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Boä Chính trò laøm vieäc vôùi Ban Thöôøng vuï Tænh uûy Bình Thuaän 

 
Bộ Chính trị chụp ảnh với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận. 

gày 2-11, tại Trụ sở T.Ư Ðảng, tập thể Bộ 
Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy Bình Thuận về ba năm thực hiện Nghị quyết 
Ðại hội Ðảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2010 - 2015, góp 
phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XI của 
Ðảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi 
làm việc. Cùng dự, có các đồng chí đại diện Ban 
Cán sự Ðảng Chính phủ, lãnh đạo các ban Ðảng 
T.Ư, Ban Cán sự Ðảng và lãnh đạo các bộ, ban, 
ngành T.Ư. 

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận, 
đồng chí Huỳnh Văn Tí, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư 
Tỉnh ủy báo cáo với Bộ Chính trị, nêu rõ: Ba năm 
qua, Bình Thuận đã khai thác những lợi thế, tiềm 
năng đưa nền kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng. Tốc độ 
tăng trưởng kinh tế bình quân đạt hơn 8,8%/năm; 
tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 34,7%; dịch 
vụ - du lịch chiếm hơn 46% tổng sản phẩm nội 
tỉnh. Diện tích, năng suất, sản lượng cây trồng đều 
tăng. Quỹ đất nông nghiệp được khai thác tốt hơn, 
hệ số sử dụng đất từ 1,9 lần (năm 2010) lên 2,2 
lần. Mô hình khai thác hải sản xa bờ gắn với dịch 
vụ hậu cần, chế biến trên biển, đi đôi với thành lập 
các tổ đoàn kết đánh bắt hải sản, gắn kinh tế với 
an ninh quốc phòng bước đầu cho hiệu quả tích 
cực... Tỷ lệ hộ nghèo ở tỉnh giảm bình quân 
1,5%/năm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 
trên địa bàn được giữ vững. Chất lượng hoạt động 
của hệ thống chính trị từng bước được nâng lên. 
Công tác xây dựng Ðảng tiếp tục được đổi mới; 
việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) gắn với 
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh đã tạo chuyển biến rõ nét trong toàn bộ hệ 
thống chính trị. 

Sau khi nghe ý kiến của các đồng chí Ủy viên 
Bộ Chính trị và đại diện các bộ, ban, ngành Trung 
ương, thay mặt Bộ Chính trị, phát biểu ý kiến kết 
luận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: 
Bình Thuận là tỉnh có vị trí địa chính trị, kinh tế và 
quốc phòng - an ninh khá quan trọng trong khu 
vực ven biển cực Nam Trung Bộ, là cửa ngõ giao 
thương với các tỉnh trong vùng kinh tế động lực 

Ðông - Nam Bộ và Tây Nguyên; có tiềm năng lớn 
về năng lượng, khoáng sản, nông - lâm - thủy sản 
và dịch vụ du lịch. Bình Thuận là một trong ba địa 
phương có ngư trường lớn nhất cả nước, là địa 
bàn quan trọng trong khu vực phòng thủ của Quân 
khu 7. Nhận thức được vị trí quan trọng đó, ba 
năm qua, Ðảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Thuận 
đã đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu đạt được nhiều kết 
quả quan trọng và tương đối toàn diện. 

Tổng Bí thư cũng chỉ rõ một số hạn chế đó là: 
Bình Thuận chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế 
để tạo sự bứt phá mạnh, rõ về kinh tế; chưa khai 
thác hiệu quả lợi thế vùng, liên kết vùng với các 
tỉnh Tây Nguyên và các vùng thuận lợi chung 
quanh. Một số chỉ tiêu chưa đạt hoặc đạt thấp so 
mức bình quân cả nước... Về định hướng, nhiệm 
vụ và giải pháp phát triển Bình Thuận đến năm 
2020, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý: Tỉnh 
cần thấy hết thuận lợi, thời cơ, thách thức trong 
thời gian tới, tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn nữa 
vị trí, vai trò địa chính trị, địa quốc phòng, an ninh 
để xây dựng và phát triển tỉnh Bình Thuận cơ bản 
trở thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện 
đại, có cơ cấu kinh tế phù hợp: công nghiệp - dịch 
vụ - nông nghiệp, với ba trung tâm mang tầm quốc 
gia là năng lượng, chế biến quặng sa khoáng ti-tan 
và du lịch - thể thao biển; có kết cấu hạ tầng đồng 
bộ, liên thông với cả nước; có quan hệ sản xuất 
tiến bộ; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được bảo 
đảm, đời sống nhân dân không ngừng được cải 
thiện. Thu nhập bình quân đầu người không thấp 
hơn bình quân chung của cả nước. Bình Thuận 
cần tiếp tục thực hiện các biện pháp tích cực, 
đồng bộ, tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích, 
thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư 
khai thác có hiệu quả các tiềm năng và lợi thế có 
được; chú trọng chế biến nông - lâm - thủy sản, 
phát triển bền vững nông nghiệp với xây dựng 
nông thôn mới; cần tập trung khai thác tiềm năng 
điện gió, khí điện, khuyến khích phát triển điện 
năng lượng mặt trời; cần liên kết chặt chẽ với các 
địa phương vùng trong khai thác thế mạnh biển để 
phát triển du lịch; đồng thời khuyến khích ngư dân 
đóng mới tàu, thuyền công suất lớn, phát huy mô 
hình đội tàu khai thác xa bờ, gắn với dịch vụ hậu 
cần, chế biến trên biển và góp phần bảo vệ chủ 
quyền biển đảo của Tổ quốc; tăng cường các biện 
pháp bảo vệ ngư trường; xây dựng đảo Phú Quý 
vững mạnh cả về kinh tế và quốc phòng. 

Trong công tác xây dựng Ðảng, cần kiên trì, 
kiên quyết khắc phục cho được những yếu kém, 
khuyết điểm đã chỉ ra qua đợt kiểm điểm, tự phê 
bình và phê bình thực hiện  Nghị quyết T.Ư 4 
(khóa XI), gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 

I. CHÍNH TRN - KINH TẾ 

N 
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nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng hệ 
thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

Bộ Chính trị cơ bản đồng ý các đề xuất, kiến 
nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giao Ban Cán sự 
Ðảng Chính phủ, Ðảng đoàn Quốc hội, các bộ, 
ban, ngành Trung ương tiếp tục ủng hộ, phối hợp 
xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp, hỗ trợ, 

tạo điều kiện để tỉnh Bình Thuận phát triển nhanh 
và bền vững. 

PV - Nhân dân.- 2013.- Số 21232  
(ngày 3 tháng 11).- Tr.4 

Các báo cùng đưa tin: Công an nhân dân 
Số 3021/ Sài Gòn giải phóng Số 13079/ Quân 

đội nhân dân Số 18883/ Tin tức Số 261 
_______________________________________ 

Döï thaûo söûa ñoåi Hieán phaùp 1992 Döï thaûo söûa ñoåi Hieán phaùp 1992 Döï thaûo söûa ñoåi Hieán phaùp 1992 Döï thaûo söûa ñoåi Hieán phaùp 1992 –––– Hieán phaùp 2013 Hieán phaùp 2013 Hieán phaùp 2013 Hieán phaùp 2013    

OÂng Leâ Ñaéc Laâm – Ñoaøn ñaïi bieåu Quoác hoäi tænh Bình Thuaän 

 

ể có được một bản Hiến pháp hoàn thiện, Bộ 
Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt 

Nam đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân cả nước. Đặc 
biệt, nhiều ý kiến sâu sắc đã được Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội và Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 
tiếp thu bổ sung, chỉnh lý rất cụ thể so với các Dự 
thảo trước đây. Cụ thể Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 

đã thể chế hóa được những quan điểm, chủ 
trương lớn được nêu trong Cương lĩnh xây dựng 
đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH và nghị 
quyết của Đảng. Bên cạnh đó, bản Dự thảo tiếp 
tục khẳng định rõ về bản chất, mô hình tổng thể 
của chế độ chính trị, bổ sung và phát triển, làm rõ 
hơn về nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống 
nhất, có sự phân công, phối hợp kiểm soát giữa 
các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các 
quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, khẳng định 
rõ hơn những nội dung cơ bản và phát huy dân 
chủ XHCN, quyền con người, quyền và nghĩa vụ 
cơ bản của công dân, quyền làm chủ của nhân 
dân, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, phát triển 
nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, xây 
dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền chủ 
nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì 
nhân dân. 

Lê Tuấn 
Đại đoàn kết.- 2013.- Số 331 

(ngày 27 tháng 11).- Tr.10 

HÑND TÆNH BÌNH THUAÄN HOÏP PHIEÂN BAÁT THÖÔØNG 
Sáng qua 5.11, HĐND tỉnh Bình Thuận (khóa IX, kì họp bất thường) đã tiến hành thông qua 10 Nghị 

quyết về các vấn đề kinh tế xã hội. Buổi sáng, các đại biểu tập trung thảo luận cho các dự thảo nghị 
quyết về: Chế độ hỗ trợ các sáng lập viên HTX chuẩn bị thành lập; Nghị quyết về hỗ trợ công chức làm 
việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

Đặc biệt, chiều qua, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Quy định mức chi cho người làm công tác 
kiêm nhiệm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. 

Quế Hà  
Thanh niên.- 2013.- Số 310 (ngày 6 tháng 11).- Tr.21 

BÌNH THUAÄN COÙ PHOBÌNH THUAÄN COÙ PHOBÌNH THUAÄN COÙ PHOBÌNH THUAÄN COÙ PHOÙ CHUÛ TÒCH UBND TÆNH MÔÙIÙ CHUÛ TÒCH UBND TÆNH MÔÙIÙ CHUÛ TÒCH UBND TÆNH MÔÙIÙ CHUÛ TÒCH UBND TÆNH MÔÙI    
gày 11.12, tại Kỳ họp thứ 8 – HĐND tỉnh khóa 
IX đã bầu bổ sung ông Huỳnh Thanh Cảnh, 

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NNPTNT giữ chức Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 -2016 thay ông 
Nguyễn Ngọc Hai nhận nhiệm vụ mới. Ông Huỳnh 
Thanh Cảnh, SN 1961 tại xã Hàm Liêm, huyện 
Hàm Thuận Bắc. Trước khi được HĐND tỉnh bầu 
làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ông từng đảm nhận 
các chức danh Bí thư Huyện ủy Hàm Thuận Bắc, 

Giám đốc Sở NNPTNT. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh 
cũng đã tiến hành các thủ tục miễn nhiệm chức 
danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011 – 
2016 đối với ông Nguyễn Ngọc Hai để chuyển 
công tác khác. 

P.Nhiên 
Lao động.- 2013.- Số 288  
(ngày 12 tháng 12).- tr.2 

Cùng đưa tin: Thanh niên Số 347 

Đ 

N 
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NOÙNG DIEÃN ÑAØN HÑND TÆNH BÌNH THUAÄN 

ôm qua 10.12, ngày làm việc thứ hai của 
HĐND tỉnh Bình Thuận Khóa IX (kỳ họp thứ 

8). Các đại biểu (ĐB) tập trung chất vấn trực tiếp 
11 vấn đề nổi cộm mà cử tri quan tâm. 

  
Vụ vỡ bờ moong ngày 18.11 tại công ty CP đầu tư khoáng 
sản Bình Thuận được nhiều cử tri quan tâm - Ảnh: Quế Hà 

Vỡ bờ moong lên diễn đàn 

Xung quan vấn đề vỡ bờ moong titan tan 
ngày 18.11 vừa qua của Công ty CP đầu tư 
khoáng sản và Thương mại Bình Thuận, làm 
tràn bùn thải đỏ ra ngoài gây ô nhiễm môi 
trường. Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Nguyễn Toàn 
Thiện (ĐB TP.Phan Thiết) cho rằng trong sự 
việc này có trách nhiệm của Sở TN-MT, yếu 
kém trong quản lý. Trả lời tại diễn đàn kỳ họp, 
giám đốc Sở TN-MT Huỳnh Giác cho rằng “Sở 
đã làm hết trách nhiệm”. Sự cố vỡ bờ moong 
titan là bất khả kháng, không thể kiểm soát 
được. Hiện nay UBND tỉnh đã có quyết định xử 
phạt công ty này 200 triệu đồng. “Trách nhiệm 
thì vô hạn, nhưng quyền thì có hạn. Chúng tôi 
đã thường xuyên phối hợp kiểm tra không chỉ 
đơn vị này, mà còn những địa điểm khai thác 
khác”- ông Giác phát biểu. 

ĐB Nguyễn Toàn Thiện “truy” tiếp: “Giám 
đốc nói thường xuyên kiểm tra sao không phát 
hiện doanh nghiệp lén khai thác và để xảy ra sự 
cố ?” 

Gút vấn đề này, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn 
Mạnh Hùng cho rằng, lỗi xảy ra trước hết thuộc 
về doanh nghiệp, nhưng về mặt quản lý nhà 
nước Sở cũng phải chịu trách nhiệm trước nhân 
dân. “Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở TN-MT và 
UBND H.Hàm Thuận Nam truy cụ thể trách 
nhiệm vụ vỡ bờ moong.  Giám sát chặt không 
chỉ tại mỏ titan này mà còn cả các địa điểm khai 
thác khác”. Ông Nguyễn Mạnh Hùng còn đề 
nghị từ nay việc kiểm tra giám sát môi trường có 
liên quan đến bức xúc của dân phải có đại diện 
của người dân tham gia. 

Một cháu bé mù do thuốc mê 
Cũng trong sáng qua, nhiều ĐB quan tâm 

chất vấn vụ cháu bé Nguyễn Hữu Khang (đảo 
Phú Quý) bị liệt và mù sau khi mổ thoát vị bẹn ở 
Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận (Thanh Niên đã 
thông tin). Bác sĩ Nguyễn Hữu Quang, giám đốc 
bệnh viện trực tiếp lên diễn đàn trả lời. Ông 
Quang khẳng định ngay  “điều may mắn là cấp 
cứu kịp thời cho cháu Khang” (ý nói cháu Khang 
may mắn thoát chết-PV). Giám đốc bệnh viện 
tỉnh còn cho biết hiện “tri giác và khả năng vận 
động của cháu có tiến triển hơn. Xin trả lời là 
bác sĩ phẫu thuật không có sai phạm gì. Đây là 
loại phẫu thuật đơn giản. Về việc bác sĩ chưa có 
chứng chỉ phẫu thuật là đúng nhưng đang trong 
quá trình cấp chứng chỉ. Nếu không có báo chí 
đưa tin thì chúng tôi vẫn theo dõi diễn biến tình 
trạng bệnh của cháu”- ông Quang phát biểu. 

Ngay sau đó, ĐB Nguyễn Toàn Thiện giơ 
tay: “Đây là cái xui chứ không phải may mắn 
của cháu Khang đâu. Vì sao 22 bác sĩ chuyên 
khoa phải ra đi khỏi bệnh viện, để sử dụng bác 
sĩ này. Nói cháu bé được may vì cấp cứu tôi 
không đồng ý đâu”. 

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Nhơn nói 
thêm: “Các đại biểu phải tin vào y đức của đội 
ngũ bác sĩ của bệnh viện tỉnh. Thuốc gây mê 
cho cháu bé Khang là loại thuốc gây mê tốt 
nhất. Tai biến không ai muốn đâu (cháu Khang 
được xác định bị mù, liệt do tai biến của thuốc 
gây mê). Chúng tôi hết sức cám ơn báo chí 
thông tin vụ việc này. Nhưng tai biến là sự thất 
bại trong y khoa nằm ngoài sự mong muốn của 
chúng tôi”. Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh 
Hùng gút lại: “Đây là vấn đề chuyên ngành,  dư 
luận và báo chí rất chú ý. Cái chúng ta cần hiện 
nay là sự quan tâm của bệnh viện đối với cháu 
bé. Phải dũng cảm nhìn nhận một thực tế, 
không quá tự tin như thế. Đề nghi Bệnh viện tỉnh 
và ngành y tế rút kinh nghiệm để tránh tình trạng 
tương tự xảy ra. Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện tỉnh 
phải tiếp tục có giải pháp hỗ trợ nhất định nhằm 
giúp đỡ những khó khăn cho cháu Khang”. 

Quế Hà 
Thanh niên.- 2013.- Số 345 
(ngày 11 tháng 12).- Tr.21 

Các báo cùng đưa tin: Tuổi trẻ Tp.HCM 
Số 336/ Tuổi trẻ Tp.HCM Số 337

H 

Chiều qua, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến 
Phương đã đăng đàn. Ông Phương cho rằng 
trong vụ việc vỡ bờ moong là do công ty, nhưng 
trong có trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà 
nước, trước hết là Sở TN-MT. 
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GIAÛI QUYEÁT CHÖA TÔÙI 50% YÙ KIEÁN CÖÛ TRI 
gày 11-12, kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Bình Thuận 
khóa IX đã bế mạc sau ba ngày diễn tra (từ 9-
12_. Báo cáo giám sát về kết quả thực hiện các 

nội dung trả lời ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị chính 
đáng của cử tri và chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh 
cho thấy trong 469 ý kiến của năm 2012 và tồn đọng 
của hai năm 2010-2011 mới giải quyết xong 49,3%, 
50,7% còn lại đang trong quá trình giải quyết và chưa 
giải quyết. 

Các ý kiến của cử tri tập trung vào các vấn đề xử 
lý ô nhiễm môi trường, an sinh xã hội, quy hoạch, xây 
dựng hạ tầng, nông nghiệp, thủy lợi, nước sinh 
hoạt… 

Một số nguyên nhân dẫn đến việc giải quyết ý kiến 
cử tri diễn ra chậm là công tác theo dõi, chỉ đạo giải 
quyết mà UBND tỉnh giao vẫn chưa được các sở, 
ngành, địa phương thực hiện chặt chẽ và thường 
xuyên; tổ chức thực hiện và theo dõi kết quả thực 
hiện nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri vẫn còn 
bất cập, nhất là trong lĩnh vực đất đai và xây dựng hạ 

tầng; năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức trong 
một số cơ quan quản lý nhà nước còn bất cập… 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, chủ tịch HĐND tỉnh Bình 
Thuận, cho biết thường trực HĐND sẽ có văn bản 
yêu cầu UBND tỉnh xem xét, giải quyết những ý kiến, 
kiến nghị của nhân dân. 

HĐND tỉnh Bình Thuận cũng đã thông qua việc 
miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm 
kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Ngọc Hai (ông hai 
trước đó có đơn xin thôi chức phó chủ tịch UBND 
tỉnh) và bầu bổ sung ông Huỳnh Thanh Cảnh, giám 
đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, làm phó 
chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011-2016. 

Nguyễn Nam 
Tuổi trẻ Tp.HCM.- 2013.- Số 338 

(ngày 12 tháng 12).- Tr.3 
 

 

 ====================================== 

BÌNH THUAÄN CHAÊM LO GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO 
ỉnh ủy Bình Thuận tổ chức Hội nghị quán triệt và 
thảo luận các Chương trình hành động của Tỉnh 
ủy triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận 

Hội nghị T.Ư 8 (khóa XI) tới cán bộ lãnh đạo chủ chốt 
của tỉnh. Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận, góp ý 
kiến vào Dự thảo Chương trình hành động của Ban 
Chấp hành Ðảng bộ tỉnh (khóa 12) thực hiện Nghị 
quyết Hội nghị T.Ư 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, 
toàn diện giáo dục và đào tạo. Hằng năm, tỉnh chi 
cho giáo dục và đào tạo ít nhất 25% ngân sách tỉnh 
nhằm bảo đảm ngày càng tốt hơn nhu cầu chi 
thường xuyên và chi đầu tư phát triển giáo dục.  

Hội nghị thảo luận và đánh giá tình hình ba năm 
thực hiện Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng và Nghị 

quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 12. Từ nay đến 
năm 2015, việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giúp 
doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất, kinh 
doanh là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của 
các cấp, ngành. Tỉnh huy động nhiều nguồn lực tập 
trung đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, giao 
thông, kè chống xâm thực. Toàn tỉnh đẩy mạnh công 
tác xã hội hóa, nhất là trong phong trào thi đua 
"Chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới"; 
bảo đảm an sinh xã hội.  

Nhân dân.- 2013.- Số 21264 
(ngày 5 tháng 12).- Tr.3 

_____________________________________________ 

VAÄN ÑOÄNG TOAØN DAÂN XAÂY DÖÏNG NEÁP SOÁNG VAÊN HOÙA 
BMTTQ tỉnh Bình Thuận cho biết, đến nay toàn 
tỉnh đã có 269.382 hộ đăng ký danh hiệu “Gia 
đình văn hóa”, đạt 96,2%; 593 thôn, khu phố 

đăng ký xây dựng thôn, khu phố văn hóa, trong đó có 
426 đơn vị đăng ký giữ chuẩn, 167 đơn vị đăng ký 
mới. Hưởng ứng chương trình mục tiêu Quốc gia về 
xây dựng nông thôn mới, ngay từ những tháng đầu 
năm, MTTQ ở cơ sở đã phối hợp vận động nhân dân 
bê tông hóa giao thông nông thôn dài gần 18.000m, 
với tổng kinh phí do nhân dân đóng góp hơn 5 tỷ 
đồng. 

Ngoài ra, các tổ chức thành viên của Mặt trận 
các cấp đã chủ động vận động các tầng lớp nhân dân 
xây dựng mô hình như: “Ánh sáng an ninh”, phong 
trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây 
dựng gia đình hạnh phúc”, “Tuổi trẻ Bình Thuận xây 
dựng nông thôn mới”, phong trào “Tuổi cao gương 
sáng”. 

Lam Hồng 
Đại đoàn kết.- 2013.- Số 315 

(ngày 11 tháng 11).- Tr.8 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

BOÄ CHQS TÆNH BÌNH THUAÄN THAÊM, TAËNG QUAØ ÑOÀNG BAØO CHÔ ROBOÄ CHQS TÆNH BÌNH THUAÄN THAÊM, TAËNG QUAØ ÑOÀNG BAØO CHÔ ROBOÄ CHQS TÆNH BÌNH THUAÄN THAÊM, TAËNG QUAØ ÑOÀNG BAØO CHÔ ROBOÄ CHQS TÆNH BÌNH THUAÄN THAÊM, TAËNG QUAØ ÑOÀNG BAØO CHÔ RO    
gày 27-12, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận phối hợp 
với ban chỉ đạo Công tác dân vận về QP-AN tỉnh 

tổ chức thăm, tặng 50 suất quà cho bà con đồng bào 
dân tộc Chơ Ro, gia đình chính sách ở huyện Đức 
Linh, tỉnh Bình Thuận. Trong dịp này, đơn vị còn phối 
hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ 
chức giao lưu văn nghệ, tuyên truyền đường lối, chủ 

trương, chính sách của Đảng về dân tộc, tôn giáo, 
Luật Nghĩa vụ quân sự… qua đó góp phần xây dựng 
tình đoàn kết quân dân, xây dựng nền quốc phòng 
toàn dân vững chắc. 

Duy Thỉnh 
Quân đội nhân dân.- 2013.- Số 18938 

(ngày 28 tháng 12).- Tr.2 
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BÑBP TÆNH BÌNH THUAÄN PHOÁI HÔÏP THAØNH LAÄP 623 TOÅ TAØU THUYEÀN ÑOAØN KEÁT TREÂN BIEÅN 
gày 25-9, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và 
Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức hội nghị phối hợp 

lãnh đạo công tác biên phòng. Hội nghị đánh giá: Từ 
năm 2010 đến nay hai cơ quan đã phối hợp lãnh đạo 
triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý và bảo 
vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo; xây dựng 
nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn 
dân vững mạnh… Kết quả nổi bật là BĐBP tỉnh Bình 
Thuận đã phối hợp xử lý 1.364 vụ vi phạm pháp luật; 
tham mưu xây dựng, củng cố 425 tổ tự quản, 10 bến 

tự quản, 13 trung đội dân quân tự vệ biển, thành lập 
623 tổ tàu thuyền đoàn kết đánh bắt hải sản trên 
biển; xây tặng 71 nhà “Đại đoàn kết”… 

Thời gian tới, Đảng ủy Bình Thuận xác định tăng 
cường phối hợp lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây 
dựng, quản lý, bảo vệ biên giới biển, đảo… 

Xuân Khương 
Quân đội nhân dân.- 2013.- Số 18845 

(ngày 26 tháng 9).- Tr.8 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

BIEÅU DÖÔNG CAÙC ÑIEÅN HÌNH TRONG COÂNG TAÙC DAÂN VAÄN 
gày 16-10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình 
Thuận tổ chức biểu dương 60 tập thể, cá 

nhân điển hình trong công tác dân vận trên địa bàn 
toàn tỉnh nhân kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống 
công tác dân vận của Đảng. 

Từ năm 2009 đến nay, các địa phương, đơn vị 
trong tỉnh đã xây dựng hàng trăm mô hình "Dân 
vận khéo" với những kinh nghiệm hay, cách làm 

sáng tạo trong vận động nhân dân tham gia phát 
triển kinh tế-xã hội; xây dựng kết cấu hạ tầng; 
tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị 
của địa phương. 

PV 
Nhân dân.- 2013.- Số 21218 

(ngày 20 tháng 10).- Tr.3 
_________________________________________ 

Phöôøng Phuù Trinh, Tp. Phan Thieát, tænh BìnhPhöôøng Phuù Trinh, Tp. Phan Thieát, tænh BìnhPhöôøng Phuù Trinh, Tp. Phan Thieát, tænh BìnhPhöôøng Phuù Trinh, Tp. Phan Thieát, tænh Bình Thuaän Thuaän Thuaän Thuaän: : : :     

XAÂY DÖÏNG QUYÕ CHAÊM SOÙC VAØ PHAÙT HUY VAI TROØ NGÖÔØI CAO TUOÅIXAÂY DÖÏNG QUYÕ CHAÊM SOÙC VAØ PHAÙT HUY VAI TROØ NGÖÔØI CAO TUOÅIXAÂY DÖÏNG QUYÕ CHAÊM SOÙC VAØ PHAÙT HUY VAI TROØ NGÖÔØI CAO TUOÅIXAÂY DÖÏNG QUYÕ CHAÊM SOÙC VAØ PHAÙT HUY VAI TROØ NGÖÔØI CAO TUOÅI 
gày 20/8/2009, Chủ tịch UBND phường Nguyễn 
Thế Hải kí quyết định số 95/QĐ-UBND thành lập 

Hội đồng Quản lí Quỹ do phó Chủ tịch UBND Phan 
Thị Ngọc Bích làm Chủ tịch. Hội đồng gồm 11 cán bộ 
chủ chốt của phường đảm nhiệm, trước đây Quỹ có 
tên gọi “Quỹ Toàn dân chăm sóc NCT”, cuối năm 
2010 Quỹ có số dư: 26,151 triệu đồng. Đến nay, Quỹ 
có tên mới là “Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò 

người cao tuổi” theo Điều 7 Luật Người cao tuổi. Sau 
4 năm vận động, nay có số dư trên 100 triệu đồng. 
Lãnh đạo phường mong muốn ngày càng nhiều các 
tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cùng chung tay góp 
sức để Quỹ ngày thêm phát triển. 

Việt Quang 
Người cao tuổi.- 2013.- Số 124 

(ngày 16 tháng 10).- Tr.2 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Anh duõng trong chieán ñaáu, bình dò giöõa ñôøi thöôøng 
rong cuộc kháng chiến chống Mỹ, tại chiến trường 
Quân khu 6, bà Đào Thị Trung Huê khiến bọn địch 

khiếp vía kinh hồn. Trở về với đời thường bà lại bình dị, 
có nhiều đóng góp trong công tác xã hội tại địa 
phương… 

Bà Huê là vợ liệt sĩ ngụ ở thôn 1, xã Thuận Minh, 
huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, cựu Đại đội 
trưởng Đại đội 115, Quân khu 6. Là thương binh hạng 
2/4 nhưng với tinh thần và trách nhiệm của người đảng 
viên, bà sẵn sàng giữ chức Chủ tịch Hội Cựu thanh niên 
xung phong xã. 

Sinh năm 1945, trong một gia đình cách mạng, mới 
15 tuổi bà tình nguyện gia nhập Đội du kích xã Hàm 
Thạnh rồi được biên chế vào bộ đội chủ lực thuộc Đại 
đội 115, Quân khu 6. Trong các trận đánh, bà lập chiến 
công xuất sắc nên nhiều năm liền được bầu là Chiến sĩ 
thi đua của đơn vị, được tặng thưởng Huân chương 
Chiến công và Huân chương Độc lập hạng Ba. Năm 
1965, bà vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, 
được cấp trên bổ nhiệm giữ chức Đại đội trưởng Đại đội 
115. 

Năm 1967, địch bất ngờ đánh vào đơn vị. Bà bị mảnh 
đạn pháo cắt đứt một cánh tay, đơn vị cho về căn cứ 
điều trị. Năm 1971, bà chuyển về Huyện đội Hàm Thuận 
với chức danh Huyện đội phó, công tác cho đến năm 
1980 nghỉ hưu. Về địa phương, không ỷ lại là người có 
nhiều công lao, không chỉ trông chờ vào suất trợ cấp 
thương binh và vợ liệt sĩ, bà lăn lộn với công việc đồng 
áng, trồng 1,2ha ruộng lúa 3 vụ/năm và 200 trụ thanh 
long. Mỗi năm sau khi trừ chi phí bà thu lãi hàng chục 
triệu đồng đủ trang trải cuộc sống và nuôi con ăn học, 
trưởng thành. Sự bình dị, chân thành tạo nên sức hút 
của người nữ thương binh, tuy cuộc sống còn nhiều vất 
vả nhưng bà luôn rộng mở tấm lòng, sẵn sàng chia sẻ 
giúp đỡ người nghèo khó, thực hiện tốt các phong trào 
của địa phương phát động và tham gia đóng góp các 
quỹ từ thiện đầy đủ. 

Từ khi được bầu làm Chủ tich Hội Cựu thanh niên 
xung phong xã Thuận Minh, bà Đào thị Trung Huê có 
nhiều cống hiến và đóng góp cho phong trào, kịp thời 
chăm sóc và động viên đồng đội, xứng đáng “Tuổi cao – 
Gương sáng”. 

Đỗ Khắc Thể - Người cao tuổi.- 2013.- Số 131 
(ngày 1 tháng 11).- Tr.4 
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“Chìa khoùa thoâng minh” ôû Bình Thuaän 
ể phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng 
nông thôn mới, một trong những vấn đề then 

chốt là tạo ra nhiều điều kiện và cơ hội để chị em 
tham gia các hoạt động kinh tế. Xuất phát từ nhận 
thức này, Quỹ Phát triển kinh tế phụ nữ thuộc Dự án 
Hỗ trợ Tam nông tỉnh Bình Thuận được thành lập. 
Với số vốn ban đầu là 3 tỉ đồng, Quỹ sẽ phân bổ các 
khoản vay cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, hộ 
gia đình các dân tộc thiểu số và hộ gia đình có nhu 
cầu trên địa bàn dự án, giúp cán bộ phát triển kinh tế, 
có điều kiện thoát nghèo bền vững, tạo thêm cơ hội 
vươn lên khá giả. 

Hội LHPN tỉnh với vai trò là một trong những đối 
tác chuyên môn thực thi Dự án, trực tiếp điều hành 
Quỹ, đã thành lập các nhóm tín dụng – tiết kiệm tại 
27 xã, 143 thôn vùng dự án, với tổng số 581 thành 
viên trong 175 hộ nghèo và cận nghèo, trong đó có 
207 thành viên là phụ nữ dân tộc thiểu số (Chăm, 
Raglai). Ngoài nguồn vốn dự án, các nhóm tín dụng 
tiết kiệm còn kết hợp khoản vay phụ của Quỹ để 
quay vòng từ nguồn tiền tiết kiệm của các thành viên 
trên địa bàn dự án. 

Công tác vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh 
tế, giảm nghèo bền vững luôn được xác định là 
nhiệm vụ ưu tiên. Các cấp Hội LHPN đã khai thác và 
tín chấp cho hội viên, phụ nữ vay để đầu tư chủ yếu 
vào chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán nhỏ… nâng tổng 
số dư nợ lên gần 637 tỉ đồng, với trên 41.500 thành 
viên vay vốn. Bằng nhiều hình thức tiết kiệm, các cấp 
Hội phụ nữ đã tiết kiệm được số tiền 412 tỉ đồng với 
11.780 hội viên tham gia. Trong đó, các nhóm tín 

dụng – tiết kiệm thành lập theo Quỹ Phát triển kinh tế 
phụ nữ cũng đang xúc tiến góp vốn tiết kiệm. 

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn Quỹ 
Phát triển kinh tế phụ nữ, Ban Điều phối Dự án Hỗ 
trợ Tam nông tỉnh và Hội LHPN tỉnh đang tiến hành 
chỉnh sửa lại một số nội dung về điều kiện vay vốn 
của Sổ tay hướng dẫn vận hành Quỹ Phát triển kinh 
tế phụ nữ tỉnh. Sau khi hoàn chỉnh, trong giai đoạn 
tới, Quỹ sẽ vận hành phù hợp với mục tiêu của Dự 
án Hỗ trợ Tam nông tỉnh là tạo việc làm , tăng thu 
nhập cho phụ nữ nghèo và cận nghèo. Qua đó hình 
thành thói quen và ý thức thực hành tiết kiệm, đồng 
vốn sẽ được người thụ hưởng sử dụng đúng mục 
đích, các thành viên tham gia dự án có ý thức tương 
trợ lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển 
kinh tế và thúc đẩy bình đẳng giới. Dự kiến từ nay 
đến hết năm 2014, Quỹ Phát triển kinh tế phụ nữ sẽ 
hoạt động theo mô hình là 1 quỹ xã hội thực hiện các 
mục tiêu của Dự án Hỗ trợ Tam nông tỉnh. 

Mặc dù mới chỉ triển khai trong giai đoạn đầu, 
nhưng với hướng đi đúng và căn cơ, có cơ sở để tin 
rằng Quỹ Phát triển kinh tế phụ nữ của tỉnh Bình 
Thuận chính là chiếc “chìa khóa thông minh” đề tháo 
gỡ những khó khăn, vướng mắc nan giải của thực tế, 
đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng nông 
thôn mới của địa phương. 

Hải Sơn 
Phụ nữ Việt Nam.- 2013.- Số 153 

(ngày 23 tháng 12).- Tr.2

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

CHI HOÄI TRÖÔÛNG LUOÂN ÑÖÔÏC HOÄI VIEÂN TÍN NHIEÄM 
ng Võ Văn Tài, Chi hội trưởng Chi hội 5 Hội NCT 
phường Phú hài, Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 
là ngư dân trực tiếp bám biển sản xuất nhưng rất 

năng động và tận tụy với công tác Hội, nhất là trong 
vận động NCT vào Hội, xây dựng Quỹ Chăm sóc và 
Phát huy vai trò NCT. Có hội viên bị tật cả 2 chân 
không đi lại được, ông Tài hướng dẫn họ trực tiếp 
làm thủ tục xin được cấp chiếc xe lăn. Dịp kỉ niệm 
Ngày Truyền thống NCT 6/6/2013, ông vận động 
được 100kg gạo giúp đỡ hội viên nghèo. Trong lúc 
bám biển sản xuất, ông đã 3 lần cung cấp tin cho 
Đồn Biên phòng Thanh Hải về một số tàu nước ngoài 
xâm phạm lãnh hải Tổ quốc. Khi tàu đánh cá của ngư 
dân có người bị đột quỵ, ông cùng bà con tổ chức 
đưa nạn nhân từ biển khơi về đất liền để gia đình làm 

lễ an táng. Ông và các ngư dân luôn nêu cao tinh 
thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau trong Tổ 
Ngư dân tự quản; tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền, 
an ninh, biển, đảo. Những việc làm của ông Võ Văn 
Tài tạo được uy tín đối với hội viên và được Hội đánh 
giá cao. 

Theo ông Nguyễn Tiến Trọn, Chủ tịch Hội NCT 
phường Phú Hài, Hội sẽ chọn  ông Tài đi dự “Hội 
nghị NCT tiêu biểu tham gia bảo vệ chủ quyền, an 
ninh biên giới biển đảo” vào trung tuần tháng 12 năm 
2013 tại Hà Nội. 

Việt Quang 
Người cao tuổi.- 2013.- Số 137 

(ngày 15 tháng 11).- Tr.4 
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100% HOÄ NOÂNG DAÂN SEÕ ÑÖÔÏC DUØNG NÖÔÙC SAÏCH 
BND tỉnh Bình Thuận cho biết, nhằm đẩy 
mạnh xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời 

sống nhân dân, tỉnh vừa phê duyệt quy hoạch cấp 
nước sạch cho nông thôn trong tỉnh đến năm 2020 
với tổng kinh phí dự kiến 1.497 tỷ đồng, từ nguồn 
ngân sách của Trung ương, địa phương, viện trợ 
quốc tế, tín dụng, đóng góp từ các thành phần kinh 
tế và nhân dân. Theo quy hoạch, đến năm 2015, 
toàn tỉnh sẽ có 95% hộ dân nông thôn được sử 

dụng nước sạch và đến năm 2020 sẽ đạt 100%, 
trên cơ sở xây dựng các nhà máy, công trình mới. 
Tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương, tăng cường 
các biện pháp bảo vệ môi trường: phòng, chống ô 
nhiễm nguồn nước từ các hoạt động sản xuất… 

Duy Hiển 
Quân đội nhân dân .- 2013.- Số 18933 

(ngày 23 tháng 12).- Tr.4 
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DUY TRÌ MÖÙC SINH OÅN ÑÒNH 
gành dân số thị xã La Gi đang rất rốt ráo triển 
khai nhiều mô hình truyền thông, nhằm nâng 

cao nhận thức và đề cao trách nhiệm của các tổ 
chức chính trị - xã hội và từng người dân đối với 
công tác DS-KHHGĐ. Ông Châu Thanh Long – 
Phó Chủ tịch, Trưởng ban chỉ đạo công tác DS-
KHHGĐ thị xã La Gi cho biết: Đến ngày 30/9/2013, 
toàn thị xã đã có 6.943/7.300 trường hợp áp dụng 
các biện pháp tránh thai hiện đại, đạt 95% kế 
hoạch. 

Để thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ, nhằm 
từng bước duy trì mức sinh ổn định và giảm tỷ lệ 

sinh con thứ 3, ngành dân số thị xã La Gi đang nỗ 
lực tăng cường công tác truyền thông chuyển đổi 
hành vi về DS-KHHGĐ. Trong đó, đặc biệt chú 
trọng các địa phương ven biển, vùng xa trung tâm, 
vùng khó khăn, các cặp vợ chồng trong độ tuổi 
sinh đẻ, các hộ nghèo, cận nghèo; rà soát, phân 
loại đối tượng có khả năng sinh thêm để có biện 
pháp vận động, tư vấn phù hợp. 

Hồ Hưng 
Gia đình & xã hội.- 2013.- Số 149 

(ngày 13 tháng 12).- Tr.6 

__________________________________ 

TTXVN taëng nhaø tình nghóa cho naïn nhaân chaát ñoäc da cam tænh Bình Thuaän 
gày 20/11, Quỹ nỗi đau da cam Thông tấn xã 
Việt Nam (TTXVN) phối hợp với Hội nạn nhân 

chất độc da cam/dioxin tỉnh Bình Thuận, Ủy ban 
nhân dân huyện Tuy Phong tổ chức trao tặng nhà 
tình nghĩa cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin. 

Căn nhà được xây dựng cho ông Nguyễn Văn 
Nỡ, tại khu phố 2, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy 
Phong (Bình Thuận), có trị giá 30 triệu đồng, do 
Quỹ nỗi đau da cam TTXVN trao tặng. Ông 
Nguyễn Thành Tâm, Chủ tịch Hội nạn nhân chất 
độc da cam/dioxin Bình Thuận cho biết, đây là 
món quà tinh thần vô cùng ý nghĩa, giúp những 
nạn nhân da cam có thêm nghị lực vượt qua khó 
khăn trong cuộc sống. 

Để góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, năm 
2006, Quỹ nỗi đau da cam TTXVN được thành lập 
nhằm tạo cầu nối liên lạc, kêu gọi sự ủng hộ của 

các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước chia sẻ 
nỗi đau với các nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc 
da cam/dioxin. Trong thời gian tới, TTXVN tiếp tục 
duy trì và tăng cường hơn nữa hoạt động nhân 
đạo đầy ý nghĩa này. 

Cùng với TTXVN, Hội nạn nhân chất độc da 
cam/dioxin Bình Thuận từ tháng 8/2013 đến nay 
đã tặng gần 1.000 phần quà trị giá gần 400 triệu 
đồng cho các nạn nhân da cam trên địa bàn tỉnh. 
Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Bình Thuận 
đã vận động xây dựng Trung tâm nuôi dưỡng và 
chăm sóc nạn nhân chất độc da cam của tỉnh với 
số tiền gần 2,3 tỷ đồng; dự kiến Trung tâm sẽ xây 
dựng vào năm 2014. 

Nguyễn Thanh 
Tin tức.- 2013.- Số 276 

(ngày 21 tháng 11).- Tr.6 
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TIEÁN TÔÙI XOÙA BOÛ BAÏO LÖÏC GIA ÑÌNH 
ình Thuận phấn đấu đến năm 2015 đạt 70% 
số người bị bạo lực gia đình sẽ được tư vấn, 

được hỗ trợ và chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp. 
Đó là mục tiêu được đặt ra tại Hội nghị sơ kết công 
tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ Bình Thuận 
tổ chức sáng 28/11. 

 

Ông Mai Văn Anh, Phó Ban chỉ đạo "Vì sự tiến 
bộ phụ nữ" của tỉnh Bình Thuận nhấn mạnh, thời 
gian tới, Ban chỉ đạo sẽ tiếp tục thực hiện lồng 
ghép nội dung phòng chống bạo lực gia đình vào 
các chương trình xóa đói giảm nghèo, đào tạo 
nghề, xây dựng nông thôn mới…nhằm hỗ trợ phụ 
nữ phát triển và nâng cao nhận thức bình đẳng 
giới trong nhân dân. Các mô hình, các câu lạc bộ 
gia đình hạnh phúc được nhân rộng và thu hút sự 
tham gia của nam giới.  

Đẩy mạnh công tác bình đẳng giới, xóa bỏ bạo 
lực gia đình 

Sau 3 năm thực hiện, công tác bình đẳng giới 
"Vì sự tiến bộ của phụ nữ" tỉnh Bình Thuận đã đạt 
được nhiều kết quả, trong đó quan trọng nhất là 
việc nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong 
đời sống gia đình và giảm thiểu tình trạng bạo lực 
gia đình. 

Trong năm 2013, số vụ bạo lực gia đình đã 
giảm thiểu đáng kể, toàn tỉnh chỉ xảy ra 383 vụ, 
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giảm 608 vụ so với năm 2012. Chương trình bình 
đẳng giới được lồng ghép thực hiện đồng thời với 
nhiều chương trình khác như đề án “Giáo dục 5 
triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”; “Giỏi việc nước đảm 
việc nhà”; “Toàn dân tham gia xây dựng đời sống 
văn hóa”... Để cụ thể các nội dung của chương 
trình, các sở, ban, ngành đã đẩy mạnh tổ chức 
tuyên truyền sâu rộng tuyến cơ sở thông qua các 
tờ rơi, tài liệu, các cuộc thi tìm hiểu về phòng, 
chống bạo lực gia đình, tổ chức tọa đàm về phòng, 
chống bạo lực gia đình, cách xây dựng và bảo vệ 
tổ ấm gia đình...  

Thông qua chương trình, nhiều mô hình mới 
như: Điểm tư vấn phòng chống bạo lực gia đình; 
Tổ hòa giải xây dựng gia đình hạnh phúc; Tổ phụ 
nữ giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình…đã 
phát huy hiệu quả trong việc hỗ trợ kịp thời cho 
phụ nữ. Đến nay đã có 76 trong tổng số 127 xã, 
phường thành lập Ban chỉ đạo mô hình phòng 
chống bạo lực gia đình, thành lập 185 nhóm tuyên 
truyền phòng, chống bạo lực gia đình và thành lập 
56 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. 

Hồng Hiếu 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch.- 2013.- Số 1053 

 (ngày 5 tháng 12).- Tr.14

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Öu tieân caáp nöôùc saïch cho vuøng khoù khaên vaø caùc noâng thoân môùi 
rong những năm gần đây, Bình Thuận là 
một trong những tỉnh được tiếp nhận nguồn 

vốn của các nước Úc, Đan Mạch, Hà Lan, cùng 
với nguồn vốn trong nước để thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh 
môi trường nông thôn. Từ nguồn vốn trên, 
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường 
nông thôn tỉnh Bình Thuận đã có những giải 
pháp và đổi mới hoạt động để hỗ trợ người dân 
nông thôn tiếp cận với nguồn nước sạch. 

Ông Lý Hữu Phước, Giám đốc Trung tâm 
Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn 
Bình Thuận cho biết: Từ năm 2009, Bình Thuận 
được tiếp nhận nguồn vốn viện trợ không hoàn 
lại từ 3 nhà tài trợ Úc – Đan Mạch – Hà Lan 
theo phương thức hòa đồng ngân sách để thực 
hiện Chương trình MTQG Nước sạch để thực 
hiện và vệ sinh môi trường nông thôn. Từ nguồn 
vốn này, trong 3 năm (2009 – 2011), Trung tâm 
đã đầu tư xây dựng, nâng cấp và mở rộng 13 
công trình cấp nước tập trung, với tổng công 
suất là 6.935 m3/ngày đêm, góp phần giải quyết 
tình trạng thiếu nguồn nước sạch cho người dân 
khu vực nông thôn, nhất là vào mùa khô. Hầu 
hết các công trình cấp nước do trung tâm quản 
lý đều được vận hành khai thác tốt theo hướng 
chuyên nghiệp, duy trì bền vững, không có bất 
kỳ công trình nào bị hư hỏng phải ngưng hoạt 
động, được trung ương, các nhà tài trợ và các 
tỉnh bạn đánh giá cao. 

Đến cuối năm 2011, có 42,74% người dân 
nông thôn toàn tỉnh được sử dụng nước sạch từ 
các công trình cấp nước tập trung và nhỏ lẻ. 
Trong đó có 32,18% người dân nông thôn sử 
dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập 
trung và đạt mức trung bình so với cả nước… 
Riêng tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số lắp đặt 
đồng hồ nước đạt 48,69%; có khoảng 76% số 
hộ đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng và 
tiếp cận nguồn nước sạch từ các công trình cấp 
nước tập trung. Riêng chỉ còn xã La Dạ, (huyện 
Hàm Thuận Bắc) chưa có công trình cấp nước 
tập trung… Thực hiện mục tiêu về cấp nước 

sạch của Chương trình MTQG nước sạch và vệ 
sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 – 
2015 được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 
366/QĐ-TTg ngày 31/3/2012, đến cuối năm 
2015, Bình Thuận phấn đấu đạt trên 45% dân 
số nông thôn sử dụng nước sạch từ công trình 
cấp nước tập trung và nhỏ lẻ. 

Hiện Trung tâm đang rà soát, đề xuất các sở, 
ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh phân bổ 
kinh phó ưu tiên đầu tư xây dựng nâng cấp, mở 
rộng các công trình cấp nước tập trung. Trung 
tâm ưu tiên đầu tư tại địa bàn các vùng đặc biệt 
khó khăn, phục vụ các đối tượng hộ nghèo, 
đồng bào dân tộc thiểu số và 21 xã xây dựng 
nông thôn mới để đạt mục tiêu xây dựng cấp 
nước sạch cho người dân theo tiêu chí 17 về 
xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2012, 
trung tâm đã và đang xúc tiến xây dựng công 
trình cấp nước tập trung tại 2 xã Tân Đức (Hàm 
Tân), Sông Lũy (Bắc Bình), với tổng vốn đầu tư 
trên 20 tỷ đồng; dự kiến xây dựng thêm một 
công trình ở xã Tân Thuận (Hàm Thuận Nam)… 

Cùng với đó, từ năm 2006, Trung tâm đã áp 
dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 
9001:2000, hiện nay là ISO 9001:2008 trong lĩnh 
vực cung cấp nước sinh hoạt nông thôn (là đơn 
vị duy nhất trong cả nước áp dụng hệ thống 
quản lý chất lượng ISO thuộc lĩnh vực cung cấp 
nước sinh hoạt nông thôn). Hiện nay, đơn vị tiếp 
tục rà soát, cải tiến nội dung các quy trình ISO, 
nhất là các quy trình liên quan đến công tác 
cung cấp nước sạch cho người dân như: Lắp 
đồng hồ nước, cung cấp sử dụng nước, xử lý 
thông tin phản ánh của khách hàng… theo 
hướng đơn giản, tinh gọn, hiệu quả để người 
dân tại khu vực cấp nước của các nhà máy 
nước có thể liên hệ ký kết hợp đồng, thi công 
lắp đặt và sử dụng nước dễ dàng, nhanh chóng. 

Lan Ngọc 
Lao động xã hội.- 2013.- Số 124 

(ngày 15 tháng 10).- Tr.12 
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Ñöùc Linh (Bình Thuaän):  

GIAÙM SAÙT 79 COÂNG TRÌNH PHUÙC LÔÏI DAÂN SINH 
rong năm 2013 Ban Thanh tra nhân dân, Ban 
giám sát đầu tư cộng đồng 13/13 xã, thị trấn 

huyện Đức Linh (Bình Thuận) đã xây dựng kế 
hoạch và giám sát tổng cộng được 79 công trình 
phúc lợi phục vụ dân sinh ở cộng đồng dân cư và 
công trình giao thông nông thôn từ nguồn ngân 
sách Nhà nước; giám sát nguồn vốn nhân dân tự 
đóng góp làm 125 công trình thuộc 13 xã, thị trấn. 
Qua giám sát không phát hiện sai phạm, đã góp 

phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm 
bảo cho chất lượng các công trình được thực hiện 
đúng quy mô, yêu cầu kỹ thuật và đáp ứng được 
lợi ích của nhân dân. 

V.M 
Đại đoàn kết.- 2013.- Số 350 

(ngày 16 tháng 12).- Tr.7 
Cùng đưa tin: Lao động xã hội Số 151

__________________________________ 

HAØM TAÂN: DÖÏ HOÄI  NGHÒHAØM TAÂN: DÖÏ HOÄI  NGHÒHAØM TAÂN: DÖÏ HOÄI  NGHÒHAØM TAÂN: DÖÏ HOÄI  NGHÒ AN TOAØN GIAO THOÂNG AN TOAØN GIAO THOÂNG AN TOAØN GIAO THOÂNG AN TOAØN GIAO THOÂNG    
an ATGT và Đài truyền thanh huyện Hàm Tân, 
Bình Thuận phối hợp tổ chức Hội thi tuyên 

truyền Luật Giao thông đường bộ. Có 3 đội thi 
được chọn từ các Hội CCB cơ sở trong huyện, mỗi 
đội gồm 3 thành viên, thuộc Hội CCB xã Tân 
Thắng, xã Thắng Hải và thị trấn Tân Minh. Các đội 
trải qua các nội dung: Sa hình, kỹ năng, kiến thức 
và trách nhiệm tuyên truyền. Hầu hết các đội thi đã 
thể hiện khá tốt phần thi của mình, phần liên hệ 

với thực tế cán bộ hội viên ở các cơ sở Hội đã có 
những hoạt động rất tích cực tuyên truyền thực 
hiện Luật Giao thông đường bộ tại địa bàn nơi cư 
trú. Kết quả Đội của xã Thắng Hải đoạt giải nhất. 

Đoàn Văn Lăng 
Cựu chiến binh Việt Nam.- 2013.- Số 997 

(ngày 12 tháng 12).- Tr.6 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

ÑAØO TAÏO NGHEÀ VAØ GIAÛI QUYEÁT VIEÄC LAØM CHO NGÖÔØI KHUYEÁT TAÄTÑAØO TAÏO NGHEÀ VAØ GIAÛI QUYEÁT VIEÄC LAØM CHO NGÖÔØI KHUYEÁT TAÄTÑAØO TAÏO NGHEÀ VAØ GIAÛI QUYEÁT VIEÄC LAØM CHO NGÖÔØI KHUYEÁT TAÄTÑAØO TAÏO NGHEÀ VAØ GIAÛI QUYEÁT VIEÄC LAØM CHO NGÖÔØI KHUYEÁT TAÄT    
ự án “Hỗ trợ hòa nhập kinh tế, xã hội và việc 
làm cho người khuyết tật” do Cơ quan hợp tác 

quốc tế phát triển Tây Ban Nha và Hội chữ thập đỏ 
Tây Ban Nha tài trợ, được triển khai tại Bình 
Thuận từ năm 2012. Đến nay, dự án đã ký kết với 
16 doanh nghiệp, trung tâm dạy nghề trong tỉnh để 
xây dựng chương trình đào tạo nghề cho người 
khuyết tật và bước đầu đã tiến hành đào tạo nghề, 
giới thiệu việc làm cho 82 người khuyết tật đang 
trong độ tuổi lao động. Sau hơn 1 năm triển khai, 
dự án đã giúp nhiều người khuyết tật trong độ tuổi 
lao động được học nghề và tìm được việc làm 
thích hợp. Đặc biệt dự án đã giúp người khuyết tật 

vượt qua mặc cảm để hòa nhập cuộc sống cộng 
đồng. Hiện nay, toàn tỉnh Bình Thuận có khoảng 
19.800 người khuyết tật, trong đó người trong độ 
tuổi lao động đang thất nghiệp chiếm tỷ lệ khá cao. 
Trong thời gian tới, Ban điều hành dự án tỉnh tiếp 
tục xem xét, xây dựng kế hoạch và tiếp tục rà soát 
các đối tượng người khuyết tật có nhu cầu học 
nghề trên địa bàn tỉnh để tổ chức đào tạo ngyề, 
giúp họ sớm hòa nhập cộng đồng. 

PV 
Lao động xã hội.- 2013.- Số 142 

(ngày 26 tháng 11).- Tr.4 
Cùng đưa tin: Tin tức Số 279 

__________________________________ 

LLVT LLVT LLVT LLVT TTTTænh Bình Thuaän vaø Sö ñoaøn 302 (ænh Bình Thuaän vaø Sö ñoaøn 302 (ænh Bình Thuaän vaø Sö ñoaøn 302 (ænh Bình Thuaän vaø Sö ñoaøn 302 (Quaân Quaân Quaân Quaân khu 7):khu 7):khu 7):khu 7):    

Phoái hôïp dieãn taäp phoøng ngöï bôø bieån 
ừ ngày 11 đến ngày 19-10, tại vùng biển huyện 
Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, Sư đoàn 302 phối 

hợp với LLVT tỉnh Bình Thuận tổ chức thành công 
cuộc diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên, 1 cấp, đề 
mục “Trung đoàn bộ binh phòng ngự đánh địch đổ 
bộ đường biển”, có 1 tiểu đoàn thực binh. Sư đoàn 
302 và LLVT tỉnh Bình Thuận đã phối hợp chặt chẽ 
làm tốt công tác chuẩn bị, hệ thống văn kiện đúng 
quy cách tham mưu, tổ chức hiệp đồng tốt. Cán 
bộ, chiến sĩ hai đơn vị đã nắm chắc nguyên tắc, ý 

định chiến đấu, vận dụng linh hoạt vào địa hình, 
xử lý tốt các tình huống, bảo đảm an toàn. Kết quả 
diễn tập được Bộ tư lệnh Quân khu 7 đánh giá đạt 
giỏi. Quân khu 7 đã khen thưởng 21 tập thể, cá 
nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập. 

Đàm Tuấn Tuấn 
Quân đội nhân dân.- 2013.- Số 18869 

(ngày 20 tháng 10).- Tr.3 
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Toång keát dieãn taäp khu vöïc phoøng thuû naêm 2013 
ỉnh Bình Thuận vừa tiến hành tổng kết thực 
hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh 

năm 2013. Cơ quan quân sự các cấp đã tham 
mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, hoàn 
thành tốt các nội dung, đạt mục tiêu, yêu cầu đề 
ra. Tỉnh đã huy động lực lượng dân quân, tự vệ, 
dự bị động viên, phương tiện, tàu thuyền tham gia 
đáp ứng nhiệm vụ. Cấp ủy Đảng, Sở, ban, ngành, 
từng cán bộ đã nắm vững nội dung, nguyên tắc, 

vận dụng sát thực tiễn, chức trách nhiệm vụ, phối 
hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, xử trí 
tốt các tình huống. Qua diễn tập, UBND tỉnh đã 
tặng bằng khen cho 13 tập thể, 18 cá nhân có 
thành tích xuất sắc. 

Duy Thỉnh 
Quân đội nhân dân.- 2013.- Số 18941 

(ngày 31 tháng 12).- Tr.3 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Thaønh phoá bieån Phan Thieát coù toå caûnh saùt giao thoâng nöõ 
gày 26.11, Công an TP. Phan Thiết (Bình 
Thuận) đã ra mắt tổ (CSGT) nữ làm công tác 

đứng chốt, phân luồng và chống ùn tắc giao thông. 
Tổ CSGT nữ của Công an TP.Phan Thiết gồm 

10 cán bộ, chiến sĩ được tuyển chọn từ các đơn vị 
nghiệp vụ khác trong lực lượng Công an tỉnh sẽ 
cùng các đồng nghiệp nam tuần tra, kiểm soát, xử 
lý vi phạm giao thông trên toàn địa bàn. 

Theo lãnh đạo công an TP. Phan Thiết, việc ra 
mắt đội nữ CSGT nhằm tạo hình ảnh thân thiện 
trong mắt người dân và du khách khi đến thủ đô 
resort Hàm Tiến – Mũi Né tham quan nghỉ dưỡng. 

P.Nhiên 
Lao động.- 2013.- Số 275 
(ngày 27 tháng 11).- Tr.3 

Các báo cùng đưa tin: Tuổi trẻ số 323/ Thanh 
niên Số 331/ Pháp luật Tp.HCM Số 322 

_____________________________________ 

KHEN THÖÔÛNG LÖÏC LÖÔÏNG TRUY BAÉT LONG “ROÀNG ÑOÛ”KHEN THÖÔÛNG LÖÏC LÖÔÏNG TRUY BAÉT LONG “ROÀNG ÑOÛ”KHEN THÖÔÛNG LÖÏC LÖÔÏNG TRUY BAÉT LONG “ROÀNG ÑOÛ”KHEN THÖÔÛNG LÖÏC LÖÔÏNG TRUY BAÉT LONG “ROÀNG ÑOÛ”    
gày 23-12, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê 
Tiến Phương đã tặng bằng khen cùng 4 triệu 

đồng cho tập thể Phòng Cảnh sát Truy nã tội 
phạm Công an tỉnh Bình Thuận nhằm biểu dương 
thành tích trong vụ truy bắt Long “rồng đỏ” cùng 
đàn em. Ngoài ra, trung tá Vũ Văn Sự, đội trưởng 
đội truy bắt đối tượng truy nã, cũng được tặng 
bằng khen và 2 triệu đồng. 

Như báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 9-
12, một nhóm côn đồ đột nhập Trung tâm Chữ 
bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh Bình 
Thuận chém trọng thương một bảo vệ và giải cứu 
học viên Nguyễn Ngọc Long (đối tượng cai nghiện 

bắt buộc, biệt danh Long “rồng đỏ”, SN 1977, trú 
tỉnh Khánh Hòa). Đến trưa 11-12, Công an tỉnh 
Bình Thuận đã bắt giữ Huỳnh Văn Cảnh (SN 1990, 
trú huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận), học viên 
trốn khỏi trung tâm ngày 4-12 và cũng là người 
tham gia giải cứu Long. Sau đó, thấy không thể 
tiếp tục trốn tránh, ngày 18-12, Long “rồng đỏ” và 1 
đàn em đã ra đầu thú sau gần 10 ngày bị truy nã. 

B.Long 
Người lao động.- 2013.- Số 6348 

(ngày 24 tháng 12).- Tr.2 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

VaÄn ñoäng nhaân daân giao noäp vuõ khí, vaät lieäu chaùy noå 
ại tá Nguyễn Văn Minh - Phó Giám đốc Công 
an tỉnh Bình Thuận vừa chủ trì hội nghị sơ kết 

thực hiện Pháp lệnh 16 của UBTV Quốc hội (khóa 
XII) và Kế hoạch của Bộ Công an về tổng kiểm tra 
và mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp 
vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đồng thời quán 
triệt chỉ đạo thực hiện Nghị định 36 của Chính phủ 
về quản lý, sử dụng pháo dịp Tết Nguyên đán 
Giáp Ngọ 2014. 

Theo báo cáo cho biết, sau hơn một năm triển 
khai thực hiện tuyên truyền, vận động, người dân 
đã giao nộp 71 đầu đạn, đạn cối và đạn pháo các 
loại, 19 quả bom, mìn, 13 quả lựu đạn, 826 viên 
đạn nhọn, 1 thùng đạn AR15 và hàng trăm khẩu 
súng các loại. Công an các địa phương đã phát 

hiện, bắt và thu giữ được 69,23kg thuốc nổ, 18m 
dây cháy chậm, 80 kíp nổ và 13 bô máy xung điện. 

Đồng thời kiểm tra, phát hiện, lập biên bản xử 
phạt vi phạm hành chính 20 trường hợp với số tiền 
hơn 68 triệu đồng. Hội nghị đã trao tặng Bằng 
khen của UBND tỉnh cho 2 tập thể và 2 cá nhân. 

Công an tỉnh cũng tặng giấy khen cho 10 tập 
thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc 
triển khai thực hiện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật 
liệu nổ, công cụ hỗ trợ 

P.V  
Công an nhân dân.- 2013.- Số 3057 

(ngày 9 tháng 12).- Tr.3 
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NHAÂN ROÄNG MOÂ HÌNH ÑOÄI TAØU DÒCH VUÏ THU MUA HAÛI SAÛN TREÂN BIEÅN 

 
Đội tàu khai thác đánh bắt xa bờ của TP Phan Thiết (Bình Thuận). 

hai thác hải sản xa bờ là nhu cầu thực tế và là 
xu hướng phát triển tất yếu trong chiến lược 

biển của nước ta. Những năm qua, cùng với sự 
phát triển của lực lượng khai thác xa bờ, mạng 
lưới dịch vụ hậu cần nghề cá ở Bình Thuận có 
chuyển biến tích cực. Đáng chú ý, các mô hình 
mới trong sản xuất như đội tàu dịch vụ thu mua hải 
sản trên biển cũng đã hình thành, phát triển, góp 
phần nâng cao hiệu quả, bảo đảm an toàn trong 
sản xuất trên vùng biển xa bờ. 

Hình thành từ thực tiễn những năm cuối thập 
niên 1990, ngư trường còn thuận lợi, nguồn lợi hải 
sản phong phú, các loại hải sản có giá trị kinh tế 
cao đều được xuất khẩu mang lại nguồn thu nhập 
cao cho các doanh nghiệp và ngư dân. 

Tại vùng biển Phú Quý (Bình Thuận), nguồn lợi 
chủ yếu cho giá trị kinh tế cao là mực. Tuy nhiên, 
do không có phương tiện cũng như thiết bị bảo 
quản đúng tiêu chuẩn, cho nên khi đánh bắt được 
thì các tàu khai thác phải đưa vào bờ ngay. 

Vì vậy, thời gian bám biển không được liên tục, 
dẫn đến chi phí cho những chuyến đi biển tăng 
cao. 

Trước thực tế này, một số chủ doanh nghiệp 
thu mua, chế biến hải sản ở huyện đảo Phú Quý 
đã nghĩ ra mô hình tàu dịch vụ thu mua và chế 
biến hải sản ngay trên biển. 

Doanh nghiệp tư nhân Hải Hiến (Phú Quý) lúc 
đầu đóng tàu sắt vừa cung ứng dầu vừa thu mua 
hải sản. 

Qua một thời gian, thấy nhu cầu của các tàu 
khai thác muốn bán sản phẩm ngay trên biển ngày 
càng nhiều, cho nên quyết định đóng thêm ba tàu 
đông lạnh công suất 400 đến 500 CV chuyên thu 
mua hải sản và chế biến trên biển. Ông Trần Văn 
Hiến, chủ doanh nghiệp Hải Hiến cho biết: "Khi có 
tàu dịch vụ thu mua hải sản trên biển thì ngư dân 
được lợi rất nhiều. Chi phí cho một chuyến đi biển 
giảm xuống. Giá bán sản phẩm trên biển bằng 
hoặc cao hơn trong bờ, bởi hàng còn tươi cho giá 
trị kinh tế cao hơn so với mang vào bờ khi chất 
lượng đã giảm đáng kể". Mặc dù chi phí cho mỗi 
chuyến đi thu mua hơn 100 triệu đồng, nhưng hầu 
hết sản phẩm có giá trị kinh tế cao hơn hẳn, cho 
nên doanh nghiệp vẫn thu được lãi cao. 

Ông Nguyễn Phước Kim, Phó Giám đốc Doanh 
nghiệp tư nhân chế biến hải sản Kim Hoa ở thôn 
Triều Dương, xã Tam Thanh (Phú Quý) cho biết: 
"Thời gian đầu, tôi đóng tàu Hải Phú 1 có hầm cấp 
đông 20 CV, giữ nhiệt độ -30oC, với mục đích chỉ 
là thu mua mực ngay trên biển để giữ tươi thôi. 
Nhưng hiệu quả rất bất ngờ. Đối tác nước ngoài 
mua với giá rất cao. Các tàu khai thác cũng được 
lợi nhiều khi bán sản phẩm ngay trên biển, cho 
nên họ đã chủ động tìm đến chúng tôi". Từ đó, 
doanh nghiệp Kim Hoa đã phát triển đội tàu dịch 
vụ thu mua lên ba chiếc, công suất từ 500 đến 650 
CV, có hầm đông lạnh chứa 50 tấn sản phẩm. Mỗi 
chuyến hoạt động trên biển từ 18 - 22 ngày ở các 
ngư trường xa bờ như Côn Sơn, nhà giàn DK1... 
mang lại lợi nhuận hơn 100 triệu đồng/chuyến. 

Từ những thành công này, nhiều doanh nghiệp 
và cá nhân ở Bình Thuận đã mạnh dạn đóng mới 
tàu có công suất lớn từ 200 CV trở lên làm dịch vụ 
hậu cần và thu mua hải sản trên biển. Giá trị mỗi 
tàu khoảng từ 2 đến 3 tỷ đồng, mỗi năm thu lợi 
nhuận bình quân hơn một tỷ đồng. Chỉ sau ba 
năm, doanh nghiệp đã thu hồi vốn và làm ăn có lãi. 
Theo Chi cục Thủy sản Bình Thuận, cao điểm vào 
năm 2008, đội tàu dịch vụ thu mua hải sản trên 
biển của Bình Thuận phát triển mạnh với gần 200 
chiếc, công suất từ 400 CV đến 650 CV, hầu hết 
đều có tủ cấp đông và hầm lạnh bảo quản sản 
phẩm. 

Gắn kết với đội tàu khai thác Các tàu dịch vụ 
thu mua đều có sức chứa từ 40 tấn sản phẩm trở 
lên, cho nên để bảo đảm thu mua đủ sản lượng, 
thì việc liên kết với các tàu khai thác là điều tất 
yếu. 

Mặt khác, tàu đánh bắt xa bờ cũng cần gắn kết 
với tàu dịch vụ thu mua để giảm chi phí nhiên liệu 
vào bờ, tăng thời gian khai thác trên biển, không 
bỏ lỡ cơ hội bám sát ngư trường, làm tăng hiệu 
quả kinh tế. 

Thông thường, mỗi tàu dịch vụ thu mua đều có 
quan hệ với một hoặc nhiều tàu khai thác có cùng 
ngành nghề, hoạt động cùng ngư trường, có mối 
quan hệ thân thiết, gắn bó, liên kết khai thác đánh 
bắt trên biển. Với số lượng tàu đánh bắt xa bờ 
trong tỉnh còn hạn chế so với năng lực đội tàu thu 
mua, thì việc mở rộng quan hệ với tàu khai thác ở 
ngoài tỉnh rất được chú trọng. Bình quân mỗi tàu 
dịch vụ thu mua ở Bình Thuận gắn kết từ tám tàu 
trở lên, chủ yếu là tàu các tỉnh Bình Định, Phú 
Yên, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, 
Kiên Giang... hoạt động tại các vùng biển Trường 
Sa, Côn Sơn, nhà giàn DK... 

Mỗi chuyến ra khơi, tàu khai thác chỉ cần liên 
lạc bằng điện thoại hay bộ đàm, hẹn gặp nhau tại 
một tọa độ đã được định vị, tàu thu mua sẽ gặp đội 
tàu khai thác tại ngư trường đang đánh bắt. Anh 
Ngô Minh Hên, là lao động trên tàu dịch vụ thu 
mua công suất 500 CV của Doanh nghiệp tư nhân 
Phú Cường (Phú Quý) cho biết: "Tàu thu mua khi 
ra biển mang theo nhiên liệu, lương thực, thực 
phẩm không chỉ cho mình mà còn dự phòng để 
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cung cấp cho tàu khai thác. Khi tàu khai thác có 
sản phẩm sẽ điện cho tàu dịch vụ đến thu mua, sơ 
chế hoặc chế biến ngay trên tàu, tùy theo loại mặt 
hàng. Tàu dịch vụ cũng sẽ chuyển thực phẩm, rau 
tươi, các nhu yếu phẩm thiết yếu cho tàu khai thác 
như là món quà tặng, không lấy tiền. Nếu cung 
cấp nhiên liệu với số lượng nhiều thì mới tính tiền. 
Mua hàng xong, tàu dịch vụ sẽ đi tới tàu khác cách 
đó khoảng 6-7 hải lý để tiếp tục công việc mua và 
giao hàng". Phương thức thanh toán giữa các tàu 
cũng rất đơn giản và tiện lợi. 

Căn cứ vào số lượng hàng đã mua trên biển, 
chỉ cần điện vào bờ, tiền sẽ được chuyển vào tài 
khoản hoặc được trao tận tay cho người nhà của 
tàu khai thác. 

Theo đánh giá của Chi cục Thủy sản tỉnh Bình 
Thuận, đội tàu dịch vụ thu mua đã giúp cho chu 
trình hoạt động sản xuất trên biển được liên tục; 
giảm được nhiều chi phí trung gian; chất lượng 
sản phẩm khai thác được bảo quản tốt tạo ra 
nguồn nguyên liệu chất lượng cao cho các doanh 
nghiệp chế biến. Và điều cơ bản nhất là mang lại 
hiệu quả thật sự cho người sản xuất. Từ đây, xuất 
hiện hình thức tổ chức sản xuất liên kết trên biển 
rất hiệu quả, phát huy được tinh thần đoàn kết, 
tương trợ giúp đỡ nhau trong hoạt động sản xuất, 
giảm nhẹ các rủi ro. 

Các tàu đánh bắt xa bờ hoạt động dài ngày trên 
biển còn góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo 
của Tổ quốc. 

Hiện nay, đội tàu dịch vụ thu mua hải sản trên 
biển ở Bình Thuận hoạt động theo các mô hình 
hợp tác xã, doanh nghiệp, công ty và cá thể. 

Trong đó, mô hình hợp tác xã được đánh giá là 
có hiệu quả hơn cả do huy động được nguồn vốn 
của nhiều cổ đông; được ưu đãi vay vốn; cổ đông 
trực tiếp tham gia lao động trên tàu. Mô hình này 
chỉ có ở huyện Phú Quý. Đơn cử như Hợp tác xã 
thu mua hải sản Hòa Bình có năm tàu dịch vụ thu 
mua, trang thiết bị hiện đại, mỗi tàu có từ 10 - 15 
lao động. Một năm đi biển từ 8 - 9 chuyến, xã viên 
thu được lợi nhuận từ 60 - 80 triệu đồng. Lao động 
trên tàu có thu nhập ổn định từ hai đến ba triệu 
đồng/tháng, chưa kể tiền thưởng và các khoản thu 
nhập khác. Mô hình công ty thu mua, chế biến hải 
sản thành lập đội tàu dịch vụ thu mua để bảo đảm 
nguồn nguyên liệu ổn định, có giá trị kinh tế cao 
cũng được chú trọng. Nổi bật trong số này là Công 
ty TNHH Bích Thanh (TP Phan Thiết). 

Định hướng phát triển bền vững Theo số liệu 
của Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Thuận, toàn tỉnh 
hiện có 108 tàu dịch vụ thu mua hải sản trên biển. 
Trong đó, huyện đảo Phú Quý có 87 tàu, còn lại là 

của TP Phan Thiết, thị xã La Gi và huyện Tuy 
Phong. Phần lớn là tàu đông lạnh chuyên thu mua, 
chế biến mực. Chỉ có một số ít thu mua đa loài. 

Hiện nay, sản lượng khai thác hải sản của Bình 
Thuận hơn 175 nghìn tấn. Trong đó sản lượng 
khai thác xa bờ gần 91 nghìn tấn, chiếm tỷ trọng 
52%. Về giá trị theo thực tế ước đạt gần 2.100 tỷ 
đồng, chiếm 48,8% tổng giá trị sản lượng hải sản 
khai thác toàn tỉnh. Đội tàu khai thác xa bờ khoảng 
1.800 chiếc có công suất từ 90 CV trở lên, trong 
đó gần 150 chiếc làm nghề mành mực. Với cơ cấu 
ngành nghề nhóm tàu khai thác xa bờ so với cơ 
cấu tàu dịch vụ thu mua thì các loài cá do tàu dịch 
vụ thu mua vẫn chưa phong phú dẫn đến giá trị 
sản lượng chưa tương xứng với tiềm năng hiện 
có. 

Trao đổi ý kiến với tôi, Bí thư Huyện ủy kiêm 
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý Huỳnh Văn Hưng, 
thẳng thắn nhìn nhận: "Phú Quý có đội tàu dịch vụ 
thu mua hải sản trên biển lớn nhất tỉnh, nhưng chủ 
yếu thu mua mực. Với sản lượng mực ngày càng 
giảm do ngư trường không thuận lợi, thì hiệu quả 
hoạt động của tàu dịch vụ thu mua mực không còn 
cao như trước. Huyện bây giờ khuyến cáo bà con 
đóng tàu khai thác hải sản xa bờ. Những tàu thu 
mua mực hoạt động không hiệu quả thì chuyển đổi 
sang thu mua đa loài, nhất là các loại cá có giá trị 
kinh tế cao". 

Chi cục trưởng Thủy sản Bình Thuận, Huỳnh 
Quang Huy cho rằng: "Việc đưa ra chủ trương về 
phát triển đội tàu dịch vụ thu mua, hậu cần trên 
biển là hoàn toàn đúng hướng. Tuy nhiên, từng địa 
phương, từng ngành chức năng của tỉnh lại không 
định hướng cụ thể đóng tàu dịch vụ thu mua gì, đa 
loài hay một loài hải sản chuyên biệt. Bởi mỗi một 
loài có một cách thu mua và bảo quản riêng. Ngư 
dân thấy lợi cho nên hầu hết tự đóng tàu thu mua 
mực, dẫn đến sự chênh lệch khá lớn về cơ cấu 
nghề các nhóm tàu dịch vụ thu mua". 

Đây cũng chính là bài toán tỉnh Bình Thuận 
đang tập trung tháo gỡ, nhằm phát triển đội tàu 
dịch vụ thu mua, hậu cần trên biển một cách bền 
vững, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cùng với đó, 
xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất trên biển 
phù hợp thông qua cơ chế, chính sách khuyến 
khích, hỗ trợ của Nhà nước, tạo điều kiện phát 
triển nghề đánh bắt cá xa bờ, nhằm phát huy hiệu 
quả tổng hợp, đa mục tiêu gắn với bảo vệ chủ 
quyền quốc gia trên biển. 

Đình Châu 
Nhân dân.- 2013.- Số 21236 

(ngày 7 tháng 11).- Tr.1, 3 

_________________________________ 

TOÅ CHÖÙC KHAÙM, LAÄP HOÀ SÔ QUAÛN LYÙ SÖÙC KHOÛE BAN ÑAÀU CHO NGÖÔØI CAO TUOÅI 
háng 9/2013, UBND tỉnh Bình Thuận có quyết 
định cấp kinh phí 3,601 tỉ đồng để thực hiện Kế 

hoạch liên tịch số 2.896/KH/SYT-HNCT ngày 
22/11/2013 giữa Ban Đại diện Hội Người cao tuổi 
(NCT) và Sở Y tế đã kí về tổ chức triển khai lập hồ 
sơ chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho NCT trên địa 
bàn tỉnh. 

Ban Đại diện Hội NCT tỉnh hướng dẫn các Ban 
Đại diện Hội NCT huyện, thị xã, thành phố Phan 
Thiết phối hợp với Trung tâm Y tế và Bệnh viện 
huyện, thị xã, thành phố tổ chức khám sức khoẻ 
định kì cho NCT, tham mưu cho cấp uỷ đảng, 
chính quyền, phối hợp với các Hội, đoàn thể cùng 
cấp tham gia chăm sóc sức khoẻ cho NCT tại nơi 
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cư trú; chỉ đạo Hội NCT xã, phường, thị trấn phối 
hợp với Trạm Y tế xã lập danh sách, chuyển giấy 
mời của Bệnh viện và vận động người cao tuổi 
thực hiện khám sức khoẻ định kì. Sở Y tế tỉnh có 
trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo Y tế cơ sở phối hợp 
tổ chức khám sức khoẻ định kì, lập hồ sơ theo dõi, 
quản lí sức khoẻ cho NCT; hướng dẫn nội dung, 

mức chi và thực hiện thanh quyết toán theo quy 
định, phấn đấu năm 2013 có 30% tổng số NCT 
trong tỉnh được khám, cấp sổ quản lí sức khoẻ ban 
đầu nơi cư trú. 

Tin, ảnh Việt Quang 
Người cao tuổi.- 2013.- Số 148 

(ngày 11 tháng 12).- Tr.2
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HEÁT LOØNG VÌ NGÖÔØI BEÄNH 

 

Bác sĩ Lê Thị Dung, Phó Trưởng khoa Nội - Nhi - Nhiễm thăm khám 
cho người bệnh BHYT điều trị nội trú tại bệnh viện. 

ua hai năm 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, trên địa 
bàn tỉnh Bình Thuận đã xuất hiện nhiều tập thể, cá 
nhân tiêu biểu, điển hình. Một trong số đó là Chi 
bộ Bệnh viện TP Phan Thiết, đơn vị mới thành lập 
được sáu năm, nhưng đã có những thành tích nổi 
bật trong công tác khám, chữa bệnh. 

Năm 2007, Bệnh viện Phan Thiết được thành 
lập trên cơ sở tách ra từ Trung tâm y tế TP Phan 
Thiết. 

Sau khi Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận 
chuyển tới cơ sở mới thì toàn bộ cơ sở cũ được 
chuyển giao cho Bệnh viện Phan Thiết. Cơ cấu tổ 
chức của bệnh viện gồm có bốn phòng ban, mười 
khoa phòng và một đơn vị trực thuộc. Hoạt động 
của các bộ phận thực hiện theo phương án lồng 
ghép và chia sẻ việc cho nhau. 

Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bệnh viện TP Phan 
Thiết, bác sĩ Nguyễn Quang Thời cho biết, triển 
khai nghị quyết của chi bộ, Ban Giám đốc bệnh 
viện đã ban hành quy định tiêu chuẩn về phong 
cách, đạo đức, đặc biệt chú trọng việc xây dựng 
môi trường văn hóa giao tiếp. 

Quy định yêu cầu tất cả cán bộ, viên chức trong 
bệnh viện khi giao tiếp với người bệnh phải luôn 
tạo cho họ hy vọng, lạc quan và lòng kính trọng đối 
với người thầy thuốc. Sau một thời gian triển khai 
vấn đề này được cải thiện tích cực. Hầu hết cán 
bộ, công chức, viên chức bệnh viện có thái độ vui 
vẻ, cởi mở và thân thiện hơn, biết lắng nghe và trả 

lời các câu hỏi, yêu cầu của người bệnh với thái 
độ ân cần, hòa nhã. 

Ông Trần Văn Thoa, 73 tuổi, ở xã Tiến Thành, 
TP Phan Thiết điều trị tại khoa Nội-Nhi-Nhiễm nói: 
Tôi bị sốt, tim mạch, nên đã nằm điều trị nội trú 
được 11 ngày theo thẻ bảo hiểm y tế (BHYT). Tôi 
thấy các bác sĩ, điều dưỡng ở đây rất tận tụy, 
thường xuyên thăm khám, giải thích cho người 
bệnh với thái độ mềm mỏng, tôn trọng và rất lễ 
phép. Đây cũng là yếu tố tinh thần làm cho người 
bệnh mau khỏi bệnh. 

Theo từng năm, hoạt động khám, chữa bệnh và 
điều trị tại Bệnh viện TP Phan Thiết tăng theo cấp 
số nhân; trong đó, khám chữa bệnh ngoại trú 
chiếm phần lớn trong các hoạt động của bệnh 
viện. Năm 2007, có gần 72.500 lượt người tới 
khám bệnh, thì đến năm 2012, bệnh viện khám 
cho gần 220.000 lượt người, tăng gần gấp ba lần. 
Trước đây, thời gian khám bệnh một người trung 
bình là 7 phút 30 giây, nay đã tăng lên gần tám 
phút bảo đảm cho việc khám bệnh được kỹ và 
chất lượng hơn. Số lượt người bệnh đến điều trị 
nội trú cũng tăng gấp bốn lần so với năm đầu mới 
thành lập. Bác sĩ Lê Thị Dung, Phó trưởng khoa 
Nội-Nhi Nhiễm cho biết: tại khoa có 74 giường, 
bình quân có 60 bệnh nhân nằm điều trị. Nhưng 
khi số lượng người bệnh điều trị nội trú nhiều hơn 
so với khả năng đáp ứng, bệnh viện sẽ cố gắng kê 
thêm giường, hoặc điều phối bệnh nhân và giường 
bệnh giữa các khoa phòng trong bệnh viện, không 
để người bệnh phải nằm ghép. 

Hiện nay, số bệnh nhân có BHYT đăng ký ban 
đầu tại Bệnh viện Phan Thiết hơn 90 nghìn thẻ. 
Bình quân một ngày, bệnh viện phải tiếp nhận gần 
700 người đến khám bệnh. Vì vậy, áp lực trong 
công việc là rất lớn. Bác sĩ Nguyễn Quang Thời 
tâm sự: Xác định đây là vấn đề cốt lõi, Chi bộ 
Bệnh viện đã chọn vấn đề bức xúc cần giải quyết, 
đó là: "Nâng cao thái độ phục vụ bệnh nhân". Theo 
đó, cán bộ y tế phải nâng cao tinh thần phục vụ, 
chăm sóc bệnh nhân, đem lại sự hài lòng cho 
bệnh nhân. Thực hiện phương châm "phục vụ 
theo việc chứ không theo giờ", một trong những 
tập thể nổi bật của bệnh viện là Khoa xét nghiệm. 
Trưởng khoa Trần Thị Ngọc Hoa cho biết: Bình 
quân một ngày, khoa thực hiện xét nghiệm sinh 
hóa, huyết học hơn 500 mẫu, nhiều hơn với các 
bệnh viện cùng cấp. Nhằm cố gắng giảm bớt thời 
gian chờ đợi của người bệnh, tập thể cán bộ, kỹ 
thuật viên trong khoa phấn đấu trả kết quả phân 
tích trong thời gian sớm nhất, bình quân là 15 
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phút. Nhiều ca trực, kỹ thuật viên làm đến 21 giờ 
để bảo đảm các mẫu xét nghiệm đều được phân 
tích trong ngày. 

Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, hệ 
thống xếp hàng tự động được triển khai trong tất 
cả các khâu, giảm thủ tục hành chính, giảm phiền 
hà; tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí của bệnh 
nhân. Bác sĩ Nguyễn Văn Nhơn, Giám đốc Sở Y tế 
Bình Thuận đánh giá: Việc ứng dụng công nghệ 
thông tin của Bệnh viện Phan Thiết là rất hiệu quả, 
tạo sự ổn định và quản lý chặt chẽ. Chất lượng 
được nâng lên, số lượng người tới khám, chữa 
bệnh tăng lên đã góp phần giảm tải cho Bệnh viện 
đa khoa tỉnh. 

Song song với xây dựng môi trường văn hóa 
giao tiếp, Bệnh viện TP Phan Thiết phát động 
phong trào "Giáo dục rèn luyện để trở thành người 
thầy thuốc có quan hệ tốt với tập thể; là đồng 
nghiệp tốt sẽ là thầy thuốc hết lòng vì người bệnh". 

Ở Bệnh viện TP Phan Thiết, người bệnh đến 
khám, chữa bệnh bằng BHYT không có sự khác 
biệt so với các đối tượng khác. Ông Phạm Văn 
Mẹo, 70 tuổi, trú phường Lạc Đạo, TP Phan Thiết, 
bị hen suyễn hiện đang nằm điều trị tại khoa Nội-
Nhi-Nhiễm theo chế độ BHYT cho biết, ông đã 
nhiều lần tới điều trị nội trú và lần nào cũng được 
phục vụ rất tận tình, chu đáo. Qua khảo sát mức 
độ hài lòng của bệnh nhân đối với Bệnh viện TP 
Phan Thiết, kết quả có 74,25% bệnh nhân hài lòng 
ở mức độ "Tốt". 

Điều đó minh chứng tuy mới đi vào hoạt động 
được sáu năm, cơ sở bệnh viện xuống cấp, trang 
thiết bị hạn chế, mô hình và quy mô chưa phù hợp 
với bệnh viện tuyến huyện, nhưng Bệnh viện TP 
Phan Thiết đã tạo được những dấu ấn nổi bật 
trong công tác khám, chữa bệnh. 

 Đình Châu 
Nhân dân.- 2013.- Số 21234 

(ngày 5 tháng 11).- Tr.5 
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TÖØ HAI BAØN TAY TRAÉNGTÖØ HAI BAØN TAY TRAÉNGTÖØ HAI BAØN TAY TRAÉNGTÖØ HAI BAØN TAY TRAÉNG     
CB Nguyễn Đức Thu trở về quê hương Tân 
Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận sau hơn 

10 năm phục vụ trong quân đội. Không nghề 
nghiệp, không việc làm, không tài sản, tất cả 
không làm anh nhụt chí, sau khi dồn được ít vốn 
liếng, anh hạ quyết tâm mượn đất để trồng màu và 
chăn nuôi. 

Nhận thấy ở địa phương lúc này, nhân dân 
trồng điều nên có rất nhiều cỏ, anh Thu liền mượn 
tiền của người thân mua một cặp bò cái. Bò sinh 
nở, 2 thành 4, 4 thành 8, thu nhập của gia đình 
anh dần được cải thiện và mua được thêm đất. Từ 
số tiền lãi hàng năm, anh tiếp tục mở rộng diện 
tích, mua sắm nông cụ, trồng cây công nghiệp dài 
ngày như: điều, tiêu, cao su… Anh lại biết trồng 
cây ngắn ngày xen cây công nghiệp nên càng tích 

lũy thêm phần vốn, cộng với hằng năm thu nhập từ 
đàn bò khoảng 20 con, trong đó có 10 con sinh 
sản, đã giúp anh tái đầu tư sản xuất. Anh kể: Để 
các loại cây trồng và vật nuôi đạt hiệu quả kinh tế, 
anh phải đi tham quan học hỏi kinh nghiệm, nhờ 
vậy năng suất khi thu hoạch đã không phụ công 
anh: Cây điều có năm đạt 3 tấn/ha, cao su đạt 2 
tấn mủ quy khô/ha. 

Đến nay, gia đình CCB Nguyện Đức thu đã có 
tới 16 ha cao su, trong đó có 10 ha đang cho thu 
hoạch. Kinh tế gia đình còn tiến rất xa… 

Tuyết Trần 
Cựu chiến binh.- 2013.- Số 989 

(ngày 17 tháng 10).- Tr.7 

___________________________________ 

NGUY CÔ VÔÕ ÑAÄP THUÛY LÔÏI ÔÛ BÌNH THUAÄN 
heo Sở NN&PTNT Bình Thuận, toàn tỉnh hiện 
có 73 công trình thủy lợi hồ chứa được đưa 

vào vận hành và khai thác. Toàn bộ các công trình 
đều đã sử dụng từ 10 năm trở lên; cá biệt có công 
trình đã sử dụng gần 20 năm nhưng chưa hề 
được gia cố bảo trì. 

Theo biên bản kiểm tra hiện trạng các hồ thủy 
lợi do Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm 
kiếm cứu nạn tỉnh, Chi cục Thủy lợi và Công ty 
Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) tỉnh cho 
thấy, ở Hồ Sông Quao, một hồ thủy lợi lớn nhất 
Bình Thuận (có sức chứa gần 80 triệu m3, rộng tới 
6,8 km2, nằm ở xã Hàm Trí, H.Hàm Thuận Bắc) 
với sức chứa 70 triệu m3, đã xảy ra 72 vị trí sụt lún 
có đường kính từ  0,5m đến 3m; độ sâu từ 0,5m 
đến 1,5m. Trong đó đập chính nhánh trái có đến 
39 vị trí sụt lún. Đặc biệt, mái hạ lưu bị biến dạng 

dịch chuyển, nhưng đến nay các cơ quan chức 
năng của tỉnh vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. 

Ở hồ Cẩm Hang (H.Hàm Thuận Bắc) dù dung 
lượng nhỏ hơn Sông Quao, nhưng mặt đập lún 
sụt, mái hạ lưu xói lở. Khi nước dâng đến cao trình 
hơn 25m là nước thấm qua thân đập. Ở Bàu Hộc 
Tám (H.Hàm Thuận Bắc) xói lở phần cơ mái hạ 
lưu khá nghiêm trọng, tạo nhiều rãnh sâu. Phần cơ 
có nhiều lỗ rỗng hướng từ trên xuống, nguy cơ 
mất an toàn cho công trình rất cao. 

Ở H.Hàm Thuận Nam, các hồ Tà Mon, Đu Đủ 
đều xuất hiện vết lún sâu gần một mét. Riêng hồ 
Tân Lập còn xảy ra hiện tượng vết thấm qua thân 
đập, mái hạ lưu xói lở rất nghiêm trọng. 

Riêng đập Trà Tân (ở H.Đức Linh) đã xuống 
cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn 
cho công trình và cuộc sống của người dân hạ lưu. 
Đã xuất hiện sụt lún sâu, nước thấm qua thân đập, 

C 
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mái thượng, hạ lưu bị xói lở; tràn xả lũ và mái đập 
bị lú sụt. 

 
Hồ Sông Quao được xác định là xuống cấp nghiêm trọng 

Giải pháp nào an toàn ? 
Theo ông Vũ Thông Phán- Phó giám đốc Công 

ty KTCTTL Bình Thuận (đơn vị được giao nhiệm 
vụ khai thác các hồ thủy lợi) các hồ chứa không 
chỉ xuống cấp do yếu tố thời gian, mà còn do ý 
thức người dân. Hiện nhiều hồ chứa bị người dân 
lấn chiếm hành lang an toàn để sản xuất nông 
nghiệp, chăn nuôi. “Nhiều công trình đã đưa vào 
khai thác, nhưng vẫn chưa bàn giao cho tổ chức 
vận hành quản lý”- ông Phán nói. 

Theo ông Mai Chí- nguyên Phó giám đốc Sở 
NN&PTNT Bình Thuận, để vận hành an toàn các 
hồ đập, việc tu bổ sửa chữa, bảo trì phải được 
thực hiện đúng quy định.  “Có những đập như 
Sông Quao (sức chứa gần 80 triệu m3) mà gần 20 
năm nay không tu bổ là rất nguy hiểm. Tính mạng 
của hàng chục nghìn người dân hạ lưu bị đe dọa 
do thân đập xuống cấp”- ông Chí cảnh báo. 

Theo đại diện Công ty KTCTTL Bình Thuận thì 
các hồ chứa lớn như  Đá Bạc, Sông Quao, Tà 
Mon, Trà Tân… đã có kế hoạch tu sửa và được 
Chính phủ phê duyệt, nhưng chưa có vốn. 

Trao đổi với Thanh Niên, Giám đốc Sở 
NN&PTNT Bình Thuận Huỳnh Thanh Cảnh khẳng 
định: “Việc xuống cấp nghiêm trọng ở một số hồ 
đập thủy lợi trên địa bàn tỉnh được ngành nông 
nghiệp rất quan tâm chú ý, đặc biệt là ở hồ Sông 
Quao. Hiện chúng tôi đã có báo cáo cho Bộ 
NN&PTNT về tình trạng này”. 

Và giải pháp, ông Cảnh cho biết: “Trước mắt do 
chưa có kinh phí, chúng tôi yêu cầu vận hành và 
chứa nước ở thông số an toàn, điều tiết nước phù 
hợp trong mùa mưa bão. Về lâu dài vẫn phải chờ 
kinh phí mới có thể khắc phục triệt để”- ông Cảnh 
nói. 

Quế Hà 
Thanh niên.- 2013.- Số 305 

(ngày 1 tháng 11).- Tr.21 
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Khu baûo toàn thieân nhieân Nuùi OÂng (tænh Bình Thuaän): 

RÖØNG ÑAËC DUÏNG BÒ TAØN PHAÙ NGHIEÂM TROÏNG 
hu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông (huyện Tánh 
Linh, tỉnh Bình Thuận) có tổng diện tích rừng 

và đất rừng đặc dụng 25.468,5ha, do Ban quản lý 
Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Núi Ông quản lý. 
Tình trạng chặt phá rừng, lấn chiếm, sử dụng trái 
phép đất lâm nghiệp tại đây đã kéo dài nhiều năm 
và hiện đang diễn biến phức tạp... 

2.218ha rừng bị chặt phá 
Khu BTTN Núi Ông gồm 22 tiểu khu, trong đó 

đất có rừng chiếm 23.193,6ha. Nhiều năm qua nạn 
phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp ở KBTTN Núi 
Ông diễn biến phức tạp. 

Vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tỉnh Bình Thuận lập Đoàn kiểm tra tại lâm 
phần Ban quản lý KBTTN Núi Ông, phát hiện: Từ 
năm 2004 đến tháng 7-2013, tổng diện tích rừng 
và đất lâm nghiệp bị phá, lấn chiếm là 2.218,73ha 
(trong đó rừng sản xuất 1.172,86ha, rừng đặc 
dụng 1.045,87ha). Diện tích rừng bị tàn phá chủ 
yếu thuộc địa phận 6 xã, thị trấn của huyện Tánh 
Linh và 1 xã thuộc huyện Hàm Thuận Nam. 
Nghiêm trọng nhất là xã Gia Huynh có diện tích 
rừng và đất lâm nghiệp bị phá, lấn chiếm nhiều 
nhất lên đến 986,47ha, trong đó có tiểu khu 357B 
đã bị chặt phá hoàn toàn với khoảng 624,38ha. Xã 
Đức Bình có 586,24ha rừng bị phá, tiểu khu 343 là 
rừng sản xuất bị chặt phá gần hết với 407,76ha. 
Từ năm 2011 đến nay, rừng đặc dụng ở đây bị 
chặt phá với diện tích 177,86ha. Đặc biệt ở xã La 

Ngâu, huyện Tánh Linh có 70,7ha; xã Mỹ Thạnh, 
huyện Hàm Thuận Nam có 65,6ha rừng bị chặt 
phá. Theo Ban quản lý và Hạt kiểm lâm KBTTN 
Núi Ông, chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 2013 đã 
có 112 vụ vi phạm, trong đó phá rừng trái pháp 
luật 23 vụ, diện tích rừng bị phá là 28,896ha; khai 
thác rừng trái phép 65 vụ, thu 112,885m3 gỗ… Ban 
quản lý và bảo vệ rừng đã chuyển hồ sơ, tang vật, 
đối tượng vi phạm đến cấp có thẩm quyền để điều 
tra, xử lý. 

 
Hơn 2000m2 rừng đặc dụng Tiểu khu 251, xã La Ngâu 

thuộc KBTTN Núi Ông bị lâm tặc phá tháng 4-2013. 
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Thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý 
Hành vi phá rừng của "lâm tặc" hết sức liều lĩnh 

và manh động. Chúng thường chặt phá rừng vào 
ban đêm, hoặc mỗi ngày phá vài trăm mét để đối 
phó với lực lượng bảo vệ rừng. Phó chủ tịch 
Thường trực UBND huyện Tánh Linh Nguyễn Đình 
Lâm cho biết: Tình trạng mất rừng ở KBTTN Núi 
Ông diễn biến phức tạp. Điều đáng quan tâm nhất 
là nhiều diện tích rừng bị phá, lấn chiếm đã được 
người dân sang nhượng trái pháp luật qua tay 
nhiều người, nên việc xử lý, thu hồi hết sức khó 
khăn. Để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất 
rừng kéo dài trong thời gian qua trước hết trách 
nhiệm thuộc về Ban quản lý KBTTN Núi Ông, đặc 
biệt là vai trò của giám đốc, các trưởng trạm bảo 
vệ rừng. Việc phá rừng diễn ra nhiều năm liền 
nhưng Ban quản lý không ngăn chặn được. Rừng 
bị phá tới hơn 2.200ha nhưng số vụ mà Ban quản 
lý phát hiện và lập hồ sơ vi phạm chỉ có 
486,049ha. Đáng tiếc là nhiều khu vực rừng bị phá 
đã được trồng cao su nằm ngay xung quanh các 
trạm bảo vệ rừng, nhưng trạm trưởng và Giám đốc 
Ban quản lý KBTTN Núi Ông không xử lý được. 
Đối với đội ngũ viên chức trực tiếp bảo vệ rừng, 
tuy chưa có căn cứ để xác định hành vi tiêu cực, 
nhưng ở một bộ phận thể hiện ý thức trách nhiệm 
kém để lâm tặc phá rừng tái diễn với tính chất 
phức tạp và nghiêm trọng hơn. 

Trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất 
nông nghiệp của chính quyền cấp xã còn nhiều bất 
cập. Công tác quy hoạch, lập kế hoạch bảo vệ 
rừng đến khâu triển khai thực hiện, tuyên truyền, 
giáo dục còn buông lỏng. Chủ rừng và kiểm lâm 
chưa thường xuyên giáo dục người dân về pháp 
luật bảo vệ rừng, đấu tranh với các hành vi vi 
phạm. Một bài học về công tác quản lý cán bộ xảy 

ra chưa lâu, đó là năm 1997 huyện Tánh Linh khởi 
tố vụ án phá rừng và năm 1999 đưa ra xét xử hơn 
30 cán bộ, đảng viên. Mới nhất là năm 2012 và 
năm nay đã có 3 trạm trưởng bảo vệ rừng bị khởi 
tố, bắt giam, cách chức giám đốc KBTTN Núi 
Ông... 

Nhiều năm qua, các lực lượng liên ngành đã tổ 
chức nhiều đợt truy quét, phá bỏ cây trồng, tổ 
chức trồng lại rừng ở những diện tích bị phá tại 
KBTTN Núi Ông nhưng không hiệu quả. Theo 
Giám đốc kiêm Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm KBTTN 
Núi Ông Nguyễn Văn Lập: “Hơn 2.200ha diện tích 
rừng bị phá, lấn chiếm trái phép đến nay vẫn chưa 
thể thu hồi được. Hầu hết các diện tích này đã 
được người dân trồng cao su, mì hoặc điều. Đặc 
biệt, diện tích đã được trồng cao su từ 7 đến 8 
năm trước, hiện đang ở thời kỳ khai thác mủ. Vừa 
qua, KBTTN Núi Ông đã tổ chức trồng thử nghiệm 
hơn 5ha rừng ở khu giáp ranh nhưng sau 3 tháng 
đã bị "lâm tặc" nhổ hết”. 

Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện Tánh 
Linh Nguyễn Đình Lâm cho biết: Cấp ủy, chính 
quyền địa phương các cấp xác định rõ, dù khó 
khăn đến mấy cũng phải làm hết sức mình để bảo 
vệ rừng. Trước mắt, Ban quản lý KBTTN Núi Ông 
phải khôi phục, từng bước tổ chức trồng lại diện 
tích đã bị chặt phá, lấn chiếm trái phép, tăng 
cường vai trò, trách nhiệm của cán bộ ở các trạm, 
hạt kiểm lâm, kiểm lâm địa bàn, chủ rừng, chính 
quyền địa phương và nâng cao ý thức của người 
dân. Khi phát hiện phá rừng, các lực lượng này 
phải phối hợp ngăn chặn, xử lý dứt điểm. 

Huy Võ  
Quân đội nhân dân.- 2013.- Số 18879 

(ngày 30 tháng 10).- Tr.8 
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ÑOÄNG LÖÏC PHAÙT TRIEÅN NOÂNG THOÂN 
inh tế trang trại Bình Thuận có bước phát triển 
mạnh mẽ, đóng vai trò ngày càng quan trọng 

trong nền kinh tế của tỉnh và của cả nước nói 
chung, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, 
nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng tài 
nguyên. Đây là một nhân tố tích cực trong phát 
triển nền nông nghiệp hàng hóa, phát triển nông 
thôn mới. Tuy nhiên so với tiềm năng, sự phát 
triển đó là chưa tương xứng, đặc biệt là các loại 
hình trang trại lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản. 

Bình Thuận là tỉnh có tiềm năng lớn để phát 
triển đa dạng các loại hình kinh tế trang trại khác 
nhau. Về điều kiện tự nhiên, tổng diện tích đất 
nông nghiệp năm 2012 là 680.461 ha, chiếm 
87,1% diện tích tự nhiên của cả tỉnh. Đất đai màu 
mỡ là điều kiện để mở rộng, tăng quy mô và số 
lượng các loại hình trang trại khác nhau, nhất là 
các loại hình trang trại nông lâm kết hợp vườn ao 
chuồng, lâm nghiệp, thủy sản. 

Loại hình sản xuất trang trại ở Bình Thuận 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. Số lượng 
trang trại phát triển tập trung chủ yếu vào số lượng 
trang trại trồng trọt, chiếm 88,21% số lượng trang 
trại toàn tỉnh; trang trại chăn nuôi chỉ chiếm 8,16%; 
trang trại nuôi trồng thủy sản chiếm 2,49% và trang 
trại kinh doanh hỗn hợp chiếm 1,13%. Trang trại 
chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản chiếm tỷ lệ thấp 
cho thấy hai nghề này cũng còn nhiều bấp bênh, 
phụ thuộc nhiều vào thời tiết, giá cả vật tư phục vụ 
cho sản xuất đầu ra, đầu vào, ảnh hưởng của dịch 
bệnh, thiếu vốn… dẫn đến người dân chưa thật sự 
mặn mà để phát triển với quy mô lớn. 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. 

Bình Thuận là một trong những tỉnh thực hiện 
khá tốt việc tích tụ ruộng đất. Số liệu thống kê cho 
thấy, Bình Thuận ngày càng có nhiều trang trại 
được tích tụ đất đai để sản xuất, năm 2013 diện 
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tích đất bình quân 1 trang trại là 6,5 ha (tăng 1,5 
lần so năm 2006). Diện tích đất nông lâm nghiệp 
và thủy sản bình quân 1 trang trại cao nhất là vùng 
miền núi 7,7 ha; vùng cao, hải đảo 6,02 ha; đồng 
bằng 5,62 ha và trung du 5,08 ha. 

Cũng như nhiều địa phương khác trong cả 
nước, ở Bình Thuận phần lớn trang trại sử dụng 
lao động của gia đình là chính, một số trang trại có 
thuê lao động bên ngoài và chủ yếu lao động thuê 
theo thời vụ với 2.632 lao động bao gồm lao động 
của chủ hộ chủ trang trại và lao động thuê mướn. 
Kinh tế trang trại phát triển đả góp phần tạo việc 
làm cho lao động nông thôn. 

Các trang trại trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản 
sử dụng lao động trong gia đình chủ trang trại để 
tham gia vào công việc sản xuất kinh doanh chiếm 
21,56%; lao động thuê mướn thường xuyên chiếm 
60,9%. Trong khi đó lao động thuê mướn thời vụ là 
2.622 người, chiếm 49,52%. Điều này cho thấy 
các trang trại còn gặp nhiều khó khăn trong việc 
thuê mướn lao động. 

Số liệu thống kê cũng cho thấy, kinh tế trang trại 
ở Bình Thuận phát triển theo hướng sản xuất hàng 
hóa ngày càng lớn, tổng thu sản xuất, kinh doanh 
của các trang trại năm 2013 đạt 910 tỷ đồng, bình 
quân 2 tỷ đồng 1 trang trại, gấp 1,3 lần so năm 
2012. Giá trị sản phẩm và dịch vụ nông, lâm 
nghiệp và thủy sản bán ra năm 2013 đạt 905 tỷ 
đồng, bình quân 1 trang trại 2 tỷ đồng, gấp 1,3 lần 
so năm 2012. Các trang trại đã sản xuất theo 
hướng chuyên môn hóa có doanh thu và tỷ xuất 
hàng hóa rất cao, các chủ trang trại đều quan tâm 
đầu tư để nâng cao hiệu quả kinh tế và tăng thu 
nhập. Kinh tế trang trại là bước phát triển mới của 
kinh tế hộ gắn với mục đích sản xuất góp phần đẩy 
mạnh quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông 
nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng hàng hóa tạo ra 
vùng sản xuất tập trung, đưa công nghiệp và các 
ngành nghề dịch vụ vào nông thôn, tăng độ phủ 
xanh đất trống đồi trọc, cải thiện môi trường sinh 
thái. 

Tuy có nhiều bước phát triển đáng ghi nhận 
song kinh tế trang trại Bình Thuận cũng gặp khá 
nhiều khó khăn. Rõ nhất là thiếu vốn sản xuất. Các 
trang trại sản xuất chủ yếu đều dựa vào vốn tự có, 
trong khi nhu cầu vốn của trang trại là rất lớn để 
phát triển sản xuất; Thứ hai là thiếu lao động có 
trình độ chuyên môn kỹ thuật và trình độ quản lý 
của chủ trang trại còn rất hạn chế; Thứ ba là thiếu 
các dịch vụ hỗ trợ sản xuất (khuyến nông, lâm, 
ngư; dịch vụ giống, cây con…) các dịch vụ nông 
nghiệp như cung cấp giống cây trồng, vật nuôi, 
phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, máy 
móc, vật tư nông nghiệp và dịch vụ cho vay vốn hỗ 
trợ sản xuất là rất cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu 
cho người sản xuất. Thứ tư là thiếu thông tin về thị 
trường; Cuối cùng là đầu ra sản phẩm cho các 
trang trại ở Bình Thuận vẫn bấp bênh, vì vậy cần 
sự trợ giúp tích cực hơn nữa từ phía Nhà nước. 

Để hoạt động kinh tế trang trại ở Bình Thuận 
hiệu quả hơn, trong thời gian tới cần nâng cao 
trình độ, kiến thức về kinh tế trang trại cho chủ 
trang trại và người lao động, có các chính sách 
khuyến khích kinh tế trang trại phát triển như hỗ 
trợ vốn ưu đãi, kỹ thuật, giao đất, giao rừng, dồn 
điền đổi thửa, tạo điều kiện đầu ra cho sản phẩm 
và đẩy mạnh phát triển các loại hình, quy mô, số 
lượng kinh tế trang trại, nhất là các trang trại lâm 
nghiệp, thủy sản, tổng hợp… nhằm khai thác hiệu 
quả nguồn tài nguyên. 

Tóm lại, các trang trại tỉnh Bình Thuận đã phát 
huy hiệu quả sử dụng đất, nhất là các vùng đồi 
núi, hoang hóa, phát huy thế mạnh của từng vùng 
sinh thái, nâng cao trình độ sản xuất và quản lý 
của kinh tế hộ, giải quyết việc làm cho một bộ 
phận lao động ở nông thôn, góp phần xóa đói giảm 
nghèo. 

Nguyễn Hoài Hải 
Con số & sự kiện.- 2013.- Số 9 

(tháng 9).- Tr.38 
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NAÊM 2020, BÌNH THUAÄN CÔ BAÛN THAØNH TÆNH COÂNG NGHIEÄP HIEÄN ÑAÏINAÊM 2020, BÌNH THUAÄN CÔ BAÛN THAØNH TÆNH COÂNG NGHIEÄP HIEÄN ÑAÏINAÊM 2020, BÌNH THUAÄN CÔ BAÛN THAØNH TÆNH COÂNG NGHIEÄP HIEÄN ÑAÏINAÊM 2020, BÌNH THUAÄN CÔ BAÛN THAØNH TÆNH COÂNG NGHIEÄP HIEÄN ÑAÏI 
heo TTXVN, sáng 2-11, tại trụ sở Trung 
ương Đảng, Bộ Chính trị đã làm việc với 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận về ba 
năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XII (nhiệm kỳ 2010-2015), góp 
phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của 
Đảng. 

Thay mặt Bộ Chính trị kết luận buổi làm 
việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý 
tỉnh Bình Thuận cần tiếp tục khai thác, phát 
huy tiềm năng, thế mạnh; phấn đấu đến năm 
2020 cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp 
theo hướng hiện đại, có cơ cấu kinh tế phù 
hợp về công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp 
với ba trung tâm mang tầm quốc gia là trung 
tâm năng lượng, trung tâm chế biến quặng sa 
khoáng titan, trung tâm du lịch-thể thao biển. 

Đồng thời, xây dựng Bình Thuận có đủ kết 
cấu hạ tầng kinh tế-xã hội thiết yếu, đồng bộ, 
liên thông với cả nước; môi trường được bảo 
vệ tốt; quốc phòng an ninh không ngừng 
được củng cố, trật tự xã hội được giữ vững; 
hệ thống chính trị ngày càng trong sạch. Để 
làm được những điều này, Bình Thuận cần 
thực hiện các biện pháp tích cực, đồng bộ, 
tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích, thu 
hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, 
khai thác có hiệu quả các tiềm năng và lợi thế 
có được của tỉnh. 

AT 
Pháp luật Tp.HCM.- 2013.- Số 298 

(ngày 3 tháng 11).- Tr.2 
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SAÛN LÖÔÏNG THUÛY SAÛN 9 THAÙNG ÑAÀU NAÊM TAÊNG 0,68% 
ính chung 9 tháng năm 2013, sản lượng thủy 
sản toàn tỉnh ước đạt 148.373,4 tấn, tăng 

0,68% so cùng kỳ năm 2012. Trong đó, sản lượng 
nuôi trồng ước đạt 9.412 tấn, bằng 94,27%, giảm 
572,5 tấn; sản lượng khai thác ước đạt 138.961,4 
tấn, tăng 1,15% (tương đương 1.575,76 tấn), trong 
đó khai thác biển đạt 138.800,5 tấn, tăng 1,16% 
(tương đương 1.590 tấn). 9 tháng đầu năm, toàn 
tỉnh đã xuất bán 11,338 tỷ con tôm giống, tăng 
19,35% so cùng kỳ. 

UBND tỉnh đã duyệt chi ngân sách tỉnh năm 
2013 với số tiền trên 14,158 tỷ đồng từ nguồn kinh 

phí Trung ương để hỗ trợ cho các cá nhân hoạt 
động khai thác và dịch vụ khai thác hải sản trên 
các vùng biển xa của thị xã La Gi, Phan Thiết và 
Phú Quý. Theo đó, TP Phan Thiết có 21 tàu cá, 
được hỗ trợ 3,012 tỷ đồng; thị xã La Gi có 58 tàu, 
được hỗ trợ 4,196 tỷ đồng; huyện Phú Quý có 78 
tàu cá được hỗ trợ trên 6,95 tỷ đồng. 

Minh Hạnh 
Thủy sản Vietnam.- 2013.- Số 170 

(ngày 1 tháng 10).- Tr.7

TOÂN VINH DOANH NGHIEÄP, DOANH  NHAÂN TIEÂU BIEÅU 
Trung tâm hỗ trợ DN nhỏ và vừa tỉnh Bình Thuận tổ chức tôn vinh các DN, doanh nhân tiêu biểu trên 

địa bàn. Năm nay, tỉnh có bốn DN và hai doanh nhân tiêu biểu được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng 
khen, năm doanh nhân được VCCI tặng danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu". Tại buổi lễ, các DN, 
doanh nhân đã quyên góp 235 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền trung bị thiệt hại do bão số 10. 

PV - Nhân dân.- 2013.- Số 21211 (ngày 13 tháng 10).- Tr.2 

BÌNH THUAÄN XUAÁT KHAÅU HÔN 21 NGHÌN TAÁN THANH LONG 
heo Sở Công thương Bình Thuận, chín tháng 
đầu năm 2013, toàn tỉnh đã xuất khẩu chính 

ngạch hơn 21 nghìn tấn thanh long, với giá trị kim 
ngạch hơn 18 triệu USD, chiếm tỷ trọng 60,12% 
trong nhóm hàng nông sản, tăng 26,9% so với 
cùng kỳ năm trước. 

Hiện nay, giá thanh long xuất khẩu chính ngạch 
vào các thị trường hầu hết đều tăng. Trong đó, 
Trung Quốc vẫn là thị trường chủ lực với lực 

lượng nhập khẩu thanh long gần 12.600 tấn. Giá 
bán thanh long vào thị trường này tăng 47% so với 
cùng kỳ. Năm 2013, tỉnh Bình Thuận đã mở rộng 
thêm thị trường tiêu thụ thanh long tại một số nước 
như: Mi-an-ma, Ca-ta, Tây Ban Nha. 

PV 
Nhân dân.- 2013.- Số 21231 

(ngày 2 tháng 11).- Tr.2 

__________________________________ 

THOÁNG NHAÁT NOÄI DUNG TRIEÅN KHAI DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG SAÂN BAY PHAN THIEÁT 
áng 3-10, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do 
Trung ương Võ Văn Tuấn, Phó tổng Tham 

mưu trưởng làm Trưởng đoàn đã làm việc với lãnh 
đạo UBND tỉnh Bình Thuận về triển khai Dự án 
xây dựng sân bay Phan Thiết. 

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo 
UBND tỉnh Bình Thuận đã thống nhất về chủ 
trương, nội dung, biện pháp nhằm thúc đẩy tiến độ 
triển khai phương án quy hoạch, giải phóng mặt 
bằng, xây dựng sân bay thành phố Phan Thiết. 

Trên cơ sở đó, sau khi đề xuất và được Chính phủ 
phê chuẩn, hai bên sẽ nhanh chóng triển khai thực 
hiện dự án. Đây là dự án lưỡng dụng vừa tăng 
cường quốc phòng – an ninh vừa phát triển giao 
thông hàng không và kinh tế - xã hội địa phương. 

Duy Hồng 
Quân đội nhân dân.- 2013.- Số 18853 

(ngày 4 tháng 10).- Tr.1 

TOÅNG MÖÙC ÑAÁU TÖ DÖÏ AÙN NHAØ MAÙY NHIEÄT ÑIEÄN VÓNH TAÂN 1 LAØ KHOAÛNG 2 TYÛ USD 
Ngày 12-12, tại Hà Nội, Bộ Công thương và Tổng Công ty Lưới điện Phương Nam (Trung Quốc) đã ký 

hợp đồng BOT dự án BOT Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1. 
Dự án có công suất 1.200MW, được xây dựng tại tỉnh Bình Thuận, toàn bộ dự án sẽ được đưa vào 

vận hành năm 2018 với sản lượng điện năng phát và được bao tiêu hằng năm đạt khoảng 8 tỷ kWh, 
đóng góp 2,8% điện năng vào hệ thống điện Việt Nam. Nguồn nhiên liệu cấp cho dự án là than trong 
nước với tổng lượng than dự kiến tiêu thụ hằng năm là 4,3 triệu tấn. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 
2 tỷ USD, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 20%, còn lại 80% là vốn vay các ngân hàng quốc tế. 

Thanh Mai  
Hà nội mới.- 2013.- Số 16101 (ngày 13 tháng 12).- Tr.7 
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Vónh Taân khôûi coâng nhaø maùy ñaït chuaån GMP 
gày 23-11, tại xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy 
Phong, tỉnh Bình Thuận, Công ty TNHH 

Công nghệ Vĩnh Tân đã khởi công nhà máy đạt 
chuẩn GMP. 

Nhà máy sản xuất, chế biến thực phẩm - mỹ 
phẩm từ tinh chất mủ trôm đạt chuẩn GMP 
được đầu tư hiện đại với dây chuyền công nghệ 
nhập khẩu từ Nhật Bản sẽ khánh thành và đi 
vào hoạt động tháng 5-2014. Công suất nhà 
máy đạt khoảng 43 triệu sản phẩm/năm, tạo 
công ăn việc làm thường xuyên cho khoảng 100 
công nhân. 

 
Công ty TNHH Công nghệ Vĩnh Tân vừa khởi công nhà máy sản 
xuất, chế biến thực phẩm - mỹ phẩm từ tinh chất mủ trôm đạt 

chuẩn GMP 

Nghiên cứu thành công sản phẩm kem đặc trị 
nám tinh chất mủ trôm và tham gia thị trường 
mỹ phẩm, thương hiệu Vĩnh Tân được người 
tiêu dùng ưa chuộng, tín nhiệm. Nhằm phát triển 
bền vững và khai thác hiệu quả cây trôm, loại 
cây đặc thù của vùng đất Vĩnh Hảo, tạo công ăn 
việc làm ổn định cho người lao động, doanh 
nhân - lương y Võ Thị Liễu, người nghiên cứu 
thành công và là chủ nhân của thương hiệu Mỹ 

phẩm Vĩnh Tân, đã quyết định đặt nhà máy sản 
xuất tại vùng nguyên liệu. 

Lương y Võ Thị Liễu cho biết: “ Ngoài việc 
đầu tư nghiên cứu trữ lượng, chất lượng mủ cây 
trôm trên vùng đất Vĩnh Hảo, doanh nghiệp 
chúng tôi còn ký kết hợp tác nghiên cứu và phát 
triển sản phẩm với Trường ĐH Bách khoa TP 
HCM nhằm sản xuất nhiều dòng sản phẩm, đáp 
ứng nhu cầu của người tiêu dùng hơn nữa bởi 
theo kết quả phân tích thì mủ trôm ở vùng 
khoáng Vĩnh Hảo cho chất lượng không nơi nào 
có được. Mủ trôm Vĩnh Hảo - thương hiệu Vĩnh 
Tân là thế mạnh riêng mà thổ nhưỡng nơi này 
đã ban cho chúng tôi”. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai nhấn mạnh: “ 
Chính quyền và bà con nhân dân rất phấn khởi 
khi nhà máy sản xuất, chế biến các sản phẩm 
mỹ phẩm và thực phẩm từ tinh chất mủ trôm 
được khởi công ngay tại vùng nguyên liệu Vĩnh 
Hảo. Nhà máy đi vào hoạt động không chỉ giải 
quyết công ăn việc làm, tạo nguồn thu ngân 
sách mà hơn hết, gần 350 ha trôm của bà con 
nông dân sẽ có đầu ra ổn định. Công ty Vĩnh 
Tân hãy chú trọng xuất xứ hàng hóa - thương 
hiệu sản phẩm. Chính quyền tỉnh Bình Thuận sẽ 
tạo điều kiện tốt nhất về các chính sách cũng 
như hỗ trợ xúc tiến thương mại để các sản 
phẩm từ mủ trôm phát triển tốt”. 

Ông Hồ Trung Phước - Bí thư Huyện ủy Tuy 
Phong, tỉnh Bình Thuận - cho biết hiện huyện 
Tuy Phong có khoảng 350 ha diện tích cây trôm, 
chủ yếu ở 2 xã Vĩnh Tân, Vĩnh Hảo. Trong thời 
gian qua, mỹ phẩm Vĩnh Tân đã tạo điều kiện 
cho người dân có nguồn thu nhập ổn định và 
nhiều hộ dân đã thoát nghèo. 

Nguyễn Đức 
Người lao động.- 2013.- Số 6321 

(ngày 27 tháng 11).- Tr.8D 
____________________________________ 

VAÃN CHÖA QUYEÁT ÑÒNH ÑÖÔÏC SOÁ PHAÄN CUÛA CAÛNG KEÂ GAØ 
rong phiên họp trực tuyến của Chính phủ với 
các địa phương sáng 24/12, Chủ tịch tỉnh 

Bình Thuận Lê Tiến Phương đề nghị Chính phủ 
cần có quyết định chính thức về việc dừng hay 
tạm dừng xây dựng cảng Kê Gà, dự án càng để 
lâu càng tốn kém, gây khó khăn cho địa 
phương. 

Ông Phương cho biết: Chính phủ đã có chủ 
trương dừng hơn 1 năm nhưng tỉnh chưa triển 
khai được gì và vẫn còn vướng 12 dự án du 
lịch. Trước đó, tỉnh đã ra quyết định thu hồi đất. 
Nay thu hồi lại có tiếp tục giao đất cho các chủ 
dự án du lịch không? Việc này, Chính phủ đã 
giao cho các Bộ xem xét, nhưng thấy lâu quá 
mà để càng lâu càng tốn kém. Đề nghị Thủ 

tướng chỉ đạo các Bộ, có ý kiến sớm để giúp 
Bình Thuận giải quyết vấn đề khó khăn hiện 
nay. 

Trước ý kiến này, Phó Thủ tướng Hoàng 
Trung Hải đề nghị Bộ Công thương rà soát, báo 
cáo sớm. Lý do khiến Bình Thuận “sốt ruột” đối 
với dự án này, theo Phó Thủ tướng vì vẫn đang 
phải tính toán thêm việc quy hoạch alumin. Và 
Phó Thủ tướng đưa ra lời hứa với Bình Thuận là 
“sẽ có quyết định sớm”. 

Trước đó địa phương đã báo cáo với Chính 
phủ thay vì tạm dừng, nên cho dừng hẳn dự án. 

P.L 
Giao thông.- 2013.- Số 119 

(ngày 26 tháng 12).- Tr.9 
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KHEN THÖKHEN THÖKHEN THÖKHEN THÖÔÛNG HOÏC SINH GIOÛI, GIAÙO VIEÂN DAÏY GIOÛIÔÛNG HOÏC SINH GIOÛI, GIAÙO VIEÂN DAÏY GIOÛIÔÛNG HOÏC SINH GIOÛI, GIAÙO VIEÂN DAÏY GIOÛIÔÛNG HOÏC SINH GIOÛI, GIAÙO VIEÂN DAÏY GIOÛI 
ần 300 giáo viên và học sinh có thành tích 
xuất sắc trong năm học 2012 – 2013, đại diện 

cho trên 1.300 học sinh giỏi của tỉnh đã được Sở 
Giáo dục & Đào tạo long trọng  khen thưởng tại 
Trung tâm hội nghị tỉnh. Tham dự có ông Nguyễn 
Thành Tâm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh 
đạo các ngành của tỉnh. UBND tỉnh tặng bằng 
khen cho 7 giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia, và 32 
học sinh đoạt huy chương Olympic tiếng Anh trên 
intrernet toàn quốc; Olympic các trường chuyên 
phía Nam; giải toán máy tính casio – vinacal; học 

sinh giỏi cấp quốc gia, và các học sinh đạt huy 
chương giải vô địch taekwondo toàn quốc... Ngoài 
ra, nhiều cá nhân và tập thể được nhận bằng khen 
của Bộ Giáo dục & Đào tạo trong phong trào 
“Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong 
trào giỏi việc nước đảm việc nhà và một số thành 
tích khác. 

K.Ngọc 
Giáo dục và thời đại.- 2013.- Số 247 

(ngày 15 tháng 10).- Tr.13 

_________________________________ 

Tuy Tuy Tuy Tuy PhongPhongPhongPhong: : : :     

KHOÙ KHAÊN TRONG HUY ÑOÄNG TREÛ MAÀM NONKHOÙ KHAÊN TRONG HUY ÑOÄNG TREÛ MAÀM NONKHOÙ KHAÊN TRONG HUY ÑOÄNG TREÛ MAÀM NONKHOÙ KHAÊN TRONG HUY ÑOÄNG TREÛ MAÀM NON 
ào tháng 10, nhưng tỷ lệ huy động trẻ của 
nhiều địa phương trong huyện chiếm khá thấp 

so với chỉ tiêu đặt ra. Nhiều trường huy động mới 
đạt từ 60 – 70% trẻ em ra lớp. Theo ngành Giáo 
dục Tuy Phong, điều kiện cơ sở vật chất trường 
lớp và học phí vẫn là nguyên nhân chính trong việc 
huy động trẻ ra lớp đạt thấp. 

Thời điểm này của năm trước, tỷ lệ trẻ ra lớp 
của bậc học mầm non đạt 99,4%, các cơ sở dạy 
bán trú có rất nhiều hồ sơ xin vào. Tuy nhiên năm 
nay, nhiều trường bán trú phải ngồi “đợi” học sinh 
vào học. Các trường mẫu giáo công lập cũng “lác 
đác” đón trẻ vào lớp, khiến chỉ tiêu ra lớp hầu hết 
đầu đạt thấp. Ông Đào Minh Đức – Trưởng phòng 
Giáo dục Tuy Phong cho biết, trong khi bậc học 
tiểu học đạt 100% học sinh ra lớp, bậc THCS đạt 
97,3% thì bậc học mầm non chỉ mới đạt 92,6% trẻ 
ra lớp. Lý do đạt thấp là từ năm nay các trường 
trên địa bàn huyện không còn được hưởng chế độ 
xã bãi ngang như trước đây theo quy định của 
Chính phủ. Nhiều phụ huynh cho biết lâu nay nhờ 
chế độ bãi ngang, con em họ ra lớp tất tần tật đều 
không phải tốn tiền. Từ tiền ăn, học phí, đồ dùng 
học tập hàng tháng được hỗ trợ nên việc huy động 
trẻ ra lớp những năm trước đây rất thuận lợi. Từ 
khi một số xã ở Tuy Phong bị “cắt” chế độ bãi 
ngang, việc huy động trẻ ra lớp cực kỳ khó. 

Bên cạnh ảnh hưởng của chế độ xã bãi ngang, 
được biết Trường Mẫu giáo Phước Thể đang nằm 
trong “diện” xuống cấp nặng. Trường có 5 phòng, 
thêm một phòng học tạm cũng chẳng “ra ngô ra 
khoai”. Mái tôn thấp lè tè, có chỗ bị bể kiếng trời 
mưa dột ướt và ngập đến mắt cá. Nền xi măng ẩm 
thấp, thiếu ánh sáng nhưng vẫn phải “còng lưng” 
tổ chức học bán trú đáp ứng nhu cầu phụ huynh. 
Mỗi khi mưa to, trường phải dồn lớp học để tránh 
bị ướt, ngập. Lo lắng nhất là Mẫu giáo Hòa Minh, 
là một trong những trường nằm trong lộ trình hoàn 

thành phổ cập mầm non 5 tuổi vào năm nay. Tuy 
nhiên, tỷ lệ huy động trẻ đến thời điểm này cũng 
chỉ mới đạt khoảng 60 – 70%, trong khi chỉ tiêu 
giao phải đạt 95% trẻ ra lớp. “Nhiều phụ huynh 
chưa muốn cho con ra lớp vì chưa quen với việc 
không còn được trợ cấp như các năm trước. 
Chúng tôi đã giải thích và tư vấn khá nhiều, nhìn 
chung phụ huynh đã rõ chủ trương, nhưng quyền 
đưa con ra lớp hay không là phụ thuộc ở họ”, cô 
Trang – Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Hòa Minh 
cho biết thêm. 

Do đặc thù là lao động nông thôn, phần lớn phụ 
huynh thường gửi con theo ngày ở các nhóm trẻ 
gia đình, ngày nào không có tiền thì để ở nhà. 
Nhiều phụ huynh giải thích phải đóng tiền học phí 
một lần vài trăm nghìn, tiền ăn đóng hàng tháng 
với họ là rất khó, chính vì vậy nên nhu cầu gửi con 
vào các tường công không nhiều. Được biết, để 
đạt tỷ lệ huy động trẻ theo chỉ tiêu, các trường mẫu 
giáo trên địa bàn Tuy Phong đang tạo mọi điều 
kiện thuận lợi nhất để thu nhận trẻ. Trong đó, ưu 
tiên cho các trẻ 5 tuổi ra lớp để sớm hoàn thành 
phổ cập mầm non. Đồng thời, chi mức đóng góp 
theo học kỳ, hoặc hàng tháng để giúp phụ huynh 
có điều kiện cho con đi học. Phòng Giáo dục 
huyện cũng đưa ra giải pháp “mở” là: Phụ huynh 
đóng được bao nhiêu thì đóng, nếu không có khả 
năng thì từ từ đóng sau, các trường không áp đặt 
phụ huynh phải đóng tiền một lần. Thiết nghĩ, với 
tình hình này, huyện Tuy Phong cần tạo mọi điều 
kiện tốt nhất đầu tư cho bậc học mầm non, để sớm 
hoàn thành chương trình phổ cập mầm non 5 tuổi 
theo đúng quy định. 

VT 
Giáo dục và thời đại.- 2013.- Số 239 

(ngày 5 tháng 10).- Tr.11

II. GIÁO DỤC – VĂN HÓA 
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Daïy ngheà ngöôøi khieám thò 
ội Người mù tỉnh Bình Thuận vừa phối hợp 
với Hội Người mù H.Đức Linh tổ chức khai 

giảng lớp dạy nghề cho người khiếm thị. Tham gia 
lớp học có 16 học viên ở Đức Linh, 1 học viên ở 
Tánh Linh và 3 học viên đến từ tỉnh Bình Phước. 
Lớp học kéo dài trong 3 tháng, các học viên được 
học nghề bó chổi và làm nhang. Tổng kinh phí tổ 
chức lớp học là 160 triệu đồng, trong đó, T.Ư Hội 
Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ em mồ côi hỗ trợ 

135 triệu đồng, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và 
Trẻ em mồ côi tỉnh Bình Thuận hỗ trợ 25 triệu 
đồng. Ngoài ra, lớp học còn nhận được sự hỗ trợ, 
giúp đỡ của CLB Honda 67 H.Đức Linh và Bếp ăn 
từ thiện thị trấn Võ Xu (H.Đức Linh). 

Nguyên Ngọc 
Thanh niên.- 2013.- Số 170 

(ngày 27 tháng 9).- Tr.21

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Tö vaán taïi Bình Thuaän 
áng 29-12, Chương trình tư vấn tuyển sinh - 
hướng nghiệp tiếp tục đến với học sinh tỉnh 

Bình Thuận. Chương trình bắt đầu từ 7g30 tại 
Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, TP Phan 
Thiết. 

Các thầy cô sẽ gặp gỡ trực tiếp học sinh tại 
chương trình gồm TS Nguyễn Đức Nghĩa (phó 
giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM), PGS.TS Huỳnh 
Thanh Hùng (phó hiệu trưởng Trường ĐH Nông 
lâm TP.HCM), PGS.TS Đỗ Văn Dũng (hiệu trưởng 
Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM), PGS.TS 
Nguyễn Văn Thư (hiệu trưởng Trường ĐH Giao 
thông vận tải TP.HCM), TS Phạm Tấn Hạ (trưởng 
phòng đào tạo Trường ĐH Khoa học xã hội và 
Nhân văn - ĐH Quốc gia TP.HCM), ThS Lâm 
Tường Thoại (ĐH Quốc gia TP.HCM), TS Trần 
Thế Hoàng (trưởng phòng quản lý đào tạo Trường 
ĐH Kinh tế TP.HCM), ThS Hứa Minh Tuấn (phó 

hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - marketing), 
ThS Lê Văn Hiển (phó trưởng phòng đào tạo 
Trường ĐH Luật TP.HCM), ThS Huỳnh Trương Lệ 
Hồng (phó trưởng ban đào tạo khoa điều dưỡng - 
kỹ thuật y học Trường ĐH Y dược TP.HCM), TS 
Trần Lương Công Khanh (phó trưởng phòng giáo 
dục chuyên nghiệp và giáo dục thường xuyên Sở 
GD-ĐT TP.HCM), PGS.TS Nguyễn Văn Lịch (hiệu 
trưởng Trường ĐH Phan Thiết), TS Phạm Thị 
Minh Hạnh (phó hiệu trưởng Trường CĐ Cộng 
đồng Bình Thuận). 

Ban tư vấn sẽ chia thành các nhóm ngành kinh 
tế, kỹ thuật, xã hội nhân văn... để tư vấn cho thí 
sinh lựa chọn cho mình một ngành phù hợp với 
năng lực, sở thích. 

Hà Bình 
Tuổi trẻ Tp.HCM.- 2013.- Số 355 

(ngày 29 tháng 12).- Tr.4

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

PHAÙT TRIEÅN NGUOÀN NHAÂN LÖÏC DU LÒCH 
gày 21.10, Cơ quan đại diện Bộ VH-TT-DL tại 
TP.HCM và Trường ĐH Phan Thiết đã tổ chức 

hội thảo “phát triển nguồn nhân lực và phát triển 
du lịch Bình Thuận”. Tại hội thảo, có hơn 30 tham 
luận của các nhà chuyên môn, doanh nghiệp du 
lịch được trình bày. 

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Hoàng Tuyết 
Linh, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Bình Thuận cho 
biết Bình Thuận được thiên nhiên ban tặng nhiều 
danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp, sở hữu bờ biển 
dài gần 200 cây số. Ngành du lịch Bình Thuận 
đang tập trung phát triển du lịch biển trong vài năm 
trở lại đây, đóng góp rất lớn cho ngân sách tỉnh 
nhà trong những năm qua. Du lịch Bình Thuận, với 
hình ảnh điểm đến là Mũi Né đã thực sự trở thành 
thương hiệu du lịch mạnh trên bản đồ du lịch Việt 
Nam là được thế giới biết đến. “Mặc dù có tới 
15.000 người đang làm việc, nhưng đội ngũ nguồn 
nhân lực của du lịch Bình Thuận vẫn chưa đạt 
chất lượng cao. Hiện vẫn còn 15% lao động làm 
công tác quản lý chưa qua đào tạo. Các doanh 
nghiệp du lịch hiện nay vẫn phải tự đào tạo hoặc 
đào tạo lại nhân viên mới đáp ứng được các kỹ 
năng phục vụ khách quốc tế”, bà Linh phát biểu. 

 

Lễ hội du thuyền quốc tế tại Mũi Né - Ảnh: Quế Hà 

Lao động “nhảy” ! 
Chủ tịch Hiệp hội du lịch Bình Thuận Nguyễn 

Văn Khoa cho biết, toàn tỉnh hiện có 220 cơ sở lưu 
trú với khoảng 9.000 phòng lưu trú đạt tiêu chuẩn. 
Do vậy, hiện nay nguồn nhân lực của ngành du 
lịch là “cung không đủ cầu”. Mặc dù Hiệp hội du 
lịch Bình Thuận đã liên kết với các cơ sở đào tạo 
để giảng dạy nghiệp vụ cho sinh viên cho học viên 
thực tập ngay tại những cơ sở du lịch đạt tiêu 
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chuẩn; nhưng nguồn nhân lực không những thiếu 
mà vẫn còn yếu. 

Đặc biệt, theo ông Khoa, tình trạng lao động 
“nhảy” việc đang là vấn đề nan giải cho các cơ sở 
du lịch hiện nay, nhất là các cơ sở du lịch được 
xếp sao. “Chúng tôi đã có khảo sát rồi. Hiện nay 
tình trạng dịch chuyển lao động du lịch trong các 
doanh nghiệp chiếm tới 30-40 %. Nguyên nhân 
chính vẫn là do thiếu nguồn nhân lực có trình độ 
chuyên môn. Từ việc thiếu đội ngũ nhân viên, đã 
xảy ra tình trạng cạnh tranh không lành mạnh để 
thu hút nguồn nhân lực có tay nghề”- ông Khoa 
cho biết. 

Giải pháp chiến lược 
Ông Bùi Văn Giáo, người sáng lập Trường ĐH 

Phan Thiết cho rằng, du lịch Bình Thuận muốn 
phát triển bền vững thì phải tập trung ngay vào 
việc đào tạo con người. “Phải có một chiến lược 
dài hơi bằng các chính sách vĩ mô của địa 
phương. Nhưng trước mắt vẫn là tập trung ưu tiên 
cho đào tạo sinh viên ngành du lịch và ngoại ngữ”. 
Ông Giáo cho biết, hiện nay lượng khách Nga đến 
Bình Thuận chiếm đại đa số, sau đó là khách 
Trung Quốc; nhưng đội ngũ nhân viên biết tiếng 
Nga, tiếng Trung rất ít, nếu như không nói là khan 
hiếm. “Vậy thì làm sao có thể đáp ứng được các 
sản phẩm du lịch cao cấp để phục vụ khách quốc 
tế ?”- ông Giáo đặt câu hỏi. 

PGS-TS Lý Hoàng Ánh, Hiệu trưởng Trường 
ĐH Ngân hàng TP.HCM thì cho rằng Bình Thuận 

cần tăng cường xúc tiến đầu tư; liên kết với các 
nền du lịch phát triển trong khu vực để cùng phát 
triển; chú trọng gìn giữ các di sản văn hóa để làm 
du lịch. Hai 
nữa, cần đầu 
tư vào hạ 
tầng giao 
thông, vì du 
khách đến với 
Bình Thuận 
đang gặp khó 
khăn vì mất 
rất nhiều thời 
gian. Trong 
các gợi ý của 
mình, TS Đinh 
Kiệm (TP.HCM) thì lại cho rằng, không chỉ chú ý 
nguồn nhân lực, ngành du lịch Bình Thuận muốn 
phát triển hơn nữa phải khai thác được thế mạnh 
du lịch biển, đảo. Đây là lợi thế rõ ràng nhất mà 
trong những năm qua ngành du lịch Bình Thuận 
đã từng thành công. “Với tiềm  năng rất lớn về 
biển đảo, ngành du lịch Bình Thuận sẽ phát triển 
mạnh nếu biết tạo ra nhiều sản phẩm từ du lịch 
sinh thái để hấp dẫn du khách”. 

Quế Hà 
Thanh niên.- 2013.- Số 296 
(ngày 23 tháng 10).- Tr.21 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

NHIEÀU SINH VIEÂN, HOÏC SINH THAM GIA CHAÏY GIAÛI VIEÄT DAÕ VÌ 
SÖÙC KHOÛE COÄNG ÑOÀNG 

gày 8/12, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài 
Gòn Thương Tín (Sacombank) kết hợp với Trung 

tâm Thể dục thể thao Bình Thuận tổ chức Giải việt dã 
"Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng". Đây 
là lần thứ 8 liên tiếp Sacombank tổ chức hoạt động 
mang ý nghĩa cộng đồng này tại tỉnh Bình Thuận. 

Giải năm nay thu hút sự hưởng ứng tham gia của 
hơn 600 vận động viên là học sinh, sinh viên và lực 
lượng vũ trang trên địa bàn thành phố Phan Thiết và 
các huyện lân cận. Giải gồm 2 cự ly 3.000 mét dành 
cho nữ và 4.000 mét dành cho nam. Đường chạy là 
các tuyến đường trung tâm thành phố Phan Thiết, 
như: Trần Hưng Đạo, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Tất 
Thành… đã thu hút rất đông người dân địa phương 

và khách du lịch đứng dọc các con đường xem và cổ 
vũ. 

Kết thúc giải, ở nội dung nữ, về nhất và nhì là hai 
vận động viên Trường Dân tộc nội trú: Rồng Thị Hiền 
và K Thị Lệ; về ba là Nguyễn Thị Thanh Thúy 
(Trường THPT Phan Châu Trinh). Ở nội dung nam, 
Nguyễn Văn Đà và Lê Thành Công (Trường Cao 
đẳng Y tế) về nhất và nhì; Hà Minh Chí (Trường 
THPT Phan Chu Trinh) về ba. 

H.K 
Công an nhân dân.- 2013.- Số 3057 

(ngày 9 tháng 12).- Tr.6 
Cùng đưa tin: Quân đội nhân dân Số 18919

__________________________________ 

Chaøng sinh vieân coù duyeân vôùi giaûi thöôûng 
hạm Trung Kiên (Sinh viên năm III khoa Thanh 
nhạc – Nhạc viện TPHCM) từng vô địch cuộc 

thi “Tiếng ca học đường 2010” do Đài truyền hình 
TPHCM tổ chức. Mới đây, chàng sinh viên này lại 
tiếp tục giành ngôi vị Quán quân cuộc thi “Tiếng 
hát Truyền hình TPHCM 2013”, đồng thời còn 
“rinh” luôn giải “Thí sinh hát dòng nhạc truyền 
thống cách mạng truyền cảm nhất” do hội đồng 
báo chí bình chọn. Trung Kiên cũng là người đoạt 
giải nhất dòng nhạc thính phòng cuộc thi Sao Mai 
năm 2013. 

Hát bằng năng khiếu bẩm sinh 
Trung Kiên sinh năm 1992 tại Bình Thuận trong 

một gia đình trung nông không có ai hoạt động 
trong lĩnh vực nghệ thuật. Ba buôn bán nhỏ tại gia, 
còn mẹ là thợ may. Từ nhỏ, Kiên đã rất đam mê 
âm nhạc. Ba mẹ Kiên kể, hồi nhỏ phải có âm nhạc 
thì Kiên… mới chịu ngủ, không thì cứ khóc nhè 
hoài. Những năm học ở Trường THPT Hòa Đa, 
Kiên luôn đi đầu trong các phong trào văn thể mỹ. 
Bất kỳ chương trình nào của trường, lớp tổ chức, 
không bao giờ thiếu mặt Kiên. Người phát hiện ra 

 

“Trong rất nhiều băn khoăn, 
nổi trội lên vẫn là chất lượng 
nguồn nhân lực. Chẳng hạn như 
lao động chưa qua đào tạo chiếm 
tới 44,47 %. Trình độ ngoại ngữ 
chưa đáp ứng được yêu cầu phát 
triển thị trường khách du lịch 
quốc tế”, ông Lê Văn Hùng, 
Quyền Trưởng Cơ quan đại diện 
Bộ VH-TT-DL tại TP.HCM. 
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năng khiếu ca hát của Kiên chính là thầy giáo chủ 
nhiệm năm lớp 8. Lần ấy, thầy bảo Kiên lên hát 
một bài cho cả lớp nghe rồi khen Kiên có chất 
giọng tốt. Nhờ động lực này mà Kiên đã mạnh dạn 
phát huy năng khiếu ca hát bẩm sinh và đoạt giải I 
cuộc thi Giai điệu tuổi hồng toàn quốc 2009. 

Năm 2010, Trung Kiên tham gia cuộc thi Tiếng 
ca học đường. Lần ấy, nếu không có người anh họ 
ở TPHCM “xúi” thì Kiên đã không dám đăng ký 
tham gia vì mặc cảm: “Mình là dân nhà quê nhút 
nhát, ca hát chỉ bằng bản năng thì khó lòng “qua 
mặt” được các bạn thị thành dạn dĩ, đã từng học 
qua một số trường lớp về thanh nhạc…”. Nhưng 
khi lọt qua vòng thử giọng, bán kết rồi vào top 8 thí 
sinh của vòng chung kết, Kiên đã “loại bỏ” những 
suy nghĩ ấy trong đầu, tự tin hẳn lên. Khi Ban giám 
khảo hỏi: “Em nghĩ gì, nếu mình là thí sinh đoạt 
giải cao nhất cuộc thi này?”. Kiên rất bình tỉnh trả 
lời: “Em nghĩ cuộc thi này không là một gánh nặng 
bắt buộc em phải đạt danh hiệu cao nhất, mà hơn 
hết, em muốn vượt qua thử thách của chính bản 
thân mình. Em tin mình sẽ đi đến chặng đường 
cuối của cuộc thi…”. Và Kiên đã giành được giải 
nhất năm ấy. 

Trong cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TPHCM 
2013, nhiều giám khảo khen Kiên thông minh khi 
biết tận dụng ưu điểm của mình là giọng hát khỏe, 
cao vút, trầm ấm, cùng lối xử lý bài hát khá điêu 
luyện. Trong đêm chung kết xếp hạng, phát huy 
thế mạnh ở dòng nhạc truyền thống cách mạng, 
trong vòng thi đơn ca, Trung Kiên chọn ca khúc Hà 
Nội linh thiêng hào hoa của nhạc sĩ Lê Mây. Phần 
thi thứ hai, Kiên song ca cùng Giải nhất Tiếng hát 
truyền hình năm 2000 – ca sĩ Đức Tuấn, ca khúc 
Chuyện về một tình yêu. Với cách thể hiện giàu 
cảm xúc, Kiên đã chuyển tải đến người nghe tới 
gần hơn cái hồn của bài hát. Khả năng chọn lựa 
bài hát tốt đã giúp Kiên vượt qua thí sinh Đỗ Thị 
Phương Diệp để cùng thí sinh Phạm Khánh Ngọc 
bước vào vòng thi quyết định top 2. Trong vòng thi 
này, cả hai song ca ca khúc Tình yêu tôi hát. Kết 
quả, Trung Kiên giành được số điểm 19,73, vượt 
qua Khánh Ngọc (19,63) để giành giải Quán quân 
chung cuộc. Kiên cho biết: “Mình rất bất ngờ với 
giải thưởng lần này. Thật sự mình tham gia chỉ vì 
đam mê ca hát, muốn tiếp tục thử thách bản thân 
mình, đồng thời được giao lưu với bạn bè đồng 
trang lứa trên mọi miền đất nước nên không hề đặt 
nặng chuyện thắng thua. Mang chiếc cúp và giải 
thưởng về, mình đã thức trắng đêm vì quá hạnh 
phúc”. 

Thêm một điều đặc biệt nữa, Kiên là người rất 
thích tự lập. Bất kỳ tham gia cuộc thi ca hát nào 
hay các cuộc thi trong lĩnh vực học tập, Kiên đều 

đi một mình, chứ không muốn có ba mẹ hay người 
thân nào đi cùng. Kiên bật mí: “Mình có tật là nếu 
có ba mẹ ngồi phía trước xem mình hát thì… mình 
rất khó hát vì mất bình tĩnh. Cuộc thi năm nay cũng 
thế. Tuy nhiên, khi đoạt giải, người đầu tien mình 
gọi điện để khoe chính là ba mẹ đang ở quê nhà 
Bình Thuận”. 

Chàng sinh viên xuất sắc 
Ngoài ca hay, Kiên còn là một sinh viên xuất 

sắc ba năm liền, đồng thời rất nhiệt tình với các 
hoạt động Đoàn, công tác xã hội. Trung Kiên chia 
sẻ: “Bản thân mình nghĩ, nếu hát hay mà học dở 
và thờ ơ với xã hội thì cũng không có ý nghĩa gì. 
Thật ra, trong kì thi tuyển sinh vào ĐH 2010, mình 
đã thi đậu vào Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật 
TPHCM, với mong muốn trở thành một kỹ sư 
ngành cơ khí chế tạo máy. Nhưng học được một 
thời gian ngắn, mình cảm thấy không phù hợp. Vì 
vậy, mình đã quyết định thi vào Nhạc viện TPHCM 
để được đào tạo âm nhạc một cách chính quy, 
phát triển con đường ca hát chuyên nghiệp. Trong 
lúc học, nếu có lời mời hát thì mình sẵn sàng tham 
gia nhưng vẫn ưu tiên việc học”. 

Thật bất ngờ khi biết được, thần tượng âm nhạc 
của Kiên không phải là các ca sĩ tuổi teen đồng 
trang lứa hiện nay, mà chính là ca sĩ Trọng Tấn, 
chuyên hát “nhạc đỏ”. Tất cả bài hát, album của ca 
sĩ này cậu đều có trên kệ đĩa của mình. Tuy nhiên, 
trong phong cách thể hiện, Kiên luôn sáng tạo mà 
không hề bị ảnh hưởng của bất kỳ ca sĩ nào. Tết 
con ngựa năm nay, mặc dù nhiều lời mời ca hát 
nhưng Kiên chỉ nhận lời tham gia chương trình 
Đón xuân cho HTV trong đêm giao thừa. Sau đó, 
sáng mùng một, Kiên sẽ về Bình Thuận đón Tết 
với gia đình. Nhân dịp này, Kiên cũng muốn khao 
giải thưởng cho bạn bè cũ ngoài quê, cũng như 
những người thân trong gia đình. Dự định “to tát” 
nhất của Kiên trong năm 2014 là phát hành một 
album ca nhạc riêng cho mình. 

Giám khảo ca sĩ – NSƯT Thanh Thúy nhận xét: 
“Trong quá trình tập luyện cho các thí sinh, tôi đã 
đánh giá cao giọng hát, cũng như phong cách biểu 
diễn của Kiên. Dù không nói ra nhưng tôi tin là em 
sẽ chiến thắng với giải thưởng cao. Đêm chung 
kết xếp hạng, một lần nữa Kiên đã thể hiện lối hát 
sâu, tình cảm và chững chạc, thể hiện được ý chí 
vươn lên của những người con dải đất miền 
Trung. Nghe cậu 9x này hát mà tôi thật sự xúc 
động…” 

Nghĩa Phúc 
Tài hoa trẻ.- 2013.- Số 881 

(ngày 1 tháng 1).- Tr.71

Giaûi boùng roå voâ ñòch nam, nöõ toaøn quoác naêm 2013 
Tại Nhà thi đấu tỉnh Bình Thuận, giải bóng rổ vô địch nam, nữ toàn quốc 2013 đã khai mạc vào tối 

ngày 10-10. Có 12 đội bóng tham gia tranh tài ở hai nội dung nam và nữ, trong đó có 9 đội nam Hậu 
Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Phòng không – Không quân, Trà Vinh, Bình Thuận, Tp.HCM, Hà Nội, Joton 
và 3 đội nữ Tp.HCM, Sóc Trăng và Cần Thơ. 

Nếu các đội nam sẽ được chia thành 2 bảng thi đấu vòng bảng, chọn đội xuất sắc vào vòng trong thì 
các đội nữ thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm. Giải sẽ kết thúc vào ngày 20-10. 

Thể thao Việt Nam.- 2013.- Số 42 (ngày 18 tháng 10).- Tr.4 
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Ñaïi hoäi TDTT caùc caáp ôû Bình Thuaän:  

CAÙC ÑÒA PHÖÔNG TRIEÅN KHAI ÑUÙNG TIEÁN ÑOÄ, KEÁ HOAÏCH ÑEÀ RA 
ính đến thời điểm này, có 127/127 xã, phường 
trong toàn tỉnh đã hoàn thành các công việc để 

bảo đảm tiến độ cho Đại hội TDTT tỉnh diễn ra vào 
năm 2014. Trong nhiều năm trở lại đây, phong trào 
TDTT ở cơ sở có những bước tiến bộ rõ nét. 
Phong trào mạnh, thu hút lực lượng tham gia đông 
đảo. Và cũng trong năm nay, một lực lượng không 
thể thiếu trong Đại hội TDTT là có sự góp mặt của 
các doanh nghiệp có tiềm lực. 

Nếu tính luôn TP Phan Thiết đã khai mạc Đại 
hội TDTT tại quảng trường Nguyễn Tất Thành vào 
sáng 21/9, thì toàn tỉnh đã có 4 địa phương (Phan 
Thiết, La Gi, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam) tổ chức 
thành công Đại hội TDTT. Ông Phạm Minh Ngọc – 
Phó phòng Nghiệp vụ TDTT – Thư ký Ban tổ chức 
Đại hội TDTT lần thứ VII – 2014, cho biết: Hiện tại 
Đại hội TDTT cấp cơ sở đã hoàn thành đúng và 
trước tiến độ kế hoạch. “Những huyện còn lại 
chưa tổ chức như Phú Quý, Tánh Linh, Đức Linh, 
Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong sẽ hoàn 
thành vào cuối tháng 12 năm nay”. Xét về mặt 
bằng chung, những địa phương có ưu thế về 
phong trào TDTT không có sự chênh lệch quá lớn. 
Nói đến Tánh Linh chắc chắn sẽ nghĩ đến 
taekwondo, bằng chứng là huyện đã góp sức đưa 
nhiều vận động viên vào đội tuyển. Hay như  bóng 
bàn, cầu lông sẽ nghĩ ngay đến thành phố Phan 
Thiết. Nhiều câu lạc bộ cầu lông, bóng bàn ra đời, 
ngay cả trong cơ quan, đơn vị cũng có phong trào, 
nhiều đơn vị đầu tư xây dựng sân tập cho cán bộ, 
công nhân viên luyện tập. Võ cổ truyền thì trước 
nay thị xã La Gi vẫn là địa phương có ưu thế về bộ 
môn võ thuật này. 

Theo bảng tổng sắp huy chương Đại hội TDTT 
tỉnh lần thứ VII – 2014, hiện nay thị xã La Gi đứng 
đầu bảng tổng sắp với 35 huy chương (17 HCV, 8 
HCB và 10 HCĐ), theo sau là TP Phan Thiết với 

31 huy chương (10 HCV, 13 HCB, 8 HCĐ). Trong 
đó, Tánh Linh dù có thế mạnh về bộ môn 
taekwondo nhưng không đủ sức để nâng vị trí của 
huyện lên cao hơn, và hiện đang xếp thứ ba với 11 
huy chương (9 HCV, 2 HCB). Ông Phạm Minh 
Ngọc cho biết thêm: “Điểm mới của Đại hội TDTT 
lần này chính là các doanh nghiệp được tham gia 
thi đấu. Điều này tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ 
và thu hút một số lượng lớn vận động viên tham 
dự, nhất là bộ môn bóng đá”. Tại giải bóng đá 
Futsal – Cúp An Phước vừa kết thúc trong khuôn 
khổ Đại hội TDTT thể thao, lực lượng thi đấu chủ 
yếu là doanh nghiệp, bóng dáng của các địa 
phương trong giải này quá ít ỏi. Chính vì vậy, cũng 
có nhiều nguồn dư luận trái chiều, khi mà một giải 
bóng đá được tổ chức cho Đại hội TDTT lại toàn là 
doanh nghiệp thi đấu với nhau. 

Về mặt tiến độ, Đại hội TDTT của tỉnh lần thứ 
VII – 2014, đã hoàn thành được 4/17 môn thi đấu: 
bóng bàn, võ cổ truyền, taekwondo, bóng đá 
futsal. “Tình hình này từ nay đến vòng chung kết 
sẽ đúng tiến độ, theo ghi nhận từ các địa phương, 
họ cũng đang gấp rút hoàn thành như kế hoạch” – 
ông Minh nói. Vòng chung kết sẽ diễn ra từ 19 – 
26/4/2014, cho nên đây là tín hiệu đáng mừng 
trong hoạt động TDTT. Cũng theo ông Minh: “Dự 
kiến Đại hội TDTT tiếp theo sẽ có thêm bộ môn 
bóng chuyền hơi được đưa vào thi đấu. Tôi nghĩ 
rằng đây là môn thể thao thích hợp cho mọi đối 
tượng, dễ dàng nắm bắt và không quá đòi hỏi thể 
lực. Điều đó đồng nghĩa với việc các địa phương 
có thể phát triển bộ môn này ngay từ bây giờ cho 
mùa đại hội sau”. 

Quang Nhân 
Thể thao Việt Nam.- 2013.- Số 39 

(ngày 27 tháng 9).- Tr.7 

__________________________________ 

ÑIEÃU HAØNH XE ÑAÏP HOA BAÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØNG BIEÅN 
áng 20-10, tại Quảng trường Nguyễn Tất 
Thành, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã 

diễn ra cuộc diễu hành xe đạp hoa phát động bảo 
vệ môi trường du lịch biển và chào mừng kỷ niệm 
18 năm ngày Du lịch Bình Thuận (24.10.1995 – 
24.10.2013). 

Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Trung tâm 
Văn hóa tỉnh Bình Thuận cho biết: Việc trang trí xe 
đạp hoa và tổ chức diễu hành nhằm phát huy tính 
sáng tạo, nâng cao nhận thức bằng những hành vi 
cụ thể để bảo vệ môi trường sống an toàn, trong 
lành trong lực lượng đoàn viên thanh niên; qua đó 
làm nòng cốt lan tỏa mạnh mẽ ra cộng đồng, xác 
định vai trò của tuổi trẻ trong việc làm cho thành 
phố xanh sạch đẹp. 

Theo TTXVN, buổi diễu hành xe đạp hoa có chủ 
đề “Bảo vệ môi trường phục vụ phát triển du lịch” 

và mang đến cộng đồng thông điệp “Hãy bảo vệ 
môi trường để phát triển du lịch bền vững”. Buổi 
diễu hành thu hút sự tham gia khoảng 250 bạn trẻ 
đến từ các trường ĐH, CĐ, trung cấp trên địa bàn. 
Những chiếc xe đạp tham gia diễu hành được 
trang trí đầy sáng tạo với những khẩu hiệu: bảo vệ 
môi trường bền vững, điểm đến thân thiện của du 
khách, Tp Phan Thiết thân thiện nghĩa tình… kèm 
theo những hình ảnh các hoạt động làm sạch môi 
trường của các tổ chức trên địa bàn. 

B.T.D 
Người lao động.- 2013.- Số 6284 

(ngày 21 tháng 10).- Tr.4 
Các báo cùng đưa tin: Giao thông Số 81/ 

Công an nhân dân Số 3008/ Quân đội nhân dân 
Số 18870 
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Ñoäi nöõ Tp. Hoà Chí Minh voâ ñòch Giaûi boùng roå toaøn quoác 2013 
au 10 ngày tranh tài tại Nhà thi đấu Bình 
Thuận, Giải bóng rổ vô địch nam, nữ toàn 

quốc 2013 với sự tham gia của 150 vận động viên 
thuộc 12 đội bóng (ba đội nữ) đến từ chín tỉnh, 
thành phố, ngành trong cả nước đã kết thúc. Ở nội 
dung nữ, đội Tp Hồ Chí Minh vô địch, đội Cần Thơ 
giải nhì và đội Sóc Trăng giải ba. Ở nội dung nam, 
ngôi vô địch thuộc về đội Joton; vị trí thứ 2 thuộc 

về đội Tp Hồ Chí Minh và đội Phòng không – 
Không quân thứ 3. Thông qua giải đấu, Ban tổ 
chức đã phát hiện ra nhiều gương mặt triển vọng 
để bổ sung vào đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho 
các giải thi đấu quốc tế. 

PV 
Nhân dân.- 2013.- Số 21219 

(ngày 21 tháng 10).- Tr.5 
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ễ hội văn hóa – du lịch Dinh Thầy Thím 2013 
với chủ đề “Trăng biển thanh bình”  vừa diễn ra 

tại TX.La Gi (Bình Thuận). 

 
Lễ dương hương tưởng nhớ Thầy Thím 

Lễ hội diễn ra trong các ngày 18, 19 và 20.10 
(nhằm ngày 14,15,16 âm lịch) với nghi lễ truyền 
thống đặc sắc cùng nhiều hoạt động vui chơi sôi 
động, hấp dẫn. 

Nhiều lễ nghi đặc sắc 
Đêm hội được mở màn bằng trích đoạn cải lương 

“Sự tích Thầy Thím” do các nghệ sĩ của nhà hát Trần 
Hữu Trang đến từ TP.HCM biểu diễn đã tái hiện lại 
cuộc đời và công đức to lớn của Thầy Thím đối với 
nhân dân. Phần lễ mang dấu ấn văn hóa đặc sắc 
được tái hiện qua những lễ nghi truyền thống như lễ 
nghinh thần, lễ nhập điện an vị, thỉnh thực, giỗ Tiền 
Hiền và cúng binh gia… Qua các nghi lễ, khách thập 
phương có cảm nhận một cách rõ nhất những giá trị 
tích cực về nhân văn, chuẩn mực xã hội. Chị Thu 
Hiền, du khách đến từ Bà Rịa- Vũng Tàu chia sẻ : 
“Năm nào tôi cũng cùng gia đình đến viếng thắp 
hương ở Dinh Thầy Thím để cầu an vừa nhân dịp đi 
chơi du lịch. Những chuyến đi như thế này giúp các 
con tôi hiểu và khắc ghi hơn về những giá trị truyền 
thống, nhớ công ơn của tiền nhân xa xưa”. 

Phần hội năm nay được mở rộng hơn với nhiều 
hoạt động đa dạng và hấp dẫn mang phong vị vùng 
biển và tạo được ấn tượng về lễ hội trong lòng du 
khách. Một số môn thi vốn là nghề thủ công lâu đời 
của người dân địa phương được đưa vào thi đấu 
như khiêng thúng ra khơi, hội thi gánh cá, đan lưới, 
thi cộ bánh, đấu cờ người, kéo co… Lau vội giọt mồ 
hôi sau khi tham gia xong phần thi gánh cá, chị Phan 
Thị Thành (thôn Hiệp An, xã Tân Tiến, TX. La Gi) 
tươi cười chia sẻ: “Đi lễ hội nhiều, nhưng đây là lần 

đầu tiên tôi tham gia trò chơi. Mặc dù không chiến 
thắng nhưng tôi rất vui, lễ hội năm nay rất ấn tượng”. 

Quảng bá du lịch 
Trước lễ hội, công tác chuẩn bị được ban tổ chức 

(BTC) phát động tạo nên một không khí háo hức và 
sôi nổi khắp thị xã. Dọc các lộ 719, đường Ngô Đức 
Tốn, Nguyễn Minh Châu được treo panô, áp phích, 
cờ phướn, lồng đèn…  BTC còn vận động nhân dân 
tổng dọn vệ 
sinh, treo cờ tổ 
quốc; phối hợp 
với các công ty 
du lịch tăng 
cường quảng 
bá du lịch biển, 
các điểm du 
lịch của thị xã. 

Hơn 1,5 tỉ 
đồng nguồn xã 
hội hóa từ tiền 
cúng dường, thắp hương của du khách được đầu tư 
để sửa chữa nâng cấp các hạng mục hạ tầng và đặc 
biệt là đưa vào sử dụng hệ thống nước sạch phục vụ 
du khách. Ông Châu Thanh Long, Phó Chủ tịch 
UBND TX. La Gi, Trưởng ban tổ chức lễ hội cho biết: 
“ Lễ hội là một dịp để khắc ghi công ơn của các tiền 
nhân, là dịp để quảng bá hình ảnh vùng đất, con 
người La Gi nói riêng và Bình thuận nói chung. Phần 
lễ nghi được bảo đảm tổ chức đúng quy chế xã hội. 
Phần hội mở rộng thêm nhiều trò chơi, hoạt động mới 
tạo không khí sôi nổi nhưng được tổ chức một cách 
hấp dẫn và tiết kiệm”. 

Theo ước tính của BTC, lễ hội năm nay thu hút 
hơn 300.000 lượt người về tham dự. Để giúp người 
dân, du khách hiểu rõ hơn về sự tích và giá trị lịch sử 
Thầy Thím, Ban quản lý đã cho xuất bản tập sách 
Dinh Thầy Thím trong đó có dịch tất cả các câu đối, 
hoành phi trong Chánh điện, Nhà Võ ca, Mộ Thầy… 
từ chữ Hoa sang chữ Việt. 

Du khách đến với lễ hội Dinh Thầy Thím được hòa 
mình vào thế giới tâm linh của những nghi lễ, vui chơi 
qua những trò chơi dân gian hấp dẫn. Khu di tích 
không chỉ hấp dẫn bởi khung cảnh thiên nhiên núi 
rừng, mà còn có sức cuốn hút, mời gọi du khách bởi 
bãi cát dài, biển xanh, thưởng thức hương vị biển… 

Bạch Long 
Thanh niên.- 2013.- Số 302 
(ngày 29 tháng 10).- Tr.21 
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Lễ hội Dinh Thầy Thím nhằm 
tưởng nhớ công đức của Thầy 
Thím lúc sinh thời đã chữa bệnh 
cứu người, giúp ngư dân, cầu cho 
mưa thuận gió hòa. Đồng thời lễ 
hội nhằm giáo dục truyền thống tốt 
đẹp lòng yêu nước, yêu quê 
hương, xây dựng lễ hội đậm đà 
bản sắc văn hóa dân tộc. 
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Khai maïc leã hoäi Kateâ 2013 

 

hiều 3-10, lễ hội Katê năm 2013 của đồng bào 
Chăm Bình Thuận đã chính thức khai diễn với 

nghi thức cúng Cầu an và thi trưng bày trang trí lễ 
vật dâng cúng Nữ Thần tại di tích cụm Tháp Chăm 

Pô Sah Inư thuộc phường Phú Hài, thành phố 
Phan Thiết. 

Biểu diễn nghệ thuật trong ngày khai mạc lễ hội 
Katê. 

Vào buổi tối, tại sân khấu chính của lễ hội diễn 
ra đêm nghệ thuật giao lưu văn nghệ dân gian 
truyền thống là các tiết mục ca, múa, biểu diễn 
nhạc cụ truyền thống và giới thiệu trang phục dân 
tộc Chăm. Trong suốt lễ hội liên tục diễn ra các 
hoạt động như: giao lưu văn nghệ, giới thiệu ẩm 
thực, biểu diễn nghề dệt, làm gốm truyền thống, tổ 
chức các trò chơi dân gian... 

Nguyên Vũ 
Sài Gòn giải phóng.- 2013.- Số 13049 

(ngày 4 tháng 10).- Tr.2 
Các báo cùng đưa tin: Văn hóa Số 2375/ 

Nhân dân Số 21203 
====================================== 

SOÂI ÑOÄNG LEÃ HOÄI ÔÛ THAÙP POÂSAH INÖ 
rong 2 ngày (3 và 4.10) tại khu di tích tháp Pô 
Sah Inư (P.Phú Hài, TP Phan Thiết, Bình 

Thuận) đã diễn ra lễ hội Katê năm 2013 của đồng 
bào Chăm với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ 
đặc sắc. 

Lễ hội Katê là ngày đồng bào Chăm tưởng niệm 
các vị anh hùng dân tộc, tổ tiên, ông bà cùng các 
vị thần linh và vua Pôklông Garai, vua Prôme; cầu 
mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Lễ 
hội còn mong cho lứa đôi hòa hợp, con người và 
vạn vật sinh sôi, nảy nở. Lễ hội Katê ở tháp Pô 
Sah Inư được phục dựng lại từ năm 2005 và tổ 
chức liên tiếp 9 năm nay. 

Lễ nghi truyền thống 
Chiều ngày 3.10, các chức sắc tôn giáo Bà La 

Môn và đông đảo đồng bào Chăm đã tổ chức lễ 
cúng cầu an tại tháp chính. Mọi người dâng cúng 
(gồm rượu, chuối, trứng vịt, trầu cau, hoa quả…) 
với lòng tôn kính, biết ơn và ngưỡng mộ đối với 
thần linh, ông bà tổ tiên. Cùng lúc, hội thi trưng 
bày, trang trí lễ vật trên Thônla và Cỗ bồng để 
dâng cúng cho thần Pô Sah Inư cũng được tổ 
chức tại Nhà trưng bày nghệ thuật. Tham gia cuộc 
thi là các nghệ nhân đến từ 3 đội của H.Hàm 
Thuận Bắc, Bắc Bình và Tuy Phong. Kết thúc, 
phần thắng đã thuộc về đội Hàm Thuận Bắc. 

Sáng 4.10, đại lễ Katê chính thức khai mạc tại 
sân khấu chính. Sau đó các chức sắc tôn giáo 
người Chăm thực hiện nghi thức lễ phục, thỉnh 
rước kiệu trang phục nữ Thần Pô Sah Inư. Tham 
gia đoàn rước có các chức sắc tôn giáo, đội múa, 
đội nhạc lễ dân gian Chăm, bà con dân tộc Chăm, 
cùng với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh, sở ban 
ngành. Tại tháp chính, lần lượt các nghi thức như 
mở cửa tháp, lễ tắm bệ thờ Linga-Yoni, lễ mặc 
trang phục… được các nghệ nhân người Chăm 
thực hiện theo đúng truyền thống. Anh Mã Ngọc 
Phương (22 tuổi, thôn Lâm Giang, thị trấn Ma 
Lâm, Hàm Thuận Bắc) cho biết: “Lễ Katê năm nay 

đông hơn, vui hơn. Tôi cùng gia đình đã mang 
nhiều lễ vật đi để dâng cúng mong cho mưa thuận 
gió hòa, gia đình yên ấm và gặp nhiều may mắn”. 

Hấp dẫn phần hội 
Tiếp đến là tiết mục đơn ca Tháp Pô Sah Inư 

huyền thoại và màn hòa tấu nhạc cụ dân tộc đem 
đến cho người xem một không gian linh thiêng và 
huyền bí của tháp cổ. Màn trình diễn trang phục 
lao động lại thể hiện sự độc đáo, nét sinh hoạt 
riêng của đồng bào Chăm. Tiết mục múa RoDa 
yêu thương đã làm cho du khách đắm đuối trong 
những động tác uyển chuyển của thiếu nữ Chăm. 
Bà Lư Thái Tuyên, Phó ban tổ chức lễ hội cho biết: 
“Lễ hội năm nay có nét mới là mở rộng hơn với sự 
tham gia của Tuy Phong, Bắc Bình, đội văn nghệ 
dân gian Chăm H.Ninh Phước (Ninh Thuận). Phần 
hội được bổ sung nhiều hoạt động mới như tổ 
chức giao lưu văn nghệ giữa 3 huyện, trình diễn, 
giới thiệu nghề truyền thống của người Chăm, tổ 
chức các trò chơi dân gian. Và đặc biệt, du khách 
có thể trực tiếp tham gia các trò chơi có thưởng”. 

Tại lễ hội, ngoài thăm viếng các tháp cổ, du 
khách địa phương còn được xem các nghệ nhân 
người Chăm biểu diễn các nghề thủ công truyền 
thống như: dệt vải, làm tháp, làm bánh gừng… Du 
khách còn được tận mắt chứng kiến các nghệ 
nhân với đôi tay tài hoa của mình thao tác nặn 
gốm, dệt thổ cẩm. Được giao lưu với các già làng, 
chức sắc tôn giáo tại các trại lễ. 

Anh Nguyễn Văn Hải (một du khách đến từ 
Tp.HCM) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi được dự 
lễ hội Katê. Tôi được tham quan các tháp cổ, tận 
mắt xem các nghi lễ của đồng bào Chăm. Các điệu 
múa Chăm rất đẹp, tôi thực sự đã được trải 
nghiệm nhiều nét văn hóa rất thú vị. Năm sau tôi 
sẽ sắp xếp đưa gia đình tới tham gia lễ hội”. 

Bạch Long 
Thanh niên.- 2013.- Số 281 

(ngày 8 tháng 10).- Tr.21 
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SEÕ KHAI QUAÄT KHAÛO COÅ TAÏI NHOÙM ÑEÀN THAÙP CHAÊM POÂ TAÈM, BÌNH THUAÄN 
ở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình 
Thuận cho biết: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch đã có văn bản cho phép Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch tỉnh Bình Thuận tiến hành khai quật 
khảo cổ tại khuôn viên nhóm đền tháp Chăm Pô 
Tằm tại xã Lạc Phú, huyện Tuy Phong (Bình 
Thuận). 

Theo đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh 
Bình Thuận sẽ phối hợp với Viện Khoa học Xã hội 
vùng Nam Bộ khai quật tại khuôn viên nhóm đền 
tháp Chăm Pô Tằm trong diện tích 706m². Những 
hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật sẽ 
giao cho Bảo tàng tỉnh Bình Thuận giữ gìn, bảo 
quản. 

Nhóm đền tháp Chăm Pô Tằm nằm cách thành 
phố Phan Thiết hơn 100km về hướng Đông Bắc. 
Những kiến trúc nghệ thuật xây dựng tháp này 
cũng gần giống như nhóm đền tháp Chăm 

Pôshanư tại thành phố Phan Thiết. Trước đó vào 
tháng 10/2012, trong khi thi công công trình bảo vệ 
tháp Pô Tằm, đơn vị thi công đã phát hiện một số 
dấu tích xây bằng gạch Chăm chìm dưới lòng đất. 

Bảo tàng Bình Thuận đã tiến hành khảo sát và 
phát hiện 2 bức tường cổ chôn sâu dưới lòng đất 
tại đây. Hai bức tường được xây bằng gạch nằm 
đoạn giữa nhóm tháp Bắc và nhóm tháp Nam . 
Bức tường cao 190cm, dày 65cm, khoảng cách 
hai bức tường là 246cm. Trong lòng có nhiều lớp 
gạch được đặt bằng phẳng, phía dưới tường gạch 
đặt nhiều viên đá tảng lớn. Theo nhận định ban 
đầu có thể đây là 2 bức tường của người Chăm 
xây cùng thời với tháp Pô Tằm vào khoảng thế kỷ 
thứ 8. 

Đức Kiên 
Văn hóa, thể thao và du lịch Bình Thuận.- 
2013.- Số 1045 (ngày 10 tháng 10).- Tr.17 

__________________________________ 

GIÔÙI THIEÄU NEÙT VAÊN HOÙA ÑAËC TRÖNG CUÛA ÑOÀNG BAØO CHAÊM BÌNH THUAÄN 
ới mục đích giáo dục truyền thống và nâng 
cao nhận thức về ý nghĩa Ngày Di sản văn 

hóa Việt Nam cho du khách và nhân dân địa 
phương, ngày 21/11, Trung tâm Trưng bày văn 
hóa Chăm Bình Thuận đã tổ chức nhiều hoạt động 
chuyên đề giới thiệu các loại hình văn hóa Chăm 
phục vụ đông đảo bà con và du khách tham quan. 

Tại đây, thông qua các hiện vật, hình ảnh được 
trưng bày, Trung tâm tập trung thuyết minh và giới 
thiệu sâu vào các nội dung như ý nghĩa của Lễ hội 
Katê của người Chăm Bàlamôn từ đền tháp cho 
đến làng và gia đình; giới thiệu những hiện vật tại 
phòng trưng bày hoàng tộc Chăm Po Klaong 
Mânai và Pô Nit vào giai đoạn thế kỷ thứ 17…  
Ngoài hiện vật trưng bày, du khách tham quan, 
nghiên cứu còn được hướng dẫn tham quan cổ 
vật gốc tại kho mở Hoàng tộc. 

Ông Lâm Tấn Bình, Giám đốc Trung tâm trưng 
bày văn hóa Chăm Bình Thuận, cho biết: Với 
nhiệm vụ bảo tồn, lưu giữ và phát huy các giá trị 
truyền thống văn hóa của cộng đồng Chăm ở Bình 
Thuận, Trung tâm đã trở thành điểm sinh hoạt văn 
hóa chính của bà con nơi đây. Qua ba năm hoạt 
động, Trung tâm đã sưu tầm được hơn 200 hiện 
vật cổ có giá trị. Bên cạnh đó, Trung tâm còn chú 
trọng các hoạt động quảng bá, giới thiệu các giá trị 
văn hóa phi vật thể thông qua các hội thi nghề 

truyền thống vào các dịp sinh hoạt chuyên đề và 
các ngày lễ lớn của người Chăm. Bên cạnh việc 
giới thiệu các di tích, cổ vật, các giá trị văn hóa vật 
thể tới du khách, Trung tâm còn tổ chức trình diễn 
và tái hiện gian làng nghề truyền thống của người 
Chăm là nghề dệt thổ cẩm và làm gốm với sự 
tham gia của các nghệ nhân Chăm nổi tiếng… 

Bắc Bình là một trong những huyện có nhiều 
người Chăm sinh sống từ lâu đời. Chính vì vậy, 
dân tộc Chăm nơi đây có một chuỗi hệ thống lễ 
nghi chứa đựng nhiều giá trị văn hóa dân gian qua 
hàng trăm lễ hội, lễ nghi còn lưu giữ đến ngày nay. 
Kho tàng văn hóa vật thể, phi vật thể của người 
Chăm rất đặc sắc và đa dạng. Ngoài việc có tiếng 
nói và chữ viết riêng, có trang phục và phong tục 
thờ cúng thì các loại hình nghệ thuật ca, múa dân 
gian Chăm là phần không thể thiếu được trong đời 
sống tinh thần. 

Theo ông Lâm Tấn Bình, việc tổ chức quảng bá 
giới thiệu nền văn hóa Chăm cũng để tạo ra thêm 
nhiều sản phẩm du lịch văn hóa mang nét đặc 
trưng của đồng bào Chăm Bình Thuận đến với du 
khách, các nhà nghiên cứu trong nước và thế giới. 

Minh Hạnh 
Văn hóa, thể thao và du lịch.- 2013.- Số 1052 

(ngày 28 tháng 11).- Tr.17 

__________________________________ 

Gaàn 240.000 gia ñình vaên hoùa 
ại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã tổ 
chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa” năm 2011 – 2013. 

Ba năm qua, điểm nổi bật nhất của phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở 
Bình Thuận chính là việc thực hiện thành công 9 

phong trào là: xây dựng người tốt, việc tốt, các 
điển hình tiên tiến; cuộc vận động “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư; xây 
dựng gia đình văn hóa; thôn – khu phố văn hóa; 
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh 
viện đạt chuẩn văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa 
nông thôn mới; cơ sở thờ tự và dòng tộc văn hóa; 
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phong trào “Toàn dân rèn luyện thể thao theo 
gương Bác Hồ vĩ đại”; phong trào học tập, lao 
động, sáng tạo. 

Từ năm 2011 – 2013 toàn tỉnh đã có 
239.811/276.225 gia đình văn hóa (tỷ lệ 86,81%); 
403/705 thôn – khu phố văn hóa; 81/127 xã 
phường đạt danh hiệu lành mạnh không có tệ nạn 
xã hội. Trên cơ sở kết quả đạt được, Bình Thuận 
cũng đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đẩy 
mạnh thực hiện phong trào giai đoạn 2014 – 2015: 
Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào gắn với 
thực hiện nếp sống văn minh, góp phần xây dựng 

và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt 
đẹp của dân tộc, xây dựng con người có nếp sống 
văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống văn hóa, 
tinh thần, thể chất, sức khỏe cho nhân dân. 

Tại hội nghị, Bình Thuận đã tặng Bằng khen cho 
18 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa” giai đoạn 2011 – 2013. 

Nguyên Vũ 
Văn hóa.- 2013.- Số 2381 
(ngày 18 tháng 10).- Tr.2 

************************************************ 

Lieân hoan vaø giao löu thô nhaïc Haøn Maëc TöûLieân hoan vaø giao löu thô nhaïc Haøn Maëc TöûLieân hoan vaø giao löu thô nhaïc Haøn Maëc TöûLieân hoan vaø giao löu thô nhaïc Haøn Maëc Töû 
ối 18-12, tại di tích Tháp Chăm Pô Sah Inư 
Phan Thiết (Bình Thuận), Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào 
tạo tổ chức Liên hoan và giao lưu thơ – nhạc Hàn 
Mặc Tử. Rất đông người yêu thơ Hàn địa phương 
và khách du lịch đến xem. 

 
Thơ - nhạc Hàn Mặc Tử 

Phần liên hoan gồm các tiết mục ca, múa, ngâm 
thơ những tác phẩm thơ – nhạc gắn liền với nhà 
thơ Hàn Mặc Tử với phần dự thi của học sinh 
Trung học phổ thông trên địa bàn Phan Thiết. Mở 
đầu là bài hát Hàn Mặc Tử của thí sinh Nguyễn 
Quốc Khánh của trường THPT Phan Thiết. Tiếp 
theo là bài hát Đây thôn Vỹ Dạ của thí sinh Hoàng 
Thị Thuỳ. 

Xen kẽ các tiết mục dự thi liên hoan là phần 
giao lưu thơ – nhạc Hàn Mặc Tử do các ca sĩ, 
nghệ sĩ chuyên nghiệp biểu diễn các bài hát phổ 
thơ Hàn Mặc Tử cũng như diễn ngâm các bài thơ 
tình nổi tiếng ông. Ban tổ chức còn có các phần thi 
đố vui có thưởng dành cho khán giả với những 

câu hỏi liên quan đến nhà thơ, đến địa danh Lầu 
Ông Hoàng Phan Thiết và thi sĩ Mộng Cầm. 

 

Kết quả, giải nhất nội dung ca thuộc về thí sinh 
Bùi Quốc Tín (Trường PTTH Trần Hưng Đạo) với 
bài hát tự biên Âm thầm (phổ thơ Hàn Mặc Tử); 
giải nhất nội dung múa thuộc về đôi Quốc Khánh – 
Thuỳ An với tác phẩm Hàn Mặc Tử và tình yêu 
Mộng Cầm; giải 3 đồng hạng cho 02 thí sinh diễn 
ngâm 02 bài thơ Hàn Mặc Tử là Đây thôn Vỹ 
Dạ và Mùa xuân chín. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng 
đã trao giải nhất toàn đoàn cho Trường THPT 
Phan Thiết.. 

Được biết, di tích Tháp Pô Sah Inư nằm trên 
ngọn đồi mang tên Lầu ông Hoàng gắn liền với 
chuyện tình giữa nhà thơ Hàn Mặc Tử với nữ sĩ 
Mộng Cầm. 

Nguyên Vũ 
Văn hóa.- 2013.- Số 2408 

(ngày 20 tháng 12).- Tr.11 
Cùng đưa tin: Văn hóa Số 2409 

_________________________________ 

Trieån laõm aûnh” Bieån ñaûo Vieät Nam” vaø “Bình Thuaän xanh” 
áng 9/12, tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận, đã diễn ra triển lãm ảnh "Biển đảo Việt 

Nam" và "Bình Thuận xanh", nhằm nâng cao nhận 
thức của nhân dân về vai trò, vị trí chiến lược của 
biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc. 

Triển lãm trưng bày 70 bức ảnh khổ lớn, gồm: 
40 ảnh về biển, đảo, 4 bản đồ cổ về Hoàng Sa và 
Trường Sa và 30 tấm ảnh nghệ thuật về Bình 
Thuận, chia làm các chủ đề: Giới thiệu một số tư 

liệu về chủ quyền của Việt Nam ở Trường Sa, 
Hoàng Sa; thể hiện cuộc sống nơi biên giới, hải 
đảo của đồng bào, chiến sĩ; giới thiệu những hoạt 
động khai thác tiềm năng kinh tế biển như đánh 
bắt hải sản, khai thác dầu khí… 

Hồng Hiếu 
Tin tức.- 2013.- Số 292 

(ngày 10 tháng 12).- Tr.10 
Cùng đưa tin: Tiền phong Số 345
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TRIEÅN LAÕM AÛNH DI SAÛN VIEÄT NAM TAÏI 16 TÆNH, THAØNH 
ại Sài Gòn Mũi Né resort (Phan Thiết, Bình 
Thuận) diễn ra triển lãm ảnh Di sản Việt Nam 

2013 (Vietnam Heritage Photo Awards 2013) từ 
ngày 22 đến 28-10. 

 

Triển lãm nhằm kêu gọi sự quan tâm của cộng 
đồng trong việc phát hiện và tôn vinh những giá trị 
di sản thiên nhiên, di sản văn hóa Việt Nam cần 
được gìn giữ và bảo tồn. 
________________________________________ 

Tác phẩm Cánh diều biển đảo Quảng Ngãi của 
tác giả Trịnh Thu Nguyệt tại triển lãm. 

Sau triển lãm tại Bình Thuận, trên 100 tác phẩm 
xuất sắc nhất được chọn lọc sẽ giới thiệu ở 16 
tỉnh, thành như Quảng Ninh, Hà Nội, Khánh Hòa, 
Gia Lai, Đà Nẵng, Cần Thơ, TP.HCM, An Giang… 
đến hết ngày 28-2-2014. 

Lễ trao giải dự kiến diễn ra tại dinh Thống Nhất, 
TP.HCM vào sáng 21-11 nhân dịp kỷ niệm lần thứ 
IX ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11). Sau bốn 
tháng phát động, cuộc thi đã nhận được hơn 6.000 
tác phẩm ảnh về đề tài di sản, bao gồm: Di sản 
thiên nhiên; di sản văn hóa vật thể (kiến trúc, điêu 
khắc, hội họa, thủ công mỹ nghệ, làng nghề…); di 
sản văn hóa phi vật thể (âm nhạc, ca múa, lễ hội, 
trò chơi dân gian, tín ngưỡng, tôn giáo…). 

Phương Nam 
Pháp luật Tp.HCM.- 2013.- Số 288 

(ngày 24 tháng 10).- Tr.12 
Các báo cùng đưa tin: Tin tức Số 254

Khai tröông Nhaø saùch Fahasa Bình Thuaän 
Sáng 5-12, Công ty cổ phần Phát hành sách TPHCM (Fahasa) đã khai trương Nhà sách Fahasa Bình 

Thuận tại Khu dân cư Hùng Vương 1, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, Bình Thuận (trong khuôn viên 
siêu thị Lotte Mark Phan Thiết). Nhà sách có diện tích hơn 400m2, trưng bày hơn 15.000 tên sách với số 
lượng trên 100.000 bản cùng lúc. Đây cũng là một trong những nhà sách đầu tiên của hệ thống Fahasa 
bố trí gian hàng dành riêng cho tuổi mới lớn. Nhân dịp khai trương, Fahasa Bình Thuận đã áp dụng 
chương trình giảm giá từ 15% đến 30% cho các mặt hàng trưng bày tại nhà sách. 

Tường Vy 
Sài Gòn giải phóng.- 2013.- Số 13112 (ngày 6 tháng 12).- Tr.5 

BOÀNG BEÀNH CAÙNH SOÙNG CAØ TYBOÀNG BEÀNH CAÙNH SOÙNG CAØ TYBOÀNG BEÀNH CAÙNH SOÙNG CAØ TYBOÀNG BEÀNH CAÙNH SOÙNG CAØ TY 
ôi như mắc nợ với con sông Cà Ty, đã mấy lần 
đến Phan Thiết nhưng lại vội đi, chỉ kịp ngoái nhìn 

những đoàn thuyền đánh cá ngủ mơ màng trên sông. 
Thế rồi tôi hẹn trở lại sẽ đi dạo trên con đường ven 
sông để ngắm con nước triều lên xuống và những 
đoàn thuyền đánh cá trở về. Lần này nhà thơ trẻ La 
Văn Tuân, ở Phan Thiết đưa tôi đi tận cửa sông, cuối 
đại lộ Phạm Văn Đồng kéo dài. Và, khi chạm tới 
những ký ức về dòng sông, anh sôi nổi kể chuyện. 

Giọng nhà thơ ấm áp ví von, nếu người ta gọi 
thành phố Phan Thiết là một cô gái đẹp chẳng khi 
nào già, thì con sông Cà Ty chính là mái tóc muôn 
đời dịu dàng của cô gái. Khi triều lên hay xuống, mái 
tóc ấy luôn luôn bồng bềnh, gợi cảm với những hàng 
thuyền đánh cá. Những mảng lưới phơi dưới ánh 
nắng long lanh, tạo nên những mắt sóng trao muôn 
triệu niềm vui cho mọi người dân thành phố. Có 
nhiều người còn ví, khi nhìn lên cao, sông Cà Ty 
giống như cánh chim xòe ra, muốn bay lên cao. Đó là 
nỗi niềm và khát vọng mang cái tên Phan Thiết. 

Sông Cà Ty chỉ dài 7km, nhưng lại uốn khúc 
quanh co nhiều đoạn rồi mới chảy ra cửa biển, nên 
có nhiều góc lượn rất tình tứ, với những hàng cây 
xanh và những con thuyền ngủ mơ màng trên bãi 
biển. Nó là phần nối dài của con sông Mường Mán, 

bắt nguồn từ vùng rừng núi Tánh Linh. Đoạn sông ở 
giữa trung tâm thành phố dài khoảng 5km, có 3 cây 
cầu bắc qua, tạo nên bức tranh thủy mặc rất thi vị 
dưới những đám mây nõn nà trôi từ biển vào. Có lẽ 
con cầu Lê Hồng Phong là lâu đời nhất và ở giữa 
thành phố, và có vẻ đẹp nhẹ nhàng, ngay bên tháp 
nước cổ và nổi tiếng của Phan Thiết. Một hình ảnh 
quen thuộc, nếu không nói là biểu tượng của Thành 
phố Phan Thiết, chính là góc phố được ghi lại trong 
mỗi bức ảnh bao gồm, con sông cà Ty, cây cầu Lê 
Hồng Phong và Tháp nước cao 32m, cùng con 
đường từ đầu cầu dẫn vào chợ thành phố. 

Tôi cùng nhà thơ La Văn Tuân dừng chân trước 
tháp nước cũ của Phan Thiết, trên phố Bà Triệu. Anh 
nói, tháp nước Phan Thiết hiện nay không còn được 
dùng để cung cấp nước cho thành phố như trước kia 
nữa, mà đã trở thành một địa chỉ du lịch, với những 
câu chuyện thú vị và một kiến trúc độc đáo. Đồng 
thời, tháp nước còn được coi là hình ảnh đẹp về tình 
hữu nghị hai nước Việt – Lào, vì chính do cố Hoàng 
thân Xu-pha-nu-vông, hai nước Việt – Lào, nguyên 
Chủ tịch nước CHDCND lào thiết kế. Vào năm 1928, 
thời điểm bắt đầu thi công xây dựng tháp nước, ông 
Xu-pha-nu-vông khi đó là kiến trúc sư trưởng Khu 
Công chánh Nha Trang. Phải mất 6 năm, việc xây 
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dựng tháp nước này mới hoàn thành, và đủ khả năng 
cung cấp nước cho toàn vùng đô thị Phan Thiết ngày 
ấy. Với hình trụ bát giác, dưới to trên nhỏ, đường 
kính chân tháp dài 10m, tạo được thế vững chắc. 
Đặc biệt, phần bồn nước, còn gọi là lâu đài hình bát 
giác cao 5m, có ba tầng mái che được lợp ngói móc, 
gây ấn tượng mỹ cảm tựa như một lâu đài trên cao 
thanh thoát giữa hàng cây xanh, bao quanh khu công 
viên trên phố Bà Triệu. 

Chúng tôi vượt qua đầu cầu Trần Hưng Đạo, sang 
đường Phạm Văn Đồng, để ngắm những con thuyền 
cập bờ. Sông Cà Ty có một đời sống riêng mỗi khi 
bến cảng đón hàng trăm tàu thuyền đánh cá từ ngoài 
biển trở về mỗi buổi sáng. Tuy là con sông thủy triều, 
nhưng Cà Ty quanh năm có nước. Do vậy, càng cá 
Phan Thiết lúc nào cũng như một đại công trường, 
tấp nập suốt ngày đêm. Bên cạnh cảng là chợ cá 
nhộn nhịp và sầm uất. Có thể nói cảng và chợ cá như 
trái tim hối hả của thành phố vậy. Lúc này những con 
đường đều sống động như huyết mạch chảy thông, 
tạo nên một nhịp sống quen thuộc mỗi ngày trên 
dòng sông cà Ty. Riêng vào những buổi trưa, khi các 
cô gái tập trung vào công việc vá lưới, sông Cà Ty 
bỗng như được dát vàng dưới ánh nắng. 

Bất ngờ La Văn Tuân chỉ về phía đoàn thuyền, 
anh nói đến hình ảnh sinh động từ những màu sắc 
được vẽ trên mũi thuyền đánh cá. Hầu như chỉ có 
mấy mầu được sơn trên con tàu, khi thì xanh, đỏ, 
trắng, hoặc khi là các màu vàng, nâu, đen. Anh nói, 
đấy là những ký hiệu để nhìn từ xa, họ đã nhận ra 
nhau và cùng kề vai sát cánh, trong những khó khăn 
xảy ra. Biển khơi luôn luôn đe dọa con người, trong 
khi lại tặng cho con người những nguồn lợi phi 
thường. Bên cạnh những mẻ cá lớn là những con 
sóng dữ cùng với mưa dông và sấm sét. Vậy nên sự 
quần tụ cộng đồng bao giờ cũng là một nguyên tắc 
sống còn đối với mỗi ngư dân. Cà Ty cũng trở nên 
thân thiện là vì thế. Nhìn những đoàn thuyền đánh cá 
đi thành hàng, thành đoàn mỗi sáng sớm trở về, mới 
hay niềm vui ngập tràn dòng sông. Những nụ cười 
tươi tắn trở về, cùng những mẻ cá lấp lánh trong ánh 
bình minh. 

Nhà thơ say sưa trò chuyện, đôi mắt anh như mơ 
màng qua mắt kính, có lẽ những cảm xúc đang dâng 
tràn trong tâm hồn anh. Lát sau anh lại sôi nổi kể, con 
sông rạo rực nhất vào mùa xuân khi các đoàn thuyền 
của các phường, xã đua nhau trong mùa lễ hội hằng 
năm. Những chàng trai luôn luôn muốn chứng minh 
đội của mình chính là những đoàn thuyền vượt qua 
bao sóng gió biển khơi và là những người chiến 
thắng. Nào đội Phú Trinh, Bình Long, Mũi Né hay đội 
Đức Nghĩa, Đức Thắng, Lạc Đạo… tất cả đã sẵn 
sàng và thể hiện hết sức mình. Ai chiến thắng, đâu 
có gì là quan trọng mà tất cả đều phải dựa vào nhau 
trên mọi bước đường đời, mọi nẻo trên biển khơi. Họ 
hò reo. Họ ca hát. Họ nhảy múa. Và, mọi con thuyền 
đều bay bổng trong niềm hân hoan, bởi cả năm vất 
vả trên biển khơi. Những lá cờ bay và muôn ngàn 
nhịp trống rộn ràng trên sông đã tạo nên một khuôn 
mặt khác lạ của Phan Thiết; Bừng sáng, trẻ trung và 
đầy sức sống… 

Một nhà nhiếp ảnh nổi tiếng đất Phan Thiết đã nói, 
có thể trọn đời sáng tạo chỉ với con sông này, bến 
cảng, cây cầu và những con thuyền buồm mỗi sớm 
mai, cũng có thể dựng nghiệp được. Bởi trời đất, 
nắng gió, cùng con sông ở đây kỳ lạ lắm, luôn luôn 

tươi mới mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi lúc một xanh trong 
xôn xao… 

Nhưng bên sông vẫn còn có một chốn bình yên, 
thâm nghiêm và ấm áp. Không phải chùa, không phải 
ngôi đình cổ xưa, mà đó là một ngôi trường chất 
chứa biết bao kỷ niệm thân thương của Bác Hồ, vào 
những năm 1910 và 1911. Đó là một thời ẩn giấu 
những nỗi niềm và ước mơ lao về công cuộc giải 
phóng đất nước, mà Bác luôn luôn ấp ủ trong trái tim 
tuổi trẻ. Đó là ngôi trường Dục Thanh. Trường được 
ra đời, năm 1907, cùng với trường Đông Kinh Nghĩa 
Thục. Trường được gọi tắt bằng cụm từ: “Giáo dục 
Thanh, Thiếu niên”, nên có tên là Dục Thanh, hiện ở 
số 39, đường Trưng Nhị ngay trên sông Cà Ty. Đối 
diện trường là Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh của thành 
phố Phan Thiết. Nhà thơ La Văn Tuân nhấn mạnh 
đây là một di tích văn hóa và lịch sử độc đáo và là 
điểm nhấn quan trọng của con sông Cà Ty. 

Nắng đã gần đứng bóng, nhưng cô hướng dẫn 
viên hết sức nhiệt tình trò chuyện. Năm 1910, Bác Hồ 
được cụ nghè Trương Gia Mô giới thiệu vào dạy học 
lớp nhì, ở trường Dục Thanh. Đây là nơi Bác Hồ 
dừng chân làm việc và chờ đợi thời cơ đi nước ngoài 
tìm đường cứu nước, cứu dân, thoát khỏi ách đô hộ 
của thực dân Pháp. Bác dạy Quốc ngữ và Hán văn. 
Có thể nói nơi này là một mốc son của chặng đường 
đầu tiên, trong sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ. 
Sau đó, vào ngày 5-6-1911, từ Bến Nhà Rồng, Bác 
Hồ lên tàu ra đi thực hiện hoài bão của mình. Cho dù 
Bác dạy học ở đây chỉ hơn một năm, nhưng bao ký 
ức vẫn còn được lưu giữ qua nhiều kỷ vật, trong suốt 
hơn một thể kỷ cho đến nay. 

Tôi ngỡ như lớp học ấy vẫn còn ấm áp tiếng giảng 
của Người. Tấm bảng đen kia vẫn còn hiện lên 
những dòng chữ viết rõ ràng của thầy giáo Nguyễn 
Tất Thành ngày nào. Phòng đọc sách vẫn còn đó ánh 
sáng ngọn đèn dầu bập bùng bên chiếc tràng kỷ gỗ 
gụ sẫm màu nâu thân quen. Phía sau vườn, cây khế 
bác trồng ngay từ khi mới đến dạy học, giờ vẫn luôn 
luôn xanh tươi, với tán lá rộng, trùm lên khu vườn 
mát rượi. và, còn đó là cái giếng nước trong, mà mỗi 
ngày Bác kéo gầu tưới nước cho cây vườn, trước khi 
lên lớp… Mỗi hàng gạch, bờ rào hàng cây vẫn thấp 
thoáng hình ảnh Bác đang tỉa cây quét lá ngày nào. 

Giọng cô gái trong vắt vang lên, đã hơn một trăm 
năm trôi qua, ngôi trường Dục Thanh không khi nào 
vắn bóng Người. Ai đến với con sông Cà Ty, đều 
dừng chân nơi đây, và đều ngồi vào lớp học mà thầy 
giáo Nguyễn Tất Thành đã từng dạy. Tiếng nói của 
Người còn vang lên trong tâm tưởng của mỗi người 
khi nước lên tấm bảng đen trước mặt… 

Chúng tôi chia tay mái trường xưa rồi quay lại 
chân cầu Lê Hồng Phong để rẽ vào chợ Phan Thiết. 
Chợt nghe như tiếng hát đâu đó vang lên: “Cà Ty ơi! 
Bồng bênh cánh chim bay ra biển/ Thuyền cá tôm rạo 
rực ngày về/ Ta sẽ hát với mặt trời và sóng/ Cùng 
dòng trôi cuồn cuộn đam mê…”. Dòng người cứ mãi 
miết và hối hả vượt qua con sông đi về muôn nơi. 
Phan Thiết nồng nhiệt sống, luôn luôn cuộn chảy và 
lãng mạng như cánh chim vui, bởi mùa cá đầy ắp từ 
biển về. Tôi và nhà thơ đi trong niềm vui không bao 
giờ vơi cạn như chính con sông Cà Ty luôn luôn ăm 
ắp nước xanh trong và tràn ngập những cánh hoa trôi 
ra biển Đông. 

Lưu Kường 
Cảnh sát toàn cầu.- 2013.- Số 103 

(tháng 10).- Tr.5 



Thoâng tThoâng tThoâng tThoâng tin Tö lieäu Bình Thuaän in Tö lieäu Bình Thuaän in Tö lieäu Bình Thuaän in Tö lieäu Bình Thuaän ––––    Soá 04 Soá 04 Soá 04 Soá 04 naêm 2013naêm 2013naêm 2013naêm 2013    ----    33333333    ----    

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

NGÖ DAÂN PHUÙ HAØI TRUÙNG MUØA RUOÁCNGÖ DAÂN PHUÙ HAØI TRUÙNG MUØA RUOÁCNGÖ DAÂN PHUÙ HAØI TRUÙNG MUØA RUOÁCNGÖ DAÂN PHUÙ HAØI TRUÙNG MUØA RUOÁC 
ột tháng trở lại đây, nhờ thời tiết thuận lợi 
ruốc xuất hiện gần bờ khá dày. Nhờ vậy, 

hàng chục ghe của ngư dân phường Phú Hài, TP 
Phan Thiết, Bình Thuận, đã trúng đậm. Đến tháng 
11 ruốc lớn, có giá khá cao từ 15.000 – 20.000 
đồng/kg, lúc ấy ngư dân khai thác ruốc sẽ có lãi 
nhiều hơn. Ruốc được thương lái thu mua xuất 
bán cho các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Trung 

Quốc. Mỗi thương lái trung bình xuất bán cả 100 
tấn ruốc/mùa. Với thời tiết này, nhiều ngư dân dự 
đoán sản lượng ruốc có khả năng sẽ tăng trong 
thời gian tới. 

Lâm Du 

Thủy sản Vietnam.- 2013.- Số 169 

(ngày 16 tháng 10).- Tr.15 

_____________________________ 

Mang nguoàn saùng ñeán cho ngöôøi ngheøo 
hương trình mổ mắt "Nguồn sáng cho đời" 
vừa được Báo Thanh Niên phối hợp với Hội 

Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Bình Thuận 
tổ chức tại H. Đức Linh và Tánh Linh (Bình 
Thuận). 

 

Các bác sĩ đang mổ mắt cho bà con nghèo tại Đức Linh, 
Bình Thuận - Ảnh: Quế Hà 

Ngay từ sáng sớm ngày 28.9, hàng chục bệnh 
nhân nghèo ở Đức Linh và Tánh Linh đã tập trung 
tại Phòng khám của Bệnh viện đa khoa khu vực 
Nam Bình Thuận (H.Đức Linh) để chờ được khám 
và mổ mắt. Chị Nguyễn Thị Nhàn (ngụ thị trấn Võ 
Xu, H.Đức Linh) cho biết, chị nghe được thông tin 
từ Đài Truyền thanh H.Đức Linh thông báo, nên đã 
chở mẹ chị đến bệnh viện từ sớm. “Mẹ tôi đã lòa 
mắt gần 2 năm nay rồi, nhưng chưa có điều kiện 
đưa đi khám và mổ. Rất may đợt này Báo Thanh 
Niên tổ chức ngay trên địa bàn huyện”. 

Có mặt từ rất sớm tại địa điểm khám và mổ mắt 
cho bệnh nhân nghèo, Phó chủ tịch UBND H.Đức 
Linh Tạ Văn Chất cùng với các thanh niên tình 
nguyện chờ đón tiếp các y, bác sĩ. Ông Chất cho 
biết: “Ngay từ khi nhận được thông báo của Ban tổ 
chức về việc mổ mắt miễn phí cho bà con nghèo, 
chúng tôi đã cho thông báo bằng văn bản và hệ 
thống loa đến tất cả 13 xã, thị trấn trong toàn 
huyện. Ngoài mổ mắt cho người nghèo, chúng tôi 
hi vọng Báo Thanh Niên còn đem nhiều chương 
trình từ thiện khác về với bà con Đức Linh”. Ông 
Chất cho biết thêm, Đức Linh có trên 130.000 dân, 

chủ yếu sống bằng nghề nông. Toàn huyện vẫn 
còn 9,7% hộ nghèo. Dù chính sách cho người 
nghèo được huyện đặc biệt quan tâm, nhưng công 
tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho bà 
con vẫn chưa kịp thời và toàn diện. Đây là lần thứ 
2 có chương trình mổ mắt từ thiện trên địa bàn H. 
Đức Linh. 

“Từ nay tôi lại sáng mắt rồi” 
Vừa bước ra khỏi phòng mổ, dù đã trưa, nhưng 

cụ Trần Nở (74 tuổi, ngụ thôn 5 xã Đức Tín, H.Đức 
Linh) hồ hởi nói: “Tôi chờ để được mổ mắt cả 
tháng nay rồi. Lần trước thấy mình còn đọc sách 
báo được nên nhường cho người bị nặng hơn 
mình. Đã ba tháng nay không đọc sách báo được 
nữa. Lần mổ này bác sĩ nói tôi sẽ lại đọc sách báo 
tốt thôi. Xin cảm ơn Báo Thanh Niên và các  nhà 
tài trợ”. Còn bà Trần Thị Minh (65 tuổi, trú xã Đức 
Chính, H.Đức Linh) bước ra khỏi phòng mổ mừng 
rỡ: “Từ nay tôi lại sáng mắt rồi, mừng lắm”. 

Bác sĩ Nguyễn Minh Khải (Bệnh viện Nguyễn 
Trãi, TP.HCM, Trưởng ê kíp mổ mắt) cho biết: “Có 
một số trường hợp sau khi khám chúng tôi phát 
hiện có bệnh lý khác thì cho bệnh nhân về để điều 
trị và mổ đợt sau”. Bác sĩ Khải, người đã có 10 
năm cùng Báo Thanh Niên đi mổ mắt miễn phí cho 
đồng bào nghèo trên khắp mọi miền đất nước tâm 
sự: “Chúng tôi từng đến những vùng quê nghèo 
khắp nơi để mổ mắt cho bà con. Mỗi ca  mổ mắt 
là một hoàn cảnh. Dù không tốn kém quá nhiều 
tiền, nhưng có người phải chịu cảnh mù lòa nhiều 
năm liền, khiến cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn”. 

Ông Mãn Tấn Dũng - Chủ tịch Hội bảo trợ 
người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Bình Thuận 
chia sẻ: “Ngay sau khi nhận được thông báo về 
chương trình của Báo Thanh Niên, chúng tôi đã 
sàng lọc và lập danh sách được trên 200 bệnh 
nhân đục thủy tinh thể và bệnh mắt ở Tánh Linh và 
Đức Linh để mổ đợt này. Cuối tháng 10, chúng tôi 
lại kết hợp với báo tổ chức một đợt mổ mắt nữa 
cho bà con nghèo ở H. Bắc Bình”. 

Quế Hà 
Thanh niên.- 2013.- Số 273 

(ngày 30 tháng 9).- Tr.21 

III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 
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THOÂN DOÁC LAÊNG THOÂN DOÁC LAÊNG THOÂN DOÁC LAÊNG THOÂN DOÁC LAÊNG “yeáu”... “yeáu”... “yeáu”... “yeáu”... ÑUÛ THÖÙÑUÛ THÖÙÑUÛ THÖÙÑUÛ THÖÙ 
hông có nước sạch, đường giao thông bị hư hại 
nặng, điện chập chờn là thực trạng mà người 

dân thôn Dốc Lăng, xã Thuận Minh, huyện Hàm 
Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đang phải chịu đựng. 

Ông Nguyễn Văn Hùng (ngụ tổ 4, thôn Dốc Lăng) 
bức xúc: “Chạy xe trên con đường ngang qua thôn 
chẳng khác gì cưỡi con ngựa bất kham, cứ chồm lên 
chồm xuống như đánh vật. Mùa khô bụi mù mịt, mùa 
mưa thì trơn trượt, nước ngập thành ao. Học sinh nơi 
đây hằng ngày phải “lặn lội” với con đường này, quần 
áo lúc nào cũng lấm lem”.  

 

Người dân khổ sở vì con đường qua thôn Dốc 
Lăng luôn trong tình trạng hư hỏng Thôn Dốc Lăng 
có gần 340 hộ với 1.440 nhân khẩu, chủ yếu trồng 
lúa và thanh long. “Nông sản làm ra bị tư thương ép 
giá vì lý do... đường khó đi nên chi phí vận chuyển 
cao” - một người dân than thở. 

Không dừng lại ở việc đường giao thông xuống 
cấp, người dân thôn Dốc Lăng còn “khát” nước sạch 
trầm trọng, 100% hộ dân trong thôn chưa có nước 
máy để dùng. Trước đây, chỉ làm một vụ lúa thì nước 
giếng còn dùng tạm được nhưng từ khi chuyển qua 
thâm canh tăng vụ, người dân sử dụng nhiều loại 
thuốc hóa học, phân bón công nghiệp nên nước 
giếng bị ô nhiễm nặng. Để có nguồn nước sinh hoạt 
hằng ngày, hầu hết người dân ở đây phải xây bể và 
dùng lu, thùng hứng nước mưa để dùng. Vào mùa 
khô, mưa ít nên không đủ nước để dùng, bà con phải 
mua nước máy ở các thôn lân cận. 

Nguồn điện cung cấp cho thôn này hiện cũng rất 
yếu, luôn chập chờn, nếu cố dùng thì chỉ một thời 
gian sẽ bị hỏng thiết bị. 

Trước thực trạng trên, ông Nguyễn Minh Thảo, 
Chủ tịch UBND xã Thuận Minh, cho biết con đường 
liên xã qua thôn Dốc Lăng hư hỏng nặng đã có đề án 
sửa chữa nhưng thiếu vốn nên chưa được đầu tư. 
UBND xã cũng đã có văn bản đề nghị cung cấp nước 
sạch cho người dân Thuận Minh, trong đó có thôn 
Dốc Lăng. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi 
trường nông thôn Bình Thuận đã có kế hoạch cung 
cấp nước nhưng tiền đầu tư lên tới 1,9 tỉ đồng nên 
không tìm nổi kinh phí thực hiện. Công ty Điện lực 
tỉnh Bình Thuận cũng đã có dự án mở đường dây 
trung thế qua thôn Dốc Lăng nhưng đến nay vẫn 
chưa thấy thi công. 

Bạch Long 
Người lao động.- 2013.- Số 6329 

(ngày 5 tháng 12).- Tr.10

__________________________________ 
 

LOÁC XOAÙY LAØM SAÄP HAØNG CHUÏC NGOÂI NHAØ ÔÛ BÌNH THUAÄN 
hiều tối 15/10, một trận lốc xoáy kèm theo gió 
mạnh đã quét qua địa phận huyện Đức Linh, 

Bình Thuận gây ra hậu quả nghiêm trọng.  
Thiệt hại nặng nhất là khu vực Thị trấn Võ Xu.  
Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện có 4 khu phố bị 

lốc xoáy tàn phá là khu phố 3, khu phố 5, khu phố 7 
và khu phố 9 với gần 70 căn nhà bị thiệt hại; trong đó 
có nhiều căn bị sập hoàn toàn, tốc mái và nghiêng đổ 
và 2 người bị thương nặng.  

Ông Nguyễn Văn Thạnh, Trưởng Khu phố 9, Thị 
trấn Võ Xu cho biết: Đây là cơn lốc mạnh và gây thiệt 
hại nhiều nhất từ trước tới nay trên địa bàn. Theo 

thống kê ban đầu tại đây có 26 căn nhà bị tốc mái và 
7 căn bị sập hoàn toàn và 5 người bị thương nhẹ.  

Ngay sau khi lốc xoáy xảy ra, chính quyền địa 
phương phối hợp với các lực lượng dân quân tự vệ 
tại chỗ hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, di tản 
sang các khu vực an toàn để tránh thiệt hại về người 
trong đêm. Hiện các lực lượng chức năng đang cùng 
với người dân khắc phục và thống kê thiệt hại. 

Hồng Hiếu 
Quân đội nhân dân.- 2013.- Số 18865 

(ngày 16 tháng 10).- Tr.3 
Cùng đưa tin: Người lao động Số 6280 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

BEÄNH BÖÔÙU COÅ TAÊNG ÑOÄT BIEÁN ÔÛ ÑAÛO PHUÙ QUYÙ 
heo báo cáo của Trung tâm Phòng chống sốt 
rét – bướu cổ tỉnh Bình Thuận, trong số hơn 

700 người ở huyện đảo Phú Quý được thăm khám 
trong tháng 10-2013. Có đến 206 người bị mắc 
bệnh bướu cổ thiểu giáp (hơn 29%). Trong khi đó, 
năm 2004, tỉ lệ này chỉ có 2%. Hầu hết số bệnh 
nhân bị bướu cổ khi được hỏi đều cho biết không 
dùng muối i-ốt trong thời gian dài. 

Theo các cơ quan y tế tỉnh Bình Thuận, khoảng 
1 năm qua, một số người dân đảo Phú Quý đi 

khám bệnh ở các bệnh viện lớn phía Nam được 
xác định là mắc bệnh cường giáp (một bệnh bướu 
cổ không phải do thiếu muối i-ốt gây ra). Do hiểu 
sai nội dung bác sĩ khuyên nên người dân cho 
rằng mình bị bướu cổ là do ăn thừa i-ốt. Thông tin 
này khiến số người trên không ăn muối i-ốt nữa, 
chuyển qua dùng muối thường. 

B.Long 
Người lao động.- 2013.- Số 6286 

(ngày 23 tháng 10).- Tr.2 
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UBND TÆNH BÌNH THUAÄN CHÆ ÑAÏO LAØM ROÕ MUØ, LIEÄT SAU MOÅUBND TÆNH BÌNH THUAÄN CHÆ ÑAÏO LAØM ROÕ MUØ, LIEÄT SAU MOÅUBND TÆNH BÌNH THUAÄN CHÆ ÑAÏO LAØM ROÕ MUØ, LIEÄT SAU MOÅUBND TÆNH BÌNH THUAÄN CHÆ ÑAÏO LAØM ROÕ MUØ, LIEÄT SAU MOÅ 
gày 10-10, UBND tỉnh Bình Thuận có công 
văn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Bình Thuận chỉ đạo 

tổ chức kiểm tra, họp hội đồng chuyên môn kết 
luận nguyên nhân gây tai biến làm cho cháu 
Nguyễn Hữu Khang bị mù, liệt sau khi mổ thoát vị 
bẹn tại BV Đa khoa Bình Thuận. 

Sau khi kết luận, xử lý trách nhiệm đối với tập 
thể, cá nhân có liên quan và thực hiện các nghĩa 
vụ (nếu có) đối với bệnh nhân Nguyễn Hữu Khang 
theo đúng quy định. Kết quả thực hiện báo cáo 
cho UBND tỉnh trước ngày 20-10. 

Liên quan đến bệnh tình cháu Khang, sáng 10-
10, chị Nguyễn Thị Hiền - mẹ bé Khang đã đưa 
con nhập trở lại vào khoa Nhi, BV Bình Thuận vì 
bé sốt, ho dữ dội, nôn mửa sau ăn. Hiện mắt cháu 
vẫn bị mù, chân tay co giật… 

Được biết thông qua một bản dịch từ báo Pháp 
Luật TP.HCM của cộng sự, ông Jelle van Veen, 
Tổng Giám đốc Tập đoàn Dayseaday (Hà Lan), đã 
gửi 200 USD đến giúp mẹ con bé Khang. Một số 
bạn đọc đã trực tiếp đến giúp đỡ bé Khang tổng 
cộng gần 10 triệu đồng. 

Như chúng tôi đã thông tin, ngày 29-8, BV Đa 
khoa Bình Thuận mổ thoát vị bẹn cho bé Khang. 
Sau khi mổ, bé Khang bị hôn mê phải đưa vào BV 
Nhi đồng 2 (TP.HCM) cấp cứu. Sau hơn một tháng 
điều trị tại BV Nhi đồng 2, bé Khang bị di chứng 
liệt, mù sau mổ với tiên lượng khó có khả năng hồi 
phục. 

Phương Nam 
Pháp luật Tp.HCM.- 2013.- Số 275 

(ngày 11 tháng 10).- Tr.5
__________________________________ 

LAÏI GIA HAÏN TÌM “KHO VAØNG 4.000 TAÁN” 
hiều 7.10, Sở VH-TT-DL Bình Thuận có buổi 
làm việc với cụ Trần Văn Tiệp (98 tuổi, trú 

Q.Phú Nhuận, TP.HCM) để thông báo quyết định 
của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận gia hạn thời 
gian tìm kiếm “kho vàng 4.000 tấn” trên núi Tàu 
(H.Tuy Phong). 

Theo giấy phép gia hạn Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận ký ngày 2.10, thì cụ Tiệp tiếp tục được 
thăm dò, tìm kiếm “kho vàng 4.000 tấn” thêm 6 
tháng nữa. Diện tích được thăm dò là 2.565 m2 với 
tổng cộng 108 mũi khoan; không được nổ mìn 
trong quá trình tìm kiếm. Nếu sau 6 tháng mà 

không tìm thấy thì cụ Tiệp phải dừng ngay việc 
thăm dò và hoàn thổ, không được khiếu nại bất cứ 
điều gì. 

Chiều tối qua, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Bình 
Thuận Nguyễn Ngọc Hạnh cho biết trong buổi làm 
việc cụ Tiệp đưa ra đề xuất gia hạn thêm 12 tháng 
và cho nổ mìn vì yếu tố địa chất núi Tàu phức tạp, 
nhưng chưa được lãnh đạo tỉnh chấp nhận. 

Quế Hà  
Thanh niên.- 2013.- Số 281 

(ngày 8 tháng 10).- Tr.2 

__________________________________ 

HÔN 1000 NGÖÔØI ÑÖÔÏC KHAÙM BEÄNH, CAÁP THUOÁC MIEÃN PHÍHÔN 1000 NGÖÔØI ÑÖÔÏC KHAÙM BEÄNH, CAÁP THUOÁC MIEÃN PHÍHÔN 1000 NGÖÔØI ÑÖÔÏC KHAÙM BEÄNH, CAÁP THUOÁC MIEÃN PHÍHÔN 1000 NGÖÔØI ÑÖÔÏC KHAÙM BEÄNH, CAÁP THUOÁC MIEÃN PHÍ 
gày 28-12, Câu lạc bộ y, bác sĩ tình nguyện 
Sài Gòn (Hiệp hội doanh nghiệp TP Hồ Chí 

Minh) phối hợp với Sở Y tế tỉnh Bình Thuận tổ 
chức chương trình từ thiện xã hội tại xã Sông 
Phan, huyện Hàm Tân. Với chủ đề “Sông Phan 
thắm sắc yêu thương”, đoàn y, bác sĩ đã khám 
bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1000 người dân 
thuộc diện chính sách, người già, trẻ em khuyết 
tật; hướng dẫn bà con cách chăm sóc sức khỏe; 

phát tờ rơi tuyên truyền phòng bệnh tiểu đường, 
sốt xuất huyết… Dịp này, đoàn đã tặng 500 bộ 
quần áo cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên 
địa bàn. 

Hoàng Thành 
Quân đội nhân dân.- 2013.- Số 18939 

(ngày 29 tháng 12).- Tr.4 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ÑIEÀU TRA NGUYEÂN NHAÂN HOÏC SINH MAÀM NON NGOÄ ÑOÄC HAØNG LOAÏTÑIEÀU TRA NGUYEÂN NHAÂN HOÏC SINH MAÀM NON NGOÄ ÑOÄC HAØNG LOAÏTÑIEÀU TRA NGUYEÂN NHAÂN HOÏC SINH MAÀM NON NGOÄ ÑOÄC HAØNG LOAÏTÑIEÀU TRA NGUYEÂN NHAÂN HOÏC SINH MAÀM NON NGOÄ ÑOÄC HAØNG LOAÏT 
gày 26.12, thông tin từ lãnh đạo Sở Y tế Bình 
Thuận cho biết: Đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi 

xét nghiệm để điều tra làm rõ vụ ngộ độc làm 185 
em học sinh mầm non (từ 3 – 5 tuổi) của Trường 
Mẫu giáo bán trú xã Phước Thể (huyện Tuy 
Phong) xảy ra chiều 25.12. 

Kết quả xác minh ban đầu, trưa 25.12, nhà 
trường tổ chức cho các em dùng cơm trưa với các 
món: Cơm, canh cải thịt heo, thịt heo kho trứng 
cút, đậu phụ, sau đó có dùng thêm yaourt tự làm. 

Đến 17h cùng ngày, có 185/220 em học sinh 
của trường xuất hiện tình trạng nôn ói, đau bụng, 
đi cầu, da tím tái co giật... Trong đó có 165 cháu 

nhập viện điều trị tại Bệnh viện huyện Tuy Phong 
và 20 em khác chẩn đoán nặng hơn được chuyển 
lên bệnh viện tuyến trên. 

Đến cuối giờ chiều 26.12, sau khi được các bác 
sĩ tập trung điều trị, các em đã lần lượt xuất viện 
và hiện chỉ còn 10 em tiếp tục điều trị trong tình 
trạng sức khỏe tốt. 

P.Nhiên 
Lao động.- 2013.- Số 301  
(ngày 27 tháng 12).- Tr.7 

Các báo cùng đưa tin: Công an nhân dân Số 
3076/ Đại đoàn kết Số 362/ Tin tức Số 308

N 

C 

N 

N 



Thoâng tThoâng tThoâng tThoâng tin Tö lieäu Bình Thuaän in Tö lieäu Bình Thuaän in Tö lieäu Bình Thuaän in Tö lieäu Bình Thuaän ––––    Soá 04 Soá 04 Soá 04 Soá 04 naêm 2013naêm 2013naêm 2013naêm 2013    ----    36363636    ----    

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

UBND Tp.  Phan Thieát nôï löông coâng nhaän 
hiếu ngân sách chi trả, hơn 500 lao động 
tại Công ty TNHH một thành viên Công 

trình Đô thị Phan Thiết bị nợ lương; các dịch 
vụ công ích như dọn rác, bảo trì đèn chiếu 
sáng, sửa chữa đèn giao thông... bị cắt giảm 

Nhiều tháng qua, Công ty TNHH một thành 
viên Công trình Đô thị (MTV CTĐT) Phan Thiết 
(Bình Thuận) không có tiền trả cho các hoạt 
động công ích và lương công nhân. Gần 40 
công nhân sẽ phải nghỉ việc vì bị cắt giảm sản 
lượng công trình dịch vụ đô thị quan trọng. 
Nguyên nhân là do hiện nay, ngân sách TP 
Phan Thiết không đủ tiền chi lương và hoạt 
động của công ty tổng cộng 39 tỉ đồng. 

“Nhịn lương” đi làm 
Hàng trăm công nhân Công ty TNHH MTV 

CTĐT Phan Thiết đang phải chịu cảnh “nhịn 
lương” để đi làm mấy tháng nay. Do ngân sách 
TP Phan Thiết không có nguồn để thanh toán 
các giá trị sản lượng dịch vụ công ích từ tháng 9 
đến tháng 11-2013 nên công ty không có tiền để 
thanh toán các hoạt động và trả lương cho công 
nhân. 

Theo ông Ngô Quang Lập, kế toán trưởng 
Công ty TNHH MTV CTĐT Phan Thiết, công ty 
còn nợ 5,8 tỉ đồng tiền lương hai tháng của 512 
công nhân. Công ty đã liên hệ để vay ngân hàng 
nhưng vì không có vốn lưu động nên ngân hàng 
không cho vay. Một số hoạt động khác của công 
ty cũng không có nguồn để thanh toán như: vật 
tư mua của khách hàng, BHXH, thuế thu nhập 
doanh nghiệp... “Quá bức bách, công ty đã phải 
lấy kinh phí năm sau để chi trả cho năm trước” - 
ông Lập nói. 

 

Sau nhiều năm phục vụ, 39 lao động tại Công 
ty TNHH một thành viên Công trình Đô thị Phan 
Thiết đã bị cho nghỉ việc vì ngân sách không đủ 
tiền chi trả 

Không có tiền lương, công ty buộc phải cho 
39 lao động nghỉ việc. Trong cuộc họp gần đây, 
những công nhân trên cho biết đa số họ đều có 

hoàn cảnh khó khăn, nếu nghỉ việc thì gia đình 
sẽ lâm vào cảnh khốn khó. Chị Nguyễn Thị 
Phương rưng rưng nước mắt: “Nhà tôi có hai 
con nhỏ đang đi học, chồng lại bị bệnh ung thư 
phải điều trị dài ngày trong bệnh viện. Hai tháng 
nay không có lương, tôi phải chạy vay nóng 16 
triệu đồng để chữa trị cho chồng. Giờ lại nhận 
thêm quyết định nghỉ việc... ”. 

Nguy hiểm cho người dân 
Qua tham mưu của Phòng Quản lý Đô thị TP 

Phan Thiết, ngày 29-11, UBND TP Phan Thiết 
đã cắt giảm một phần sản lượng dịch vụ công 
ích của Công ty TNHH MTV CTĐT Phan Thiết 
trong tháng 12-2013. Theo đó, một số dịch vụ 
đô thị như: quét vỉa hè ban đêm, duy trì quét 
ngày, san ủi rác, thu gom rác ven biển Hàm Tiến 
- Mũi Né, điện công lộ, vệ sinh thảm cỏ ở các 
công viên… đã bị cắt giảm. 

Ông Nguyễn Hoàng Lân, Giám đốc Công ty 
TNHH MTV CTĐT Phan Thiết, cho biết việc cắt 
giảm này sẽ phát sinh nhiều vấn đề đô thị, 
nghiêm trọng nhất là môi trường và an toàn giao 
thông. “Cắt giảm việc quét rác vỉa hè ban đêm 
và ban ngày sẽ dẫn đến đường phố lúc nào 
cũng ngập rác, nhất là các tuyến đường du lịch. 
Một số bãi rác trên địa bàn đã ngừng việc thu 
dọn, san ủi mấy ngày nay, gây ô nhiễm và khi 
đó kinh phí xử lý sẽ rất cao” - ông Lân dẫn 
chứng. 

Trước đây, công ty có một đội thường xuyên 
kiểm tra xử lý đèn đường, tín hiệu giao thông. 

  
Mấy ngày nay, công việc đó bị cắt giảm trong 

khi trên địa bàn thành phố hiện có một số đèn bị 
cháy nhưng chưa được thay khiến đường phố 
tối om, rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. 

Một lãnh đạo TP Phan Thiết cho biết trước 
mắt sẽ chi 4 tỉ đồng giải quyết tiền lương cho 
công nhân, còn các vấn đề khác sẽ phối hợp với 
công ty để giải quyết sau. 

Bạch Long 
Người lao động.- 2013.- Số 6338 

(ngày 14 tháng 12).- Tr.10 
 

T 

Không có vốn để hoạt động 
Ngày 18-10-2011, UBND tỉnh Bình Thuận đã 
có Quyết định số 2250/QĐ-UBND về việc phê 
duyệt các chỉ tiêu chuyển đổi Công ty CTĐT 
Phan Thiết thành Công ty TNHH MTV CTĐT 
Phan Thiết với vốn điều lệ gần 9,4 tỉ đồng. 
Công ty không có vốn lưu động để hoạt động. 

Từ năm 2010-2013, công ty hoạt động khó 
khăn, kế hoạch tài chính không được giao; kế 
hoạch lao động, tiền lương không được duyệt 
khiến tiền thuế, lương, BHXH của người lao 
động không được thực hiện đầy đủ. 
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Khôû i ñoäng roà i… ba át ñoäng 
heo số liệu từ Sở Kế hoạch – Đầu tư (KH-ĐT) tỉnh 
Bình Thuận, toàn tỉnh hiện có 1.112 dự án (DA) còn 

hiệu lực với tổng vốn lên đến 90.200 tỉ đồng. Trong đó, 
riêng lĩnh vực du lịch có tới 402 DA. Cho đến tháng 
10.2013 toàn tỉnh chỉ cấp mới 20 DA với tổng vốn 2.106 
tỉ đồng. Tuy nhiên, cũng cho đến thời điểm này Bình 
Thuận đã thu hồi 19 DA với nhiều lý do khác nhau. 

Đây là vấn đề không chỉ làm “nhức đầu” các quan 
chức địa phương mà nó còn gây bức xúc trong dư luận 
nhân dân. Hiện nay, dải đất ven biển, được cho là đất 
“vàng” suốt từ H.Bắc Bình cho đến H.Hàm Tân (giáp 
ranh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đều đã được giao hoặc 
cấp cho các nhà đầu tư. Gọi đây là dải đất “vàng” vì nó 
giáp biển và có giá trị kinh tế rất lớn trong kinh doanh 
bất động sản. Tuy nhiên, số dự án chậm triển khai lại 
chủ yếu nằm vào dải đất vàng này. Và phần lớn DA lại 
tập trung vào các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, sân golf và 
bất động sản. Có những DA nằm ở vị trí đắc địa, tỉnh ưu 
ái giao đất cho nhà đầu tư một cách “dễ dãi”, hoặc cho 
thuê với giá tốt, nhưng chưa đầu tư, hoặc là tiềm năng 
tài chính yếu kém, hoặc thiếu thiện chí; và cũng không 
loại trừ đã sang nhượng trốn thuế để kiếm lời. 

Trong lần đi thực tế ở H.Hàm Thuận Nam, một cán 
bộ của xã Hàm Kiệm đưa chúng tôi đến một DA chăn 
nuôi bò sữa rộng đến 90 ha ở xã này. DA này nằm ngay 
ven kênh nước Ba Bàu thuận lợi về thủy nông. Thế 
nhưng chủ DA đã lấy đất trồng khoảng 15 ha thanh long 
không đúng giấy phép đầu tư. Dù vườn thanh long của 
dân bên cạnh xanh tốt, nhưng vườn thanh long của chủ 
DA này thì vàng úa, do không có người chăm sóc. Trong 

khi dân địa phương kiếm “chảy máu mắt” không ra một 
sào đất để trồng thanh long thì chủ DA này bỏ đất vô 
cùng hoang phí. 

Lại có những DA nằm lì đến kì lạ. Dù nhiều lần được 
điểm mặt, nhưng những DA vàng này vẫn bất động. 
Đơn cử như DA ba tòa tháp của chủ đầu tư Romama 
Phan Thiet Plaza (Phú Hài – Tp.Phan Thiết). Đây là dự 
án được chủ đầu tư “khôn khéo” chọn ngày khởi công 
đúng ngày khánh thành con đường 706B của Bình 
Thuận (cùng ngày 18.4.2009). DA này được “vẽ” ra con 
số vốn đầu tư 250 triệu USD để xây 3 tòa tháp cao 35 
tầng trên diện tích đất là 76,3 ha. Dự kiến đáp ứng cho 
888 căn hộ, siêu thị, trung tâm đào tạo du lịch và … tạo 
bộ mặt mới cho đô thị Phan Thiết. Thế nhưng kể từ 
ngày khởi công DA đến nay, nhà đầu tư chưa hề nhúc 
nhích. 

Mới đây nhất, người dân Bình Thuận tỏ ra hoài nghi 
khi dự án Trung tâm thương mại Phan Thiết được Tập 
đoàn R.Đ trúng thầu và khởi công rầm rộ. Đây là khu đất 
đắc địa nằm ngay trung tâm thành phố rộng 4ha. DA 
được nhà đầu tư “phán” lên đến hơn 1.300 tỉ đồng. 
Nhưng từ đó đến nay Tập đoàn R.Đ mới chỉ treo được 
bản thiết kế chi tiết. Nói như cách nói của một lãnh đạo 
tỉnh Bình Thuận vừa nghỉ hưu thì những DA đó gọi là 
DA “khởi động rồi bất động”. 

Quế Hà 
Thanh niên.- 2013.- Số 318 
(ngày 14 tháng 11).- Tr.21
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ỉnh Bình Thuận vừa ban hành Quyết định quy định 
quản lý các vùng hoạt động thể thao giải trí trên biển 

tại địa bàn tỉnh, nhằm siết chặt quản lý các hoạt động 
thể thao giải trí trên biển, đảm bảo an toàn cho du khách 
và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 

 

Cùng với sự phát triển của ngành du lịch Bình Thuận, 
các loại hình giải trí thể thao trên biển ngày càng phong 
phú. Tính đến nay Bình Thuận có trên 30 mô tô nước 
đang hoạt động trên biển, tập trung chủ yếu tại thành 
phố Phan Thiết. Bên cạnh đó các loại hình như: ca nô 
kéo dù, lướt ván buồm, lướt ván diều, thuyền kayak… 
phát triển khá nhanh.  

Tuy nhiên, do thiếu các quy định pháp lý cụ thể nên 
hoạt động kinh doanh dịch vụ thể thao giải trí trên biển 
vẫn còn lộn xộn, mất an toàn. Tình trạng mô tô nước, ca 
nô kéo dù vào trong khu vực bãi tắm gần bờ gây nguy 
hiểm cho du khách thường xuyên xảy ra. Bên cạnh đó, 

việc chèo kéo khách, tranh giành khách, giá cả không 
được niêm yết và hoạt động trái phép đã gây ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến hình ảnh đẹp của ngành du lịch Bình 
Thuận.  

Theo Quyết định quy định quản lý các vùng hoạt 
động thể thao giải trí trên biển tại địa bàn tỉnh Bình 
Thuận, việc kinh doanh dịch vụ thể thao giải trí trên biển 
phải có giấy phép do UBND tỉnh cấp. Các hoạt động thể 
thao giải trí trên biển như: mô tô nước, dù kéo, lướt ván 
dù… không được hoạt động trong bãi tắm gần bờ, khu 
vực tàu thuyền thường xuyên qua lại; phải hoạt động 
cách mép bờ biển tối thiểu là 60m và tối đa là 650m. 
Riêng đối với môn lặn biển khi khai thác vùng hoạt động 
phải được sự cho phép của cơ quan biên phòng. Từ 
1/3-30/9 hàng năm không cho phép tổ chức các loại 
hình: ca nô dù kéo, dù lượn, mô tô nước… và các môn 
thể thao giải trí khác hoạt động trên biển tại thành phố 
Phan Thiết, nhằm tạo môi trường sinh sản cho một số 
loài hải sản… 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành 
triển khai nhiều biện pháp cứu hộ, cứu nạn; xây dựng 
các trạm cứu nạn tại các bãi tắm thường xảy ra tai nạn 
để ứng cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra. Tỉnh đẩy mạnh 
công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cứu hộ, cứu nạn 
trên biển cho nhân viên cứu hộ, khu du lịch, khách sạn 
trên địa bàn tỉnh. Đối với các khu du lịch, phải có biển 
báo độ sâu của biển và hồ bơi bằng 3 thứ tiếng Việt, 
Anh, Nga./. 

Hồ Thanh 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch.- 2013.- Số 1054 

(ngày 12 tháng 12).- Tr.6 
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BUØN THAÛI TITAN TRAØN NHÖ LUÕ 
ồ nước có lẫn bùn thải titan của Công ty CP 
Đầu tư khoáng sản và thương mại Bình Thuận 

bị vỡ sáng 18-11 khiến cả vùng rộng lớn ngập 
trong bùn đỏ, giao thông bị ngưng trệ. 

 

Khoảng 8g sáng 18-11, một hồ chứa nước để 
khai thác titan có lẫn bùn thải của Công ty CP Đầu 
tư khoáng sản và thương mại Bình Thuận (Hàm 
Thuận Nam, Bình Thuận) bất ngờ bị vỡ. Chỉ trong 
vài giờ nước cuốn theo bùn đỏ từ trong công ty 
này chảy ào ạt ra ngoài đường nhựa, nhà dân, bờ 
biển... 

Tổng giám đốc công ty cho rằng lượng bùn đổ 
ra môi trường là “tốt cho cây trồng”. Tuy nhiên một 
số chuyên gia cho rằng đây là bùn thải trong quá 
trình khai thác titan và có thể gây ô nhiễm rất lớn 
cho môi trường. 

3 người thoát chết 
Nhiều nhân chứng cho biết lúc bùn đỏ tràn ra 

con đường nhựa nối giữa xã Thuận Quý (huyện 
Hàm Thuận Nam) với xã Tiến Thành (TP Phan 
Thiết) có một nhóm người đi xe máy qua con 
đường này, đa số là công nhân làm việc tại các 
resort gần đó. 

Với vẻ mặt thất thần, anh Nguyễn Văn Khải cho 
biết vợ anh là chị Đoàn Thị Hinh đi xe máy qua 
đoạn đường này đúng lúc bùn đỏ ào tới. Chị Hinh 
bị trượt bánh xe té ngã nhưng rất may đã thoát 
thân được, còn xe máy bị cuốn trôi. Hai xe máy 
khác cũng bị cuốn trôi theo sau đó nhưng rất may 
người lái xe đã nhanh chân thoát khỏi đám bùn. 

Nhiều nhân chứng khác cho biết nước bùn đỏ 
ập đến giống như nước lũ và cuốn theo rất nhiều 
vật dụng bằng kim loại từ trong công ty ra. 

Theo ghi nhận của PV Tuổi Trẻ tại hiện trường 
vào lúc 8g10, gần 100 ôtô và xe máy phải chờ hai 
bên đường vì bị dòng nước bùn đang chảy xiết 
ngăn cách. Lực lượng công an xã Tiến Thành (TP 
Phan Thiết), Đội CSGT Công an TP Phan Thiết có 
mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông. 

 

Những vật dụng chuyên dùng bằng kim loại để 
phục vụ khai thác titan nằm ngổn ngang trên con 
đường có dòng bùn đỏ chảy qua. Nước bùn đỏ 
chảy một hướng thẳng ra bờ biển cách đó khoảng 
500m, và chảy theo một hướng khác về xã Tiến 
Thành khoảng 1km. 

Còn bên trong công ty chỉ thấy toàn màu đỏ. 
Một trụ điện trong công ty đã bị ngã. Nhiều vật 
dụng bị cuốn đi nằm rải rác trên đoạn đường từ 
cổng công ty vào sâu bên trong. Đến khoảng 
9g40, công ty đã cho máy xúc ra dọn dẹp mặt 
đường và ôtô đã có thể qua lại, còn nhiều người đi 
xe máy không dám qua vì sợ trượt ngã. Đến trưa 
thì xe đã có thể qua lại trên đoạn đường này. 

Thiệt hại không biết kêu ai 
 Do lượng đất bùn đỏ đổ ra quá lớn nên đã tràn 

sang các khu rừng thông, đất trồng điều và vào 
nhiều resort đang được xây dựng tại xã Tiến 
Thành. Nước bùn đỏ còn tràn vào ao của người 
dân. 

Nhìn ao nước nhà mình chuyển sang màu đỏ 
quạch, ông Nguyễn Lập Chi (71 tuổi) lắc đầu ngao 
ngán: “Từ khi công ty này về đây thì nước nhà tôi 
bị ô nhiễm không dùng được. Cả ba ao lớn cá đều 
chết hết. Mấy tháng trước nước chuyển sang màu 
hơi đỏ, cá chết nhiều. Đến nay các ao chuyển hết 
sang màu đỏ như vậy thì làm sao cá sống nổi. Tôi 
biết kêu ai bây giờ”. 

Ông Chi cho biết nhà ông cách công ty gần 1km 
mà không hiểu sao nước bùn đỏ vẫn chảy tới 
được, xưa nay ông chưa thấy cảnh này bao giờ. 
Trước nhà ông Chi có một đoạn ống ngầm phun 
nước đỏ tung tóe lên. Dòng nước đỏ chảy theo 

H 

Cấm xuất khẩu titan thô 
Trước sự cố vỡ bờ moong chứa bùn tại điểm 

khai thác titan của Công ty CP Đầu tư khoáng sản 
và thương mại Bình Thuận (huyện Hàm Thuận 
Nam, Bình Thuận), ông Nguyễn Văn Thuấn, tổng 
cục trưởng Tổng cục Địa chất - khoáng sản (Bộ 
TN-MT), cho biết hiện tại tổng cục mới nắm vụ 
việc qua thông tin báo chí, chưa tiếp nhận thông 
tin chính thức từ phía các cơ quan chức năng của 
tỉnh. 

Theo ông Thuấn, hiện nay Chính phủ không 
cho phép việc xuất khẩu titan thô. Vì vậy, đơn vị 
khai thác titan phải chuyển thành quặng tinh, sau 
đó chế biến thành xỉ titan rồi mới được xuất khẩu. 

Cũng theo ông Thuấn, đây là điểm khai thác 
titan đã được cấp phép khá lâu. “Hiện nay đang 
cho kiểm tra lại xem khu vực khai thác titan này 
do Bộ TN-MT hay UBND tỉnh cấp phép. Đồng thời 
đang xem lại quá trình khai thác của đơn vị này vi 
phạm ra sao trước khi xảy ra sự cố” - ông Thuấn 
nói. 
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cống băng qua đường nhựa rồi chảy thẳng ra 
phía biển. Bên cạnh nhà ông Chi là khu du lịch 
T.P. đang trong quá trình xây dựng dở dang cũng 
bị ngập ngụa trong bùn đỏ. 

Đi dọc tuyến đường 1km từ xã Tiến Thành 
hướng về trụ sở công ty thì phía bên phải con 
đường chỉ toàn bùn đỏ. Nước bùn đỏ gây ngập 
các vườn điều, khu trồng thông vào buổi sáng và 
đọng thành bãi nhầy nhụa vào buổi chiều. 

Khu vực bờ biển đối diện trụ sở công ty cũng 
toàn màu đỏ. Nước bùn đỏ sau khi băng qua 
đường nhựa đã tẻ thành nhiều nhánh và xé cát 
trên bãi biển tạo thành nhiều hố sâu để thoát 
thẳng ra biển. Sóng từ ngoài biển đánh vào bờ 
văng lên tung tóe bọt nước màu đỏ. Khoảng 2km 
bờ biển bị nhuộm màu đỏ ngầu. 
Đã bị đình chỉ hoạt động 
Trao đổi với Tuổi Trẻ vào buổi sáng khi xảy ra 

sự cố, ông Lê Tiến Phương - chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận - cho biết đã chỉ đạo tổ công tác của 
tỉnh cùng công ty khống chế dòng chảy, san gạt 
cát để giải tỏa giao thông. 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, dự án khai thác 
titan của Công ty CP Đầu tư khoáng sản và 
thương mại Bình Thuận tại mỏ Suối Nhum được 
Bộ Tài nguyên và môi trường cấp phép từ năm 
2007 với diện tích hơn 180ha. Tổng vốn đầu tư 
120 triệu USD và công suất gần 200.000 tấn/năm. 
Thời hạn khai thác đã hết từ tháng 6-2013 và hiện 
công ty đang xin gia hạn khai thác. 

Khi xảy ra sự cố vỡ bờ của hồ chứa (diện tích 
bờ mặt khoảng 1.500m2) đã kéo theo hàng ngàn 
tấn bùn thải và phạm vi ảnh hưởng trên bề mặt 
môi trường khoảng 1km2. Một lãnh đạo tỉnh Bình 
Thuận cho biết trong quá trình hoạt động, trước khi 
hết hạn khai thác, doanh nghiệp này đã bị tỉnh 
đình chỉ hoạt động do xảy ra tranh chấp (đây là vụ 
tranh chấp giữa hai nhóm cổ đông lớn của công ty 
về quyền sở hữu mỏ Suối Nhum). Sự cố xảy ra vỡ 
moong là do công ty đã không quản lý tốt và hậu 
quả cũng rất nặng nề. Rất may là không ảnh 
hưởng đến người dân. “Công ty này bị đình chỉ, 
quản lý không tốt nên mới xảy ra sự cố chứ không 
phải cố tình hoạt động mới xảy ra sự cố”, vị lãnh 
đạo này cho hay. 

Trao đổi với Tuổi Trẻ qua điện thoại, ông Tô Tài 
Tích - tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư khoáng 
sản và thương mại Bình Thuận - cho biết hồ nước 
trên do mưa lũ về một thời gian dài nên tích lại 
nhiều nước. Do trong hồ có bùn đỏ, khi bể thì 
nước cuốn cát bùn trong khai thác chảy ra ngoài. 

Trả lời câu hỏi lượng bùn đỏ này gây nguy hại 
cho môi trường như thế nào, ông Tích trả lời: “Bùn 
này rất tốt cho cây trồng”(?!). Trong khi đó, một 
chuyên gia về khoáng sản tại Bình Thuận cho biết 
bùn đỏ này là bùn thải được hình thành trong quá 
trình đãi cát lấy titan. Qua thời gian dài lượng bùn 
trên đóng dày lên. “Tuy nhiên vấn đề đặt ra là tại 
sao lại dẫn đến vỡ hồ như vậy? Các bộ phận giám 
sát, kiểm tra sao không biết nguy cơ vỡ hồ?”, vị 
này cho biết. 

Nguyễn Nam- Xuân Long 
Tuổi trẻ Tp.HCM.- 2013.- Số 315 

(ngày 19 tháng 11).- Tr.5 

Các báo cùng đưa tin: Sài Gòn giải phóng 
Số 13095/ Nông nghiệp Việt Nam Số 231/ Pháp 

luật Tp.HCM Số 314/ Thanh niên Số 323
__________________________________ 

 

Cty coå phaàn ñaàu tö khoaùng saûn vaø thöông maïi Bình Thuaän:  

LAØM GIAÛ HÔÏP Ñ OÀN G XUAÁT L AÄ U TR EÂN  32 .000 TAÁN  T ITAN  ÑEÅ TR OÁN  THUEÁ 
ác minh bước đầu của Tổng cục Hải quan 
(HQ)  cho thấy, Cty cổ phần đầu tư khoáng 

sản và thương mại Bình Thuận (viết tắt Cty KSBT) 
đã có các hành vi “khai gian thuế”, “lập hợp đồng 
xuất khẩu giả”, “trốn thuế” và “bán lậu khoáng sản 
titan”... 

Ngày 8.11, Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) đã 
có văn bản thông báo kết luận dấu hiệu trốn thuế 
và buôn lậu xảy ra tại Cty KSBT. 

39 hợp đồng xuất khẩu giả, trốn thuế hàng chục 
tỉ đồng 

Báo Lao Động đã có rất nhiều bài phản ánh 
những vụ việc bất bình thường xảy ra tại Cty 
KSBT trong suốt năm qua. 

Tuy nhiên, phát hiện mới đây của các cơ quan 
luật pháp xung quanh những lô hàng xuất khẩu 
(XK) titan bất minh tại Cty này mới thật sự... động 
trời. 

Ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường 
Nhìn hình ảnh bùn thải chảy tràn khắp nơi tại 

khu khai thác titan của Công ty CP Đầu tư khoáng 
sản và thương mại Bình Thuận, một chuyên gia 
môi trường cho biết lượng bùn chảy tràn chủ yếu là 
bùn sét. “Đối với loại bùn sét khi chảy tràn thì môi 
trường sinh thái khu vực sẽ bị ảnh hưởng nghiêm 
trọng. Làm sạch lượng bùn này không dễ, quá trình 
làm sạch phải thu dọn cào bùn nhưng rất khó có 
chỗ chứa. Cách rửa trôi lại làm ô nhiễm nguồn 
nước” - vị này nói. 

Trả lời về việc loại bùn này có ảnh hưởng sức 
khỏe người dân, ông Trần Ngọc Thái, phó viện 
trưởng Viện Khoa học địa chất và khoáng sản, nói: 
“Trong khai thác titan thì nguồn thải gây hại tới sức 
khỏe không nhiều. Còn muốn biết có chất gây hại 
sức khỏe hay không cần phải xem thực tế loại bùn 
này là bùn, cát trước tuyển quặng hay sau tuyển 
quặng. Nếu sau tuyển quặng, tức là khi đã tuyển 
bớt quặng ra thì hàm lượng nguyên tố độc hại sẽ 
giảm. Bùn khi đó chỉ ở dạng làm bẩn môi trường 
khu vực”. 

 

X 
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Cụ thể, theo xác minh của Tổng cục HQ, qua 
kiểm tra 39 tờ khai XK titan của Cty KSBT, từ ngày 
1.1.2009 đến ngày 29.12.2012, Tổng cục HQ đã 
phát hiện những hợp đồng XK trên là “không thật”, 
“không trung thực”. 

Với 39 hợp đồng XK hơn 32.000 tấn titan; thế 
nhưng, ngay trong buổi làm việc với Cục Kiểm tra 
sau thông quan (Tổng cục HQ) ngày 27.3.2013, 
ông Tô Tài Tích - Tổng GĐ Cty KSBT - đã tỏ ra 
lúng túng. 

Thí dụ: Việc Tổng GĐ ký các hợp đồng bán titan 
cho đối tác nước ngoài, nhưng lại không nhớ đối 
tác là ai(?); các hợp đồng được fax đi cho phía đối 
tác, nhưng Tổng GĐ lại không nhớ số fax(?); 
người đi cùng Tổng GĐ để ký hợp đồng với đối 
tác, ông Tích không nhớ là ai(?)... 

Điều đó cho thấy các hợp đồng mà Cty ký với 
các đối tác là có vấn đề, không thật. Mặt khác, 
theo xác minh của Tổng cục HQ, hợp đồng của tờ 
khai 2332 ngày 29.12.2009 và hợp đồng của tờ 
khai 163  ngày 21.1.2011, có cùng nhà nhập khẩu 
nước ngoài, nhưng kích cỡ con dấu của nhà nhập 
khẩu lại... khác nhau. 

Tương tự, các hợp đồng tờ khai 192 ngày 
13.2.2012 và hợp đồng 2555 ngày 5.12.2011, hợp 
đồng tờ khai 3179 ngày 20.2.2012 và hợp đồng 
192 ngày 13.2.2012, hợp đồng tờ khai 7746 ngày 
19.4.2012 và hợp đồng 18675 ngày 24.9.2012 đều 
cùng nhà nhập khẩu, nhưng con dấu khác nhau... 

Trước những dấu hiệu không trung thực nêu 
trên, Tổng cục HQ đã bác bỏ toàn bộ trị giá khai 
báo tại 39 tờ khai XK của Cty KSBT, xác định lại trị 
giá tính thuế. Theo đó, Tổng cục HQ xác định Cty 
KSBT đã XK hơn 32.000 tấn titan, tổng số tiền 
thuế XK mà Cty KSBT phải nộp là 62,9 tỉ đồng. 

Thế nhưng, với việc khai gian tại 39 tờ khai XK, 
thay vì giá trị hàng kê khai là 21 triệu USD, Cty 
KSBT kê khai có 5,7 triệu USD, nên chỉ nộp thuế 
có 14,6 tỉ đồng, trốn thuế hơn 48,2 tỉ đồng... 

Trong lúc đó, kết quả giám định của Phân viện 
Khoa học hình sự tại TPHCM (Tổng cục Cảnh sát 
phòng, chống tội phạm - Bộ Công an) đã khẳng 
định,  39 bộ hồ sơ tờ khai XK titan kể trên là hoàn 
toàn giả mạo... 

Bán hàng trong nước - buôn lậu và trốn 
thuế? 

Ngoài những sai phạm kể trên, qua điều tra, PV 
Lao Động được biết: Tại báo cáo số 171, ngày 
15.12.2012 của ông Tô Tài Tích, từ năm 2009 đến 
ngày 30.11.2012, tổng số quặng titan mà Cty 
KSBT khai thác là 112.599 tấn, doanh thu đạt 
162,2 tỉ đồng, với giá bán 1,4 triệu đồng/tấn. 

Trong khi đó, đơn giá thực tế trên thị trường là 6 
- 9 triệu đồng/tấn. Như vậy, Cty KSBT đã cố tình 
giảm giá bán bất bình thường, mà theo ông 
Nguyễn Thành Long - Chủ tịch HĐQT Cty KSBT - 
“có dấu hiệu doanh thu trốn thuế thu lợi bất chính 
hàng trăm tỉ đồng”. 

Đơn cử Cty KSBT do ông Tích làm tổng GĐ đã 
ký hợp đồng  bán 4.800 tấn quặng titan cho Cty 
TNHH thương mại - dịch vụ Đông Quân, với giá 
chỉ 800.000 đồng/tấn; trong khi giá thị trường 6 
triệu đồng/tấn, dẫn đến thất thoát tiền thuế cho 
Nhà nước vô số kể... (báo Lao Động đã phản ánh). 

Theo nhận định của Tổng cục HQ, “hành vi khai 
gian thuế, có dấu hiệu lập hợp đồng XK giả, dấu 
hiệu trốn thuế” và “bán lậu khoáng sản titan” là có 
cơ sở. 

Hiện Tổng cục HQ đã chuyển Cơ quan CSĐT - 
Bộ Công an để khởi tố vụ án làm rõ dấu hiệu “trốn 
thuế” và dấu hiệu “buôn lậu” kể trên. 

Ngày 8.11.2013, Tổng cục HQ đã ra văn bản số 
6640/TCHQ-TTr, với nội dung thừa nhận có một 
số thiếu sót, sai phạm trong việc dừng kiểm tra đối 
với Cty KSBT. Theo Tổng cục HQ, việc đang tiến 
hành kiểm tra đối với Cty KSBT (đang phát hiện 
dấu hiệu hồ sơ giả), mà lãnh đạo phòng 5 (Tổng 
cục HQ) báo cáo lãnh đạo cục và tổng cục rằng, 
cơ quan công an đang làm và đề xuất tạm dừng 
(trong khi thực tế không có cơ quan công an làm 
việc về vấn đề phòng 5 đang kiểm tra), “là thiếu sót 
của lãnh đạo phòng 5”, “dẫn đến báo cáo sai lệch, 
không chính xác”. Việc lãnh đạo phòng 5 “dừng 
kiểm tra “khép hồ sơ” đối với việc kiểm tra Cty 
KSBT là thiếu cơ sở và chưa đúng với chỉ đạo của 
lãnh đạo tổng cục”. 

Cao Nguyễn Đông Anh 
Lao động.- 2013.- Số 261 

(ngày 11 tháng 11).- Tr.1, 3 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

CHÖA THOÁNG NHAÁT XÖÛ LYÙ VUÏ GIAÙM ÑOÁC CHIEÁM ÑOAÏT 7,5 TYÛ ÑOÀNG 
ới đây, TAND tỉnh Bình Thuận đã trả hồ sơ 
đề nghị điều tra bổ sung vụ Vũ Văn Chấp 

(nguyên phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du 
lịch Bình Thuận, nguyên giám đốc Công ty TNHH 
Phúc Đạt Thành) bị VKSND tỉnh Bình Thuận truy 
tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 
Ngay sau đó, VKSND tỉnh Bình Thuận có văn bản 
cho rằng đã có đủ chứng cứ kết tội Chấp và giữ 
nguyên cáo trạng truy tố. Hiện vụ việc đang được 
TAND tỉnh Bình Thuận thỉnh thị ý kiến của TAND 
Tối cao để có hướng xử lý. 

Theo đơn tố cáo của ông NTH, khoảng cuối 
tháng 3-2009, Chấp đã vay của ông 6,9 tỉ đồng và 

thế chấp hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
Đến tháng 1-2010, Chấp gặp ông H. đề nghị giao 
lại hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế 
chấp bằng… sổ chứng nhận sở hữu cổ phần giả 
tại Công ty Cổ phần Du lịch Bình Thuận. Vay tiền 
xong, Chấp chỉ trả lãi vài tháng đầu để làm tin. 
Viện lý do làm ăn khó khăn, Chấp cứ khất lần rồi 
mất liên lạc. 

Tương tự, theo đơn tố cáo của bà NTL, khoảng 
tháng 9-2009, Chấp đến nhà bà đặt vấn đề vay 
600 triệu đồng để mua cổ phiếu giá rẻ của Công ty 
Cổ phần Du lịch Bình Thuận. Chấp đưa cho bà L. 
sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty TNHH 

M
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Phúc Đạt Thành trị giá 12 tỉ đồng và viết giấy 
mượn số tiền 600 triệu đồng, hẹn khi nào cần tiền 
thì báo trước một tháng, Chấp sẽ trả đầy đủ. Từ 
tháng 9-2009 đến tháng 6-2010, Chấp đều trả tiền 
lãi 1,5% cho bà L. hằng tháng như đã thỏa thuận. 
Sau đó, Chấp gặp bà L. xin mượn lại sổ chứng 
nhận sở hữu cổ phần để thế chấp, vay chỗ khác 5 
tỉ đồng nhằm mở rộng kinh doanh và trả nợ cho bà 
L. Tưởng thật, bà L. đồng ý trả lại sổ chứng nhận 
sở hữu cổ phần cho Chấp. Ngày 17-6-2010, Chấp 
đã bán toàn bộ cổ phần của Công ty TNHH Phúc 
Đạt Thành với tổng giá trị 12,79 tỉ đồng cho người 
khác. Hơn nửa năm liên lạc để đòi nợ không 
được, bà L. làm đơn tố cáo. 

Ngày 2-2-2012, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh 
Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 

bị can và ra quyết định truy nã đặc biệt đối với 
Chấp về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài 
sản. Ngày 7-3-2012, trinh sát Phòng Cảnh sát truy 
nã tội phạm - Công an tỉnh Bình Thuận đã phối 
hợp với Công an phường Bến Thành (quận 1, 
TP.HCM) bắt giữ khi Chấp đang lẩn trốn tại một 
nhà trọ ở đây. Khám xét người Chấp, công an phát 
hiện, thu giữ 100 tờ tiền giả có mệnh giá 1 triệu 
euro/tờ. Về hành vi này, cơ quan điều tra không có 
căn cứ xử lý bởi tờ tiền có mệnh giá trên hoàn 
toàn không có thật, nhiều người thường dùng làm 
đồ chơi. 

Phương Nam 
Pháp luật Tp.HCM.- 2013.- Số 323 
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NHIEÀU COÂNG TRÌNH QUYEÁT TOAÙN KHOÂNG ÑUÙNG THÖÏC TEÁNHIEÀU COÂNG TRÌNH QUYEÁT TOAÙN KHOÂNG ÑUÙNG THÖÏC TEÁNHIEÀU COÂNG TRÌNH QUYEÁT TOAÙN KHOÂNG ÑUÙNG THÖÏC TEÁNHIEÀU COÂNG TRÌNH QUYEÁT TOAÙN KHOÂNG ÑUÙNG THÖÏC TEÁ 
hanh tra Nhà nước tỉnh Bình Thuận vừa có kết 
luận thanh tra trách nhiệm người đứng đầu 

trong công tác phòng, chống tham nhũng tại 
UBND huyện Tánh Linh. 

Theo đó, trong năm 2012 một số cơ quan, đơn 
vị chưa thực hiện công khai mua sắm tài sản công 
hoặc công khai chưa đúng quy định. Trong quá 
trình chỉ đạo triển khai các dự án, chủ tịch UBND 
huyện Tánh Linh thiếu kiểm tra để xảy ra chuyện 
thi công không đúng thiết kế, quyết toán khống 
khối lượng và giá trị một số hạng mục không đúng 

thực tế làm tăng chi phí xây dựng tại một số công 
trình. 

Thanh tra tỉnh cũng đề nghị chủ tịch huyện Tánh 
Linh chỉ đạo Ban Quản lý dự án huyện đôn đốc 
các công ty thi công nộp gần 100 triệu đồng vào tài 
khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh. 

Phương Nam 
Pháp luật Tp.HCM.- 2013.- Số 330 

(ngày 5 tháng 12).- Tr.4 

_____________________________ 

K ieåm tr a 7  qua ùn bar, vuõ tr öôøng tr aù hình 
gày 5-10, tin từ UBND tỉnh Bình Thuận cho 
biết chủ tịch tỉnh này vừa có văn bản giao Sở 

VH-TT&DL tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các 
hành vi vi phạm của các quán bar, vũ trường hoạt 
động trá hình theo đúng quy định pháp luật. 

Trong đó, tập trung kiểm tra các quán bar Club 
68 (Phú Thủy, Phan Thiết), Bocano (Xuân An, 
Phan Thiết), MTV (Đức Nghĩa, Phan Thiết), 
Khanhs Dancing, Parisnight (Phú Thủy, Phan 
Thiết), Dragon (Hàm Tiến, Phan Thiết) và DJ 
Sation, Sankara (Mũi Né, Phan Thiết). 

UBND tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh Bình 
Thuận chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng 

cường tuần tra, kiểm soát tại khu vực các cơ sở 
kinh doanh trên nhằm kiểm tra nồng độ cồn, chất 
kích thích và các chất cấm khác của các đối tượng 
vào những tụ điểm này để xử lý nghiêm. Đồng 
thời, chỉ đạo điều tra, sớm đưa ra xét xử vụ án liên 
quan đến vũ trường Club TP. Trước đó, Công an 
TP Phan Thiết đã có quyết định khởi tố vụ án kinh 
doanh trái phép tại vũ trường này. 

Phương Nam 
Pháp luật Tp.HCM.- 2013.- Số 270 

(ngày 6 tháng 10).- Tr.2 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

COÂNG AN ÑIEÀU TRA XAÕ HAI LAÀN BÒ ÑOÁT 
gày 27-11, tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho 
biết đang điều tra vụ cháy tại UBND xã Trà 

Tân, huyện Đức Linh vào đêm 24-11. 
Theo cơ quan chức năng, vụ cháy này có điều 

đáng lưu ý là đám cháy chỉ tập trung vào những 
chứng từ kinh phí của xã vào năm 2012 đã quyết 
toán xong và các bản dự trù kinh phí, công văn 
năm 2013 nằm trong phòng Kế toán của xã. Vụ 
cháy này được bảo vệ phát hiện, xông vào dập tắt. 

Trước đó, đêm 30-7-2011, tại phòng Kế toán 
UBND xã Trà Tân cũng xảy ra vụ cháy bất thường. 

Lửa thiêu rụi toàn bộ hai máy vi tính chứa nhiều tài 
liệu liên quan đến tài vụ, kế toán và khá nhiều 
chứng từ khác. 

Qua khám nghiệm, cơ quan điều tra xác định 
đây là vụ phóng hỏa và khi vụ trước chưa tìm ra 
thủ phạm lại xảy ra vụ tiếp theo. 

Phương Nam 
Pháp luật Tp.HCM.- 2013.- Số 323 

(ngày 28 tháng 11).- Tr.5
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BAØI TOAÙN CUÕ CUÛA THANH LONG BÌNH THUAÄNBAØI TOAÙN CUÕ CUÛA THANH LONG BÌNH THUAÄNBAØI TOAÙN CUÕ CUÛA THANH LONG BÌNH THUAÄNBAØI TOAÙN CUÕ CUÛA THANH LONG BÌNH THUAÄN 
rong 10 ngày qua, có gần 500 container 
thanh long bị dồn ứ ở Cửa khẩu Tân Thanh 

và Cổng Trắng (Lạng Sơn). Bài toán cũ 
của thanh long Bình Thuận vẫn chưa tìm được 
lời giải. 

 
Đóng thanh long để đưa lên container đi xuất khẩu  

- Ảnh: Hoàng Linh 

Ông Vi Công Tường, Phó Cục trưởng Cục 
Hải quan Lạng Sơn cho PV Thanh Niên biết, 
việc dồn ứ hàng trăm xe container thanh long 
trong mấy ngày qua là do quy luật cung cầu, 
không phải do nguyên nhân hành chính hay 
thiếu bến bãi. “Người bán thì nhiều mà người 
mua thì ít. Người bán không muốn bán với giá 
thấp, người mua không chịu mua giá cao. Các 
chủ hàng găm hàng để chờ giá nhích lên. Trong 
khi đó thanh long từ Bình Thuận liên tục chở ra. 
Vậy là ùn ứ thôi”- ông Tường lý giải. Cũng theo 
ông Tường, khác với những lần ùn ứ trước của 
trái dưa hấu, trái nhãn là thiếu bến đỗ cho xe. 
Bây giờ các cửa khẩu tại Lạng Sơn, một lúc có 
thể chứa được hàng trăm xe container. Người 
bức xúc chính là các lái xe, vì họ phải ăn nằm 
chờ chực tại cửa khẩu. Trong khi đó chủ hàng 
thì cứ “kiên trì” nằm chờ cho giá thanh long 
nhích lên. 

Tranh mua tranh bán 
Chủ tịch Hiệp hội thanh long Bình Thuận Bùi 

Đăng Hưng, cho biết đợt thanh long cuối mùa 
này rất nhiều đầu nậu và công ty xuất thanh 
long tiểu ngạch lỗ vốn. Trong khi thu mua tại 
Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) với giá 17.000 
đồng/kg, nhưng đến sang Pò Chài (chợ đầu mối 
tại Quảng Tây- Trung Quốc) chỉ bán được giá 
13- 14.000 đồng/kg. “Tình trạng tranh mua tranh 
bán ở những người buôn bán thanh long tiểu 
ngạch vẫn còn. Điều này không có lợi tí nào khi 
chúng ta đem hàng ra cửa khẩu Lạng Sơn”- ông 
Hưng nói. 

Còn theo chị Nguyễn Thị Ngạn (chủ vựa 
thanh long tại xã Hàm Minh, H.Hàm Thuận 
Nam, Bình Thuận) cho biết: “Biết rõ tại Pò Chài, 

các đầu nậu Trung Quốc chỉ thu với giá 14.000 
đồng/kg, nhưng nhiều người vẫn tranh  mua và 
treo giá 16.000-17.000 đồng. Nhưng là họ mua 
chịu, chứ có tiền trả hết cho nhà vườn đâu. Đến 
khi bán lỗ, về nhà “bỏ của chạy lấy người”, 
khiến nhiều nông dân điêu đứng vì không thu 
được tiền”. 

Chủ tịch Hiệp hội thanh long Bình Thuận Bùi 
Đăng Hưng cho biết, bây giờ là vào đợt trái chín 
cuối cùng của vụ chính. Đợt này sẽ có sản 
lượng sấp sỉ 1.000 tấn thanh long quả. “Do là 
mùa mưa, thanh long đợt này trái nhỏ và không 
đủ chất lượng xuất đường biển (tức xuất chính 
ngạch-PV). Do vậy con đường của 1.000 tấn 
thanh long này vẫn là Pò Chài, theo đường tiểu 
ngạch. Nếu không cân nhắc kỹ, cứ với tình 
trạng tranh mua tranh bán thế này, tôi nghĩ các 
doanh nghiệp của Bình Thuận sẽ thiệt thòi, chứ 
không phải các thương nhân Trung Quốc”- ông 
Hưng quả quyết. 

Bị làm giá? 
Tìm hiểu nguyên nhân vì sao các thương 

nhân Pò Chài lại bất ngờ không chịu thu mua 
thanh long Việt Nam. Ông Bùi Đăng Hưng thông 
tin: “Tôi điện hỏi một số bạn hàng ở Lạng Sơn 
và bên kia biên giới. Họ nói giờ là mùa mưa 
bão. Người 
dân Trung 
Quốc ít đi ra 
chợ. Và vì 
vậy trái thanh 
long khó tiêu 
thụ. Còn thực 
tế ra sao thì 
mình không 
nắm được 
bên đó”. 

Anh Lý A 
Tày, một tài 
xế chuyên lái 
xe container 
từ Hàm 
Thuận Nam (Bình Thuận) đi Lạng Sơn, rồi sang 
Trung Quốc thì lý giải khác: “Thực ra các đầu 
nậu biên giới cũng muốn mua bán giao dịch 
hoàn thành để họ ăn hoa hồng của cả 2 bên. 
Nhưng quan trọng nhất là các ông chủ từ trong 
nội địa ra mua. Họ mua giá nào thì mình được 
giá đó, chứ mình không có quyền định giá. Mà 
họ đã không mua thì mình không thể bán cho 
bất cứ đối tác nào khác. Bị dồn ứ thanh long là 
vậy”. 

Quế Hà - Hoàng Linh 
Thanh niên.- 2013.- Số 289 
(ngày 16 tháng 10).- Tr.21 

T 

 
Bình Thuận hiện có khoảng 

18.000 ha thanh long, khoảng 
70% diện tích này đang cho thu 
hoạch. Bình quân mỗi năm sản 
lượng  trái thanh long ở Bình 
Thuận cho khoảng 600.000 tấn. 
Trên 75 % sản lượng này xuất 
đi Trung Quốc bằng con đường 
tiểu ngạch. Dù được đánh giá là 
cung vượt cầu và tương lai khó 
cho đầu ra, nhưng hàng nghìn 
hộ nông dân tỉnh này giàu lên vì 
sản xuất thanh long xuất khẩu. 
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COØN ÑOÙ NOÃI LO MANG TEÂNCOØN ÑOÙ NOÃI LO MANG TEÂNCOØN ÑOÙ NOÃI LO MANG TEÂNCOØN ÑOÙ NOÃI LO MANG TEÂN “roàng xanh” 
ó một thực tế là thanh long đang làm giàu cho 
nhiều hộ nông dân ở vùng núi Bình Thuận, 

nhưng loại cây được xem là “rồng xanh”, đóng vai trò 
xương sống của ngành kinh tế nông nghiệp địa 
phương này cũng để lại những hậu quả khó lường. 
Nhiều diện tích canh tác lúa nước (kể cả ruộng lúa 2-
3 vụ) đã biến thành vườn thanh long. Đáng lo ngại 
hơn, nhiều diện tích rừng đặc dụng cũng bị cây thanh 
long “gặm” nham nhở… 

“Gặm” rừng, “ăn” lúa 
Đến Bình Thuận bây giờ, cứ nhìn vào những vườn 

thanh long bạt ngàn cũng cảm thấy mát lòng, mát dạ. 
Từ một loại cây vườn khiêm nhường, thanh long 
bỗng dưng được giá, “cứu” hàng nghìn nông dân 
thoát đói, giảm nghèo, trong đó, có rất nhiều người 
đã trở thành triệu phú. 

Không thể phủ nhận rằng, thanh long Bình Thuận 
đã “bay” lên, làm giàu cho nhiều làng quê nghèo khó 
của vùng đất cực Nam Trung Bộ. Ấy vậy mà, trong 
nhiều cuộc họp của các ban, ngành chức năng địa 
phương, người ta đã phải “giật mình” trước những 
con số liên quan đến nó. Cụ thể, đến giữa tháng 8-
2013, qua kiểm tra, ngành chức năng thống kê được 
hơn 760ha đất rừng đặc chủng, rừng sản xuất bị các 
hộ dân lấn chiếm để canh tác trong Khu bảo tồn thiên 
nhiên Tà Cú thuộc huyện Hàm Thuận Nam, trong đó, 
phần lớn được người dân trồng cây thanh long. Đặc 
biệt, tại xã Hàm Minh có 15ha rừng đặc dụng đã biến 
thành “vườn thanh long”, còn ở xã Tân Thành là gần 
22ha, xã Tân Thuận gần 54ha… Nhiều người lo ngại, 
cứ đà này, cây thanh long vốn lâu nay được xem là 
cây “xóa đói, giảm nghèo” sẽ biến thành “cây xóa 
rừng”. 

Bên cạnh nỗi lo “rồng xanh” lấn rừng, một nỗi lo 
khác có liên quan đến cây thanh long ở Bình Thuận 
là chuyện đất canh tác lúa bị chuyển dịch “lén” sang 
trồng thanh long. Trên thực tế, dù cây thanh long 
cũng có lúc lên bổng xuống trầm, nhưng dù là năm 
mất giá thì nông dân vẫn khẳng định là kinh tế hơn 
làm lúa. Chính vì vậy, nhiều gia đình, thời gian đầu 
cố gắng phủ hết diện tích trong vườn nhà, năm sau 
đắp một đường bao cố lấn ra ruộng vài mét. Ai hỏi thì 
bảo là sợ lụt phá vườn nên có hơi lấn ruộng một chút 
để giải quyết “vụ an toàn”. Nhưng chỉ một thời gian 
ngắn sau, trên con đập này xuất hiện một hai dãy 
thanh long. Ai tò mò hỏi thì cứ bảo là tận dụng đường 
bao, vả lại để tránh xói mòn. Và cứ âm thầm làm như 
thế chừng ba năm là 2-3 sào ruộng đã được “hô 
biến” thành vườn thanh long. 

Nói về nguy cơ thanh long “lấn lúa”, ông Trương 
Văn Thêm, một nông dân ở xã Hàm Minh thừa nhận, 
việc trồng cây thanh long lấn vào diện tích lúa một 
cách tự phát đã và đang gây ra nguy cơ phát triển 
“lệch” nên đặt ra vấn đề cần giải quyết: “Qua những 
lần được cán bộ xã tuyên truyền, chúng tôi được biết, 
chỉ riêng huyện Hàm Thuận Nam hiện đã có đến gần 
10.000ha, vượt 2.000ha theo quy hoach đến năm 
2015 và còn có khả năng tăng hơn nữa. Tuy nhiên, 
trước cái lợi nhãn tiền, nông dân chúng tôi khó mà 
cầm lòng được. Gia đình tôi có hơn 6 xông đất, hàng 
chục năm nay sản xuất lúa hai vụ. Thời gian gần đây, 
thấy nhiều người chuyển sang trồng cây thanh long 

cho kinh tế cao nên tôi cũng làm theo. Biết vậy là làm 
trái với chính sách địa phương nhưng…” – Ông 
Thêm giãi bày và bỏ lửng câu nói đầy ẩn ý. 

Cần một tầm nhìn xa hơn 
Vì mục tiêu an ninh lương thực quốc gia nên 

Chính phủ đã có hoàng loạt văn bản chỉ đạo về việc 
phải giữ vững diện tích canh tác lúa nước, đặc biệt là 
diện tích canh tác 2-3 vụ. Vậy thì đất nào để cho 
thanh long tiếp tục phát triển? Rõ ràng là phải có sự 
quy hoach cụ thể. Lẽ ra, đó phải là việc làm mà 
ngành Nông nghiệp – Phát triển nông thôn chủ động 
định hướng ngay từ lúc phong trào có xu hướng phát 
triển mạnh, để rồi từ đó, tỉnh có chủ trương cụ thể 
cho từng khu vực canh tác. Hiện tại vẫn chưa phải là 
muộn, nếu ngành chức năng địa phương bắt tay vào 
chấn chỉnh tình trạng cây thanh long “gặm” rừng, “ăn” 
lúa như đã nêu ở trên. Ai cũng biết, việc nông dân ở 
Bình Thuận quá “yêu” cây thanh long là xuất phát từ 
một thực tế lợi nhuận trước mắt do nó đem lại cao 
hơn hẳn trồng lúa (đơn cử như giá thanh long bán tại 
vườn nhà sau Tết Nguyên Đán 2013 dao động từ 13 
– 30 nghìn đồng/kg, trừ chi phí sản xuất, tiền lãi thu 
được gấp khoảng 20 lần so với cây lúa). Hơn nữa, 
sự “yêu” này càng tăng thêm khi việc tiêu thụ lúa thời 
gian qua gặp khó khăn, giá thấp. Điều đáng nói là, 
thực trạng nông dân phá lúa, lấn rừng để trồng thanh 
long không theo quy hoạch phát triển hiện không chỉ 
xảy ra tại Bình Thuận, mà còn lan sang các tỉnh đồng 
bắng sông Cửu Long như Tiền Giang, Long An… 

Nói tóm lại, việc trồng thanh long một cách vô tội 
vạ, không theo một quy hoạch hay chiến lược cụ thể 
dễ dẫn đến những hậu quả khó lường. Nên nhớ 
rằng, có thời kỳ, giá thanh long Bình Thuận xuống rất 
thấp, người dân không thu hoạch mà để nguyên trên 
cây hay thu hoạch làm thức ăn cho gia súc… vì chi 
phí thu hoạch và vận chuyển cao hơn nhiều so với 
chi phí bán được. Tình trạng trên không biết sẽ tiếp 
tục tái diễn vào thời điểm xa hay gần? Người dân sẽ 
sống bằng gì khi tất cả đổ dồn vào thanh long, ruộng 
đất cũng trồng hết thanh long? Được biết, chỉ tiêu đất 
lúa Chính phủ giao cho tỉnh Bình Thuận đến năm 
2020 là 46.000ha. Đến đầu năm 2012, diện tích lúa 
của tỉnh còn 52.000ha, trong khi bình quân mỗi năm, 
diện tích thanh long tại địa phương này tăng cả ngàn 
héc-ta. Nếu cứ để thanh long “ăn” lúa theo phong 
trào như thế này, sẽ đến lúc thị trường “bội thực” 
thanh long, bán không ai mua, trong khi đất lúa không 
giữ đúng quy hoạch. 

Rõ ràng, phong trào xây dựng nông thôn mới vào 
khu vực nông nghiệp, nông thôn, nhưng không ít địa 
phương, trong đó có Bình Thuận vẫn đang lúng túng 
với vấn đề chính yếu là tìm hướng đi, phát triển sản 
xuất nông nghiệp hiệu quả và bền vững. Thiết nghĩ, 
đã đến lúc, các cơ quan quản lý Nhà nước, các địa 
phương, những “Bộ Chỉ huy chiến lược” cần tích cực 
vào cuộc, nhanh chóng khắc phục tình trạng bất cập 
trên, có như vậy mới có thể giúp nông dân làm giàu 
trên luống cày của mình. 

Nguyễn Long 
An ninh biên giới.- 2013.- Số 43 

(ngày 27 tháng 10).- Tr.12
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XÖÛ LYÙ RAÙC THAÛI SINH HOAÏT THAØNH PHAÂN HÖÕU CÔ 
hà máy xử lý rác thải sinh hoạt Lạc Tánh được 
xây dựng tại bãi rác trung tâm của huyện miền 

núi Tánh Linh (Bình Thuận) có diện tích 6.000m²; 
trong đó phần xây nhà xưởng, sân phơi 3.000m², lắp 
đặt hệ thống điện 3 pha. Toàn bộ kinh phí xây dựng 1 
tỷ đồng do Trung tâm Thiện Chí tài trợ. Chỉ với 7 
công nhân điều hành hoạt động, mỗi tháng nhà máy 
đạt công suất chế biến 100 tấn rác thải các loại. Điều 
đáng nói, hệ thống sản xuất ở đây đã tận dụng nguồn 
rác thải hữu cơ có trong rác, chế biến thành phân 
bón phục vụ sản xuất nông nghiệp ở địa phương. 

Theo ông Lương Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Liên 
hiệp Các Hội Khoa học kỹ thuật Bình Thuận, nhà máy 
áp dụng xử lý rác thải bằng công nghệ yếm khí tùy 
nghi - sử dụng các chế phẩm vi sinh vật phân hủy rác 
thải. Tính năng vượt trội của công nghệ này là thời 
gian ủ rác thành phân trong vòng 28 - 30 ngày, không 
có mùi hôi thối, nước rỉ rác được tái sử dụng; phần 
rác thải hữu cơ chuyển sang phân compost chế biến 
thành phân hữu cơ. Theo quy trình 4 bước sau: rác 
thải sinh hoạt trong dân thu gom về nhà máy phân 
loại chất hữu cơ, vô cơ; thành phần hữu cơ đưa vào 
các hố ủ xây bán nổi bằng bê tông có dung tích 12m³, 
sử dụng chế phẩm sinh học phun đều sau mỗi lớp 
rác 10 - 15cm; lượng nước phun vừa đủ ấm, đậy bạt 
nhựa kín hố ủ, trong quá trình này nhiệt độ có thể lên 
đến 65 - 70°C. Sau 30 ngày, nhiệt độ hố ủ giảm 
xuống còn 40 - 45°C, rác thải ủ chín, đưa lên hố vào 
máy phân loại lần hai loại bỏ ni lông, các chất vô cơ 
còn sót lại và chúng tiếp tục được nghiền mịn. Khâu 

cuối cùng, máy bổ sung hàm lượng vi sinh, phối trộn 
với chất phụ gia tạo ra sản phẩm phân hữu cơ phục 
vụ sản xuất nông nghiệp…  

Với công nghệ chế biến này, lượng hữu cơ 60% - 
65% trong rác được xử lý hoàn toàn thành phân; 
giảm hẳn mùi hôi thối từ rác. Nước thải qua quá trình 
xử lý, tái sử dụng, hạn chế tối đa nguồn ô nhiễm; nhờ 
vậy nước rỉ rác không còn chảy ra đường giao thông 
như trước đây. Riêng lượng rác vô cơ khoảng 25% - 
30% được nhân viên chôn lấp tại hố chứa rác; còn lại 
5% là loại rác ni lông, giấy có thể tái chế. Bình quân 
mỗi tháng nhà máy chế biến thu được 6 tấn phân 
hữu cơ, 5 tấn ni lông, giấy các loại; sản phẩm phân 
bón bán cho nông dân trong vùng chỉ với giá 2,5 triệu 
đồng/tấn; giúp nhà máy duy trì hoạt động. Những 
năm gần đây, bình quân mỗi năm nhà máy xử lý 
1.200 tấn rác các loại, được xe chuyên dụng thu gom 
từ các chợ, nhiều tuyến đường chính trên địa bàn 
huyện Tánh Linh; khu vực chế biến không còn tồn 
đọng rác trên bãi gây ô nhiễm cục bộ, đem lại môi 
trường trong lành cho thị trấn Lạc Tánh. 

Mô hình Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Lạc 
Tánh đã được nhiều đoàn khách trong và ngoài tỉnh 
đến tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm. Đến nay đã nhân 
rộng thêm 2 nhà máy mới theo mô hình này tại huyện 
Bắc Bình và huyện đảo Phú Quý ở Bình Thuận. 

Thái Khoa 
Nông thôn mới.- 2013.- Số 353 

(kỳ II tháng 10).- Tr.26 

_____________________________ 

TRIEÅN KHAI BA COÂNG TRÌNH TROÏNG ÑIEÅM LÖÔÙI ÑIEÄN 220KVTRIEÅN KHAI BA COÂNG TRÌNH TROÏNG ÑIEÅM LÖÔÙI ÑIEÄN 220KVTRIEÅN KHAI BA COÂNG TRÌNH TROÏNG ÑIEÅM LÖÔÙI ÑIEÄN 220KVTRIEÅN KHAI BA COÂNG TRÌNH TROÏNG ÑIEÅM LÖÔÙI ÑIEÄN 220KV 
ại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, Tổng 
công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) 

vừa động thổ công trình Ðường dây (ÐZ) 220 kV 
Vĩnh Tân - Phan Thiết, Vĩnh Tân - Tháp Chàm, 
Trạm biến áp (TBA) 220 kV Tháp Chàm và các 
đường dây đấu nối. 

Theo đó, ÐZ 220 kV Vĩnh Tân - Phan Thiết dài 
khoảng 91,719 km, tổng mức đầu tư 999,22 tỷ 
đồng; Dự án ÐZ 220 kV Vĩnh Tân - Tháp Chàm dài 
khoảng 63,3 km, tổng mức đầu tư là 462,868 tỷ 
đồng; TBA 220 kV Tháp Chàm và các đường dây 
đấu nối có tổng mức đầu tư 453,535 tỷ đồng.  Các 

công trình trọng điểm này nằm trong danh mục các 
công trình nguồn và lưới điện cấp bách năm 2013 
đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, khi hoàn 
thành sẽ góp phần tăng cường năng lực truyền tải 
điện từ Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân vào hệ 
thống điện quốc gia cũng như tạo mối liên kết các 
hệ thống lưới điện 220/110 kV trong khu vực. 

PV  
Nhân dân.- 2013.- Số 21223 

(ngày 25 tháng 10).- Tr.1
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Pheâ duyeät quy hoaïch saân bay Phan Thieát 
ộ trưởng Bộ Giao thông vận tải vừa ký Quyết 
định số 3216/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt 

quy hoạch sân bay Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) 
giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 
2030. Theo đó, sân bay Phan Thiết nằm trên địa 
bàn xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết, là sân bay 
dân dụng quân sự cấp 4C, sân bay quân sự cấp 1. 

Vai trò, chức năng ban đầu là sân bay phục vụ bay 
tắc-xi, bay hàng không chung, bay phục vụ công 
tác tìm kiếm cứu nạn, đến năm 2030 sẽ phát triển 
bay thường lệ khi có thị trường. 

Vũ Đình 
Quân đội nhân dân.- 2013.- Số 18884 

(ngày 4 tháng 11).- Tr.4 

IV. CÔNG NGHỆ - NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN 
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ÑAÛM BAÛO LÖU THOÂNG EÂM THUAÄNÑAÛM BAÛO LÖU THOÂNG EÂM THUAÄNÑAÛM BAÛO LÖU THOÂNG EÂM THUAÄNÑAÛM BAÛO LÖU THOÂNG EÂM THUAÄN TREÂN QL1 QUA TÆNH BÌNH THUAÄN TREÂN QL1 QUA TÆNH BÌNH THUAÄN TREÂN QL1 QUA TÆNH BÌNH THUAÄN TREÂN QL1 QUA TÆNH BÌNH THUAÄN 
ục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình 
giao thông (QLXD & CLCTGT) vừa có công điện 
yêu cầu Tổng cục Đường bộ VN, Khu Quản lý 

đường bộ VII, Ban QLDA 1 và các nhà đầu tư (Công 
ty BOT Bình Thuận và tổng công ty 319) thực hiện 
nghiêm túc công tác bảo trì đường bộ, đảm bảo 
ATGT trong quá trình thực hiện dự án đầu tư BOT 
trên QL1, tỉnh Bình Thuận. 

Nội dung công điện nêu rõ, đối với các đoạn chưa 
bàn giao quản lý cho các nhà đầu tư, đơn vị thi công, 
Tổng cục Đường bộ VN chỉ đạo Khu Quản lý đường 
bộ VII thực hiện công tác duy tu, sửa chữa thường 
xuyên đảm bảo lưu thông êm thuận. Tổng công ty 
XDCTGT 6, các nhà đầu tư phải nghiêm túc thực 

hiện chỉ đạo của Bộ GTVT về công tác bảo trì đường 
bộ, đảm bảo ATGT trong quá trình thực hiện dự án 
đầu tư BOT trên QL1. Đồng thời, các đơn vị khẩn 
trương sửa chữa các hư hỏng đảm bảo ATGT, giao 
thông thông suốt trên phạm vi dự án do mình quản lý 
và đã nhận bàn giao từ Khu Quản lý đường bộ VII. 

Cục QLXD & CLCTGT cũng yêu cầu Ban QLDA 1 
thực hiện trách nhiệm của cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyền đối với dự án thường xuyên đôn đốc, 
kiểm tra và giám sát các nhà đầu tư trong việc thực 
hiện công tác bảo trì đường bộ, đảm bảo ATGT. 

Thu Phương 
Giao thông.- 2013.- Số 95 
(ngày 14 tháng 11).- Tr.9 

************************************************* 

ÑO ÄNG THOÅ KHU CHE Á BIEÁN SA ÂU TITA N LÔÙN NHAÁT VI EÄ T  NAMÑO ÄNG THOÅ KHU CHE Á BIEÁN SA ÂU TITA N LÔÙN NHAÁT VI EÄ T  NAMÑO ÄNG THOÅ KHU CHE Á BIEÁN SA ÂU TITA N LÔÙN NHAÁT VI EÄ T  NAMÑO ÄNG THOÅ KHU CHE Á BIEÁN SA ÂU TITA N LÔÙN NHAÁT VI EÄ T  NAM 
gày 29.11, Ban Quản lý các khu công nghiệp 
(KCN) tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công ty CP 
Rạng Đông tổ chức lễ khởi công xây dựng KCN 

chế biến tập trung khoáng sản titan Sông Bình (xã 
Sông Bình, H.Bắc Bình). 

Dự án có quy mô 300 ha, tổng vốn đầu tư trên 833 
tỉ đồng. Dự kiến đầu năm 2014, chủ đầu tư hạ tầng là 
Công ty CP Rạng Đông sẽ bắt đầu bàn giao mặt 
bằng cho nhà đầu tư thứ cấp và 90% hạ tầng sẽ 
được hoàn thành trong năm 2014. 

Đây là KCN chế biến titan lớn nhất và duy nhất 
của Việt Nam, chuyên chế biến sâu titan với 3 nhóm 

sản phẩm chính: xỉ titan, rutin nhân tạo, zircon mịn và 
siêu mịn; pigment (dioxittitan), các hợp chất zircon; 
titan xốp, titan kim loại và hợp kim titan. KCN trên 
được Thủ tướng chấp thuận bổ sung quy hoạch phát 
triển KCN của tỉnh Bình Thuận vào ngày 30.9.2013 
và đã được UBND tỉnh này phê duyệt quy hoạch xây 
dựng.  

Quế Hà 
Thanh niên.- 2013.- Số 334 

(ngày 30 tháng 11).- Tr.7

__________________________________ 

GIAÛI QUYEÁT SÖÏ COÁ BUØN ÑOÛGIAÛI QUYEÁT SÖÏ COÁ BUØN ÑOÛGIAÛI QUYEÁT SÖÏ COÁ BUØN ÑOÛGIAÛI QUYEÁT SÖÏ COÁ BUØN ÑOÛ 
ính đến chiều ngày 19-11, sự cố tràn bùn đỏ hồ 
chứa khai thác titan ở xã Thuận Quý, huyện Hàm 

Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cơ bản được khắc phục, 
việc bồi thường thiệt hại cho người dân cũng được đặt 
ra. 

Sự cố vỡ bờ bao hồ chứa khai thác titan ở xã Thuận 
Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận gây ảnh 
hưởng không nhỏ đến môi trường và đời sống của 
người dân. Chỉ khoảng vài giờ nước cuốn theo bùn đỏ 
đã ào ào chảy ra đường, vào khu dân cư và bờ biển. 
Hàng ngàn mét khối bùn đỏ tuôn chảy lênh láng khắp 
một vùng rộng gần 2km2. 

Lý giải nguyên nhân dẫn đến sự cố vỡ bờ bao của hồ 
chứa bùn đỏ, phía Công ty Cổ phần đầu tư khoáng sản 
và Thương mại Bình Thuận khẳng định, mưa lũ về một 
thời gian dài nên hồ tích lại nhiều nước. Do trong hồ có 
bùn đỏ, khi bể thì nước cuốn cát bùn trong khai thác 
chảy ra ngoài. Dự án khai thác titan của Công ty Cổ 
phần Đầu tư khoáng sản và thương mại Bình Thuận tại 
mỏ Suối Nhum được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 
phép từ năm 2007 với diện tích hơn 180ha. Tổng vốn 
đầu tư 120 triệu USD và công suất gần 200.000 
tấn/năm. Thời hạn khai thác đã hết từ tháng 6-2013 và 
hiện công ty đang xin gia hạn khai thác. 

Theo ghi nhận của phóng viên, để giải quyết hậu quả 
của lượng lớn bùn đỏ, sáng ngày 19-11 lực lượng dọn 
vệ sinh do Công ty Cổ phần đầu tư khoáng sản và 
Thương mại Bình Thuận cùng xe ủi, cẩu bùn đã khắc 
phục xong sự cố ở một số tuyến đường, nước trong 
moong đã được ngăn lại. Tuy nhiên chiều cùng ngày, tại 
các khu dân cư bùn đỏ vẫn đóng bám với độ dày 

khoảng 15-20cm. Một số hộ có ao nuôi thủy sản bùn đỏ 
ngưng tụ dày gây thiệt hại nặng. Công tác khắc phục 
hiện trường đã được giải quyết cơ bản, đường đã được 
lưu thông. Tuy nhiên, dư luận cũng đang băn khoăn liệu 
bùn Titan có ảnh hưởng lâu dài đến môi trường không? 
Công ty Cổ phần Đầu tư khoáng sản và thương mại 
Bình Thuận có vi phạm về quy trình hoạt động hay 
không phải chờ kết luận giám định và kết luận điều tra 
của cơ có thẩm quyền”, ông Nguyễn Quý Ánh, Phó Chủ 
tịch UBMTTQ huyện Hàm Thuận Nam nhấn mạnh. 

Hiện các cơ quan chức năng của tỉnh đang tiến hành 
điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời thống kê những 
thiệt hại để yêu cầu công ty bồi thường. Nói về việc bồi 
thường thiệt hại cho người dân sau sự cố tràn bùn bỏ, 
ông Nguyễn Quý Ánh khẳng định: "Đối với những người 
dân sống xung quanh khu vực bị ô nhiễm nguồn nước, 
làm cá nuôi trong ao bị chết, nay lại bị bùn thải tràn vào 
ao gây thiệt hại thì quan điểm của chúng tôi là bảo vệ 
quyền lợi chính đáng của bên bị thiệt hại. Nhưng việc 
chứng minh thiệt hại để Công ty bồi thường cần có sự 
hỗ trợ từ phía các cơ quan chuyên môn. 

Theo các chuyên gia, trong bùn đỏ này nhiều khả 
năng có chất phóng xạ nên cần di dời dân trong bán 
kính 3 km trong khu vực quanh hồ chứa để tránh những 
hậu quả. Được biết, đây là lần thứ 4 xảy ra sự cố bùn đỏ 
của công ty nhưng chẳng thấy cơ quan nào xử lý triệt 
để. 

Q. Định – T. Giang 
Đại đoàn kết.- 2013.- Số 324 

(ngày 20 tháng 11).- Tr.15
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2 TYÛ ÑOÀNG BAÛN QUYEÀN GIOÁNG THANH LONG RUOÄT TÍM HOÀNG 
heo PGS-TS Nguyễn Minh Châu, Viện trưởng 
Viện Cây ăn quả miền Nam (SOFRI), ngay sau 

khi công bố bản quyền và thương mại hóa (ngày 
12.9 vừa qua), giống thanh long ruột tím hồng LĐ5 
đã được Công ty TNHH thanh long Hoàng Hậu 
(Bình Thuận) mua bản quyền với giá 2 tỉ đồng. 

 
PGS-TS Nguyễn Minh Châu, Viện trưởng Viện Cây ăn quả miền Nam 

giới thiệu quả thanh long ruột tím hồng LĐ5 - Ảnh: M.Vọng 

Khởi đầu thuận lợi 
Sau 10 năm nghiên cứu, việc tạo giống thanh 

long này thành công từ năm 2010, tuy nhiên giống 
thanh long ruột tím hồng LĐ5 đến nay mới được 
SOFRI chính thức đưa ra thị trường sau khi bán 
bản quyền. Trước đây giống thanh long ruột đỏ 
cũng do SOFRI nghiên cứu thành công năm 2005 
nhưng không bán được bản quyền, “khi đó việc xài 
“chùa” trở nên quá phổ biến”, PGS-TS Nguyễn 
Minh Châu nói. 

Nay SOFRI đã có bước đi bài bản hơn. Theo 
PGS-TS Nguyễn Minh Châu, vấn đề bản quyền 
đối với giống cây trồng đã được áp dụng ở nhiều 
nước phát triển. Khi tạo ra một giống mới, các đơn 
vị nghiên cứu sẽ bán quyền khai thác giống này 
cho một công ty để họ tổ chức khai thác. Công ty 
sẽ toàn quyền khai thác theo hướng của họ và 
cũng là đơn vị duy nhất được quyền tổ chức sản 
xuất, bán cây giống hay xuất khẩu trái cây sau 
này. 

Luật Sở hữu trí tuệ liên quan đến bản quyền 
giống cây trồng đã quy định rõ là không có một cá 
nhân, tổ chức nào được phép trồng, kinh doanh 
loại giống đó mà không có sự thỏa thuận đối với 
công ty mua bản quyền. Việc một công ty mua 
quyền khai thác giống ở các nước phát triển là 
động lực rất lớn để các viện nghiên cứu tiếp tục 
cho ra những giống mới tốt hơn. 

Theo SOFRI, Việt Nam đã gia nhập Tổ chức 
UPOV (tổ chức về bản quyền giống cây trồng quốc 
tế) vào tháng 12.2006. Bảo hộ giống cây trồng sẽ 

là sự bảo đảm cho nông dân đầu tư sản xuất 
giống cây trồng tốt nhất, tạo điều kiện tái đầu tư 
trong nghiên cứu phát triển cây giống. Tuy nhiên, 
từ trước đến nay việc mua bản quyền cho giống 
cây trồng chỉ được phổ biến và phát triển ở hầu 
hết các tỉnh thành phía bắc. Còn riêng khu vực 
phía nam thì vẫn chưa có một cuộc trao đổi trực 
tiếp nào về vấn đề này đến với các HTX, nhà 
vườn. 

 
Quả thanh long ruột tím hồng và thanh long ruột vàng (trái 

còn nguyên) của Viện Cây ăn quả miền Nam 

Đặc điểm của giống thanh long mới 
Về đặc điểm của giống thanh long ruột tím 

hồng, PGS-TS Nguyễn Minh Châu cho biết quả có 
thịt dai, giòn, ráo nước, khác với thanh long ruột 
đỏ thịt nhiều nước hơn. 

Học kinh nghiệm từ New Zealand 
Thành công bước đầu trong việc bán bản quyền 

giống cây ăn quả của SOFRI là từ kinh nghiệm 
của New Zealand. Vào tháng 8 năm nay, với sự tài 
trợ thông qua Chương trình viện trợ New Zealand, 
dự án trị giá 4 triệu USD do Viện Nghiên cứu cây 
trồng và thực phẩm New Zealand (PFR) cùng với 
SOFRI Phân viện Cơ điện nông nghiệp và công 
nghệ sau thu hoạch phối hợp đã được triển khai 
thực hiện và kéo dài trong 5 năm tới. Ban đầu dự 
án sẽ tập trung thực hiện ở tỉnh Tiền Giang và trên 
trái thanh long. Sau đó, kết quả thu được từ dự án 
sẽ được chuyển giao sang các loại cây trồng quan 
trọng khác của Việt Nam. 

PGS-TS Nguyễn Minh Châu cho biết, phía New 
Zealand chuyển giao cho Việt Nam công nghệ dựa 
trên kinh nghiệm từ giống kiwi ruột vàng rất thành 
công, cả về khoa học kỹ thuật và việc bảo vệ bản 
quyền. Chương trình tạo giống hợp tác giữa Viện 
Nghiên cứu nông nghiệp của 2 nước sẽ cùng nhau 
phát triển và thương mại hóa các giống thanh long 
mới, trong đó có giống thanh long ruột vàng, hiện 
đang được nghiên cứu.  

Còn theo tài liệu của SOFRI, giống thanh long 
ruột tím hồng LĐ5 có nguồn gốc từ lai hữu tính 
giữa giống thanh long ruột đỏ Long Định 1 (làm 
mẹ) và giống thanh long ruột trắng Chợ Gạo (làm 

T 



Thoâng tThoâng tThoâng tThoâng tin Tö lieäu Bình Thuaän in Tö lieäu Bình Thuaän in Tö lieäu Bình Thuaän in Tö lieäu Bình Thuaän ––––    Soá 04 Soá 04 Soá 04 Soá 04 naêm 2013naêm 2013naêm 2013naêm 2013    ----    47474747    ----    

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

bố). Cây thanh long ruột tím hồng có khả năng ra 
hoa mạnh và gần như quanh năm, hoa có khả 
năng tự thụ phấn tự nhiên để tạo quả. Từ khi trồng 
đến khi ra hoa đầu tiên mất khoảng 9 - 11 tháng. 
Thời gian ra hoa chính vụ của loại cây này từ 
tháng 3 đến tháng 8 dương lịch và có khả năng ra 
hoa tự nhiên vào mùa nghịch từ tháng 10 đến 
tháng 2 dương lịch. Trong vụ chính, năng suất 
thực tế trung bình đạt 10,34 kg/trụ/vụ (cây 16 
tháng tuổi). 

Quả thanh long ruột tím hồng có trọng lượng 
trung bình 350 - 400 gr, vỏ quả màu đỏ tươi, sáng, 
khá bóng, tai quả có màu xanh đến xanh đỏ và 
khá cứng. Thịt quả có màu tím hồng và khá chắc, 
vị ngọt chua nhẹ. 

Công ty TNHH thanh long Hoàng Hậu được 
quyền sử dụng giống thanh long ruột tím hồng LĐ5 
trong 20 năm. 

Mai Vọng 
Thanh niên.- 2013.- Số 339 

(ngày 5 tháng 12).- Tr.6 
######################################## 

THANH LONG CUOÁI VUÏ ÑÖÔÏC GIAÙ CAOTHANH LONG CUOÁI VUÏ ÑÖÔÏC GIAÙ CAOTHANH LONG CUOÁI VUÏ ÑÖÔÏC GIAÙ CAOTHANH LONG CUOÁI VUÏ ÑÖÔÏC GIAÙ CAO 
heo thông tin từ các nhà vườn, giá thanh long 
trên thị trường dao động từ 18.000-21.000 

đồng/kg loại hạng nhất, cao hơn giữa vụ từ 7.000-
10.000 đồng/kg. 

 

Ông Bùi Đăng Hưng, Chủ tịch Hiệp hội Thanh 
long Bình Thuận cho biết thị trường mua bán 
thanh long trên địa bàn tỉnh đang sôi động. 

Vào thời điểm này nông dân đã thu hoạch thanh 
long cuối vụ và đang bắt đầu chong đèn, chăm sóc 
để thanh long ra hoa cho quả trái vụ. 

Theo thông tin từ các nhà vườn, giá thanh long 
trên thị trường dao động từ 18.000-21.000 đồng/kg 
loại hạng nhất, cao hơn giữa vụ từ 7.000-10.000 
đồng/kg. 

Mặc dù, giá thanh long đang lên cao, nhưng 
hiện nay nhiều nông dân trồng thanh long không 
có hàng để bán. 

Ông Hồ Văn Mậu, một hộ trồng thanh long tại 
xã Phong Nẫm, huyện Hàm Thuận Bắc cho biết, 
giá thanh long giữa vụ thu mua tại vườn chỉ 
khoảng 11.000 đồng/kg, nhưng đến nay giá bất 
ngờ tăng vọt và cao hơn so với những năm trước. 

Theo một số chủ vựa thu mua thanh long ở các 
xã Hàm Mỹ, Hàm Minh (Hàm Thuận Nam), hàng 
năm vào đợt cuối vụ thu hoạch, mặc dù giá thu 
mua cao hơn thanh long giữa vụ nhưng vẫn thiếu 
hàng để xuất khẩu. 

Ông Bùi Đăng Hưng cho biết nguyên nhân giá 
thanh long tăng một phần là các chủ vườn đã 
chong đèn cho ra hoa trái vụ. Bên cạnh đó, nhiều 
thị trường đã mở cửa cho thanh long Bình Thuận 
xuất khẩu như Mỹ, Nhật Bản và mới đây là Hàn 
Quốc. 

Bình Thuận hiện có diện tích thanh long lớn 
nhất cả nước với hơn 20.000ha, sản lượng thu 
hoạch trên 500.000 tấn mỗi năm, trong đó hơn 
80% xuất khẩu. 

Theo thống kê, toàn tỉnh đã có hơn 7.000ha 
thanh long được cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu 
chuẩn VietGAP và 400ha thanh long sản xuất theo 
tiêu chuẩn GlobalGAP (sản xuất nông nghiệp tốt 
theo tiêu chuẩn toàn cầu).  

Dù được đánh giá là cung vượt cầu và khó cho 
đầu ra, nhưng hàng nghìn hộ nông dân Bình 
Thuận đã có cuộc sống khá lên nhờ trồng thanh 
long xuất khẩu. 

Nguyễn Thanh  
Tin tức.- 2013.- Số 306 

(ngày 26 tháng 12).- Tr.7 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Kinh nghieäm cuûa anh Hai 
ệnh đốm trắng (hay còn gọi là nấm Tắc kè) 
xuất hiện trên cây thanh long đã lâu, nhưng 

chưa tìm ra phương thuốc đặc trị. Đây là loại nấm 
bệnh thường gặp vào mùa mưa, chủ yếu gây hại 
vào cành non và trái làm cho người trồng tổn thất 
nặng nề. 

Nhiều nhà trồng thanh long lo lắng phun xịt 
nhiều loại thuốc nấm phòng trị nhưng bệnh vẫn 
không thuyên giảm. Tuy nhiên, anh Hai ở thị trấn 
Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đã 
có khả năng khống chế phần nào chứng bệnh này. 

Kể từ vụ mùa năm 2011, vườn thanh long 
của anh Hai mắc một chứng bệnh kỳ lạ. Nhiều 
cành non mơn mởn tự nhiên có những lốm đốm 
màu trắng. Biết là vườn mình bắt đầu bị nấm tắc 
kè, anh cắt tỉa ngay những cành đó đưa ra khỏi 
vườn cách ly. Sau khi ra trái, trên trái tiếp tục xuất 
hiện những đốm trắng tương tự. 

Lúc đầu thì ít, nhưng những vụ sau đó, đốm 
trắng lây lan ra rất nhanh, gần như hết vườn. Anh 
Hai phun xịt rất nhiều loại thuốc trị nấm, sử dụng 
cả thuốc dùng cho lúa, tiêu, điều, cà phê… nhưng 
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bệnh vẫn cứ trơ lỳ, không thuyên giảm. Có lứa 
thiệt hại 70 - 80%, gây tổn thất rất nặng nề... 

Anh cố công theo dõi các chương trình hướng 
dẫn kỹ thuật cho nhà nông trên báo, đài để tìm 
kiếm một cơ may nào đó cho việc trị bệnh đốm 
trắng. Nghe các nhà khoa học nói nguyên nhân 
gây bệnh do một loại nấm có hại thường xuất hiện 
vào mùa mưa, nhất là lúc thời tiết ẩm thấp kéo dài. 

 
Chăm sóc cây thanh long 

Thông tin đó khiến anh suy nghĩ, nếu do nấm 
gây ra thì dùng thuốc trị nấm để phòng trừ là xong. 
Thuốc trị nấm hiện nay trên thị trường có rất nhiều 
loại, nhưng sao anh phun xịt rất nhiều vẫn không 
trị được? 

 
Một hôm đang uống cà phê sáng, anh nghe một 

số người trồng thanh long nói rằng, nếu nhà vườn 
nào lạm dụng thuốc tăng trưởng, thuốc kích thích 
càng nhiều trên dây, trái thì bệnh đốm trắng càng 
phát triển mạnh. 

Anh Hai chợt nghĩ, có thể thuốc tăng trưởng 
bám nhiều vào trái thanh long, là môi trường kích 
thích cho nấm bệnh có điều kiện phát triển nhanh. 
Trong khi đó, việc pha trộn thuốc trị nấm chung với 
các loại thuốc tăng trưởng khác, có thể đã làm cho 
thuốc nấm bị giảm hiệu lực. 

Suy nghĩ vậy nên vụ mùa vừa rồi anh Hai không 
pha thuốc trị nấm chung với các loại thuốc khác 

mà phun tách riêng ra. Bắt đầu từ khi búp thanh 
long còn khoảng 2 - 3 ngày trổ bông, anh mới bắt 
đầu phun thuốc trị nấm trước vào buổi chiều cho 
sạch nấm bệnh trên trái, sáng hôm sau tôi phun 
thuốc tăng trưởng. 

Việc này được tính một lần phun theo quy trình 
VietGAP và thực hiện cho đến khi trái lớn, nhưng 
đảm bảo thời gian cách ly trước khi xuất bán. Thật 
không ngờ lứa thanh long này, trái bị đốm trắng từ 
80% giảm còn 15 - 20%. Số còn lại hầu hết là 
hàng xuất, thiệt hại như vậy là không đáng kể. 

Từ kinh nghiệm này, anh Hai chăm sóc những 
vụ tiếp theo chu đáo hơn và sử dụng nhiều biện 
pháp kết hợp. Sau khi thu hoạch xong, những 
cành non vừa xuất hiện nấm bệnh là cắt và tiêu 
hủy ngay, rồi phun thuốc trị nấm trên dây vệ sinh 
vườn. 

Khâu hết sức quan trọng là phải chăm sóc cho 
bộ rễ khỏe mạnh, xử lý sạch tuyến trùng trong đất, 
bón phân cân đối để dây chắc khỏe, có sức đề 
kháng tốt đối với nấm bệnh và thời tiết khắc 
nghiệt. 

Quá trình phun tưới, nên tưới vào sáng sớm 
vừa để rửa sương mai, vừa khô ráo cành, tránh 
tưới vào chiều tối vì dễ tạo môi trường ẩm ướt làm 
nấm bệnh có điều kiện phát triển. Nhờ đó mà 
những lứa trái tiếp theo, tình trạng đốm trắng giảm 
đáng kể. 

"Tôi thấy, tuy phun nhiều lần thuốc, nhọc công 
một chút nhưng vẫn tốt hơn nhiều, vì tỷ lệ nấm 
bệnh trên trái rất nhỏ, không còn đáng lo như 
trước. Tôi mừng lắm vì đó là kết quả mà người 
trồng thanh long cực nhọc như chúng tôi không 
mong gì hơn. 

Bà con mình có thói quen pha nhiều loại thuốc 
vào một bình để phun cho tiện. Tôi thấy đó là thói 
quen cần phải hết sức hạn chế, nhất là tình trạng 
nấm bệnh khó trị như hiện nay", anh Hai chia sẻ. 

Nhật Hiền 
Nông nghiệp Việt Nam.- 2013.- Số 216 

(ngày 29 tháng 10).- Tr.20 
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THANH LONG ÑÖÔÏC GIAÙ, MAÁT MUØATHANH LONG ÑÖÔÏC GIAÙ, MAÁT MUØATHANH LONG ÑÖÔÏC GIAÙ, MAÁT MUØATHANH LONG ÑÖÔÏC GIAÙ, MAÁT MUØA 
ặc dù hiện nay giá thanh long ở Bình Thuận 
đang ở mức cao từ 20-21 ngàn đồng/kg, 

nhưng nông dân vẫn không có lãi, do chi phí tăng 
cao, sản lượng giảm. 

Bình Thuận được mệnh danh là thủ phủ thanh 
long, với diện tích khoảng 20 ngàn ha, tập trung 
nhiều ở các huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận 
Bắc, Bắc Bình, Hàm Tân. Do mấy năm gần đây, 
thanh long được giá nên diện tích ngày 
càng được mở rộng. 

Đi liền đó là bệnh tật trên cây thanh long 
cũng phát sinh nhiều. Đặc biệt là bệnh đốm trắng 
hại cành hay còn gọi nấm tắc kè có chiều hướng 
lan nhanh trên diện rộng, gây ảnh hưởng đến sản 

lượng, chất lượng. Chị Trần Thị Tài, chủ vườn 
thanh long xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc 
than vãn: “Số lượng trái trong vườn thanh long nhà 
tôi vẫn đạt như mọi năm, nhưng chất lượng thì 
giảm rất nhiều, do bị nấm tắc kè, nên thương lái 
thu mua giá thấp, trừ chi phí không có lãi”. 

Theo nhiều bà con trồng thanh long cho biết 
thêm, ngoài nguyên nhân vườn thanh long năm 
nay bị nhiễm bệnh khiến thất thu, thì còn có lý 
do gặp thời tiết nắng mưa thất thường, nên việc 
chong điện không đạt hiệu quả. Có vườn phải 
chong đi chong lại từ 2-3 lần, nhưng số lượng trái 
lại không nhiều. Do đó chi phí công chăm sóc, 
phân thuốc và tiền điện tăng cao. 

M
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Trao đổi với ông Trần Minh Tân, Chi cục BVTV 
Bình Thuận cho biết, giá thanh long hiện ở mức 
cao, rất thuận lợi cho bà con. Vì thế bà con cần 
lưu ý hơn trong việc trồng và chăm sóc thanh long 
sao cho đạt hiệu quả như mong muốn. 

Để phòng được bệnh nấm tắc kè, cần vệ sinh 
vườn thường xuyên, không nên tưới nước vào 
buổi chiều và đêm, bón các loại phân có hàm 
lượng magie, silic, canxi, vì các loại phân này có 
khả năng kích thích cây phát triển tốt và kháng 
bệnh cao. 

Còn việc chong đèn bà con cần chú ý sau khi 
thu hoạch xong nên cắt tỉa các cành không tiếp 

nhận ánh sáng, phun xịt thuốc khử trùng sinh vật 
gây bệnh, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho 
cây, nên bón nhiều phân có hàm lượng Bo, Kali... 
cao. Lưu ý trong giai đoạn chong đèn hạn chế tưới 
nước. 

Theo nhiều nhà vườn cho biết, những trái thanh 
long bị nhiễm bệnh thương lái chỉ mua ở mức thấp 
từ 2-5 ngàn đồng/kg, thậm chí còn bị thải loại 
khiến nhiều người bị thất thu. 

KS – Thu Tình 
Nông nghiệp Việt Nam.- 2013.- Số 250 

(ngày 16 tháng 12).- Tr.7 
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THANH L ONG KHAÚNG ÑÒNH VÒ TRÍ CHUÛ LÖÏCTHANH L ONG KHAÚNG ÑÒNH VÒ TRÍ CHUÛ LÖÏCTHANH L ONG KHAÚNG ÑÒNH VÒ TRÍ CHUÛ LÖÏCTHANH L ONG KHAÚNG ÑÒNH VÒ TRÍ CHUÛ LÖÏC 
ỉnh Bình Thuận hiện có 19.500ha thanh long, 
với sản lượng gần 400.000 tấn trái/năm. Ở đây 

đã hình thành những vùng sản xuất hàng hóa tập 
trung, sản lượng lớn, thuận tiện cho việc thu mua 
xuất khẩu. Hiện trái thanh long Bình Thuận đã đi 
tới 14 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. 

 
Đóng gói thanh long xuất khẩu tại một vựa thanh long ở 

huyện Hàm Thuận Nam. 

Cây thanh long đã có mặt ở đất Bình Thuận từ 
lâu, nhưng khoảng chục năm nay, loại cây này mới 
phát triển nhanh chóng. Hiện toàn tỉnh có 
19.500ha, mỗi năm gần 400.000 tấn trái, so với 
năm 2005, tăng 234% về diện tích và tăng 200% 
về sản lượng. Bộ NN-PTNT đã xác định đây là cây 
trồng có lợi thế cạnh tranh nhất trong 11 loại trái 
cây ở nước ta và cấp chỉ dẫn địa lý thanh long 
Bình Thuận.  

Ông Phạm Hữu Thủ, Trưởng phòng Trồng trọt 
Sở NN-PTNT Bình Thuận, cho biết hiện cây thanh 
long được coi là cây trồng chủ lực ở Bình Thuận. 
Cả cấp tỉnh, cấp huyện đến từng hộ nông dân đều 
quan tâm đầu tư, từ kỹ thuật trồng, chăm sóc, tưới 
nước, chong đèn, làm thanh long trái vụ, cho đến 
các hoạt động kinh doanh, xuất khẩu. Toàn tỉnh có 
7.335ha/381 cơ sở được cấp chứng nhận 
VietGAP (đứng đầu cả nước về thực hành 
VietGAP trên cây ăn quả), ngoài ra có 10 đơn 
vị/222ha được cấp chứng nhận tiêu chuẩn 
GlobalGAP. Việc chăm sóc có kỹ thuật, đạt tiêu 
chuẩn, chủ động mùa vụ (rải vụ) đã tạo điều kiện 

cho thanh long Bình Thuận mở rộng tiêu thụ ra thị 
trường nước ngoài và ổn định giá cả. Hiện thanh 
long Bình Thuận đã xuất khẩu chính ngạch sang 
14 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có các thị 
trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản và châu Âu. 

Quy mô sản xuất, kinh doanh ngày càng lớn, 
nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư kho lạnh, 
khu vực sơ chế, bảo quản thanh long sau thu 
hoạch. Hiện đã có một nhà máy xử lý nhiệt bằng 
hơi nước nóng của Công ty TNHH Hồng Ân tại 
huyện Bắc Bình, đáp ứng yêu cầu kiểm dịch thực 
vật của một số thị trường như Nhật Bản, Hàn 
Quốc. 

Trong tổng số 19.500ha thanh long của tỉnh 
Bình Thuận thì huyện Hàm Thuận Nam có đến 
gần 11.000ha, mỗi năm thu 220.000 tấn trái, chiếm 
trên nửa sản lượng của cả tỉnh. Ông Nguyễn 
Thành Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Hàm Minh 
(huyện Hàm Thuận Nam), cho biết: Người dân 
Bình Thuận trồng thanh long từ lâu rồi, nhưng cao 
điểm từ 2006 - 2010. Dân ồ ạt trồng thanh long 
cũng vì cây này cho thu nhập cao hơn các cây 
trồng khác. Giá thời điểm này 10.000 - 12.000 
đồng/kg, vụ chính thì khoảng 7.000 - 10.000 đồng, 
cao hơn nữa thì 13.000 - 14.000. Giờ đây, khắp 
nơi, Phan Thiết, La Gi, Bắc Bình, Hàm Thuận 
Nam, Hàm Thuận Bắc, Hàm Tân đều trồng thanh 
long. Nhiều nơi, thanh long còn lấn cả vào đất lúa. 

Chúng tôi đến “thôn triệu phú” Minh Hòa. Ông 
Lê Bá Hợp, Bí thư chi bộ thôn, cho biết thôn có 
712 hộ từ nhiều nơi về đây lập nghiệp. Hàng chục 
năm gắn bó với cây thanh long, đời sống bà con 
ngày càng được cải thiện. Dân cần cù, chịu khó, 
lại biết ứng dụng khoa học kỹ thuật đem lại năng 
suất cao. Ngày càng nhiều hộ làm ăn lớn, có hộ 
đến 7ha thanh long, tức là có 7.000 trụ, có hộ 
nhiều hơn, nhưng đa số là 500 - 1.000 trụ, lên nhà 
lầu, xe hơi cũng là nhờ thanh long. Ông Hợp nhẩm 
tính, năng suất 1ha (1.000 trụ) cho 7 - 10 tấn, thời 
điểm này giá 12.000 đồng/kg thì lãi 200 triệu 
đồng/ha. 

 Bình Nguyên, Nam Viên 
Sài Gòn giải phóng.- 2013.- Số 13118 

(ngày 12 tháng 12).- Tr.6 
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CAÂY MAØU XEN THANH LONGCAÂY MAØU XEN THANH LONGCAÂY MAØU XEN THANH LONGCAÂY MAØU XEN THANH LONG 
rồng cây màu xen canh trong giai đoạn cây 
thanh long chờ ngày thu trái là phép toán lấy 

ngắn nuôi dài đạt hiệu quả cao của nông dân Bình 
Thuận. 

Việc trồng xen canh như trên không mới, song 
việc chăm sóc cho nhiều cây trồng trên một mảnh 
đất là không phải chuyện dễ như trước đây. Do 
biến đổi khí hậu, các loại bệnh lạ phát sinh ngày 
càng nhiều hoặc sâu rầy đã bị nhờn thuốc. Vì thế 
việc chăm sóc cây trồng gặp nhiều khó khăn. 

Rệp trắng, rầy đen, sâu bọ bám vào cây màu 
ảnh hưởng rất nhiều đến dây thanh long đang độ 
phát triển, nhiều khi thuốc xịt cho hoa màu không 
phù hợp với thanh long, làm cho dây không phát 
triển như bình thường. 

 

Để chia sẻ vài mẹo nhỏ trong việc trồng cà ớt 
xen canh với thanh long hạn chế được sâu bệnh, 
anh Hồ Xuân Định, nông dân xã Hàm Phú, huyện 
Hàm Thuận Bắc cho biết: “Buổi sáng thấy có nhiều 
sương mù là tưới hoa màu và thanh long ngay, 
mỗi đợt thu hoạch cà, ớt thì phải tỉa bớt cành 
nhánh của cây, xịt thuốc ngăn ngừa, thì tỷ lệ sâu 
bệnh rất thấp, không ảnh hưởng tới sự phát triển 
của thanh long”. 

Trước đây, việc trồng xen canh lấy ngắn nuôi 
dài, thu nhập của nông dân vẫn ổn định, thay vì 
đến vụ mới thu hoạch lúa thì giờ vẫn có cái thu 
hoạch theo, 2 năm sau thanh long cho trái thì nhàn 
hơn trồng lúa rất nhiều. Nhưng giờ đây bà con rất 

ít hứng thú với việc trồng xen canh vì lo trồng 
nhiều loại cây sẽ ảnh hưởng tới thanh long. 

Hộ anh Hồ Xuân Định là điển hình trồng xen 
canh hoa màu đạt hiệu quả. Trước đây 3 sào 
ruộng trồng lúa của anh tới vụ thu hoạch chỉ đạt 
khoảng 6 tạ/sào, trừ chi phí chỉ thu về khoản 7 - 8 
triệu đồng nhưng rất vất vả. Khi chuyển đổi đất lúa 
sang trồng thanh long kết hợp xen canh hoa màu 
rất hiệu quả. 

Hiện vườn thanh long chờ ngày thu trái, còn ớt, 
cà tím thì cho thu hoạch, cứ 3 - 4 ngày 1 lần. Với 
giá ớt cao sản hiện nay là 40.000 đồng/kg và cà 
tím 5.000 đồng/kg, trung bình mỗi tháng thu 
khoảng 7 triệu đồng, trừ chi phí lãi 5 triệu. 

Tương tự, hộ anh Nguyễn Chính, hộ gần bên 
nhờ trồng màu xen thanh long chờ ngày thu trái 
cũng cho thu nhập khá. Kết thúc vụ ớt vừa qua, 
ông lãi khoảng 16 triệu đồng. Theo tính toán, nếu 
kết hợp trồng xen canh thì lợi nhuận trên cùng 
diện tích có thể nâng lên đáng kể, có thêm thu 
nhập thường xuyên để trang trải cuộc sống và tiền 
đầu tư chăm sóc cây thanh long tốt hơn. 

Điều mà bà con trồng màu nơi đây cảm thấy an 
tâm là thị trường đầu ra rất ổn định, sau khi thu 
hoạch là thương lái đến tận nơi thu mua, không 
cần vận chuyển đi xa, giá cả cũng ở mức cao. 

Thuận lợi của mô hình này là, khi chăm sóc 
thanh long thì chăm sóc màu, tận dụng lượng 
phân dư thừa từ màu để cung cấp cho cây thanh 
long, từ đó nâng cao năng suất, giảm chi phí đầu 
tư. Ngoài ra, trồng màu chỉ nhọc là phải theo dõi 
và chăm sóc thường xuyên, nhưng bù lại cho 
nguồn thu nhập rất cao, từ 15 - 30 triệu 
đồng/công/năm. 

Bình Thuận có khoảng 20.000 ha thanh long, là 
cây trồng chủ lực của tỉnh, góp phần mang lại thu 
nhập cao cho người trồng so với trồng đất lúa 1 vụ 
kém hiệu quả. 

Thu Tình, Kim Sơ 
Nông nghiệp Việt Nam.- 2013.- Số 243 

(ngày 5 tháng 12).- Tr.18 

__________________________________ 

Ñaäu phoäng daïi phuû vöô øn than h long 
ông dân Bình Thuận đang phát triển mô 
hình trồng đậu phộng dại thay thế rơm rạ phủ 

vườn thanh long. Đây là loài cây có thời gian sinh 
trưởng khá dài, từ 1 - 5 năm và có khả năng chống 
xói mòn, khống chế sự phát triển cỏ dại để lại 
nguồn hữu cơ cho đất và cây trồng. 

Lâu nay người trồng thường lấy rơm phủ vào 
gốc thanh long để giúp cho đất không bị rửa trôi, 
tăng độ ẩm, giảm cỏ dại. Thông thường 1 gốc 
thanh long phải dùng từ 20 - 30 kg rơm khô để phủ 
trên bờ mặt, 1 năm phủ 2 lần, chưa kể chi phí 
công lao động. 

Nếu tính toàn tỉnh có khoảng 18.000 ha thanh 
long, mỗi ha 1.000 gốc sẽ tiêu tốn khoảng gần 

320.000 - 360.000 tấn rơm khô. Chi phí cho việc 
mua rơm bình quân mỗi héc ta tốn từ 18 - 20 triệu 
đồng. Trong khi đó lượng rơm không còn nhiều và 
phải dự trữ cho gia súc vào mùa khô. Vì thế, rơm 
không thể đáp ứng nhu cầu phủ thanh long. 

Tháng 3/2011, Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp 
tỉnh Bình Thuận (ACP) đã phối hợp với Cty TNHH 
Tư vấn dịch vụ kỹ thuật phát triển nông nghiệp Đà 
Lạt (ATDC) thực hiện dự án “Ứng dụng trồng đậu 
phộng dại phủ vườn thanh long thay rơm rạ”  ở 2 
huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc. 

Mục tiêu xây dựng 5 mô hình trên diện tích 10 
ha nhằm ổn định năng suất trong năm đầu và tăng 
5% cho những năm tiếp theo; giảm chi phí rơm rạ. 

T 
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Đến nay, ngoài những hộ dân tham gia thấy được 
hiệu quả nên vẫn duy trì, còn có sự tham gia của 
nhiều hộ muốn được nhân rộng. 

 
Trồng đậu phộng dại nhiều lợi ích 

Ông Phạm Hữu Thủ, Trưởng phòng Nông 
nghiệp, Sở NN-PTNT Bình Thuận cho biết, cây lạc 
dại (đậu phụng dại) - LD99 (Arachis pintoi) là loài 
cây có hàm lượng dinh dưỡng cao, phù hợp với 
nhiều vùng sinh thái. Có khả năng giữ ẩm, bổ sung 
dinh dưỡng cho đất và cây trồng, giảm thoái hoá 
đất, khống chế sự phát triển cỏ dại... 

Đậu phụng dại dễ trồng, 1 trụ thanh long chỉ cần 
trồng 4 - 5 khóm xung quanh. Sau thời gian trồng 1 
- 2 tháng có thể cắt ra để nhân giống tiếp cho 
những trụ khác giống như việc nhân giống khoai 
lang và rau muống. 

Khi cây phát triển được 4 - 5 tháng, sẽ tạo 
thành một thảm thực vật che phủ toàn bộ vườn 
thanh long. Đặc biệt trong mùa khô, chủ vườn có 
thể cắt thân để ủ vào gốc thanh long, vừa chống 
bốc thoát hơi nước, vừa bổ sung chất dinh dưỡng 
cho cây. Ngoài ra, đậu phụng dại có khả năng cố 
định nitơ trong đất cao nên hàm lượng đạm ở 

trong đất cung ứng cho cây trồng sẽ tăng lên đáng 
kể. 

“Trước khi trồng đậu phụng dại nông dân phải 
tốn một khoản chi phí khá lớn, trên 20 triệu 
đồng/ha/năm để mua rơm rạ. Thế nhưng khi áp 
dụng mô hình, bà con giảm được 60 - 70 % chi 
phí, tương đương tiết kiệm được từ 15 - 17 triệu 
đồng/ha/năm. Dự kiến từ 8 - 12 tháng sẽ không 
phải tốn chi phí cho việc phủ rơm rạ nữa”, ông Thủ 
nói. 

Tại hội thảo tổng kết mới đây, nhiều nông dân 
đánh giá hiệu quả cao từ mô hình này mang lại. 
Một số người còn đóng góp thêm ý kiến trao đổi về 
thời vụ trồng đậu phụng lạc phù hợp từ tháng 5 - 6 
để tránh nắng rất hữu ích. 

Theo đánh giá của nông dân, khả năng chống 
xói mòn của thảm phủ đậu phụng dại lên đến 90 - 
100% ở khu vực thường xuyên bị ngập úng như 
các xã Hàm Minh, Hàm Kiệm, Hàm Hiệp (huyện 
Hàm Thuận Nam). 

Ông Phạm Ngọc Nam, xã Hàm Minh, huyện 
Hàm Thuận Nam là một trong những hộ áp dụng 
mô hình cho biết, trồng lạc dại đã tiết kiệm chi phí 
hàng chục triệu đồng/năm vì không phải dùng rơm 
rạ; không phải làm cỏ cho thanh long... 

Ông Phạm Hữu Thủ cho biết thêm, trồng đậu 
phụng dại cũng góp phần giảm sâu bệnh trên cây 
thanh long. Bởi khi đậu phụng dại ra hoa sẽ thu hút 
côn trùng đến hút mật và thụ phấn cho hoa, trong 
đó đa số là côn trùng có ích…   

Kim Sơ 
Nông nghiệp Việt Nam.- 2013.- Số 228 

(ngày 14 tháng 11).- Tr.17 

======================================= 

CHAÛ CAÙ THU ÑAËC SAÛN PHAN THIEÁT 
ừ lâu món chả cá Phan Thiết đã nổi tiếng và có 
ấn tượng trong lòng nhiều khách du lịch gần 

xa, sau mỗi chuyến du lịch du khách không quên 
mỗi khi ghé vào chợ Phan Thiết, món quà đầu tiên 
mà họ muốn mua về biếu người thân và bạn bè 
không gì khác hơn là mấy “Cục Chả Cá”. 

Chả cá Phan Thiết được làm từ những con cá 
biển tươi ngon nhất, như cá thu ảo, cá rựa, cá mối, 
cá thác lác… không dùng chất bảo quản, có độ dai 
và thơm ngon của cá. Một món đặc sản của vùng 
quê hương Bình Thuận, ngoài phong cảnh đẹp và 
những hình ảnh làm say đắm lòng người… Thành 
phố biến xinh đẹp này còn là nơi hấp dẫn khách du 
lịch trong và ngoài nước thưởng thức nhiều món 
ăn thơm ngon, hấp dẫn từ nguồn nguyên liệu của 
biển cả, trong đó có món chả cá Phan Thiết đã có 
tiếng tăm từ lâu đời. Những người dân Phan Thiết 
chế biến món chả cá đặc sản này, với tiêu chí luôn 
đặt chất lượng và sự ưu ái của khách hàng lên 
hàng đầu, đảm bảo cung cấp món ăn tươi ngon và 
bổ dưỡng, không chất bảo quản, không hàn the và 
các phụ gia có hại cho sức khỏe. Chả cá cũng là 
một trong những món ngon của bữa ăn gia đình. 

Tuy ở đâu cũng có món chả cá nhưng mùi vị chả 
cá ở Phan Thiết là đặc sắc hơn cả. Nhờ nguồn tài 
nguyên hải sản vô cùng phong phú và đa dạng tạo 
nên món ăn mang hương vị rất riêng, điểm nhấn ở 
đây là độ ngọt và độ tươi của cá, góp phần tôn 
vinh nét văn hóa trong ẩm thực vùng miền Phan 
Thiết vừa độc đáo, vừa lạ miệng lại rất ngon, 
những đầu bếp khéo tay biến tấu những món ăn 
đa dạng từ sang trọng cầu kỳ cho đến những món 
ăn bình dị dân dã, có thể đáp ứng mọi nhu cầu của 
thực khách nhưng quan trọng hơn cả là sự vui vẻ 
và hài lòng khi được thưởng thức những món ăn 
ngon miệng. 

Có hai loại chả cá là chả cá chiên và chả cá 
hấp. Chả cá chiên thơm lừng, chả cá hấp ngọt 
đậm, mang lại hương vị khó quên khi rời xa thành 
phố xinh đẹp này. Làm chả cá không khó, nhưng 
mất khá nhiều công đoạn và đòi hỏi người chế 
biến phải có lòng kiên trì khi “quyết” cá để miếng 
chả cá khi ăn đạt được đỉnh cao vừa dai vừa ngon. 
Cá tươi rửa sạch, lóc hết xương, nạo lấy phần thịt 
cá. Cho hành, tiêu, các loại gia vị như đường muối 
vào cối giã nhuyễn, sau đó cho phần thịt cá vào, 
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giã liên tục cho đến khi thịt cá thật nhuyễn, cá giã 
càng kỹ thì miếng chả cá càng có độ dai ngon mà 
không cần bất cử loại phụ gia hay chất bảo quản 
nào khác. Phần nguyên liệu sau khi làm xong có 
thể cho thêm ít miếng mở lưng heo cho béo, được 
ép thành miếng như hình mặt trăng nhỏ, đem đi 
chiên hoặc hấp. Nếu là hấp thì khi gần chín, đập 
vào quả trứng già để tạo màu vàng hấp dẫn trên 
bề mặt miếng chả cá và làm miếng chả cá hấp 
thơm hơn. Nước chấm chả cá với vị cay nồng của 
ớt cùng vị mặn của nước mắm Phan Thiết chính 
hiệu sẽ đem lại một hương vị đặc trưng. 

Trong các loại chả thì chả Cá thu Phan Thiết là 
ngon và lạ miệng nhất. Thịt của loại cá này đặc 
biệt rất dai được dùng để làm chả. Ăn một lần là 
nhớ mãi. Không như những loại chả thông thường 
khác, chả cá được làm từ những con cá thu mới 
đúng danh hiệu là đặc sản của vùng biển Phan 
Thiết. Nguyên liệu chính để làm ra miếng chả là 
những con cá tươi, ngon nhất, được tuyển lựa kỹ 
lưỡng, không hàn the, không chất bảo quản, và 
quan trọng nhất là sản phẩm làm từ cá thu nguyên 
chất, không pha trộn bất cứ loại cá tạp nham nào 
khác, chỉ cần ăn một miếng bạn sẽ cảm nhận ngay 
sự khác biệt với các loại chả cá khác. Chả cá 
chấm với nước mắm chua ngọt ăn với dưa leo, 
cơm nóng thì ngon tuyệt, hoặc kẹp vào bánh mì 
cũng ngon hết ý. Chả cá có thể chế biến được 
nhiều món khác như bún chả cá, bánh canh chả 
cá. Chả cá thu tuy hơi mắc tiền hơn song được 
nhiều người ưa chuộng bởi thịt cá thu nhiều nguồn 
đạm và chất béo… rất bổ dưỡng với sức khỏe của 
mọi người, từ người già đến trẻ em. Nhất là dùng 
làm món cá viên chiên cho các bé thì chúng thích 
không gì bằng. 

Ngoài chả cá thu còn có cá rựa, cá mối… Cá 
rựa xuất hiện quanh năm nhưng nhiều nhất vào 
mùa hè và mùa thu. Cá rựa to, lắm xương, không 

thích hợp với nhà có con nhỏ nhưng thịt cá dùng 
nguyên liệu làm chả thì tuyệt vời nhưng cũng 
không dai và ngon bằng chả cá thu. Cá mối hầu 
như có quanh năm, ngon và béo. Cá mối sau khi 
được đánh vảy xong, xẻ bụng, bỏ sạch bộ lòng rồi 
rửa qua nước cho sạch. Sau đó sẽ nạo lấy thịt cá, 
ướp với tiêu, hành, muối, bột ngọt, đem xay 
nhuyễn hoặc giã nhuyễn bằng côi. Chả cá mối 
mặc dù “quết” kỹ cũng không thể dai bằng cá thu, 
cá rựa. Tất cả các công đoạn làm nên món chả cá 
đều giống như nhau, nhưng chất lượng miếng chả 
cá ngon hay dở là tùy vào loại cá. Chả cá được 
hấp cách thủy, tránh cho nước trào lên, làm ướt và 
không đẹp màu chả. Chả cá khi chiên cho dầu 
nhiều và nóng vừa phải để miếng chả cá chín 
vàng đều mới ngon. Mùi thơm của chả cá hòa 
quyện với gia vị tiêu, hành khi chiên hoặc hấp sẽ 
dậy lên một mùi vị “hấp dẫn” lan tỏa cả một gian 
bếp. 

Người dân Phan Thiết rất tự hào về đặc sản 
quê hương mình. Những du khách đã từng ưa 
chuộng món chả cá Phan Thiết rất mong những cơ 
sở chuyên làm món chả cá đặc sản, đừng vì chút 
lợi nhuận trước mắt không đáng gì mà đánh mất 
thương hiệu quê mình. Người dân Phan Thiết rất 
thân thiết, lịch lãm và mến khách đã được thiên 
nhiên hào phóng ban tặng cho vùng đất này từ hải 
sản, biển, cát và những làng chài xen biển đến 
những khi resort với dịch vụ bậc nhất hiện nay, 
hãy tận dụng những món quà quý đã có từ ngàn 
xưa, cùng nhau chung tay duy trì và chế biến 
những món đặc sản mỗi ngày một ngon hơn mang 
hương vị của quê hương “rất Phan Thiết”. 

Mỹ Nhân 
Tạp chí Kiến thức ngày nay.- 2013.- Số 840  

(ngày 10 tháng 12).- Tr.65 

_____________________________ 

Ñoäc  ñaùo nghe à keùo löôùi ru øng 
ến với dọc dài ven biển Bình Thuận, nhất là 
những bãi biển Phan Rí, Gành Son, Cổ 

Thạch, Liên Hương (Tuy Phong)… du khách sẽ 
được chiêm ngưỡng ngư dân vạn chài kéo cá 
bằng lưới rùng, một phương pháp đánh cá bằng 
lưới gần bờ rất độc đáo (lọc nước lấy cá, chủ yếu 
tại vùng ven biển, đầm phá…). 

   Kéo rùng có thể thực hiện nhiều lần trong 
ngày, nhưng kéo rùng trong buổi sáng, khi ánh 
bình minh vừa ló dạng là một trong những hình 
đẹp và đầy cảm xúc với du khách! 

Lưới rùng là ngư cụ khai thác thủy sản theo 
phương pháp lọc nước lấy cá. Ngư trường khai 
thác chính của lưới rùng chủ yếu ở vùng ven bờ 
biển, đầm… Lưới có cấu tạo dạng tường lưới, 
chiều cao tường lưới phải lớn hơn độ sâu nước, 
sao cho viền chì luôn sát đáy và viền phao luôn nổi 
trên mặt nước. Lưới bao vây một vùng nước và 
kéo lưới lên bờ hoặc lên thuyền để thu cá.   

Lưới rùng có cấu tạo tương đối đơn giản, gồm 
ba bộ phận chính: Cánh lưới, thân lưới và túi lưới; 

cùng các bộ phận phụ như hệ thống dây kéo, que 
ngáng, cọc ngắn, lưới chắn… Ngoài ra còn có hệ 
thống dây viền để định hình nền lưới và phục vụ 
cho quá trình khai thác. Que ngáng để định hình 
đầu cánh lưới. Phao, chì để tạo lực nổi, lực chìm.  

 
 

Kéo rùng, một hình thức kéo lưới cá sát bờ được giăng với 
sự tham gia của hơn 20 ngư phủ. Thả lưới là khâu quan 

trọng trong quá trình khai thác, mang tính chất quyết định 
đến kết quả của mỗi mẻ lưới. 

Đ 
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Tầm sáng sớm, chủ lưới mang lưới ra bãi biển chuẩn bị 

cho lần đánh bắt đầu tiên. 

 
Nhiều người tranh thủ bắt những con cá ở phần đầu của 

lưới (hôi cá) trước khi mẻ lưới được kéo lên. 

 
 

Mẻ lưới đầu tiên trong ngày được kéo lên. 

 
Thu lưới để chuẩn bị cho mẻ lưới tiếp theo. 

 
 

Sản phẩm thu được là những con cá còn tươi rói, những 
con cá này được chuyển ngay ra phiên chợ sáng. 

   Đánh lưới rùng không dựa vào con nước mà 
đánh suốt tháng quanh năm, đợi lúc nước ròng là 
thả lưới chừng 90 - 120 phút là có thể thu lưới. 
Muốn thực hiện mẻ lưới thì phải có trên 20 người 
tham gia. Tiền công cho mỗi ngư dân một ngày có 
thể kiếm được vài chục đến vài trăm ngàn đồng. 

Huỳnh Lâm 
Thủy sản Việt Nam.- 2013.- Số 23 

(ngày 1 tháng 12).- Tr.48 

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

THAØNH LAÄP CHI HOÄI ÑAÀU BEÁP VAØ PHA CHEÁ 
Ngày 23.10, tại Phan Thiết, Hiệp hội Du lịch Bình Thuận đã ra mắt Chi hội đầu bếp và pha chế Bình 

Thuận. Đây là hoạt động chào mừng Kỷ niệm 18 năm Ngành Du lịch Bình Thuận. 
Bên cạnh công bố danh sách 11 thành viên của Ban chấp hành lâm thời, tại buổi lễ, các thành viên của 
Chi hội và các đầu bếp nổi tiếng đã trao đổi ý kiến, học hỏi kinh nghiệm về nghề bếp và pha chế. Ngoài 
ra, một số đầu bếp đã biểu diễn kỹ thuật pha chế và décor kẹo chocolate. 

Nguyên Vũ  
Văn hóa.- 2013.- Số 2384 (ngày 25 tháng 10).- Tr.6 
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BÌNH THUAÄN ÑOÙN GAÀN 2,6 TRIEÄU LÖÔÏT KHAÙCH 
gày 27/9, VHTTDL tỉnh Bình Thuận phối 
hợp với Hiệp hội Du lịch tổ chức tọa đàm 

“Bàn về các biện pháp phát triển du lịch theo 
hướng phát triển bền vững, hành động có 
trách nhiệm”. Gần 100 đại biểu đại diện các 
doanh nghiệp kinh doanh du lịch, cơ sở lưu 
trú, các công ty lữ hành, các trường đào tạo 
ngành nghề du lịch trên địa bàn Bình Thuận 
tham dự buổi tọa đàm. 

Thời gian qua, tỉnh Bình Thuận đã tổ chức 
nhiều chương trình phát động bảo vệ môi 
trường và sự phát triển bền vững của ngành 
du lịch. Bình Thuận đang hướng tới xây dựng 
một nền “Du lịch xanh” với việc vận động các 
cơ sở lưu trú du lịch đăng ký tham gia hưởng 
ứng bào vệ môi trường thông qua nhãn hiệu 
“Bông sen xanh”. Đến nay đã có 5 doanh 
nghiệp được cấp chứng nhận. Đây là một dấu 
mốc quan trọng đánh giá hoạt động kinh 
doanh du lịch, thái độ ửng xử có trách nhiệm 
với môi trường. 

Bà Võ Hoàng Tuyết Linh, Phó Giám đốc Sở 
VHTTDL Bình Thuận cho biết: Du lịch đang là 
một ngành kinh tế mũi nhọn của Bình Thuận. 
Theo dự báo, năm 2020 Bình Thuận sẽ đón 
khoảng 7,5 triệu lượt khách; trong đó khách 
quốc tế là 850.000 lượt và sẽ có hơn 14.000 
phòng lưu trú. Điều đó kéo theo lượng rác thải 
ngày càng nhiều, dẫn đến tình trạng ô nhiễm 
môi trường du lịch ở Bình Thuận. Hiện nay, 
tình trạng các doanh nghiệp du lịch không vận 
hành để tiết kiệm nhiên liệu, sử dụng lãng phí 
nguồn nước… cũng đã gây ra nhiều tác động 
xấu đến môi trường. Do đó, vai trò của các cơ 
sở, đơn vị kinh doanh du lịch trong việc bảo 

vệ môi trường đóng vai trò quan trọng để phát 
triển du lịch bền vững. 

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã đưa ra 
nhiều giải pháp, kinh nghiệm để phát triển du 
lịch bền vững. Chia sẻ về các giải pháp nhằm 
giảm thiểu ô nhiễm tại các khu du lịch công 
cộng, ông Ngô Văn Đồng – Giám đốc Ban 
Quản lý Khu du lịch Mũi Né, Hàm Tiến cho 
biết: Muốn phát triển du lịch bền vững cần tạo 
ra sự phát triển hài hòa giữa cộng đồng người 
dân sinh sống và kinh doanh tại các khu du 
lịch. Để người dân có thu nhập ổn định đồng 
thời đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, Ban 
Quản lý đã thành lập 4 điểm bán hàng rong 
theo các doanh nghiệp trên địa bàn. Theo đó, 
những người bán hàng rong được quản lý 
chặt chẽ, quy định cụ thể về nơi bỏ rác, nước 
thải… Ban Quản lý yêu cầu các doanh nghiệp 
tạo điều kiện để người bán hàng rong được đi 
vệ sinh và đổ rác vào hệ thống xử lý rác thải 
của doanh nghiệp. 

Bên cạnh những giải pháp về phát triển du 
lịch gắn với bảo vệ môi trường, việc xây dựng 
nền văn hóa du lịch, văn hóa ứng xử du lịch 
của người dân đối với du khách, huy động sự 
tham gia của cư dân trong hoạt động du lịch, 
đào tạo nguồn nhân lực du lịch… cũng là 
những giải pháp quan trọng để phát triển bền 
vững du lịch Bình Thuận. 

Từ đầu năm đến nay, Bình Thuận đã đón 
gần 2,6 triệu lượt khách, tăng hơn 11% so 
cùng kỳ năm ngoái, doanh thu từ hoạt động 
du lịch đạt hơn 3.500 tỷ đồng. 

Trần Nguyện 
Văn hóa, thể thao và du lịch.- 2013.- Số 1044  

(ngày 3 tháng 10).- Tr.10 
__________________________________ 

Bìn h T hu aän ñoùn hôn  3,5 trie äu du khaùc h 
ăm 2013, Bình Thuận đón hơn 3,5 triệu 
khách du lịch, trong đó có hơn 350.000 

khách quốc tế(tăng 10,7% so với năm 2012) 
chủ yếu đến từ Nga, Trung Quốc, Đức, Hàn 
Quốc, Pháp, Mỹ, Úc, Anh, Lan, Thái Lan… 
doanh thu của ngành đã đạt 5.360 tỉ đồng, đạt 
107,2% kế hoạch và tăng 22,6% so với năm 
ngoái. 

Tính đến hết năm 2013, toàn tỉnh có 227 cơ 
sở lưu trú đang hoạt động với tổng số 9.295 
phòng, trong đó có 348 phòng của 3 cơ sở 5 

sao, 1.962 phòng của 19 cơ sở 4 sao, 891 
phòng của 12 cơ 3 sao, 1.190 phòng của 30 
cơ sở 2 sao. Trong hoạt động lữ hành, Bình 
Thuận có 40 đơn vị hoạt động gồm 5 hãng lữ 
hành quốc tế, 25 lữ hành nội địa, 2 chi nhánh 
văn phòng lữ hành quốc tế. 

Nguyên Vũ 
Văn hóa.- 2013.- Số 2410 
(ngày 25 tháng 12).- Tr.6

V. ĐNA LÝ – DU LNCH 
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heo báo cáo của Sở VHTTDL Bình Thuận, 
trong 3 năm gần đây, ngành Du lịch có mức 

tăng trưởng bình quân 12,17%/ năm, doanh thu 
từ ngành này cũng tăng trung bình 30,1%. 
Trong 9 tháng đầu năm nay đón hơn 2,5 triệu 
lượt khách, tăng 7,72% so cùng kỳ 2012; doanh 
thu đạt hơn 3.600 tỷ, tăng 17% so với cùng kỳ 
và đạt 72,3% kế hoạch năm (5.000 tỷ đồng).  

Ông Ngô Minh Chính, Giám đốc Sở VHTTDL 
Bình Thuận cho biết, sở dĩ ngành Du lịch của 
tỉnh phát triển ổn định là do địa phương có chiến 
lược phát triển du lịch hợp lý. Các ngành, các 
cấp trong tỉnh luôn chủ động phối hợp, tháo gỡ 
kịp thời những vướng mắc, khó khăn trong quá 
trình thực hiện.  

 
Biển Phan Thiết 

Qua thực tế cho thấy, tình hình vệ sinh môi 
trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật 
tự tại khu, tuyến du lịch trọng điểm được bảo 
đảm; công tác cứu nạn, cứu hộ trên các bãi tắm 

dọc theo tuyến biển, các hồ bơi ở các khách 
sạn, resort rất được ngành quan tâm chú ý. Bên 
cạnh đó, ngành Du lịch cũng đang xúc tiến 
thành lập 3 Trung tâm hỗ trợ và hướng dẫn du 
khách tại TP. Phan Thiết và tuyến du lịch huyện 
Hàm Tân. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn 
Thành Tâm, cho biết: Thành tựu lớn nhất của 
ngành Du lịch Bình Thuận hiện nay chính là 
điểm đến an toàn. Không phải mới đây mà từ 
lâu tỉnh đã xác định như vậy, nên đã chỉ đạo cho 
ngành Du lịch và công an kết hợp chặt chẽ. Cho 
tới nay, dưới góc độ ANTT, có thể nói ngành 
công an đã làm rất tốt công việc của mình. Vì 
hầu như ai cũng biết, kinh tế du lịch được quyết 
định bởi an ninh du lịch. 

Ông đưa ra một dẫn chứng khá sinh động, 
trên các tuyến đường đến Bình Thuận có 
khoảng 10 trạm dừng chân, trong số này một 
nửa gắn với cây xăng, phục vụ cho mọi đối 
tượng chứ không riêng du khách. Tuy nhiên, từ 
nhiều năm qua tại các trạm nghỉ, điểm dừng 
chân đều được quản lý khá tốt, không còn tình 
trạng “cơm tù” hay chặt chém. Công đầu phải kể 
đến lực lượng công an địa phương luôn chủ 
động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm 
các đối tượng có hành vi xâm hại tính mạng, tài 
sản và quyền lợi của du khách. Đồng thời cũng 
xử lý nghiêm các trường hợp người nước ngoài 
lợi dụng du lịch nhập cảnh vào Việt Nam hoạt 
động trái pháp luật, làm ảnh hưởng đến môi 
trường du lịch. 

Cao Phương 
Du lịch.- 2013.- Số 49 

(ngày 17 tháng 11).- Tr.4 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

C ha øo möøng  Kyû  nieäm N ga øy Du lòc h Bìn h T huaän 24/10 

 

hào mừng Kỷ niệm 18 năm Ngày Du lịch Bình 
Thuận 24.10.2013, tại thành phố Phan Thiết 

và các khu du lịch lân cận sẽ liên tục diễn ra nhiều 
hoạt động văn hòa, thể thao và du lịch sôi động. 
Báo Du Lịch đã có cuộc trao đổi với Bà Võ Hoàng 
Tuyết Linh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch về sự kiện ý nghĩa này. 

Phóng viên: Bình Thuận hiện nay là điểm đến 
hấp dẫn thú vị với du khách nội địa và quốc tế, 
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình 
Thuận đã gặt hái những thành công đáng kể. Theo 
bà, ngành Du lịch Bình Thuận và các doanh 
nghiệp phải bảo vệ thương hiệu Mũi Né – Bình 
Thuận bằng những biện pháp gì? 

Bà Võ Hoàng Tuyết Linh Phó GĐ Sở VHTTDL 
Bình Thuận 

T 

C 
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Trả lời: Để tiếp tục duy trì tốc độ phát triển bền 
vững và nâng cao vị thế ngành du lịch  Bình Thuận 
thì thành phố Phan Thiết phải trở thành một đô thị 
du lịch ở trung tâm các vùng lân cận có điều kiện 
đầy tiềm năng đều được quy hoạch phát triền du 
lịch như: khu vực Hòn Rơm nối với Hòa Thắng 
(huyện Bắc Bình), khu vực xã Tiến Thành gắn liền 
Hàm Thuận Nam. Hướng đến tương lai, Bình 
Thuận sẽ tiếp tục phát triển đa dạng về các loại 
hình du lịch, nâng cao chất lượng sản phẩm du 
lịch, nhất là khu vực Hàm Tiến - Mũi Né để dần 
dần trở thành khu du lịch cao cấp, chuyên nghiệp 
phục vụ khách du lịch có thu nhập cao và khách 
Quốc tế, khu du lịch Hòn Rơm sẽ là trung tâm du 
lịch dã ngoại, du lịch cộng đồng; khu du lịch Tiến 
Lợi – Tiến Thành sẽ trở thành trung tâm vui chơi, 
giải trí kết hợp du lịch thám hiểm, chữa bệnh và du 
lịch MICE. Tiếp tục phát triển du lịch theo hướng 
cải tiến, sử dụng hợp lý và có hiệu quả tài nguyên 
du lịch biển đảo nhanh chóng đưa Bình Thuận trở 
thành điểm đến hấp dẫn và có đẳng cấp trong khu 
vực. 

 

Thời gian tới Bình Thuận sẽ tiếp tục đầu tư cơ 
sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư xây 
dựng các sản phẩm du lịch mang tính đặc thù cao 
và tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mới. Tỉnh sẽ tạo 
điều kiện thuận lợi, khuyến khích các nhà đầu tư 
trong và ngoài nước đến tìm hiểu và đầu tư du lịch 
tại Phan Thiết- Bình Thuận, đặc biệt là những dự 
án khai thác và liên quan đến du lịch biển nhằm 
tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, đáp 
ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách trong và 
ngoài nước. Du lịch Bình Thuận còn giới thiệu với 
du khách, nhà đầu tư về tiềm năng và lợi thế để 
phát triển đa dạng du lịch sinh thái, văn hóa và 
nghỉ dưỡng, trong đó loại hình du lịch nghỉ dưỡng 
biển rất được quan tâm và được nhiều du khách 
Quốc tế lựa chọn khi đến du lịch tại Việt Nam. 

Các Doanh nghiệp du lịch ngày càng gắn kết 
chặt chẽ và hỗ trợ với nhau hơn trong kinh doanh 
và cùng chia sẽ giúp đỡ nhau vượt qua những khó 
khăn trước tình hình kinh tế thách thức hiện nay, 
để cùng chung tay bảo vệ thương hiệu du lịch Mũi 
Né- Phan Thiết- Bình Thuận nơi nghĩ dưỡng thân 
thiện, mến khách và ngày càng nâng cao chất 
lượng phục vụ và nâng cao nguồn nhân lực du 
lịch; Bảo đảm giá phòng hợp lý và niêm yết giá. 
Theo một nghiên cứu của trang web du lịch 

Skyscanner. Bãi biển Mũi Né, Việt Nam là khu nghỉ 
mát có giá cả hợp lý nhất tại khu vực Đông Nam Á. 

Phóng viên: Để xứng tầm với “Ngày Du lịch 
Bình Thuận – 24/10” và trở thành ngày truyền 
thống, Ban Tổ chức đã và đang chuẩn bị kế hoạch 
gì? 

Trả lời: Với ý nghĩa tổ chức các hoạt động 
phong phú vừa giới thiệu những thành tựu nổi bật 
của ngành du lịch qua 18 năm hình thành và phát 
triển, các hoạt động Kỷ niệm Ngày Du Lịch Bình 
Thuận 24/10 sẽ diễn ra liên tục từ ngày 14/10 đến 
ngày 24/10/2013. Điểm nhấn của các hoạt động 
văn hóa sẽ là Thực hiện “tháng tri ân khách hàng” 
từ ngày 1 - 30/10 giới thiệu các chương trình 
khuyến mãi, giảm giá của các doanh nghiệp du 
lịch hưởng ứng chương trình kích cầu năm 2013 
của Tổng Cục du lịch phát động; Liên hoan “Tiếng 
hát ngành du lịch Bình Thuận lần 2 – 2013” cho 
các doanh nghiệp du lịch, các dịch vụ du lịch; Tuần 
lễ phim chào mừng Ngày Du lịch Bình Thuận; Tổ 
chức các Giải thi đấu thể thao sôi động như: Giải 
Bóng chuyền hơi nữ, Giải Quần vợt ngành du lịch 
Bình Thuận, Giải Golf; biểu diễn thể thao trên biển 
do các resort tổ chức và Liên hoan ẩm thực món 
ngon mở rộng với sự tham gia giới thiệu các món 
ăn đặc sản của các tỉnh, thành trong chương trình 
liên kết tam giác phát triển du lịch là Bình Thuận, 
Lâm Đồng và TP.Hồ Chí Minh. Riêng hoạt động 
chính của sự kiện là Lễ kỷ niệm Ngày du lịch Bình 
Thuận 24/10 sẽ được tổ chức long trọng với nội 
dung tuyên dương tôn vinh các cá nhân, tập thể có 
nhiều thành tích đóng góp cho sự phát triển của du 
lịch Bình Thuận qua 18 năm. 

Chuỗi các hoạt động của Ngày Du lịch năm nay 
được xem như là bước đệm tiền đề để ngành Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận chuẩn bị mọi 
điều kiện tốt nhất, đầy đủ nhất để hướng đến kỷ 
niệm 20 năm Ngày Du lịch Bình Thuận vào năm 
2015 với nhiều nội dung hoạt động thể hiện trong 
các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch quy mô 
tầm cỡ quốc gia và quốc tế 

Phóng viên: Từ nay đến cuối năm 2013, Ngành 
Du lịch Bình Thuận có những chương trình, hoạt 
động phục vụ du khách quốc tế và nội địa? 

Trả lời: Từ nay đến cuối năm tại Bình Thuận sẽ 
còn tiếp tục diễn ra các Lễ hội truyền thống như Lễ 
hội Katê tại Tháp Pô Sah Inư Phan Thiết, Lễ hội 
Dinh Thầy Thím thị xã La Gi từ ngày 17 – 19/10, 
chuỗi hoạt động Kỷ niệm Ngày du lịch Bình Thuận 
từ ngày 20 - 27/10, hoạt động văn hóa – du lịch 
chào mừng Năm mới 2014. Cùng với đó là các 
chương trình khuyến mãi, giải giá của các doanh 
nghiệp du lịch với mục đích tri ân khách hàng. 
Ngoài ra, từ nay đến cuối năm ngành du lịch Bình 
Thuận sẽ tiếp tục giới thiệu một số sản phẩm, dịch 
vụ du lịch mới, các tour du lịch hấp dẫn để phục vụ 
nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng và giải trí của du 
khách trong nước và quốc tế. 

Phóng viên: Xin cảm ơn Bà về cuộc trao đổi 
này! 

Nguyên Vũ 
Du lịch.- 2013.- Số 900 

(ngày 24 tháng 10).- Tr.20 
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TIEÁP TUÏC QUAÛNG BAÙ THÖÔNG HIEÄU MUÕI NEÙ 
heo báo cáo mới đây của Hiệp hội Du lịch Bình 
Thuận, xây dựng thương hiệu du lịch Mũi Né - 

Phan Thiết là một trong những điểm nhấn trong 
hoạt động của Hiệp hội trong 9 tháng năm 2013. 

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Du 
lịch nh n cho biết, thời gian tới, Hiệp hội sẽ tiếp 
tục triển khai kế hoạch tham gia các hoạt động 
quảng bá, xúc tiến tại các hội chợ du lịch trong và 

ngoài nước, tìm kiếm và phát triển thị trường, tổ 
chức tour trọn gói thông qua sự hợp tác với các 
hãng hàng không trong nước, tạo điều kiện tốt 
nhất cho du khách muốn đến Phan Thiết. 

Nguyên Vũ 

Văn hóa.- 2013.- Số 2379 

(ngày 14 tháng 10).- Tr.6 
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PHAÙT TRIEÅN NGUOÀN NHAÂN LÖÏC PHUÏC VUÏ DU LÒCH 
áng 21/10, tại thành phố Phan Thiết (Bình 
Thuận), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

phối hợp với trường Đại học Phan Thiết tổ chức 
Hội thảo quốc gia về nguồn nhân lực và phát 
triển du lịch Bình Thuận. 

 

Các nhà khoa học, cán bộ giảng dạy, các 
trường đại học… đã mang đến hội thảo hơn 70 
tham luận về nguồn nhân lực và phát triển du 
lịch Bình Thuận. Du lịch Bình Thuận trong thời 
gian qua phát triển nhanh, mang tính đột phá, 
trở thành một trong những trung tâm du lịch nổi 
tiếng trong cả nước. Các loại hình kinh doanh 
du lịch phát triển nhanh chóng, thu hút một 
lượng lớn lao động trực tiếp và gián tiếp tham 
gia. Tổng số lao động trong ngành du lịch hiện 
nay trên 12.000 người, tăng bình quân trên 10% 
năm. Lao động trong ngành du lịch tuy tăng 
nhanh về số lượng nhưng chất lượng còn thấp, 
chưa đáp ứng được nhu cầu. Bài toán về nguồn 
nhân lực vẫn luôn làm "đau đầu" các doanh 
nghiệp du lịch Bình Thuận. 

Bà Võ Hoàng Tuyết Linh - Phó Giám đốc Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận nhìn 
nhận: Đội ngũ cán bộ quản lý kinh doanh du lịch 
hiện nay thiếu nhiều, chất lượng nhân viên phục 
vụ còn rất hạn chế. Lao động chưa được đào 
tạo chiếm tới 44,47% trong tổng số lao động. 
Trong khi đó, lao động có trình độ đại học và 
trên đại học chỉ chiếm 4,59%. Bên cạnh đó, trình 
độ ngoại ngữ chưa đáp ứng được yêu cầu phát 
triển thị trường khách quốc tế… Một thực tế 

đáng buồn là tại một tỉnh có số lượng các khu 
du lịch lớn nhất cả nước và cơ hội việc làm sau 
khi ra trường là 100%, thế nhưng số sinh viên 
vào học các ngành du lịch tại các trường đại 
học, cao đẳng trên địa bàn lại hạn chế. 

Ông Bùi Văn Giáo, trường Đại học Phan Thiết 
cho biết: Số lượng sinh viên của ngành du lịch 
chỉ bằng hơn 70% so với ngành Tài chính ngân 
hàng và Quản trị kinh doanh, trong khi hai 
ngành này tìm việc rất khó. Nguồn nhân lực 
phục vụ du lịch hiện nay phần lớn vẫn là tự phát 
và chưa qua đào tạo. Một số doanh nghiệp du 
lịch phát triển theo mô hình hộ gia đình và họ 
không thuê những người có chuyên môn để 
quản lý. Chính thực tế này đã làm cho ngành du 
lịch phát triển không đồng bộ bởi các nhân viên, 
người quản lý điều không chuyên nghiệp. 

Dự báo đến năm 2015, Bình Thuận có 
khoảng 350 cơ sở lưu trú du lịch với trên 12.000 
phòng, tổng số lao động phục vụ cho du lịch là 
trên 40.000 người, đến năm 2020 là trên 78.000 
người… Đây là một trong những thách thức lớn 
đối với yêu cầu phát triển ngành du lịch Bình 
Thuận. Để phát triển du lịch, Bình Thuận phải 
đảm bảo hai mục tiêu là nâng cao chất lượng 
dịch vụ và sản phẩm du lịch. Một trong những 
tiêu chí cần thiết để đảm bảo hai mục tiêu này là 
phải đảm bảo nguồn nhân lực có trình độ. 

Tại hội thảo, nhiều ý kiến tham luận đã đề 
cập các giải pháp phát triển nguồn nhân lực đáp 
ứng nhu cầu trong tương lai. Theo ông Phạm 
Xuân Hậu, Phó Trưởng Khoa Du lịch - Đại học 
Văn Hiến: Bình Thuận cần phải đào tạo lại và 
đào tạo mới nguồn nhân lực của tỉnh. Bên cạnh 
đó, cần quan tâm thành lập các cơ sở đào tạo 
nghề và tìm kiếm sự kết hợp của các cơ sở này 
với các cơ sở đào tạo nhiều kinh nghiệm trong 
và ngoài nước; tăng cường bồi dưỡng cho lực 
lượng lao động không thuộc quản lý của ngành, 
giúp họ đáp ứng được yêu cầu phát triển du lịch 
khi tham gia vào hoạt động phục vụ du khách. 

Văn hóa, thể thao và du lịch.- 2013.- Số 1048  
(ngày 31 tháng 10).- Tr.5 
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Phan Thieát – ñieåm ñeán du lòch haáp daãn du khaùch Nga 
hững năm gần đây, Phan Thiết-Mũi Né (Bình 
Thuận) trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn 

nhất của du khách quốc tế, trong đó du khách Nga 
dẫn đầu và chiếm vị trí quan trọng trong tổng cơ 
cấu khách quốc tế đến Bình Thuận. 

Ông Ngô Minh Chính, Giám đốc Sở Văn hóa 
Thể Thao và Du lịch, cho biết: Trong tổng số 
190.000 lượt du khách Nga đến Việt Nam từ đầu 
năm đến nay, du khách tới Bình Thuận chiếm 
30%. 

So với các trung tâm du lịch khác trong cả 
nước, Bình Thuận còn hạn chế về giao thông đối 
ngoại (không có sân bay, không có cảng biển…) 
nhưng lượng du khách Nga và các nước nói tiếng 
Nga đến Bình Thuận vẫn tăng trưởng đều từ năm 
2006 đến nay. 

Theo thống kê, lượng du khách Nga chiếm 35% 
trong tổng số du khách quốc tế đến Bình Thuận từ 
đầu năm đến nay, thời gian lưu trú của du khách 
Nga tại Bình Thuận ngày càng dài hơn, bình quân 
là bảy ngày. 

Nắm bắt tiềm năng to lớn này, Ban chỉ đạo phát 
triển du lịch tỉnh Bình Thuận rất chú trọng thị 
trường khách Nga. Nhiều đoàn lãnh đạo tỉnh và 
các doanh nghiệp du lịch Bình Thuận đã đến các 
thành phố lớn của Liên bang Nga để xúc tiến du 
lịch. 

Nhiều đoàn gồm các hãng du lịch, báo chí Nga 
cũng đến thăm Bình Thuận để khảo sát tiếp thị du 
lịch. Từ năm 2012 đến nay, đã có khoảng 20 công 
ty lữ hành của Liên bang Nga đến Phan Thiết tìm 
hiểu thị trường du lịch. 

Theo ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội 
du lịch Bình Thuận, các công ty du lịch Nga đến 
tìm hiểu chất lượng dịch vụ, cơ sở vật chất, hệ 
thống lưu trú, tiềm năng và thắng cảnh của khu du 
lịch Hàm Tiến-Mũi Né. 

Thông thường từ tháng Chín đến đầu tháng Ba 
năm sau, du khách Nga đổ về Mũi Né đón nắng 
ấm và chơi thể thao dưới nước như một hình thức 
trú Đông. Các bãi biển ngập tràn nắng ấm, cùng 
hệ thống các resort cao cấp đầy đủ tiện nghi tại 
Phan Thiết-Mũi Né là điểm đến hấp dẫn của du 
khách Nga. 

Bà Hoàng Thị Phong Thu, Giám đốc Công ty 
Ánh Dương, cho biết du khách Nga trước kia 
thường chọn Thái Lan và các quốc gia khác trong 
khu vực để tránh Đông. 

Thời gian gần đây, nhiều hãng hàng không của 
Nga đã có các đường bay thẳng đến Việt Nam, 
bên cạnh đó thông tin quảng bá của du lịch Việt 
Nam, Bình Thuận... nhiều hơn đã khiến du khách 
Nga chọn Việt Nam nói chung và Phan Thiết nói 
riêng làm điểm đến. Bình Thuận hiện là điểm lựa 
chọn ưu tiên của du khách Nga và là điểm du 
khách Nga rất muốn quay lại. 

Dự báo trong tương lai, lượng du khách Nga 
đến Bình Thuận sẽ tăng gấp nhiều lần so với thời 
điểm hiện nay. Tuy nhiên, nguồn nhân lực biết 
tiếng Nga có tay nghề để phục vụ lượng khách này 
đang rất thiếu. 

Để nâng cao hình ảnh Phan Thiết-Bình Thuận 
đối với du khách nói chung và du khách Nga nói 
riêng, thời gian tới Bình Thuận sẽ có những thay 
đổi trong chính sách, xây dựng kế hoạch phù hợp 
và nhất là khắc phục những hạn chế về hạ tầng 
giao thông, nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng 
hóa sản phẩm du lịch, đảm bảo môi trường an 
toàn và thân thiện. 

T.T.N 
Văn hóa, thể thao và du lịch.- 2013.- Số 1044  

(ngày 3 tháng 10).- Tr.15
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DU KHAÙCH TRUNG QU OÁC ÑEÁN BÌNH THUAÄN TAÊN G 
à Võ Hoàng Tuyết Linh - Phó giám đốc Sở 
Văn hóa - Thể thao - Du lịch (VH-TT-DL) Bình 

Thuận cho biết trong 9 tháng đầu năm nay, có gần 
300.000 lượt khách quốc tế đến Bình Thuận (chủ 
yếu là Mũi Né), trong đó khách Nga vẫn nhiều nhất 
với 31,4%. Đáng chú ý là lâu nay lượng khách 
quốc tế đến Bình Thuận chủ yếu là khách châu Âu 
thì năm nay, du khách Trung Quốc đến đã tăng 
cao, chiếm đến 10,3% tổng lượng khách quốc tế, 
các nguồn khách gồm Đức (7,4 %), Hàn Quốc 
(5,6%), Pháp (4,3%). 

TS Nguyễn Văn Lưu (Bộ VH-TT-DL) nhận định 
ngành du lịch Bình Thuận cần đầu tư có những 
sản phẩm du lịch phù hợp để khai thác tốt nguồn 
khách đến từ Trung Quốc đồng thời giữ chân 
nguồn khách truyền thống từ châu Âu. 

Theo ông Trần Việt Hà, Giám đốc Pôsainư 
resort, nguồn khách Trung Quốc đã bổ sung tốt 
cho du lịch Bình Thuận do vào mùa này rất vắng 

khách đến từ châu Âu. Du khách Trung Quốc có 
thời gian lưu trú trung bình chỉ 3 - 4 ngày nhưng 
theo nhiều quản lý resort tại đây thì họ chi tiêu khá 
cao. 

Một diễn biến khả quan nữa là lượng du khách 
Nga đến Ninh Thuận cũng tăng cao. Từ đầu năm 
đến nay, đã có 72.300 lượt khách Nga đến Ninh 
Thuận, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Hiện 
ngành du lịch đang chuẩn bị nguồn nhân lực, cơ 
sở vật chất để đón “làn sóng” du khách Nga đến 
nghỉ đông vào cuối năm. Dự kiến sẽ thu hút hơn 
30.000 lượt khách Nga đến Ninh Thuận trong dịp 
nghỉ đông. Thời gian nghỉ dưỡng của khách Nga 
tại Ninh Thuận trung bình là khoảng 14 ngày. 

Quế Hà - Thiện Nhân 
Thanh niên.- 2013.- Số 313 

(ngày 9 tháng 11).- Tr.7 
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PHOØNG TROÏ LAÁN LÖÔÙT RESORT 
ại khu vực Hàm Tiến-Mũi Né (TP.Phan Thiết, Bình 
Thuận) hiện nay có hàng trăm khách sạn, phòng trọ 
mini mở cửa đón khách với nhiều dịch vụ. Cuộc 

cạnh tranh “không cân sức” giữa những nhà trọ mini với 
các resort đang diễn ra khá gay gắt. 

 
Nếu không có sự kiểm soát chặt chẽ, thương hiệu Mũi Né sẽ bị ảnh 

hưởng - Ảnh: Quế Hà 

“Có cung ắt có cầu” ! 
Theo thống kê của Sở VH-TT-DL Bình Thuận, toàn 

tỉnh hiện nay có gần 7.000 phòng lưu trú đạt tiêu chuẩn. 
Tuy nhiên, vào mùa cao điểm, kiếm “chảy máu mắt” 
không ra một phòng trong các resort vì họ đã bán trọn 
gói cho các công ty du lịch. Biết được “điểm yếu” này 
của Mũi Né, nhiều ông “chủ nhỏ” đã nhanh chóng cho 
xây dựng các nhà trọ, nhà nghỉ mini ven biển của hai 
phường Mũi Né và Hàm Tiến. Anh Nguyễn Hùng, KP1, 
P.Hàm Tiến (TP.Phan Thiết)  cho biết: “Tôi thấy có nhu 
cầu là quyết định xây phòng trọ. Dù chỉ có 15 phòng 
nhưng tôi xây dựng bài bản nên có khách quanh năm. 
Nhiều khách ở phòng trọ của tôi tới vài ba tháng mới về 
nước”. 

Còn Chị Thu Ba, người Hà Nội vào Mũi Né kinh 
doanh phòng massage nói: “Trong các resort giá dịch vụ 
spa khá cao nên cơ sở của tôi luôn có khách. Chúng tôi 
sống được là nhờ khách Tây thích dịch vụ này vừa đạt 
yêu cầu vừa rẻ tiền”. Theo quan sát của Phóng viên 
Thanh Niên, hiện nay có hàng trăm nhà nghỉ mini, cơ sở 
spa hay massage, nhà hàng ăn uống  đang kinh doanh 
song song với các dịch vụ vốn rất đắt tiền trong các 
resort. 

Phá vỡ thương hiệu Mũi Né 
Mũi Né được ngành du lịch quy hoạch là điểm đến 

tiêu chuẩn thương hiệu quốc gia với các dịch vụ và cơ 
sở hạ tầng chất lượng cao. Thương hiệu Mũi Né hiện 
được đánh giá là một thương hiệu mạnh không chỉ của 

Bình Thuận mà còn được xếp đẳng cấp khu vực và cả 
nước. 

Tuy nhiên, Phó chủ tịch Hiệp hội du lịch Bình Thuận, 
ông TrầnVăn Bình cho rằng hiện nay nhiều dịch vụ 
“không nằm vào quy hoạch nào cả” đang làm xấu đi 
hình ảnh Mũi Né. Ông Bình ví dụ cụ thể tình trạng khách 
sạn, phòng trọ mini đang mọc lên “như nấm” ở Mũi Né là 
một biểu hiện cụ thể nhất của tình trạng này. 

Cũng theo ông Trần Văn Bình một resort có thể phải 
đầu tư hàng triệu USD mới có được cơ sở vật chất, đội 
ngũ nhân viên đạt chuẩn, nhưng có lúc không thu hút 
được khách. Trong khi đó, hàng trăm nhà nghỉ, khách 
sạn mini chỉ đầu tư ít tiền xây dựng hơn chục phòng cho 
khách thuê dài hạn lại đang kiếm tiền rất nhiều. “Hệ 
thống nhà nghỉ mini thiếu dịch vụ, hoặc dịch vụ không tốt 
làm cho du khách lầm tưởng đó là dịch vụ của thương 
hiệu du lịch Mũi Né. Cái này không chỉ ảnh hưởng xấu 
mà còn phá vỡ thương hiệu của biết bao người dày 
công tạo dựng nên bấy lâu nay cho Mũi Né”- Phó chủ 
tịch Hiệp hội du lịch Bình Thuận bộc bạch. 

Ông Lê Bình, giám đốc điều hành một resort 4 sao 
của Mũi Né kể, bây giờ tình trạng khách ở trong resort, 
nhưng không sử dụng dịch vụ của resort rất phổ biến. 
“Khách Tây chỉ ngủ trong resort, ra bờ kè, hay quán 
nhậu ven đường ăn uống, khiến nhà hàng trong resort ế 
ẩm và không có phụ thu. Điều này ảnh hưởng nặng đến 
lợi ích của các 
doanh nghiệp 
vốn đầu tư bài 
bản để có dịch 
vụ cao cấp”. 

Cũng theo 
Phó chủ tịch 
Hiệp hội du lịch 
Bình Thuận 
Trần Văn Bình, 
tình trạng 
khách Nga 
được đưa đến 
Mũi Né hiện nay rất “bát nháo”. Ông Bình cho biết, có 
hàng trăm văn phòng lữ hành ở Mũi Né làm dịch vụ cho 
khách Nga khiến tình trạng này lộn xộn. 

“Mở cái văn phòng hơn chục mét vuông, thuê một hai 
nhân viên, treo bảng tiếng Nga lên thế là thành văn 
phòng điều hành tour, không ai quản lý hết, chẳng biết 
họ làm gì”- ông Trần Văn Bình bức xúc nói. 

Quế Hà  
Thanh niên.- 2013.- Số 351 
(ngày 17 tháng 12).- Tr.21 

*********************************************** 

HOÄI CHÔÏ AÅM THÖÏC CHAØO MÖØNG NGAØY DU LÒCH BÌNH THUAÄN 
ằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng ngày 
Du lịch Bình Thuận, Hiệp hội Du Thuận đã tổ 

chức Hội chợ ẩm thực nhằm quảng bá những món 
ăn truyền thống, đặc trưng của Mũi Né nói riêng và 
Việt Nam chung đến du khách trong ngoài nước. 

Không gian chính ẩm là dọc đường Nguyễn Đình 
Chiểu thành phố Phan Thiết, từ Coco Beach resort 
Tarracotta resort. Ẩm thực lần này có khoảng 20 
gian hàng các nhà hàng, sạn, resort thuộc khu vực 
Hàm Tiến – Né với những món ăn miền biển phong 
phú, ăn truyền thống Nam cũng như thực đơn ngon 

nước như: sushi Nhật, gà nướng, bánh mì Hà Lan, 
hải sản, Ý, Hàn Quốc, rượu vang Pháp…Cùng ngon, 
mỗi đêm diễn ra Hội chợ còn chương trình nghệ 
thuật Việt Nam và quốc tế thay phiên tại 2 sân khấu 
đặt xen kẽ các gian hàng ẩm thực. Hội chợ sẽ kéo 
dài đến ngày 26.10. 

Nguyên Vũ 

Văn hóa.- 2013.- Số 2384 

(ngày 25 tháng 10).- Tr.16 

T 

 

“Mũi Né đang phát triển quá nóng. 
Chưa bao giờ hệ thống nhà trọ, 
khách sạn mini mọc lên quá nhiều 
như bây giờ. Nếu không có các giải 
pháp kiểm soát chặt chẽ hiện tượng 
này thì không lâu nữa, Mũi Né sẽ trở 
thành địa điểm du lịch bình dân”- ông 
Lê Bình, giám đốc điều hành một 
resort 4 sao ở Mũi Né. 
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CHAÁN CHÆNH TÌNH TRAÏNG BAÙN HAØNG RONG TAÏI CAÙC ÑIEÅM DU LÒCH 
àm Tiến – Mũi Né là những điểm du lịch nổi 
tiếng của Bình Thuận. Hàng năm có hàng 

trăm nghìn lượt khách trong nước và quốc tế tới 
tham quan, nghỉ dưỡng. Cùng với đó xuất hiện lực 
lượng bán hàng rong đáp ứng nhu cầu của du 
khách. Nhưng, việc các hộ bán hàng rong tại các 
điểm này không được quản lý chặt chẽ đã xảy ra 
tình trạng chèo kéo du khách, làm ảnh hưởng 
thương hiệu du lịch Bình Thuận trong thời gian 
qua. 

Theo bà Võ Hoàng Tuyết Linh, phó Giám đốc 
Sở Văn Hóa Thể thao và Du lịch Bình Thuận, tại 
các khu du lịch Hàm Tiến – Mũi Né hiện có hơn 
200 hộ bán hàng rong, phần lớn các hộ này hoạt 
động ở các khu du lịch dã ngoại như: Hòn Rơm, 
Mũi Né, Đồi Cát bay… Để chấn chỉnh tình trạng 
này, UBND thành phố Phan Thiết đã thành lập 
Ban tổ chức kiểm tra, xử lý hoạt động bán hàng 
rong tại khu vực Đồi cát Bay và khu vực bãi biển 
phường Mũi Né. Theo Ban quản lý Khu du lịch 
Hàm Tiến – Mũi Né, trước đây hàng ngày phải tốn 
rất nhiều thời gian công sức để dẹp các gánh hàng 
rong, vì họ luôn chèo kéo khách, ngoài ra còn gây 
ô nhiễm môi trường; rác thải không dọn dẹp mà xả 
thẳng xuống bãi biển… Nhưng từ khi thành lập 
Ban tổ chức kiểm tra, tình trạng này đỡ hơn rất 
nhiều. 

Một trong những điểm làm tốt công tác quản lý 
hộ bán hàng rong trong thời gian qua là tại khu du 
lịch Hòn Rơm. Ông Nguyễn Văn Thọ - Giám đốc 
Khu du lịch Hòn Rơm 1 cho biết: Thường xuyên tổ 
chức các cuộc họp với những người địa phương 

đăng ký bán hàng rong trong khu du lịch để tuyên 
truyền, phổ biến về lợi ích cũng như trách nhiệm 
trong việc bảo vệ môi trường du lịch để cùng được 
hưởng lợi từ du lịch. Từ đó, việc buôn bán của 
người dân địa phương đã đi vào nề nếp ổn định, 
người bán hàng chấp hành nghiêm chỉnh các nội 
quy, quy định đề ra, không để xảy ra các vấn đề 
liên quan đến an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, 
vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Việc tổ chức, sắp xếp cho những người bán 
hàng rong có chỗ buôn bán ổn định trong khu du 
lịch đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của người 
dân địa phương và đạt kết quả tích cực bước đầu. 
UBND thành phố Phan Thiết xem xét chọn 2 điểm 
cố định để sắp xếp cho các hộ bán hàng rong tại 
khu vực Hàm Tiến và Mũi Né, hiện đã có hơn 100 
hộ được xem xét cấp thẻ hoạt động. Các hộ này 
sẽ được cấp thẻ bán hàng trong các khu du lịch dã 
ngoại và tuân thủ các quy định như: đeo thẻ tên, 
bán hàng phải tươi sống, cân đủ cho du khách và 
giá cả hợp lý... 

Việc chấn chỉnh việc bán hàng rong tại các điểm 
du lịch đã mang lại hiệu quả bước đầu, hạn chế tối 
đa tình trạng chèo kéo khách, bán hàng không 
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và gây ô 
nhiễm môi trường…tạo ấn tượng tốt đối với du 
khách khi đến Hàm Tiến – Mũi Né. 

Hồ Thanh 
Văn hóa, thể thao và du lịch.- 2013.- Số 1046  

(ngày 17 tháng 10).- Tr.14

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 LAÂU ÑAØI VAØNG ÑOÄC NHAÁT CHAÂU AÙ 
ến Bình Thuận nhiều lần, nhưng lần này 
được tham quan một không gian rượu trong 

một lâu đài có kiến trúc độc đáo, khiến tớ có 
cảm giác rất đặc biệt. 

Lâu đài Vang RD, tọa lạc trên tuyến đường 
706B, nằm trong quần thể nghỉ dưỡng Sea 
Links City. Đến đây, du khách sẽ được hướng 
dẫn tham quan “Lâu đài rượu” và nhấm nháp 
những ly vang trong không gian hoàn toàn khác 
biệt. Đầu tiên, bạn được đưa đến Phòng nghe 
nhìn để “thấu hiểu” về quy trình sản xuất rượu 
vang cũng như quá trình đầu tư lâu đài tại Bình 
Thuận. Tiếp đó, bạn qua Phòng trưng bày giới 
thiệu hàng trăm chai rượu vang đủ chủng loại từ 
bình thường đến cao cấp. Có lẽ thích thú nhất là 
tham quan các hầm rượu được thiết kế dưới 
lòng đất. Trong không gian mờ ảo với cái lạnh 
hiếm có ở vùng nắng gió (khoảng 11 – 14oC), 
bạn được thấy tận mắt và chạm tay vào cả trăm 
thùng gỗ sồi chứa bên trong đúng 59 gallon 
rượu vang được chất san sát nhau, tạo cảm 
giác như bạn đang đứng ngay tại nơi sản xuất 

ra loại vang Napa Valley… Cuối tầng hầm là 
không gian của một căn phòng được thiết kế cổ 
kính, bày trí tinh tế và sang trọng dành để khách 
thử rượu. Căn phòng được bao phủ bằng 
những kệ chất đầy rượu: vang đỏ Merlot, Syrah 
Cabernet Sauvignon… 

Ra khỏi hầm rượu, bạn có thể đứng trên hành 
lang của lâu đài để ngắm nhìn toàn cảnh xung 
quanh tuyệt đẹp trong làn gió thổi mát rượi và 
tha hồ bấm máy ảnh đến mỏi tay với khu vực 
trồng nho bạt ngàn, khu vực thác nhìn lung linh 
không khác Hoa Quả Sơn của chú khỉ Tôn Ngộ 
Không, dãy nhà biệt thự trắng… 

Lâu đài Vang RD đưa bạn trở về thời trung cổ 
của châu Âu với khu quảng trường rộng lớn, 
mái vòm cổ kín nhưng không kém phần trang 
nhã, sang trọng, những tháp canh cao vút trải 
tầm nhìn ra không gian tươi xanh của Sea Link 
City và toàn vịnh Mũi Né. 

Tuyết Hường 
Mực tím.- 2013.- Số đặc biệt 

(ngày 15 tháng 10).- Tr.19 
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PHUÙ QUYÙ  ÑAÕ  GAÀN  HÔN 
nh Nguyễn Văn Cường, Trưởng phòng Văn 
hóa thông tin huyện đảo Phú Quý (Bình 

Thuận) cho biết: “Đã có tàu khách cao tốc đi Phú 
Quý, rút ngắn hơn nửa thời gian, chỉ còn hơn 2g 
thay vì 5 - 6g”. 

Thế là cù lao Thu, tên thường gọi của huyện 
đảo Phú Quý đã gần hơn với đất liền. Trước đây, 
tàu chợ, chở hàng chung với khách, thường quá 
tải, vệ sinh và an toàn đều kém. Phú Quý cảnh 
đẹp nhưng đường đi quá gian nan. 

 

Phú Quý có cua mặt trăng, loại cua có những 
chấm đỏ trên lưng rất lạ. Cua huỳnh đế Phú Quý 
thì chất lượng hơn hẳn nhiều vùng khác. Cua mặt 
trăng và huỳnh đế đều có càng lớn, cứng. Thịt cua 
chắc, thơm, ngọt. Ốc bàn là ngọt mềm, thơm béo, 
ăn hoài không biết no. 

 

Cách Phan Thiết khoảng 100km, Phú Quý là 
cụm đảo gồm: hòn Lớn (Phú Quý) và các hòn 
Tranh, Đỏ, Đen, Giữa, Trứng, Tro, Đồ Nhỏ, Hải, 

Đá Tý. Chỉ hòn Lớn là có người ở. Hòn Trứng là 
“thủ phủ” của các loài chim biển. Phú Quý là cụm 
đảo núi lửa có cấu tạo địa chất đồng nhất. Nơi đây 
đa dạng sinh học, nguồn hải sản phong phú. 
Huyện đảo có diện tích 16,4km2; dân số 27.000 
người. Nhà cửa trên đảo khang trang, quy hoạch 
bài bản. 

 

Ra Phú Quý, đừng quên thuê xe máy kiểu đi 
phượt để tham quan đảo. Cũng nên thức dậy sớm, 
đón bình minh và ra bến đợi tàu cá về đổ hàng, 
bạn sẽ hoa mắt với đủ thứ sản vật của biển và học 
cách nhận diện các loại cá. Đi xuồng ra các nhà bè 
tìm hiểu cách nuôi các loại hải sản và ăn trưa trên 
biển dập dềnh cũng rất thú vị. Linh Quang cổ tự 
xây dựng từ năm 1747 với nhiều tượng Phật. Vạn 
An Thạnh xây dựng từ năm 1781, nơi thờ 77 thần 
Nam Hải và trưng bày bộ xương cá voi dài 20m. 
Núi Cao Các cao gần trăm mét, trên đỉnh có chùa 
Linh Sơn, là điểm lý tưởng để ngắm toàn cảnh 
Phú Quý. Các bãi Nhỏ, Triều Dương là những bãi 
tắm cực đẹp và sạch. Hang Dơi gập ghềnh đá ngũ 
sắc khoe dáng, quyến rũ đến nao lòng. Đảo xinh 
và bình yên đến lạ lùng với nhiều cà phê sân vườn 
lịch lãm. Phú Quý chưa đủ điện, “nhà đèn” chỉ phát 
điện đến 23g. Nơi đây chưa có khách sạn, nhưng 
nhà nghỉ tinh tươm và người dân thân thiện, hiếu 
khách. 

Nguyễn Vũ  
Phụ nữ Tp.HCM.- 2013.- Số 111 

(ngày 27 tháng 9).- Tr.16

__________________________________ 

VI VU PHUÙ QUYÙ 
ứ hai ngày có một chuyến tàu rời bến cảng 
Phú Quý, thành phố Phan Thiết, để đưa người 

dân địa phương và du khách từ đất liền ra tham 
quan đảo Phú Quý với giá từ 150.000 – 200.000 
đồng/lượt. Hiện đã có tàu khách cao tốc đi Phú 
Quý, rút ngắn hơn nửa thời gian, chỉ còn 2 giờ 30 
thay vì 5-6 giờ, giá vé khoảng 330.000 đồng. Thế 
là Cù lao Thu, tên thường gọi của huyện đảo Phú 
Quý, đã gần hơn với đất liền. Trước đây, tàu chợ, 
chở hàng chung với khách, thường quá tải, vệ sinh 

và an toàn đều kém. Cảnh Phú Quý quá đẹp, ẩm 
thực trên cả tuyệt vời, chỉ khổ đường đi quá gian 
nan. Dù đường đi quá vất vả, tour Phú Quý vẫn 
đắt khách với “yêu nhau mấy núi cũng trèo”. Bây 
giờ tha hồ vi vu với Cù lao Thu, hoang sơ mà 
quyến rũ… 

Cách Phan Thiết 103 km, Phú Qúy là cụm đảo 
gồm 10 đảo nhỏ, còn gọi là hòn: Hòn Lớn (Phú 
Quý), Tranh (cỏ), Đỏ, Đen (đá), Giữa (nối Đen và 
Đỏ), Trứng (chim), Đồ Lớn còn gọi là hòn Tro, Đồ 
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Nhỏ, Hải, Đá Tý. Chỉ hòn Lớn có người ở. Hòn 
Trứng là thủ đô của các loài chim biển. Hòn Tro là 
đảo núi lửa mới hình thành năm 1923. Phú Quý là 
cụm đảo núi lửa có cấu tạo địa chất đồng nhất mà 
đa dạng sinh học, có nguồn hải sản phong phú, 
góp phần cho Bình Thuận trở thành ngư trường 
lớn thứ 2 Việt Nam, sau Kiên Giang. Huyện đảo có 
diện tích 16,4km2; dân số 27.000 người. Nhà cửa 
trên đảo khang trang, quy hoạch bài bản. 

Phú Quý hào phóng như cố bù đắp cho khách 
sau chặng đường dài vất vả. Ẩm thực Phú Quý 
tươi, ngon, rẻ và lạ. Món cua mặt trăng, loại cua có 
những chấm đỏ trên lưng rất lạ, có lẽ phải gọi là 
cua mặt trời thì đúng hơn. Cua huỳnh đế chất 
lượng ăn đứt nhiều vùng khác. Cả cua mặt trăng 
và cua huỳnh đế đều có càng lớn, cứng như thép, 
phải lấy chày lớn mới đập vỡ được. Thịt cua chắc, 
thơm, ngọt lự. Tôm hùm còn bò lổm ngổm, bỏ vào 
nồi hấp hoặc nướng than thì ngon tê lưỡi. Có cả 
buffet ốc mà ngon nhất là ốc bàn là, ngọt mềm, 
thơm thơm, béo béo, ăn hoài không biết no. Đã 
nhất là buffet cá, đủ món luộc, nướng than, chiên, 
hấp, nấu cháo, nấu canh, lẩu chua, cuốn bánh 
tráng... Cá mú hồng, mú trắng, bò hòm, da bò, tà 
ma, hồng chuối, bóp (giồ), lồ ồ (mập nhỏ)… Món 
nào cũng cực ngon. Bộ đồ lòng cá hồng chuối là 
đệ nhất mồi nhậu. Món gà đảo đi bộ nướng than, 
ăn với xôi dẻo hoặc gạo nướng thì hết ý. 

Ai cũng ngạc nhiên bởi sự sung túc của Phú 
Quý. Đường toàn rải nhựa.  Đất đỏ bazan nên cây 
trái sum suê. Xoài cát Hòa Lộc và ổi xá lị trĩu quả, 
ngọt thanh, có vị riêng nhờ khí hậu và thổ nhưỡng 
đặc thù. Chỉ có cây mía là chê đất đảo nên phải 
nhập từ đất liền. Cái gì ở Phú Quý cũng tươi rói và 
rẻ đến bất ngờ. Từ hải sản đến trái cây và từng 
bữa ăn. 

Ra Phú Quý, sướng nhất là thuê xe máy kiểu đi 
phượt để tham quan đảo. Dậy sớm, đón bình minh 
và ra biển đợi tàu cá về đổ hàng. Hoa mắt với đủ 
thứ sản vật của biển. Học cách nhận diện các loại 
cá, cách nhận biết cá tươi khi nhìn mắt cá thay vì 
xem mang. Biết vì sao cá chuồn có thể bay. Cứ 
muốn khiêng cả chợ về nhà. Đi xuồng ra các nhà 
bè tìm hiểu cách nuôi các loại hải sản quý và ăn 
trưa trên dập dềnh biển cả rất thú vị. Linh Quang 
cổ tự xây dựng từ năm 1747 với những tượng 
Phật cổ linh thiêng. Vạn An Thạnh xây dựng từ 
năm 1781, nơi thờ 77 thần Nam Hải và trưng bày 
bộ xương cá voi dài 20m. Núi Cao Các cao gần 
100m, trên đỉnh có chùa Linh Sơn với những tảng 
đá khổng lồ cheo leo, là điểm lý tưởng để chiêm 
ngắm toàn cảnh Phú Quý. Đảo bạt ngàn xanh giữa 
mênh mông đại dương. Các bãi Nhỏ, Triều Dương 
là những bãi tắm cực đẹp và sạch vì xa khu dân 
cư. Hang Dơi gập ghềnh đá ngũ sắc khoe dáng, 
quyến rũ đến nao lòng. Đảo xinh và bình yên đến 
lạ lùng. Phú Quý chưa đủ điện, chỉ đến 11g đêm là 
cúp để gió đảo nồng nhiệt mơn man. Cũng chưa 
có khách sạn nhưng có nhà nghỉ tinh tươm và 
người dân thân thiện, hiếu khách. Mấy trụ điện gió 
to vật vã, dù đã hoàn thành nhưng chưa thể hòa 
lưới điện. Ra Phú Quý để rửa phổi, rửa mắt, rửa 
cả bao tử và rũ bỏ mọi muộn phiền phố thị. 

Sau tháng 8 Âm lịch, biển Phú Quý bắt đầu thất 
thường nên đường đi sẽ gian nan nếu gặp ngày 
biển động. Mùa này ra đảo vẫn khá tốt, lý tưởng 
nhất là từ tháng 3-6 Âm lịch. Chỉ cần 4 ngày là có 
một chuyến đi kỳ thú. 

Nguyễn Vũ Mộc Thiêng, Phúc Nguyên 
Sài Gòn thứ bảy.- 2013.- Số 1183 

(ngày 7 tháng 12).- Tr.30 

__________________________________ 

KHU DU LÒCH CAÙP TREO TAØ CUÙ 10 NAÊM PHAÙT TRIEÅN 
hu Du lịch (KDL) sinh thái cáp treo Tà Cú 
là dự án du lịch phía Nam Bình Thuận 

được khởi công xây dựng vào ngày 2/9/2002 
và chính thức đưa vào kinh doanh vào ngày 
12/9/2003. Mục tiêu của KDL là hướng đến 
một trung tâm du lịch sinh thái tâm linh tầm 
vóc quốc gia. Với di tích văn hóa – lịch sử là 
ngôi chùa trên núi mang tên “Linh Sơn 
Trường Thọ” gắn với vị Thiền sư Trần Hữu 
Đức (1812 - 1888), KDL có vốn đầu tư 70 tỷ 
đồng bao gồm hệ thống cáp treo hiện đại dài 
1.600m với 35 ca-bin, 2 nhà hàng cùng hệ 
thống dịch vụ. Chiều 20/9/2013, KDL cáp treo 
Tà Cú (huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) 
long trọng làm Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập 
và nhận Bằng khen của UBND tỉnh tặng cho 
đơn vị, 3 cá nhân về thành tích lao động xuất 
sắc. 

Trong giai đoạn đầu hoạt động (2003 - 
2009), tình hình kinh doanh từ khó khăn dần 
ổn định, KDL bắt đầu hấp dẫn du khách khắp 
nơi tìm đến và có lãi, trong đó đã trả dứt điểm 
35 tỷ vốn vay ngân hàng. Giai đoạn từ 2010 
đến nay, KDL đã từng bước hoạt động ổn 
định và phát triển bền vững, kinh doanh lãi từ 
3-5 tỷ đồng/năm; 8 tháng đầu năm 2013 
doanh thu đạt 30 tỷ đồng/40 tỷ kế hoạch năm. 
Trong quá trình kinh doanh, KDL đã đầu tư 
xây dựng thêm khu Nhà hàng Thủy Tạ, khu 
Cà phê Vườn Lim… đáp ứng nhu cầu tham 
quan và nghỉ ngơi của du khách và người dân 
địa phương. KDL Cáp treo Tà Cú đã được 
cấp giấy công nhận là top 5 tuyến cáp treo 
hiện đại nhất Việt Nam. 

Nguyên Vũ 
Du lịch.- 2013.- Số 40 

(ngày 29 tháng 9).- Tr.10 
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1. "Ép bùn" để xử lý titan.- Tuổi trẻ Tp.HCM.- 2013.- Số 321 (ngày 25 tháng 11).- Tr.18 

2. “Đại ca giang hồ” từng “sở hữu” hơn 100 chân dài và bí mật về “thế lực ngầm” của Long “rồng 
đỏ”.- Đời sống và pháp luật.- 2013.- Số 149 (ngày 13 tháng 12).- Tr.24, 16 

3. “Kỳ án trộm dê” Bị can tố cơ quan CSĐT lên Viện KSND tối cao.- Thanh niên.- 2013.- Số 329 
(ngày 25 tháng 11).- Tr.13 

4. “Tôi yêu Bia Sài Gòn” đến Bình Thuận.- Người lao động.- 2013.- Số 6288 (ngày 25 tháng 10).- 
Tr.8 

5. 800 gói thuốc lá lậu.- Công an Tp.HCM.- 2013.- Số 2501 (ngày 25 tháng 10).- Tr.16 

6. Bác sĩ tố giám đốc nhận hối lộ.- Pháp luật Tp.HCM.- 2013.- Số 356 (ngày 31 tháng 12).- Tr.3 

7. Bạn đọc giúp đỡ bé Thiên Bảo 35 triệu đồng.- Pháp luật Tp.HCM.- 2013.- Số 342 (ngày 17 tháng 
12).- Tr.7 

8. Bắt băng cướp giật tài sản của người nước ngoài ở khu resort.- Lao động.- 2013.- Số 293 (ngày 
18 tháng 12).- Tr.7 

9. Bắt giữ đối tượng âm mưu giết người bằng thuốc diệt chuột.- Công an nhân dân.- 2013.- Số 3017 
(ngày 30 tháng 10).- Tr.5 

10. Bắt khẩn cấp một “thiếu gia” mua bán ma túy.- Pháp luật Tp.HCM.- 2013.- Số 314 (ngày 19 tháng 
11).- Tr.2 

11. Bắt tay trộm đêm Noel, thu hồi 45 lượng vàng.- Tuổi trẻ Tp.HCM.- 2013.- Số 354 (ngày 28 tháng 
12).- Tr.5 

12. Bắt trộm chó, đánh chủ nhà trọng thương.- Pháp luật Tp.HCM.- 2013.- Số 322 (ngày 27 tháng 
11).- Tr.10 

13. Bệnh viện đối thoại với gia đình bé Khang.- Pháp luật Tp.HCM.- 2013.- Số 308 (ngày 13 tháng 
11).- Tr.5 

14. Bị cách chức vì để mất 42 cây gỗ dầu.- Thanh niên.- 2013.- Số 312 (ngày 8 tháng 11).- Tr.2 

15. Bi kịch của người chồng chết thảm vì đổ xăng đốt nhà, đốt vợ.- Pháp luật và cuộc sống.- 2013.- 
Số 42 (tháng 12).- Tr.8 

16. Biến nỗi đau thành ý chí vượt khó.- Tuổi trẻ Tp.HCM.- 2013.- Số 340 (ngày 14 tháng 12).- Tr.10 

17. Bình Thuận yêu cầu kỷ luật nguyên một chủ tịch xã.- Pháp luật Tp.HCM.- 2013.- Số 286 (ngày 22 
tháng 10).- Tr.5 

18. BV Bình Thuận sẽ chuyển bé Khang vào TP.HCM điều trị.- Pháp luật Tp.HCM.- 2013.- Số 281 
(ngày 17 tháng 10).- Tr.5 

19. BV Bình Thuận sẽ hỗ trợ hằng tháng cho bé Khang.- Pháp luật Tp.HCM.- 2013.- Số 328 (ngày 3 
tháng 12).- Tr.5 

20. BV Đa khoa Bình Thuận xin lỗi, hỗ trợ bé Khang.- Pháp luật Tp.HCM.- 2013.- Số 304 (ngày 9 
tháng 11).- Tr.5 

21. Cách chức trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Lũy.- Pháp luật Tp.HCM.- 2013.- Số 302 
(ngày 7 tháng 11).- Tr.5 

22. Cha say rượu bị con trai đánh chết.- Pháp luật Tp.HCM.- 2013.- Số 347 (ngày 22 tháng 12).- Tr.3 

23. Cháu bé bị mù, liệt do thuốc gây mê.- Pháp luật Tp.HCM.- 2013.- Số 280 (ngày 16 tháng 10).- 
Tr.5 

24. Chìm thuyền câu mực, 4 người mất tích.- Tin tức.- 2013.- Số 310 (ngày 31 tháng 12).- Tr.13 

25. Chờ giám định các mảnh vỡ rơi ở Bình Thuận.- Pháp luật Tp.HCM.- 2013.- Số 292 (ngày 28 
tháng 10).- Tr.5 

26. Chuốc say rồi thay nhau hãm hiếp thiếu nữ.- Pháp luật Tp.HCM.- 2013.- Số 274 (ngày 10 tháng 
10).- Tr.5 

VI. THƯ MỤC TIN BÀI BÌNH THUẬN TRÊN CÁC BÁO 
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27. Chuyển bé Khang đến bệnh viện phục hồi chức năng.- Pháp luật Tp.HCM.- 2013.- Số 287 (ngày 
23 tháng 10).- Tr.5 

28. Chuyển biến tích cực sau 4 năm triển khai đề án “Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven 
biển”.- Tin tức.- 2013.- Số 305 (ngày 25 tháng 12).- Tr.4 

29. Chuyện chưa kể sau sự cố tràn bùn đỏ tại Bình Thuận cơn ác mộng... vàng đen.- Công an nhân 
dân.- 2013.- Số 3079 (ngày 31 tháng 12).- Tr.7 

30. Có người chống lưng cho Long “rồng đỏ”.- Tuổi trẻ Tp.HCM.- 2013.- Số 345 (ngày 19 tháng 12).- 
Tr.1, 4 

31. Cty gây ô nhiễm bùn đỏ titan bị phạt 200 triệu đồng.- Lao động.- 2013.- Số 281 (ngày 4 tháng 
12).- Tr.3 

32. Cụ bà 86 tuổi thua 2 vụ kiện do Tòa cố ý không hiểu luật.- Người cao tuổi.- 2013.- Số 156 (ngày 
28 tháng 12).- Tr.11 

33. Cứu thành công 10 thuyền viên tàu mắc cạn trên biển Bình Thuận.- Giao thông.- 2013.- Số 105 
(ngày 2 tháng 12).- Tr.2 

34. Đề nghị phạt 80.000 đồng vụ clip “Anh không đòi quà”.- Pháp luật Tp.HCM.- 2013.- Số 356 (ngày 
31 tháng 12).- Tr.2 

35. Đi chợ về, nhà thành bình địa.- Pháp luật Tp.HCM.- 2013.- Số 311 (ngày 16 tháng 11).- Tr.9 

36. Điều tra “mờ ám” ở Chi cục QLTT Bình Thuận.- Thanh niên.- 2013.- Số 364 (ngày 30 tháng 12).- 
Tr.21 

37. Điều tra nguyên nhân học sinh mầm non ngộ độc hàng loạt.- Lao động.- 2013.- Số 301 (ngày 27 
tháng 12).- Tr.7 

38. Đình chỉ công tác 1 cán bộ QLTT.- Người lao động.- 2013.- Số 6332 (ngày 8 tháng 12).- Tr.2 

39. Đổ xăng đốt nhà, chồng chết thảm vợ bị thương.- Thanh niên.- 2013.- Số 335 (ngày 1 tháng 12).- 
Tr.2 

40. Doanh nghiệp mở ba cây xăng “lụi”.- Pháp luật Tp.HCM.- 2013.- Số 325 (ngày 30 tháng 11).- Tr.5 

41. Dừng cấp phép kinh doanh vũ trường.- Lao động.- 2013.- Số 276 (ngày 28 tháng 11).- Tr.7 

42. Dửng dưng với tình tiết minh oan.- Người lao động.- 2013.- Số 6316 (ngày 22 tháng 11).- Tr.5 

43. Gần 8.000 tàu cá về nơi trú bão an toàn.- Nông nghiệp Việt Nam.- 2013.- Số 223 (ngày 7 tháng 
11).- Tr.2 

44. Ghép ảnh trên Facebook để tống tiền.- Pháp luật Tp.HCM.- 2013.- Số 324 (ngày 29 tháng 11).- 
Tr.5 

45. Gia hạn việc tìm kho báu Núi Tàu.- Pháp luật Tp.HCM.- 2013.- Số 346 (ngày 21 tháng 12).- Tr.4 

46. Hàng trăm người dân chặn đường, đốt xe CSGT.- Pháp luật Tp.HCM.- 2013.- Số 311 (ngày 16 
tháng 11).- Tr.5 

47. Hành trình 9 năm mỏi mòn đi đòi công lý.- Nhà báo & công luận.- 2013.- Số 47 (ngày 18 tháng 
11).- Tr.15 

48. Hành trình cổ tích của Bảo.- Pháp luật Tp.HCM.- 2013.- Số 265 (ngày 1 tháng 10).- Tr.7 

49. Hé lộ người tổ chức cứu Long “rồng đỏ”.- Pháp luật Tp.HCM.- 2013.- Số 338 (ngày 13 tháng 12).- 
Tr.5 

50. Hôm nay phúc thẩm vụ án cái liềm.- Pháp luật Tp.HCM.- 2013.- Số 345 (ngày 20 tháng 12).- Tr.9 

51. Khám nghiệm hiện trường vụ vỡ hồ chứa bùn đỏ.- Pháp luật Tp.HCM.- 2013.- Số 315 (ngày 20 
tháng 11).- Tr.2 

52. Khởi công sân bay Phan Thiết trước tết Nguyên đán.- Pháp luật Tp.HCM.- 2013.- Số 331 (ngày 6 
tháng 12).- Tr.2 

53. Khởi tố 5 bị can trong vụ đốt xe CSGT.- Thanh niên.- 2013.- Số 347 (ngày 13 tháng 12).- Tr.2 

54. Khởi tố kẻ ném thuốc trừ sâu xuống hồ tôm.- Pháp luật Tp.HCM.- 2013.- Số 309 (ngày 14 tháng 
11).- Tr.5 

55. Không thể bóc ngắn, cắn dài.- Tuổi trẻ Tp.HCM.- 2013.- Số 339 (ngày 13 tháng 12).- Tr.6 
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56. Không tìm được vật chứng, vẫn... quyết xử, vài năm sau mới biết có tố cáo.- Người lao động.- 
2013.- Số 6318 (ngày 24 tháng 11).- Tr.4 

57. Không tìm được vật chứng, vẫn... quyết xử.- Người lao động.- 2013.- Số 6315 (ngày 21 tháng 
11).- Tr.5 

58. Khu du lịch Mũi Né... bốc mùi.- Người lao động.- 2013.- Số 6301 (ngày 7 tháng 11).- Tr.10 

59. Kỳ cục chuyện hoán đổi vợ chồng ở Bình Thuận chỉ có thể xử lý hành chính.- Đời sống và pháp 
luật.- 2013.- Số 146 (ngày 6 tháng 12).- Tr.12 

60. Kỳ cục chuyện hoán đổi vợ chồng ở Bình Thuận có thể xử lý hình sự đối với một số cá nhân vi 
phạm.- Đời sống và pháp luật.- 2013.- Số 145 (ngày 4 tháng 12).- Tr.12 

61. Kỳ cục chuyện hoán đổi vợ chồng ở Bình Thuận hai cặp vợ chồng đang vi phạm pháp luật.- Đời 
sống và pháp luật.- 2013.- Số 144 (ngày 2 tháng 12).- Tr.12 

62. Kỷ luật hàng loạt cán bộ phường.- Pháp luật Tp.HCM.- 2013.- Số 309 (ngày 14 tháng 11).- Tr.5 

63. Ký quyết định xử phạt hai Cty vi phạm hành chính trên lĩnh vực bảo vệ môi trường.- Lao động.- 
2013.- Số 282 (ngày 5 tháng 12).- Tr. 3 

64. Lập lờ nhãn mác phân bón đánh lừa nông dân.- Lao động.- 2013.- Số 301 (ngày 27 tháng 12).- 
Tr.3 

65. Long “rồng đỏ” đầu thú.- Người lao động.- 2013.- Số 6343 (ngày 19 tháng 12).- Tr.5 

66. Long “rồng đỏ” từng đào hầm trốn trại.- Pháp luật Tp.HCM.- 2013.- Số 336 (ngày 11 tháng 12).- 
Tr.5 

67. Lotte Mart Phan Thiết sắp khai trương.- Thanh niên.- 2013.- Số 333 (ngày 29 tháng 11).- Tr.21 

68. Luật cần có chế tài trách nhiệm của cơ quan thu hồi đất.- Lao động.- 2013.- Số 276 (ngày 28 
tháng 11).- Tr.3 

69. Mất mạng do hay… “qua tua”.- Thanh niên.- 2013.- Số 270 (ngày 27 tháng 9).- Tr.19 

70. Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.- Công an nhân dân.- 2013.- Số 3027 (ngày 9 tháng 
11).- Tr.3 

71. Một phụ nữ bị cướp ép té xe chết.- Tuổi trẻ Tp.HCM.- 2013.- Số 342 (ngày 16 tháng 12).- Tr.4 

72. Mù, liệt sau khi mổ thoát vị bẹn.- Pháp luật Tp.HCM.- 2013.- Số 273 (ngày 9 tháng 10).- Tr.5 

73. Nghi án trốn thuế titan 48 tỉ đồng, chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan điều tra.- Thanh niên.- 
2013.- Số 318 (ngày 14 tháng 11).- Tr.5 

74. Người Rai bị chính quyền lấy đất trái luật.- Người cao tuổi.- 2013.- Số 154 (ngày 25 tháng 12).- 
Tr.12 

75. Nhân chứng cũng bị “ép cung”.- Tuổi trẻ Tp.HCM.- 2013.- Số 309 (ngày 13 tháng 11).- Tr.17 

76. Những “công thần” của thôn Suối Bang.- Thanh niên.- 2013.- Số 329 (ngày 25 tháng 11).- Tr.21 

77. Nuốt không trôi.- Công an Tp.HCM.- 2013.- Số 2525 (ngày 6 tháng 12).- Tr.16 

78. Phá buồng giam, giải cứu con nghiện ở Bình Thuận.- Lao động.- 2013.- Số 286 (ngày 10 tháng 
12).- Tr.7 

79. Phạt một cây xăng đong gian.- Pháp luật TP.HCM.- 2013.- Số 264 (ngày 30 tháng 9).- Tr.2 

80. Phiên tòa nước mắt.- Pháp luật TP.HCM.- 2013.- Số 264 (ngày 30 tháng 9).- Tr.9 

81. Phong trào thi đua “Dân vận khéo”.- Tin tức.- 2013.- Số 310 (ngày 31 tháng 12).- Tr.4 

82. Phú Quý vận động dân xây bể chứa nước mưa dự trữ.- Tin tức.- 2013.- Số 301 (ngày 20 tháng 
12).- Tr.4 

83. PPP gỡ nút thắt vốn xây dựng hạ tầng.- Thanh niên.- 2013.- Số 274 (ngày 1 tháng 10).- Tr.10C 

84. Rình tắm.- Pháp luật Tp.HCM.- 2013.- Số 272 (ngày 8 tháng 10).- Tr.5 

85. Sẽ đưa bé Khang ra nước ngoài điều trị.- Pháp luật Tp.HCM.- 2013.- Số 282 (ngày 18 tháng 10).- 
Tr.5 

86. Tai nạn do rượu bia.- Thanh niên.- 2013.- Số 350 (ngày 16 tháng 12).- Tr.18 

87. Tai nạn giao thông 1 người chết.- Công an Tp.HCM.- 2013.- Số 2537 (ngày 27 tháng 12).- Tr.16 
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88. Tai nạn xe 2 người tử vong.- Công an TP.HCM.- 2013.- Số 2485 (ngày 27 tháng 9).- Tr.16 

89. Tai nạn xe tải 2 người tử vong.- Công an Tp.HCM.- 2013.- Số 2502 (ngày 26 tháng 10).- Tr.16 

90. Tâm sự của bạn tôi.- Giáo dục & thời đại.- 2013.- Số 271 (ngày 12 tháng 11).- Tr.6 

91. Tận diệt thủy sản.- Người lao động.- 2013.- Số 6306 (ngày 12 tháng 11).- Tr.11 

92. Tập huấn giáo dục truyền thông về DS – KHHGĐ.- Thủy sản Vietnam.- 2013.- Số 21 (ngày 1 
tháng 11).- Tr.53 

93. Tàu 3.000 tấn mắc cạn trên biển Bình Thuận.- Giao thông.- 2013.- Số 103 (ngày 28 tháng 11).- 
Tr.2 

94. Thành công của tiến trình hội nhập quốc tế.- Quân đội nhân dân.- 2013.- Số 18883 (ngày 3 tháng 
11).- Tr.4 

95. Thảo luận những nội dung quan trọng của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.- Nhân dân.- 
2013.- Số 21235 (ngày 6 tháng 11).- Tr.2 

96. Thay đổi nông nghiệp một cách căn cơ.- Tin tức.- 2013.- Số 275 (ngày 20 tháng 11).- Tr.3 

97. Thêm một trẻ sơ sinh tử vong sau khi tiêm vaccine.- Pháp luật Tp.HCM.- 2013.- Số 317 (ngày 22 
tháng 11).- Tr.2 

98. Thi hành kỷ luật 12 tổ chức Đảng và 367 đảng viên.- Thanh niên.- 2013.- Số 317 (ngày 13 tháng 
11).- Tr.2 

99. Thụ lý đơn tố cáo Chi cục trưởng QLTT Bình Thuận.- Thanh niên.- 2013.- Số 339 (ngày 5 tháng 
12).- Tr.2 

100. Thuê xe máy bằng chứng minh nhân dân giả.- Công an Tp.HCM.- 2013.- Số 2522 (ngày 30 
tháng 11).- Tr.2 

101. Thương nhớ trái rừng.- Kiến thức ngày nay.- 2013.- Số 835 (ngày 20 tháng 10).- Tr.54 

102. Tiền không có giá trị sử dụng không là tiền giả.- Pháp luật Tp.HCM.- 2013.- Số 341 (ngày 16 
tháng 12).- Tr.5 

103. Tìm nguyên nhân nhuyễn thể hai mảnh vỏ bị chết.- Thủy sản Vietnam.- 2013.- Số 170 (ngày 1 
tháng 10).- Tr.6 

104. Tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/1999.- Tin tức.- 2013.- Số 
280 (ngày 26 tháng 11).- Tr.4 

105. Tổ chức hội thảo chuyên đề nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động mô hình tự phòng, tự 
quản.- Tin tức.- 2013.- Số 253 (ngày 25 tháng 10).- Tr.4 

106. Tổ chức lễ bế giảng lớp đại học phần Công đoàn.- Lao động.- 2013.- Số 249 (ngày 28 tháng 10).- 
Tr.4 

107. Tổ chức tập huấn “Cán bộ thông tin tuyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và 
hải đảo”.- Văn hóa.- 2013.- Số 2381 (ngày 18 tháng 10).- Tr.9 

108. Trả thù hèn hạ.- Công an TP.HCM.- 2013.- Số 2489 (ngày 4 tháng 10).- Tr.16 

109. Tràn bùn thải titan “Trách nhiệm chung của tập thể”.- Tuổi trẻ Tp.HCM.- 2013.- Số 316 (ngày 20 
tháng 11).- Tr.4 

110. Tràn bùn thải titan chậm bồi thường do thỏa thuận không thành.- Tuổi trẻ TP.HCM.- 2013.- Số 
347 (ngày 21 tháng 12).- Tr.8 

111. Trẻ sơ sinh nặng 6kg.- Lao động.- 2013.- Số 274 (ngày 26 tháng 11).- Tr.3 

112. Trên 100 học sinh mẫu giáo bị ngộ độc thực phẩm.- Sài Gòn giải phóng.- 2013.- Số 13132 (ngày 
26 tháng 12).- Tr.7 

113. Triệu tập bị can ‘kỳ án trộm dê’ ở Bình Thuận.- Thanh niên.- 2013.- Số 318 (ngày 14 tháng 11).- 
Tr.5 

114. Trộm cáp viễn thông đường sắt.- Nhân dân.- 2013.- Số 21237 (ngày 8 tháng 11).- Tr.8 

115. Trộm xe bồn để hút dầu.- Pháp luật Tp.HCM.- 2013.- Số 348 (ngày 23 tháng 12).- Tr.6 

116. Trung tâm chế biến titan lớn nhất Việt Nam, hiểm họa môi trường.- Tuổi trẻ Tp.HCM.- 2013.- Số 
320 (ngày 24 tháng 11).- Tr.5 
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117. Trường Trung cấp nghề kinh tế - kỹ thuật CĐ Bình Thuận đã tư vấn việc làm.- Lao động.- 2013.- 
Số 304 (ngày 31 tháng 12).- Tr.4 

118. Truy bắt các đối tượng giải cứu học viên cai nghiện.- Công an nhân dân.- 2013.- Số 3059 (ngày 
11 tháng 12).- Tr.7 

119. Truy nã Long “rồng đỏ” trên toàn quốc.- Pháp luật TP.HCM.- 2013.- Số 337 (ngày 12 tháng 12).- 
Tr.5 

120. Truy tìm xe Toyota Innova bị trộm.- Pháp luật Tp.HCM.- Số 303 (ngày 8 tháng 11).- Tr.10 

121. Tư vấn, trợ giúp pháp lý cho hơn 200 lượt người.- Lao động.- 2013.- Số 303 (ngày 30 tháng 12).- 
Tr.4 

122. Từ vụ Long “rồng đỏ” rà soát việc quản lý.- Pháp luật Tp.HCM.- 2013.- Số 339 (ngày 14 tháng 
12).- Tr.5 

123. Ứng cứu kịp thời nhiều tàu cá bị hỏng máy trên biển.- Công an nhân dân.- 2013.- Số 3000 (ngày 
13 tháng 10).- Tr.7 

124. Vỡ hồ chứa bùn đỏ chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm.- Người lao động.- 2013.- Số 6314 (ngày 20 
tháng 11).- Tr.5 

125. Vụ “Án đã xong, vẫn hành nhân chứng” hành xử sai luật.- Pháp luật Tp.HCM.- 2013.- Số 302 
(ngày 7 tháng 11).- Tr.8 

126. Vụ “bùn đỏ” tại Cty CP đầu tư khoáng sản và thương mại Bình Thuận có dấu hiệu khai thác 
titan... không phép.- Lao động.- 2013.- Số 273 (ngày 25 tháng 11).- Tr.7 

127. Vụ “chứng cứ chưa đủ, vẫn kết tội?” hủy án vì có quá nhiều mâu thuẫn chưa được làm rõ.- Pháp 
luật Tp.HCM.- 2013.- Số 327 (ngày 2 tháng 12).- Tr.8 

128. Vụ “mù, liệt sau khi mổ thoát vị bẹn” BV thừa nhận thiếu sót.- Pháp luật Tp.HCM.- 2013.- Số 274 
(ngày 10 tháng 10).- Tr.5 

129. Vụ “mù, liệt sau mổ thoát vị bẹn” BV cho là không sai.- Pháp luật Tp.HCM.- 2013.- Số 296 (ngày 
1 tháng 11).- Tr.6 

130. Vụ “mù, liệt sau mổ thoát vị bẹn” lập hội đồng mới để tìm nguyên nhân tai biến.- Pháp luật 
Tp.HCM.- 2013.- Số 302 (ngày 7 tháng 11).- Tr.2 

131. Vụ “tám năm chưa xử xong vụ trộm dê” chánh án tỉnh yêu cầu kiểm điểm các cá nhân liên quan.- 
Pháp luật Tp.HCM.- 2013.- Số 299 (ngày 4 tháng 11).- Tr.8 

132. Vụ 165 trẻ mầm non ngộ độc sức khỏe các cháu đã ổn định.- Văn hóa.- 2013.- Số 2411 (ngày 27 
tháng 12).- Tr.2 

133. Vụ 22 lô đất ở Bình Thuận, vì sao Ủy ban Kiểm tra Trung ương im lặng.- Người cao tuổi.- 2013.- 
Số 152 (ngày 20 tháng 12).- Tr.12 

134. Vụ bốn người đàn bà đội đơn ở Bình Thuận, Tỉnh và Bộ từ chối đối thoại, vì sao.- Người cao 
tuổi.- 2013.- Số 136 (ngày 13 tháng 11).- Tr.10 

135. Vụ cháu bé bị mù, liệt sau mổ ở Bình Thuận do “di chứng sau gây mê”.- Thanh niên.- 2013.- Số 
305 (ngày 1 tháng 11).- Tr.5 

136. Vụ đàn em giải cứu “đại ca” ở trung tâm cai nghiện lực lượng bảo vệ ít và yếu.- Người lao động.- 
2013.- Số 6336 (ngày 12 tháng 12).- Tr.5 

137. Vụ đốt xe cảnh sát giao thông ở Bình Thuận, triệu tập nhân chứng, củng cố hồ sơ khởi tố điều 
tra.- Lao động.- 2013.- Số 267 (ngày 18 tháng 11).- Tr.7 

138. Vụ giang hồ đột nhập giải cứu đại ca, khởi tố bị can, truy nã Long “đầu rồng”.- Thanh niên.- 
2013.- Số 345 (ngày 11 tháng 12).- Tr.3 

139. Vụ mù, liệt sau mổ BS chưa có chứng chỉ phẫu thuật.- Pháp luật Tp.HCM.- 2013.- Số 279 (ngày 
15 tháng 10).- Tr.5 

140. Vụ Tạm đình chỉ cán bộ QLTT Bình Thuận chuyển cơ quan điều tra xử lý.- Tuổi trẻ Tp.HCM.- 
2013.- Số 345 (ngày 19 tháng 12).- Tr.4 

141. Vụ thuyền trưởng và con trai mất tích bí ẩn, đưa dụng cụ dính máu trên tàu đi giám định.- Pháp 
luật Tp.HCM.- 2013.- Số 260 (ngày 26 tháng 9).- Tr.5 

142. Vụ tràn bùn thải titan phó thủ tướng yêu cầu điều tra.- Tuổi trẻ Tp.HCM.- 2013.- Số 319 (ngày 23 
tháng 11).- Tr.4 
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143. Vụ tràn bùn thải titan tại Bình Thuận người dân yêu cầu bồi thường.- Sài Gòn giải phóng.- 2013.- 
Số 13108 (ngày 2 tháng 12).- Tr.11 

144. Vụ tràn bùn thải titan, điều tra rõ hoạt động lén lút khai thác titan.- Tuổi trẻ Tp.HCM.- 2013.- Số 
325 (ngày 29 tháng 11).- Tr.5 

145. Vụ vỡ hồ bùn đỏ ở tỉnh Bình Thuận Phó Thủ tướng yêu cầu sớm bồi thường thiệt hại cho dân.- 
Pháp luật Tp.HCM.- 2013.- Số 343 (ngày 18 tháng 12).- Tr.4 

146. Vụ vỡ hồ chứa bùn đỏ hé lộ nhiều khuất tất.- Người lao động.- 2013.- Số 6316 (ngày 22 tháng 
11).- Tr.1,7 

147. Vụ vỡ hồ chứa bùn titan từng bị lập biên bản vì xả thải vượt quy chuẩn.- Người lao động.- 2013.- 
Số 6326 (ngày 2 tháng 12).- Tr.3 

148. Vụ vỡ hồ chứa nước thải ti tan tại Bình Thuận đơn vị khai thác đang ngừng hoạt động.- Tin tức.- 
2013.- Số 275 (ngày 20 tháng 11).- Tr.13 

149. Vụ vỡ hồ chứa nước thải titan tại Bình Thuận giám sát, đôn đốc doanh nghiệp khắc phục hậu 
quả.- Nông nghiệp Việt Nam.- 2013.- Số 238 (ngày 28 tháng 11).- Tr.15 

150. Vừa ra tù được 1 tháng đã đâm trung ta công an.- Giao thông.- 2013.- Số 98 (ngày 20 tháng 11).- 
Tr.13 

151. Xe taxi gây tai nạn chết người.- Công an nhân dân.- 2013.- Số 3004 (ngày 17 tháng 10).- Tr.8 

152. Xem xét xử lý hình sự vũ trường trá hình.- Pháp luật Tp.HCM.- 2013.- Số 345 (ngày 20 tháng 
12).- Tr.5 

153. Xôn xao vụ người dân vây đốt xe cảnh sát giao thông các đối tượng phạm nhiều tội.-  Đời sống 
và pháp luật.- 2013.- Số 139 (ngày 20 tháng 11).- Tr.12 

154. Xôn xao vụ người dân vây đốt xe cảnh sát giao thông cần tuyên truyền pháp luật cho nhân dân 
sở tại.- Đời sống và pháp luật.- 2013.- Số 140 (ngày 22 tháng 11).- Tr.12 

155. Xôn xao vụ người dân vây đốt xe cảnh sát giao thông cần xử lý nghiêm những kẻ quá khích.- Đời 
sống và pháp luật.- 2013.- Số 138 (ngày 18 tháng 11).- Tr.12 

156. Yêu cầu xử lý clip "Anh không đòi quà" ở Phan Thiết.- Pháp luật Tp.HCM.- 2013.- Số 345 (ngày 
20 tháng 12).- Tr.5 

 
 

 
 
 


