, 
Hải Dương, Hà Nam, Đắk Nông, Lâm Đồng, 
Quảng Nam, Tiền Giang, Nghệ An, trong đó sáu 
tỉnh Long An, Bình Định, Hưng Yên, Bến Tre, 
Đắk Nông, Đồng Nai được tiếp cận nguồn vốn 
hai lần. 

Trong năm 2015, với tổng kinh phí 9,5 tỉ 
đồng chương trình sẽ tiếp tục triển khai đến 360 
hộ nông dân tại sáu tỉnh, gồm: Bình Thuận, Trà 
Vinh, Hải Dương, Hà Nam, Lâm Đồng, Quảng 
Nam. Đây là lần thứ hai sáu tỉnh được tiếp cận 
với nguồn vốn. 

Trong hai năm, mỗi hộ nông dân sẽ được 
vay 15 triệu đồng không lãi suất và hỗ trợ thức 
ăn chăn nuôi của GreenFeed trị giá 3 triệu đồng; 
360 học sinh - sinh viên là con các hộ nông dân 
tham gia chương trình được nhận phần thưởng 
trị giá 1 triệu đồng và phần thưởng đạt thành 
tích học tập tốt sau mỗi năm học. Bên cạnh đó 
Công ty GeenFeed còn hướng dẫn, tư vấn kỹ 
thuật chăn nuôi miễn phí trong suốt hai năm. 

 

A Lộc // http://tuoitre.vn/ .- 2015 
(ngày 9 tháng 5)

_____________________________________ 

ƯỚC CÓ THÊM MỘT “CHIẾC CẦN CÂU” 

ù tuổi già sức yếu hay trong người 
mang bệnh không thể lao động nặng 

được nhưng họ vẫn cố gắng vượt qua 
nghịch cảnh, tìm mọi cách kiếm tiền lo cho 
con, cho cháu ăn học nên người. 

Họ đang ước ao có thêm một “chiếc cần 
câu” để những nỗ lực này sẽ sớm thấy kết 
quả. 

Ngoại cũng là “mẹ” 

Bà Trần Thị Cúc (68 tuổi, ngụ thị trấn Võ 
Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) có tất 
cả tám người con. Chồng mất, một tay bà 
làm thuê làm mướn nuôi đàn con nhỏ. 
Thương mẹ, con trai đầu của bà Cúc từ nhỏ 
đã đi làm phụ mẹ nuôi các em. 

Rồi lần lượt đứa lớn làm lo cho đứa nhỏ 
hơn. Đến khi tất cả con của bà lập gia đình 
và ra ở riêng, cuộc sống của bà mới bớt 

D



Thoâng tin tö lieäu Bình Thuaän – Soá 05 naêm 2015 - 24 - 

Thö vieän tænh Bình Thuaän – Soá 286 Traàn Höng Ñaïo – Tp. Phan Thieát – Tænh Bình Thuaän 

được chút gánh nặng. Thế nhưng tai ương 
bất ngờ ập xuống gia đình chị Oanh, con 
gái thứ năm của bà Cúc. 

Sau khi người chồng thứ hai bỏ đi, chị 
Oanh cũng qua đời vì bệnh tim để lại cho bà 
hai đứa cháu là Nguyễn Lương Hồng Yến 
(đang học năm nhất Trường trung cấp Kỹ 
thuật và nghiệp vụ Nam Sài Gòn) và Phan 
Thành Trung (em cùng mẹ khác cha với 
Yến, học lớp 2D Trường tiểu học Võ Xu 1). 
Khi đó Trung chưa tròn 2 tháng tuổi, bà Cúc 
vừa là ngoại vừa là “mẹ” của hai đứa cháu 
từ ngày đó. 

 
Bà Trần Thị Cúc mong có điều kiện tốt hơn để 
chăn nuôi, kiếm thêm thu nhập cho con -  cháu 
đến trường - Ảnh: A.Lộc 

Bà Cúc kể lúc trước còn khỏe đi làm 
ruộng, làm mướn kiếm tiền nuôi hai cháu ăn 
học. Cách đây ba năm, trong một lần khám 
bệnh, bà được chẩn đoán bị bướu cổ gây 
hội chứng cường giáp, hằng tháng phải đi 
viện khám nhận thuốc uống. 

Sức khỏe của bà từ lúc đó suy kiệt dần. 
Mọi chi phí trong gia đình đều phụ thuộc 
vào bầy heo, gà, vịt sau nhà. Nhưng không 
may heo và gà bị dịch bệnh chết gần hết, bà 
Cúc lại gánh thêm khoản nợ tiền mua cám 
của đại lý. 

Trong căn nhà ọp ẹp xây từ hơn chục 
năm trước, mái ngói cũ ngả màu rêu có 
nhiều chỗ đã mục nát, mưa dột chảy vào 
nhà. Những hôm hết tiền mua rau, bà và 
cháu Phan Thành Trung ăn cơm với trứng 
gà vịt của nhà hàng tuần liền. 

Có hôm nhà hết gạo, bà Cúc lấy xe đạp 
chở Trung vào chùa xin bữa cơm chay ăn 
qua ngày. Thương bà, Trung chịu khó học 
hành, nghe lời ngoại, mới 8 tuổi nhưng 
Trung đã biết phụ bà làm việc nhà. “Nó 
ngoan lắm, thầy cô bạn bè ai cũng quý. 

Năm học vừa rồi nó được xếp loại giỏi” - bà 
Cúc tự hào nói về đứa cháu. 

Thế nhưng bà Cúc cũng nói: “Tôi giờ già 
rồi, sức khỏe không còn được như trước, lại 
hay đau ốm bệnh tật. Tôi lo sau này khi nằm 
xuống không có ai lo cho hai đứa cháu, 
đường học gãy ngang thì tội”. 

 
Ông Nguyễn Như Phong mong có điều kiện tốt 
hơn để chăn nuôi, kiếm thêm thu nhập cho con - 
 cháu đến trường - Ảnh: A.Lộc 

Gà trống nuôi con 

Trường hợp ông Nguyễn Như Phong 
(55 tuổi, ngụ xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh, 
tỉnh Bình Thuận) cũng éo le không kém. Vợ 
mất vì căn bệnh ung thư, một mình ông 
Phong quần quật làm thuê làm mướn, nuôi 
heo để có tiền nuôi các con ăn học nên 
người theo di nguyện của người vợ. 

Trong căn nhà gạch mái ngói đã cũ, 
người đàn ông gốc Thái Bình từng là bộ đội 
một thời giờ đây mái tóc đã bạc quá nửa. 
Ông Phong kể năm 1987, sau ba năm đi bộ 
đội tại Campuchia về, ông làm việc ở quê 
khoảng một năm rồi khăn gói vào Bình 
Thuận cùng gia đình. 

Tại đây ông gặp và kết hôn với bà Hồ 
Thị Mão (sinh năm 1962), lúc đó đang công 
tác trong đội quân y đóng trên địa bàn. Sau 
lễ kết hôn, lần lượt bốn đứa con gái ra đời 
trong niềm vui sướng của đôi vợ chồng trẻ. 

Hằng ngày ông Phong đi làm thuê làm 
mướn, còn bà Mão bán rau, nuôi heo, gà 
vịt. Cuộc sống không khá giả nhưng cũng 
đủ nuôi gia đình sáu miệng ăn. Tuy nhiên 
vào năm 2011, bà Mão được chẩn đoán bị 
bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn 3, ông 
Phong chết điếng người, vội vã đưa vợ lên 
Bệnh viện Ung bướu (TP.HCM) chữa trị. 
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Cứ mỗi ba tuần ông Phong lại lên bệnh 
viện đưa vợ đi khám bệnh, lấy thuốc uống. 
Hai cô con gái của ông Phong là Nguyễn 
Thị Mỹ Phương (27 tuổi, khi đó là sinh viên 
Trường CĐ Bách Việt TP.HCM) và Nguyễn 
Thị Lan (24 tuổi, sinh viên Trường ĐH 
Nguyễn Tất Thành TP.HCM) thay nhau vào 
viện chăm sóc bà Mão. 

Để có tiền chữa trị cho vợ, ông Phong 
phải bán dần đàn heo, gà, vịt rồi đất đai, 
đồng thời vay mượn thêm của bà con, hàng 
xóm. Thương chồng con, bà Mão nhiều lần 
khuyên chồng đừng phí tiền trị bệnh của bà 
mà dành tiền nuôi các con ăn học nhưng 
ông Phong nhất quyết không nghe. Đến đầu 
tháng 2-2015 bà Mão mất do bệnh tình quá 
nặng. 

Sau khi làm ma chay cho vợ xong, tài 
sản trong nhà ông Phong chỉ còn lại con 
heo nái cùng vườn cao su non chưa đến 
tuổi thu hoạch. Ông Phong phải đi kéo 
gạch, làm thợ hồ, làm thuê làm mướn khắp 
nơi để kiếm tiền. “Các lò gạch bị giải tỏa 
gần hết cũng không còn nhiều việc để làm 
nữa, giờ ở nhà ai gọi gì làm nấy nhưng 
công việc không có đều”- ông Phong chia 
sẻ. 

Mong đường học không đứt đoạn với 
con - cháu 

Cuộc sống khó khăn là thế nhưng ông 
Phong vẫn quyết tâm cho các con học hành 
nên người. Ông Phong chia sẻ trước khi 
mất bà Mão đã dặn ông cố gắng nuôi nấng 
con cái ăn học đàng hoàng. Do đó dù có 
khó khăn thế nào ông cũng cố gắng xoay 
xở để lo cho các con học lên. 

Hiện Mỹ Phương đã ra trường, đang đi 
làm bảo mẫu để có tiền nuôi Lan nay đã là 
sinh viên năm 3. Nguyễn Thị Khánh Vân (21 
tuổi), con gái thứ ba của ông Phong, sau khi 
học hết lớp 9 đã nghỉ học do không thể học 
lên. 

“Hồi đó con Vân sinh non phải nuôi trong 
lồng kính nên không được nhanh nhẹn. Ở 
nhà nó chỉ làm việc vặt, có bố chỉ cho mới 
biết làm. Nay tôi đang tập cho nó bán rau 
ngoài chợ để sau này có cái nghề mà sống” 
- ông Phong phân trần. 

Đứa con út Nguyễn Thị Kiều My (lớp 8C 
Trường THCS Vũ Hòa), từ lớp 1 đến lớp 6 

bé My đều đạt học lực giỏi, nhưng hai năm 
trở lại đây mẹ bệnh, gia đình gặp nhiều khó 
khăn nên việc học của My có phần giảm 
sút, chỉ đạt tiên tiến. 

“Tuổi của tôi làm thuê làm mướn cũng 
không được bao lâu nữa, tôi chỉ mong có 
chút vốn mua thêm con heo nái về nuôi để 
cho mấy đứa nhỏ ăn học, không phải nghỉ 
ngang giữa chừng” - ông Phong cho biết 
thêm. 

Giống như ông Phong, bà Cúc từ lâu đã 
mơ ước có một khoản vốn mở rộng chăn 
nuôi heo để có thêm tiền lo cho hai đứa 
cháu ăn học tới nơi tới chốn. “Tôi thất học 
nên một đời kham khổ, bây giờ phải ráng 
cho mấy đứa cháu đi học để sau này có 
cuộc sống tốt hơn tôi” - bà Cúc chia sẻ. 

Chỉ về hướng đứa cháu trai đang chơi 
trước sân, bà Cúc buồn buồn nói: “Tôi sợ 
nó di truyền bệnh tim từ mẹ. Lâu nay tôi có 
ý định đưa nó đi khám nhưng chưa có điều 
kiện, khi nào có tiền nhất định sẽ đưa nó đi 
kiểm tra. Còn về bé Yến sau khi học xong, 
nếu cháu nó muốn học lên thì tôi sẽ cố gắng 
xoay xở cho nó ăn học”. 

 

Tiếp sức cho 60 hộ nông dân Bình Thuận 

Sáng nay 10-5 tại TP Phan Thiết, tỉnh 
Bình Thuận, báo Tuổi Trẻ, Công ty cổ phần 
GreenFeed Việt Nam, Hội Nông dân và Tỉnh 
đoàn Bình Thuận tổ chức lễ trao vốn chương 
trình “Tiếp sức nhà nông cho con đến trường” 
cho 60 hộ nông dân của hai huyện Hàm Tân 
và Đức Linh. 

Chương trình sẽ hỗ trợ vốn vay không lãi 
suất trong thời gian hai năm (2015-2017) với 
tổng giá trị 1 tỉ 80 triệu đồng (gồm 900 triệu 
đồng bằng tiền mặt và thức ăn chăn nuôi trị 
giá 180 triệu đồng) cho các hộ nông dân chăn 
nuôi gia súc, gia cầm. 

Đây là những hộ nông dân có hoàn cảnh 
khó khăn, chí thú làm ăn, có con em vượt khó 
học giỏi. Ngoài ra, chương trình cũng tuyên 
dương và trao phần thưởng tổng trị giá 60 
triệu đồng cho 60 học sinh sinh viên là con 
của các hộ nông dân tham gia chương trình. 

 

A Lộc- Tuổi trẻ TP.HCM.- 2015.- Số 121 
(ngày 10 tháng 5).- Tr.12 
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CÁ LỚN TRÔI DẠT VÀO VÙNG BIỂN MŨI NÉ 

áng 11-5, người dân ở P.Mũi Né, TP 
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận phát hiện một 

con cá lớn trôi dạt vào bờ.  

 
Con cá có tên là cá Ông Thông trên bờ biển Mũi Né - 

Ảnh: Thiện Trí 

Con cá có chiều dài khoảng 6m, vòm 
miệng rộng hơn 1m, mắt lồi, trên lưng có ba 
sống lưng trái khế, ước nặng khoảng 3,5 
tấn. Theo lão ngư Trần Quy (KP1, P.Mũi Né), 
người có hơn 60 năm đi biển, đây là cá có tên 
Ông Thông. Loại cá này được người đi biển 
thờ cúng vì tin rằng cá hay cứu người khi gặp 
dông bão. Đến 16g cùng ngày, xác cá vẫn 
còn nằm trên bãi biển do người dân địa 
phương muốn chôn cá tại bãi biển, sau ba 
năm thì bốc cốt đưa vào đình để thờ. Tuy 
nhiên chính quyền địa phương chưa đồng ý. 

Trước đó ngày 2-5, một con cá voi nặng 
trên 2 tấn cũng trôi dạt vào bờ biển Đồi 
Dương thuộc thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy 
Phong, tỉnh Bình Thuận (cách bờ biển Mũi Né 
khoảng 40km). 

Thiện Trí - Tuổi trẻ TP.HCM.- 2015.- Số 
123 (ngày 12 tháng 5).- Tr.2

_____________________________________ 

LỐC XOÁY LÀM SẬP VÀ TỐC MÁI GẦN 40 CĂN NHÀ TẠI BÌNH THUẬN 

gày 13-5, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng 
chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 

(PCTT và TKCN) tỉnh Bình Thuận cho biết, 
vào lúc 15 giờ ngày 11-5, trên địa bàn các xã 
Tân Hà, Đức Hạnh và thị trấn Võ Xu, huyện 
Đức Linh, đã xảy ra mưa lớn kèm lốc xoáy 
gây thiệt hại nhiều về nhà cửa, công trình và 
sản xuất nông nghiệp. Theo thống kê, có 39 
căn nhà của người dân bị sập và tốc mái, 
trong số đó có một căn nhà bị sập hoàn toàn, 
15 căn bị tốc mái thiệt hại hơn 70%, còn lại bị 
tốc mái thiệt hại từ 50% đến 70%; một số 
công trình gồm kho, nhà xưởng ở xã Đức 
Hạnh và mái hiên Trường mẫu giáo thị trấn 
Võ Xu cũng bị tốc mái; gần 12 ha cây trồng 
các loại bị thiệt hại, trong đó có 10 ha cây 
công nghiệp lâu năm gồm: cà-phê, cao-su, 

tiêu, điều và gần hai ha cây hoa màu bị thiệt 
hại hơn 70%. Ước tổng giá trị thiệt hại hơn 
1,1 tỷ đồng. Sau khi xảy ra lốc xoáy, Ban chỉ 
huy PCTT và TKCN tỉnh chỉ đạo địa phương 
tiến hành kiểm tra, đánh giá, xác minh cụ thể 
tỷ lệ thiệt hại để hỗ trợ sửa chữa về nhà ở và 
khắc phục hậu quả về cây trồng do thiên tai 
gây ra theo quy định. Cùng với đó, Ban Chỉ 
huy PCTT và TKCN huyện Đức Linh cũng đã 
phối hợp UBND các địa phương bị ảnh hưởng 
huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ sửa chữa 
lại nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại, động 
viên, giúp đỡ nhân dân sớm ổn định cuộc 
sống. 

Đình Châu // http://www.nhandan.org.vn/ .- 
2015 (ngày 13 tháng 5)

_____________________________________ 

CẢNH SÁT CỨU GẦN 100 TẤN THANH LONG TRONG KHO LẠNH 

ần 100 tấn thanh long trong kho lạnh đã 
được Cảnh sát PCCC Bình Thuận cách 

ly với ngọn lửa và đưa ra ngoài an toàn. 

Thông tin cho biết, đám cháy xảy ra 
khoảng 19h20 phút ngày 28/5, tại kho lạnh 

bảo quản thanh long của cơ sở thu mua thanh 
long Xuân Tình, tại KM 19, xã Hàm Cường 
(huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận), do bà 
Phan Thị Xuân, 46 tuổi làm chủ. 

S
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Ngọn lửa bùng phát tại bộ phận làm lạnh 
của nhà kho chứa hơn 100 tấn thanh long 
đóng gói thành phẩm. Sau đó lan rộng ra các 
khu vực khác. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát 
PCCC& CNCH, Công an Bình Thuận đã huy 
động hơn 30 CBCS cùng 5 xe chữa cháy đến 
hiện trường tiến hành chữa cháy. Đến 22h45 
cùng ngày, Cảnh sát mới khống chế và dập 
tắt đám cháy do gió to và khói mù mịt.Thiệt 

hại ban đầu ước khoảng 200 triệu đồng. Rất 
may, gần 100 tấn thanh long trong kho đã 
được cách ly với ngọn lửa và đưa ra ngoài an 
toàn. 

Việt Khuê, Nam Yên - Công an nhân dân.- 
2015.- Số 1594 (ngày 30 tháng 5).- Tr.8

_____________________________________ 

KHÓ KHĂN TRONG PHÒNG CHỐNG CHÁY RỪNG 

ầu hết các vùng trọng điểm về cháy rừng 
tại đây tập trung ở các vùng đồi núi bị 

chia cắt, có độ dốc lớn, phương tiện cơ giới di 
chuyển rất khó khăn, chủ yếu là đi bộ.  

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở cấp độ 5 - 
cấp cực kỳ nguy hiểm đã được đưa ra đối với 
hàng trăm ngàn ha rừng trên địa bàn tỉnh. 
Tình hình rất đáng lo ngại khi công tác phòng 
chống cháy rừng ở Bình Thuận đang gặp rất 
nhiều khó khăn cho dù địa phương và Chi cục 
Kiểm lâm tỉnh đã làm tốt công tác dự báo và 
triển khai các phương án phòng chống cháy 
rừng. Theo Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Bình 

Thuận, trên địa bàn tỉnh có trên 351.000 ha 
rừng thì số diện tích có nguy cơ cháy và dễ 
cháy hiện nay là hơn 241.000 ha, chiếm gần 
69%. 

Từ ngày 26/2/2015, tỉnh Bình Thuận đã 
nâng mức cảnh báo cháy rừng lên cấp 5 - cấp 
cực kỳ nguy hiểm. Nếu như mọi năm, vào 
cuối tháng 4, mức cảnh báo này sẽ được dỡ 
bỏ, nhưng trước tình hình nắng hạn kéo dài, 
mức cảnh báo cháy rừng cấp 5 sẽ tiếp tục 
được duy trì đến tháng 5, muộn hơn 1 tháng. 

Thanh Tùng // http://vtv.vn/ .- 2015 
(ngày 1 tháng 5)

_____________________________________ 

GIÁM ĐỊNH THIỆT HẠI RỪNG Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM 

gày 13-5, tin từ Sở NN&PTNT tỉnh Bình 
Thuận cho biết Chi cục Lâm nghiệp tỉnh 

vừa phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về 
trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - 
Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức giám định 
thiệt hại rừng Nà Dệt và Giếng Cọp ở huyện 
Hàm Thuận Nam. 

Theo đó, cơ quan chức năng đã đo 
đếm, xác định có 1.018 cây gỗ các loại bị 
triệt hạ trên diện tích 38 ha ở các khu rừng 
Nà Dệt, Đồi Vĩ Sắt, khu Giếng Cọp và khu 
Tà Nớ. Toàn bộ số gỗ trên đều bị triệt hạ 
bằng cưa máy và thời điểm triệt hạ từ cuối 
năm 2012 đến tháng 5-2014. 

Toàn bộ bốn khu vực trên là rừng sản 
xuất tự nhiên, do chủ rừng Công ty TNHH 
MTV Lâm nghiệp Bình Thuận giao cho Xí 
nghiệp lâm nghiệp Hàm Thuận Nam trực 
tiếp quản lý. Qua rà soát hồ sơ pháp lý từ 
năm 2012 đến nay thì UBND tỉnh và Sở 
NN&PTNT không có chủ trương hoặc cấp 

giấy phép cho khai thác, cưa hạ rừng tự 
nhiên. Như vậy, toàn bộ số gốc cây bị cưa 
hạ không có số hiệu kiểm tra hoặc hồ sơ xử 
lý. 

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, từ 
cuối năm 2012 đến tháng 5-2014 tại bốn 
khu vực nói trên, lâm tặc đã ngang nhiên 
đưa cưa máy vào triệt hạ và chở gỗ bằng 
xe ra khỏi rừng. Dù rừng bị triệt hạ một thời 
gian dài nhưng Xí nghiệp lâm nghiệp Hàm 
Thuận Nam không hề có báo cáo. Đáng nói, 
trong vụ hủy hoại rừng nghiêm trọng này đã 
xác định có dấu hiệu bảo kê, tiếp tay cho 
lâm tặc của một phó giám đốc xí nghiệp và 
một cán bộ bảo vệ rừng. Hiện PC46 đã khởi 
tố vụ án và tiếp tục trưng cầu giám định 
thiệt hại để củng cố hồ sơ khởi tố những 
người có liên quan. 

Phương Nam- Pháp luật Tp.HCM.- 
2015.- Số 122 (ngày 14 tháng 5).- Tr.5
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GẦN 300 TRIỆU ĐỒNG SỬA KHÁCH SẠN BỊ NÉM ĐÁ 

gày 14-5, khách sạn Vĩnh Hảo (Vĩnh Tân, 
Tuy Phong, Bình Thuận) đã hoàn thành 

việc sửa chữa khách sạn bị ném đá hôm xảy 
ra vụ chặn quốc lộ 1A. 

Được biết số tiền sửa chữa lên đến gần 
300 triệu đồng và các hóa đơn, chứng từ xác 
định chi phí sửa chữa đã được chuyển cho 
UBND huyện Tuy Phong. Theo chủ khách sạn 
này, trước đó UBND huyện Tuy Phong hứa sẽ 
có giải pháp bồi thường bởi huyện đã mượn 
khách sạn trên làm nơi chỉ đạo việc vận động, 
thuyết phục người dân chặn quốc lộ 1A phản 

đối việc nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 gây ô 
nhiễm. 

Thời điểm xảy ra việc ném đá, tại khách 
sạn này còn có ba chiếc ô tô đang đậu trong 
sân cũng bị hư hỏng nặng. Thiệt hại này đã 
được công an địa phương lập biên bản, xác 
nhận và các chủ xe đã đề nghị bảo hiểm chi 
trả bồi thường nhưng đến nay vẫn chưa được 
phản hồi. 

Phương Nam- Pháp luật Tp.HCM.- 
2015.- Số 123 (ngày 15 tháng 5).- Tr.6

_____________________________________ 

KHỞI TỐ VỤ ÁN GÂY RỐI TRẬT TỰ TẠI BÌNH THUẬN 

gày 16/5, Công an huyện Tuy Phong 
(Bình Thuận) cho biết: Đã khởi tố vụ án 

gây rối trật tự công cộng tại xã Vĩnh Tân, 
huyện Tuy Phong (Bình Thuận). Việc khởi tố 
nhằm điều tra những người quá khích đã lợi 
dụng việc người dân tụ tập, gây ách tắc giao 
thông trên Quốc lộ 1A qua địa phương này, 
phản đối tình trạng ô nhiễm môi trường để 
gây rối an ninh trật tự tại địa phương. 

Trước đó, vào ngày 14 và 15/4, hàng trăm 
người dân ở khu vực nhà máy nhiệt điện Vĩnh 
Tân 2 đã tụ tập, kéo ra chặn giao thông trên 
Quốc lộ 1A để yêu cầu chấm dứt ngay tình 
trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do 
nhà máy này gây ra tại đây. Vụ việc người 
dân kéo ra đường đã gây ách tắc nghiêm 
trọng trên Quốc lộ 1A. 

  

Hạng mục chính nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đang 
được khẩn trương thi công. Ảnh: Chinhphu.vn 

Ông Lê Tiến Phương, Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận đã đến hiện trường đối thoại với 

người dân địa phương và giao cho UBND 
huyện Tuy Phong tiến hành các bước thực 
hiện chủ trương di dời dân ra khỏi vùng ô 
nhiễm. Đồng thời yêu cầu nhà máy nhiệt điện 
Vĩnh Tân 2 thực hiện cảm kết bảo vệ môi 
trường. 

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 cũng đã 
báo cáo tình hình khắc phục ô nhiễm cho 
người dân địa phương biết sau khi xảy ra vụ 
việc người dân chặn giao thông trên Quốc lộ 
1A. Qua kiểm tra hằng ngày và khảo sát thực 
tế, UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, nhà máy 
nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã triển khai tích cực 
các biện pháp để giảm thiểu tình trạng ô 
nhiễm môi trường như tưới nước khu vực bãi 
xỉ; lu lèn, đậy bạt 15 ha trên bãi xỉ; kéo 3,8 km 
đường ống đưa nước từ nhà máy đến khu 
vực bãi xỉ và đang khẩn trương thi công tuyến 
ống đưa nước từ hồ Đá Bạc về, thi công 
đường nội bộ để chuyên chở xỉ than… 

Trong thời gian tới, UBND tỉnh Bình Thuận 
yêu cầu nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 tiếp 
tục triển khai các biện pháp khắc phục ô 
nhiễm môi trường với tinh thần khẩn trương 
nhất nhằm giảm thiểu ô nhiễm tới mức thấp 
nhất. 

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang điều 
tra làm rõ vụ việc. 

Nguyễn Thanh // http://baotintuc.vn/ .- 2015 
(ngày 16 tháng 5) 

Các báo cùng đưa tin: Người lao động 
Số 6844/ Nhân dân số 21783
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YÊU CẦU NGƯNG TRIỂN KHAI DỰ ÁN MÓC ĐẤT BÁN 

gày 6-5, một lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Bình 
Thuận cho biết đã lập đoàn kiểm tra ngay 

sau khi báo Pháp Luật TP.HCM phản ảnh hiện 
tượng lập dự án đầu tư tại xã Gia An, huyện 
Tánh Linh nhưng bên trong chủ yếu chỉ khai 
thác, chở khoáng sản đất sét đi bán thu lợi, trốn 
thuế. 

Theo đó, đoàn kiểm tra gồm đại diện Sở 
TN&MT, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự kinh tế 
và chức vụ công an tỉnh và UBND huyện Tánh 
Linh đã kiểm tra dự án của Công ty Thiên 
Thanh. Đoàn xác định tại dự án hồ bơi, khu vui 
chơi này có tổng diện tích bị tác động khoảng 
4.800 m2 và chiều sâu trung bình 1,8-3 m. Số 
đất sét được móc lên dùng để san lấp tại dự án 
và chuyển về nhà máy gạch của công ty để tiêu 
thụ khi chưa được phép. Chính vì vậy Phòng 
Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường 
lập biên bản và xử phạt 100 triệu đồng. Đoàn 
ghi nhận ở khu vực nhà máy có khoảng 10.000 
m3 đất sét nhưng Công ty Thiên Thanh cho rằng 
số đất này họ mua lại (!?). Trong khi đó, đại diện 
UBND xã Gia An cho biết người dân có phản 
ảnh việc chở khoáng sản từ dự án ra ngoài tiêu 
thụ nhưng không xác định rõ được khối lượng. 
Đại diện Trung tâm Cụm công nghiệp Gia An 

(thuộc UBND huyện Tánh Linh) cũng giải thích 
đơn vị chỉ đề nghị cho phép nhà đầu tư san lấp 
mặt bằng. Tuy nhiên, do Công ty Thiên Thanh 
có dấu hiệu đưa đất sét về nhà máy nên đã 
tham mưu UBND huyện tạm dừng dự án. Trước 
thực tế này, đoàn kiểm tra đề nghị UBND huyện 
Tánh Linh yêu cầu Công ty Thiên Thanh ngưng 
triển khai dự án do khi chưa thực hiện đầy đủ 
các thủ tục. Ngoài ra, việc tận dụng khoáng sản 
trong dự án (nếu có) phải thực hiện đúng theo 
quy định Luật Khoáng sản. 

Đoàn cũng kiểm tra có khoảng 3.000 m2 với 
chiều sâu trung bình 2,5 m tại dự án đào hồ sen, 
nuôi trồng thủy sản do DNTN Tân Lộc Sơn làm 
chủ đầu tư (nằm gần dự án hồ bơi trên) đã bị 
tác động. Theo Phòng TN&MT huyện Tánh Linh 
cho biết đã kiến nghị UBND huyện báo cáo Sở 
TN&MT việc nhà đầu tư xin tận dụng khoảng 
10.000 m3 đất sét từ dự án để sản xuất gạch. 
Đến nay chưa phát hiện doanh nghiệp này chở 
khoáng sản ra ngoài. Đoàn kiểm tra yêu cầu 
không được chở đất sét đi khi chưa được phép, 
đồng thời yêu cầu Phòng TN&MT huyện, UBND 
xã Gia An thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt. 

Phương Nam- Pháp luật Tp.HCM.- 2015.- Số 
115 (ngày 7 tháng 5).- Tr.5

_____________________________________ 

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT KIÊN QUYẾT XỬ LÍ VIỆC ĐẶT BẪY TÔM 
HÙM CON VÀO MÙA CẤM 

hững ngày qua, tại các vùng ven bở biển 
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận xuất hiện nhiều 
bẫy do ngư dân giăng để bắt tôm hùm con. Vì 

lợi nhuận cao từ việc bán tôm hùm con nên ngư 
dân tiếp tục đặt bẫy, dù đã bước vào mùa cấm đặt 
bẫy khai thác tôm hùm con trên vùng biển tỉnh 
Bình Thuận… 

Trên vùng biển ven bờ của thành phố Phan 
Thiết có 322 hộ ngư dân hành nghề đặt bẫy khai 
thác tôm hùm con, vào thời điểm chính vụ có khi 
lên đến 400 hộ. Đặt bẫy khai thác tôm hùm con là 
nghề tự phát của ngư dân từ nhu cầu cao của 
người nuôi. Tôm hùm con là loại đặc sản quý hiếm 
cần khai thác có thời điểm, UBND tỉnh Bình Thuận 
chỉ cho phép nghề này hoạt động từ tháng 10 năm 
trước đến tháng 2 năm sau. Để bảo vệ tái tạo 
nguồn lợi tôm hùm trong mùa sinh sản, bảo đảm 
an toàn giao thông trên biển và vùng biển du lịch 
sinh thái. Năm 2012 UBND tỉnh có Chỉ thị số 
01/2012/CT-UBND về quản lí nghề bẫy bắt tôm 
hùm con tại vùng biển tỉnh Bình Thuận. Theo đó 
kể từ ngày 1/3 đến 30/9 hằng năm, ngư dân phải 
tháo dỡ toàn bộ ngư cụ dùng để bẫy tôm hùm con 

giăng mắc cố định trong thời gian được phép đánh 
bắt. 

Dù đã vào mùa cấm hơn 1 tháng và được 
UBND các phường, xã thông báo đến các hộ dân 
chủ động tháo dỡ, nhiều hộ dân có thái độ không 
chấp hành quy định của tỉnh, thành phố. Tại các 
vùng cấm như Hàm Tiến, Mũi Né, Phú Hài, Tiến 
Thành, Đồi Dương – Thương Chánh… vẫn xuất 
hiện dây phao xốp của lưới bẫy tôm hùm con nổi 
trên mặt nước do các hộ dân thả dày đặc, dày 
nhất là khu vực Hàm Tiến, Mũi Né, Tiến Thành làm 
ảnh hưởng đến các phương tiện đi lại trên biển, 
không bảo đảm an toàn tính mạng của nhân dân 
và du khách khi tham gia các hoạt động thể thao, 
du lịch biển, tắm biển, làm cho nguồn lợi thủy sản 
ven bờ ngày càng cạn kiệt, mất vẻ đẹp của du lịch 
sinh thái. Trước tình hình này, UBND thành phố 
Phan Thiết có kế hoạch kiểm tra, xử lí các khu vực 
cấm đặt bẫy khai thác tôm hùm con trên vùng biển 
Phan Thiết, đợt 1, từ ngày 6 đến ngày 10/4 với sự 
tham gia phối hợp của Bộ đội Biên phòng, UBND 
các phường, xã có hộ dân đặt bẫy tôm, Chi cục 
Thủy sản Bình Thuận, Công an thành phố, Tổ 
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kiểm tra liên ngành 336 của UBND thành phố 
Phan Thiết. 

Chỉ khi thấy tàu, ca-nô của đoàn kiểm tra đến, 
các hộ dân mới tháo gỡ ngư cụ. Họ dùng thuyền 
thúng chặn đầu tàu, ca-nô ngăn cản không cho 
các phương tiện của lực lượng chức năng kiểm tra 
di chuyển và thực thi nhiệm vụ. 

Tổ kiểm tra liên ngành của UBND thành phố 
Phan Thiết tổ chức tiếp 2 đợt ra quân sử dụng ca-

nô, tàu chuyên dụng để trục vớt, thu giữ toàn bộ 
tang vật, ngư lưới bẫy tôm hùm con xuất hiện 
trong thời gian cấm. Các phường, xã ven biển có 
hộ dân đặt bẫy tôm đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, giải thích, vận động ngư dân không đặt thả 
bẫy tôm trên các vùng ven biển cho đến hết tháng 
9. 

Nguyễn Ngọc Bảy - Người cao tuổi.- 2015.- Số 
71 (ngày 5 tháng 5).- Tr.12

_____________________________________ 

THU HỒI SỔ HỒNG CẤP TRÁI LUẬT 

rao đổi với phóng viên chiều 29-4-2015, bà 
Phan Dạ Thảo (SN 1975, ngụ P.Tân An, TX La 

Gi, tỉnh Bình Thuận) cho biết: sau khi Báo 
CATPHCM đăng bài "Nhà đất 1,29 tỷ đồng, bán... 
400 triệu", ngày 24-4-2015, bà Phùng Thị Thọ - 
Chủ tịch UBND TX La Gi ký quyết định (QĐ) số 
174/QĐ-UBND, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền 
với đất (sổ hồng) số BS 814959 do UBND TX La 
Gi cấp ngày 29-7-2014 cho bà Nguyễn Thị Khánh 
Ly. 

Lý do thu hồi: sổ hồng cấp cho bà Khánh Ly có 
nguồn gốc của vợ chồng ông Hồ Quốc Hùng và bà 

Ngô Thị Thuận (trú KP4, P.Bình Tân, TX.La Gi). 
Sau khi chuyển nhượng nhà và đất, ông Hùng - bà 
Thảo không sử dụng số tiền thu được để thi hành 
án (THA) nên tài sản trên vẫn bị kê biên để THA 
theo quy định tại khoản 1, điều 6 Thông tư liên tịch 
số 14/TTLT- BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 26-7-
2010 (Thông tư 14) của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân 
dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

"Sau gần một năm liên tục khiếu nại, Báo 
CATP lên tiếng, giờ đã có kết quả”, bà Thảo phấn 
khởi. 

Huy Văn- Công an TP.HCM.- 2015.- Số 2814 
(ngày 1 tháng 5).- Tr.12

_____________________________________ 

RÙNG MÌNH MĂNG CHUA BỊ NGÂM TẨY BẰNG NHIỀU LOẠI HÓA CHẤT 

rước tiên, măng được cơ sở chế biến của bà 
Dương Thị Lập "tắm trắng" bằng cách ngâm 

vào chất bột màu trắng, sau đó tiếp tục tẩy rửa và 
cho chất bột màu vàng vào để tạo màu. 

 
Một số lượng lớn măng được phát hiện trong cơ sở của bà 
Dương Thị Lập - Ảnh: NG.NAM 

Chiều 17-5, Chi cục quản lý chất lượng nông 
lâm và thủy sản Bình Thuận (thuộc Sở NN&PTNT 
Bình Thuận) phối hợp Phòng cảnh sát phòng 
chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh đã bắt 
quả tang cơ sở chế biến măng của bà Dương Thị 
Lập (xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc) dùng 
hóa chất để tẩy rửa măng. 

Tại cơ sở này, lực lượng chức năng phát hiện 
một số lượng lớn măng được ngâm trong các thau 
chậu cỡ lớn. Măng được tẩy rửa bằng chất bột 
trắng cho trắng, sau đó tiếp tục ngâm rửa và cho 
chất bột màu vàng vào để tạo màu vàng đẹp cho 
măng. 

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Dương 
Thị Lập cho rằng chỉ mới áp dụng cách làm này 
trong một thời gian ngắn thì bị phát hiện. Bà Lập 
hứa sẽ không ngâm măng bằng hóa chất nữa. Cơ 
quan chức năng xác định đây là cơ sở tẩy rửa 
măng thuộc dạng lớn nhất của tỉnh Bình Thuận. 
Sau khi thành phẩm, sản phẩm của cơ sở 
này được phân phối ra nhiều khu chợ trong tỉnh để 
tiêu thụ. 

Cơ quan chức năng đã lập biên bản thu giữ 
tang vật vi phạm gồm các hóa chất, măng đã được 
tẩy rửa bằng hóa chất đồng thời cho giám 
định công thức hóa học của loại hóa chất trên để 
xử lý theo quy định. 

Ng.Nam, Thiện Trí // http://tuoitre.vn/ .- 2015 
(ngày 17 tháng 5) 

T

T
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IV. CÔNG NGHỆ – NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN 

BÌNH THUẬN ĐÓNG MỚI TÀU CÁ THEO NGHỊ ĐỊNH 67 

ình Thuận là một trong những ngư 
trường lớn của cả nước, hoạt động 

khai thác hải sản là thế mạnh của tỉnh. 
Toàn tỉnh hiện có hơn 8.000 tàu thuyền 
với tổng công suất gần 738.000 CV, trong 
đó có hơn 650 tàu thuyền công suất lớn 
đánh bắt xa bờ, làm dịch vụ hậu cần, thu 
mua và sơ chế sản phẩm trên biển. 

Thực hiện Nghị định 67 của Chính phủ 
về một số chính sách phát triển thủy sản, 

tỉnh Bình Thuận vừa phê duyệt việc đóng 
mới, nâng cấp 133 tàu cá với tổng kinh 
phí trên 881 tỷ đồng. Trong đó, đóng 102 
tàu cá để làm dịch vụ hậu cần và khai 
thác hải sản; nâng cấp 31 tàu cá. Bình 
Thuận đang chuẩn bị các điều kiện để tiếp 
tục đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị 
định này. 

Nguyễn Thanh- Báo ảnh Dân tộc và 
Miền núi.- 2015.- Số 4 (tháng 4).- Tr.40

__________________________________ 

LÃO NÔNG BIẾN XE MÁY THÀNH 4 LOẠI MÁY KHÁC NHAU 

 
Ông Hai và chiếc xe máy tạo ra điện thắp sáng 
từng tham dự cuộc thi Nhà sáng chế. Ảnh: NVCC. 

 quê hay mất điện, ông Hai chế ra chiếc 
máy phát điện chạy bằng động cơ xe 

máy; thấy tuốt lạc năng suất thấp, ông lại 
tạo ra chiếc máy tuốt lạc giải phóng sức cho 
hàng chục công nhân. 

Sinh ra ở vùng quê nghèo Bình Thuận, 
ông Nguyễn Văn Hai, ở phường Xuân An, 
thành phố Phan Thiết, chưa học hết lớp 5 
nhưng đam mê sáng chế. Người trong vùng 
gọi ông là nhà sáng chế nông dân. Để cho 
ra đời hàng chục chiếc máy giúp ích cho 
sinh hoạt của chính gia đình lẫn bà con, ông 
Hai phải mất nhiều năm tự mày mò, hàng 
chục lần tháo ra rồi ráp lại những chiếc 
máy. 

Ở nông thôn thường có những ngày cúp 
điện bất chợt, người lớn đi làm về mệt mỏi, 
trẻ em nóng bức không học được bài. Ông 
nảy ra ý tưởng gắn động cơ vào một bệ đỡ, 
dùng lực bánh sau của xe máy khi nổ làm 
phát ra nguồn điện. Chiếc máy phát này 
chạy hết khoảng nửa lít xăng mỗi giờ, có 
thể sử dụng thắp sáng khoảng chục bóng 
đèn, 2 cây quạt cùng một lúc. 

Từ chiếc máy phát điện, sau này ông 
còn thiết kế, gắn thêm các bộ phận để biến 
nó thành chiếc máy "4 trong 1" bao gồm: 
phát điện, phun thuốc trừ sâu, bơm nước, 
cứu hỏa trong các ngõ hẻm. Riêng về chức 
năng cứu hỏa, ông cho biết chiếc máy này 
chỉ cứu được những nơi mới bắt đầu cháy, 
nằm sâu trong ngõ nhỏ mà xe cứu hỏa 
chưa vào được. 

"Xe máy là của mình, muốn chế máy 
nào đó vào thì tiện tay là làm thôi. Lúc nào 
cần dùng thì gắn mấy cái máy kia vô, không 
dùng thì lại tháo ra trong vòng 1 phút. Chiếc 
xe vẫn đi chợ búa, ngày lễ rảnh chở vợ con 
đi chơi bình thường", ông hài hước phân 
tích. 

Ngoài chiếc máy "4 trong 1", ông còn 
sáng tạo ra chiếc máy tuốt củ lạc được Cục 
Sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền giải 
pháp hữu ích năm 2011. Trước khi tạo ra 
được chiếc máy tuốt lạc hoàn chỉnh và hoạt 

B

Ở
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động bình thường, ông phải nghiên cứu, 
thất bại 13 lần mới thành công. 

Thấy việc thu hoạch lạc trên vùng đất 
cát khô nóng của nông dân Bình Thuận quá 
vất vả, đặc biệt là tuốt củ lạc ra khỏi cây mất 
nhiều công sức. Ông liền cải tiến chiếc máy 
tuốt lúa thành máy tuốt lạc nhưng năng suất 
chưa cao, lạc củ bị nứt vỏ, sót lại nhiều, 
năng suất bị hao hụt. Ông lại tiếp tục mày 
mò để cho ra đời chiếc máy hoàn thiện. 

Chiếc máy hoàn chỉnh có thùng sàng 
chuyển động dưới trục tuốt, có máng hứng 
củ lạc. Trên trục tuốt có vòng xoắn, cây 
được cuốn nhanh trong buồng tuốt khiến 
cho củ không bị nứt vỡ. Phần lá, thân cây 
sau khi tuốt được chuyển vào một băng tải 
riêng cho ra ngoài. Chiếc máy có công suất 
tuốt hơn 400 kg mỗi giờ, giải phóng sức lao 
động cho nhiều nhân công nên được nông 
dân quanh vùng đặt mua rất nhiều. 

 
Lão nông bên cạnh những gốc thanh long trong 
vườn nhà, nơi ông đang thử nghiệm chiếc máy 
tưới "3 trong 1" giúp người làm vườn đỡ tốn 
công khi tưới nước cho cây. Ảnh: NVCC. 

Biết tiếng ông, nhiều người gọi điện đến, 
muốn mua những máy móc ông làm ra. 
Nhưng có khi ông lại dành cả buổi để chỉ 
cho họ cách làm những loại máy móc đơn 
giản. Ông Hai bảo có những chiếc máy chỉ 
cần dùng đồ có sẵn xung quanh chế, ráp lại 
với nhau là được. "Đường xa, vận chuyển 
chi cho nó tốn công", ông nói. 

Đất Bình Thuận trồng nhiều thanh long, 
ông Hai đang nghiên cứu và thí điểm trong 
vườn nhà để cho ra đời hệ thống tưới đặc 
biệt, hoặc tưới trên ngọn, hoặc tưới dưới 
gốc tùy người nông dân lựa chọn. Ngoài 
những sáng chế nổi bật trên, ông còn tạo ra 
thiết bị quạt oxy cho ao tôm, máy thái lúa 
mì, máy tỉa hạt...Có nhiều chiếc máy được 
cấp bằng độc quyền, có chiếc nhận giấy 
khen, bằng khen, nhưng cũng có cái chưa 
được như ý muốn. 

Ông bảo, có những máy móc ấy đều ra 
đời từ những lần ông "nghịch dại" rồi chế 
thành. 

"Mỗi lần tạo ra sản phẩm là thấy cuộc 
đời vui lên chút xíu. Những vật dụng xung 
quanh mình, đôi khi kết hợp lại cho ra một 
thứ máy móc hay ho. Mình không dám so 
sánh với mấy anh được học qua trường lớp 
vì họ học trước rồi mới thực hành, còn mình 
thì thực hành trước rồi mới rút ra kết luận 
sau. Miễn sao cứ tạo ra được cái gì hữu ích 
cho bà con là được", ông cười nói. 

Thanh Hòa // http://giaoducthoidai.vn/ .- 
2015 (ngày 27 tháng 5) 

______________________________________ 

BIẾN TRIỆU ĐỒNG THÀNH TRIỆU ĐÔ 

ừ một cơ sở kinh doanh trái thanh long 
vài lao động cách đây 15 năm có vốn 20 

triệu đồng, ông Võ Huy Hoàng đã gầy dựng 
được một công ty kinh doanh rau quả, 
doanh thu 20 triệu USD mỗi năm, tạo việc 
làm cho 200 người.  

Ông Võ Huy Hoàng (49 tuổi, ngụ P.Phú 
Tài, TP Phan Thiết, Bình Thuận) là một 
trong hai chủ doanh nghiệp tại tỉnh Bình 
Thuận được kết nạp vào Đảng theo chương 
trình thí điểm “Kết nạp chủ doanh nghiệp tư 

nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng” của Ban Tổ 
chức Trung ương. 

Con đường làm chủ 

“Trái thanh long là đặc sản của Bình 
Thuận tại sao mình không làm?”. Tự đặt 
cho mình câu hỏi như thế, ông Võ Huy 
Hoàng gom góp được 20 triệu đồng vào 
năm 2000 để mở một công ty chuyên ngành 
rau quả. Lúc đó bên cạnh ông Hoàng chỉ có 
vài người giúp việc. 

Nhớ lại, ông Hoàng kể: 

T
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“Lúc đó tôi thấy ở đây khổ quá nên phải 
quyết tâm kiếm đường làm ăn chứ không 
nghĩ đến điều gì to lớn. Nhiều người khá lên 
nhờ trái thanh long nên tôi nghĩ người ta 
làm được mình cũng làm được. 

 
Ông chủ Võ Huy Hoàng thân thiện với người làm 
trong phân xưởng phân loại thanh long - Ảnh: 
N.N. 

Chúng tôi đi đến các vườn thanh long ở 
huyện Hàm Thuận Nam thu mua thanh 
long, đem về công ty phân loại và tìm đầu 
mối bán. Dần dần công ty mua thêm được 
nhiều thiết bị, máy móc để kiểm soát chất 
lượng trái, đóng gói”. 

Nhu cầu lao động mỗi ngày một nhiều 
hơn, từ vài người đến nay công ty đã có quy 
mô với gần 200 lao động, phân ra các bộ 
phận để quản lý chuyên môn. 

Nơi đặt trụ sở công ty của ông Võ Huy 
Hoàng trên đường Đặng Văn Lãnh (TP 
Phan Thiết) từ 100m2 hồi năm 2000 đến nay 
đã trở thành một xưởng rộng lớn hàng ngàn 
mét vuông được phân ra các khu vực sơ 
chế, đóng gói, kho lạnh... 

Khi được hỏi tại sao làm việc ổn định ở 
đây đến tám năm mà không chuyển việc 
như nhiều công nhân khác, chị Đặng Mật 
Lan Nhi (ngụ KP 4, P.Xuân An, TP Phan 
Thiết) cho hay: 

“Nhà tui gần đây, mấy người khác sống 
gần ở đây cũng tới công ty này làm. Tụi tui 
làm ăn theo sản phẩm hằng tháng cũng 
được từ 3 đến 3 triệu rưỡi. Lễ tết ông chủ 
có thưởng thêm tiền nữa”. 

Còn chị Phạm Thị Lựu (xã Phong Nẫm, 
TP Phan Thiết) cho biết chị vào đây làm từ 
10 năm trước, khi nơi này chỉ là một cơ sở 
nhỏ, rồi từ từ người vào làm mỗi ngày một 
đông thêm. 

“Tui thấy chỗ làm cũng được, gần nhà. 
Vậy là tạm ổn để sống rồi chứ cần đi đâu 
cho xa” - chị Lựu nói. 

Với khoảng 20 triệu đồng từ ngày bắt 
đầu mở công ty 15 năm trước, đến thời 
điểm này ông Võ Huy Hoàng và 200 lao 
động giúp sức cho mình tạo được nguồn 
doanh thu khoảng 20 triệu USD mỗi năm 
(theo báo cáo tài chính của công ty), được 
giới kinh doanh của Bình Thuận gọi biệt 
danh là Hoàng “rau quả”. 

Lợi nhuận và vốn phình lên khi ăn nên 
làm ra, ông Hoàng “rau quả” tái đầu tư vào 
việc mở trang trại trồng thanh long theo tiêu 
chuẩn Global GAP với diện tích 20 ha, làm 
kho lạnh bảo quản sản phẩm liên tục... 

Làm khác người ta 

Thị trường thanh long Bình Thuận phụ 
thuộc quá lớn vào Trung Quốc, ông Võ Huy 
Hoàng nhận thấy điều đó nên chọn một 
hướng khác để đưa thanh long xuất ngoại. 

“Singapore, Malaysia họ cũng mua 
thanh long, thị trường không lớn như Trung 
Quốc nhưng ổn định và quy củ. Tôi tìm 
được mối hàng rồi tập trung vào làm. 

Khi mình chú trọng đáp ứng yêu cầu kỹ 
thuật của họ thì mình làm được lâu dài với 
họ. Tôi hỏi những người bạn kinh doanh về 
các hội chợ triển lãm trái cây diễn ra ở đâu, 
rồi tôi đi theo họ tìm thêm khách hàng” - ông 
Hoàng chia sẻ. 

Hiện nay trong danh sách xuất hàng đi 
của Công ty Rau quả Bình Thuận mà ông 
Hoàng làm chủ, ngoài Malaysia, Singapore 
còn có thêm các nước Tây Á, Indonesia, 
Thái Lan, Hà Lan, Canada. 

Ngoài trái thanh long, công ty của ông 
Hoàng còn đặt mua khoai lang giống Nhật 
từ Tây nguyên về sơ chế lại để xuất khẩu, 
cũng như xuất nhập khẩu thêm nhiều mặt 
hàng trái cây, rau củ quả khác, mùa nào 
làm thức ấy. Công nhân địa phương do đó 
có được việc làm ổn định quanh năm. 

Tự nhận mình chưa làm được gì nhiều, 
ông Hoàng nói rằng thông thường từ bàn 
tay trắng làm lên, đến thời điểm ổn định ai 
cũng muốn vun vén cho cá nhân, nhưng với 
ông việc giữ ổn định công ăn việc làm cho 
số đông công nhân hiện tại là điều quan 
trọng nhất. 



Thoâng tin tö lieäu Bình Thuaän – Soá 05 naêm 2015 - 34 - 

Thö vieän tænh Bình Thuaän – Soá 286 Traàn Höng Ñaïo – Tp. Phan Thieát – Tænh Bình Thuaän 

Tháng 12-2014, Đảng ủy khối doanh 
nghiệp tỉnh Bình Thuận đã tổ chức lễ kết 
nạp Võ Huy Hoàng vào Đảng. 

Đây là trường hợp thứ hai của tỉnh Bình 
Thuận được Đảng ủy khối doanh nghiệp kết 
nạp vào Đảng theo hướng dẫn số 17 ngày 
30-1-2013 của Ban Tổ chức trung ương về 
việc thí điểm “kết nạp những người chủ 
doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào 
Đảng”. 

“Tôi thấy tổ chức Đảng hoạt động với 
phương châm lo cơm no áo ấm cho người 
dân, xây dựng xã hội giàu mạnh. 

Doanh nghiệp của tôi tuy chưa phải là 
lớn nhưng tôi cũng đang lo tính công việc 
cho nhiều người, quan tâm đời sống của 
người lao động vì họ làm tốt thì doanh 
nghiệp mình mới phát đạt. 

Khi tôi được kết nạp vào Đảng, phát 
triển chi bộ ở đây trong tương lai, tôi nghĩ 
nội tại doanh nghiệp của mình sẽ hoạt động 
tốt hơn, mọi người sẽ chỉn chu và trách 
nhiệm hơn” - ông Hoàng bộc bạch. 

Xem công nhân như người nhà 

Khi mở doanh nghiệp, anh Võ Huy 
Hoàng chỉ có chí hướng lo tốt cho cuộc 
sống gia đình, tuy nhiên sau khi làm ăn 
khấm khá anh ấy đã chăm lo rất tốt cho đời 
sống công nhân tại công ty mình. 

Tại Bình Thuận, một doanh nghiệp tạo 
công ăn việc làm cho 200 người như vậy đã 
là công ty quy mô lớn. 

Cái đáng quý là anh ấy quan niệm mọi 
người trong công ty đều là người một nhà. 
Nếu anh ấy chăm lo tốt cho công nhân thì 
các công nhân sẽ làm việc tốt lại cho anh 
ấy. 

Chúng tôi đi khảo sát ở địa phương nơi 
Hoàng cư trú thì biết Hoàng sống rất tình 
làng nghĩa xóm và chấp hành rất tốt chính 
sách thuế của Nhà nước; trong công ty 
Hoàng cũng đã có hai đảng viên nên chúng 
tôi vận động Hoàng tham gia tổ chức Đảng 
để phát triển chi bộ tại công ty trong tương 
lai. 

Ông PHẠM THANH HÒA (Phó bí thư 
Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Bình 
Thuận) 

Đưa chủ doanh nghiệp tư nhân vào 
Đảng 

Ngày 30-1-2013, Ban Tổ chức trung 
ương Đảng đã ban hành hướng dẫn số 17 
thực hiện thí điểm việc kết nạp những 
người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu 
chuẩn vào Đảng nhằm củng cố và nâng cao 
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ 
chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân. 

Phạm vi thực hiện thí điểm được tiến 
hành ở các đảng bộ tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương. 

Đối tượng xem xét kết nạp vào Đảng là 
những cá nhân chủ sở hữu toàn bộ hoặc sở 
hữu phần vốn, tài sản chi phối trong các 
doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm 
hữu hạn, công ty hợp doanh và công ty cổ 
phần (không thuộc loại hình doanh nghiệp 
nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài), đồng thời giữ một trong các 
chức danh quản lý: giám đốc, chủ tịch hội 
đồng thành viên công ty, chủ tịch hội đồng 
quản trị. 

Theo Tỉnh ủy Bình Thuận, sau hai năm 
thực hiện hướng dẫn số 17, tỉnh đã thống 
nhất chọn hai chủ doanh nghiệp tư nhân ở 
Công ty TNHH Phan Minh và Doanh nghiệp 
tư nhân rau quả Bình Thuận để thực hiện 
thí điểm. 

Ngoài ra, Đảng ủy khối doanh nghiệp 
tỉnh tiếp tục tổ chức khảo sát 106 doanh 
nghiệp ngoài khu vực nhà nước có từ 50 
lao động trở lên hiện đang hoạt động trên 
địa bàn tỉnh để có kế hoạch tiếp tục kết nạp 
Đảng cho các chủ doanh nghiệp. 

Tỉnh ủy Bình Thuận kiến nghị được tiếp 
tục thực hiện hướng dẫn số 17 của Ban Tổ 
chức trung ương Đảng đến năm 2016 để có 
thêm thời gian phát hiện, bồi dưỡng, thử 
thách, tạo nguồn và kết nạp đảng viên; kiến 
nghị Ban Tổ chức trung ương có hướng dẫn 
cụ thể hơn về tiêu chuẩn, điều kiện đối với 
từng quy mô của các doanh nghiệp tư nhân, 
nhất là những doanh nghiệp có quy mô nhỏ 
và siêu nhỏ, để tăng số lượng chủ doanh 
nghiệp tư nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn 
được lựa chọn, bồi dưỡng kết nạp vào 
Đảng.  

Nguyễn Nam- Tuổi trẻ TP.HCM.- 2015.-Số 
142 (ngày 31 tháng 5).- Tr.14 
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V. DU LNCH – ĐNA LÝ 

XÂY DỰNG TUYẾN DU LỊCH HÀ NỘI – TP.HCM – BÌNH THUẬN – 
ĐẢO PHÚ QUÝ 

 
Du khách ngâm mình trong hồ bơi khoáng ấm - 
Trung tâm bùn khoáng Mũi Né. (Ảnh: Anh 
Tuấn/TTXVN) 

hằm xây dựng tuyến du lịch “Hà Nội-
Thành phố Hồ Chí Minh-Bình Thuận-

Đảo Phú Quý”, từ ngày 28- 31/5, đoàn 
Famtrip gồm các công ty lữ hành, du lịch và 
phóng viên một số cơ quan báo chí tại Hà 
Nội đã đến khảo sát và trải nghiệm các sản 
phẩm du lịch ở Bình Thuận. 

Đoàn đã đến tham quan và khảo sát một 
số điểm du lịch nổi tiếng của Bình Thuận 
như Đồi cát bay Mũi Né, “thủ đô resort” 
Hàm Tiến, lâu đài rượu vang, các đảo nhỏ 
có giá trị du lịch như hòn Đen, hòn Tranh ở 
đảo Phú Quý. Đoàn cũng đến tìm hiểu dịch 
vụ lưu trú, buồng phòng, ẩm thực tại một số 
khách sạn, resort cao cấp, khu nghỉ dưỡng 
biển…  

Đây không chỉ là hoạt động nhằm đẩy 
mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, sản 
phẩm, tiềm năng du lịch của Bình Thuận mà 
còn là cơ hội để các doanh nghiệp giới thiệu 
sản phẩm, dịch vụ của mình đến khách 
hàng. 

Các thành viên trong đoàn Famtrip cũng 
đã làm việc với ngành du lịch Bình Thuận 
và giao lưu, trao đổi với các doanh nghiệp, 
các nhà cung cấp dịch vụ du lịch tại Bình 
Thuận. Hiệp hội du lịch Bình Thuận đã 
thông tin đến đoàn về tình hình phát triển du 
lịch của địa phương trong những năm qua.  

Đặc biệt, năm 2014 mặc dù kinh tế có 
nhiều biến động, nhưng lượng khách du lịch 
đến Bình Thuận đạt 3,8 triệu lượt khách 
(trong đó có 12% khách quốc tế) với doanh 
thu 6 nghìn tỷ đồng. Riêng quý 1/2015, du 
lịch Bình Thuận đón trên 1 triệu lượt khách, 
tăng 6% so với cùng kỳ năm 2014, doanh 
thu đạt gần 2 nghìn tỷ đồng tăng 8,72% so 
với cùng kỳ năm 2014. 

Công tác bảo tồn di sản, bảo tồn các giá 
trị văn hóa phi vật thể được Bình Thuận 
thực hiện tốt, các sản phẩm du lịch mang 
thương hiệu Mũi Né, Phan Thiết được 
quảng bá rộng khắp, xây dựng được tuyến 
tam giác du lịch “Chợ Sài Gòn-Hoa Đà Lạt-
biển Mũi Né”; các lễ hội truyền thống đặc 
trưng như lễ hội Nghinh Ông, lễ hội Katê… 
được tái hiện sinh động, thu hút du khách. 

Nhân dịp này, các thành viên trong đoàn 
Famtrip cũng có những đề xuất với ngành 
du lịch Bình Thuận khi kết nối tuyến du lịch 
“Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh-Bình 
Thuận-đảo Phú Quý” như các nhà cung cấp 
dịch vụ cần xây dựng thêm nhiều dịch vụ 
miễn phí như đưa đón khách tại ga, bến xe; 
cần giữ được không gian xanh trong khuôn 
viên khách sạn, khu nghỉ dưỡng; nâng cao 
chất lượng đội ngũ nhân viên phục vụ… 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 
có 271 cơ sở lưu trú với tổng số 10.400 
phòng; trong đó có 172 cơ sở lưu trú được 
xếp hạng và 3 cơ sở đạt tiêu chuẩn 5 sao.  

Toàn tỉnh hiện có 44 đơn vị, doanh 
nghiệp hoạt động kinh doanh lữ hành, trong 
đó có 6 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành 
quốc tế. 

Hồng Hiếu // http://www.vietnamplus.vn/ 
.- 2015 (ngày 29 tháng 5) 

Các báo cùng đưa tin: Văn hóa, thể 
thao và du lịch Số 1129 

N
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NHIỀU HỨA HẸN TỪ VÙNG ĐẤT HÀM THUẬN NAM 

ách Quốc lộ I khoảng 18 km về phía biển 
Thuận Quý thuộc H. Hàm Thuận Nam- 

Bình Thuận, trải dài hai bên đường xuôi về 
biển là những trang trại Thanh Long với hàng 
nghìn héc-ta của bà con nông dân đang vào 
mùa vụ, bộ mặt nông thôn mới Hàm Thuận 
Nam như thay đổi từng ngày theo chiều 
hướng phát triển và rất hiệu quả nhờ vào việc 
xuất khẩu trái Thanh Long.  Nằm sát với vùng 
cây trái Thanh Long là bờ biển Thuận Quý với 
những bờ cát dài phẳng lặng còn nguyên sơ, 
nối tiếp những đồi thông như một nàng tiên 
đang còn ngủ quên trên bờ biển xinh đẹp này 
chưa được đánh thức, có người nói, đã “thức” 
rồi, nhưng lại “ngủ” tiếp từ mấy năm qua, do 
việc vùng đất này quy hoạch xây dựng cảng 
nước sâu Kê Gà. 

Theo đó, vào năm 2007, dự án cảng Kê 
Gà (H. Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) 
được xây dựng để phục vụ cho nhà máy 
bauxite ở tỉnh Lâm Đồng và Đắc Nông, chính 
quyền tỉnh Bình Thuận đã thu hồi giấy phép 
và đất đã cấp cho 12 nhà đầu tư du lịch, 
nhằm lấy mặt bằng giao cho Vinacomin xây 
dựng cảng Kê Gà, với chi phí lên tới 1 tỷ USD 
(20.000 tỷ đồng), nhưng cuối cùng Thủ tướng 
Chính phủ đã cho dừng xây dựng cảng nước 
sâu  Kê Gà, do phương án xây dựng cảng 
“không mang lại hiệu quả”. Việc làm tiền hậu 
bất nhất của địa phương Bình Thuận đã đẩy 
12 nhà đầu tư du lịch đến chỗ... vô cùng khó 
khăn, khi vốn đầu tư của họ vào các dự án du 
lịch quá lớn (gần 1.000 tỷ đồng), chưa kịp đưa 
vào hoạt động, buộc phải đập bỏ, lãng phí để 
giao đất xây cảng Kê Gà. 

 
Bản đồ quy hoạch khu bờ biển Thuận Quý – Hàm 
Thuận Nam 

Sau một thời gian dừng kế hoạch đầu tư 
xây dựng Cảng Kê Gà, chính quyền địa 
phương đã có nhiều nỗ lực, khắc phục một số 
vấn đề tồn tại, và có nhiều tác động tích cực 

tạo điều kiện cho các dự án du lịch tại đây bắt 
đầu chuyển động lại. Ông Đỗ Văn Hoàng, Phó 
Chủ tịch H. Hàm Thuận Nam, cho biết hiện có 
tổng cộng 82 dự án du lịch còn hiệu lực pháp 
luật, với tổng diện tích khoảng 800ha, tổng 
vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng. Trong đó 18 dự 
án đang hoạt động, 20 dự án đang đầu tư xây 
dựng, các dự án còn lại chủ yếu chậm triển 
khai. Năm 2014, toàn huyện đón hơn 400.000 
lượt khách, khách quốc tế đạt gần 30.000 
lượt. Lãnh đạo huyện đang tập trung đầu tư 
xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo thuận lợi cho 
hoạt động du lịch phát triển. Bên cạnh đó, 
huyện sẽ đẩy mạnh hoạt động bồi thường giải 
phóng mặt bằng, chuẩn bị sẵn sàng quỹ đất 
sạch phục vụ cho nhà đầu tư. “Tôi tin tưởng, 
nếu các doanh nghiệp quyết tâm, đầu tư bài 
bản, chắc chắn du lịch Hàm Thuận Nam sẽ 
bừng sáng” - ông Hoàng chia sẻ. 

Chúng tôi đi dọc theo bờ biển Thuận Quý  
nhìn thấy một số công trình còn dang dở, một 
số dự án đang bắt đầu khởi động, nhiều nhà 
đầu tư đang trở lại như là một tín hiệu đáng 
mừng trong bối cảnh nền kinh tế đang còn 
khó khăn như hiện nay. H. Hàm Thuận Nam 
có một vị trí khá đặc biệt về du lịch có 3 xã 
nằm ven biển gồm Thuận Quý, Tân Thuận và 
Tân Thành, với bờ biển hoang sơ xanh biếc 
dài 23,5km, còn có các địa điểm du lịch nổi 
tiếng như khu du lịch Tà Cú (khu bảo tồn thiên 
nhiên quốc gia rộng 11.000ha), khu du lịch 
Vườn Đá, khu du lịch Thuận Quý - Khe Gà, 
suối nước nóng Bưng Thị, suối Nhum, dinh 
Thầy Thiếm ở La Gi, khu núi Tà Cú với chùa 
Linh Sơn Trường Thọ và tượng Phật nằm dài 
49m… và nhất là ngọn  Hải đăng Kê Gà với 
độ cao 65m so với mặt biển, lâu nay vẫn là 
niềm tự hào của ngành du lịch địa phương. 
Đây là ngọn hải đăng được kiến trúc sư người 
Pháp Chnavat thiết kế, xây dựng từ năm 1899 
bằng đá hoa cương, có 184 bậc thang xoắn 
ốc. Đặt chân lên hải đăng, du khách sẽ thu 
vào tầm mắt, một bên là núi Tà Cú với rừng 
cây trập trùng, một bên là vùng biển xanh 
ngắt. 

Mới đây,  tỉnh  Bình Thuận  đã chấp thuận 
cho CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Việt 
Úc (Công ty Việt Úc) triển khai đầu tư dự án 
Aloha Beach Village trên địa bàn xã Thuận 
Quý. Dự án có quy mô trên 15ha, tổng vốn 
đầu tư 3.200 tỷ đồng, bao gồm phát triển 
3.200 căn hộ khách sạn, 156 căn nhà liên kế 
và trung tâm thương mại dịch vụ rộng 

C
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27.000m2. Đây là một trong những dự án du 
lịch nghỉ dưỡng có quy mô đầu tư lớn nhất tại 
H. Hàm Thuận Nam. 

Trao đổi với chúng tôi, Ông Từ Văn 
Phước, Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Úc, một 
người con của quê hương Quảng Nam đang 
lập nghiệp ở TPHCM đang đầu tư vào dự án  
cho biết: “Hiện công ty đang chuẩn bị hoàn tất 
các thủ tục, điều kiện tài chính để khởi công 
dự án trong tháng 7 tới. Aloha Beach Village 
là dự án du lịch hướng tới cộng đồng, trong 
đó đối tượng khách hàng chúng tôi nhắm đến 
là người lao động ở các công ty, tập đoàn. 
Chúng tôi muốn tạo ra một khu du lịch nghỉ 
dưỡng lý tưởng ven biển khép kín với những 
khu căn hộ khách sạn, kết hợp hệ thống trung 
tâm thương mại dịch vụ”. 

Theo đó, trong giai đoạn 1, Aloha Beach 
Village tập trung đầu tư sản phẩm căn hộ 
khách sạn. Loại hình căn hộ khách sạn này 
người dân có thể đầu tư để ở lâu dài hoặc 
cho công ty thuê lại để kinh doanh dịch vụ 
khách sạn. Trong thời điểm này nhiều resort, 
khu nghỉ dưỡng đang khẩn trương tu bổ lại để 
đón khách mùa hè năm nay. Hy vọng một 
ngày không xa Hàm Thuận Nam vùng đất cực 
Nam Trung bộ của quê hương  Bình Thuận sẽ 
khởi sắc với nhiều hứa hẹn về tiềm năng du 
lịch biển và nghỉ dưỡng. 

Mai Phúc // http://cadn.com.vn/ .- 2015 
(ngày 11 tháng 5)

_____________________________________ 

MŨI NÉ (BÌNH THUẬN) – THIÊN ĐƯỜNG DU LỊCH HẤP DẪN 

ằm cách trung tâm thành phố Phan Thiết 
22 km về hướng Đông Bắc, Mũi Né là 

một trong những điểm du lịch sinh thái đẹp và 
nổi tiếng nhất của tỉnh Bình Thuận. Không chỉ 
hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, yên bình, nơi 
đây còn mang đến cho du khách những trải 
nghiệm vô cùng độc đáo với những bãi biển 
trải dài đầy nắng, là nơi lý tưởng để thư giãn, 
bỏ xa trốn thị thành đông đúc và náo nhiệt. 

Tên gọi Mũi Né có nhiều nguồn gốc khác 
nhau. Dân gian tương truyền một sự tích về 
nàng công chúa Chuột mắc phải 1 chứng 
bệnh nan y, về sau xây dựng miếu Am để tu 
tại Hòn Rơm. Từ đó lấy biệt danh là bà Nà Né 
- lâu dần người dân đọc trại chữ Nà Né thành 
Mũi Né. Né là tên của công chúa Út - Mũi là 
mũi đất đưa ra biển. Ngoài ra còn có một cách 
lý giải khác xuất phát từ việc ngư dân đánh 
cá, mỗi khi đi biển gặp bão, thường đến đây 
nương náu. “Mũi” là cái mũi đất đưa ra biển, 
“Né” có nghĩa là để né tránh. Tên gọi Mũi Né 
xuất hiện từ đây, như một vùng đất hiền hòa, 
không có bão to sóng lớn, tạo cảm giác ấm áp 
và yên bình. 

Nằm ẩn mình mình bên những bờ cát 
trắng trải dài, hòa mình cùng thiên nhiên đầy 
nắng và gió, Mũi Né hiện lên với vẻ dịu dàng 
và êm ả. Cùng với sóng biển rì rào và những 
dừa cong vút bao quanh, nét đẹp ấy lại càng 
trở nên ấn tượng và khó quên hơn bao giờ 
hết. Mũi Né đẹp nhất vào những tháng cuối 
năm. Tiết trời trong xanh, không khí yên lành, 
mát mẻ. Đây cũng là dịp thu hút đông đảo 
khách du lịch nhất trong năm.   

 

Cùng với biển, nhắc đến Mũi Né, không 
thể không nhắc đến những đồi cát bay thơ 
mộng- một địa điểm kỳ thú có một không hai 
của Việt Nam mà Trung tâm sách kỷ lục đã 
ghi nhận. Tên gọi đó xuất phát từ hình dáng 
đặc biệt của đồi Cát - chúng thay đổi theo giờ, 
theo ngày, theo tháng và muôn hình vạn 
trạng.  Do sự bào mòn của gió, lực đẩy của 
gió đã tạo nên vô số hình thù kì thú với nhiều 
màu sắc lấp lánh, trải dài như sa mạc hoang 
vu. Đứng giữa “thiên đường nắng - gió - cát”, 
du khách sẽ thưởng thức được toàn cảnh Mũi 
Né được bao phủ bởi một màu xanh mênh 
mông của biển cả xen lẫn sắc vàng của cát 
dưới ánh mặt trời chói lọi. Tất cả tạo nên một 
bức tranh phong cảnh hữu tình, hoang sơ và 
thơ mộng làm cho du khách cảm giác như bay 
bổng giữa thiên nhiên và vẻ đẹp kỳ thú của 
những đồi cát trùng điệp mênh mông nối nhau 
xa tít tắp. Những cồn cát này là nguồn cảm 
hứng vô tận cho các họa sĩ, thi sĩ… và là khởi 
nguồn cho môn nghệ thuật tranh cát. Bên 
cạnh đó, nơi đây cũng là đề tài đã góp phần 

N
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tạo ra nhiều thành công về các giải thưởng 
trong nước và quốc tế của các nhiếp ảnh gia. 

 

Khi đến vớI Mũi Né, du khách còn được 
trải nghiệm những trò chơi vô cùng thú vị và 
bổ ích như: trượt cát, thi leo lên đồi cát . 
Ngoài ra, ghềnh đá Mũi Né cũng là một nơi 
mà du khách không nên bỏ qua. Nơi đây có 
nhiều mũi đá chồm ra biển đón sóng, cảnh vật 
rất đẹp và hùng vĩ. Xen kẽ giữa bãi đá dài hơn 
cây số là bãi cát nhỏ, phía trên đỉnh là miếu 
Bà Vàng, cuối bãi là Lăng ông Thạch Long 
thoáng mát, cảnh vật nên thơ. Bên cạnh 

những cảnh đẹp nên thơ và bình dị, Mũi Né 
thu hút du khách bởi những đặc trưng ẩm 
thực vùng biển vô cùng hấp dẫn và phong 
phú. Từ những món hải sản được chế biến 
cầu kỳ như gỏi cá, răng mực,..đến những 
món ăn dân dã như bánh canh, bánh xèo, mì 
quảng,..đều mang những dư vị rất riêng, 
khiến cho bất kỳ ai đã từng được thưởng thức 
đều có những ấn tượng khó quên.   

Trong nhiều năm gần đây, Mũi Né liên tục 
được các trang du lịch, truyền thông quốc tế 
xếp thứ hạng cao. Năm 2014, Mũi Né đứng 
thứ 2 trong top những bãi biển đẹp nhất khu 
vực Đông Nam Á do trang Canadiantraveller 
bình chọn. Mới đây nhất, địa danh này đã lọt 
trong danh sách 10 bãi biển ấn tượng của 
Châu Á Thái Bình Dương theo đánh giá từ 
Skyscanner. Bởi vậy, không chỉ mang đến 
niềm tự hào cho Việt Nam, Mũi Né đã dần trở 
thành điểm du lịch rất hấp dẫn và được đánh 
giá là những nơi nhất định phải đến của du 
khách khi đến với Việt Nam. Hãy đến và cảm 
nhận những trải nghiệm tuyệt vời nơi thiên 
đường cát trắng. 

// http://www.dulichvn.org.vn/ .- 2015 
(ngày 15 tháng 5) 

_____________________________________ 

KHÁM PHÁ DU LỊCH HOMESTAY Ở HÀM TÂN  

hững đợt nghỉ lễ, tết dương lịch trong vài 
năm gần đây, nhiều nhóm khách chủ yếu 

là những người trẻ tuổi đã tổ chức các tour du 
lịch tới các xã bãi ngang ven biển như: Sơn 
Mỹ, Tân Thắng, Thắng Hải (huyện Hàm Tân), 
Tân Phước (TX. La Gi) để hóng mát, tắm 
biển, khám phá thiên nhiên. Đây là một hình 
thức du lịch tại gia (homestay). Trong dịp nghỉ 
lễ 30/4/2015 vừa qua, mô hình này có vẻ sôi 
động hơn. 

Chỉ ở thôn 2, Sơn Mỹ, Hàm Tân, chúng tôi 
đã bắt gặp gần 10 nhóm bạn trẻ du lịch 
homestay. Huỳnh Trọng Tuấn, người địa 
phương nhiều năm nay lập DNTN ở TP. Phan 
Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Đà Lạt 
điện báo cả nhóm về Hàm Tân chơi. Thế là 
hơn 10 người chơi thân thời sinh viên ở Đại 
học Nông Lâm TP.HCM ra trường làm việc 
khắp tỉnh, thành Đông Nam bộ, nay gặp nhau 
tại Sơn Mỹ”. Nhà Tuấn rộng rãi, cả nhóm 
nam, nữ này tá túc 5 ngày, với các tour ngắn 
bằng xe gắn máy: Về khu du lịch cộng đồng 
Cam Bình khoảng 5 cây số tắm biển, mua hải 

sản ngư dân đánh bắt bán giá rẻ ở bờ biển về 
thưởng thức. Có bữa họ ngược lên bãi tắm 
hoang sơ ở thôn 3, Sơn Mỹ cũng khoảng 
cách chừng ấy, khám phá đồi cát trắng ven 
biển, chụp hình. Là dân “nông lâm”, các bạn 
trẻ cũng phụ giúp gia đình Tuấn chăm sóc 
đàn gà Ai Cập gần 500 con, buổi chiều còn ra 
vườn rộng 5 sào hái những trái điều chín 
muộn. Vừa làm việc cả nhóm bạn trẻ vừa 
cười đùa vui vẻ… Bữa chủ nhật, chia tay ra 
về, một bạn cho hay: “Tính ra chuyến du lịch 
homestay bằng xe máy kéo dài 5 ngày, mỗi 
bạn chi phí chỉ hơn 1 triệu đồng”. Đây là lần 
thứ 2, nhóm bạn này đến Sơn Mỹ. Cũng ở địa 
phương này, Trần Văn Tài lái xe cho một 
doanh nghiệp ở Biên Hòa cho biết, dịp lễ vừa 
qua có thêm 6 bạn về nhà trên 3 xe máy. Họ 
thỏa thích tắm biển, khám phá vườn bạch 
đàn, keo lá tràm kết hợp nuôi ong trong khuôn 
viên rộng 5 ha cách nhà Tài không xa. 

Ở hai xã ven biển Tân Thắng, Thắng Hải, 
trong dịp lễ vừa qua cũng không thiếu những 
nhóm bạn du lịch tại gia như vậy. Ở đây các 

N
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bạn có dịp chiêm ngưỡng bãi biển cát trắng 
mịn màng Tân Thắng, cùng ngư dân gỡ cá, 
ghẹ sau chuyến biển đánh bắt được vào sáng 
sớm. Đi lên đoạn đường ngắn ven QL 55, họ 
tham quan Khu du lịch Cát Vân sông nước 
nên thơ cách không xa suối nước nóng Bình 
Châu (Bà Rịa - Vũng Tàu). Còn ngược về 
thôn Cam Bình (Tân Phước, La Gi), các nhóm 
homestay ở nhà bạn bè chỉ ra khu du lịch 
cộng đồng này 1 - 2 cây số… Có lần chúng tôi 
còn gặp ông khách Tây theo nhóm bạn người 
Việt homestay ở thôn này đến vài ngày. 

Xuất hiện mô hình du lịch homestay ở các 
địa phương ven biển trên, bởi vùng đất đông 
dân này có khá đông con em học hành thành 
đạt ở lại làm việc tại các thành phố lớn (TP. 
Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Vũng 
Tàu), hay làm công nhân và lập nghiệp ở đây. 
Mỗi dịp lễ, tết họ trở về quê kéo theo bạn bè 
du lịch kiểu homestay, vừa tiện lợi vừa rẻ tiền, 
biết thêm nhiều điều mới mẻ. Trong khi mô 

hình nhà nghỉ bình dân chưa nhiều (chỉ tập 
trung gần KDL cộng đồng Cam Bình), một số 
ít ven QL 55 ở Tân Thắng, Thắng Hải, không 
đáp ứng cho đông đảo bạn trẻ thích du lịch 
“bụi”; họ chỉ còn cách đến với homestay. Về 
phía chính quyền các địa phương trên, cần 
vận động những hộ dân có điều kiện ở gần 
các điểm du lịch, bãi tắm, đường giao thông 
(QL 55) nâng cấp, xây dựng nhà ở đảm bảo 
tiện nghi, phục vụ lượng khách homestay từ 
nhiều tỉnh, thành Đông Nam bộ đến Hàm Tân, 
La Gi trong những đợt nghỉ lễ, tết, cuối tuần. 
Công việc này sẽ thu hút thêm khách 
homestay đến với địa phương, tạo thu nhập 
cho người dân trong vùng. Được biết trước 
đó, homestay cũng được một số hộ dân Phú 
Quý triển khai, phục vụ khách du lịch vào đợt 
cao điểm. 

// http://www.dulichvn.org.vn/ .- 2015 
(ngày 20 tháng 5)

____________________________________ 

CẢNG KÊ GÀ DỪNG 'TIẾNG GÁY', DỰ ÁN DU LỊCH HỒI SINH 

au hai năm dừng kế hoạch đầu tư dự án 
cảng Kê Gà (huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận), hàng loạt dự án resort, nhà 
hàng, khách sạn… trên địa bàn huyện đã bật 
dậy mạnh mẽ, tiềm năng du lịch được đánh 
thức trở lại. 

Biển Hàm Thuận Nam, ngày ấy bây giờ 

Hơn bảy năm trước, bãi biển Hàm Thuận 
Nam, tỉnh Bình Thuận kéo dài hàng chục km 
được ví như viên ngọc của tỉnh Bình Thuận, 
đang chờ tỏa sáng. Hàng loạt doanh nghiệp 
du lịch ồ ạt đổ vốn vào đầu tư. Các dự án 
resort mọc lên như nấm. Người dân nơi đây 
háo hức chờ đợi một hình hài mới của khu du 
lịch. Thế nhưng, mọi thứ đang triển khai thì 
hai năm sau, các doanh nghiệp “té ngửa” khi 
dự án cảng Kê Gà công bố kế hoạch đầu tư. 
Hàng chục dự án xây dựng dở dang phải 
dừng lại, đóng cửa. Kéo dài suốt bãi biển là 
những resort, nhà hàng, khách sạn… hoang 
phế. Nhiều doanh nghiệp cố gắng cầm cự 
nhưng không được bao lâu cũng đóng cửa 
do lượng khách ngày càng giảm. 

Nhưng sau khi cảng Kê Gà dừng kế 
hoạch đầu tư cách nay hai năm, hàng loạt dự 
án bắt đầu “cất cao tiếng gáy”. Những ai có 
dịp đến đây sẽ không khỏi bất ngờ trước sự 
hồi sinh của khu du lịch Hàm Thuận Nam. Ba 
xã nằm ven biển: Thuận Quý, Tân Thuận và 

Tân Thành với bãi biển xanh biếc dài 23,5km 
ngày nào đã trở nên quyến rũ hơn. Khách 
hàng đến đây ngoài du lịch nghỉ dưỡng còn 
có thể tham quan các địa điểm du lịch nổi 
tiếng khác như: khu du lịch Tà Cú, khu du lịch 
Vườn Đá, khu du lịch Thuận Quý – Khe Gà, 
suối nước nóng Bưng Thị, Suối Nhum, dinh 
Thầy Thím và tượng Phật dài 49m… Theo 
UBND huyện Hàm Thuận Nam, chỉ trong 
năm 2014, toàn huyện đã đón trên 400.000 
lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt gần 
30.000 lượt. 

 

Dự án du lịch hồi sinh mạnh mẽ 

Hiện nay cả khu du lịch như biến thành 
đại công trường khi các dự án bắt đầu hồi 
sinh. 12 dự án resort từng ảnh hưởng trực 

S
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tiếp bởi quy hoạch cảng Kê Gà cũng bắt đầu 
rục rịch khởi công trở lại. 

Theo UBND huyện Hàm Thuận Nam, 
hiện huyện đang tập trung đầu tư xây dựng 
kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi nhất 
cho doanh nghiệp hoạt động trở lại. Hiện trên 
địa bàn huyện đang có tổng cộng 82 dự án 
du lịch với tổng diện tích khoảng 800 ha. 

Trong đó, 18 dự án đã đầu tư xây dựng 
xong, 20 dự án đang đầu tư xây dựng, các 
dự án còn lại cũng đang rục rịch hoạt động. 
Điển hình, Công ty CP đầu tư – thương mại – 
dịch vụ Việt Úc (CT Việt Úc) có dự án Aloha 
Beach Village ở xã Thuận Quý, huyện Hàm 
Thuận Nam đang triển khai đầu tư khá tốt. 
Dự án có quy mô trên 15ha, tổng vốn đầu tư 
khoảng 3.200 tỷ đồng với khoảng 3.200 căn 
hộ khách sạn, 156 căn nhà liên kế và một 
Trung tâm thương mại dịch vụ rộng 
27.000m2. Đây là một trong những dự án du 
lịch nghỉ dưỡng có quy mô đầu tư lớn nhất tại 
huyện Hàm Thuận Nam. 

Theo CT Việt Úc, do dự án có quy mô 
khá lớn nên sẽ được phân kỳ đầu tư theo 
nhiều giai đoạn, làm sao đảm bảo đúng theo 
cam kết trong giấy chứng nhận đầu tư và nhu 
cầu thực tế. Trong giai đoạn 1, Aloha Beach 
Village sẽ tập trung vào sản phẩm căn hộ 
khách sạn. Khách hàng mua căn hộ này có 
thể đầu tư hoặc để ở. Trường hợp khách 
hàng không ở, CT sẵn sàng thuê lại để kinh 
doanh dịch vụ khách sạn. 

Ông Từ Văn Phước - Tổng Giám đốc CT 
Việt Úc cho biết, dự kiến tháng 7/2015 dự án 
sẽ chính thức khởi công. “Chúng tôi muốn 
tạo ra một khu du lịch nghỉ dưỡng lý tưởng 
ven biển với những khu căn hộ khách sạn, 
kết hợp hệ thống trung tâm thương mại dịch 
vụ, cảnh quang, sân golf, tennis, hồ bơi, phục 
vụ tối đa cho khoảng gần 10.000 người”, ông 
Phước chia sẻ. 

Hùng Phong // http://phunuonline.com.vn/ 
.- 2015 (ngày 8 tháng 5)

___________________________________ 

DIỀU BAY KHẮP TRỜI MŨI NÉ 

àng trăm con diều lớn nhỏ sẽ được thả 
lên cao từ thứ ba đến thứ bảy hàng 

tuần, kéo dài tới đầu tháng 9 tại thành phố 
biển Phan Thiết, Bình Thuận. 

Ngày 9/5, lễ hội diều tổ chức trên bãi 
biển Mũi Né (Phan Thiết, Bình Thuận) đã 
thu hút được sự chú ý của nhiều du khách 
Việt Nam và quốc tế. 

Hàng trăm con diều đủ màu sắc, kích 
thước và hình dáng được thả lên bầu trời. 
Du khách từ khắp nơi hào hứng tham gia 
bất kể trời nắng nóng đổ lửa. Nhiều gia đình 
chơi đùa cùng nhau rất vui vẻ.  

Chị Ngọc Thảo (quận 6, TP HCM) cho 
biết: "Đây là lần đầu tiên tôi tham dự lễ hội 
như vậy và được tự tay thả diều lên bầu 
trời, như đưa tôi trở về với tuổi thơ. Con gái 
nhỏ còn đòi mẹ năm sau tiếp tục dẫn đi".  

Ông Mai Anh Dũng, đại diện ban tổ chức 
lễ hội diều, cho biết: "Chúng tôi mong muốn 
mang đến hoạt động hè ý nghĩa cho những 
gia đình có con nhỏ, đồng thời tạo nên một 
thói quen rằng cứ mỗi năm vào thời điểm 
này hàng trăm cánh diều sẽ xuất hiện khắp 
bầu trời Mũi Né". 

 
Du khách nước ngoài thích thú với việc thả diều. 
Khi gặp khó khăn như diều không lên, vướng 
dây... họ đều được nhân viên trợ giúp. Ảnh: The 
Cliff  

Chiến dịch bao gồm nhiều hoạt động sôi 
nổi như lễ hội diều, xây lâu đài cát, vẽ tranh, 
làm bánh, chèo thuyền kayak hay lướt 
sóng... diễn ra liên tục từ đây đến đầu tháng 
9.  

Thảo Nghi // http://dulich.vnexpress.net/ 
.- 2015 (ngày 11 tháng 5)
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