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Taêng cöôøng söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng trong xaây döïng vaø baûo veä Toå quoác tröôùc tình hình môùi  

THÖÏC TIEÃN VAØ KINH NGHIEÄM ÔÛ BÌNH THUAÄN 

à tỉnh có vị trí chính trị, quốc phòng – an ninh 
quan trọng. Tỉnh Ủy Bình Thuận luôn nhận 

thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng đối với 
nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Vì vậy, hơn 10 năm qua, kinh tế - xã hội của Bình 
Thuận ngày càng phát triển nhanh, bền vững; 
quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường; 
văn hóa, xã hội có bước biến chuyển tiến bộ, đời 
sống nhân dân được nâng cao; khối đại đoàn kết 
dân tộc không ngừng mở rộng… Đó là kết quả của 
việc Đảng bộ tỉnh đã bám sát và thực hiện tố tinh 
thần Nghị quyết Hội nghị Trung ưng 8 khóa IX về 
“chiến lược bảo vệ Tổ Quốc trong tình hình mới”. 

Tăng cường lãnh đạo thực hiện có hiệu quả 
những nhiệm vụ trọng tâm 

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Tỉnh ủy 
Bình Thuận luôn xác định: Giữ vững sự đoàn kết 
thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn 
Đảng, toàn dân trên địa bàn tỉnh đối với nhiệm vụ 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có vai trò đặc biệt 
quan trọng. Do đó, khi Nghị quyết Hội nghị Trung 
ương 8 khóa IX về “chiến lược bảo vệ Tổ quốc 
trong tình hình mới” ban hành, Tỉnh ủy Bình Thuận 
đã xác định và hướng trọng tâm lãnh đạo vào 
nhiệm vụ xây dựng Đảng, các tổ chức chính trị - 
xã hội trong toàn hệ thống chính trị nhằm phát 
triển kinh tế, xây dựng văn hóa, giải quyết tốt các 
vấn đề xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân, 
bảo vệ quốc phòng – an ninh, giữ vững trật tự an 
toàn xã hội của địa phương, vì thế trong hơn 10 
năm qua, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở 
không ngừng được củng cố, tăng cường và là nền 
tảng quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình 
hình mới. 

Để thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa IX, Ban thường 
vụ Tỉnh ủy đặc biệt coi trọng công tác  tổ chức, chỉ 
đạo quán triệt và nhất là việc vận dụng vào thực 
tiễn để đề ra các giải pháp triển khai đồng bộ, cụ 
thể, phù hợp với đặc điểm của tỉnh với những cách 
làm sáng tạo, từng bước đổi mới, nên bước đầu 
tạo được chuyển biến tích cực trong xây dựng và 
chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức 
chiến đấu của tổ chức Đảng, và đội ngũ đảng viên, 
đặc biệt là việc toàn Đảng bộ, nhân dân của tỉnh 
đã, đang tích cực triển khai có hiệu quả các nội 
dung quan trọng  trong tiếp tục đẩy mạnh học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn 
với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê 
bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung 
ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây 
dựng Đảng hiện nay”,… Công tác bảo vệ chính trị 
nội bộ được quan tâm thường xuyên, thực hiện 
nghiêm túc đi đôi với tăng cường các biện pháp 

đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến 
hòa bình” trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng của các 
thế lực thù địch; diễn biến tư tưởng trong cán bộ, 
đảng viên và quần chúng nhân dân được thường 
xuyên nắm bắt, kịp thời, định hướng qua nhiều 
kênh, nhiều hình thức… Nhờ vậy đoàn kết nội bộ 
ngày càng được tăng cường, sự đồng thuận trong 
xã hội ngày càng cao. 

Trong suốt 10 năm qua, kinh tế của tỉnh không 
ngừng phát triển, tổng sản phẩm nội tỉnh tăng bình 
quân 13.05 %/năm. Tiềm năng về du lịch và công 
nghiệp được khai thác ngày càng tốt hơn, du 
khách đến Bình Thuận tăng bình quân 12,2%/năm, 
công nghiệp tăng bình quân 9,4%/năm. Là một 
trong ba tỉnh có ngư trường lớn nhất nước, với lợi 
thế này Bình Thuận chú trọng đẩy mạnh phát triển 
kinh tế biển theo hướng đánh bắt khơi xa, gắn khai 
thác với chế biến, hậu cần dịch vụ và kết hợp chặt 
chẽ với nhiệm vụ bảo vệ an ninh trên biển; tập 
trung đầu tư ngày càng nhiều và toàn diện hơn 
cho đảo Phú Quý. Đặc biệt, Bình Thuận từ một 
tỉnh khô hạn đang phấn đấu cơ bản chủ động về 
nguồn nước, nên kết quả mang lại từ kinh tế nông 
nghiệp của tỉnh mang lại ngày càng toàn diện, hiệu 
quả cao, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc; hệ 
thống cơ cấu hạ tầng, như giao thông, thủy lợi, 
điện,… được đầu tư xây dựng ngày càng nhiều 
hơn; từ việc xem trọng việc xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc nên Tỉnh ủy luôn chủ động trong quá trình 
xem xét, chấp thuận các dự án đầu tư xây dựng. 

Cùng với phát triển kinh tế, hoạt động văn hóa, 
giáo dục, y tế và các chính sách xã hội cũng được 
Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo thường xuyên. Các 
phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “xóa đói, giảm 
nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa” không ngừng được đẩy mạnh. Toàn tỉnh 
đã đạt chuẩn quốc gia về phổ cập tiểu học và phổ 
cập trung học cơ sở. Đời sống nhân dân các vùng 
nói chung được cải thiện, một bộ phận vươn lên 
làm giàu chính đáng. Hộ nghèo giảm bình quân 
1,5%/năm, hằng năm có trên 20.000 lao động 
được giải quyết việc làm. 100% số xã có đường ô-
tô đến tận trung tâm và có điện lưới quốc gia với 
trên 95% số hộ nông thôn được sử dụng nước 
hợp vệ sinh, gần 100% số hộ có ti-vi, hoặc ra-đi-ô, 
trên 95% số hộ có xe máy. Đến nay, Bình Thuận 
đã căn bản hoàn thành mục tiêu hỗ trợ xây dựng, 
hỗ trợ nhà tình nghĩa, nhà tình thương trong toàn 
tỉnh. 

Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân 
thương xuyên được chăm lo xây dựng, củng cố và 
phát huy. Công tác dân vận ngày càng được đổi 
mới cả về nội dung và phương thức, hiệu quả 
ngày càng cao. Công tác tôn giáo được quan tâm 
đúng mức, luôn tạo điều kiện thuận lợi để tín đồ 

I. CHÍNH TRN - KINH TẾ 

L
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các tôn giáo đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng chính 
đáng của mình,  để họ ngày càng tin tưởng hơn 
vào chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần 
tích cực xây dựng và bảo vệ quê hương. Đặc biệt, 
Tỉnh ủy Bình Thuận đã ban hành và chỉ đạo triển 
khai có hiệu quả Nghị quyết chuyên đề về “phát 
triển toàn diện dân sinh, kinh tế - xã hội vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số” và nhờ đó, đời sống của 
đồng bào dân tộc đã có sự cải thiện đáng kể, tỷ lệ 
hộ nghèo giảm còn 26,4% tổng số hộ; hệ thống kết 
cấu hạ tầng (điện. đường, trường, trạm, nhà văn 
hóa…) được đầu tư từng bước hoàn chỉnh, bộ mặt 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có sự thay đổi 
rõ rệt; dân chủ xã hội chủ nghĩa phát huy ngày 
càng tốt hơn trên cá lĩnh vực của đời sống xã hội; 
các phong trào thi đua hành động cách mạng của 
quần chúng được duy trì và ngày càng phát triển; 
niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của 
Đảng bộ ngày càng được củng cố và nâng cao. 

Công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị 
trong lực lượng vũ trang được coi trọng, các tổ 
chức đảng trong các lực lượng vũ trang phát huy 
vai trò lãnh đạo ngày càng tốt hơn. Bởi vậy, thế 
trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh 
nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân không 
ngừng được củng cố; tiềm lực quốc phòng, an 
ninh từng bước được tăng cường. Công tác tuyên 
truyền, giáo dục kiến thức quốc phòng trong cán 
bộ và nhân dân được đẩy mạnh dưới nhiều hình 
thức. Các lực lượng vũ trang trong tỉnh có bước 
trưởng thành, thể hiện rõ lòng trung thành với 
Đảng, với nhân dân, tuyệt đại đa số giữ vững bản 
lĩnh chính trị, nêu cao ý chí chiến đấu, nỗ lực phấn 
đấu hoàn thành nhiệm vụ. Việc nắm bắt, tham 
mưu và xử lý tình hình ngày càng chủ động và 
hiệu quả cao hơn. An ninh chính trị và trật tự an 
toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững, không 
có xảy ra “điểm nóng”. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, 
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghiêm túc nhận 
thấy một số tồn tại, hạn chế phải sớm khắc phục, 
đó là việc xây dựng các quy hoạch tổng thể phát 
triển kinh tế - xã hội ở các địa phương đến năm 
2020 còn chậm, chất lượng công tác quy hoạch 
chưa cao. Việc xây dựng khu vực phòng thủ, thế 
trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và 
biên phòng toàn dân có mặt chưa vững chắc. Hệ 
thống chính trị cơ sở trên địa bàn chiến lược chưa 
thực sự vững mạnh về mọi mặt, chưa sâu sát; việc 
nắm tình hình, nắm địa bàn có lúc, có nơi chưa 
sâu sát, thiếu tính kịp thời. 

Một số bài học kinh nghiệm rút ra từ thực 
tiễn 

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 8 khóa IX, Đảng bộ tỉnh Bình Thuận 
rút ra một số kinh nghiệm bước đầu: 

1-Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục làm 
cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy 
đủ, sâu sắc 2 nhiệm vụ chiến lược trong tình hình 
mới để từ đó ra sức góp phần xây dựng vững chắc 
nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ quê hương, đất 
nước bằng những hành động cụ thể, thiết thực. 

2-Bám sát sự chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương; 
quán triệt nghiêm túc và vận dụng sáng tạo các 
quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà 
nước về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 
đồng thời phải phân tích đúng tình hình thực tế 
của tỉnh để đề ra những giải pháp cụ thể, phù hợp, 
sát thực. Trên cơ sở đó, phát động mạnh mẽ, đều 
khắp phong trào thi đua hành động cách mạng của 
quần chúng; huy động sức mạnh của cả hệ thống 
chính trị và của toàn dân, quyết tâm thực hiện có 
kết quả cá mục tiêu, chương trình, nhiệm vụ đã đề 
ra. 

3-Vấn đề cốt lõi là phải xây dựng  tổ chức đảng 
trong sạch, vững mạnh đi đơi với phát huy hiệu 
lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ 
thống chính trị; coi trong và luôn luôn giữ vững 
khối đoàn kết nhất trí trong đảng bộ, trước hết 
trong các cấp ủy, các cơ quan lãnh đạo, làm hạt 
nhân xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại 
đoàn kết toàn dân; làm thật tốt công tác vận động 
nhân dân, tạo dự đồng thuận cao trong xã hội; 
không ngừng củng cố, nâng cao niềm tin của nhân 
dân đối với sự lãnh đạo của đảng bộ, dựa vào 
nhân dân để củng cố quốc phòng an ninh, xây 
dựng vững chắc thế trận lòng dân. 

4-Ra sức xây dựng, phá triển kinh tế vững 
mạnh, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của 
nhân dân; chú ý quan tâm đúng mức vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, người 
nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng 
chiến cũ; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những 
vấn đề bức xúc đạt ra từ thực tế cuộc sống của 
nhân dân. 

5-Chú trọng xây dựng các lực lượng vũ trang 
vững mạnh toàn diện, đủ sức hoàn thành nhiệm 
vụ trong bất cứ tình huống nào. Bằng các biện 
pháp tích cực ra sức xây dựng vững chắc thế trận 
quốc pòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân 
nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân. 

6-Tổ chức đảng các cấp, trước hết là cá cấp ủy 
phải lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối và toàn diện 
nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội, củng cố và tăng cường quốc phòng – an 
ninh ở địa phương, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ 
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  
Để sự lãnh đạo của Đảng bộ luôn đóng va trò 

quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc trong tình hình mới ở Bình Thuận 

Trong thời gian tới, Bình Thuận xác định mục 
tiêu chung là: Huy động sức mạnh tổng hợp của 
Đảng bộ và quân dân toàn tỉnh, bằng mọi biện 
pháp tích cực và có hiệu quả, kiên quyết bảo vệ 
Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ 
nghĩa, bảo vệ dự nghiệp đổi mới, bảo vệ lợi ích 
quốc gia, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an tòn xã 
hội và nền văn hóa dân tộc; bảo vệ vững chắc 
thành quả cách mạng tỉnh nhà, góp phần bảo vệ 
vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 
trong mọi tình huống. Bởi vậy, Đảng bộ tỉnh Bình 
Thuận sẽ tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện 
tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 
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Số hộ người Chăm giàu lên qua lao động nông 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ngày càng 
nhiều. Tỷ lệ hộ nghèo giảm (còn 5,6%) thấp hơn 
so với bình quân chung của cả nước, các chỉ 
tiêu kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng bộ xã 
nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra đang từng bước đến 
đích… 

Thứ nhất, bằng nhiều hình thức phù hợp, làm 
tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, tiếp 
tục tạo sự chuyển biến đồng bộ, mạnh mẽ nhận 
thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của 2 nhiệm vụ 
chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao 
ý thức cảnh giác cách mạng, bồi dưỡng kiến thức 
quốc phòng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Thứ hai, tiếp tục xây dựng và không ngừng 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ 
chức trong hệ thống chính trị. Tập trung đúng mức 
hơn cho nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng. 
Nâng cao năng lực lãng đạo và sức chiến đấu của 
các tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, xây dựng 
tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh 
trên cơ sở hực hiện tiếp tục có kết quả nghị quyết 
Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp 
bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy 
mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giữ 
vững các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, 
đặc biệt phải luôn giữ vững khối đại đoàn kết nhất 
trí nội bộ trong từng tổ chức đảng, từng cơ quan, 
đơn vị; không ngừng củng cố niềm tin của nhân 
dân đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh. 

Thứ ba, không ngừng củng cố, mở rộng và phát 
huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. 
Phát huy đúng mực quyền làm chủ của nhân dân 
trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; đẩy mạnh 
hơn nữa phong trào thi đua yêu nước đều khắp 
trên các địa bàn. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình 
thức nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả công 
tác vận động nhân dân trong tình hình mới. Thực 
hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước về 
công tác dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư 
ở nước ngoài. 

Thứ tư, tạo môi trường thông thoáng, khuyến 
khích các thành phần kinh tế đầu tư khai thác có 

hiệu quả tiềm năng và lợi thế của địa phương, thúc 
đẩy nền kinh tế của tỉnh phát triển nhanh và vững 
chắc. Chú trọng khai thác và phát huy kinh tế biển 
gắn chặt với bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ 
vững chắc an ninh vùng biển. Phát triển kinh tế đi 
đôi với đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, giáo dục, 
y tế, bảo đảm các chính sách an sinh xã hội và 
phúc lợi xã hội, chăm lo đúng mức đời sống vật 
chất và tinh thần của nhân dân. Phải kiên quyết 
gìn giữ và phát huy truyền thống lịch sử, đạo lý và 
những giá trị, bản sắc văn hóa của dân tộc, của 
địa phương; đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa” vào thực chất; đẩy 
mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ 
quốc; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn 
xã hội, bảo đảm cuộc sống an bình cho nhân dân. 

Thứ năm, tiếp tục xây dựng nền quốc phòng 
toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế 
trận biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực 
phòng thủ vững chắc; xây dựng các lực lượng vũ 
trang gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững 
mạnh toàn diện. xây dựng huyện đảo Phú Quý 
vững về kinh tế, mạnh về quốc phòng. 

Thứ sáu, tăng cường phát huy vai trò lãnh đạo 
của các cấp ủy, sự chỉ đạo, điều hành và quản lý 
của ủy ban nhân dân các cấp; phát huy đầy đủ 
trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 
tổ chức đoàn thể chính trị, vai trò nòng cốt của các 
lực lượng vũ trang, huy động sức mạnh tổng hợp 
của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân 
trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn toàn 
tỉnh. 

Huỳnh Văn Tí 

Tạp chí Cộng sản.- 2014.- Số 856  

(tháng 2).- Tr.72

_________________________________________ 

ÔÛ NÔI BÍ THÖ CAÁP UÛY – CHUÛ TÒCH UBND XAÕ LAØ MOÄT PHUÏ NÖÕ CHAÊM 
ó là xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình 
Thuận và Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND là chị 

Thanh Thị Thắng, người dân tộc Chăm, con gái một 
Tổng sư cả đạo Hồi Bà Ni. Khi triển khai chủ trương 
thí điểm mô hình “nhất thể hóa” bí thư – chủ tịch 
UBND cấp xã, Huyện ủy Bắc Bình nghĩ ngay đến 
chị… 

Dịu dàng, đằm thắm, chị có nét rất đặc trưng của 
người phụ nữ Chăm, nhưng ẩn sâu trong chị là tư 
chất một cán bộ lãnh đạo, quản lý. Ngay trong một 
chiều làm việc với Đoàn công tác chúng tôi, giải lao ít 
phút chị vẫn tranh thủ giải quyết một số công việc của 
xã, nhẹ nhàng và quyết đoán. Nhiều người hỏi: “Làm 
sao chị có thể đảm nhiệm một lúc không chỉ vai trò 
người chủ gia đình, mà còn 2 chức danh quan trọng 
nhất của bộ máy đảng, chính quyền ở xã, chưa kể 
đồng thời là bí thư chi bộ quân sự”? Chị cười lấp 
lánh: “Mình cố gắng một phần, còn nhờ gia đình ủng 
hộ, anh em, đồng chí giúp đỡ thôi!”. 

Phan Thanh là một trong những xã có tỷ lệ đồng 
bào Chăm cao nhất tỉnh Bình Thuận (91%). Tất cả bà 

con người Chăm ở đây đều theo đạo Bà La Môn và 
Hồi Bà Ni. Tuy thuộc 2 cộng đồng tôn giáo khác 
nhau, nhưng cùng chung sự lãnh đạo, chỉ đạo thống 
nhất của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ xã đến 
thôn nên bà con dân tộc Chăm rất đoàn kết, luôn gắn 
bó, thân thiện với đồng bào Kinh và Nùng – 2 dân tộc 
chỉ chiếm 9% dân số còn lại của xã. Công tác xây 
dựng đảng, chính quyền, xây dựng nông thôn mới 
nhờ vậy khá thuận lợi, được bà con các dân tộc đồng 
lòng, tích cực hưởng ứng. 

Với người Chăm, chủ gia đình trước nay luôn là 
phụ nữ. Vai trò càng cao thì trách nhiệm càng nhiều, 
nên đi đến đâu cũng đều dễ thấy hình ảnh “luôn tay, 

Đ 
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luôn chân” của người phụ nữ Chăm. Họ quyết định 
phương thức làm kinh tế, truyền cho con, nhất là con 
gái nghề truyền thống gia đình, dạy cho con lễ nghi 
dân tộc. Quanh quẩn bên cái bàn xoay làm gốm, bên 
bếp lửa lo mọi chuyện gia đình nhưng người bà, 
người mẹ vẫn không ngừng động viên, sẵn sàng tạo 
điều kiện tốt nhất cho con học tập, để được ra với xã 
hội, để làm được những nghề mà họ hằng ao ước, 
nhất là làm thầy giáo và thầy thuốc. Có lẽ vì vậy nên 
chị Thanh Thị Thắng luôn được ủng hộ của gia đình, 
sự giúp đỡ, chia sẻ của cấp ủy, chính quyền, của anh 
em, đồng chí. Từ năm 2004, việc quy hoạch các 
chức danh cán bộ xã bắt đầu thực hiện ở Phan 
Thanh. Trên cơ sở quy hoạch, công tác đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ được tích cực xúc tiến. Năm 2006, chị 
Thắng được cử đi đào tạo chuyên môn, đến nay chị 
đã có bằng cao đẳng. Cùng với chị, 11 đồng chí trong 
quy hoạch cấp ủy cũng lần lượt sắp xếp việc nhà, 
việc cơ quan để đến thứ bảy và chủ nhật thì “hóa 
thân” thành sinh viên đại học. Tài liệu, sách vở, học 
phí do địa phương “lo”. Nhờ vậy, bên cạnh sự quan 
tâm, tạo điều kiện của các cấp, sự nỗi lực, quyết tâm 
của mỗi cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng đã đem 
đến những kết quả đáng kể. Trong số 71 cán bộ, 
công chức chuyên trách, bán chuyên trách xã và thôn 
của Phan Thanh, đến cuối năm 2012 đã có 80,3% 
đạt trình độ học vấn THPT; 57,7% có trình độ chuyên 
môn từ trung cấp trở lên; 25,4% có trình độ trung, 
cao cấp và 50% sơ cấp lý luận chính trị; 100% đã 
qua lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước. So 
với quy định của Bộ Nội vụ thì 90% cán bộ, công 
chức chuyên trách Phan Thanh hiện đã đạt chuẩn. 

Không chỉ chăm lo đào tạo cán bộ, Đảng ủy xã 
luôn chú trọng đến công tác đảng viên. Tuy chỉ là một 
xã nhỏ (diện tích 2.898ha), dân số không nhiều 
(1.753 hộ, 8.238 khẩu), điều kiện phát triển kinh tế 
cũng chỉ ở mức trung bình, nhưng Đảng bộ hiện đã 
có 11 chi bộ trực thuộc Đảng ủy, trong đó có 7 chi bộ 
thôn, 3 chi bộ trường học và 1 chi bộ quân sự, với 89 
đảng viên (38 nữ, 61 dân tộc Chăm). Năm 2012 toàn 
Đảng bộ có 77,5% đảng viên được đánh giá xếp loại 
đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, 7 chi bộ hoàn 
thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ yếu kém. 
Công tác phát triển đảng viên tạo nguồn cán bộ cho 
địa phương được chú trọng, tỷ lệ đảng viên trẻ dưới 

30 tuổi chiếm 33,7%. Nhờ vậy, tuổi bình quân của 
cán bộ xã Phan Thanh hiện nằm trong độ “trẻ”: 35 
tuổi đối với cán bộ, công chức chuyên trách, 32 tuổi 
đối với cán bộ không chuyên trách. Ở đây cán bộ, 
đảng viên nữ và người Chăm được cấp ủy đặc biệt 
quan tâm: 31% cán bộ xã, thôn là nữ; 94,4% cán bộ 
xã, thôn, 92,3% đảng ủy viên, 75% ủy viên ban 
thường vụ là người Chăm. Bí thư đảng ủy đồng thời 
là Chủ tịch UBND Thanh Thị Thắng là người được 
cấp trên tin tưởng, giới thiệu tái cử bí thư nhiệm kỳ 
thứ hai và được đảng viên trong Đảng bộ đồng tình, 
tín nhiệm. Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận nhiệm 
kỳ 2010-2015, chị là đại biểu chính thức được bầu đi 
dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng 
với số phiếu cao. 

Chúng tôi được chị Thắng dẫn đi thăm một số gia 
đình người Chăm, gặp gỡ những đảng viên trẻ, trò 
chuyện với Tổng sư cả và nhiều chức sắc, tín đồ đạo 
Hồi Bà Ni. Dạo bước trên những con đường quê mà 
đa phần đã bê tông hóa, nhìn những ngôi nhà nông 
thôn được đánh số, trong làng không còn một mái 
tranh nào; nghe các chị, các mẹ, các vị chức sắc tôn 
giáo nói về niềm tin đối với Đảng, Nhà nước, ngắm 
những gương mặt vui tươi, phấn khởi, thân thiện của 
bà con khi đón Đoàn cán bộ về thăm, chúng tôi hiểu 
chị Thắng cùng các đồng chí trong cấp ủy đảng, 
chính quyền, mặt trận và các đoàn thể từ xã đến thôn 
ở đây đã rất cố gắng và thành công. Số hộ người 
Chăm giàu lên qua lao động nông nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp, dịch vụ ngày càng nhiều. Tỷ lệ hộ 
nghèo giảm (còn 5,6%) thấp hơn so với bình quân 
chung của cả nước, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà 
Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra đang 
từng bước đến đích… 

Chia tay nữ đồng chí trên đôi vai đang vững gánh 
cả hai tránh nhiệm Bí thư – Chủ tịch, chúng tôi thầm 
tin và mong xã Phan Thanh ngày càng đổi mới, phát 
triển, đảng bộ và chính quyền xã ngày càng vững 
mạnh, để những gì mà chị Thanh Thị Thắng tâm 
huyết trở thành hiện thực, để vùng quê người Chăm 
đã qua thời khó nhọc càng trở nên giàu có, văn minh. 

Trương Thị Bạch Yến 

Xây dựng Đảng.- 2014.- Số 1.- Tr.50 
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hiều 24/3, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình 
và đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh Bình 

Thuận, về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, kết 
quả thực hiện nhiệm vụ của ngành nội vụ tỉnh và những 
nhiệm vụ trọng tâm năm 2014. 

Đánh giá cao những thành tựu kinh tế- xã hội của 
tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, Bộ trưởng Nguyễn 
Thái Bình đề nghị ngành nội vụ tỉnh Bình Thuận cần 
bám sát hai nội dung cơ bản là Chương trình tổng thể 
cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011- 2020, 
trong đó lưu ý cải cách về thể chế, về thủ tục hành 
chính, về tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ 
công chức, viên chức và cải cách hành chính công và 
Đề án cải cách công vụ, công chức mà Thủ tướng 
Chính phủ đã phê duyệt. 

Bộ trưởng lưu ý ngành Nội vụ tỉnh Bình Thuận cần 
phối hợp tốt với các sở, ngành tham mưu cho Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật 
đúng trình tự Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật; đơn giản hóa các thủ tục hành chính để tạo môi 
trường thông thoáng cho người dân, cho doanh nghiệp, 
doanh nhân và các nhà đầu tư. Ngành cũng cần thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ tỉnh đến các 
huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn; chuẩn bị thực 
hiện một cửa liên thông hiện đại ở cấp huyện và tương 
đương… 

Trong năm 2013, ngành nội vụ Bình Thuận đã khắc 
phục những khuyết điểm qua kiểm điểm theo Nghị quyết 
Trung ương 4. Công tác cải cách hành chính tiếp tục 
được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến tích cực, chỉ số 
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Bình Thuận năm 
2013 tăng 25 bậc (từ vị trí 47 lên vị trí thứ 22). Tỉnh tổ 
chức thi tuyển chức danh lãnh đạo tại một số đơn vị, thi 
tuyển viên chức ngành y tế theo nguyên tắc cạnh 
tranh... 

TTXVN 
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014 – Trung Ương Đoàn chọn là NĂM THANH 
NIÊN TÌNH NGUYỆN. Chúng ta, đặc biệt là 

những người trẻ sẽ cống hiến những gì để chung 
tay xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn! Hãy cùng ghi 
DẤU CHÂN TÌNH NGUYỆN của mình ở những nơi 
gian khó, nơi người dân và Tổ quốc cần. 

Quan niệm “Tình nguyện đơn thuần là truyền 
lửa và giữ lửa”, Trần Anh Trung (SN 1993), Chủ 
nhiệm CLB Tình nguyện Phan Thiết (Bình Thuận) 
đã tổ chức nhiều chương trình tình nguyện ý 
nghĩa, thiết thực. 

THÂM NIÊN TÌNH NGUYỆN 

Trần Anh Trung hiện là sinh viên năm thứ 3 
chuyên ngành quản trị kinh doanh tổng hợp (ĐH 
Phan Thiết). Hăng hái tham gia các hoạt động tình 
nguyện, năm 2013, Trung đạt giải Gương mặt triển 
vọng của giải thưởng tình nguyện Chim Én do tập 
đoàn FPT tổ chức. 

Ngay từ những năm học phổ thông trung học ở 
một vùng quê xã Hàm Kiệm (huyện Hàm Thuận 
Nam, Bình Thuận), Anh Trung đã thành lập Nhóm 
tình nguyện Nét Bút Xanh, thuộc xã Đoàn. Với 24 
thành viên, Nét Bút Xanh tổ chức thực hiện nhiều 
họa động thiết thực, ý nghĩa như dọn dẹp vệ sinh 
môi trường, trồng cây xanh… tại địa phương. Trở 
thành sinh viên, Trung tiếp tục tham gia các hoạt 
động Đoàn, Hội trong môi trường đại học. Mong 
muốn kết nối nhiều bạn trẻ cùng sở thích làm 
nhiều việc vì cộng đồng, Trung thành lập CLB Sinh 
viên tình nguyện Phan Thiết (tháng 1/2012) và 
điều hành cho đến nay. Trung chia sẻ: “Thành lập 
CLB tình nguyện giúp bản thân tôi và những người 
khác tham gia thực hiện nhiều hoạt động vì cộng 
đồng hơn. CLB Sinh viên tình nguyện Phan Thiết 
ra đời với mục đích làm công tác xã hội. Quan 
trọng hơn hướng tới kết nối các tổ chức, cá nhân 
yêu thích các hoạt động từ thiện thành một mạng 
lưới tình nguyện vì cộng động Bình Thuận, để 
chung tay làm những việc hữu ích”. 

Sau hơn hai năm ra đời, CLB có nhiều hoạt 
động, chương trình bám sát chủ đề về giáo dục, từ 
thiện, môi trường, kỷ năng sống, hiến máu như: 
chương trình Vì mái ấm mồ côi; Cùng em vui đến 
trường; Hội trại tuyên truyền an ninh biển đảo; 
Tiếp bước cho sinh viên đến trường; Tiệc tất niên 
“tết đậm đà tình thân” cho các em nhỏ có hoàn 
cảnh đặc biệt; Mang lì xì đỏ đến với người già neo 
đơn trong dịp Tết đến xuân về… Thêm nữa, CLB 
còn thành lập Đội Ngân hàng máu sống vận động 
hiến máu tình nguyện và hiến máu khẩn cấp. Đến 
nay, Đội đã hiến được 150 đơn vị máu; lập danh 
sách những tình nguyện viên có nhóm máu 
hiếm… Thành viên chính thức CLB đến nay đã lên 
tới 126 người, bao gồm nhiều sinh viên các trường 
đại học, cao đẳng tỉnh Bình Thuận. 

Không ngừng lớn mạnh, nhưng ít ai biết có 
những thời điểm khó khăn Trần Anh Trung cùng 
CLB Sinh viên tình nguyện Phan Thiết tưởng 
chừng phải ngừng hoạt động. Để có kinh phí hoạt 

động, Trung và mọi người thực hiện nhiều hoạt 
động gây quỹ như bán hoa, quà lưu niệm, bánh 
kẹo vào các dịp lễ, Tết; vận động các mạnh 
thường quân ủng hộ. Đến nay, CLB Sinh viên tình 
nguyện Phan Thiết là một phần của Trung tâm 
nguồn nhân lực tình nguyện thuộc T.Ư Đoàn. Chia 
sẻ bí quyết truyền lửa đam mê vượt qua những 
khó khăn, Trung nói: “Luôn chia sẻ để mọi người 
hiểu ý nghĩa  của mỗi hoạt động tình nguyện vì 
cộng đồng. Tham gia vì ý nghĩa xã hội của tình 
nguyện các bạn trẻ sẽ gắn bó, nhiệt huyết hơn”. 

TRANG BỊ KỸ NĂNG SỐNG 

Trong các lĩnh vực hoạt động của CLB, thủ lĩnh 
9x này tâm huyết với nội dung trang bị kỹ năng 
sống, phát triển năng lực con người. Năm 2013, 
Trung đã lên kế hoạch, kịch bản tổ chức chương 
trình tập huấn kỹ năng sống kéo dài 2 ngày tại đảo 
Kê Gà (Bình Thuận). Các tình nguyện viên đã học 
và thực hành các nội dung về leo núi không cần 
dây thừng, leo và xuống vách đứng bằng dây 
thừng; câu cá trên biển, bắt cua, nấu cơm bằng 
ống tre… Thêm nữa, để trả lời băn khoăn của 
nhiều bạn trẻ “sống để làm gì?”, Trung chủ động 
liên hệ, tổ chức diễn đàn “Đi tìm và xây dựng giá 
trị Sống” thu hút nhiều sinh viên, thanh niên tham 
gia. Diễn giả là các doanh nhân, giảng viên thành 
đạt, người trẻ sớm thành công. Ngoài ra, CLB còn 
phối hợp tổ chức sinh hoạt kỹ năng Đội – giao lưu 
và giáo dục tinh thần sống có ích cho các em học 
sinh. Trung còn thường xuyên tham gia và cử ban 
điều hành tham gia các khóa học về năng lực lãnh 
đạo, điều hành; chương trình tập huấn, trang bị 
hành trang cho cuộc sống… nhằm nâng cao năng 
lực điều hành, quản lý đối với tổ chức nhóm, CLB. 
Hằng tháng, các thành viên trong CLB vẫn tham 
gia các buổi sinh hoạt theo những chuyên đề khác 
nhau. 

Bước sang năm 2014, Trung chia sẻ, hoạt động 
của CLB tiếp tục tập trung, đẩy mạnh nội dung đào 
tạo nhân lực về kỹ năng sinh tồn, kỹ năng mềm và 
nâng cao kiến thức. Bên cạnh đó, CLB sẽ liên kết 
với Xã Đoàn Hàm Cần (huyện Hàm Thuận Nam) 
thực hiện các phần việc xây dựng nông thôn mới 
như tổ chức các chương trình từ thiện; cải thiện 
môi trường, khơi thông dòng chảy kênh, rạch, 
phòng chống muỗi; giáo dục. Chàng thủ lĩnh trẻ và 
những thành viên CLB đang từng bước hoàn chỉnh 
và hiện thực hóa đề án phát triển nguồn nhân lực 
“Tuổi trẻ - Đức và Tài” hướng tới thành lập một 
doanh nghiệp xã hội. 

“Hoạt động tình nguyện cũng như nhiệt huyết 
của tuổi trẻ luôn cần có sự bền vững và lan tỏa. 
Ngọn lửa của tuổi trẻ phải được cháy từ từ và 
bùng sáng. Chỉ có vậy, các bạn mới thực sự cảm 
nhận sự thiêng liêng của hai chữ Tình nguyện” – 
Trần Anh Trung. 

Mai Xuân Tùng 

Tiền phong.- 2014.- Số 48  
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KEÁT QUAÛ CAO, NHÔØ TOÅ CHÖÙC KEÁT QUAÛ CAO, NHÔØ TOÅ CHÖÙC KEÁT QUAÛ CAO, NHÔØ TOÅ CHÖÙC KEÁT QUAÛ CAO, NHÔØ TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN TOÁTTHÖÏC HIEÄN TOÁTTHÖÏC HIEÄN TOÁTTHÖÏC HIEÄN TOÁT    
ăm 2013, Hội CCB huyện Hàm Thuận Bắc, 
tỉnh Bình Thuận được đánh giá là đơn vị thực 

hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm 
hương đạo đức Hồ Chí Minh” có rất nhiều sáng 
tạo sinh động và hiệu quả. Nơi đây đã gắn cuộc 
vận động với các phong trào thi đua “CCB gương 
mẫu”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa”, “Chung sức chung lòng xây dựng nông thôn 
mới”… Nổi nhất là chuyện mỗi cán bộ lãnh đạo 
các cấp đăng ký “làm gương” bằng 1 hoặc 2 việc 
làm cụ thể để “nêu gương” ngay trong sinh hoạt 
chi bộ, trong làng xã. Chuyện xôn xao khắp vùng 
nữa là nơi đây xuất hiện nhiều mô hình kinh tế 
hiệu quả như: CCB Lê Văn Hồng (thôn Liêm Bình, 
xã Hồng Liêm), biến sườn đồi đá cuội thành vườn 
thanh long 4 ha, thu nhập mỗi năm 1 tỷ đồng; xã 
Đa Mi có 9 hội viên, trồng 49,5 ha cà phê, thu 
nhập bình quân trên 210 triệu đồng/hộ/năm… Rồi 

chuyện CCB Trương Văn Kiệt (ở xã Hồng Liêm) tự 
nguyện hiến 500m2 đất, lại còn ủng hộ “thêm” 20 
triệu đồng; CCB Phạm Thanh (ở Hàm Chính) hiến 
840m2 đất và 80 triệu đồng; Hội CCB xã Đông 
Tiến, Đông Giang thì vận động anh em góp vốn 
xoay vòng giúp trên 30 hộ có công trình vệ sinh tự 
hoại… Chuyện sống nghĩa tình càng cảm động 
hơn: Hội gom góp tới 858 triệu đồng, dựng được 
19 nhà “Mái ấm đồng đội” cho hội viên khó khăn; 
tặng gần 300 suất quà cho CCB ốm đau; mua hơn 
200 bảo hiểm thân thể cho hội viên ở 13 cơ sở 
Hội; đóng góp quỹ “Tiếp bước cho em đến trường” 
tới 65 triệu đồng; còn ủng hộ quỹ “Vì Trường Sa 
thân yêu” vượt những 350% chỉ tiêu trên giao… 

Hồ Thanh Hương 
Báo Cựu chiến binh Việt Nam xuân Giáp Ngọ 2014 

_________________________________________ 

Ñoàng baøo daân toäc thieåu soá Bình Thuaän:  

g iaû m n gh eøo  n hô ø b aù m ña át  s aûn  x uaá tg iaû m n gh eøo  n hô ø b aù m ña át  s aûn  x uaá tg iaû m n gh eøo  n hô ø b aù m ña át  s aûn  x uaá tg iaû m n gh eøo  n hô ø b aù m ña át  s aûn  x uaá t 
ính đến nay, tỉnh Bình Thuận đã cấp hơn 4.755 
ha đất cho 4.037 hộ đồng bào dân tộc thiểu số 

(DTTS), nâng tổng diện tích đất sản xuất trong 
vùng DTTS toàn tỉnh lên 14.861 ha. Tỉnh cũng giao 
khoán cho gần 2.400 hộ đồng bào DTTS quản lý 
bảo vệ 86.431 ha, với mức giao khoán 200.000 
đồng/ha/năm, mỗi hộ có thêm thu nhập 7,26 triệu 
đồng/năm. Nhờ đó, đồng bào có thêm thu nhập ổn 
định và hạn chế được nạn phá rừng, lấn chiếm đất 
lâm nghiệp trái phép.  

Thời gian qua, phần lớn diện tích đất sản xuất 
được cấp, bà con đưa vào sử dụng đã phát huy 
được hiệu quả; sản lượng một số cây trồng có lợi 
thế như lúa nước, ngô lai tăng đáng kể. Nhiều xã 
vùng đồng bào DTTS như Đông Giang, Đông Tiến, 
La Dạ (Hàm Thuận Bắc); Hàm Cần, Mỹ Thạnh 
(Hàm Thuận Nam); La Ngâu (Tánh Linh), Phan 
Điền, Phan Hòa (Bắc Bình) và Phú Lạc, Phong 
Phú (Tuy Phong) đã chuyển đổi đất màu, đất rẫy 
sang trồng các loại cây cao su, điều, bông vải và 
thanh long… mang lại thu nhập cao, góp phần cải 
thiện đời sống.  

Hiện nay, đồng bào DTTS ở Bình Thuận đã 
thay đổi dần tập quán sản xuất, phát triển mạnh 
các loại cây trồng chủ lực, nhiều hộ ở xã Đông 
Giang như: chị K’Thị Yến, K’Văn Thinh, K’Văn Dốp 
thu nhập từ mủ cao su mỗi năm 30 đến 50 triệu 
đồng và không ít hộ có lãi từ trồng ngô lai từ 15 – 
25 triệu đồng/năm. Nhờ đó, giai đoạn 2003-2013, 
mỗi năm giảm hơn 4,2% hộ nghèo vùng đồng bào 
DTTS trong tỉnh. Đây cũng là mục tiêu để tỉnh 
phấn đấu đến năm 2015, giảm tỷ lệ hộ nghèo đối 
với đồng bào DTTS, vùng cao giảm còn dưới 15% 

và 7% đối với vùng đồng bào DTTS người 
Chăm...  

Tuy nhiên, nguy cơ nghèo và tái nghèo trong 
đồng bào DTTS rất cao. Ông Mai Sên, Trưởng ban 
Dân tộc tỉnh Bình Thuận cho biết, do công tác chỉ 
đạo điều hành của các ngành, các cấp chưa tập 
trung đúng mức; một số địa phương còn buông 
lỏng, thiếu kiểm tra, kiểm soát. Mặt khác do ý thức 
vươn lên để thóat nghèo chưa chuyển biến, tư 
tưởng trông chờ, ỷ lại sự hỗ trợ của nhà nước 
trong một bộ phận đồng bào còn khá nặng nề và 
nguyên nhân chính để tái nghèo là tình trạng lén 
lút sang nhượng đất, bán đất sản xuất, bán bò 
được vay để chăn nuôi… ở một số nơi chưa được 
xử lý, ngăn chặn kịp thời.  

Do đó, tỉnh Bình Thuận tập trung rà soát, giải 
quyết đất sản xuất cho bà con DTTS đang thiếu 
đất hoặc chưa có đất, đồng thời tăng cường các 
hoạt động hỗ trợ sản xuất, thúc đẩy chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện khí 
hậu, thổ nhưỡng từng địa bàn nhằm nâng cao hiệu 
quả sử dụng đất và bảo vệ rừng.  

Bên cạnh đó, tỉnh cũng huy động mọi nguồn lực 
đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh 
Chương trình xây dựng nông thôn mới, nhằm 
nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, thu hẹp 
khoảng cách về mức sống giữa vùng đồng bào 
DTTS với các vùng, miền khác trong tỉnh; kiên 
quyết xử lý không để đồng bào sang nhượng, bán 
đất sản xuất trái phép… dẫn đến tái nghèo. 

Tấn Hùng 

http://dangcongsan.vn/ .- 2014 
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MOÄT NAÊM KHÔÛI SAÉC NHIEÀU MAËT HOAÏT ÑOÄNG 
ăm 2013, Hội Người cao tuổi (NCT) phường Lạc 
Đạo, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận làm tốt công 

tác phát triển hội viên, chăm lo đời sống vật chất và tinh 
thần, bồi duỡng kiến thức chính trị - xã hội …Phát triển 
thêm 117 cụ, nâng tổng số hội viên lên 982/1.255 NCT 
toàn phường . Các đợt học tập, quán triệt nghị quyết, 
nghe thời sự…Hội NCT phường luôn dẫn đầu các đoàn 
thể về số lượt người tham gia. 

CLB Dưỡng sinh NCT phường ra đời cách đây 4 
năm, thường xuyên giao lưu nâng cao nhận thức và kết 
nối bạn bè, du lịch dã ngoại, góp vốn xoay vòng giúp 
nhau trong cuộc sống… Hội thi ka-ra-ô-kê NCT phường 
lần thứ nhất, 14/16 cụ được trao tặng phẩm. 

Gần 50 NCT sống trong các căn hộ mặt tiền đường 
Trần Hưng Đạo trở thành nòng cốt trong thực hiện 
“Điểm tuyến đường bảo đảm an toàn giao thông” do 
UBND phường đề ra. NCT kinh tế khá quan tâm, hỗ trợ 
gạo và nhu yếu phẩm cho những gia đình khó khăn. Các 
hoạt động như chăm sóc sức khỏe, mừng thọ, công 
nhận cá nhân “Tuổi cao – Gương sáng”… và phong trào 
“Toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò 
NCT” được quan tâm thực hiện. Quỹ hội cấp phường 
hình thành tạo tiền đề vật chất cho hoạt động Hội. 

Trần Thanh Châu 

Người cao tuổi.- 2014.- Số 25 

(ngày 12 tháng 12).- Tr.2 
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Taùnh Linh (Bình Thuaän):  

HOAØN THAØNH ÑAÏI HOÄI MAËT TRAÄN CAÁP CÔ SÔÛHOAØN THAØNH ÑAÏI HOÄI MAËT TRAÄN CAÁP CÔ SÔÛHOAØN THAØNH ÑAÏI HOÄI MAËT TRAÄN CAÁP CÔ SÔÛHOAØN THAØNH ÑAÏI HOÄI MAËT TRAÄN CAÁP CÔ SÔÛ 

ến nay, tất cả 14/14 xã, thị trấn trong huyện Tánh 
Linh đã hoàn thành công tác tổ chức Đại hội Mặt 

trận Tổ quốc ở cơ sở. 

Kết quả chung cho thấy, công tác chuẩn bị và tổ chức 
Đại hội đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong 
huyện thực hiện chu đáo, đúng quy định. Đại hội Mặt 
trận ở từng cơ sở đã thảo luận, đánh giá kết quả hoạt 
động của công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2008 – 2013, chỉ 
rõ những nguyên nhân của hạn chế, yếu kém đồng thời 
cho ý kiến và thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ mới 2014 

– 2019. Đại hội ở cấp cơ sở cũng đã hiệp thương dân 
chủ, cử ra 455 ủy viên UBMTTQ của 14/14 xã, thị trấn, 
nhiệm kỳ 2014 – 2019, trong đó có 14 Chủ tịch, 14 Phó 
Chủ tịch chuyên trách, 14 Phó Chủ tịch kiêm nhiệm, 94 
ủy viên là nữ, 48 ủy viên là người dân tộc thiểu số, 83 ủy 
viên là người có tôn giáo. 

Quỳnh Anh 

Đại đoàn kết.- 2014.- Số 72 

(ngày 13 tháng 3).- Tr.7 
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Tænh Bình ThuTænh Bình ThuTænh Bình ThuTænh Bình Thuaän: aän: aän: aän:     

Giaûm goïi khaùm tuyeån, taêng chaát löôïng thanh nieân nhaäp nguõ 
hững ngày giáp Tết cổ truyền, tin thầy giáo Nguyễn 
Phước Thiện, giáo viên Trường Trung học cơ sở 

(THCS) Lê Lợi, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận trúng 
tuyển nghĩa vụ quân sự đợt 1-2014 làm các học sinh ai 
cũng bâng khuâng, cảm động vì sắp phải chia tay người 
thầy giáo trẻ yêu quý của mình. Em Nguyễn Huyền 
Trang học sinh lớp 8-2 bộc bạch: “Chúng em rất vinh dự 
vì có người thầy sắp trở thành chiến sĩ Quân đội nhân 
dân Việt Nam”. Còn thầy Thiện thì nói: “Được nhập ngũ 
làm nghĩa vụ quân sự với Tổ quốc, tôi rất vui. Nếu được 
phân công nhận nhiệm vụ ở đơn vị đóng quân ở vùng 
sâu, biên giới, hải đảo, tôi nguyện đem kiến thức chuyên 
môn của mình góp phần cùng đơn vị làm tốt công tác 
dân vận, dạy chữ cho con em đồng bào nghèo. Những 
trí thức trẻ chúng tôi được nhập ngũ đợt này rất yên tâm 
vì cấp ủy, chính quyền địa phương đã có chủ trương bố 
trí công việc phù hợp sau khi xuất ngũ”. Tâm sự của 
thầy Thiện cũng là niềm vui chung của 24 cán bộ, công 
chức tỉnh tình nguyện nhập ngũ đợt này. 

Đại tá Phan Minh Hảo, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS 
tỉnh cho biết, trước đây, các địa phương gọi số lượng 
thanh niên khám tuyển nhiều nhưng chưa thực sự quan 
tâm đến chất lượng, nên mặc dù tốn kém nhiều công 
sức, kinh phí, nhưng hiệu quả đạt được vẫn còn nhiều 
hạn chế. Năm nay, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện ba khâu đột phá: Giảm gọi 
thanh niên khám tuyển; nâng tỷ lệ thanh niên trình độ 
cao đẳng, đại học, đảng viên; vận động cán bộ, công 
chức tình nguyện nhập ngũ. Tỉnh đã chủ động giao chỉ 
tiêu sớm và phân công rõ chức trách nhiệm vụ cho từng 

thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS); tổ chức 
tốt tập huấn, bồi dưỡng cho thành viên hội đồng NVQS 
xã. Cơ quan quân sự phối hợp chặt chẽ với các sở, 
ngành, trường học tuyên truyền, vận động cán bộ, công 
chức, sinh viên tốt nghiệp đại học, THPT tình nguyện 
nhập ngũ, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của bí 
thư chi bộ, trưởng thôn trong quản lý, lựa chọn nguồn, 
gắn với công tác phát triển Đảng. Các xã, huyện chủ 
động phát động các phong trào tạo điều kiện để thanh 
niên cống hiến và rèn luyện, qua đó phát hiện, lựa chọn, 
bồi dưỡng nguồn. Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng thực hiện 
tốt chính sách hậu phương quân đội. Năm 2013, các 
cấp, ngành đã giải quyết việc làm cho hơn 60% bộ đội 
xuất ngũ. Mỗi thanh niên nhập ngũ đợt 1-2014 được 
tặng quà trị giá 1 triệu đồng. Thời gian thanh niên tại 
ngũ, địa phương sẽ hỗ trợ gia đình quân nhân vay vốn 
ưu đãi để sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. 

Bằng những biện pháp hiệu quả trong tuyển chọn 
thanh niên nhập ngũ, nên đợt 1-2014, các địa phương 
tỉnh Bình Thuận chỉ gọi khám 2000 thanh niên, giảm 2 
lần so với đợt 1-2013. Qua khám tuyển, Hội đồng NVQS 
đã chọn được 943 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ đạt 
134% chỉ tiêu. Trong số đó, so với đợt 1-2013, thanh 
niên tốt nghiệp THPT tăng 10%; thanh niên trình độ cao 
đẳng, đại học tăng 2,5%; tỷ lệ đảng viên tăng 0,9%. 

Duy Hiển – Duy Thỉnh  

Quân đội nhân dân.- 2014.- Số 18974  

(ngày 4 tháng 2).- Tr.3 
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Haøm Thuaän Baéc vôùi thöïc hieän Chæ thò 03 cuûa Boä Chính trò 
ội CCB huyện Hàm Thuận Bắc có nhiều việc làm 
mang lại hiệu quả thiết thực đáng trân trọng như: 

Trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp 
tục đẩy mạnh cuộc vận động Học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Hội phối hợp với 
các tổ chức tín dụng, nhất là từ ngân hàng CSXH, 
tăng thêm nguồn vốn vay trên 15 tỉ đồng, với số vốn 
này Hội quản lý hơn 40 tỉ đồng, giải quyết cho hơn 4 
ngàn lượt hộ có vốn sản xuất kinh doanh, phát triển 
kinh tế, cải thiện đời sống, góp phần giảm nghèo 
trong nhân dân; phong trào CCB sản xuất kinh doanh 
giỏi có nhiều mô hình kinh tế làm ăn hiệu quả, như 
hội viên Lê Văn Hồng, ở thôn Liêm Bình xã Hồng 
Liêm là hội viên trẻ, biến sườn đồi đá cuội thành 
vườn thanh long 4 ha, thu nhập mỗi năm trên 1 tỉ 
đồng; xã Đa Mi có 9 hội viên trồng 49,5 ha cà phê thu 
nhập trên 200 triệu đồng mỗi hội viên một năm; hội 
viên các xã vùng cao đã tích cực vươn lên, như xã 
La Dạ có một số hội viên trồng trên 4 ha cao su; xã 
Đông Giang có 71 ha cao su của 78 hội viên, cho thu 
nhập bình quân hằng năm từ 100 đến 200 triệu đồng 
mỗi hộ… 

Hoạt động nghĩa tình càng sôi nổi: Cán bộ hội viên 
trong huyện đã tự nguyện đóng góp hơn 858 triệu 
đồng vào quỹ hỗ trợ CCB; góp bằng hiện vật quy 
tiền: 228 triệu, giúp cho hàng trăm lượt hội viên vay 
mượn lúc khó khăn; rồi đóng góp 295 triệu đồng vào 
quỹ "Mái ấm đồng đội", xây 19 nhà cho 19 hội viên. 
Hội quan tâm thăm hỏi, tặng 251 suất quà cho hội 
viên ốm đau, già yếu, với số tiền hơn 34 triệu đồng; 
có 13 cơ sở Hội xuất quỹ mua 200 thẻ bảo hiểm thân 
thể cấp cho anh chị em không có chế độ phụ cấp, 
góp phần động viên cán bộ Hội an tâm làm việc. Hội 
CCB xã Đông Tiến, Đông Giang là xã vùng cao đã 
vận động hội viên góp vốn xoay vòng giúp trên 40 hộ 
có công trình vệ sinh tự hoại; nhiều tập thể chi hội và 

hội viên tích cực tham gia góp quỹ "Tiến bước cho 
em đến trường" với số tiền 65 triệu đồng; góp quỹ "Vì 
Trường Sa thân yêu" hơn 21 triệu đồng. 

Dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác hằng năm, có gần 
200 cán bộ hội viên tập trung về Nhà truyền thống 
huyện cùng dự lễ báo công dâng Bác về thành tích 
trong phong trào "CCB làm theo gương Bác". Năm 
2013, Hội CCB huyện tiến hành khen thưởng, biểu 
dương 14 tập thể Hội và 25 cán bộ hội viên; Hội CCB 
huyện được UBND tỉnh tặng bằng khen 2 năm thực 
hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, đồng thời được 
Huyện uỷ Hàm Thuận Bắc biểu dương và gần đây 
Hội CCB huyện lại được T.Ư Hội CCB Việt Nam tặng 
bằng khen tại Hội nghị tuyên dương việc Học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do T.Ư 
Hội tổ chức tại TP Cần Thơ. 

Tuy nhiên, để thực hiện tốt hơn, BCH Hội CCB 
Hàm Thuận Bắc đã hạ quyết tâm: 

1- Phải thường xuyên sinh hoạt, quán triệt cho cán 
bộ hội viên có nhận thức sâu sắc về mục đích, nội 
dung và ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm 
gương Bác. 

2- Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện 
phải sát với tình hình của địa phương (vùng, miền) và 
điều kiện cụ thể của từng cấp Hội, đồng thời phải gắn 
với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. 

3- Phải theo dõi, phát hiện, bình chọn, xây dựng 
điển hình, phát động nhân rộng trong tổ chức Hội và 
kịp thời biểu dương khen thưởng để động viên phát 
triển ngày càng rộng khắp và có chất lượng hơn. 

Thanh Phương 

Cựu chiến binh Việt Nam.- 2014.- Số 1008  

(ngày 27 tháng 2).- Tr.6 

 

ÑÖÙC LINH: BAN THANH TRA NHAÂN DAÂN GIAÙM SAÙT 79 COÂNG TRÌNH PHUÙC LÔÏI 
Trong năm 2013, Ban Thanh tra nhân dân ở các xã, thị trấn đã tham gia giám sát UBND cấp xã, thị trấn giải quyết 

đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân là 166 đơn, trong đó, đã giải quyết xong 145 đơn (đạt 87,4%) tham gia giám 
sát việc huy động nhân dân đóng góp làm giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy, giao thông nội 
đồng, đóng góp các loại quỹ, thực hiện chế độ chính sách đối với người có công, hỗ trợ tiền Tết, cứu trợ hộ nghèo, 
khảo sát, bình xét, xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa... Ban Giám sát đầu tư cộng đồng 13/13 xã, thị trấn đã xây 
dựng kế hoạch hoạt động 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 và nhân dân đóng góp. 

Đức Nga 

Đại đoàn kết.- 2014.- Số 37 (ngày 6 tháng 2).- Tr.7 
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Kyû Kyû Kyû Kyû nieäm 12 naêm ngaøy thaønh laäp CLB thô nieäm 12 naêm ngaøy thaønh laäp CLB thô nieäm 12 naêm ngaøy thaønh laäp CLB thô nieäm 12 naêm ngaøy thaønh laäp CLB thô ----    cacacaca 

gày 16/2, Hội Người cao tuổi (NCT) phường Xuân 
An, TP Phan Thiết tổ chức kỉ niệm 12 năm thành 

lập CLB thơ – ca, ra mắt tập thơ “Tiếng lòng” lần thứ 12. 
CLB thành lập năm 2003, ban đầu chỉ có 7 thành viên. 
Năm 2009, được UBND phường ra quyết định kiện toàn 
thành CLB thơ – ca Xuân An với 17 thành viên, đến nay 
có 41 thành viên. CLB phát triển, thu hút đông đảo NCT 
gắn bó từ khi thành lập đến nay. Cụ Nọ, người cao tuổi 
nhất (97 tuổi) đến dự, truyền hơi ấm tới các thành viên, 
thu hút sự tham gia của nhiều phường: Phú Trinh, Phú 

Thuỷ, Bình Hưng, Mũi Né… và 4 thành viên CLB đờn ca 
tài tử phường Đức Long. 

Nhân dịp này tập thơ “Tiếng lòng” xuất bản 87 bài thơ 
của 19 tác giả trong đó có 3 bài của tác giả ở CLB thơ-
ca phường Mũi Né. 

Việt Quang 

Người cao tuổi.- 2014.- Số 30 

(ngày 20 tháng 2).- Tr.2 
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Taêng cöôøng quaûn lyù coâng taùc An toaøn, veä sinh lao ñoäng 
heo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Thuận, từ khi Bộ luật 
Lao động có hiệu lực, ngoài công tác thông tin tuyên 

truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ 
quan ban ngành trong tỉnh như: Sở LĐ-TB&XH, Liên 
đoàn lao động tỉnh, Sở Công thương, Sở Y tế đã có 
những lớp tập huấn hướng dẫn về công tác an toàn, vệ 
sinh lao động (ATVSLĐ) và phối hợp kiểm tra các doanh 
nghiệp thực hiện pháp luật lao động theo chỉ đạo của 
UBND tỉnh. 

Trong năm 2013, Sở LĐ-TB&XH đã tích cực tổ chức 
triển khai công tác ATVSLĐ như tham mưu cho UBND 
tỉnh ban hành kế hoạch về thực hiện Chương trình quốc 
gia ATVSLĐ năm 2013 với tổng kinh phí thực hiện là 
740 triệu đồng. Tổ chức thành công lễ mít ting hưởng 
ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 15 năm 
2013. Tổ chức 02 lớp huấn luyện ATVSLĐ cho cán bộ 
Phòng LĐ-TB&XH các huyện và các xã, phường, thị trấn 
trong tỉnh (huyện Hàm Thuận Nam, huyện Hàm Thuận 
Bắc, huyện Phú Quý, thành phố Phan Thiết, huyện Bắc 
Bình, huyện Tuy Phong) với tổng số học viên tham gia là 
124 người. Tổ chức 03 lớp huấn luyện an toàn lao động, 
vệ sinh lao động cho 241 học viên/79 doanh nghiệp. 
Phối hợp với Văn phòng đại diện VCCI tại Bình Thuận tổ 
chức Hội nghị tập huấn về “Quản lý vệ sinh lao động, 
sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp” cho 150 
người sử dụng lao động và cán bộ quản lý tại các doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ huấn luyện an toàn vệ 
sinh lao động cho 315 lao động tại 03 doanh nghiệp. 

Nhờ tăng cường công tác lãnh đạo, tập huấn, hướng 
dẫn, tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác 
ATVSLĐ trong doanh nghiệp và người lao động mà 
trong các năm qua công tác ATVSLĐ ở Bình Thuận 
hàng năm đều có sự chuyển biến rõ rệt. Các mục tiêu cụ 
thể đặt ra hàng năm đều đạt, như hàng năm giảm 5% 
tần suất tai nạn lao động như khai thác khoáng sản; 
ngành điện; xây dựng; kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. 
Hàng năm tăng 5% số cơ sở tổ chức khám sức khỏe 
định kỳ cho người lao động, tăng 5% số người lao động 
được khám bệnh nghề nghiệp, tăng 3% số cơ sở được 
giám sát môi trường lao động. 100% người lao động làm 
việc trong môi trường nguy hiểm, độc hại được trang bị 
phương tiện bảo vệ cá nhân và các thiết bị khác có liên 
quan để bảo vệ an toàn lao động. Có trên 60% người sử 
dụng lao động, người lao động trong các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ, cơ sở sản xuất kinh doanh khu vực hợp tác 
xã; 40% lao động trong khu vực sản xuất nông nghiệp 
được phổ biến thông tin phù hợp về an toàn vệ sinh lao 
động. Đảm bảo 100% người lao động đã xác nhận bị tai 
nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được chăm sóc sức 
khỏe và phục hồi chức năng lao động. 100% số vụ tai 
nạn lao động chết người trong các doanh nghiệp, cơ sở 
sản xuất kinh doanh được điều tra, xử lý. 

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác ATVSLĐ trên địa 
bàn tỉnh Bình Thuận trong thời gian đến theo Chỉ thị số 
29-CT/TƯ ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư, Trung ương 
Đảng (khóa XI) về đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong 
thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc 
tế, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Thuận đã tham mưu cho 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành 
động cụ thể về công tác ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh. Tỉnh 
ủy Bình Thuận đã chỉ đạo Cấp ủy đảng, chính quyền các 
cấp, các tổ chức và các doanh nhiệp cần xác định công 
tác ATVSLĐ là nhiệm vụ quan trọng và đưa vào chương 
trình, kế hoạch hoạt động hàng năm. Gắn công tác 
ATVSLĐ  với việc học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 03-CT/TW ngày 
14/5/2011 của Bộ Chính trị. Ban hành các tiêu chí, 
chuẩn mực về ATVSLĐ trong các cơ quan, tổ chức, 
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Đổi mới nội 
dung, đa dạng hóa hình thức, cần ưu tiên tuyên truyền, 
giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm về ATVSLĐ đối 
với đội ngũ các ngành, doanh nghiệp và người sử dụng 
lao động. 

Tăng cường công tác phổ biến kinh nghiệm, phương 
pháp và kỹ năng phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên 
địa bàn tỉnh. Khắc phục triệt để, xử lý nghiêm tình trạng 
người sử dụng lao động vi phạm các quy định, không 
thực hiện trách nhiệm bảo đảm ATVSLĐ cho người lao 
động và việc người lao động mới chỉ quan tâm đến việc 
làm, thu nhập mà xem nhẹ bảo đảm ATVSLĐ cho chính 
mình. Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao hiểu biết, 
kỹ năng phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 
và bảo đảm vệ sinh lao động cho người lao động: Đưa 
nội dung ATVSLĐ vào chương trình đào tạo, giáo dục 
nghề nghiệp tại các trường trên địa bàn tỉnh. Các cơ sở 
đào tạo và giáo dục, đặc biệt là đào tạo nghề, các doanh 
nghiệp, người sử dụng lao động có biện pháp lồng ghép 
giữa việc đào tạo kiến thức chuyên môn, nâng cao tay 
nghề với việc nâng cao trình độ, kỹ năng phòng ngừa tai 
nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quản lý rủi ro, bảo đảm 
vệ sinh lao động cho người lao động. 

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; xác 
dịnh rõ trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp, 
các tổ chức, cơ quan, người sử dụng lao động để xảy ra 
mất an toàn lao động, vệ sinh lao động. Kịp thời khen 
thưởng đối với các tổ chức, cá nhân làm tốt; xử lý 
nghiêm các vi phạm pháp luật về ATVSLĐ. 

Ngọc Minh 

Lao động xã hội.- 2014.- Số 1 

(ngày 1 tháng 1).- Tr.47 

    

XAÂY DÖÏNG CUÏM COÂNG NGHIEÄXAÂY DÖÏNG CUÏM COÂNG NGHIEÄXAÂY DÖÏNG CUÏM COÂNG NGHIEÄXAÂY DÖÏNG CUÏM COÂNG NGHIEÄP CHEÁ BIEÁN SAÂU TITAN NAM BÌNH THUAÄNP CHEÁ BIEÁN SAÂU TITAN NAM BÌNH THUAÄNP CHEÁ BIEÁN SAÂU TITAN NAM BÌNH THUAÄNP CHEÁ BIEÁN SAÂU TITAN NAM BÌNH THUAÄN 
(SGGP).– Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư (BIDICO) phối hợp Công ty CP Công 
nghiệp Khoáng sản Bình Thuận (KSA) vừa tổ chức động thổ xây dựng Cụm công nghiệp Thắng hải II 
thuộc huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Đây là bước khởi động tiến tới hình thành Cụm công nghiệp chế 
biến sâu titan Nam Bình Thuận, qua đó, hướng đến khai thác hiệu quả nhất tài nguyên quặng sa khoáng 
của địa phương. Cụm công nghiệp Thắng Hải II có diện tích 40 ha được quy hoạch dành cho những dự 
án chế biến sâu titan với quy mô lớn. Do vậy, chủ đầu tư quyết định tập trung đầu tư xây dựng 3 nhà 
máy chế biến sâu về xỉ titan với tổng công suất thiết kế khoảng 180.000 tấn/năm, từ nay đến 2018 

Nguyên Vũ 

Sài gòn giải phóng.- 2014.- Số 15 (ngày 15 tháng 01).- Tr. 6 
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BAØN GIAO MAËT BAÈNG QUOÁC LOÄ 1: BÌNH THUAÄN VEÀ ÑÍCH SÔÙM 
ình Thuận là một trong 4 tỉnh được Thủ 
tướng Chính phủ tặng bằng khen và biểu 

dương do làm tốt công tác  đền bù, giải phóng 
mặt bằng QL1. Tính đến ngày 24.3, toàn tuyến 
QL1 đi qua tỉnh này (dài 169,38 km) đã giải phóng 
mặt bằng đạt 99,7%, nhanh nhất so với cả nước. 

 
“Điểm nóng” chợ Phú Long thuộc H.Hàm Thuận Bắc đã bàn giao 

xong mặt bằng để triển khai thi công - Ảnh: Quế Hà 

Bí thư Tỉnh ủy ra tay! 

Cứ mỗi sáng thứ 2 hằng tuần, đúng 7 giờ sáng, 
đích thân Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Huỳnh Văn Tí 
họp giao ban trực tuyến với các huyện có QL1 đi 
qua. Ông yêu cầu tất cả cán bộ lãnh đạo các 
huyện này, ngay sau giờ hành chính phải “xuống 
đường”. Vì vậy không lạ gì cảnh bí thư, chủ tịch 
các huyện Bắc Bình, Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc 
giữa trưa nắng nhưng luôn có mặt tại những “điểm 
nóng” trên quốc lộ 1. Riêng Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh 
Văn Tí, không kể ngày nghỉ, ông có mặt tại những 
gia đình gặp khó khăn khi phải tháo dỡ nhà cửa để 
bàn giao mặt bằng làm đường quốc lộ. Ông tìm 
hiểu tâm tư nguyện vọng của từng người dân và 

giải quyết từng hộ một. “Có những hộ dân nhất 
quyết không bàn giao mặt bằng, nhưng không nói 
lí do. Bí thư Tỉnh ủy đến tận nhà hỏi vì sao. Hóa ra 
họ không bằng lòng với chính quyền xã trong cách 
xử sự với dân về vụ việc khác. Lập tức ông trực 
tiếp chỉ đạo xã phải giải quyết ngay trong ngày. 
Vậy là họ vui vẻ tự tháo dỡ nhà mình để bàn giao”- 
một cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy kể. 

Chỗ ở cho người dân là ưu tiên hàng đầu 

Giám đốc Sở GTVT Phạm Văn Nam cho biết, 
theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, phải gấp 
rút triển khai các khu tái định cư nhằm ổn định 
cuộc sống người dân mất nhà. Hiện nay Sở GTVT 
đã tiếp nhận mặt bằng các khu tái định cư Phú 
Long (H.Hàm Thuận Bắc); Lương Sơn và Phan Rí 
Thành (H.Bắc Bình) và đang tiến hành triển khai 
khu tái định cư Chở Lầu (H.Bắc Bình) và Hàm Mỹ 
(H.Hàm Thuận Nam). “Nhận mặt bằng đến đâu 
chúng tôi giải ngân, cho thi công cơ sở hạ tầng 
ngay để giao đất cho người dân tiến hành xây 
dựng nơi ở mới”- ông Nam nói. 

Hiện nay Bình Thuận đã giải ngân cho các  địa 
phương có QL1 đi qua là 174 tỉ đồng (trong số 376 
tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ). Như 
vậy Bình Thuận là một trong những tỉnh đầu tiên 
hoàn thành sớm việc bàn giao mặt bằng QL1 cho 
đơn vị thi công theo chỉ đạo của Chính phủ. 

Lãnh đạo huyện phải xuống tận nhà dân nắm 
bắt tâm tư nguyện vọng xem vì sao họ chưa bàn 
giao mặt bằng. Phải xử lý theo hướng vận dụng 
hết các chính sách có thể để cuộc sống của dân 
không bị ảnh hưởng sau khi di dời nhà cửa. 

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Huỳnh Văn Tí 

Quế Hà 

Thanh niên 2014.- Số 85 

(ngày 26 tháng 3).- Tr. 21

_________________________________________ 

BÌNH THUAÄN GIUÙP CAÙC HOÄ NGHEØO VAØ CAÄN NGHEØO PHAÙT TRIEÅN SAÛN XUAÁTBÌNH THUAÄN GIUÙP CAÙC HOÄ NGHEØO VAØ CAÄN NGHEØO PHAÙT TRIEÅN SAÛN XUAÁTBÌNH THUAÄN GIUÙP CAÙC HOÄ NGHEØO VAØ CAÄN NGHEØO PHAÙT TRIEÅN SAÛN XUAÁTBÌNH THUAÄN GIUÙP CAÙC HOÄ NGHEØO VAØ CAÄN NGHEØO PHAÙT TRIEÅN SAÛN XUAÁT 
ăm 2014, tỉnh Bình Thuận tiếp tục lồng 
ghép các chương trình, dự án; huy động 

mọi nguồn lực cho công tác giảm nghèo, xây 
dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu; giải quyết đất 
sản xuất và hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận 
nghèo; chú trọng dạy nghề và giải quyết việc 
làm cho người nghèo, nhất là ở nông thôn, miền 
núi. 

Theo đó, để giúp các hộ nghèo, cận nghèo có 
vốn phát triển sản xuất, thời gian qua, tỉnh Bình 
Thuận cho gần 130 nghìn lượt hộ nghèo vay 
hơn 983 tỷ đồng để phát triển sản xuất; hỗ trợ 
xây dựng, sửa chữa nhà ở cho gần 25 nghìn hộ 
nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí hơn 362 tỷ 
đồng. Ðể chống tái nghèo và vươn lên thoát 
nghèo bền vững, một trong những giải pháp 

được tỉnh quan tâm là giao đất sản xuất, khoán 
bảo vệ rừng; hỗ trợ vốn vay phát triển chăn nuôi 
và chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn đồng bào 
dân tộc thiểu số chuyển đổi cây trồng có lợi thế 
và phát triển chăn nuôi, góp phần tạo việc làm, 
tăng thu nhập, nâng cao mức sống người dân... 
Hằng năm, có hơn sáu nghìn người trong tỉnh 
được học nghề, hơn bốn nghìn lao động được 
giải quyết việc làm. Hơn 75% số người học 
nghề có việc làm ổn định. Với những giải pháp 
tích cực, bình quân mỗi năm số hộ nghèo trong 
tỉnh giảm 2,08%; tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số bình quân mỗi năm giảm hơn 
4,2%. 

Nhân dân.- 2014.- Số 21330 

(ngày 12 tháng 2).- Tr.1 
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Bình Thuaän: Ñaåy maïnh taêng tröôûng kinh teá, ñaûm baûo an sinh xaõ hoäi 
gày 17-1, UBND tỉnh Bình Thuận họp về tình 
hình kinh tế xã hội năm 2013 và định hướng 

năm 2014. Theo UBND tỉnh Bình Thuận, năm 
2014 dự báo tình hình còn tiếp tục khó khăn nên 
theo kế hoạch tốc độ tăng trưởng kinh tế chỉ 8,6% 
(kế hoạch đề ra là 9,4%), chỉ số sản xuất công 
nghiệp tăng 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 
đó, ngành công nghiệp – xây dựng tăng 6,7% (kế 
hoạch đề ra là 9,4%), ngành dịch vụ tăng 11,7%. 

Trong năm 2014, tỉnh Bình Thuận tiếp tục nâng 
cao chất lượng tăng trưởng gắn với ổn định và 
phát triển kinh tế bền vững. Theo đó, đặt chỉ tiêu 
tăng trưởng kinh tế ở mức 8,7%, phấn đấu đạt giá 
trị sản xuất công nghiệp tăng 10,8% so với năm 
2013. 

Thanh Giang 

Đại đoàn kết.- 2014.- Số 18 

(ngày 18 tháng 01).- Tr.3 

___________________________________________________ 

Coâng ty  Coå p haàn Raïng Ñ oâng  uûng hoä c höông t rì nh:  

“MA ÉT  SAÙNG CH O NGÖ ÔØI C AO T UOÅI” 2 TYÛ Ñ OÀNG 
ưởng ứng cuộc vận động gây Quỹ từ thiện 
Chương trình “Mắt sáng cho NCT”, vừa qua, 

Công ty Cổ phần Rạng Đông, đóng trên địa bàn 
tỉnh Bình Thuận có Công văn gửi đến UBND tỉnh 
xin ủng hộ 2 tỉ đồng để tổ chức phẫu thuật mắt 
miễn phí cho NCT nghèo, cô đơn, tàn tật trong 
tỉnh. Công ty Cổ phần Rạng Đông là doanh nghiệp 
đầu tiên tham gia đóng góp ủng hộ Chương trình 
“Mắt sáng cho NCT” tỉnh Bình Thuận năm 2014. 
UBND tỉnh giao cho Sở Y tế và Trung tâm Mắt tiếp 
nhận khoản tiền trên; phối hợp với các huyện, thị 
xã, thành phố tổ chức rà soát, lập danh sách, xây 

dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức phẫu thuật mắt 
miễn phí cho NCT nghèo. Ông Đào Xuân Nay, Ủy 
viên BCH Hội NCT Việt Nam, Trưởng ban Đại diện 
Hội NCT tỉnh cảm ơn ông Nguyễn Văn Đông, chủ 
tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Rạng 
Đông đã nhiệt tình tham gia ủng hộ chương trình 
có ý nghĩa này 

Việt Quang 

Người cao tuổi.-2014.-  Số 50 

(ngày 27 tháng 3).- Tr.2 

___________________________________________________ 

Tænh Bình Thuaän: Tænh Bình Thuaän: Tænh Bình Thuaän: Tænh Bình Thuaän:     

Gaây quyõ töø thieän “Maét saùng cho ngöôøi cao tuoåi” 
ưởng ứng chương trình “Mắt sáng cho Người 
cao tuổi” do TW Hội NCT Việt Nam phát động, 

Hội NCT tỉnh Bình Thuận đã tổ chức triển khai 
Thông báo số 62/TB-UBND ngày 20/2/2014 của 
UBND tỉnh chỉ đạo công tác vận động ủng hộ 
Chương trình. Với thông điệp “Hãy cho những đôi 
mắt nhìn suốt cả cuộc đời luôn tràn đầy yêu 
thương và hạnh phúc”, công tác tuyên truyền được 
tiến hành bằng việc treo băng rôn ở 7 địa điểm 

trong thành phố Phan Thiết. Mở tài khoản tiếp 
nhận đóng góp tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bình Thuận, 
địa chỉ: Số 02 – 04, đường Trưng Trắc, thành phố 
Phan Thiết. Số tài khoản: 4800 201 004 188. 

Việt Quang 

Người cao tuổi.- 2014.- Số 43 

(ngày 14 tháng 3).- Tr.2 

___________________________________________________ 

BÌNH THUAÄN: HOÃ TRÔÏ DOANH NGHIEÄP NHOÛ VAØ VÖØA OÅN ÑÒNH SAÛN XUAÁT 
ăm 2014, tỉnh Bình Thuận sẽ tập trung thực 
hiện nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, 

ổn định sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa (DNNVV). 

Cụ thể, tỉnh sẽ tiếp tục đối thoại với các hiệp 
hội, doanh nghiệp để nắm bắt thông tin, kịp thời; 
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận được 
các chính sách hỗ trợ của Chính phủ; đẩy mạnh 
công tác thông tin dự báo tình hình kinh tế, thị 
trường trong và ngoài nước để doanh nghiệp có 
điều kiện định hướng phát triển sản xuất, kinh 
doanh phù hợp; hỗ trợ các DNNVV tiếp cận các 
chương trình khuyến công; chương trình xúc tiến 
đầu tư quảng bá thương hiệu sản phẩm, mở rộng 

thị trường, tăng sức cạnh tranh và nâng cao hiệu 
quả hoạt động.  

Bình Thuận hiện có hơn 4.050 doanh nghiệp, 
vốn đăng ký 38.825 tỷ đồng, tăng 34% so với 3 
năm trước đó (2010-2012). Năm 2013, doanh 
nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi hoặc 
hòa vốn chiếm hơn 67%. Các doanh nghiệp tạo 
việc làm, bảo đảm đời sống cho gần 60.000 lao 
động, với mức thu nhập bình quân 2,9 triệu 
đồng/tháng/lao động; hoạt động của các DNNVV 
đã đóng góp 25,3% GDP và gần 18% tổng thu 
ngân sách của tỉnh. 

Tấn Hùng 

Tin tức.- 2014.- Số 41 

(ngày 18 tháng 2).- Tr.8 
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Bình Thuaän: Quy hoaïch phaùt trieån thanh long beàn vöõng 
hanh long được coi là cây xóa đói giảm nghèo 
và cũng là cây làm giàu của Bình Thuận. 

Những năm qua, cây thanh long đã mang lại kim 
ngạch xuất khẩu cho tỉnh và cũng làm thay đổi 
diện mạo nhiều vùng đất đai kém màu mỡ ở đây. 
Từ hiệu quả trông thấy, cây thanh long đang tiếp 
tục được đầu tư phát triển trên vùng đất nắng gió 
này. 

Phát triển vượt kế hoạch 

Từ chỗ sản lượng thanh long khoảng 97.000 
tấn/năm 2005 thì nay đã lên 400.000 tấn/năm và kèm 
theo đó diện tích thanh long cũng tăng, từ 
5.800ha/năm 2005 lên gần 20.000ha/năm 2013. Hiện 
tại, nông dân Bình Thuận vẫn đang rất hăm hở mở 
rộng thêm diện tích trồng thanh long, bởi nguồn thu 
từ thanh long hơn hẳn từ lúa, nhiều nơi thanh long 
còn lấn cả sang cả đất lúa, thậm chí có nơi nông dân 
chỉ coi trồng lúa là để lấy rơm phủ gốc thanh long. 

Theo Sở NN-PTNT, cả tỉnh Bình Thuận có đến 
6.300ha thanh long trồng trên đất lúa, trong đó có cả 
đất lúa 2 - 3 vụ (3.665ha), như huyện Hàm Thuận 
Nam 11.000ha, trong đó 400ha trồng trên đất lúa 2 
vụ; huyện Hàm Thuận Bắc 6.500ha có 3.054ha trên 
đất lúa; Bắc Bình 920ha có 55ha đất lúa… Nông dân 
xác định gắn bó với cây thanh long nên bỏ tiền của, 
công sức đầu tư đáng kể. Nhiều nông hộ đã tích lũy 
được kinh nghiệm trồng, chăm sóc thanh long và đạt 
hiệu quả cao. Đa phần nông dân Bình Thuận đã biết 
ứng dụng khoa học kỹ thuật tưới nước, bón phân, 
chong đèn cho ra hoa trái vụ; sản xuất an toàn theo 
hướng GAP (VietGAP, GlobalGAP). Ở Bình Thuận 
có đến 30.000 nông dân và nhiều doanh nghiệp tham 
gia sản xuất kinh doanh thanh long, mở trang trại, 
liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm, đây là đi 
hướng mới, hiệu quả và cây thanh long thực sự đã 
lên vị trí cây trồng chủ lực của tỉnh. 

 
Sơ chế, đóng gói thanh long tại cơ sở Mạnh Khuê. 

Tuy vậy, theo Sở NN-PTNT tỉnh Bình Thuận, tình 
hình sản xuất và tiêu thụ thanh long tại địa phương 
vẫn còn nhiều hạn chế. Về sản xuất, tuy đã ứng dụng 
rộng rãi khoa học kỹ thuật, nhưng cho đến nay diện 
tích đạt tiêu chuẩn sản xuất nông nghiệp an toàn 
(GAP) mới chỉ khoảng 36%. Về công nghệ sau thu 
hoạch và chế biến, mặc dù đã có các cơ sở đã mạnh 
dạn đầu tư trang thiết bị, tuy nhiên, phần lớn mới chỉ 

là sơ chế, đóng gói; kho lạnh chưa được đầu tư 
nhiều, chất lượng bảo quản chưa cao, thời gian bảo 
quản ngắn, chưa đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. 

Hiện toàn tỉnh có 206 cơ sở kinh doanh trái thanh 
long nhưng mới chỉ có 23 cơ sở được cấp giấy 
chứng nhận đảm bảo an toàn trong sơ chế, đóng gói, 
chiếm 11%. Nguyên nhân chủ yếu là do thị trường 
lớn là Trung Quốc chưa đòi hỏi chặt chẽ về an toàn 
thực phẩm và nguồn gốc xuất xứ. Ngoài trái tươi, 
thanh long chưa được chế biến để đa dạng hóa, gia 
tăng giá trị sản phẩm, như cấp đông, làm rượu, nước 
uống… Thị trường nội địa chỉ 15% - 20%, còn lại xuất 
khẩu đến 80% - 85%, tương ứng khoảng 320.000 - 
340.000 tấn/năm; xuất khẩu đến 14 quốc gia và vùng 
lãnh thổ, nhưng chủ yếu là thị trường Trung Quốc, 
với hình thức buôn bán biên mậu. 

Quy hoạch theo hướng tập trung, thâm canh 

Để cây thanh long phát triển bền vững, vấn đề đặt 
ra là cần phải quy hoạch về quy mô diện tích, cũng 
như xác định vùng chuyên canh cây thanh long. Tỉnh 
Bình Thuận đang tiến hành quy hoạch trên cơ sở rà 
soát diện tích thanh long thực tế ở các địa phương, 
tính đến lợi thế về điều kiện tự nhiên, hiệu quả kinh tế 
và khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ. 
Theo đó, quy hoạch phát triển vùng thanh long tập 
trung đến năm 2015 là 21.000ha, sản lượng khoảng 
600.000 tấn và đến 2020 diện tích thanh long toàn 
tỉnh sẽ là 23.500ha (90% đạt VietGAP), sản lượng 
đến 750.000 tấn; tổng kim ngạch xuất khẩu năm 
2015 khoảng 56 triệu USD và đến năm 2020 là 100 
triệu USD. Trong đó, vùng thanh long tập trung nhất 
là Hàm Thuận Nam 12.000ha, Hàm Thuận Bắc 
7.000ha, Bắc Bình 2.100ha… 

So với quy hoạch, nếu địa phương nào có diện 
tích thanh long vượt thì giữ nguyên hiện trạng, không 
khuyến khích phát triển ở diện tích nhỏ lẻ, phân tán 
mà tập trung đầu tư thâm canh, tăng năng suất, chất 
lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm, sản xuất bền 
vững. Có thể chuyển đổi trồng thanh long ở những 
diện tích đất lúa xen kẽ trong khu dân cư, đất lúa một 
vụ bấp bênh, nhưng phải giữ ổn định đất lúa 2 - 3 vụ. 
Tăng cường cơ sở hạ tầng, giải quyết tốt nguồn 
nước, đầu tư hệ thống thủy lợi nội đồng, hệ thống 
giao thông nông thôn và vùng trồng thanh long tập 
trung. Ưu tiên cung cấp điện ổn định, nâng cấp hệ 
thống điện đủ công suất đáp ứng nhu cầu sản xuất 
thanh long trái vụ. Hiện nguồn điện chỉ đủ cho 
10.000ha, đến năm 2015 có khoảng 20.000ha thanh 
long cho thu hoạch thì cần 600 triệu kWh/năm. Liên 
kết sản xuất và tiêu thụ, đẩy mạnh kêu gọi đầu tư 
công nghệ dự trữ, chế biến, xây dựng các trung tâm 
mua bán, đóng gói, sơ chế, kho lạnh bảo quản, nhà 
máy xử lý nhiệt và chiếu xạ. Khuyến khích xây dựng 
nhà máy chế biến để giảm áp lực xuất khẩu và gia 
tăng giá trị sản phẩm. Đẩy mạnh xúc tiến thương 
mại, mở rộng thị trường nội địa và xuất khẩu, hướng 
dẫn và có biện pháp hỗ trợ đối với các doanh nghiệp 
xuất khẩu chính ngạch thanh long vào các thị trường, 
cung cấp thông tin dự báo thị trường cho người sản 
xuất… 

Bình Nguyên 

http://www.sggp.org.vn/Thứ tư, 19/02/2014
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in từ UBND tỉnh Bình Thuận ngày 1-3 cho biết 
chủ tịch UBND tỉnh này đã có văn bản chỉ đạo 

các sở liên quan và UBND các huyện, thị ngừng 
cấp phép đầu tư, thành lập mới các doanh nghiệp 
(kể cả doanh nghiệp liên doanh, 100% vốn nước 
ngoài) sản xuất, lắp ráp  điều hòa không khí gia 
dụng sử dụng ga lạnh R22 và xốp cách nhiệt sử 
dụng ga R141b; hạn chế và tiến tới chấm dứt lắp 
đặt các thiết bị lạnh sử dụng ga lạnh R22 trong 
lĩnh vực chế biến thủy hải sản. Đối với các doanh 
nghiệp đang hoạt động ngành nghề này, các cơ 

quan, chức năng không cấp phép mở rộng sản 
xuất hoặc nâng công suất nhà máy. 

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cho biết đây là một 
trong những chủ trương của tỉnh về thực hiện các 
biện pháp giảm cầu về các chất HCFC (hydro-clo-
flo-carbon) theo quy định của Nghị định thư 
Montreal đã được Việt Nam ký kết. 

L.Trường 

Người lao động.- 2014.- Số 6410 

(ngày 2 tháng 3).- Tr.2 

_________________________________________ 

BÌNH THUAÄN: PHEÂ DUYEÄT ÑEÀ AÙN BAÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØNG KHU DU LÒCH SOÂNG LAM 

BND tỉnh Bình Thuận vừa có Quyết định Số 
184/QĐ-UBND phê duyệt Đề án bảo vệ môi 

trường chi tiết (sau đây gọi là Đề án) của Khu du 
lịch Sông Lam (sau đây gọi tắt là cơ sở) tại 
phường Mũi né, thành phố Phan Thiết được lập 
bởi Công ty TNHH Thương mại – du lịch Phú 
Nghệ Vinh. Cơ sở có vị trí tại phường Mũi Né, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Với quy 
mô diện tích 45.873,1 m2, được chia làm hai phần 
phía đồi và phía biển. 

Theo đó, một số yêu cầu về bảo vệ môi trường 
đối với cơ sở: Thực hiện đúng và đầy đủ các giải 
pháp, biện pháp, cam kết về bảo vệ môi trường đã 
nêu trong Đề án; đảm bảo các chất thải được xử  
lý đạt tiêu chuẩn đang còn bắt buộc áp dụng, các 
quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hiện hành có 
liên quan trước khi thải ra môi trường; tuyệt đối 

không sử dụng các loại máy móc, thiết bị, nguyên 
liệu, nhiên liệu, hóa chất và các vật liệu khác đã bị 
cấm sử dụng tại Việt Nam theo quy định của luật 
hiện hành;… 

Các điều kiện kèm theo: Phải bố trí hệ thống tự 
thấm, hệ thống tưới sử dụng nước sau xử ký để 
tưới cây xanh trong phạm vi Cơ sở, tuyệt đối 
không được xử trực tiếp nước thải sau xử lý ra 
biển; thực hiện các biện pháp giáo dục, nâng cao 
nhận thức về bảo vệ môi trường cho cán bộ, công 
nhân viên làm trong Cơ sở; hướng dẫn du khách 
tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, bảo 
vệ hệ sinh thái khu vực Cơ sở. 

N.H 

Văn hóa, thể thao và du lịch.- 2014.- Số 1063  

(ngày 20 tháng 2).- Tr.11 

_________________________________________ 

Chính thöùc döøng xaây Caûng Keâ Gaø 
hiều 6/3, UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, Văn 
phòng Chính phủ đã có công văn thông báo ý 

kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung 
Hải đối với dự án Cảng Kê Gà (Bình Thuận).  

Phó Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý dừng đầu 
tư xây dựng Cảng Kê Gà. Phó Thủ tướng chỉ đạo 
Bộ GTVT tiếp tục nghiên cứu, lập dự án đầu tư 
cảng tổng hợp cho các dự án bauxite, titan và 
hàng hóa tổng hợp khác cho giai đoạn sau năm 
2020, phục vụ phát triển  KT-XH khu vực Tây 
Nguyên và Nam Trung Bộ. 

Tỉnh Bình Thuận chủ trì, phối hợp với Tập đoàn 
Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và các 
bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện việc đánh 
giá bồi thường thiệt hại cho các dự án bị thu hồi 
đất phục vụ xây dựng Cảng Kê Gà và chi trả việc 
bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. 

Phúc An 

Giao thông vận tải.- 2014.- Số 39 

(ngày 7 tháng 3).- Tr.2 

 

Hoäi chôï trieån laõm Coâng thöông vuøng kinh teá Ñoâng Nam boä naêm 2014 
Chiều qua 17-3, các sở Công thương, VH-TT-DL và TT-TT Bình Thuận tổ chức họp báo công bố 

nội dung hội chợ triển lãm công thương kinh tế vùng Đông Nam Bộ 2014. Hội chợ diễn ra từ ngày 
17.4 đến 22-4 tại TP Phan Thiết, Bình Thuận với gần 400 gian hàng đến từ 20 doanh nghiệp của 20 
tỉnh thành phía Nam. Hội chợ do Cục xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) và UBND tỉnh Bình 
Thuận đồng tổ chức. 

Quế Hà 

Thanh niên.- 2014.- Số 77 (ngày 18 tháng 3).- Tr.21 
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Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kiểm tra tiến độ thi công 

dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 2. 

rung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân (xã Vĩnh Tân, 
huyện Tuy Phong, Bình Thuận) là dự án đặc 

biệt quan trọng trong mùa khô 2014 để tăng cường 
độ tin cậy của hệ thống điện quốc gia và giải tỏa 
cơn khát điện ở miền Nam, bởi dự báo khu vực 
này sẽ còn khó khăn về nguồn điện đến sau năm 
2018. 

Trong ngày 9.3, Tập đoàn Điện lực VN (EVN) 
cũng tiến hành khởi công dự án nhiệt điện Vĩnh 
Tân 4, công suất 1.200MW. Khi đi vào hoạt động 
(dự kiến phát điện tổ máy số 1 cuối năm 2017), 
TTNĐ Vĩnh Tân sẽ trở thành TTNĐ đồ sộ bậc nhất 
khu vực miền Trung và cả nước. 

Vĩnh Tân 2 khởi động 

Ông Đỗ Hoài Nam - Phó ban Quản lý dự án NĐ 
Vĩnh Tân - cho biết: Thời kỳ cao điểm cuối năm 
ngoái, công trường có tới 2.500 công nhân VN, và 
khoảng hơn 1.100 công nhân nước ngoài (Trung 
Quốc) làm liên tục 3 ca để sớm đưa tổ máy số 1 
vào hoạt động đúng tiến độ. 

Đến nay, dự án đã hoàn thành một số mốc 
quan trọng là thử nghiệm, nghiệm thu và hòa lưới 
điện quốc gia tổ máy số 1 vào ngày 15.1.2014. 
Theo quy định trong hợp đồng EPC, nhà thầu 
chính là Tập đoàn Điện khí Thượng Hải phải tập 
trung hiệu chỉnh thiết bị, khắc phục các tồn tại phát 
sinh trong quá trình thử nghiệm, đồng thời hoàn 
thành thi công hệ thống băng tải than để tiếp nhận 
than từ cảng vào ngày 9.3 và đốt than chạy máy 
phát điện vào ngày 15.3 tới. 

Để kịp tiến độ cấp điện cho miền Nam trong 
mùa khô năm nay, BQL dự án đã lên kế hoạch 
chạy thử tin cậy bằng than cho tổ máy số 1 trong 1 
tháng (từ 30.3 đến 30.4) để đảm bảo tổ máy hoạt 
động ổn định. Với tổ máy số 2, hiện đã bị chậm so 
với tiến độ dự kiến, BQL dự án đang đẩy sớm lên 
1 tháng việc hòa đồng bộ lưới điện, dự kiến sẽ hòa 
lưới vào ngày 12.10.2014. 

“Do nhiên liệu cho nhà máy là than nhiệt lượng 
thấp (cám 6A) nên chất bốc thấp, hàm lượng tro 
cao nên rất khó khởi động. Cộng với một vài khó 
khăn do điều kiện thời tiết, việc xử lý nước làm 
mát, có thể sẽ làm chậm tiến độ tổ máy, song nhà 
thầu đã lường trước khó khăn và đang tích cực xử 
lý. 

Với các hạng mục khác thì cơ bản đã hoàn 
thành như lắp đặt kết cấu thép lò hơi, nâng bao 
hơi; riêng lắp đặt turbin- máy phát đạt tiến độ 
khoảng 40% khối lượng công việc - ông Nam nói. 

Ngoài gói thầu chính, Tập đoàn CN Than- 
Khoáng sản VN (Vinacomin) hiện là đơn vị được 
Chính phủ giao đảm trách việc thi công cảng nhập 
than và tiếp nhận dầu cho TTĐL Vĩnh Tân với 
công suất tàu dầu là 1.000 tấn cập cảng và tàu 
chở than là 30.000 tấn. 

Đưa chúng tôi đi thăm cảng than, anh Nguyễn 
Văn Mạnh, Trưởng phòng Kỹ thuật - An toàn BQL 
dự án NĐ Vĩnh Tân cho biết: Cho đến thời điểm 
này, các hạng mục bến dầu, bến than và cầu dẫn, 
thiết bị bốc dỡ than cũng cơ bản hoàn thành. Mặc 
dù gặp không ít khó khăn trong quá trình thi công, 
hạng mục đê chắn sóng phía tây và phía đông đã 
hoàn thành việc đổ đá, nạo vét... đạt trên 90% khối 
lượng. 
Đây là hệ thống đê bao lấn biển có tổng chiều 

dài toàn tuyến 3.312m, với cao trình đỉnh đê 5 - 
6,8m, chiều cao đê lớn nhất là 13,3m, chiều rộng 
chân đê trung bình 40m, cao trình đáy tự nhiên từ 
mức -1 đến -6,9m. Công trình có quy mô và kết 
cấu phức tạp, với kỹ thuật cao, được triển khai 
đồng bộ với việc lắp đặt 2 tổ máy phát điện. 

Bình Thuận sẽ là TTNĐ cả nước 

Sẽ tăng thêm 5.600 MW công suất nguồn điện 
tại TTĐL Vĩnh Tân là mục tiêu được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt trong TSĐ Điện VII (giai đoạn 
2011-2020). Trong đó, cụm công nghiệp điện Vĩnh 
Tân 4, gồm các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1, 2, 
3 và 4 được xây dựng và đưa vào hoạt động trong 
giai đoạn này sẽ góp phần đáng kể cải thiện tình 
hình cung ứng điện cả nước. 

Tại lễ khởi công công trình nhiệt điện Vĩnh Tân 
4 vừa diễn ra ngày 9.3 tại Vĩnh Tân, huyện Tuy 
Phong, tỉnh Bình Thuận, Phó Thủ tướng Hoàng 
Trung Hải đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của 
dự án này. Theo Phó Thủ tướng, nhu cầu điện của 
VN hiện có tốc độ tăng cao nhất so với khu vực và 
thế giới. Giai đoạn 2000-2013, VN đã tăng trưởng 
bình quân nhu cầu sử dụng điện 13%/năm, gấp 
gần 2 lần tăng trưởng GDP. 

Dự báo đến năm 2020, nhu cầu điện toàn quốc 
đạt khoảng 300 tỉ kWh, gấp 3 lần nhu cầu điện 
năm 2010. Trong khi đó, do nhiều công trình 
nguồn điện, nhất là các công trình khu vực phía 
nam bị chậm, nhiều khả năng sẽ xảy ra thiếu điện 
khu vực này giai đoạn 2017 – 2019. 

Để đảm bảo sớm đưa các dự án vào đúng tiến 
độ, Thủ tướng đã quyết định điều chỉnh danh mục 
một số dự án nguồn và lưới điện giai đoạn 2014 - 
2020 và ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để 
thực hiện đầu tư xây dựng các dự án điện cấp 
bách đáp ứng nhu cầu điện. Trong đó dự án 
NMNĐ Vĩnh Tân 4 cần đưa vào vận hành tổ máy 1 
trong năm 2017, hoàn thành toàn bộ công trình 
vào đầu năm 2018. 

T
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Dự án do EVN làm chủ đầu tư, có tổng công 
suất lắp đặt 1.200MW, hàng năm sản xuất khoảng 
7,2 tỉ kWh, có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước 
phát triển mới của ngành điện lực VN. 

Với những đặc điểm nổi trội như: Sử dụng than 
có quy mô lớn đầu tiên sử dụng thông số hơi siêu 
tới hạn, tỷ trọng nội địa hóa thiết bị cao (gần 26%), 
mô hình mới về thu xếp vốn, công trình nhiệt điện 
quy mô lớn đầu tiên do Cty tư vấn VN chủ trì phần 
thiết kế... dự kiến khi đi vào hoạt động, Vĩnh Tân 4 
cùng với TTĐL Vĩnh Tân sẽ có tầm quan trọng đặc 
biệt, góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn và 

kinh tế cho khu vực phía nam; giảm sản lượng 
điện phải truyền tải từ Bắc vào Nam, giảm tổn thất 
điện năng, tăng tính an toàn, ổn định, kinh tế cho 
hệ thống điện. 

Hồng Quân 

Lao động.- 2014.- Số 8 

(ngày 12 tháng 3).- Tr.3  

Các báo cùng đưa tin: Lao động số 53/ Công 
an nhân dân số 3148/ Pháp luật số 59/ Tuổi trẻ 
TP.HCM số 60 

_________________________________________ 

KYÙ HÔÏP ÑOÀNG EPC DÖÏ AÙN NHAØ MAÙY NHIEÄT ÑIEÄN VÓNH TAÂN 1KYÙ HÔÏP ÑOÀNG EPC DÖÏ AÙN NHAØ MAÙY NHIEÄT ÑIEÄN VÓNH TAÂN 1KYÙ HÔÏP ÑOÀNG EPC DÖÏ AÙN NHAØ MAÙY NHIEÄT ÑIEÄN VÓNH TAÂN 1KYÙ HÔÏP ÑOÀNG EPC DÖÏ AÙN NHAØ MAÙY NHIEÄT ÑIEÄN VÓNH TAÂN 1 

hiều ngày 25-3, tại Bình Thuận, tổ hợp các 
chủ đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh 

Tân 1 đã tổ chức lễ ký hợp đồng theo hình thức 
EPC (thiết kế - cung cấp vật tư thiết bị - xây dựng 
lắp đặt) với tổ hợp nhà thầu GEDI và GPEC thuộc 
Tập đoàn xây dựng năng lượng Trung Quốc. 

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 nằm trong Trung 
tâm Điện lực Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong (Bình 
Thuận) có tổng công suất lắp đặt 1.200 MW gồm 
hai tổ máy 600 MW, tổng mức đầu tư hơn 2 tỷ 
USD, do tổ hợp chủ đầu tư gồm Công ty TNHH 
lưới điện Phương Nam, Công ty TNHH Điện lực 
quốc tế (Trung Quốc) và Tổng công ty điện lực 
thuộc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam 
(Vinacomin) làm chủ đầu tư theo hình thức BOT. 

Theo hợp đồng, thời gian xây dựng nhà máy là 
48 tháng, đến năm 2018, nhà máy sẽ chính thức đi 
vào hoạt động và chạy thương mại trong 25 năm, 
sau đó chủ đầu tư bàn giao lại cho Nhà nước. Khi 
đi vào hoạt động, nhà máy sẽ cung cấp sản lượng 
điện hằng năm hơn 7 tỷ KW giờ, góp phần tăng 
cường năng lực cung ứng điện phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội khu vực phía nam; giảm sự phụ 
thuộc của hệ thống điện vào nguồn thủy điện, đặc 
biệt vào mùa khô và các năm cạn kiệt; giảm sản 
lượng điện phải truyền tải từ bắc vào nam. 

PV 

Nhân dân.- 2014.- Số 21372 

(ngày 26 tháng 3).- Tr. 2 
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Bình Th ua än: Nga øy 18/3 seõ trieån k hai c hieán dòc hBình Th ua än: Nga øy 18/3 seõ trieån k hai c hieán dòc hBình Th ua än: Nga øy 18/3 seõ trieån k hai c hieán dòc hBình Th ua än: Nga øy 18/3 seõ trieån k hai c hieán dòc h 
BND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành kế hoạch 
1284/KH-UBND về triển khai Chiến dịch đến 15 

xã vùng đông dân, vùng có mức sinh cao và vùng 
khó khăn năm 2014. 

Tiêu chí của Chiến dịch: Cung cấp thông tin về 
SKSS/KHHGĐ và các dịch vụ dân số cho 90% cặp 
vợ chồng trong độ tuổi sinh sản, vị thành niên và 
thanh niên trên địa bàn Chiến dịch. Thực hiện 15 ca 

về triệt sản, 55 ca về dụng cụ tử cung; 92 ca về tiêm 
thuốc tránh thai, 19 ca về thuốc cấy tránh thai… Thời 
gian triển khai Chiến dịch từ ngày 28/3 – 28/4 

T.Nguyên 

Gia đình & xã hội.- 2014.- Số 37  

(ngày 26 tháng 3).- Tr.6 

_________________________________________ 

BÌNH THUAÄN PHAÙT TRIEÅN CHAÊN NUOÂI TRANG TRAÏI 
heo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình 
Thuận, phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại 

đã góp phần chuyển dịch cơ cấu trong sản xuất nông 
nghiệp của tỉnh theo hướng chất lượng, hiệu quả và 
bền vững. Nhều trang trại phát triển với quy mô lớn 
từ 200 con trở lên, tập trung chủ yếu ở huyện Hàm 
Tân và Đức Linh, thu lãi mỗi năm từ 100 – 200 triệu 
đồng. 

Tỉnh Bình Thuận hiện có 53 trang trại hoạt động 
trong lĩnh vực chăn nuôi lợn và gà. Tổng đàn lợn của 
các trang trại hiện là 60.833 con và tổng đàn gà là 
83.310 con. Những tiến bộ khoa học kỹ thuật  trong 
chăn nuôi đã được các cơ quan chức năng Bình 
Thuận phổ biến rộng rãi và chuyển giao đến tận 
người dân, nhất là tiến bộ về giống, thiết bị chuồng 
trại, xử lý chất thải bằng hầm biôga và các chất sát 
trùng đặc hiệu. 

Ông Nguyễn Anh Thao, một hộ nuôi lợn tại huyện 
Hàm Tân cho biết: Từ khi được hướng dẫn của cán 
bộ thú y về cách thức chăn nuôi, ông đã mạnh dạn 
vay vốn để mở trang trại nuôi lợn quy mô lớn. Hiện 
nay đàn lợn thịt của ông đã có 120 con và 10 con 
sinh sản để cung cấp giống tại chỗ đảm bảo chất 
lượng. 

Tỉnh Bình Thuận đang phấn đấu đến năm 2020 cơ 
bản chuyển ngàng chăn nuôi sang phương thức nuôi 
trang trại, công nghiệp. Tốc độ tăng bình quân giá trị 
sản xuất ngành chăn nuôi của tỉnh đạt 8,32%/năm 
giai đoạn 2011-2015 và 8,41%/năm giai đoạn 2016-
2020 

Nguyễn Thanh 

Tin tức.- 2014.- Số 76  

(ngày 31 tháng 3).- Tr.12 
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Caám ñaùnh baét haûi ñaëc saûn treân vuøng bieån cuûa tænh 
gày 24/3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã 
có thông báo, từ 1/4 đến 31/7, tỉnh sẽ cấm tất cả 

các hoạt động khai thác các loài hải đặc sản (nhuyễn 
thể hai mảnh vỏ và các loại ốc) trên toàn vùng biển 
Bình Thuận để bảo vệ và khôi phục nguồn lợi nhuyễn 
thể hai mảnh vỏ có giá trị kinh tế cao đang ngày càng 
bị cạn kiệt. 

 
(Ảnh minh họa: TTXVN) 

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận giao Sở Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn thông báo rộng rãi 
thời gian cấm khai thác các loài hải đặc sản nhuyễn 
thể hai mảnh vỏ có giá trị cao như điệp, sò lông, bàn 
mai, nghêu lụa, sò giấy… cho ngư dân biết và chấp 
hành.  

Trong thời gian cấm khai thác, các ngành chức 
năng tuyên truyền sâu rộng đến các chủ phương tiện 
lặn, các tụ điểm tập kết, thu mua, vận chuyển hải đặc 
sản đang cấm khai thác.  

Các cơ quan chức năng của ngành phối hợp với 
Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và ủy ban nhân 

dân các huyện, thị xã, thành phố ven biển kiểm tra 
chặt chẽ việc chấp hành chỉ đạo trên, kiên quyết xử lý 
nghiêm khắc các trường hợp cố tình vi phạm. 

Bình Thuận được xem là một trong những ngư 
trường lớn nhất của cả nước, là nơi tập trung các loại 
hải đặc sản nhuyễn thể hai mảnh vỏ có giá trị cao 
như điệp, sò lông, bàn mai, nghêu lụa, sò giấy… 
Nguồn lợi tự nhiên này từ lâu được coi là nguồn thu 
nhập chính của lao động biển trong tỉnh Bình Thuận.  

Hàng năm, toàn tỉnh có trên hàng trăm lượt thuyền 
hành nghề lặn hải đặc sản tập trung nhiều nhất là tại 
vùng biển Tuy Phong, Phú Quý và Lagi.  

Mỗi năm sản lượng khai thác sò điệp khoảng gần 
9.000 tấn, chiếm hơn 50% tổng sản lượng khai thác 
hải đặc sản, sò lông gần 2.000 tấn chiếm hơn 10%... 
Mỗi ngày thu nhập của ngư dân từ 500.000-2 triệu 
đồng. Nhờ đó, đời sống của nhiều ngư dân được cải 
thiện, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động xã 
hội. 

Tuy nhiên, những năm gần đây, nguồn lợi hải sản 
đang có xu hướng giảm mạnh. Kiểu đánh bắt tận 
diệt, tình trạng khai thác hải sản non và hải sản đang 
trong thời gian sinh sản, giã cào bay hoạt động sai 
tuyến, sử dụng chất nổ… là những nguyên nhân 
khiến nguồn lợi từ biển đang đứng trước nguy cơ tận 
diệt. Chính vì vậy công tác tái tạo, bảo vệ nguồn lợi 
thủy sản phải được thực hiện một cách nghiêm ngặt, 
phát huy tính tự giác của ngư dân để giữ gìn những 
nguồn lợi này. 

TTXVN 

http://tuyengiao.vn/ .- 2014  

(ngày 24 tháng 3)
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Bình Thuaän chuû ñoäng öùng phoù söï coá traøn daàu 
oạt động khai thác tài nguyên dầu khí vùng lãnh hải 
Bình Thuận trong những năm gần đây mang lại giá 

trị kinh tế to lớn cho nền kinh tế quốc gia, trong đó có sự 
phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận; song cũng 
tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi 
trường biển. Vào thời kỳ cuối mùa gió Đông Bắc (tháng 
3) đến mùa gió Tây Nam (từ tháng 5 đến tháng 9), sự cố 
tràn dầu từ khu vực khai thác dầu khí ngoài khơi phía 
Đông Nam có thể ảnh hưởng vào khu vực ven bờ biển 
Bình Thuận và đảo Phú Quý. 

Thực tế, từ năm 2006 đến nay, đã xảy ra 5 sự cố tràn 
dầu tại vùng biển và ven bờ tỉnh Bình Thuận. Đó là dầu 
vón thành cục trôi vào biển Bình Thuận 2 lần (tháng 5-
2006, ngày 17-2-2010); dầu thô vón cục trôi dạt vào 
huyện đảo Phú Quý cũng 2 đợt (tháng 6-2007, cuối năm 
2012); riêng vụ chìm tàu chở dầu Đức Trí ngày 2-3-2008 
đã làm 1.700 tấn dầu FO loang tràn trên biển. 

Khi dầu tràn trôi dạt vào bờ gây tổn hại về kinh tế, 
thiệt hại về môi sinh và môi trường. Nó đã tác động ít 
nhiều đến các hoạt động kinh doanh du lịch, đánh bắt, 
nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp, môi trường, tài 
nguyên sinh vật, rừng phòng hộ ven biển, sinh vật phù 
du… Ở một số khu vực nhạy cảm, tác động của tràn 
dầu có thể kéo dài trong nhiều thập kỷ. 

Bởi vậy, Bình Thuận đã chủ động xây dựng Kế hoạch 
ứng phó sự cố tràn dầu và đã được Ủy ban Quốc gia 
tìm kiếm cứu nạn thông qua. Cùng với đó, Ban Chỉ huy 
ứng phó sự cố tràn dầu đã sớm ra đời với sự tham gia 
của 23 sở ngành, huyện, thị, thành phố để ứng phó kịp 
thời sự cố tràn dầu ngoài khơi trong phạm vi dưới 20km, 
trên 20km, xuất hiện dầu trên bờ, tràn dầu trên sông, 
cửa sông, cảng… 

Thông qua tuyên truyền cho ngư dân đánh bắt hải 
sản trên biển phát hiện sớm mảng dầu loang, triển khai 
nguồn lực ứng phó (đội tàu Bộ đội Biên phòng, Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn…) sẵn có ở địa phương, 
nhanh chóng thu hồi dầu loang bằng phương pháp cơ 
học để tránh không cho dầu lan rộng về phía bờ… 

Riêng sự cố dầu loang từ một số giàn khoan dầu khí 
ngoài khơi trôi dạt vào bãi biển xã Ngũ Phụng, huyện 
đảo Phú Quý từ đầu năm 2013 đã được Ban Chỉ huy 
ứng phó sự cố tràn dầu phối hợp huyện Phú Quý thu 
gom vào hàng ngàn bao ni lông dày 3 lớp, chứa tại bãi 
rác địa phương để xử lý; không gây ô nhiễm môi trường, 
tránh ảnh hưởng đến đời sống bà con huyện đảo. 

Hoàng Khang 

Báo SGGP.- 2014.- (ngày 6.1) 
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au gần 2 tháng chuẩn bị, cuộc thi cấp quốc 
gia Hoa hậu Đại dương chính thức họp báo ra 

mắt tại TP.HCM, dành cho các cô gái trong 
nước và gốc Việt ở nước ngoài nhằm tìm kiếm 
gương mặt đại diện trong các hoạt động bảo vệ 
môi trường biển Việt Nam và Dự án Blue Ocean 
World. 

 
Ban tổ chức trong buổi họp báo - Ảnh: V.T.B 

Nhà thiết kế Võ Việt Chung (Trưởng BTC) 
cho biết: “Thông qua những hoạt động thiết thực 
của cuộc thi, chúng tôi mong muốn góp phần 
nâng cao nhận thức và hành động của cộng 

đồng hướng đến việc làm sạch môi trường biển 
đang bị ô nhiễm; quảng bá cho du lịch biển 
nước ta”. 

Vòng sơ tuyển khu vực 1 diễn ra ngày 20.4 
tại Hà Nội; sơ tuyển khu vực 2: ngày 25.4 tại 
TP.HCM. Vòng bán kết diễn ra đêm 1.5 tại 
TP.HCM. Vòng chung kết sẽ có 35 thí sinh tranh 
tài diễn ra từ ngày 12 - 23.5.2014 tại Mũi Né, 
Phan Thiết, Bình Thuận. Phần thưởng cho danh 
hiệu Hoa hậu Đại dương lần đầu tiên tổ chức 
này là 400 triệu đồng cùng vương miện mang 
tên Báu vật đại dương trị giá 1,6 tỉ đồng (do PNJ 
tài trợ và được trao luân lưu). Á hậu 1 và Á hậu 
2 nhận giải thưởng 200 và 150 triệu đồng. Ngoài 
ra còn có 9 giải phụ. Đăng ký dự thi tại: 106 Mai 
Hắc Đế, Hà Nội (khu vực phía bắc); 115 Lý Tự 
Trọng, Q.1, TP.HCM (phía nam);  

Website: www.hoahaudaiduongvietnam.com; 
Email: inform@hoahaudaiduongvietnam.com. 

Dạ Ly 
Thanh niên.- 2014.- Số 50 

(ngày 19 tháng 2).- Tr.15 

_________________________________________ 

Tröông Höõu Huøng (Bình Thuaän) ñoaït 2 giaûi vaøng cuoäc thi aûnh quoác teá 

ó là Huy chương vàng FIAP cuộc thi ảnh quốc 
tế vòng 8 Marzo 2014 tại Italy cho tác phẩm 

“Trên đường ra chợ” và cuộc thi ảnh quốc tế lần 1 
Meski 2014 tại Thổ Nhĩ Kỳ với tác phẩm “Ngư 
phủ”. 

 

Tác phẩm Trên đường ra chợ  đoạt Huy chương vàng FIAP 

Cuộc thi ảnh quốc tế tại Itay dưới sự bảo trợ 
của FIAP và do Liên đòan nhiếp ảnh Italy tổ chức 
theo các chủ đề “Tự do” cho ảnh màu, đen trắng 

và “Phụ nữ trong xã hội” đã thu hút sự tham gia 
của các nhà nhiếp ảnh từ 52 quốc gia trên thế giới. 
Với chủ đề “Phụ nữ trong xã hội”, ngoài Trương 
Hữu Hùng giành Huy chương vàng Việt Nam còn 
có tác giả Hà Văn Đông giành Huy chương bạc 
UPI cho tác phẩm màu “Kéo lưới”. Triển lãm ảnh 
quốc tế vòng 8 Marzo và trao giải thưởng sẽ diễn 
ra vào ngày 15-3-2014 tại thành phố Montevarchi, 
Italy. 

Do FIAP bảo trợ và Liên đòan Nhiếp ảnh Thổ 
Nhĩ Kỳ tổ chức, cuộc thi ảnh quốc tế Meski 2014 
có chủ đề “Nước và cuộc sống” và “Ảnh sáng” tạo 
thu hút các nhà nhiếp ảnh từ 33 quốc gia tham dự. 
Kết quả, tác giả Trương Hữu Hùng bên cạnh Huy 
chương vàng FIAP còn đọat Bằng danh dự FIAP 
cho tác phẩm “Nhịp điệu làng chài”. 

Lễ trao giải và khai mạc triển lãm ảnh sẽ tổ 
chức vào ngày 22-3-2014 tại thành phố Mersin, 
Thổ Nhĩ Kỳ. 

Nguyên Vũ 

http://www.sggp.org.vn/Thứ sáu, 28/02/2014  
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CHÆ BIEÁT CHO ÑICHÆ BIEÁT CHO ÑICHÆ BIEÁT CHO ÑICHÆ BIEÁT CHO ÑI 
ới nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn, “thơ tức người” 
không sai li nào. 

Trong bài thơ Quà tặng bằng hữu, Nguyễn Bắc 
Sơn viết: Ta bẩm sinh vốn là người thích tặng… 

Tôi xin kể vài chuyện tặng của anh mà tôi được 
biết: Một sáng sớm vừa đủ lạnh cho nhà thơ có 
sức khỏe không mấy tốt mặc chiếc áo ấm đắt tiền 
mới toanh đi uống cà phê với bạn văn nghệ, tình 
cờ gặp một người quen đang bốc vác hàng hóa 
thuê, nhà thơ của chúng ta liền cởi áo tặng cho 
người quen chứ không thân này vì thấy anh ta 
mặc phong phanh chiếc áo không lành lặn. 
Đã vài lần Nguyễn Bắc Sơn ra khỏi nhà bằng xe 

đạp nhưng đi bộ trở về nên chuyện anh không còn 
xe chẳng làm bạn bè ngạc nhiên. Là một giang hồ 
hảo hán nên anh có rất nhiều anh em, bạn bè. Anh 
đang đạp xe tà tà mà gặp anh em, bạn bè tàn tạ, 
lếch thếch là anh mời vào quán cà phê, khi rửng 
rỉnh túi thì mời bia, hỏi han sự tình rồi năn nỉ bạn 
nhận giùm chiếc xe đạp để đỡ chân đường xa. 
Thời bao cấp, chiếc xe đạp là cả tài sản lớn đối với 
nhiều người. 

Đồng tiền không có chỗ trong túi Nguyễn Bắc 
Sơn. Đồng tiền có được vừa gá vào túi là anh móc 
ra tặng hết cho người hành khất, cho người có 
hoàn cảnh thương tâm. Khi hết tiền, anh vô tư hỏi 
xin bạn bè, chỉ xin vừa đủ ly cà phê nhưng vừa 
cầm tiền, nhiều khi anh nhịn cà phê vì có người… 
chìa tay xin anh. Thời học sinh, anh say mê đọc 
sách triết học, văn học; hễ sách mới có giá trị xuất 
bản là anh mua ngay, anh đọc và tặng cho các 
bạn cùng đọc, sách đắt tiền mấy anh cũng mua 
nhờ có… tủ tiền bán bánh phở của người mẹ tuyệt 
vời của anh, rất thương yêu anh và đám bạn của 
con mình. 

Có dạo sáng nào anh cũng uống cà phê quán 
cóc vỉa hè với cánh phóng viên, văn nghệ sĩ ở 
Phan Thiết để tiện việc tặng ổ bánh mì thịt cho một 
cô nhân viên văn thư của một cơ quan gần đó. Cô 
gái nhỏ nhắn, xinh xắn được bác Nguyễn Bắc Sơn 
cho bánh mì đã vô tư ăn như một… thánh nữ, còn 

nhà thơ của chúng ta thì rất hồn nhiên như một… 
thánh nam. 

Ta thường tặng cho gã hành khất/ Tiền ăn sáng 
của mẹ ta cho/ ta tặng cho bạn bè/ Từng chồng 
sách ta từng yêu quý… Điều ta tặng chính là một 
bài thơ hay/ Kẻ làm thơ chính trực/ Là kẻ tặng mọi 
người/ Những gì y có/ Sau cùng còn cái mạng 
không/ Y tặng nốt cho người y yêu. 

Nguyễn Bắc Sơn đã Tặng kẻ từng quen biết/ 
Tặng luôn kẻ không quen/ tặng thế hệ mai sau/ 
Những kẻ chưa sinh ra khi ta đã chết không chỉ 
một mà nhiều bài thơ hay, còn cái mạng không 
của anh tất nhiên anh dành cho người anh yêu là 
người vợ đã yêu thương, chăm chút anh suốt đời, 
từng lặn lội tìm anh từ Phan Thiết đến Phan Rí, Đà 
Lạt… khi anh mê mải phiêu bồng. 

Cụ thân sinh nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn từng là 
bộ đội đi qua hai cuộc chiến tranh. Ông mất năm 
1976 ở Sài Gòn vì tai nạn giao thông, mang cấp 
bậc trung tá Quân đội Nhân dân Việt Nam, được 
gia đình chôn cất trong khu vườn gần biển ở 
phường Đức Long, Phan Thiết – nơi gia đình 
Nguyễn Bắc Sơn ở hiện nay. 

Nhớ dịp đám giỗ lần thứ nhất của cụ vào năm 
1977, Nguyễn Bắc Sơn dành cả một mâm đồ cúng 
sang thắp hương trên mộ một người lính chế độ 
Sài Gòn nằm bên ngoài vòng rào khu vườn. Giáp 
Tết, có lần quét vôi mộ cụ thân sinh Nguyễn Bắc 
Sơn cũng quét vôi luôn cho ngôi mộ này. Một cán 
bộ phường còn trẻ ngạc nhiên vì hành động này, 
hỏi nhà thơ “sao chú làm thế?”, Nguyễn Bắc Sơn 
chỉ cười, nụ cười của một người “ở đời như một 
nhà thơ Đông phương” (tên thi phẩm thứ hai của 
Nguyễn Bắc Sơn). 

Nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn tên thật là Nguyễn 
Văn Hải, sinh năm 1942, tại Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận. Năm 1972, NXB Đồng Dao (Sài Gòn) xuất 
bản tập thơ Chiến Tranh Việt Nam & Tôi của 
Nguyễn Bắc Sơn, gây tiếng vang lớn không chỉ ở 
miền Nam. 

Hồ Việt Khuê 

Người lao động.- 2014.- Số báo Xuân.- Tr.46 

_________________________________________ 

OÂNG LAÕO BAÙN TÖÔÏNG ÔÛ MA LAÂM 

ây không phải là lần đầu tiên tôi tới Ma Lâm - 
một ga xép nhỏ nằm sát bên sườn núi nhưng 

quanh năm lồng lộng gió biển. Ở lần gặp đầu tiên, 
cảm giác mách bảo tôi rằng, đây là một vùng đất 
kỳ lạ dù rằng, thời gian cho tôi ở đây không nhiều, 
luôn luôn cố định là 5 phút theo bảng giờ tàu được 
in ở khắp các ga lớn nhỏ. 

Vì thế, tôi chưa bao giờ xuống ga Ma Lâm, dù 
chỉ là ra khỏi toa tàu, tách mình ra khỏi cuộc hành 
trình đã cố định ấy trong lát giây. Thế nhưng, tôi lại 
rất thích thú quan sát những gì của Ma Lâm - một 
ga xép nhỏ như hàng trăm ga xép khác mà cuộc 
hành trình mang tên TN1 này của tôi sẽ đi qua.  

 
Tượng thiếu nữ Chăm 
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Ngoài những cây cau vua đã cũ và lùn, cành lá 
rách bươm, trong khoảng chừng 5 phút ngắn ngủi, 
tôi vẫn đủ thời gian quan sát thấy ông lão bán 
tượng ngồi ở sát mé phải của nhà ga theo hướng 
những hành khách đang vội vã bước lên tàu. Ông 
có bộ râu dài và qua trang phục, tôi đoán chắc ông 
là người Chăm bởi vùng Ma Lâm nói riêng và tỉnh 
Bình Thuận này nói chung, đồng bào người Chăm 
chiếm số lượng lớn, có nhiều nét văn hóa đặc sắc 
và cả những sản phẩm tạo tác ấn tượng. Nhìn 
những bức tượng thiếu nữ Chăm bán thân với đôi 
bầu vú tràn trề nhựa sống căng trào bên cạnh 
những bức tượng thiếu nữ Chăm khác đang vung 
tay uốn lượn theo điệu múa Apsara huyền thoại có 
từ ngàn năm trước đến nay vẫn khiến người ta mê 
hồn mà tôi xốn xang trong lòng. Nhưng khoảng 
thời gian tàu dừng chỉ 5 phút, không đủ để tôi thực 
hiện ý định. Đến đây, tôi chợt nhận ra rằng: Nếu 

một hành khách như tôi, có ý định mua tượng của 
ông lão thì khoảng thời gian ngắn ngủi dừng tàu 
kia là không đủ. Vậy ông ngồi đây để bán cho ai. 
Câu hỏi ấy cứ day dứt tôi cho mãi gần như suốt 
trên hành trình, không chỉ của chuyến tàu mà còn 
là cả cuộc đời. 

Đoàn tàu đã hú những hồi còi điên cuồng và 
thúc giục, kèm theo tiếng rít bạo liệt như nghiền 
nát những hi vọng áo cơm của ông lão có quấn 
chiến khăn thổ cẩm trên đầu. Tôi nhoài theo, như 
nhìn về một thời quá khứ đang trôi của mình và 
thấy những bức tượng Chăm vẫn im lìm một màu 
đất nung nhức nhối. Bên cạnh, ông lão dường như 
cũng hóa tượng tự bao giờ. 

Đoàn Xá 

Đại Đoàn kết.- 2014.- Số 51 

(ngày 20 tháng 2).-Tr.9 
_________________________________________ 

Noái daøi truyeàn thoáng queâ höông 
ừ một giáo viên tiểu học, phấn đấu trở thành Hiệu 
trưởng nhà trường, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công 

đoàn… rồi bà nghỉ hưu. Trở về quê hương, bà hết lòng 
với công tác khuyến học, khuyến tài… 

Đó là bà Phạm Thị Kim Soa, 66 tuổi, ngụ tại khu phố 
Lâm Giáo, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh 
Bình Thuận. Từ  năm 1985, bà dạy tiểu học, phấn đấu 
trở thành Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công 
đoàn … Về hưu năm 2004, bà Soa về làm Tổ trưởng 
dân phố, Bí thư Chi bộ hiện nay là chủ tịch Hội Khuyến 
học thị trấn Ma Lâm 

Bà cùng BCH Hội Khuyến học đề xuất những giải 
pháp vận dụng  đường lối, chính sách khuyến học, 
khuyến tài của Đảng, Nhà nước sát với thực tế. Hội 
Khuyến học phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, 
doanh nghiệp trên địa bàn huy động mọi khả năng, điều 
kiện đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài. Nhờ 
vậy, thị trấn Ma Lâm hoạt động đúng hướng, xây dựng 
được 3 phong trào: Gia đình hiếu học, dòng họ và làng 
văn hóa khuyến học phát triển rộng khắp. 

Dân vận khéo, bà Soa không quản mệt mỏi, thời tiết 
khắc nghiệt đi từng doanh nghiệp, gia đình trong và 

ngoài thị trấn vận động đóng góp tiền xây dựng Quỹ 
Khuyến học. Năm 2012, Hội Khuyến học do bà làm chủ 
tịch đã huy động đã huy động được gần 300 triệu đồng 
khen thưởng cho hàng trăm lượt học sinh giỏi; thầy, cô 
giáo dạy giỏi. 8 tháng đầu năm 2013, vận động được 
177 triệu đồng, đạt 121% chỉ tiêu đề ra cả năm. Trong 
đó, chi cấp 778 suất học bổng trị giá 100 triệu đồng. Chi 
“tiếp bước cho em tới trường” và khen thưởng 1.863 
suất tổng số 59 triệu đồng. Để chuẩn bị cho năm học 
mới, Hội ủng hộ tiền sửa chữa trường lớp. 

Những cá nhân, tổ chức có thành tích đóng góp về 
công tác khuyến học, khuyến tài được bà Soa viết tin 
biểu dương kịp thời trên các phương tiện thông tin đại 
chúng. Nhờ đó, phong trào khuyến học, khuyến tài được 
lan tỏa, nhân rộng trong và ngoài thị trấn. Với cương vị 
là Chủ tịch Hội Khuyến học , bà Soa luôn tự nhủ: Dù 
gian khó đến mấy cũng phải làm tốt công tác Hội để nối 
dài  truyền thống hiếu học của địa phương. 

Đỗ Khắc Thế 

Người cao tuổi.- 2014.- Số 26 

(ngày 13 tháng 2).- Tr.7 

_________________________________________ 

Bình Thuaän hoïp trieån khai Ñaïi hoäi TDTT toaøn tænh laàn thöù VIIBình Thuaän hoïp trieån khai Ñaïi hoäi TDTT toaøn tænh laàn thöù VIIBình Thuaän hoïp trieån khai Ñaïi hoäi TDTT toaøn tænh laàn thöù VIIBình Thuaän hoïp trieån khai Ñaïi hoäi TDTT toaøn tænh laàn thöù VII----2014201420142014 
an tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) tỉnh 
Bình Thuận lần thứ 7 năm 2014 vừ tổ chức cuộc 

họp nghe báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức đại 
hội. Ông Nguyễn Thành Tâm – Phó Chủ tịch UBND, 
trưởng ban tổ chức đạo hội, chủ trì cuộc họp. Đến nay, 
Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII năm 2014 đang diễn ra 
theo đúng kế hoạch. Đại hội đã tổ chức được 9/17 môn 
thi đấu (đơn vị thị xã La Gi đang dẫn đầu với 17 HCV, 8 
HCB, 10 HCĐ , kết quả tính đến ngày 6/2/2014). Các 

tiểu ban giúp việc đã tích cực phối hợp thực hiện tốt 
nhiệm vụ được giao. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập 
trung thảo luận xung quanh việc chuẩn bị cho lễ khai 
mạc dự kiến diễn ra vào ngày 26/4, tại sân vận động tỉnh 
Bình Thuận.  

Thể thao Việt Nam.- 2014.- Số 12 

(ngày 21 tháng 3).- Tr.7 

________________________________________ 

Khôûi tranh Giaûi Billiards Carom 3 baêng tænh Bình Thuaän môû roäng naêm 2014Khôûi tranh Giaûi Billiards Carom 3 baêng tænh Bình Thuaän môû roäng naêm 2014Khôûi tranh Giaûi Billiards Carom 3 baêng tænh Bình Thuaän môû roäng naêm 2014Khôûi tranh Giaûi Billiards Carom 3 baêng tænh Bình Thuaän môû roäng naêm 2014 

Vừa qua, Giải Billiards Carom 3 băng tỉnh Bình Thuận mở rộng năm 2014- Cúp Duy Sơn đã chính thức khởi tranh tại 
Nhà Thi đấu Trung tâm TDTT tỉnh. Giải đấu này quy tụ gần 50 VĐV đến từ các tỉnh thành:  TP. Hồ Chí Minh, Bình 
Dương, Cần Thơ, Khánh Hòa, Thừa Thiên- Huế, Kiên Giang, Tiền Giang, Đắk Lắk và chủ nhà Bình Thuận. Trong đó 
có sự góp mặt của nhiều cơ thủ hàng đầu của Việt Nam hiện nay và từng đoạt Huy chương châu lục, vô địch các kỳ 
Sea Games, vô địch quốc gia như: Lý Thế Vinh, Dương Anh Vũ, Ngô Đình Nại, Trần Quyết Chiến… 

Thể thao Việt Nam.- 2014.- Số 9 (ngày 28 tháng 2).- Tr.7 
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KHOAÛNG TROÁNG ÔÛ LÔÙP 6A5 LÖÔNG SÔNKHOAÛNG TROÁNG ÔÛ LÔÙP 6A5 LÖÔNG SÔNKHOAÛNG TROÁNG ÔÛ LÔÙP 6A5 LÖÔNG SÔNKHOAÛNG TROÁNG ÔÛ LÔÙP 6A5 LÖÔNG SÔN 
hấy em nhỏ trượt chân rơi xuống hồ nước sâu, 
Chung Thị Kim Vân (12 tuổi, học sinh lớp 6A5, 

Trường THCS Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh 
Bình Thuận) lập tức lao xuống cứu, sau đó em bị 
đuối sức và ra đi vĩnh viễn. 

 
Đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận đọc quyết 
định và trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho gia 

đình em Vân. 

Đã hơn một tuần từ khi vụ việc đau lòng xảy ra, 
nhưng cô giáo Văn Thị Thanh Hiếu (giáo viên chủ 
nhiệm lớp 6A5, Trường THCS Lương Sơn) vẫn 
nghẹn ngào mỗi khi nhắc đến. Cô Hiếu kể: “Vân là 
học trò ngoan, hiền và chăm học. Ở lớp, em được 
thầy cô và bạn bè quý mến. Ở nhà, em là một 
người con ngoan. Gia đình khó khăn, bố làm phụ 
hồ, mẹ buôn thúng bán bưng, suốt ngày tất bật lo 
kiếm ăn, nên sau khi đi học về, Vân phụ giúp công 
việc cơm nước, giặt giũ và trông em trai 5 tuổi. 
Thế rồi vụ việc đau lòng xảy ra vào chiều 2-3 vừa 
qua. 

Hôm đó là chủ nhật, được nghỉ học nên Vân 
dẫn em trai đến chơi ở khu vực thi công công trình 
cấp nước ở gần nhà. Đang nô đùa, bất ngờ em 
Trần Tiến Đạt (5 tuổi, ở cùng xóm với Vân) bị trượt 
chân rơi xuống hồ nước sâu. Thấy vậy, không 
nghĩ ngợi, Vân lập tức lao xuống cứu Đạt. Sức vóc 
nhỏ yếu và không thạo bơi, nên sau khi cố đẩy 
được Đạt vào bờ, Vân đã bị chìm xuống hồ. Sau 
đó, Đạt được người dân hô hấp nhân tạo cứu 
sống, còn Vân ra đi vĩnh viễn… 

Hôm sau, trong buổi chào cờ đầu tuần của 
Trường THCS Lương Sơn, tấm gương dũng cảm 
cứu người của Vân được tuyên dương dưới cờ. 
Bạn bè cùng lớp, cùng trường với Vân, ai nấy lặng 
người trước sự ra đi bất ngờ và rất cao đẹp của 
Vân. Cô Văn Thị Thanh Hiếu xúc động: “Nghe tin 
Vân mất, bạn bè của em xót thương lắm. Các buổi 
học sau đó, lớp thiếu đi một học sinh, ai cũng thấy 
trống vắng. Vì em Vân ngồi bàn đầu tiên, cạnh bục 
giảng, nên cứ mỗi khi lên lớp, tôi vẫn quen nhìn 
xuống, bây giờ chỉ còn một khoảng trống”. 

Một tuần sau, buổi chào cờ sáng thứ hai, ngày 
10-3 của Trường THCS Lương Sơn, tấm gương 
dũng cảm của Chung Thị Kim Vân lại được nêu 
lên để học sinh toàn trường học tập. Thầy Hoàng 

Văn Hạnh, Hiệu trưởng Trường THCS Lương 
Sơn, cho rằng, hành động dũng cảm của em Vân 
xứng đáng để mỗi người dân Việt Nam, mà nhất là 
các em học sinh học tập. Nhà trường lấy đó là tấm 
gương cụ thể nhất, gần gũi nhất để giáo dục lòng 
dũng cảm, tinh thần xả thân vì người khác cho học 
sinh trong trường. Nhưng bên cạnh đó, nhà trường 
cũng vận động, khuyến khích các em phải biết 
cách tự bảo vệ mình, ở đây là việc học bơi, vì nếu 
cứu được một người, mà một người phải ra đi, đó 
là điều không ai mong muốn… 

Chịu nỗi mất mát, đau thương lớn nhất là 
những người thân trong gia đình em Vân. Sự ra đi 
đột ngột của đứa con ngoan chỉ mới 12 tuổi là nỗi 
đau không nguôi, nỗi mất mát không thể nào bù 
đắp đối với đôi vợ chồng trẻ Chung Thành 
Phương - Đoàn Thị Cúc Vương. Còn đứa em trai 
mới 5 tuổi, chưa hiểu chuyện, tưởng chị đi học, đi 
chơi nên đến bữa cơm vẫn chờ chị về để cùng ăn. 

Cảm động và ghi nhận nghĩa cử của em, nhiều 
lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, trong đó đích thân Bí 
thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Tí đã đến thăm hỏi động 
viên gia đình Vân. Em được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT 
và Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận truy tặng bằng 
khen, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh truy 
tặng Huy chương Tuổi trẻ dũng cảm. Đặc biệt, tấm 
gương dũng cảm hy sinh của Vân xứng đáng nhận 
được những lời khen ngợi của Chủ tịch nước 
Trương Tấn Sang. 

Thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang 
thăm hỏi, động viên gia đình cháu Chung Thị 
Kim Vân: 

 

“Tôi vô cùng xúc động trước tấm gương dũng 
cảm hy sinh cứu người của cháu Chung Thị Kim 
Vân - người cháu, người con, người chị rất đỗi thân 
thương của gia đình. Dù sức vóc nhỏ bé, không 
thạo bơi, nhưng đứng trước hiểm nguy cho tính 
mạng của em nhỏ, cháu đã không do dự lao mình 
xuống chỗ nước sâu, gắng hết sức mình cứu 
người. Phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam ta 
đã tỏa sáng trong việc làm nhân ái của cháu. 

Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình 
cháu Chung Thị Kim Vân; mong gia đình hãy tự 
hào về cháu mà vượt qua nỗi đau mất mát, ổn định 
cuộc sống. 

Sự việc này một lần nữa nhắc nhở mọi người về 
trách nhiệm đảm bảo an toàn cho cộng đồng, cho 
tính mạng của con người, nhất là các cháu nhỏ, 
trong mỗi hành vi, việc làm của mình”. 

 

Nam Viên 

Sài gòn giải phóng.- 2014.- Số 13205 

(ngày 13 tháng 3).- Tr.4 

Cùng đưa tin : Công an nhân dân Số 3148 / 
Giáo dục thời đại số 11 
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ào lúc 14 giờ ngày 22-3, Bệnh viện đa khoa 
tỉnh Bình Thuận đã tiếp nhận 20 em học sinh 

trường tiểu học Hồng Liêm 3, huyện Hàm Thuận 
Bắc (Bình Thuận) được đưa đến cấp cứu do nghi 
bị ngộ độc thực phẩm. 

Cô giáo Dương Thị Hà, giáo viên trường tiểu 
học Hồng Liêm 3 cho biết, ngày 22-3, trường tổ 
chức cho 95 em học sinh giỏi lớp 4, lớp 5 (từ 11 
đến 14 tuổi) đi tham quan một số địa điểm di tích, 
danh lam thắng cảnh ở TP Phan Thiết, nhân kỷ 
niệm ngày thành lập Đoàn 26-3. Cùng đi còn có 29 
giáo viên, nhân viên và phụ huynh của trường. 
Vào lúc 7 giờ sáng trước khi đi, trường cho các em 
ăn bánh mì mua tại một cơ sở ở địa phương. Đến 
khoảng 10 giờ, sau khi tham quan Khu di tích Dục 
Thanh, các em được đến bãi biển Khu Du lịch Đồi 

Dương để vui chơi và nghỉ ngơi, ăn trưa, lúc này 
một vài em đã có biểu hiện ói. Sau khi ăn cơm 
trưa, từ khoảng 11 giờ đến 14 giờ thì có thêm 
nhiều em có biểu hiện đau bụng ói và mệt. Các 
thầy cô giáo đã tổ chức sơ cứu ban đầu và khẩn 
trương đưa các em đến cấp cứu tại khoa Nhi, 
Bệnh viện đa khoa tỉnh. 

Tại bệnh viện, các y, bác sĩ đã tiến hành cho 
các em uống thuốc men ruột hoặc truyền dịch bù 
nước tùy theo từng trường hợp nặng, nhẹ. Không 
có em nào trong tình trạng nguy kịch. Một số em 
sức khỏe ổn định đã xuất viện ngay trong chiều 
cùng ngày. 

Đến sáng 23-3, 11 em còn đang được điều trị 
tại bệnh viện. Bác sĩ Lê Kiều Hạnh, trực khoa Nhi, 
cho biết đến thời điểm này, sức khỏe các em đã 
dần hồi phục, bệnh viện đang hoàn tất các thủ tục 
cho các em xuất viện về với gia đình trong chiều 
hoặc sáng mai. 

Theo các giáo viên của trường cho biết, trong 
buổi sáng cùng ngày, cơ sở bánh mì trên cũng đã 
cung cấp hơn 100 suất bánh mì cho học sinh 
trường THCS Hồng Liêm ở cùng địa bàn đang 
cắm trại tại trường nhưng không có trường hợp 
nào bị ói, mệt. 

Đình Châu 

http://www.nhandan.com.vn/ .- 2014  
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Bình Thuaän yeâu caàu traû laïi tieàn laïm thu 
guồn tin riêng của Tuổi Trẻ cho biết ông 
Nguyễn Thành Tâm, phó chủ tịch UBND tỉnh 

Bình Thuận, vừa ký văn bản yêu cầu UBND TP 
Phan Thiết chỉ đạo Phòng Giáo dục và đào tạo, 
Phòng Tài chính kế hoạch và các trường tiểu học 
bán trú trên địa bàn TP Phan Thiết tính toán trả lại 
số tiền khoảng 3 tỉ đồng lạm thu cho phụ huynh 
học sinh. 

Cụ thể, trong nguồn thu mua sắm dụng cụ, vật 
dụng phục vụ ăn, nghỉ của học sinh bán trú với số 
tiền trên 2 tỉ đồng, các trường đã chi sửa chữa bàn 
ghế gần 140 triệu đồng. Số tiền còn lại từ nguồn 
thu này trên 1,8 tỉ đồng yêu cầu các trường tính 
toán, trả lại phụ huynh. 

Riêng đối với các khoản đã thu trong năm học 
2013-2014 còn thừa theo dự toán, như thu tiền 
mua sắm vật dụng phục vụ ăn, nghỉ cho học sinh 
bán trú trên 590 triệu đồng; thu thuê người nấu ăn, 
phục vụ và trực trưa, hỗ trợ chi phí quản lý công 
tác bán trú số tiền trên 974 triệu đồng, đều phải 
tính toán, trả lại tiền. 

Văn bản trên cũng nêu rõ các trường phải rút 
kinh nghiệm, không sử dụng nguồn thu hỗ trợ 
điện, nước, vệ sinh, bồi dưỡng công tác quản lý để 
chi trả tiền điện thoại của trường. 

Việc trả lại tiền cho phụ huynh học sinh theo các 
nội dung nói trên do hiệu trưởng nhà trường thỏa 
thuận với ban đại diện cha mẹ học sinh, có thể trả 
trực tiếp bằng tiền mặt hoặc khấu trừ vào tiền ăn 
và các khoản phải đóng hằng tháng của học sinh. 
Sau khi xử lý xong những nội dung trên, UBND TP 
Phan Thiết xem xét để kiểm điểm, xử lý trách 
nhiệm đối với hiệu trưởng các trường có sai phạm 
trong việc thực hiện các khoản thu đầu năm học 
2013-2014. 

Tình trạng lạm thu tràn lan vào đầu năm học tại 
một số trường tiểu học bán trú công lập trên địa 
bàn TP Phan Thiết bị nhiều phụ huynh phản ảnh. 
HĐND tỉnh Bình Thuận đã giám sát, kiểm tra và 
các trường đều xác nhận mức thu trên có tính cả 
khoản thu về tăng cường cơ sở vật chất, không 
đúng theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh Bình 
Thuận. 

Trong 13 trường tiểu học bán trú tại TP Phan 
Thiết, hầu hết các trường đều thống nhất mức thu 
mua sắm vật dụng nhà ăn và nghỉ ở lớp 1 là 1,2 
triệu đồng/học sinh/năm, các khối còn lại 600.000 
đồng/năm, cá biệt tại Trường tiểu học Phú Thủy 
thu đến 1,6 triệu đồng. 

Nguyễn Nam 

http://tuoitre.vn/15/02/2014 
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ồng Sơn là xã miền núi của huyện hàm Thuận 
Bắc, tỉnh Bình Thuận còn nhiều khó khăn 

trong phát triển kinh tế. Công tác khuyến học – 
khuyến tài được Đảng ủy, UBND xã quan tâm, chỉ 
đạo thường xuyên.  

Từ đầu năm 2013 đến nay kết nạp mới 132 hội 
viên, nâng toàn xã có 578 hội viên…. Ngay từ đầu 
năm, Hội Khuyến học xã cùng 14 chi hội tích cực 
vận động tiền và hiện vật, xây dựng quĩ hội, phối 
hợp các trường rà soát lập danh sách học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn để tổ chức hỗ trợ, vận động 
các em đến lớp đạt tỉ lệ cao. 

Từ tháng 1 đến tháng 9/2013, hội Khuyến học 
xã Hồng Sơn vận động các tổ chức, doanh nghiệp, 
cá nhân trong và ngoài xã được gần 80 triệu đồng; 
tặng 1.658 suất quà cho các em học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn, khen thưởng 3 giáo viên có thành 
tích, tổng trị giá gần 78 triệu đồng. Hội phối hợp 
hội Cựu chiến binh vận động “Quỹ tiếp bước cho 

em đến trường” hỗ trợ cho 3 em học sinh nghèo 
học giỏi. Hiện quỹ Khuyến học toàn xã có 40 triệu 
đồng, đạt 103% chỉ tiêu huyện giao trong năm 
2013. Trong đó, quĩ các chi hội 18,3 triệu đồng. 

Chuẩn bị cho năm học mới 2013- 2014, Hội vận 
động được 800 quyển vở, 61 suất quà, 10 bộ quần 
áo trị giá 5,7 triệu đồng góp phần hỗ trợ cho học 
sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hội vận động 
1432/1200 hộ trở thành “Gia đình hiếu học” năm 
2013, đạt 119% chỉ tiêu huyện giao. Công tác 
khuyến học góp phần đáng kể trong việc hỗ trợ 
các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn bám 
trường bám lớp, phấn đấu học tập vươn lên, trở 
thành người có ích cho xã hội. 

Đỗ Khắc Thế - Nhật Hiền 

Người cao tuổi.- 2014.- Số 44 

(ngày 18 tháng 3).- Tr.7 
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ÑAM MEÑAM MEÑAM MEÑAM MEÂ SAÙNG TAÏOÂ SAÙNG TAÏOÂ SAÙNG TAÏOÂ SAÙNG TAÏO 
ới mong muốn thiết lập một không gian vừa 
học vừa chơi trên điện thoại di động, bạn 

Nhật Tiên (lớp 9/5, trường THCS Trần Phú, 
Phan Thiết, Bình Thuận) đã sáng tạo phần mềm 
Tự học Semaphore qua điện thoại di động. 
Phần mềm ấy giúp cô bạn “rinh” về giải Nhất 
cuộc thi Ý tưởng sáng tạo trò chơi giáo dục. 

Sáng tạo từ hoạt động đội 
Nhật Tiên là Liên đội phó có tiếng ở trường. 

Bạn rất băn khoăn khi thấy có nhiều “game thủ” 
trốn học đi chơi game và thờ ơ với các hoạt 
động Đội. Nhiều đêm liền Nhật Tiên suy nghĩ: 
“Tại sao không tận dụng công nghệ thông tin 
hiện đại để tạo ra một sân chơi kiến thức thú vị 
trên điện thoại di động cho các game thủ nhỉ?” 

Từ tình yêu với công tác Đội, cộng thêm sự 
giúp đỡ của thầy cô, bố mẹ, Nhật Tiên đã dành 
một năm nghiên cứu và sáng tạo ra phần mềm 
Tự học Semaphore qua điện thoại di động. Nhật 
Tiên thổ lộ: “Tớ hy vọng phần mềm sẽ giúp các 
bạn tiết kiệm nhanh nhất các kiến thức và kĩ 
năng công tác Đội. Thông qua đó, người sử 
dụng vừa tìm hiểu được nhiều kiến thức về lịch 
sử, khoa học, vừa được chơi các trò chơi yêu 
thích. 

Dễ chơi, dễ sử dụng, lại có giao diện hình 
ảnh hấp dẫn, sinh động, phần mềm của Nhật 
Tiên khi mang ra thử nghiệm ở lớp đã nhận 
được nhiều phản hồi tích cực. 

Cô bạn đa-zi-năng 
“Sở hữu” vầng tráng bướng bỉnh, tính cách vô 

cùng quyết đoán nhưng tên gọi Nhật Tiên của 
cô bạn lại vô cùng dịu dàng. Nhật Tiên chia sẻ 
“TIÊN là đầu tiên, là những gì dễ thương nhất. 

Còn NHẬT là ngày. Ba nói lúc sinh tớ ra, ba mẹ 
luôn mong tớ là khoảng khắc đầu tiên, vô cùng 
dễ thương của ngày mới”. 

Các bạn trong lớp đều nhận xét Nhật Tiên, là 
người thích tìm tòi công nghệ mới, đồng thời 
biết ứng dụng những kiến thức đã học vào thực 
tế. Cũng nhờ đó mà có lần Nhật Tiên đã cứu 
người thành công. Cô bạn kể: “ Hôm đó đi học 
về, thấy một em học sinh đang đi xe đạp bị ngã 
xuống ruộng và khóc thét lên, tớ nhớ ngay bài 
học sơ cứu thương thầy Tổng phụ trách dạy. 
Đoán là xương tay của em bị gãy, tớ tìm nẹp 
kẹp lại, sau đó gọi điện nhờ người lớn chở em 
đến bệnh viện 

Mới học lớp 9 nhưng Nhật Tiên đã dành 
được vô số giải hưởng ở nhiều lĩnh vực khác 
nhau khiến ai ai cũng phải nể phục: Giải Nhất 
cuộc thi Giải toán qua mạng Violympic cấp tỉnh, 
giải Nhất cuộc thi Olympic tiếng Anh trên 
Internet cấp tỉnh, giải Nhất bảng B và giải Nhì 
phần mềm sáng tạo Hội thi Tin học trẻ cấp tỉnh, 
giải Khuyến khích cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu 
niên nhi đồng tỉnh Bình Thuận, giải Khuyến 
khích cấp Quốc gia môn Toán, giải Khuyến 
khích kỳ thi Giải toán bằng tiếng Anh do Sở 
Giáo dục và Hội Toán học Hà Nội tổ chức… 

Nhờ những thành tích nổi bật trong học tập 
và rèn luyện, Nhật Tiên vinh dự là đại biểu Đại 
hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc năm 2010. 
Bạn còn được nhận Giải thưởng Kim Đồng và 
bằng khen Dũng sĩ nghìn việc tốt do trung ương 
Đoàn trao tặng 

Bi Ve 
Sao mai 789.- 2014.- Số 9.- Tr.6
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TRUÏC VÔÙT TAØU CAO TOÁC BÒ CHÌM 
iên quan đến vụ tàu cao tốc Savanna  tuyến 
Phú Quý – Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) bị 

sóng đánh chìm vào ngày 3/1, đến ngày 6/2, con 
tàu này đã được kéo vào neo đậu an toàn tại cảng 
Phan Thiết. Trước đó, tàu đã được trục vớt lên 
mặt biển nhưng do thời tiết không thuận lợi nên 
không thể kéo vào cảng. 

Bà Trần Thị Hạnh, Giám đốc Chi nhánh tàu cao 
tốc Savanna Phú Quý-Khải Thịnh KG cho biết 
trước đó, các tàu cứu hộ của Bình Thuận quá nhỏ 
không thể trục vớt được nên đơn vị phải thuê xà 
lan (tàu chở hàng cỡ lớn) từ Cần Thơ đến cứu hộ. 
Các thiết bị trên tàu bị hư hỏng gần như hoàn toàn 
do ngâm lâu ngày trong nước biển. Đơn vị đang 
khẩn trương xác định thiệt hại của con tàu. Do tàu 
có tải trọng lớn và không vận hành được. Bên 

cạnh đó đường vào cảng Phan Thiết đang bị bồi 
lấp nên việc kéo tàu vào cảng cũng gặp nhiều khó 
khăn. 

Trước đó, ngày 3/1, khi tàu cao tốc Savanna 
đang đậu cách cảng cá Phan Thiết khoảng 1,5 hải 
lý bị sóng đánh chìm. Chín thuyền viên trên tàu đã 
được cứu hộ vào bờ an toàn. Tàu Savanna có tải 
trọng 120 tấn, vỏ hợp kim nhôm chiều dài 33m 
chiều rộng 9,5m, tàu có hai tầng với sức chứa 260 
hành khách. Đây là tàu chạy nhanh nhất tuyến 
Phan Thiết - Đảo Phú Quý hiện nay với thời gian 
hành trình trên biển chỉ còn khoảng 2 giờ 30 phút 
(khoảng cách 56 hải lý). 

Nguyễn Thanh  

Tin tức.- 2014.- Số 32 (ngày 7 tháng 2).- Tr.13 
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Cöùu hoä con gaáu cuoái cuøng taïi Bình Thuaän 

 

Chú gấu ngựa tại Bình Thuận được cứu hộ. 

áng 25-3, TP Phan Thiết, cá thể gấu nuôi nhốt 
cuối cùng tại tỉnh Bình Thuận đã được tổ chức 

Động vật châu Á chứu hộ để đưa về Trung tâm 
cứu hộ gấu Việt Nam tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc. 
Sau Thừa Thiên – Huế, Bình Thuận là địa phương 
thứ hai trên cả nước chính thức xóa bỏ hoàn toàn 
nạn nuôi gấu trang trại. 

Cá thể gấu cứu hộ được ông Nguyễn Hồng 
Việt, chủ nuôi gấu gọi tên là Tí Mập, mua về từ 
năm 2000 khi còn là gấu con và nuôi nhốt trong 14 
năm với mục đích thương mại khai thác mật. Khi 
biết Nhà nước có chủ trương khuyến khích các cá 
nhân giao nộp gấu, ông Việt đã làm đơn gửi tới cơ 
quan kiểm lâm để tìm một trung tâm cứu hộ có 
điều kiện tiếp nhận tốt nhất.  

Được biết lực lượng kiểm lâm Bình Thuận đã 
cố gắng liên hệ với nhiều trung tâm cứu hộ, vườn 
thú trong khu vực phía nam, tuy nhiên không đơn 
vị nào đồng ý tiếp nhận. Trong tình huống trên, Tổ 
chức Động vật châu Á đã tình nguyện hỗ trợ các 
cơ quan chức năng tiếp nhận cá thể gấu này. 

Với việc nuôi nhốt trên tầng bốn, đồng thời gấu 
là động vật to lớn và có bản tính hoang dã (chú 

gấu này nặng khoảng 150 kg) nên quá trình cứu 
hộ gặp khá nhiều khó khăn. Để bảo đảm quá trình 
bàn giao và vận chuyển gấu an toàn, các bác sĩ và 
chuyên gia thú y của Tổ chức Động vật châu Á đã 
trực tiếp vào Bình Thuận để tiến hành việc gây 
mê, thực hiện kiểm tra sức khỏe và chăm sóc gấu 
trên suốt hành trình cứu hộ. 

TS Tuấn Bendixsen, Trưởng đại diện Tổ chức 
trên tại Việt Nam nói: "Đối với chúng tôi, chuyến 
cứu hộ này có nhiều ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ 
đơn thuần là thêm một tỉnh không còn nạn nuôi 
nhốt gấu tại Việt Nam, mà còn vì gia đình chủ nuôi 
gấu đã tự nguyện muốn gấu có cuộc sống tự do, 
và nhìn nhận thực tế thị trường mật gấu đã thoái 
trào. Đây là tín hiệu đáng mừng để chấm dứt nạn 
nuôi gấu lấy mật.  

Chúng tôi cũng cảm ơn Chi cục Kiểm Lâm Bình 
Thuận  đã tạo điều kiện tốt nhất  cho công tác cứu 
hộ cá thể gấu này. Chúng ta đều mong muốn sớm 
được nhìn thấy chú gấu Tí Mập hòa nhập trong 
khu bán hoang dã tại Trung tâm Cứu hộ gấu Việt 
Nam. 

Theo dự tính, cá thể gấu sẽ về đến Vườn quốc 
gia Tam Đảo, vào chiều ngày thứ Sáu, 28-3, sau 
một hành trình dài 1.700km. Hiện nay, tính trên 
phạm vi cả nước, Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam 
là đơn vị cứu hộ có năng lực và chuyên môn nhất 
hoạt động trong lĩnh vực này. Trung tâm Cứu hộ 
gấu Việt Nam cho biết hiện có 110 cá thể gấu 
đang được nuôi dưỡng và chăm sóc trong các khu 
bán hoang dã, để dần phục hồi sức khỏe và bản 
năng tự nhiên. 

Nguyễn Huân 

Nông nghiệp Việt Nam.- 2014.- Số 61 

(ngày 26 tháng 3).- Tr 21 

Cùng đưa tin: Tiền phong số 85 

III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 
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KHOÂNG KHEÙOKHOÂNG KHEÙOKHOÂNG KHEÙOKHOÂNG KHEÙO    THAØNH THAØNH THAØNH THAØNH “laøng Trung Quoác”“laøng Trung Quoác”“laøng Trung Quoác”“laøng Trung Quoác” 
ừ khi Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 được 
khởi công xây dựng vào tháng 8-2010, xã Vĩnh 

Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũng tập 
trung rất đông lao động Trung Quốc. 

 
Lao động Trung Quốc ở huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận 

ra ngoài mua sắm Ảnh: Bạch Long 

Theo quan sát của phóng viên Báo Người Lao 
Động, sau giờ tan tầm vào buổi chiều đến tối mỗi 
ngày, nhiều lao động Trung Quốc rủ nhau đi dạo 
quanh các khu dân cư lân cận nhà máy. Chủ một 
tiệm tạp hóa ở thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tân cho 
biết những người Trung Quốc đang làm công nhân 
ở đây thường cử “đại diện” ra mua hàng hóa  rồi 
đưa vào khu tập thể của họ bên trong nhà máy để 
dùng. 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, số lao động Trung 
Quốc ở huyện Tuy Phong hiện lên đến khoảng 500 
người. Anh Lý Văn Nam, một công nhân làm việc 
tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, cho biết: “Tất 
cả công nhân Trung Quốc đều có nhà trọ và nơi ăn 

ở tập trung trong khuôn viên nhà máy. Họ rất ít 
quan hệ với công nhân Việt và sống khá bí ẩn”. 

Đêm 14-3, ở ngã ba thôn Vĩnh Tiến, chúng tôi 
bắt gặp nhiều lao động Trung Quốc đi dạo. Thỉnh 
thoảng, vài người ghé vào quán cóc uống bia 
nhưng cũng chóng vánh rồi rút vào khu vực nhà 
máy. Thoáng nhìn, họ chẳng khác gì người Việt 
nếu không để ý gương mặt và giọng nói. Một chủ 
quán nhậu gần Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 
cho biết lao động Trung Quốc thường ăn uống ở 
quán 68 vì chủ quán biết tiếng Trung. 

Ông Ngô Dương, một người dân địa phương, 
phàn nàn: “Dù hầu hết người Trung Quốc đang 
làm việc tại nhà máy đều ăn ở bên trong nhưng 
nhiều nhóm 3-5 người vẫn  thường ra ngoài ăn 
nhậu, sau đó gây gổ đánh nhau làm mất trật tự địa 
phương”. Chị Dung, chủ quán cơm gần nhà máy, 
cho biết một số nam công nhân Trung Quốc được 
“thả lỏng” thuê nhà trọ bên ngoài đã cặp bồ với 
thiếu nữ địa phương. “Không khéo khi nhà máy 
xây dựng xong, ở đây có cả làng Trung Quốc” - chị 
nói nửa đùa nửa thật. 

Để tìm hiểu về tình hình lao động người Trung 
Quốc ở xã Vĩnh Tân, phóng viên Báo Người Lao 
Động đã liên hệ với công an địa phương nhưng bị 
từ chối cung cấp thông tin. Ông Trần Văn Dũng, 
Trưởng Công an xã Vĩnh Tân, cho rằng xã không 
được phép phát ngôn. 

Lê Trường - Bạch Long 

Người lao động.- 2014.- Số 6424  

(ngày 16 tháng 3).- Tr.5 

_________________________________________ 

RA QUAÂN GIA COÁ KEØ BIEÅN CHAÉN SOÙNG, CHOÁNG XAÂM THÖÏC 
gày 27/3, đoàn viên thanh niên tỉnh Bình 
Thuận và nhân dân thôn Tiến Đức, xã Tiến 

Thành, thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã 
tiến hành gia cố kè biển chắn sóng, xây dựng 
hàng rào gỗ để chống xâm thực.  

Ngay từ 4 giờ ngày 27/3, tranh thủ lúc thủy triều 
rút, hơn 100 đoàn viên thanh niên đã khẩn trương 
đóng cọc gỗ, xúc 5000 bao cát để làm kè, gia cố 
hơn 500m bờ biển đã bị sạt lở để cản sóng đập 
mạnh. Lực lượng đoàn viên thanh niên cũng tiến 
hành phủ nilon ở các khu vực xung yếu, có nguy 
cơ tiếp tục bị sóng biển phá hủy; giúp các gia đình 
di chuyển tài sản, xây dựng nhà tạm ở nơi an toàn 
nhằm ổn định cuộc sống và hạn chế thấp nhất 
những thiệt hại do triều cường gây ra.  

Ông Nguyễn Hoàng Sơn Long, Phó Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân xã Tiến Thành, thành phố Phan 
Thiết cho biết: Đêm 26/3, liên tiếp những đợt sóng 
to kèm theo gió mạnh liên tục đánh vào khu vực 
biển tại đây làm sạt lở, sụp đổ hàng nghìn m3 đất, 
cây cối và đánh sập 3 ngôi nhà. Từ đầu năm 2014 
đến nay đã có 26 căn nhà bị sóng biển đánh sập 
và 20 căn nhà bị hư hỏng.  

Ngay sau khi hiện tượng sạt lở xảy ra, thành 
phố Phan Thiết, xã Tiến Thành đã huy động lực 
lượng hỗ trợ bao, bạt, cọc để gia cố tại một số 
điểm xung yếu và giúp người dân di chuyển đồ 
đạc đến nơi an toàn. Ủy ban nhân dân thành phố 
Phan Thiết cũng đã hỗ trợ mỗi hộ có nhà bị thiệt 
hại 2 triệu đồng để khắc phục khó khăn ban đầu.  

Trước đây tại thôn Tiến Đức chưa có tình trạng 
biển xâm thực nhưng từ sau khi xây dựng kè biển 
phường Đức Long, thành phố Phan Thiết, sóng 
biển đánh mạnh vào khu vực này gây sạt lở 
nghiêm trọng. Cứ vào mùa gió bấc hàng năm, từ 
khoảng tháng 8 đến tháng 3 âm lịch, những người 
dân sống ven biển ở đây lại phải gánh chịu những 
thiệt hại do tình trạng biển xâm thực. Từ năm 2011 
đến nay tình trạng biển xâm thực đã làm sập hoàn 
toàn 73 căn nhà, ảnh hưởng đời sống của gần 300 
nhân khẩu của thôn Tiến Đức. 

Hồng Hiếu 

http://dangcongsan.vn/ .- 2014 

(ngày 27 tháng 3)
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TP. PHAN THIEÁT:  

BIEÅNBIEÅNBIEÅNBIEÅN    “nuoát” NHAØ DAÂNNHAØ DAÂNNHAØ DAÂNNHAØ DAÂN 
àng chục nhà dân thuộc thôn Tiến Đức, xã 
Tiến Thành, TP. Phan Thiết (Bình Thuận) đã 

bị sóng biển “nuốt” trôi xuống biển trong những 
ngày qua.  Những căn nhà còn lại cũng đang bị 
biển xâm thực gây sạt lở nghiêm trọng. Ban đêm 
người dân ở đây không dám ngủ trong nhà vì lo 
sập đổ bất cứ lúc nào. 

 
Hàng chục ngôi nhà ở thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành bị 

biển cuốn ra ngoài bãi - Ảnh: Tiểu Thiên 

Tan hoang như vừa trải qua một cơn bão 

Bờ biển thuộc thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành, 
TP. Phan Thiết đang từng ngày bị biển xâm thực 
“nuốt” cả trăm mét đất. Sóng “bê” từng ngôi nhà 
cấp 4 của người dân nơi đây mang ra để trơ trọi 
ngoài biển. Từng mảng đất liền, hàng cây dương 
phòng hộ… cũng bị triều cường dâng lên cuốn hết 
vào lòng biển. Nhà cửa xiêu vẹo, sụp đổ, hàng 
dương bật gốc, một cảnh tượng tan hoang và xơ 
xác y như vừa mới trải qua một cơn bão dữ càn 
quét. 

Chỉ tay về phía những con sóng tung bọt trắng 
xóa, anh Trần Văn Hòa, thôn Tiến Đức cho biết: 
“Ở dưới đó trước kia là 3 dãy nhà với chiều dài 
hơn 50 mét đất, nay đã bị biển “nuốt” gọn. Biển cứ 
“ăn” mòn như thế này thì đoạn bờ biển dài hơn 
700m với dãy dương phòng hộ phía trên có nguy 
cơ bị cuốn đi trong ngày một ngày hai thôi”. 

Chị Lê Thị Quận Em, tổ 5, thôn Tiến Đức cho 
biết: “Nhà tôi bị sóng biển cuốn trôi vào ngày 28 tết 
nên phải dựng lều ở trọ trên đất nhà người quen. 
Ban đêm chúng tôi không dám nằm ngủ trong nhà, 
sợ sóng biển cuốn đi lúc nào không hay ”. 

Cùng cảnh ngộ như gia đình chị Em, thôn Tiến 
Đức có trên 56 hộ gia đình đã bị biển nuốt mất 

nhà. Hiện vẫn còn nhiều nhà dọc bãi biển bị sóng 
đánh vào làm xói lở bờ móng, xiêu vẹo. Nguy cơ 
nhà bị cuốn trôi ra biển chỉ tính bằng giờ. Nhiều 
người dân không còn nhà để ở đành phải dựng 
lều, trại trên đất người quen để tá túc khiến cuộc 
sống tạm bợ, nhếch nhác và thê lương vào những 
ngày đầu năm mới. 

Toàn thôn Tiến Đức có hơn 275 hộ, đa phần là 
những gia đình thuộc diện giải tỏa làm bờ kè ở 
phường Đức Thắng, TP. Phan Thiết chuyển qua 
cất nhà để ở. Trong đó có khoảng 96 hộ dân đến 
đây chiếm đất xây cất nhà trái phép. “ Tất cả 
những hộ dân bị biển cuốn sạt lở mất nhà đều là 
những những người tứ xứ đến đây chiếm đất để 
ở. Khi làm nhà, các hộ dân cũng đã cam kết với 
chính quyền địa phương nếu xảy ra sạt lở họ sẽ 
chủ động chuyển đi, mà không đòi hỏi gì cả”. Ông 
Nguyễn Kim Anh, tổ trưởng tổ 5, thôn Tiến Đức 
cho biết. 

4 ngày thiệt hại khoảng 800 triệu đồng 

Theo thống kê từ Phòng Kinh tế, TP.Phan Thiết  
chỉ trong vòng 4 ngày giáp tết, thôn Tiến Đức đã bị 
triều cường xâm thực đoạn bờ biển dài khoảng 
400 m, gây thiệt hại về nhà cửa, tài sản khoảng 
800 triệu đồng. Hiện đoạn bờ biển dài hơn 700m 
và hàng dương phòng hộ cũng bị biển ăn mòn 
từng ngày. Hàng chục ngôi nhà ở đây cũng đang 
từng giờ bị sóng biển khoét sâu vào móng làm 
nghiêng ngả và cuốn trôi. 

Ông Nguyễn Kim Anh cho biết thêm: “Mặc dù 
người dân tự ý cất nhà để ở, thiệt hại thì tự chịu. 
Nhưng họ rất cần được chính quyền địa phương 
quan tâm, tạo điều kiện để di cư tới nơi ở mới ổn 
định. Chứ cứ sống trong cảnh hoang mang lo sợ 
biển ‘nuốt’ nhà như thế này thì khổ quá”. 

Một đại diện lãnh đạo UBND xã Tiến Thành cho 
biết bước đầu đã hỗ trợ hàng ngàn bao cát, cọc gỗ 
và hơn 600m vải để làm kè tạm thời gia cố ngăn 
biển xâm thực. Bên cạnh đó cũng tổ chức lực 
lượng túc trực theo dõi tình hình để có phương án 
chống sạt lở biển và di dời các hộ dân trong vùng 
nguy hiểm đến nơi an toàn. 

Tiểu Thiên 

Thanh niên.- 2014.- Số 41 

(ngày 10 tháng 2).- Tr.21 

Xaùc caù OÂng daït vaøo bôø, ngö daân laøm leã haï huyeäXaùc caù OÂng daït vaøo bôø, ngö daân laøm leã haï huyeäXaùc caù OÂng daït vaøo bôø, ngö daân laøm leã haï huyeäXaùc caù OÂng daït vaøo bôø, ngö daân laøm leã haï huyeätttt 
Ngày 7-3, các ngư dân phường Phú Hài, TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã làm lễ hạ huyệt xác cá ông (cá 

voi) khổng lồ xuống khu mộ nằm sát bờ kè Phú Hài. 

Trước đó, nhiều ngư dân phát hiện xác cá ông này dạt vào bờ biển và huy động toàn bộ làng chài đưa lên 
bờ. Cá nặng hơn ba tấn nên không thể chuyển vào đình thờ như các cá ông trước đây. Do đó để chôn cất 
theo tập tục và giữ gìn môi trường, chính quyền địa phương và ngư dân chọn khu đất nằm sát bờ kè Phú Hài 
chôn tạm, sau khi phân hủy sẽ đưa xương cốt vào đình thờ. 

Phương Nam  

Pháp luật TP.HCM.- 2014.- Số 57 (ngày 8 tháng 3).- Tr.2 
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Xaõ Hoàng Sôn (Bình Thuaän):        

NGÖÔØI DAÂN SOÁNG TRONG SÔÏ HAÕINGÖÔØI DAÂN SOÁNG TRONG SÔÏ HAÕINGÖÔØI DAÂN SOÁNG TRONG SÔÏ HAÕINGÖÔØI DAÂN SOÁNG TRONG SÔÏ HAÕI 
gười dân ở thôn 5, xã Hồng Sơn (huyện Hàm 
Thuận Bắc, Bình Thuận) đang sống trong 

hoảng sợ hãi vì mấy năm gần đây có nhiều người 
trong thôn bị chết vì ung thư và phụ nữ liên tục bị 
sẩy thai. 

Niềm vui chen lẫn sự lo âu 
Những năm trước đây, gia đình từ các tỉnh 

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đến vùng đất thôn 
5, (xã Hồng Sơn) lập nghiệp. Thời bấy giờ chưa có 
nguồn nước dẫn về ruộng vườn nên đất đai khô 
cằn, các loại cây ngắn ngày không chịu được thời 
tiết nắng hạn, người dân chỉ trồng một năm một vụ 
lúa vào mùa mưa nên đời sống hết sức khó khăn. 
Đầu năm 2000, người dân vui mừng khi con 

mương dẫn nguồn nước từ hồ Suối Đá về ruộng 
vườn. Nhà nhà phấn khởi đào giếng lấy nước nấu 
cơm, nấu nước, sử dụng sinh hoạt mà không phải 
đi xa chở từng can nước như trước đây. Và cũng 
kể từ ngày có hệ thống mương nước, nhiều gia 
đình đã chuyển đổi cây trồng từ lúa sang thanh 
long. Với hiệu quả kinh tế hơn gấp nhiều lần so với 
trồng lúa nên diện tích trồng lúa trước đây được 
thay thế hoàn toàn bằng cây thanh long. Đời sống 
của bà con được cải thiện nhiều, thậm chí nhờ 
thanh long mà người nông dân thay đổi số phận, 
trở nên giàu có. Thế nhưng niềm vui của những 
người dân chưa trọn vẹn, bởi từ khi cây thanh long 
xuất hiện thì môi trường không còn trong lành như 
trước, vì người ta thường xuyên sử dụng các loại 
thuốc trừ sâu, thuốc kích thích để chăm sóc thanh 
long. Nhiều người ở đây cho biết, nguồn nước mà 
họ đang sử dụng hằng ngày là do nước từ các con 
mương theo nước ngầm ngấm vào giếng. Mà 
nước mương đang chứa rất nhiều hóa chất gây 
hại cho sức khỏe, vì khi phun thuốc diệt cỏ, thuốc 
trừ sâu người ta cũng ra các con mương này để 
rửa bình bơm. Biết thế nhưng vẫn phải dùng bởi 
bể chứa nước mưa không đủ dùng trong những 
tháng nắng nóng khô hạn. 

Sử dụng nước có nhiều hóa chất cũng giống 
như mưa dầm thấm lâu. Hậu quả là mấy năm gần 
đây có vô số người mắc bệnh hiểm nghèo, nhiều 
người đàn ông khỏe mạnh đột ngột chết do ung 
thư, còn phụ nữ mang thai bị sẩy, và các bệnh về 
đường ruột, đau bao tử… cũng rất nhiều.Họ nhận 
ra rằng: dường như có điều gì đó bất ổn đang diễn 
ra. 

Âm ỷ những nỗi đau 
Phóng viên Báo LĐ&XH đã có cuộc tiếp xúc với 

gười dân địa phương. Ông Nguyễn Văn Thành, 
một người trong thôn cho hay “Chúng tôi cảm thấy 
rất hoang mang bởi bệnh tật ốm đau quá nhiều. 
Bản thân tôi thời gian gần đây cũng đau yếu liên 
liên, có lẽ ô nhiễm nguồn nước cũng là một 
nguyên nhân gây ra bệnh tật”. Còn anh Hồ Xuân 
cho rằng: “Tôi đến đây đã hơn 20 năm, trước đây 
thì không có hiện tượng gì, mấy năm trở lại đây 
năm nào cũng phải sử dụng nước giếng nên 
thường xuyên bị đau bụng, đi hết bệnh viện này, 
bênh viện nọ mà chữa không khỏi”. 

Thôn 5, xã Hồng Sơn giờ đây có nhiều ngôi nhà 
xây khang trang, vật dụng trong nhà tiện nghi, có 
gia đình sắm cả ô tô, xe máy đắt tiền. Nhưng bên 
cạnh đó cũng không ít gia đình rơi vào hoàn cảnh 
éo le, nhiều chị em phải chịu cảnh ở góa. Chị Hồ 
Thị Năm (vợ anh Mai) tâm sự: “Cả đời anh ấy làm 
lụng vất vả, suốt đời cặm cụi với công việc để lo 
cuộc sống gia đình, đến ngày có chút của ăn, của 
để thì anh ấy đổ bệnh rồi mất. Một năm trước khi 
mất anh còn nói với tôi sang năm anh ấy xây nhà 
cho vợ con ở. Nào ngờ chưa kịp thực hiện tâm 
nguyện thì anh đã ra đi vì căn bệnh ung thư”. Gia 
đình chị Nguyễn Thị Đường còn đớn đau hơn. Đầu 
năm 2013, bố mất, con gái sẩy thai rồi đến lượt 
chồng ung thư phổi qua đời. Nhiều nổi đau cứ liên 
tục ập đến gia đình chị. Đôi mắt sâu cuồng nhiều 
đêm không ngủ, chị Đường tâm sự: “Ngày trước 
nghèo khổ nhưng trong nhà lúc nào cũng đầy ắp 
tiếng cười. Mấy năm nay có tiền nhờ cây thanh 
long, sửa sang được căn  nhà, sắm sanh được cái 
này, cái nọ thì hết người này đến người khác trong 
nhà chết”. Chị Nguyễn Thị Phương bùi ngùi: “Mỗi 
lần em thấy người ta phun thuốc sâu là em phải đi 
sang nhà người khác ở để khỏi ảnh hưởng đến cái 
thai. Vậy mà cố giữ cũng không tránh được. 
Không biết có phải em ngửi phải mùi thuốc sâu 
hay hay là sử dụng nước giếng để sinh hoạt hằng 
ngày mà cái bụng em đau không chịu nổi, đến 
bệnh viện người ta kêu em bị sẩy thai”. Chị 
Phương còn cho biết, chị Mai nhà bên cạnh cũng 
hai lần sẩy thai giống chị. Ngoài gia đình chị Năm 
và chị Đường thì các trường hợp của chị Thu, chị 
Thuận và chị Cầm trong xóm cũng vậy. Mỗi lần trời 
mưa không ra đồng hay mỗi tối có thời gian rảnh 
các chị lại ngồi với nhau tâm sự cho vơi đi nỗi 
buồn… 

Chờ cơ quan chức năng vào cuộc 
Vấn đề chuyện người dân thôn 5, xã Hồng Sơn 

ung thư ngày càng nhiều đến nay vẫn chưa có câu 
trả lời rõ ràng từ ngành y tế, vì vậy người dân tiếp 
tục sống trong tâm trạng lo âu, sợ hãi. Thiết nghĩ, 
đã đến lúc các cơ quan chức năng huyện Hàm 
Thuận Bắc cần sớm vào cuộc tìm hiểu và làm rõ vì 
sao thôn 5 có chuyện nêu trên. Việc áp dụng khoa 
học kỹ thuật, sử dụng giống mới như cây thanh 
long vào sản xuất, người dân có thu nhập cao làm 
thay đổi bộ mặt nông thôn, đời sống người dân 
được nâng cao là vấn đề cần được khuyến khích. 
Tuy nhiên mặt trái của nó là sử dụng thuốc hóa 
chất đã đúng liều lượng, đã đúng cách? Cần được 
hướng dẫn người dân thường xuyên, tránh tình 
trạng sử dụng tràn lan gây ảnh hưởng sức khỏe 
cho cộng đồng. Mức độ ô nhiễm đến đâu? Các cơ 
quan thẩm định cần vào cuộc để có câu trả lời cho 
người dân. Đồng thời nên khuyến cáo đến người 
dân không nên sử dụng nguồn nước chảy từ 
mương tưới, rất nguy hiểm cho sức khỏe. 

Xuân Hướng – Xuân Hải 
Lao động xã hội.- 2014.- Số 21 

(ngày 19 tháng 2).- Tr.13 
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CHO PHEÙP NOÅ MÌN THAÊM DOØ “KHO BAÙU”“KHO BAÙU”“KHO BAÙU”“KHO BAÙU” NUÙI TAØU 
gày 3/1, tin từ UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, 
vừa có văn bản chấp thuận gia hạn thời gian 

thăm dò “kho báu” núi Tàu (Phước Thể, Tuy 
Phong) theo văn bản kết luận của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy 

Thời gian gia hạn là 1 năm từ 1/1 đến 
31/12/2014. Trong lần gia hạn này, ngoài hình 
thức khoan thăm dò với số lượng 108 mũi khoan 
trên diện tích 2.564 m2; UBND tỉnh còn cho phép 
ông Trần Văn Tiệp nổ mìn hạn chế với lưu lượng 
nhỏ (khoảng 1 đến 2 m2 và sâu từ 1 đến 2 m/mỗi 
điểm nhằm tách các tảng đá cứng theo dạng khai 
mỏ, không làm ảnh hưởng đến diện tích xung 
quanh). Việc nổ mìn phải hết sức hạn chế, phải 
bảo đảm theo quy trình, thủ tục thật chặt chẽ. 

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, đây là lần gia hạn 
cuối cùng. Đến hết ngày 31/12/2014 mà việc thăm 

dò vẫn không có kết quả thì yêu cầu phải dừng 
ngay thăm dò, thực hiện hoàn thổ, khôi phục lại 
môi trường; tuyệt đối không được kiến nghị gia 
hạn thêm thời gian thăm dò hoặc một nội dung nào 
khác và không được quyền khiếu nại sau khi kết 
thúc việc thăm dò. Đây là lần thứ năm trong hơn 
20 năm qua (từ 1993 đến nay), UBND tỉnh Bình 
Thuận đã cấp phép và cho gia hạn để ông Tiệp 
thăm dò, truy tìm kho báu được xem là có 4.000 
tấn vàng của quân đội Nhật chôn giấu tại đây 
trước khi đầu hàng quân Đồng Minh vào Thế chiến 
thứ hai. 

Phương Nam 

Pháp luật TP.HCM.- 2014.- Số 4 

(ngày 4 tháng 01).- Tr.2 

Cùng đưa tin: Lao động thứ 7 Số 3 

_________________________________________ 

Ngoån ngang Ngoån ngang Ngoån ngang Ngoån ngang “kho baùu” “kho baùu” “kho baùu” “kho baùu” nunununuùi Taøuùi Taøuùi Taøuùi Taøu 
iệc UBND tỉnh Bình Thuận tiếp tục gia hạn 1 
năm và đồng ý cho nổ mìn để tìm kiếm “kho 

báu” khiến nhiều người lo ngại môi trường, địa 
chất khu vực núi Tàu sẽ bị ảnh hưởng  

Núi Tàu (xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, tỉnh 
Bình Thuận) nằm sát Quốc lộ 1. Từ bên dưới nhìn 
lên, ngọn núi này giờ chỉ còn các tảng đá trơ trọi 
và vài cụm cây gai dại lưa thưa, rải rác... 

“Đại công trường” hoang phế 

 Người dân địa phương cho biết khoảng 20 năm 
trước, núi Tàu được phủ xanh bởi thảm thực vật, 
trong đó có nhiều loài cây lớn như mai rừng, bằng 
lăng, đào… Dần dần, nhiều người đã đến đây chặt 
phá, nhất là mai rừng - chặt cành, thậm chí bứng 
cả gốc, bán cho người chơi cây cảnh. Vài năm 
nay, khi trở thành “đại công trường” tìm kiếm “kho 
báu”, núi Tàu lại càng ngổn ngang. 

 
Kho báu đâu chẳng thấy, núi Tàu giờ đã tan hoang 

Mới đây, UBND tỉnh Bình Thuận đã gia hạn cho 
cụ Trần Văn Tiệp (98 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, 
TP HCM) được tiếp tục thăm dò núi Tàu 1 năm, từ 
ngày 1-1 đến 31-12. Trong lần gia hạn này, ngoài 
hình thức khoan thăm dò với số lượng 108 mũi 
trên diện tích gần 2.600 m2, UBND tỉnh còn cho 
phép cụ Tiệp nổ mìn hạn chế, rộng 1-2 m2 và sâu 

1-2 m/điểm, nhằm tách các tảng đá cứng theo 
dạng khai mỏ, không làm ảnh hưởng đến diện tích 
xung quanh. 

Hơn 6 tháng qua, do hết hạn tìm kiếm nên cụ 
Tiệp cùng nhóm cộng sự đã rút hết. Núi Tàu vắng 
ngắt không một bóng người. Toàn bộ lán trại của 
nhóm tìm kiếm bị bỏ hoang lâu ngày đã tốc hết 
tôn, bạt bao quanh cũng rách nát tả tơi vì mưa gió. 
Đồ dùng sinh hoạt ở lán trại đã được chuyển đi 
hết. Xung quanh đó,  bạt, ăng-ten tivi, xoong nồi 
cũ... vứt tứ tung, bám đầy đất cát.  

Khu vực khoan đào tìm kiếm kho vàng không 
còn bất kỳ máy móc, thiết bị nào. Toàn bộ sườn 
Đông núi Tàu nay chỉ còn một bãi đá vụn lởm 
chởm.  

Nhiều khu vực được đào ủi tan hoang trước đây 
giờ cỏ dại đã mọc lên tới tận đầu gối, từng đàn gia 
súc đang nhởn nhơ gặm cỏ.  Cửa hang vào “kho 
báu” cũng bị san lấp gần hết. Ngoài ra, khu vực 
này còn có tới 3 hố sâu chứa đầy nước đục ngầu, 
rất nguy hiểm nếu ai lỡ chân rơi xuống.  

Phía trên khu vực tìm kiếm, đá vụn lổn nhổn 
từng đống nằm cheo leo bên mép núi. Chỉ cần một 
tác động lực vừa phải, mớ đá này rất dễ sạt lở 
xuống ruộng muối bát ngát của diêm dân phía 
dưới. 

 Chưa thể đánh giá tác động môi trường 

Trao đổi với chúng tôi về việc núi Tàu sẽ ra sao 
khi được nổ mìn tìm kiếm “kho báu”, ông Nguyễn 
Hữu Quý, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi 
trường tỉnh Bình Thuận, cho biết: “Núi này khá 
nhỏ, thảm thực vật hiện cũng chẳng có gì. Hơn 
nữa, cụ Tiệp nổ mìn theo quy mô nhỏ, dạng tách 
mỏ nên khả năng ảnh hưởng đến môi trường 
không lớn. Nếu ảnh hưởng thì có thể là các vấn đề 
như khói bụi, tai nạn và thất thoát thuốc nổ ra bên 
ngoài”.  

N
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Theo ông Quý, địa chất khu vực núi Tàu đa số 
là đá chứ không phải đất. Dù ruộng muối ở ngay 
dưới chân núi nhưng thường có đê ngăn mặn. Vì 
vậy, việc nổ mìn gây sạt lở dẫn đến vùi lấp ruộng 
muối cũng khó có khả năng xảy ra.  

“Việc khoan đào, nổ mìn phá đá ở núi Tàu có 
quy mô không lớn. Dư luận xã hội bức xúc, quan 
tâm là do UBND tỉnh Bình Thuận gia hạn tìm kiếm 
quá nhiều lần, cùng với sức hấp dẫn của “kho 
vàng 4.000 tấn”. Ở ta, khâu ban đầu là lập hồ sơ 
dự án thì quản lý chặt nhưng đến khi thực hiện thì 
quản lý yếu kém, lơi lỏng nên rất nguy hại. Nhất là 
đối với việc sử dụng thuốc nổ, nếu lơ là thì dễ thất 
thoát ra ngoài” - ông Quý lo ngại.  

Phụ trách tổ giám sát tìm kiếm tài sản nghi bị 
chôn giấu ở núi Tàu, ông Nguyễn Ngọc Hạnh, Phó 
Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh 

Bình Thuận, cũng cho rằng do cụ Tiệp chỉ được 
phép nổ mìn quy mô nhỏ để tách các phiến đá, 
không nổ quy mô lớn như khai thác đá dạng công 
nghiệp nên sẽ không tác động lớn đến môi trường, 
địa chất. 

 “Đến nay, vẫn chưa thấy cụ Tiệp hợp đồng với 
đơn vị công binh nào và chưa trình bày kế hoạch 
cụ thể nên chúng tôi chưa thể đánh giá tác động 
môi trường. Tổ giám sát của chúng tôi cùng với 
Cảnh sát Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh Bình Thuận sẽ bảo đảm giám sát chặt 
việc nổ mìn và quá trình khoan tìm kiếm kho vàng 
núi Tàu” - ông Hạnh khẳng định. 

 Bạch Long 

Người lao động.- 2014.- Số 21 
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Cuï Tieäp quyeát tìm vaøng ngay ñaàu naêm 
rong những ngày đầu năm mới, cụ Trần Văn 
Tiệp (99 tuổi, trú Q.Phú Nhuận, TP.HCM) liên 

tục trở lại Bình Thuận để triển khai việc tìm kiếm 
“kho vàng 4.000 tấn” mà UBND tỉnh Bình Thuận 
vừa gia hạn giấy phép. 

 
Cụ Tiệp lên núi Tàu triển khai kế hoạch tìm vàng ngay 

những ngày đầu năm mới - Ảnh: Q.H 

Mới 4 giờ sáng 13.2, cụ Tiệp đã đến TP.Phan 
Thiết trên chiếc xe Jeep lùn quen thuộc, do chính 
người con trai út Trần Phương Hồng trực tiếp lái 
đưa đi. Trên xe Jeep có nhiều cọc sắt nhọn, dây 
nhợ, thước, la bàn và một va li to mà chính cụ nói 
đó là va li tiền. 

Theo anh Hồng, từ mùng 9 tết trở lại đây, cụ 
Tiệp đã ba lần đến Bình Thuận. “Mùng 9 tết tôi 
đưa ông cụ ra núi Tàu cúng khai xuân đầu năm. 
Đây là lễ cúng thông lệ của ông già tôi ở núi Tàu 
nhiều năm nay mỗi độ xuân về. Vừa về đến nhà 
thì khuya ngày 11 âm lịch, tôi lại chở ba tôi ra Liên 
Hương (cách núi Tàu 10 km) để gặp một người 
quen mà ông cụ muốn bàn bạc trao đổi kế hoạch 
phá đá, đánh mìn. Hôm nay, cụ lại kêu tôi đưa đi 
suốt đêm ra Phan Thiết để sáng sớm kịp giao tiền 
mua máy bơm nước và đặt tiền cọc thuê nhân 
công. Trong xe, cụ đem theo hơn 300 triệu đồng 
dự kiến thuê nhân công và mua máy bơm nước”, 
anh Hồng chia sẻ. 

Sáng sớm qua, trong suốt hai giờ trao đổi với 
PV Thanh Niên, cụ Tiệp đã cung cấp khá nhiều 

thông tin mà từ trước tới giờ cụ cho là “chưa từng 
công bố”. Đó là “nghi án” mà cụ đang theo dõi việc 
đã có một lượng “vàng thỏi” rất lớn được ai đó bí 
mật lấy lên khỏi cửa hang. “Hiện nay số vàng này 
đang cất giấu dưới cái giếng, ngay cạnh cửa hang. 
Tôi sẽ lấy máy bơm để hút hết nước giếng tìm 
kiếm”, cụ Tiệp nói. 

Cụ Tiệp cũng cho rằng “cái khó nhất” hiện nay 
không phải là triển khai tìm kiếm, mà là công tác 
bảo vệ kho vàng này. Anh Hồng cũng cho biết một 
người nguyên là cán bộ công an nghỉ hưu ở Bình 
Thuận đã hứa giúp đỡ cụ Tiệp thành lập “đội bảo 
vệ đặc biệt” khi việc tìm kiếm sâu vào “hang” được 
tái thực hiện trong những ngày sắp tới. 

Theo thông tin được anh Hồng tiết lộ thì một 
nhà nghiên cứu địa chất tại Hà Nội đã gặp cụ Tiệp 
cách đây ít hôm và thống nhất giá cả, phương 
thức tìm kiếm kho vàng. Công việc trước mắt là 
phải định vị lại cửa hang bằng “máy siêu âm từ, có 
thể sâu đến 70 m” mà nhà nghiên cứu kia hứa 
đảm bảo thấy rõ “chi tiết” từng thứ kim loại trong 
lòng núi. 

Gia hạn đến 31.12.2014 

Ngày 31.12.2014, Chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Thuận đã có quyết định chính thức cho phép cụ 
Tiệp được gia hạn thời gian tìm kiếm “kho vàng” 
tại núi Tàu cho đến hết ngày 31.12.2014. Cụ Tiệp 
được tiếp tục khoan thăm dò 180 mũi khoan, trên 
diện tích hơn 2.000 m2 và được phép dùng mìn 
nhỏ để tách các lớp đá với độ sâu chỉ 1 đến 2 m. 
UBND tỉnh cũng yêu cầu hết đợt gia hạn này cụ 
Tiệp không được xin gia hạn nữa và không được 
khiếu nại gì. 

Kể từ năm 1993 đến nay UBND tỉnh đã 6 lần 
cho phép cụ Tiệp thăm dò ở núi Tàu để tìm vàng 
mà theo cụ có tới 4.000 tấn vàng được quân đội 
Nhật chôn giấu từ Thế chiến thứ 2. 

Quế Hà 

Thanh niên.- 2014.- Số 45 

(ngày 14 tháng 2).- Tr.13 
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COÙ TIN VUI VEÀ “KHO BAÙU NUÙI TAØU”? 

 
Lán trại mới dựng lên để nhóm công nhân trú ngụ tìm kiếm 

kho báu. 

ừ giữa tháng 2-2014 đến nay, cụ Trần Văn 
Tiệp (99 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM) 

đã được anh Trần Phương Hồng (con trai út) đưa 
ra tỉnh Bình Thuận 4 lần để triển khai việc tìm kiếm 
“kho vàng 4.000 tấn” ở núi Tàu (xã Phước Thể, 
huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận). Ngoài ra, cụ 

Tiệp còn đi gặp một số người quen và cả chuyên 
gia để bàn bạc về kế hoạch nổ mìn, phá đá và 
cách bảo vệ số vàng sau khi tìm được. 

Có mặt tại núi Tàu, chúng tôi thấy lều trại hư 
hỏng trên nền nhà cũ đã được dỡ bỏ, thay vào đó 
là một ngôi nhà tôn mới cách nền nhà cũ chừng 50 
m. Trong phòng chứa rất nhiều rương, tủ và đồ 
dùng sinh hoạt. Chỗ có tảng đá lớn được cho là 
khe đá cửa hang dẫn vào kho báu bị đào sâu 
xuống khoảng 1 m. Ở phía trên, cách cửa hang 
chừng 15 m có một số lỗ khoan bị chèn những ống 
nhựa chôn sâu xuống đất; hồ nước trên bãi cũng 
được đào rộng hơn. Một công nhân cho biết vài 
công nhân nữa đang kiểm tra máy bơm nước, thiết 
bị tìm kiếm kho báu. 

B.Long 

Người lao động.- 2014.- Số 6403 

(ngày 23 tháng 2).- Tr.3
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Khai thaùc titan ôû Bình Thuaän: Khai thaùc titan ôû Bình Thuaän: Khai thaùc titan ôû Bình Thuaän: Khai thaùc titan ôû Bình Thuaän:     

Huûy dieät moâi tröôøng!Huûy dieät moâi tröôøng!Huûy dieät moâi tröôøng!Huûy dieät moâi tröôøng! 
ếu như trước đây những đồi cát chạy dọc theo 
bờ biển qua các huyện Bắc Bình, Hàm Thuận 

Nam… của tỉnh Bình Thuận được phủ xanh bởi 
thảm thực vật và những hàng dương xanh ngát, 
hệ động vật phong phú…thì bây giờ trơ trọi, loang 
lổ hố quặng sâu hun hút. Đó là dấu tích của việc 
khai thác titan 

Bất chấp hậu quả 

Bình Thuận có gần 600 triệu tấn titan, chiếm 
92% trữ lượng cả nước, phân bố trong tầng cát 
xám và cát đỏ trên diện tích 800 km2  ven biển. 
Theo quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính 
phủ về quy hoạch phân vùng thăm dò khai thác, 
chế biến titan giai đoạn đến năm 2020, xét tới năm 
2030 thì Bình Thuận thuộc phân vùng 4, với mục 
tiêu xây đựng và phát triển thành trung tâm công 
nghiệp titan, khai thác, chế biến titan với quy mô 
lớn. 

Có đến 67 dự án khai thác titan ở đây, nhưng 
mới chỉ có 3 dự án được cấp phép khai thác. Mặc 
dù vậy, mức độ tàn phá môi trường đã vô cùng 
lớn. 

Do sa khoáng titan nằm sâu hàng chục mét, có 
nơi hàng trăm mét dưới mặt đất, nhưng các Cty 
khai thác chỉ có công cụ khai thác thô sơ, sau khi 
khai thác không hoàn thổ nên mặt đất bị cày nát, 
loang lổ hố. Những đồi cát xanh ngày nào trở 
thành vùng đất chết không cây, không con. 

Ông Lê Văn Tiến, Chi cục trưởng Chi cục Bảo 
vệ Môi trường Bình Thuận, cho biết: “Khai thác 
như thế, ảnh hưởng rất nặng đến môi trường, như 

thế thảm thực vật sẽ bị phá, ảnh hưởng địa hình, 
đến nguồn nước ngầm…” 

Theo ông Trương Văn Chi, kỷ sư mỏ địa chất, 
để có được những quặng thô titan lên tuyển (rửa) 
thô bằng nước để cho ra sản phẩm, phần thải 
chính là cát được đưa vào bãi thải trong, tất cả các 
quy trình này đều sử dụng nước ngọt để làm. 

Trong khi đó, có DN vì lợi nhuận, dùng nước 
biển lọc quặng thô, hơn nữa trong quá trình lọc 
các chất bùn dinh dưỡng trên bề mặt bị rửa trôi, về 
lâu dài vùng khai thác sẽ bị nhiễm mặn không thể 
trồng trọt. 

Được biết, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận  đã có 
quyết định nghiêm cấm việc sử dụng nguồn nước 
mặn, nước ngầm để phục vụ khai thác quặng, các 
DN buộc phải đầu tư hệ thống dẫn nước ngọt từ 
sông, hồ và ứng dụng kỹ thuật khai thác hiện đại 
hơn, phải hoàn thổ và trồng cây phủ xanh nơi đã 
khai thác. Song, dường như quyết định này chẳng 
được doanh nghiệp nào quan tâm. 

Dân lãnh đủ  

Ảnh hưởng từ việc khai thác titan nặng nhất có 
lẽ là khu vực Xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận 
Nam. Trong tiết trời oi bức, những cơn gió trái mùa 
cuốn bụi đỏ từ các mỏ khai thác titan phủ đầy trên 
cây, mái nhà và những con đường quanh thôn. 

Bà Trịnh Thị Mùi, thôn Thuận Minh, xã Thuận 
Quý, nói “3 – 4 năm nay, từ khi các Cty khai thác 
khoảng sản thì hầu như nhà nào cũng có người 
mắc bệnh về mắt, đường hô hấp…”. Không chỉ 

T
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riêng bà Mùi, mà những người trong thôn đều xác 
nhận, về tình trạng thay đổi môi trường nơi đây. 

Chị Nguyễn Thị Liên, người dân Thuận Minh 
buồn bã “Trước khi mấy Cty về đây khai thác thì 
những đồi cát vẫn bình thường, giờ mất hết đồi rồi, 
nguồn nước cũng ô nhiễm luôn, nơi ở của các cô 
giáo gần đó thì bụi bay đầy nhà. Hai mẹ con tôi 
cũng bị viêm mũi, mà hầu như ai cũng bị. 

Đến Trạm Y tế xã Thuận Quý, chúng tôi được 
bà Nguyễn Thị Oanh, Trưởng trạm, cho biết: “Lúc 
trước chỉ có vài người đến khám bệnh, thì nay mỗi 
ngày có hàng chục đến khám, xin phát thuốc mà 
phần lớn là trẻ em bị suy hô hấp, viêm họng, viêm 
giác mạc mắt… Đó chỉ là những trường hợp nhẹ, 
còn nặng hơn thì người dân đến bệnh viện trên 
thành phố. 

Hồi xưa ở đây nhiều cây cối thì dù có tới mùa 
gió bấc, cũng không nhiều bụi. Còn bây giờ mà gió 
nhìn trắng xoá cả vùng, vì chỗ đó là họng gió mà 
do mình khai thác cát nên làm ảnh hưởng đến môi 
trường. Họp tiếp xúc cử tri, lần nào dân cũng phản 
ánh nhưng vẫn không thấy chuyển biến gì”. 

Khó khăn hơn cho người dân nơi đây là nguồn 
nước giếng bị ô nhiễm không thể sử dụng trong 
sinh hoạt. Ông Trần Liêu, người dân thôn 4, bức 
xúc cho rằng, do các công ty khai thác nên gió thổi 
cát đen bay vào nước, mặc dù sợ ngộ độc nhưng 
bà con vẫn phải uống do không có nguồn nước 
sạch, rồi mấy năm nay bị viêm mắt, viêm xoang 
mũi… 

Trong báo cáo của tỉnh cũng ghi nhận, khu vực 
khai thác titan có tác động xấu đến môi trường, 
cảnh quan, tổn thương sinh vật, ô nhiễm đất, 
nguồn nước và không khí, gây mất ổn định cuộc 
sống người dân xung quanh, nhất là các khu vực 
xã Hoà Thắng (Bắc Bình), xã Thuận Quý, xã Tân 

Thành ( Hàm Thuận Nam)… sâu xa hơn là sự biến 
mất của một vùng đồi vốn làm nơi chắn gió, bảo vệ 
hoa màu rất tốt cho nông dân. 

Trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, 
các DN khai thác titan cam kết thực hiện đầy đủ 
nghĩa vụ về môi trường cho địa phương, đảm bảo 
kỹ thuật trong quá trình khai thác. Nhưng trên thực 
tế không kiểm soát được. 

Ông Trần Hữu Minh Tùng, trưởng phòng quản 
lý và khai thác khoáng sản. Sở TN-MT Bình Thuận 
cho biết: “Rất khó xử lý vi phạm của các Cty khai 
thác. Địa phương kiểm tra, thấy có dấu hiệu vi 
phạm nhưng không thể lập được văn bản chính 
thống để xử lý, như trường hợp UBND huyện có 
văn bản gửi lên báo cáo việc phát iện Cty khai 
thác lén lút trong thời gian đang bị tạm đình chỉ 
khai thác, nhưng khi mời lên, đại diện Cty chối, vì 
biên bản do tổ kiểm tra lập mà không mời được 
DN. 

Do đó, để phát hiện sai phạm, phải mất không ít 
thời gian để theo dõi”. 

“Cái gì cũng có tính hai mặt, nếu không quản lý 
tốt mặt trái, không quản lý tốt về môi trường thì cái 
đầu tư cho môi trường còn lớn hơn cái lợi trước 
mắt. Lợi cho tỉnh, cho Nhà nước thì chưa thấy, 
nhưng hệ luỵ liên quan đến an sinh của người dân 
thấy rõ, trước mắt, Sở cũng cố gắng phối hợp với 
các ban ngành để giám sát chặt việc khai thác của 
các Cty này, không thể để xảy ra sự cố như vụ tràn 
bờ moong của Cty CP Đầu tư khoáng sản và 
thương mại Bình Thuận vừa rồi”, ông Lê Hùng 
Việt, PGĐ Sở TN-MT Bình Thuận. 

Phúc Lập 

Nông nghiệp Vệt Nam.- 2014.- Số 5 

(ngày 7 tháng 01).- Tr. 1,15 
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Cty coå phaàn ñaàu tö khoaùng saûn vaø thöông maïi Bình Thuaän (KSBT): Cty coå phaàn ñaàu tö khoaùng saûn vaø thöông maïi Bình Thuaän (KSBT): Cty coå phaàn ñaàu tö khoaùng saûn vaø thöông maïi Bình Thuaän (KSBT): Cty coå phaàn ñaàu tö khoaùng saûn vaø thöông maïi Bình Thuaän (KSBT):     

TROÁN THUEÁ VAØ XUAÁT LAÄU HAØNG CHUÏC NGAØN TAÁN QUAËNG TITANTROÁN THUEÁ VAØ XUAÁT LAÄU HAØNG CHUÏC NGAØN TAÁN QUAËNG TITANTROÁN THUEÁ VAØ XUAÁT LAÄU HAØNG CHUÏC NGAØN TAÁN QUAËNG TITANTROÁN THUEÁ VAØ XUAÁT LAÄU HAØNG CHUÏC NGAØN TAÁN QUAËNG TITAN 

 
Khai thác titan tại Cty KSBT. 

Vào tháng 7 và tháng 11.2013, báo Lao Động 
đã có loạt bài điều tra phanh phui hành vi làm giả 
39 bộ hồ sơ hải quan, có dấu hiệu xuất khẩu lậu 
và trốn thuế hàng chục ngàn tấn quặng titan tại 
Cty cổ phần đầu tư khoáng sản và thương mại 
Bình Thuận. 

Tổng cục Hải quan vào cuộc và đã công bố kết 
luận dấu hiệu trốn thuế và xuất lậu hàng chục 
ngàn tấn quặng titan tại Cty này. Hồ sơ vụ việc đã 
được chuyển sang cơ quan điều tra Bộ Công an. 

Lật tẩy hàng loạt hành vi gian dối 

Tại nhiều bộ hồ sơ khai báo hải quan thể hiện: 
Hợp đồng (HĐ) mua bán ký kết với đối tác nước 
ngoài, cùng một người mua, nhưng lại có con dấu 
khác nhau. Con dấu của Cty này lại đóng vào hợp 
đồng của Cty kia (?!). Nội dung trên các hợp đồng 
đều ghi dòng chữ (tạm dịch): “hợp đồng này được 
chuyển bằng fax và có giá trị kể từ ngày ký. Lạ 
thay, HĐ trên không thể hiện dấu vết nào của fax 
(?). 

Trong lúc đó, ông Tô Tài Tích - Tổng GĐ Cty 
KSBT – lại khai rằng “các HĐ mua bán đều được 
ký kết qua fax” (?). Nội dung các HĐ mua bán thể 
hiện là thanh toán qua tài khoản của Cty KSBT mở 
tại ngân hàng; thế nhưng, trên 37 HĐ xuất bán 
titan từ năm 2009 – 2012, lại không ghi số tài 
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khoản của người mua - cụ thể là những Cty Trung 
Quốc. 

Những HĐ xuất bán titan cho các Cty Trung 
Quốc, Cty KSBT ghi rõ là hai bên cam kết thanh 
toán 100% tiền mua hàng từ tài khoản người mua, 
không có điều khoản nào thể hiện thực hiện thanh 
toán qua tài khoản của người trung gian hoặc 
người môi giới mua bán hàng. 

Song, kiểm tra ngẫu nhiên một số lần giao dịch 
thanh toán tiền mua hàng, cơ quan chức năng 
phát hiện người thanh toán không phải là tư cách 
pháp nhân được ghi trên HĐ thương mại, mà bên 
mua và bên bán đã cam kết – tức người mua hàng 
có tên trên hợp đồng mua hàng. 

Theo Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ CA: Một 
số lần, ông Tô Tài Tích ra nước ngoài; tuy nhiên, 
điều kỳ lạ, các HĐ mua bán titan vẫn được ông 
Tích ký, đóng dấu tại Cty KSBT cùng ngày ông 
Tích đang ở nước ngoài. Trong khi đó, ông Tích 
khẳng định, các HĐ mua bán xuất quặng được ký 
kết tại trụ sở Cty KSBT. 

Chưa kể, ngày 17.9.2013, nguồn tin từ Cục 
Chống buôn lậu - Cao ủy Hải quan Trung Quốc - 
trả lời cơ quan chức năng VN: 10 Cty Trung Quốc 
thường mua titan của Cty KSBT, hiện đang tồn tại 
và có đăng ký trong hồ sơ hải quan Trung Quốc. 
Nhưng thật khó hiểu, tên của 7/10 Cty trên lại 
không đồng nhất với tên thể hiện trong những con 
dấu đóng trên hợp đồng và các địa chỉ ghi trên 
hợp đồng cũng là những địa chỉ... ma. 

Trong khi đó, theo kết quả giám định ngày 
21.8.2013 của Phân viện Khoa học hình sự (Bộ 
CA), kết luận 37 HĐ xuất khẩu giữa Cty KSBT và 
các Cty Trung Quốc đều được làm giả bằng 
phương pháp photocopy hình dấu từ tài liệu khác 
vào vị trí dưới mục “For The Buyer...” (dành cho 
người mua). 

Buôn lậu, trốn thuế 

Theo Tổng cục Hải quan, đã có cơ sở về dấu 
hiệu xuất lậu khoáng sản tại Cty KSBT. Nhiều hợp 
đồng ký mua bán quặng titan, nhưng sau đó không 
thực hiện đúng như cam kết. Nhưng Cty KSBT 
vẫn phát hành hàng loạt hóa đơn và kê khai thuế 
đầu ra, thể hiện Cty KSBT lợi dụng tư cách pháp 
nhân của một số DN khác để hợp thức hóa chứng 
từ, với mục đích xuất bán hàng cho đối tượng 
khách hàng không rõ địa chỉ. 

Một số trường hợp thanh toán tiền mua hàng 
không phải do DN mua hàng ký, đóng dấu trên 
hợp đồng thanh toán, mà do cá nhân hoặc tổ chức 
khác thanh toán hộ; hoặc do cá nhân tự nộp tiền 
vào tài khoản của Cty KSBT. 

Việc này nhằm hợp thức hóa thanh toán qua 
ngân hàng, nhằm mục đích được khấu trừ thuế. 
Các chứng cứ khác tại các ngân hàng cho thấy, có 
dấu hiệu nhân viên Cty KSBT giả làm người mua 
hàng, tự nộp tiền vào tài khoản và sau đó lại tự rút 
tiền ra. 

Bằng thủ đoạn này, Cty KSBT đã hợp thức hóa 
những giao dịch mua bán “ma” với các Cty “ma” 
thông qua ngân hàng. Một số DN có ký hợp đồng 
mua hàng, không kê khai hóa đơn đầu vào do Cty 
KSBT phát hành với cơ quan thuế, nhưng vẫn có 
việc thanh toán tiền mua hàng qua tài khoản. Đồng 
nghĩa, một lượng lớn hàng hóa nằm ngoài tầm 
kiểm soát của cơ quan quản lý thuế, vẫn được 
luân chuyển và không nộp thuế... 

Một số trường hợp Cty thành lập với thời gian 
ngắn và sau đó giải thể, nhưng khi cơ quan chức 
năng xác minh, GĐ Cty chỉ là những nhân viên làm 
nghề cắt tóc, gội đầu (?). Tuy nhiên, nhân viên trên 
lại ký hợp đồng mua bán quặng với Cty KSBT và 
không kê khai thuế tại cơ quan thuế địa phương và 
không rõ số lượng hàng này được bán tiếp cho 
đơn vị nào trong nội địa hay đã xuất lậu. 

Hay như phi vụ Cty KSBT bán 4.800 tấn quặng 
cho Cty TNHH đầu tư - thương mại và dịch vụ 
Đông Quân (trụ sở số 4/227 Lê Thánh Tôn, P.Máy 
Chai, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng). Sau này, cơ 
quan luật pháp xác định, phi vụ mua bán trên đầy 
khuất tất, khi Cty Đông Quân là Cty “ma”, không 
trụ sở, không hoạt động kinh doanh... GĐ Cty là 
Hoàng Thị Nhung - trước kia bán bia cỏ, sau này 
bán nước chè ở vỉa hè. 

Tổng cục Hải quan nhận định: Căn cứ những hồ 
sơ thể hiện việc mua bán lòng vòng mặt hàng titan 
và đơn tố cáo, có thể xác định hành vi khai gian 
thuế, lập hợp đồng xuất khẩu giả, nhằm trốn thuế 
là có cơ sở. Tổng cục Hải quan đã chuyển toàn bộ 
hồ sơ sang Cơ quan CSĐT - Bộ CA để khởi tố vụ 
án. 

Hoàng Hưng 

Lao động.- 2014.- Số 37 

(ngày 19 tháng 2).- Tr.1 

_________________________________________ 

BÌNH THUAÄN: KHOÁNG CHEÁ NHÖÕNG KEÛ BUOÂN BAÙN MA TUÙY HUNG HAÕN 

au một thời gian trinh sát và điều tra,vào trưa 
ngày 21-2, Công an TP Phan Thiết và Công an 

phường Đức Long đã phá án thành công vụ buôn 
bán trái phép chất ma túy. Trong lúc các đối tượng 
bán ma túy cho các con nghiện thì 10 cán bộ, 
chiến sĩ Công an bất ngờ ập vào nhà ông Trần 
Văn Nhứt (KP 6, phường Đức Long) khống chế và 
bắt quả tang. Có đối tượng manh động đã hung 
hãn chống lại Công an làm đồng chí Phạm Ngọc 
Tâm, Q. Trưởng Công an phường Đức Long bị 
thương. Các đối tượng gồm: Phạm Phú Lộc,  SN 

1982, ngụ KP 6, phường Đức Long, TP Phan Thiết 
và Nguyễn Anh Trúc Phương, SN 1992, ngụ KP 1, 
phường Bình Hưng, TP Phan Thiết. Tang vật thu 
giữ gồm 4 cục heroin (trị giá khoảng 40 triệu 
đồng), 2.243.000đ, 82 USD, 1 xe máy và 6 điện 
thoại di động. Vụ án đang được Công an TP Phan 
Thiết tiến hành điều tra làm rõ 

Hoàng Châu – Việt Khuê 

Công an nhân dân.- 2014.- Số 3133 

(ngày 23 tháng 2).- Tr.8 

S
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RÖØNG GIAÙP RANH KHOÂNG YEÂN TÓNH 
ừng giáp ranh giữa giữa H.Đức Trọng (Lâm Đồng) 
và Tuy Phong (Bình Thuận) đang nóng lên bởi sự 

manh động của lâm tặc. 

 
Một nhóm lâm tặc bị bắt quả tang ngay tại rừng giáp ranh. 

Ông Võ Văn Hùng- Trưởng Ban quản lý rừng phòng 
hộ Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết, trong suốt những 
ngày sau tết, lâm tặc vẫn rất manh động vào rừng giáp 
ranh lấy gỗ. Trong các đợt truy quét gần đây, lực lượng 
bảo vệ rừng (BVR) đã quyết liệt tuần tra, thu giữ hơn 20 
chiếc xe máy và nhiều phương tiện mà lâm tặc dùng để 
hành nghề trong rừng. 

Theo thông tin mà ông Hùng cung cấp, ngày 26.2, 
các đội truy quét đã khống chế một nhóm và bắt giữ 
được một lâm tặc giao cho lực lượng kiểm lâm xử lý. 

“Lâm tặc rất hung dữ, chúng tôi từng thu giữ được cả 
súng carbin, súng săn trong các khu rừng bị tàn phá mà 
họ để lại. Điều đó cho thấy lâm tặc manh động và sẵn 
sàng chống trả quyết liệt lực lượng BVR. Trong khi lâm 
tặc đi theo từng nhóm rất đông và có người canh gác thì 
lực lượng BVR của Ban quản lý rừng phòng hộ Tuy 
Phong lại rất mỏng và không có vũ khí”. 

Hiện nay, theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận, 
tất cảc các lực lượng gồm công an, quân sự, kiểm lâm 
cùng phối hợp truy quét lâm tặc ở từng khu rừng giáp 
ranh này. 

“Hiện nay lực lượng của Ban quản lý rừng phòng hộ 
Tuy Phong rất mỏng, là một trong những nguyên nhân 
không kiểm soát được các khu rừng có lâm tặc tàn phá 
nặng nề vừa qua ”- ông Hùng nói. 

Ông Mai Kiều- Phó giám đốc Sở NN-PTNT Bình 
Thuận, cho biết đã có cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Sở NN-
PTNT tỉnh Lâm Đồng bàn biện pháp giữ rừng giáp ranh. 

“Hai bên sẽ phối hợp tuần tra các khu rừng giáp ranh và 
phối hợp với công an truy lùng tội phạm phá rừng, lên 
danh sách các đầu nậu phá rừng để xử lý”- Phó giám 
đốc Mai Kiều nói. 

Trong khi đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, 
Huỳnh Thanh Cảnh cho Thanh Niên biết, tình hình lâm 
tặc phá rừng giáp ranh giữa Bình Thuận và Lâm Đồng 
vẫn rất nóng. UBND tỉnh đã chỉ đạo tất cả các lực lượng 
của H.Tuy Phong phải vào cuộc, không để lực lượng 
BVR đơn độc. Chúng tôi yêu cầu Sở NN-PTNT phải 
điều động cả lực lượng cơ động của tỉnh hỗ trợ khi cần 
để việc BVR có kết quả tốt”.  

 
Các lực lượng BVR đi tuần tra liên tục nhưng vẫn bị mất rừng - 

Ảnh: BQL rừng phòng hộ Tuy Phong cung cấp 

Hiện nay công an H.Tuy Phong đang phối hợp với 
công an H.Đức Trọng truy lùng những đầu nậu phá rừng 
đến từ 2 tỉnh và bước đầu xác định được danh tính 
những lâm tặc tấn công cán bộ, nhân viên của Ban quản 
lý rừng phòng hộ Tuy Phong bị chấn thương hôm giáp 
tết Giáp Ngọ. 

Ngày  28.1, một nhóm lâm tặc khoảng 30 người đã 
tấn công tổ công tác của Ban quản lý bảo vệ rừng phòng 
hộ Tuy Phong khiến 3 người bị thương. Trong đó, anh 
Nguyễn Văn Lòng (33 tuổi) bị lâm tặc dùng súng bắn bị 
thương nặng phải đưa đi cấp cứu. 

Quế Hà 
Thanh niên.- 2014.- Số 58 
(ngày 17 tháng 2).- Tr.21 

Cùng đưa tin: Pháp luật TP.HCM số 40 
 

_________________________________________ 

Traïm y teá ñoàng loaïT “ñoå beänh” 
àng loạt trạm y tế trên địa bàn TP Phan Thiết (Bình 
Thuận) vừa mới xây xong với kinh phí nhiều tỉ đồng 

nhưng xuất hiện nhiều vết nứt tường, trần nhà, gạch ốp 
bong tróc rơi ra... Đó là các trạm y tế xã Tiến Lợi, P.Phú 
Thủy (do Phòng y tế TP Phan Thiết làm chủ đầu tư), xã 
Phong Nẫm, P.Hưng Long, P.Đức Thắng (do UBND TP 
Phan Thiết làm chủ đầu tư). 

Cụ thể, trạm y tế xã Tiến Lợi mới đưa vào sử dụng năm 
2012 nhưng đến nay trần nhà bị dột, nứt tường. Tình trạng 
dột nước mưa cũng xuất hiện tương tự tại trạm y tế P.Phú 
Thủy khi nơi này được xây xong và đưa vào sử dụng năm 
2012. Còn tại trạm y tế xã Phong Nẫm, chân trụ đúc của 
mặt tiền nhà bị nứt toác. Trạm y tế P.Đức Thắng bị dột bên 
trong. 

“Bệnh” nặng nhất là trạm y tế P.Hưng Long khi tường 
trên lầu nứt thành một đường dài kéo từ mặt tiền ra đến 

phía đuôi công trình, bên trong bị dột nước, gạch ốp tường 
mặt tiền bong tróc rơi xuống nền nhà, mặc dù công trình 
này mới đưa vào sử dụng từ năm 2011. 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, kinh phí xây dựng mỗi trạm 
y tế nói trên dao động từ trên 1 tỉ đến hơn 2 tỉ đồng. Ngày 
24-3, ông Trần Hoàng Khôi, giám đốc Ban quản lý dự án 
TP Phan Thiết, đã chỉ đạo cấp dưới đến trạm y tế P.Hưng 
Long xem xét tình trạng hư hỏng của trạm y tế này. Ông 
Khôi cho biết đơn vị thi công đã hứa sẽ khắc phục các vết 
nứt, dột mái nhà tại các trạm y tế trong tuần này. 

Nguyễn Nam 

Tuổi trẻ TP.HCM.- 2014.- Số 76 

(ngày 26 tháng 3).- Tr.8 
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SEÕ XOÙA SOÅ SAÂN GOLF PHAN THIEÁTSEÕ XOÙA SOÅ SAÂN GOLF PHAN THIEÁTSEÕ XOÙA SOÅ SAÂN GOLF PHAN THIEÁTSEÕ XOÙA SOÅ SAÂN GOLF PHAN THIEÁT 
guyên chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận nhìn 
nhận mình đã sai lầm khi bỏ phiếu cho xây 

sân golf Phan Thiết. 

Sau nhiều thương vụ “giao dịch kín”, sân golf 
Phan Thiết được bán lại cho Tập đoàn Rạng Đông 
ở Bình Thuận. Do kinh doanh không đúng như kỳ 
vọng nên cuối năm 2013, Tập đoàn Rạng Đông có 
văn bản gửi đến Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận 
xin chuyển đổi đất sân golf sang đất ở đô thị. 

Chiếc áo chật 

Theo văn bản của Tập đoàn Rạng Đông, khi 
chuyển đổi sân golf có diện tích hơn 64 ha này 
thành khu đô thị đa chức năng mang tên Phố Biển 
Xanh, tập đoàn có thể nộp ngân sách hàng ngàn tỉ 
đồng khi chuyển mục đích sử dụng đất. 

Năm 1993, khi sang Việt Nam làm ăn, tỉ phú 
Larry Hillblom đã thấy Phan Thiết là nơi có thể xây 
dựng một sân golf đẳng cấp quốc tế nên nhờ một 
công ty ở Hong Kong đứng ra xin giấy phép xây 
dựng. Sân golf diện tích hơn 64 ha nằm giữa trung 
tâm Phan Thiết, có chiều dài bờ biển xấp xỉ một 
cây số. Vì sân golf nằm ở vị trí đẹp nhất nên đã 
biến TP Phan Thiết như cô gái mặc một chiếc áo 
quá chật: Con lộ ôm một vòng cua ven biển tuyệt 
đẹp bị biệt giam trong bốn bức tường, “ngăn sông 
cấm chợ” toàn bộ các khu dân cư hiện hữu ở 
phường Phú Thủy, Thanh Hải. “Mặt tiền” ven biển 
TP Phan Thiết bị sân golf này án ngữ dẫn đến quy 
hoạch bị đứt gãy. 

 
Sân golf Phan Thiết với 64 ha đang kìm hãm quy hoạch của 

TP Phan Thiết. Ảnh: P.NAM 

Ông Trần Xuân, một người dân sống cạnh sân 
golf, cho biết: “Từ khi có sân golf, mỗi khi muốn ra 

biển tôi phải chạy lòng vòng gần ba cây số nhưng 
20 năm qua sân golf chẳng đóng góp được gì mà 
chỉ phục vụ cho một nhóm nhỏ có chỗ vung gậy 
mua vui ”. Ngoài ra, hàng ngàn người dân định cư 
xung quanh sân golf phải hít thở không khí nồng 
nặc thuốc trừ sâu, thuốc giữ ẩm, thuốc diệt cỏ dại 
mà họ thường xuyên dùng để bảo dưỡng mặt sân. 
Theo ông Xuân, khao khát của hàng trăm ngàn 
người dân Phan Thiết là xóa bỏ sân golf này, trả 
lại con lộ ven biển ngày xưa cho cộng đồng. 

Tồn tại hay phá bỏ? 

Ông T., một quản lý sân golf Phan Thiết, cho 
biết theo khảo sát của Hiệp hội Golf Việt Nam, đầu 
tư một lỗ golf tốn ít nhất 1 triệu USD, chưa kể tiền 
thuê đất, đền bù giải tỏa, tùy địa hình mà số tiền 
đầu tư còn tăng thêm. 

Do đó, sân golf 18 lỗ như sân golf Phan Thiết 
muốn thu hồi vốn, trung bình phải có ít nhất 30.000 
lượt người chơi/năm và muốn có lợi nhuận 10% 
phải có 33.000 lượt người chơi/năm. Hiện các sân 
golf đều duy trì hoạt động nhờ kinh doanh thẻ hội 
viên, với mức phí 1.200-2.000 USD/năm hoặc từ 
10.000-15.000 USD cho 25 năm. Mỗi lần hội viên 
vào đánh, sân golf thu trung bình 20 USD/người… 
Thế nhưng số người mua thẻ hội viên ở sân golf 
Phan Thiết hiện nay chỉ đếm trên đầu ngón tay, 
còn phần lớn người đánh golf ở sân này đều chơi 
golf theo kiểu “hữu nghị”, miễn phí nên không đảm 
bảo kinh phí để duy trì cho hoạt động. 

Kinh doanh lỗ lã, lại “kìm hãm” quy hoạch của 
TP Phan Thiết nên sau khi mua lại sân golf, Tập 
đoàn Rạng Đông xin chuyển mục đích sử dụng đất 
như trên với cam kết sẽ quy hoạch công viên 
chiếm diện tích khá lớn trong khu đô thị này, thay 
thế cho diện tích chủ yếu chỉ để trồng cỏ trong sân 
golf. 

Người dân Phan Thiết đang hy vọng con lộ ven 
biển sẽ trả lại cho cộng đồng và TP Phan Thiết sẽ 
được mở rộng chứ không loanh quanh vài trăm 
mét ở khu vực Đồi Dương, xứng tầm với đô thị du 
lịch của cả nước vừa được Bộ Chính trị và Chính 
phủ xác định. 

Phương Nam 

Pháp luật TP.HCM.- 2014.- Số 29 
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Soá phaän saân golfSoá phaän saân golfSoá phaän saân golfSoá phaän saân golf 
hững ngày này, việc phá hủy sân golf Phan Thiết 
để xây dựng thành khu đô thị đang gây xôn xao 
dư luận tại tỉnh Bình Thuận. Ngay trong giới 

quan chức cũng chia thành hai phe chống và ủng hộ. 

Sân golf Phan Thiết nằm ngay ngã tư hai con 
đường đẹp nhất TP này là đại lộ Nguyễn Tất Thành 
và Tôn Đức Thắng, sát bãi biển Đồi Dương - bãi tắm 

công cộng lớn nhất Phan Thiết, được xem là “khu đất 
vàng” của TP với giá đất cao ngất ngưỡng. 

Lịch sử một sân golf 

Đầu những năm 1990, một vùng đất rộng 62ha 
tại TP Phan Thiết (Bình Thuận) được giải tỏa để lấy 
đất phục vụ công trình thể dục thể thao. 

Nhiều người dân lúc đó không chịu bỏ mảnh đất 
gia đình mình đã canh tác từ nhiều đời, nhưng chính 

N

N
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quyền địa phương đã vận động họ ra đi với hứa hẹn 
tại đây sẽ mọc lên một công trình thể thao phục vụ 
cộng đồng. 

Nhiều người còn nhắc lại chuyện chính quyền 
tỉnh đem lợi ích của việc đầu tư nước ngoài để động 
viên dân chúng, đại ý rằng: “Nếu ai muốn ăn phở thì 
hãy ra đi, còn ai tình nguyện ăn rau muống suốt đời 
thì ở lại”. 

Theo ông Nguyễn Văn Thu - nguyên phó chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận, ngày ấy tỉnh còn rất nghèo và 
sân golf Phan Thiết là công trình đầu tư nước ngoài 
đầu tiên của tỉnh. 

“Khi người đánh golf tới lui thì Bình Thuận sẽ 
được giới thiệu thêm với nhiều nhà đầu tư, kinh tế 
tỉnh nhà sẽ phát triển. Nhiều người dân không đồng ý 
giải tỏa nhưng nghĩ đất này sẽ xây dựng công trình 
thể thao, có lợi chung cho tỉnh nhà nên sau đó chấp 
nhận” - ông Thu nói. 

Nhà đầu tư khi đó là tỉ phú người Mỹ Larry 
Hillblom. Ông thuê mảnh đất này để làm dự án sân 
golf Ocean Dunes Golf Club (còn gọi là sân golf Phan 
Thiết). 

 
Toàn cảnh sân golf Phan Thiết  - Ảnh: Nguyễn Nam 

Dự án này được Ủy ban Nhà nước về hợp tác và 
đầu tư (nay là Bộ Kế hoạch - đầu tư) cấp giấy phép 
đầu tư từ năm 1993. Tổng diện tích sân golf và các 
công trình kèm theo là 620.656m2, thời hạn sử dụng 
đất 50 năm (đến tháng 12-2044), hình thức sử dụng 
đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng 
năm. 

Sau khi tỉ phú Mỹ Larry Hillblom qua đời trong 
một tai nạn máy bay, sân golf được bán lại hai lần 
cho hai chủ đầu tư nước ngoài khác. 

Theo Sở Kế hoạch - đầu tư Bình Thuận, mặc dù 
có sự xáo trộn của các nhà đầu tư nhưng tư cách 
pháp nhân của sân golf Phan Thiết từ trước đến nay 
vẫn là của Công ty Regent International (Hong Kong), 
rồi đến Công ty cổ phần Rạng Đông (Tập đoàn Rạng 
Đông), một đại gia trong lĩnh vực giao thông và xây 
dựng sở hữu nhiều bất động sản lớn ở Bình Thuận, 
mua lại vào tháng 11-2013. 

"Sân golf Phan Thiết được chúng tôi mua lại từ 
nhà đầu tư nước ngoài với giá 20 triệu USD. Không 
ai để sân golf trong khu đô thị bao giờ. Có lợi doanh 
nghiệp mới làm, một sản phẩm lỗ thì không ai mua 
làm gì. Bạn bè tôi nói thường thì doanh nghiệp nước 
ngoài thâu tóm dự án Việt nhưng đây là trường hợp 
ngược lại" 

Ông Nguyễn Văn Đông (chủ tịch Tập đoàn 
Rạng Đông) 

Tình thế đã rồi 

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là khi mua lại sân golf 
Phan Thiết vào ngày 15-11-2013, thì chỉ nửa tháng 
sau vào ngày 2-12-2013, Rạng Đông đã gửi văn bản 
cho UBND tỉnh Bình Thuận để xin chuyển đổi sân 
golf Phan Thiết làm khu đô thị. 

Và cũng rất nhanh chóng sau đó, vào ngày 4-3-
2014, UBND tỉnh Bình Thuận đã tổ chức cuộc họp 
nghe Sở Kế hoạch - đầu tư báo cáo xem xét, cho ý 
kiến về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất 
của sân golf sang đất ở đô thị. 

Tại cuộc họp này, 27/27 đại biểu của chính 
quyền tỉnh đều thống nhất chủ trương chuyển đổi. 
Sáng 5-3, UBND tỉnh Bình Thuận chính thức ra kết 
luận thống nhất chuyển đổi mục đích sử dụng đất của 
dự án Ocean Dunes Golf Club (sân golf Phan Thiết) 
sang đất ở đô thị. 

Mặc dù kế hoạch chuyển đổi sân golf thành khu 
đô thị còn đang chờ các cấp có thẩm quyền phê 
duyệt nhưng các golf thủ chơi tại sân golf Phan Thiết 
đã được Công ty Rạng Đông thông báo sẽ chuyển 
sang chơi tại sân golf Sea Links (cũng thuộc Tập 
đoàn Rạng Đông), bởi sân golf Phan Thiết được 
thông báo đóng cửa vào đầu tháng 4-2014. 

Lý giải của UBND tỉnh Bình Thuận dựa theo báo 
cáo của Công ty Rạng Đông như sau: hoạt động của 
sân golf Phan Thiết không hiệu quả, luôn bị thua lỗ, 
không bù đắp nổi chi phí khi đi vào hoạt động gần 20 
năm nay. Báo cáo của Cục Thuế trong mười năm trở 
lại đây (tính từ năm 2004) cho thấy tổng lỗ là 115 tỉ 
đồng. 

UBND tỉnh cho rằng việc chuyển đổi sân golf 
Phan Thiết sang đất ở đô thị nhằm tạo điều kiện cho 
TP Phan Thiết chỉnh trang đô thị xứng tầm với TP du 
lịch trong tương lai và quan trọng nhất là Rạng Đông 
hứa rằng UBND tỉnh sẽ có thêm nguồn thu cho ngân 
sách từ việc đô thị hóa sân golf Phan Thiết là 1.000 tỉ 
đồng. 

Trong văn bản xin chuyển đổi của Tập đoàn 
Rạng Đông, quy mô của khu đô thị trên 62ha này 
gồm có biệt thự, nhà vườn, nhà phố, nhà cao tầng; 
các công trình công cộng và hạ tầng khác như hệ 
thống điện, cấp thoát nước, đường giao thông, công 
viên cây xanh, nhà trẻ... 

Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông Nguyễn Văn Đông 
nói: “Khu đô thị chúng tôi xây dựng chắc chắn sẽ đẹp 
hơn Phú Mỹ Hưng” 

Có thể kéo nhau ra tòa 

Một số thành viên chơi golf tại sân golf Phan 
Thiết cho rằng đây là một trong những sân golf đẹp 
nhất châu Á, được thiết kế xây dựng với đẳng cấp 
thế giới. Do vậy việc phá bỏ sân golf làm khu đô thị là 
điều rất đáng tiếc. Có một sân golf trong nội thành là 
điều mơ ước của các TP du lịch vì nó vừa thu hút 
khách vừa tạo khoảng không gian xanh cho đô thị. 
“Còn phương án chuyển người chơi golf sang sân 
golf Sea Links của Rạng Đông thì chúng tôi không 
đồng ý vì sân này do trong nước làm. Chúng tôi đang 
nhờ luật sư để giải quyết vấn đề này” -  họ nói. 

Ông Nguyễn Văn Đông cho rằng khi chuyển 
sang sân Sea Links thì phía công ty vẫn đảm bảo 
điều kiện chơi như tại sân golf Phan Thiết. Còn nếu 
thành viên không chấp nhận thì công ty sẽ giải quyết 
theo thỏa thuận hoặc giải quyết tại tòa 
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Khách sạn 4 sao trong sân golf - Ảnh: Ng.Nam 

Nên làm công viên 

Tuy nhiên, việc chuyển đổi sân golf Phan Thiết 
làm khu đô thị vấp phải nhiều ý kiến phản đối, cho 
rằng nên giữ lại sân golf để làm du lịch hoặc lấy khu 
đất này làm công viên, tạo sinh cảnh đô thị lâu dài, có 
ích cho một TP du lịch như Phan Thiết. 

Trước khi UBND tỉnh Bình Thuận thống nhất ý 
kiến phá bỏ sân golf Phan Thiết, lãnh đạo một sở đã 
kiến nghị với Sở Kế hoạch - đầu tư rằng theo quy 
hoạch tổng thể không gian phát triển đô thị của Phan 
Thiết sẽ về hướng bắc đến năm 2020, quỹ đất của 
các khu vực này còn rất nhiều, không nên đô thị hóa 
nội thành vì mật độ dân cư đã quá cao. 

Sắp tới có đường cao tốc, sân bay thì sân golf 
Phan Thiết với tiêu chuẩn quốc tế sẽ là điểm sáng có 
nhiều lợi thế cạnh tranh trong hoạt động du lịch và 
thể thao của Bình Thuận. 

Ông Đinh Trung, nguyên bí thư Tỉnh ủy Bình 
Thuận, cho biết do có nhiều ý kiến về dự án trên giữa 
những người lãnh đạo cũ và lãnh đạo tỉnh hiện nay 
nên một số lãnh đạo cũ đã đề nghị có cuộc họp nhằm 
thảo luận về vấn đề này. “UBND tỉnh đã đồng ý và 
cuộc họp sẽ diễn ra trong thời gian tới” - ông Trung 
nói. 

Ông Nguyễn Văn Thu cho rằng ngoài vị trí “khu 
đất vàng”, sân golf còn được xem như “lỗ mũi” của 
TP Phan Thiết. Nếu UBND tỉnh giữ lại sân golf và 
chuyển sang làm công viên thì về lâu dài sẽ có lợi 
cho việc phát triển du lịch của Phan Thiết, lợi hơn 
nhiều từ việc thu thuế chuyển đổi 1.000 tỉ đồng trước 
mắt. 

“Phan Thiết là TP du lịch nhưng chưa có công 
viên nào xứng tầm. Người dân chủ yếu giải trí vui 
chơi ở các quán cà phê, quán nhậu. Vậy tại sao 
không làm công viên mà nhất thiết phải làm khu đô 
thị, trong khi các dự án bất động sản tại TP Phan 
Thiết hiện có khá nhiều nhưng thiếu người ở” - ông 
Thu nói. 

Theo tính toán của một vị nguyên là lãnh đạo tỉnh 
Bình Thuận thời kỳ 2004-2011, khoản tiền 20 triệu 
USD mà Rạng Đông mua lại 62ha đất sân golf tương 
đương khoảng 400 tỉ đồng. 

Công ty đóng 1.000 tỉ đồng để chuyển đổi, nếu 
để lại 40% diện tích cho Nhà nước thì cũng còn được 
khoảng 37ha. Trong khi giá đất tại khu vực trung tâm 
này từ 13-20 triệu đồng/m2thì công ty thu về số lợi 
nhuận khổng lồ. 

“Dù biết doanh nghiệp kinh doanh phải có lợi 
nhuận mới làm, tuy nhiên việc doanh nghiệp mới 
mua lại dự án đã xin chuyển ngay làm đô thị và được 
UBND tỉnh thống nhất chóng vánh như vậy thì người 
dân sẽ nghĩ có vấn đề “nhóm lợi ích” ở đây” - vị này 
cho biết 

Cuộc đời đào hoa và bí ẩn của tỉ phú Larry 

Năm 1993, tỉ phú người Mỹ Larry Hillblom mua 
lại khách sạn Vĩnh Thủy của chính quyền tỉnh Bình 
Thuận và nâng cấp thành khách sạn 4 sao Novotel 
(hiện đổi tên thành Du Parc) Phan Thiết. Ông còn 
đầu tư xây sân golf Phan Thiết với đẳng cấp thế giới 
bao quanh khách sạn này. 

Khi làm ăn tại Phan Thiết, vị tỉ phú gặp “tiếng sét 
ái tình” với nữ phục vụ phòng Nguyễn Thị Bé (ngụ 
huyện Hàm Tân) và cô Bé đã sinh cho ông một cậu 
con trai vào năm 1994 mang tên Nguyễn Bé Lorry. 

Năm 1995, tỉ phú Larry Hillblom qua đời trong 
một tai nạn máy bay bí ẩn, để lại phần lớn tài sản của 
mình cho hoạt động nghiên cứu y học. Nguyễn Bé 
Lorry cùng với ba người con rơi khác của tỉ phú Larry 
được hưởng một phần tài sản khổng lồ của cha sau 
khi trải qua một hành trình xét nghiệm ADN và bảo vệ 
của các luật sư. Hiện nay hai mẹ con bà Nguyễn Thị 
Bé và Nguyễn Bé Lorry đang định cư tại Mỹ. 

Nguyễn Nam  

Tuổi trẻ TP.HCM.- 2014.- Số 62 

(ngày 12 tháng 3).- Tr.18 

_________________________________________ 

Khôûi toá 12 “ñaïi gia”“ñaïi gia”“ñaïi gia”“ñaïi gia” haûi saûn ñaùnh baïc 
gày 21-3, Thượng tá Nguyễn Văn Ly, Trưởng 
Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận), cho biết 

cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án 
đánh bạc tại kho đông lạnh Công ty TNHH Minh 
Hải (Mũi Né) và đang tiếp tục đấu tranh làm rõ vai 
trò từng người. 

Bước đầu Công an TP Phan Thiết đã cho gia 
đình bảo lãnh năm con bạc, tạm giữ hình sự 12 
người khác để làm thủ tục khởi tố bị can, ra lệnh 
tạm giam. 

Theo phản ánh của người dân địa phương, 
sòng bạc tại kho đông lạnh Minh Hải do ông 
Nguyễn Năm làm chủ đã hoạt động một thời gian 

dài chơi với hình thức đánh tài xỉu và đánh rất lớn. 
Hầu hết các con bạc đều là “đại gia” thu mua, chế 
biến hải sản có máu mặt ở Mũi Né. 

Như Pháp Luật TP.HCM đưa tin, rạng sáng 
18-3, Công an TP Phan Thiết bắt quả tang 17 con 
bạc, trong đó có ba nữ tham gia sát phạt. Lực 
lượng công an đã lập biên bản thu giữ tại chiếu 
bạc hơn 100 triệu đồng, 422 USD, 1.000 yen Nhật, 
nhiều điện thoại di động, xe mô tô và các phương 
tiện khác… 

Phương Nam 

Pháp Luật TP.HCM.- 2014.- Số 71 

(ngày 22 tháng 3).- Tr.10 
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“Kyø aùn troäm deâ” ñöôïc HÑND tænh giaùm saùt! 
gày 23.3, một nguồn tin của Thanh 
Niên cho biết Ban Pháp chế HĐND tỉnh 

Bình Thuận đã tổ chức giám sát lại toàn bộ vụ 
án Trần Thị Kim Nguyệt bị truy tố tội trộm cắp tài 
sản (còn gọi “Kỳ án trộm dê”) mà TAND H.Bắc 
Bình vừa tuyên phạt bị cáo 24 tháng tù giam. 

 
Bị cáo “nằm ngửa” trước vành móng ngựa nhưng Tòa 

vẫn làm việc 

Hiện nay kết luận của Ban Pháp chế đang 
dự thảo để trình Thường trực HĐND tỉnh xem 
xét. Sở dĩ vụ án này được đưa vào chương trình 
giám sát của Ban Pháp chế là do dư luận và 
báo chí liên tục phản ánh có dấu hiệu oan sai 
cho bị cáo Nguyệt và bộc lộ nhiều sai phạm của 
các cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm. Đặc 
biệt là việc phiên sơ thẩm lần thứ 12, Tòa để bị 
cáo “nằm ngửa” trước vành móng ngựa nhưng 
vẫn xét xử. Hình ảnh trên đã gây phản cảm 
trong dư luận và tạo hình ảnh không tốt đến 
ngành tòa án. 

Luật sư Phan Minh (Đoàn Luật sư TP.HCM), 
người bào chữa cho bị cáo Nguyệt cho biết ông 
đã có đơn kiến nghị gửi lãnh đạo Viện KSND tối 
cao, TAND tối cao, Bộ Công an, Ban Nội chính 
TƯ và Bộ Tư pháp trình bày những vi phạm tố 
tụng của cấp sơ thẩm, đồng thời đề nghị xử lý 
nghiêm những tổ chức, cá nhân có sai phạm 
trong vụ án này. 

Luật sư Nguyễn Toàn Thiện (chủ nhiệm 
Đoàn luật sư Bình Thuận, người bào chữa cho 
bị cáo Nguyệt) cho biết đã có đơn kiến nghị gửi 

lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Viện KSND và 
TAND tỉnh Bình Thuận nêu những sai phạm 
trong quá trình tố tụng vụ án này. 

Những sai lầm “không chữa được” 
Theo luật sư Phan Minh thì vụ án có những 

“sai lầm” không thể gỡ được. Trong đơn kiến 
nghị gửi các cấp, luật sư Phan Minh trình bày: 
Cơ quan CSĐT và Viện KSND huyện đã cố tình 
tạo hai quyết định tố tụng giả (Quyết định xử lý 
vật chứng và Quyết định cho bảo lãnh) để đưa 
vào hồ sơ xét xử. Thư ký của Tòa Văn Hồng Lễ 
tự ý đưa hồ sơ gốc của vụ án cho bị hại, sau đó 
để bị hại đem thế chấp ngân hàng và sang tên 
đổi chủ khiến Tòa phải xét xử bằng hồ sơ phô 
tô. 

Việc thay đổi thư ký chậm so với đề nghị 
của các luật sư và khi thay đổi thì không thực 
hiện đúng quy định của luật. Việc Tòa cho kiểm 
sát viên bổ sung cáo trạng “bằng miệng” là vi 
phạm tố tụng. 

“Kỳ án trộm dê” kéo dài suốt 10 năm. Qua 
12 lần xét xử mới xong phiên sơ thẩm với số 
tiền “thiệt hại” chỉ là 24 con dê (trị giá hơn 22 
triệu đồng). 

Một cán bộ của Viện KSND tỉnh Bình Thuận 
nói: “Chỉ tính riêng tiền lương nhà nước trả cho 
các cán bộ tham gia vụ án này suốt 10 năm qua 
đã lên đến hàng tỉ đồng. Trong khi thiệt hại của 
vụ án chỉ là 24 con dê mà 10 năm trời làm 
không xong”. 

Tòa án là cơ quan thực hiện chức năng 
xét xử, làm nhiệm vụ của một trọng tài phân 
định giữa bên buộc tội và bên gỡ tội, song 
lại mang hồ sơ vụ việc tranh chấp dân sự 
của cơ quan mình lưu trữ (không thụ lý giải 
quyết) để cung cấp cho Cơ quan điều tra 
biến thành tài liệu điều tra vụ án hình sự, làm 
chứng cứ đề nghị HĐXX buộc tội, trực tiếp 
gây bất lợi và làm xấu đi tình trạng của bị 
can, bị cáo - Luật sư Phan Minh 

Quế Hà 
Thanh niên.- 2014.- Số 83  

(ngày 23 tháng ).- Tr.21 
_________________________________________ 

COÂNG NHAÂN GOM RAÙC TP.PHANCOÂNG NHAÂN GOM RAÙC TP.PHANCOÂNG NHAÂN GOM RAÙC TP.PHANCOÂNG NHAÂN GOM RAÙC TP.PHAN    THIEÁT ÑÌNH COÂNGTHIEÁT ÑÌNH COÂNGTHIEÁT ÑÌNH COÂNGTHIEÁT ÑÌNH COÂNG 

áng 26.3, khoảng 50 công nhân thu gom rác 
của Công ty TNHH Một thành viên Công 
trình đô thị Phan Thiết, Bình Thuận (viết tắt 

là Công ty CTĐT Phan Thiết) đã kéo đến Liên 
đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Thuận phản 
ứng dữ dội vì lương và phụ cấp của họ bị cắt 
xén. 

Các công nhân này định kéo đến cổng trụ 
sở UBND tỉnh Bình Thuận phản đối nhưng đã bị 
ngăn chặn kịp thời. Cuộc đình công kéo dài từ 
sáng đến 13 giờ 30 chiều cùng ngày mới kết 
thúc. 

Theo bà Lê Thị Bạch Phượng- Chủ tịch 
LĐLĐ Bình Thuận, toàn bộ công nhân của công 

N
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ty này nhận lương ngày 25.3 thì họ mới phát 
hiện lương tụt giảm, nhiều khoản phụ cấp bị cắt 
xén. 

Theo kiểm tra của LĐLĐ Bình Thuận, công 
ty này liên tục trả lương chậm, cho tới nay mới 
trả lương tháng 2 cho công nhân gom rác 
(khoảng 100 người), khiến đời sống của họ hết 
sức khó khăn. Đã vậy, công nhân gom rác bị 
giảm phụ cấp từ 0,3 % xuống còn 0,1 %; mất 
chế độ ăn giữa ca. Số tiền công ty chưa trả cho 
người thu gom rác theo Thông tư liên tịch số 13 
(Bộ Y tế và Bộ LĐ-TB-XH, tiền độc hại) là hơn 2 
tỉ đồng. Cũng theo LĐLĐ tỉnh, cho đến ngày 
17.3 công ty này còn nợ 2,3 tỉ đồng tiền BHXH, 
khiến 13 công nhân xin nghỉ việc theo chế độ 
chưa được BHXH Bình Thuận giải quyết chế độ. 

 
Đường phố Phan Thiết sạch đẹp là nhờ những người công 

nhân gom rác của Công ty CTĐT Phan Thiết 

Trả lời Thanh Niên, ông Nguyễn Hoàng Lân- 
Giám đốc Công ty CTĐT Phan Thiết cho rằng 

“do tỉnh xây dựng lại đơn giá thấp gần một nửa 
so với năm 2013, do vậy lương công nhân bậc 4 
nay chỉ bằng bậc 1, giá trị của doanh nghiệp 
giảm đi”. Ông Lân còn cho biết thêm “Cách 
chăm sóc công viên trước giờ ngày nào cũng 
tưới, nay tỉnh cho 2 ngày tưới một lần, xuống 
đến thành phố thì cho 4 ngày tưới một lần, số 
tiền ngày càng giảm đi”. 

Cũng theo ông Lân, “hiện nay ngân sách 
nhà nước còn nợ công ty này từ năm 2011 đến 
nay là 39 tỉ đồng”. Tuy nhiên, ngay trong chiều 
26.3, giám đốc Sở Tài chính Bình Thuận Tăng 
Việt Cường phản bác thông tin này và cho rằng 
con số ông Lân công bố không xác thực. 

Theo Chủ tịch LĐLĐ Bình Thuận, Công ty 
CTĐT Phan Thiết là đơn vị duy nhất của 
TP.Phan Thiết có chức năng thu gom rác. Nếu 
để xảy ra tình trạng công nhân ngưng việc sẽ 
ảnh hưởng đến vấn đề vệ sinh môi trường của 
thành phố du lịch Phan Thiết. 

Quế Hà 

Thanh niên.- 2014.- Số 87 

(ngày 28 tháng 3).- Tr.21 

_________________________________________ 
 

LAØM ROÕ VIEÄC HAØNH HUNG NGÖÔØI KHIEÁU NAÏI 

gày 7-3, UBND tỉnh Bình Thuận cho biết 
đã chỉ đạo công an tỉnh hỗ trợ, giúp đỡ về 

chuyên môn cho Công an huyện Tuy Phong 
sớm làm rõ việc một số công dân ở xã Vĩnh 
Hảo khiếu kiện Công ty Muối Thông Thuận 
làm ô nhiễm môi trường và người dân nghi bị 
công nhân công ty này hành hung. 

Tỉnh cũng yêu cầu Công ty Thông Thuận 
khẩn trương tổ chức nạo vét, vệ sinh tuyến 
kênh mương ngoại lai, khắc phục nhiễm mặn 
và giải quyết bồi thường, hỗ trợ cho 18 hộ 
dân. 

Cuối năm 2002, tỉnh Bình Thuận thu hồi 
hơn 200 ha đất cho Công ty Thông Thuận 
thuê, xây dựng đồng muối. Năm 2005, khi 
chưa lập báo cáo đánh giá tác động môi 
trường, chủ đầu tư đã đưa đồng muối vào sản 

xuất, gây nhiễm mặn, ảnh hưởng xấu đến 
sinh hoạt, sản xuất của người dân… Do 
không giải quyết dứt điểm, cuối năm 2011, 
hàng chục người dân đã chặn xe khiến hàng 
chục ngàn tấn muối của công ty bị nằm kho. 

Tháng 3-2013, khi công ty này tổ chức san 
ủi nhưng chưa thực hiện việc đền bù cho dân, 
chủ tịch xã Vĩnh Hảo ra thông báo yêu cầu 
công ty này tạm ngưng thi công nên bị tỉnh chỉ 
đạo kiểm điểm. Khi kiểm điểm xong, Sở Xây 
dựng kết luận việc chủ tịch xã ra thông báo 
tạm ngưng là đúng thẩm quyền vì công ty 
không đủ điều kiện để khởi công công trình! 

Phương Nam 

Pháp luật TP.HCM.- 2014.- Số 57 

(ngày 8 tháng 3).- Tr.4 
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Chuyeân gia xaây ñaäp theá giôùi 
ưới cái nắng chói chang của mảnh đất Bình Thuận, 
ông cứ nhất định phải lên xã Đông Giang, một xã 

miền cao giáp tỉnh Lâm Đồng của huyện Hàm Thuận 
Bắc đề nghị sát hiệu quả công trình do ông thiết kế và 
trợ giúp vốn xây dựng. 

Từ Phan Thiết lên đến trụ sở UBND xã, ông lại 
sang xe máy để tới hồ Saloon, nơi có công trình ông 
thiết kế bằng kỹ thuật “đập tràn cầu chì”. Có nhiều đoạn 
xe máy không chạy được, dù phải đi bộ vài cây số 
nhưng ông vẫn rất hăng hái. Nhìn một ông già đi bộ giữa 
rừng, không ai biết rằng, ông là giáo sư Michel Hồ Tá 
Khanh, một chuyên gia hàng đầu của Hội Đập lớn thế 
giới; một người Pháp gốc Việt. Càng không ai biết ông 
chính là cháu nội nhà yêu nước Hồ Tá Bang, cháu cố 
ngoại nhà yêu nước Nguyễn Thông, những người khai 
sinh ra hãng nước mắm Liên Thành và Trường Dục 
Thanh ở Phan Thiết. 

Ông Mai Chí, nguyên Phó giám đốc Sở NN-PTNT 
tỉnh Bình Thuận và những người từng tham gia cộng tác 
đều biết rõ, dù đã ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy” nhưng 
giáo sư vẫn bay khắp thế giới để đến với những đất 
nước cần xây dựng hồ, đập thủy lợi phục vụ cho nông 
nghiệp. “Tỉnh Bình Thuận chi hàng trăm tỉ đồng để xây 
hồ Saloon, nhưng lượng nước không đủ tưới cho 50 ha 
lúa của bà con xã Đông Giang. Khi biết được thông tin 
này, giáo sư đã lên tận nơi khảo sát. Sau đó ông về 
Pháp vận động những người bạn của mình giúp kinh phí 
và xây một đập tràn theo kỹ thuật của riêng ông. Với tính 
năng “cầu chì”, khi nước lũ về dâng cao, cầu chì sẽ tự 
mở để xả nước. Khi cân bằng thì cầu chì tự sập xuống 
giữ nước”, ông Chí kể. 

Đến thời điểm này, giáo sư đã chuyển giao công 
nghệ xây dựng hồ thủy lợi cho rất nhiều công trình ở 
Bình Thuận. Riêng hồ thủy lợi Sông Móng (huyện Hàm 
Thuận Nam), theo ông Chí, giáo sư đã giúp giảm được 
gần một nửa kinh phí so với các công nghệ lạc hậu. 
“Ông làm rất nhiều việc cho quê hương, nhưng ông ít 
nói về mình. Với những công trình tư vấn thiết kế của 
ông, nếu chúng ta phải thuê sẽ tốn kém rất nhiều tiền. 
Nhưng với tư cách là một người con của phố biển Phan 
Thiết, ông hoàn toàn không nói đến tiền thù lao”, ông 
Chí chia sẻ. 

Tâm sự với chúng tôi, giáo sư cũng từng bộc bạch: 
“Ký ức về quê hương trong tôi là dòng Cà Ty chảy trước 
nhà. Là hãng nước mắm Liên Thành. Tôi tự hào vì Dục 
Thanh giờ đây trở thành địa chỉ truyền thống, không chỉ 
của gia đình tôi, mà còn là điểm di tích văn hóa gắn với 
quá trình cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. 

Giáo sư Michel Hồ Tá Khanh tốt nghiệp kỹ sư 
Trường Ponts et Chausées (Cầu đường), một trong 
những trường danh tiếng nhất của Pháp, khóa 1966. 
Ông là kỹ sư chuyên trách đập và các công trình thủy 
điện của Cơ quan Điện lực Pháp (EDF). Với cương vị 
Phó chủ tịch Ban Kinh tế về xây dựng đập, thuộc Ủy ban 
Đập lớn quốc tế (CIGB), thành viên Ủy ban Đập lớn 
Pháp (CFGB), nhóm Hydrocoop, Hội Đập lớn và phát 
triển nguồn nước Việt Nam (VNCOLD)… ông thường 
xuyên được cử làm chuyên gia để hỗ trợ các nước về 
lãnh vực này. 

Quế Hà 
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ào lúc 2 giờ 12 phút sáng nay, 15-1, Tổ máy số 1 
Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (Bình Thuận) đã 

chính thức tham gia phát điện cho hệ thống điện quốc 
gia. 

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 được xây 
dựng tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong (Bình Thuận), 
do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, 
có tổng mức đầu tư gần 23.500 tỷ đồng. Nhà máy có 2 
tổ máy với công suất 1.244 MW (622 MW x 2), công 
nghệ nhiệt điện ngưng hơi truyền thống, thông số hơi 
dưới tới hạn, sử dụng nhiên liệu than cám 6A Hòn Gai-
Cẩm Phả (Quảng Ninh), bảo đảm các yêu cầu về môi 
trường theo các tiêu chuẩn của Việt Nam và quốc tế. 

Dự kiến đến tháng 6-2014, Tổ máy số 2 của nhà 
máy hoàn thành và chính thức phát điện. Sau khi đi vào 
hoạt động, nhà máy sẽ cung cấp sản lượng điện hằng 
năm là 7,2 tỷ KWh, tăng cường năng lực cung ứng điện 
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía nam, 
vùng đông Nam Bộ nói chung và của tỉnh Bình Thuận 
nói riêng 

PV 

Nhân dân.- 2014.- Số 16 

(ngày 16 tháng 01).- Tr.2 

Cùng đưa tin Báo Pháp luật TP.HCM số 16 

TÖ VAÁN TRÖÏC TUYEÁN TÖ VAÁN TRÖÏC TUYEÁN TÖ VAÁN TRÖÏC TUYEÁN TÖ VAÁN TRÖÏC TUYEÁN “Hieåu ñuùng veà tinh chaát muû troâm Bình Thuaän” 
ây là chủ đề trực tuyến Thanh Niên Oline phối hợp 
cùng Thương hiệu mỹ phẫm Vĩnh Tân tổ chức vào 

lúc 14 giờ 30 hôm nay ngày 13.1 nhằm giúp người tiêu 
dùng có được những thông tin bổ ích về sản vật quý này 
cũng như cách sử dụng tốt nhất cho sức khoẻ. 

Ông Hồ Trung Phước, Bí thư Huyện Tuy Phong, 
tỉnh Bình Thuận chia sẻ, như tên gọi, Tuy Phong đầy 
nắng và gió, nhưng vùng đất khắc nghiệt này lại tạo ra 
những sản vật ngon nổi tiếng như hải sản, tảo, nho, 
nước khoáng Vĩnh Hảo…Hiện diện tích trồng trôm của 
Tuy Phong khoảng 350 ha. Trôm là loại cây kinh tế cao, 
đã trở nên thân thuộc với người dân. Nhờ thổ nhưỡng 

riêng biệt của vùng Vĩnh Hảo, Vĩnh Tân mà chất lượng 
mủ trôm ở đây khó có nơi nào có được. 

Buổi trực tiếp có sự tư vấn của ông Trịnh Toàn, vua 
cây trôm với vườn trôm gần 70 ha trên 20 năm tuổi ở 
Vĩnh Tân; Thương hiệu mỹ phẫm tinh chất mủ trôm Vĩnh 
Tân . 

Bạn đọc có thể gửi câu hỏi vào hộp thư 
tuvan@thanhnien.com.vn để được giải đáp thắc mắc. 

Q.An 
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Myõ phaåm Vónh Taân – Thöông hieäu xuaát saéc naêm 2013 
au ba năm tham gia thị trường, mỹ phẩm tinh 
chất mủ trôm đã tạo tiếng vang và làm nên 

hiện tượng Vĩnh Tân với gần 200 đại lý trên toàn 
quốc. Vĩnh Tân trị nám có cam kết. 

Ngày 20-12, Hội Sở hữu trí tuệ Tp.HCM đã tổ 
chức Lễ công bố Thương hiệu xuất sắc năm 2013. 
Mỹ phẩm Vĩnh Tân là một doanh nghiệp trẻ vinh 
dự đón nhận danh hiệu này. 

Từ tự chữa trị cho chính mình 

Bà Võ Thị Liễu, người sáng lập và xây dựng 
thương hiệu Mỹ phẩm tinh chất mủ trôm Vĩnh Tân 
cho biết bà vốn là một nữ hộ sinh kiêm xóa mù 
chữ cho bà con dân tộc thiểu số ở La Bá, xã Phan 
Dũng, Tuy Phong, Bình Thuận. Năm 1995, Bệnh 
viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM phát hiện bà bị viêm 
gan siêu vi B giai đoạn cuối sau khi sinh con bốn 
tháng. Không còn tiền chữa chạy, bà trốn bệnh 
viện về nhà. 

Bệnh tật, kinh tế khánh kiệt, trước những áp lực 
quá lớn, cuộc hôn nhân của bà tan vỡ. Tuyệt vọng, 
trắng tay bà ôm ba đứa con thơ về nương tựa nhà 
cha mẹ và mưu sinh với gánh mì gõ. Nhưng 
gương mặt bị bệnh tật tàn phá và sự tiều tụy 
người ta đồn bà bị… SIDA, không ai dám ăn mì. 

Cùng đường, năm 2006, bà gửi ba đứa con thơ 
lại cho cha mẹ, lặn lội vào TP.HCM rửa chén thuê 
hằng đêm. Ban ngày, bà đến Trung tâm Ứng dụng 
y học cổ truyền Chợ Lớn chữa bệnh và học nghề 
bốc thuốc. Thấy hoàn cảnh của bà quá bi thảm 
nhưng ý chí kiên cường và sáng dạ, lương y 
Nguyễn Văn Tân – Giám đốc trung tâm đã tận tình 
chỉ dạy và truyền nghề. Sau bốn năm đèn sách 
miệt mài, tháng 12-2010 chị đã xuất sắc lĩnh hội 
những tinh hoa từ người thầy nhân từ. 

Như con thoi cần mẫn bà vừa học ở thầy vừa 
mày mò các bài thuốc Nam để chữa bệnh cho 
mình trong vốn kiến thức y học được trang bị. Đủ 
các loại lá bà đã thử qua, đủ các công thức phục 
hồi da chuyên sâu bà đã thực nghiệm trên chính 
gương mặt mình. Năm 2007, cuối cùng trời không 
phụ lòng người khi bà tìm ra bí quyết chữa trị sẹo 
lồi, phục hồi da chuyên sâu từ các nguyên liệu có 
ở vùng đất Vĩnh Hảo (Tuy Phong): Khoáng, cỏ cây 
và tinh chất mủ trôm (thành phần nguyên liệu quan 
trọng nhất). Cây trôm là loại cây đặc thù của quê 
hương, gắn bó với bà từ thuở cơ hàn. Không ít lần 
bà đã uống mủ trôm cầm hơi qua cơn đói. Gương 
mặt bà với làn da bị tổn thương nặng nề dần hồi 
phục. Năm 2011 kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện 
115, bà cũng không còn virus viêm gan. Niềm vui 
vỡ òa! 
Đặc biệt, người cháu gọi bà bằng cô – ông 

Trịnh Toàn có vườn trôm gần 70 ha trên 20 năm 
tuổi được mệnh danh “Vua cây trôm” với bí quyết 
trích xuất tinh chất mủ trôm đã đóng vai trò không 
thể thiếu trong thành công của bà. Bí quyết được 
tìm ra, nguồn nguyên liệu sẵn có nhưng để người 
tiêu dùng tin và sử dụng là cả hành trình dài gian 
truân không kém. 

Bà kể, bà theo các đoàn công tác xã hội đi 
khám bệnh, cắt thuốc cho bà con nghèo ở vùng 
sâu, vùng xa. Khi gặp phụ nữ bị nám, bị sẹo, làn 
da mặt xấu bà mời họ điều trị thử bằng sản phẩm 
dựng trong hộp nhỏ như hộp dầu cù là. Vậy mà 
tình trạng da được cải thiện rõ rệt. Tiếng lành đủ 
sức đồn xa! 

Hành trình doanh nhân 

Giai đoạn thử nghiệm có một không hai ấy rồi 
cũng nhanh chóng qua đi. Khi đủ tự tin và đủ tiếng 
tăm, bà chạy vay mượn khắp nơi làm các thủ tục 
pháp lý cần thiết cho sản phẩm ra thị trường. Sở Y 
tế Bình Thuận là nơi đầu tiên cấp giấy Công bố 
sản phẩm cho Kem tinh chất mủ trôm Vĩnh Tân. 
Ngày lô sản phẩm đầu tiên ra đời bà đi như người 
mộng du, bà con nghèo đến, họ vét những đồng 
tiền dành dụm ủng hộ chị như sự khích lệ. 
Được vài người bạn mách nước, bà làm thủ tục 

mở chi nhánh ở Tp.HCM, đưa hàng vào chinh 
phục người thành thị. “Khai trương và tháng đầu 
tiên chị bán được 300 triệu em à” – bà bộc bạch. 
TP.HCM là thị trường quá rộng lớn, khi bà giải 
được bài toán hóc búa “trị hết nám có cam kết”, 
sức hút lan nhanh đến không ngờ. Hàng làm ra 
không kịp để bán. Bà tạo nên hiện tượng Vĩnh 
Tân! Để giải bài toán này, bà đầu tư xưởng sản 
xuất tại TP.HCM và được Sở Y tế TP.HCM thẩm 
định và cấp giấy Công bố sản phẩm. 

Từ hai bàn tay trắng với những khách hàng đầu 
tiên không giống ai, cách tiếp thị sản phẩm cũng 
độc nhất vô nhị, đến nay bà đã có gần 200 đại lý 
trên toàn quốc. Doanh số hàng tháng là điều đáng 
mơ ước của nhiều doanh nghiệp. Thương hiệu Mỹ 
phẩm Vĩnh Tân đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp 
giấy chứng nhận số 215441. Bà đi những bước bài 
bản và hoạch định tầm xa. Ngoài đội ngũ dược sĩ, 
bác sĩ chuyên nghiệp, bà còn hợp tác nghiên cứu 
khoa học nhằm tìm tòi, khai thác và ứng dụng 
những dưỡng chất tốt nhất của cây trôm vào trong 
sản phẩm đặc trị nám. Bên cạnh đó, bà nhập 
những máy móc, thiết bị làm dẹp hiện đại, xây 
dựng dịch vụ chăm sóc và điều trị da chuyên sâu. 
Hơn thế, bà đã quay về vùng nguyên liệu đầu tư 
nhà máy sản xuất đạt chuẩn GMP với mong muốn 
có nhiều dòng sản phẩm mỹ phẩm cũng như thực 
phẩm cao cấp hơn, tốt hơn cho người tiêu dùng. 
Để hành trình thông suốt, người phụ nữ kiên gan 
và giàu nghị lực này đã dành gần hai năm để hoàn 
thành “Chương trình chuẩn hóa kiến thức lương 
dược” và “Chương trình chuẩn hóa kiến thức 
lương y đa khoa” do Trường Đại học Y Dược Cần 
Thơ tổ chức. 

Bận rộn là vậy nhưng bà luôn tham gia những 
chuyến đi đến với bà con nghèo. Riêng năm 2013, 
một năm đầy sóng gió, bà vẫn dành gần 2 tỷ đồng 
cho hoạt động chia sẻ. Đặc biệt, không biết bao 
nhiêu cỗ áo quan cho những người từ biệt cuộc 
đời trong nghèo đói nhận được từ bà trong thầm 
lặng. bà cũng nhận đỡ đầu cho không ít phụ nữ 
đơn thân phải bất đắc dĩ làm mẹ. Bà bảo: “Tôi làm 
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những việc nên làm, bởi nhìn hoàn cảnh họ, tôi 
gặp lại đâu đó hình bóng mình ngày trước”. 

Nghèo đói và bệnh tật là những thử thách 
nghiệt ngã mà bà đã xuất sắc vượt qua. Suốt hành 
trình dài sát cánh bên bà, tôi có niềm tin mãnh liệt 
rằng người phụ nữ nhỏ bé từ tâm mà kiên cường 
này sẽ vượt qua mọi thử thách phía trước và đến 
bến bờ thành công. 

Khởi công xây dựng nhà máy đạt chuẩn 
GMP 

Ngày 23-11, tại xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, 
Bình Thuận, lễ khởi công nhà máy đạt chuẩn GMP 
của Công ty TNHH Công nghệ Vĩnh Tân đã được 
tổ chức long trọng. 

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 vào 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. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí 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. Chính quyền Bình Thuận sẽ tạo 
điều kiện tốt nhất về các chính sách, cũng như hỗ 
trợ xúc tiến thương mại để các sản phẩm mủ trôm 
phát triển tốt”. 

Sản phẩm của thương hiệu Vĩnh Tân 

Hiện, ngoài kem trị nám tinh chất mủ trôm B1, 
B2, B3, sửa rữa mặt, kem dưỡng thể Vĩnh Tân còn 
có mủ trôm uống. Cây trôm là một loại cây đặc thù 
của vùng đất Vĩnh Hảo, Bình Thuận với tính năng 
thanh nhiệt, giải độc và làm lành vết thương. Đông 
y xem cây trôm là một cây quý. Khi nhà máy đạt 
chuẩn GMP khánh thành và hoạt động vào năm 
2014, nhiều dòng sản phẩm từ nguyên liệu cây 
trôm sẽ được tung ra phục vụ thị trường trong 
nước cũng như xuất khẩu. 

Hà An 

Pháp luật Tp.HCM.- 2014.-  

Số báo Xuân.- Tr.13

_________________________________________ 

Myõ phaåm Vónh Taân: Myõ phaåm Vónh Taân: Myõ phaåm Vónh Taân: Myõ phaåm Vónh Taân:     

DAØNH 1 TYÛ ÑOÀNG CHO BAØ CON NGHEØO AÊN TEÁT 
rong dịp xuân Giáp Ngọ, lương y Võ Thị Liễu - 
người nghiên cứu và bào chế thành công mỹ 

phẩm Vĩnh Tân đã dành 1 tỉ đồng giúp bà con 
nghèo của huyện Tuy Phong, Bình Thuận ăn tết. 

Nghĩa cử thiết thực của bà nhận được sự 
khích lệ của chính quyền địa phương và tình cảm 
nồng ấm của người dân. 

Đại diện chính quyền, Bí thư huyện Tuy Phong 
Hồ Trung Phước cho biết: “Sự chia sẻ với bà con 
nghèo của các mạnh thường quân nói chung và 
thương hiệu Mỹ phẩm Vĩnh Tân nói riêng rất đáng 
trân trọng đối với chính quyền và bà con ở huyện 
nghèo Tuy Phong. Điều đáng quý hơn, Mỹ phẩm 
Vĩnh Tân đã đầu tư nhà máy đạt chuẩn GMP 
huyện, hoạch định hướng đi bài bản nhằm tiêu thụ 
lượng lớn mủ trôm của vùng Vĩnh Tân, Vĩnh Hảo, 
giải quyết công ăn việc làm cho người lao động địa 
phương. Vì vậy, huyện Tuy Phong cũng như tỉnh 
Bình Thuận sẽ tạo điều kiện tốt nhất để nhà máy 
đạt chuẩn GMP của Mỹ phẩm Vĩnh Tân sớm hoàn 
thành và đi vào hoạt động”. 

Không chỉ quan tâm đến vật chất để bà con 
nghèo có được cái tết ấm áp, lương y Võ Thị Liễu 
còn mở hội xuân, rước Đoàn ca múa nhạc Biển 
Xanh cùng các ca sĩ Lương Khánh Vy, diễn viên 
điện ảnh Lý Hùng… về phục vụ nhân dân. Chương 
trình ca nhạc, giải trí đã thu hút đông đảo bà con 
đến thưởng thức. Bên cạnh đó, Mỹ phẩm Vĩnh Tân 
còn tài trợ các hoạt động lễ hội như gói bánh tét, 
đổ bánh bò bông, đóng cốm học, cắm hoa nghệ 
thuật… tái hiện các hoạt động của tết cổ truyền 

dân tộc. Không ít nước mắt đã rơi, những vòng tay 
cứ tưởng không thể nào dứt ra được khi bà con 
nghèo vùng này nhận ra “Con Liễu si-đa bán mì gõ 
thuở nào”. 

 
Đại diện chính quyền trao thư cảm ơn. 

 
 

Diễn viên điện ảnh Lý Hùng trong “Ngày hội Tết người 
nghèo”. 

T
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Lương y Võ Thị Liễu chăm lo và cùng bà con nghèo tái 

hiện tết cổ truyền. 

Tâm sự với chúng tôi, lương y Võ Thị Liễu cho 
biết: “Bản thân tôi đã trải qua những tháng ngày cơ 
hàn, cùng cực nên khi thành công, dù bận rộn đến 
đâu tôi cũng cố gắng về với bà con nghèo. Đây là 
dịp để lắng lòng, gặp lại chính mình thuở trước để 
vững vàng bước tiếp”. 

Đầu tư lớn để cạnh tranh lành mạnh 

Mỹ phẩm Vĩnh Tân hiện có gần 200 đại lý trên 
toàn quốc với phương châm “Trị nám có cam kết”. 
Năm dòng sản phẩm trị nám, mụn, phục hồi da hư 
tổn được Sở Y tế TP.HCM cấp giấy chứng nhận là 
B1, B2, B3, sữa rửa mặt và Serum đang được 
người tiêu dùng tín nhiệm. Thương hiệu Mỹ phẩm 
Vĩnh Tân đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy 
chứng nhận số 215441. 

 
Nhà máy đạt chuẩn GMP của Mỹ phẩm Vĩnh Tân đã được 

khởi công và đẩy nhanh tiến độ. 

 
Vườn nguyên liệu gần 70 ha cây trôm trên 20 năm tuổi 
phục vụ cho việc trích xuất tinh chất mủ trôm, một thành 
phần quan trọng quyết định chất lượng Mỹ phẩm Vĩnh Tân. 

Với những bước đi bài bản và hoạch định tầm 
xa, cùng đội ngũ dược sĩ, bác sĩ chuyên nghiệp, 
lương y Võ Thị Liễu còn hợp tác nghiên cứu khoa 
học nhằm tìm tòi, khai thác và ứng dụng những 
dưỡng chất tốt nhất của cây trôm vào trong sản 
phẩm đặc trị nám. Bên cạnh đó, bà nhập những 
máy móc, thiết bị làm đẹp hiện đại, xây dựng dịch 
vụ chăm sóc và điều trị da chuyên sâu. Hiện Mỹ 
phẩm Vĩnh Tân đã có gần 10 trung tâm chăm sóc 
da chuyên sâu ở các tỉnh, thành phố lớn và dự 
kiến sẽ triển khai đồng loạt trên 63 tỉnh, thành cả 
nước với giá cạnh tranh. 

Hơn thế, bà đã quay về vùng nguyên liệu đầu 
tư nhà máy sản xuất đạt chuẩn GMP với mong 
muốn có nhiều dòng sản phẩm mỹ phẩm cũng như 
thực phẩm cao cấp hơn, tốt hơn cho người tiêu 
dùng. Để hành trình thông suốt, người phụ nữ kiên 
gan và giàu nghị lực này đã dành gần hai năm để 
hoàn thành “Chương trình chuẩn hóa kiến thức 
lương dược” và “Chương trình chuẩn hóa kiến 
thức lương y đa khoa” do Trường ĐH Y Dược Cần 
Thơ tổ chức. 

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 đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng. 
Công suất nhà máy đạt khoảng 43 triệu sản 
phẩm/năm, tạo công ăn việc làm thường xuyên 
cho khoảng 100 công nhân. 

Quý An 

Pháp luật TP.HCM.- 2014.- Số 39 

(ngày 18 tháng 2).- Tr.9B 

Các báo cùng đưa tin: Lao động số 42 / 
Pháp luật TP.HCM số 55 

_______________________________________ 

C hí C oâng vaøo  mu øa k hai thaùc  so øC hí C oâng vaøo  mu øa k hai thaùc  so øC hí C oâng vaøo  mu øa k hai thaùc  so øC hí C oâng vaøo  mu øa k hai thaùc  so ø     
ã Chí Công (huyện Tuy Phong, Bình Thuận) 
đang bước vào những ngày chính vụ khai thác 

sò. 

 Tại các bến bãi của xã, một không khí nhộn 
nhịp và đông đúc chưa từng thấy. Những con 
đường dẫn vào bãi sò tắc nghẽn liên tục vì lượng 
sò ngư dân vận chuyển quá lớn. Trên bãi sò, hàng 
trăm lao động tất bật chen nhau vận chuyển, phân 

loại, cạy tách vỏ sò. Các bãi sò ở Chí Công liên 
tiếp, nối liền nhau như một đại công trường khai 
thác hải sản. 

Toàn xã Chí Công hiện có gần 600 chiếc ghe 
thuyền, chủ yếu là thuyền chuyên ghề đi lặn hải 
sản và thuyền đi nghề giã, lưới rê, kéo đơn, câu 
đơn. Lượng sò cập bến ở xã Chí Công những 
ngày này có khi lên đến cả trăm tấn mỗi ngày. Sò, 

X
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nghêu, ốc được các nậu vựa, doanh nghiệp chế 
biến hải sản ở địa phương thu mua, chế biến xuất 
khẩu và một phần tiêu thụ tại các chợ, nhà hàng 
khắp trong và ngoài tỉnh. 

 
Tiểu thương phân loại sò ngay trên bãi 

Anh Trần Văn Liên (32 tuổi, thôn Hà Thủy, xã 
Chí Công) chủ ghe chuyên nghề lặn cho biết: “Ghe 
tôi có 10 lao động, những ngày này trung bình mỗi 
lần ra khơi lặn cũng được 3,4 - 4 tấn sò các loại, 
nhiều nhất vẫn là sò lông, sò điệp, sò quạt”. 

 
Ngư dân gánh sò lên bờ 

Chính vụ nên giá bán tại bãi sò cũng khá rẻ, 
khoảng 15.000 đồng/kg sò lông, 20.000 đồng/kg 
sò điệp, sò quạt … Sau một ngày lặn biển, trừ hết 
chi phí, bình quân mỗi ngư dân lặn biển ở đây thu 
nhập gần cả triệu đồng.  

 Tin, ảnh: Bạch Long 

http://nld.com.vn Chủ Nhật, 23/02/2014 

Cùng đưa tin: Thanh niên số 56 

_________________________________________ 

Duøng chai caâu caù ñoáiDuøng chai caâu caù ñoáiDuøng chai caâu caù ñoáiDuøng chai caâu caù ñoái 
âu cá mà không dùng cần câu, lưỡi câu, chỉ 
dùng chai nhựa và bột mì để nhử bắt cá. Đó là 

“tuyệt kỹ” bắt cá bằng chai nhựa của những người 
dân ở TP.Phan Thiết, Bình Thuận 

 
Câu cá đối bằng chai trên cầu Phú Hài, TP. Phan Thiết. 

Ảnh: Bạch Long 

Ném chai bắt cá 

Cây cầu Phú Hài (cũ), phường Phú Hài, TP. 
Phan Thiết vào khoảng cuối giờ chiều lại tấp nập 
người dân tập trung câu cá đối. Các cần thủ không 
buông cần thả mồi như thường thấy mà đứng trên 
cầu ném chai nước chứa nước bột mì xuống sông 
rồi thoăn thoắt kéo lên những chú cá đối đang 
quẫy đuôi tung bọt nước. 

Tận mắt chứng kiến cách câu cá độc đáo này 
khiến những người lần đầu chứng kiến như tôi đều 
rất ngạc nhiên và thích thú. Thấy tôi say sưa chụp 
ảnh, một cần thủ đang câu hào hứng nói : “ Chú 
quay phim, chụp ảnh cho kỹ nhé, kẻo người ta lại 
không tin. Thử hỏi nơi nào có cách câu cá “độc” 
như ở đây không ?”. 

Thấy tôi tò mò về kiểu câu “lạ lùng” này, ông 
Nguyễn Văn Việt ( 45 tuổi, P. Phú Hài, TP.Phan 
Thiết) giải thích: “Cá đối chỉ thích ăn các dạng tảo 

và tảo cát mịn, các mảnh vụn của trầm tích đáy mà 
không ăn mồi câu bao giờ. Ngoài ra con cá đối 
không bơi ngược được, khi đã vào chai thì không 
thể thoát ra. Để bắt cá đối chỉ có dùng vó cất, lưới 
và câu bằng chai có chứa bột mì để nhử cá mới 
mang lại hiệu quả”. 

Sau lời đề nghị muốn câu cá đối của tôi, ông 
Việt vui vẻ hướng dẫn cách câu cá bằng chai. 
Trước hết người câu phải chuẩn bị một đoạn dây 
cước dài khoảng 15m, chai nhựa và một ít bột mì 
để làm mồi. Chai nhựa để câu cá đối là những 
chai trong suốt như: chai nước khoáng, chai nước 
ngọt, Coca-Cola, … được cắt đáy. Nắp chai vặn 
thật chặt, sau đó chọc một lỗ trên vỏ chai để xỏ 
dây cước vào. Lúc này đầu chai thành đít chai 
dạng trụ tròn. Buộc thêm cục chì vào nắp chai và 
dọc thân chai để khi ném xuống nước chai chìm 
nhanh hơn. Bột mì được người câu mua ở các 
cửa hang tạp hóa, mỗi bịch chừng 5.000 đồng là 
câu thoải mái. 

Khi tiến hành câu, cần thủ  múc nước ở sông 
đổ vào khoảng nửa chai, sau đó bỏ một muỗng cà 
phê bột mì vào chai, khuấy đều cho bột tan. Đứng 
trên cầu, cần thủ ném chai nước có chứa bột mì 
xuống sông. Mùi thơm của bột mì kích thích những 
chú cá đối vốn ham mồi lao đầu vào lòng chai để 
ăn. Cái chai lúc này giống như một cái rọ, cá đối 
chui vào thì dễ nhưng quay đầu ra không được. Ở 
trên bờ thấy dây cước rung động là biết có cá đối 
ăn mồi, lúc đó chỉ cần kéo nhanh chai lên bờ theo 
chiều đứng là bắt được cá. 

Anh Nguyễn Văn Linh (32 tuổi, ngụ P.Phú 
Thủy) cho biết: “Cá đối vốn đi ăn theo đàn, lại ham 
mồi nên câu rất nhanh. Mỗi lần ném chai ít nhất 
cũng bắt được một con cá đối, có khi kéo chai lên 
có tới 3 đến con bị mắc trong chai”. 

C 
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Bắt cá … mỏi tay 

Cần thủ cứ liên tục lặp đi lặp lại các động tác 
xúc bột bỏ vào chai nước khuấy đều rồi thả xuống 
kéo lên. Chỉ chưa đầy một phút chiếc chai lại được 
kéo lên với những chú cá đối cắm đầu nằm gọn 
bên trong. Càng về chiều những chiếc xô, túi đựng 
của người nào người nấy đầy ắp cá đối. 

“Chiều nào hai bố con tui cũng mang bột mì 
xách xô ra đây câu cá. Thường thì câu từ 4 đến 6 
giờ chiều cũng được khoảng 3 kg cá, có bữa gặp 
may có khi câu được cả chục ký cá đối ”, một cần 
thủ tươi cười nói. 

Mùa câu cá đối vào khoảng đầu tháng 10 đến 
cuối tháng 2 năm sau. Mùa này đang là mùa cá 
đối ngược dòng nước lên đẻ trứng nên ăn rất 
ngon. Cá đối tuy nhiều vảy, xương rơm nhưng thịt 
cá lại dày và rất thơm. 

 “ Câu cá đối bằng chai vừa dễ lại bắt được 
nhiều. Nó không chỉ là thú vui giải trí sau một ngày 
làm việc căng thẳng mà còn đem lại nguồn thu 
nhập không nhỏ cho những người dân ở đây”, một 
cần thủ có kinh nghiệm “sát cá” bộc bạch. 

Bạch Long 
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SIEÂU AÂM CAÙ TAÀM 
gười ta dùng máy siêu âm y tế để “soi” cá tầm, 
phân biệt đâu là trứng cá đang ở giai đoạn 

nào trước khi quyết định cho cá đẻ thường hay mổ 
đẻ, lấy ra những viên “ngọc đen” có giá trị lên tới 
nhiều ngàn đô la, thậm chí tới 1,8 tỉ đồng/kg. 

 

Chiều dần buông. Khu nuôi cá tầm của Công 
ty cá tầm Việt Nam nằm lọt thỏm giữa mặt hồ 
Đami (xã La Ngâu, H.Tánh Linh, Bình Thuận) 
mênh mông nước. Bốn người đàn ông hì hục kéo 
lưới tại một lồng nuôi cá. Những con cá dài hơn 
nửa mét, nặng 10-13 kg dần dần nổi lên, quẫy 
đuôi tung tóe nước. 

“Cá này sẽ đẻ ra cả đống tiền” 

Một người nhẹ nhàng túm đuôi rồi ôm con cá 
khỏi mặt nước một cách thuần thục. Con cá lập 
tức được đưa vào căn phòng đặc biệt gần đó, đặt 
lên mặt bàn đan bằng lưới nằm sát chiếc máy siêu 
âm màu, một loại thiết bị y tế quen thuộc. Hai 
người giữ chặt con cá, không để nó vùng vẫy 
nhưng cũng cố gắng không làm cá bị đau, trầy 
xước. Kỹ thuật viên Hoàng Văn Hiệp nhanh tay 
đưa chiếc đầu dò vào bụng cá và di đi di lại, giống 
như bác sĩ đang siêu âm ổ bụng, siêu âm thai nhi 
cho các bà bầu. Trên màn hình máy siêu âm hiện 
lên rõ mồn một hai buồng trứng cá với vô số quả 
trứng li ti quyện lấy nhau. “Trứng đã ở giai đoạn 3 
rồi. Tiếp tục nuôi đợi trứng vào giai đoạn 4, chuyển 
sang màu đen, to hơn, già hơn và giàu chất dinh 
dưỡng nhất, chúng tôi sẽ “đỡ đẻ” cho cô nàng. 
Nàng cá này sẽ “đẻ” ra cả đống tiền đấy”, anh 
Hiệp nói với khách. 

Theo anh Hiệp, siêu âm trứng là kỹ thuật quá 
đơn giản so với việc siêu âm để nhận biết đâu là 
cá tầm đực, đâu là cá cái. Bằng mắt thường, 
không ai, dù là chuyên gia nuôi cá hàng đầu thế 
giới, có thể nhận biết được kỹ thuật này, người 
học phải rất kỳ công. “Dù là cá đực hay cá cái, cá 
tầm đều chỉ có một lỗ nhỏ ở bụng và hình thù bên 
ngoài không có gì khác biệt. Đó là cái lỗ đa tác 
dụng, vừa thực hiện chức năng bài tiết, vừa làm 
chức năng sinh sản. Kể cả khi đã đặt đầu dò máy 
siêu âm vào khu vực nhạy cảm này, trên màn hình 
cũng chỉ hiện lên lá mỡ trắng nhợt trải dài mà thôi”, 
anh Hiệp nói. 

Quan sát lá mỡ trên màn hình siêu âm, kỹ 
thuật viên sẽ biết đó là chú cá đực, chỉ có thể nuôi 
để bán thương phẩm, trở thành món ăn đắt đỏ 
trong các nhà hàng sang trọng, hay nàng cá cái sẽ 
đẻ ra loại trứng vô cùng quý giá. Nhưng không 
phải ai cũng “đọc” được dải trắng nhợt ấy. Để trở 
thành kỹ thuật viên siêu âm cá, Hiệp đã trải qua 
một khóa học đặc biệt, dưới sự chỉ dạy tận tình, tỉ 
mỉ của chuyên gia giàu kinh nghiệm bậc nhất nước 
Nga – quốc gia được xem là thủ phủ của cá tầm. 
Đánh vật với chiếc máy siêu âm cả năm trời và trải 
qua hàng ngàn ca siêu âm, Hiệp mới nắm bắt 
được độc chiêu nhìn ra cá đực, cá cái. 

Đẻ thường và đẻ mổ 

Cá tầm cái nuôi đến tuổi thứ 5, thứ 6 mới có 
thể cho trứng. Theo ông Trần Văn Tuấn, cố vấn kỹ 
thuật Công ty cá tầm Việt Nam, người ta lấy trứng 
cá bằng cách cho cá đẻ thường hoặc mổ. Cá đẻ 
thường sẽ bảo toàn được mạng sống, còn khi mổ 
đẻ thì coi như cá mẹ phải lĩnh bản án tử hình. 
Đẳng cấp của trứng cá đẻ thường vì thế cũng thua 
xa trứng cá đẻ mổ. 

Với cá đẻ thường, sau khi qua phòng siêu âm 
trứng, “bà bầu” được tắm rửa sạch sẽ rồi chuyển 
vào phòng đẻ tiêm thuốc kích thích. Đèn cực tím 
được bật lên để khử khuẩn. Hai người đàn ông có 
nhiệm vụ giữ chặt “sản phụ” trong khi một kỹ thuật 
viên dùng tay mát xa vùng bụng rồi nhẹ nhàng 
vuốt dọc bụng cá. Trứng cá theo đà tay người 
vuốt, từ từ tuôn ra ngoài, chảy vào chiếc khay 
sạch bóng phía dưới. Công việc hoàn tất, “sản phụ 

N
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được cho đi an dưỡng, rồi lại trở về lồng nuôi. Mỗi 
năm, cá tầm được đưa vào phòng vuốt trứng một 
lần và cả đời cá cái chỉ “đẻ vuốt” được tối đa 5-6 
lần. Trứng cá “đẻ vuốt” có thể đem đi bán hoặc 
cho vào lò ấp lấy cá giống. 

Cá đẻ mổ sẽ bị người ta cắt mang cho chảy 
hết máu đến chết. Kỹ thuật viên dùng con dao 
nhọn sắc lẹm khéo léo rạch bụng cá, lấy nguyên 
buồng trứng, loại trứng cao cấp nhất. Trứng sau 
đó được đưa sang phòng bên cạnh để xử lý, còn 
cá sẽ trở thành món lẩu ngon và bổ dưỡng tại các 
nhà hàng cao cấp. Người ta để trứng cá ráo nước, 

lọc mỡ khỏi trứng rồi mới đem đi muối. Tất cả các 
khâu của quy trình mổ đẻ cho cá được thực hiện 
khép kín, trong môi trường vô trùng. 

Người ta phải kỳ công để có được những 
buồng trứng cá tầm bởi một lý do rất đơn giản: loại 
trứng cá không tanh, thơm ngậy như bơ, có vị hạt 
dẻ đặc trưng này, được cho là có tới 95% dân số 
thế giới không có điều kiện để thử một lần trong 
đời. 

Quang Duẩn 

Thanh niên.- 2014.- Số báo Xuân.- Tr.16 
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Ñ ö ôïc  m uøa  luùa , n oân g  d aân  v aã n b uoàn  t hiuÑ ö ôïc  m uøa  luùa , n oân g  d aân  v aã n b uoàn  t hiuÑ ö ôïc  m uøa  luùa , n oân g  d aân  v aã n b uoàn  t hiuÑ ö ôïc  m uøa  luùa , n oân g  d aân  v aã n b uoàn  t hiu  
ông dân huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) 
hiện đang bước vào vụ thu hoạch lúa ĐX 

2013-2014. Mặc dù năm nay năng suất lúa cao 
hơn mọi năm, nhưng bà con vẫn buồn thiu vì giá 
lúa liên tục giảm. 

 
Nông dân huyện Hàm Thuận Bắc được mùa lúa, nhưng 

kém vui vì giá lúa liên tục giảm. 

Chúng tôi về huyện Hàm Thuận Bắc, vựa lúa 
lớn nhất của tỉnh Bình Thuận với diện tích gieo 
trồng hàng năm lên đến hơn 25.000 ha. Đi dọc 
theo QL 1A và QL 28 những ngày này, đập vào 
mắt chúng tôi là những cánh đồng lúa đã chín 
vàng, trĩu nặng hạt, bà con nông dân đang tấp nập 
thu hoạch.  

Song điều làm họ lo lắng nhất trong vụ lúa 
năm nay là giá lúa thu mua không ổn định, liên tục 
rớt giá. Nếu như đầu vụ ĐX giá lúa nằm ở mức từ 
6.800-7.000 đ/kg, nay giảm xuống chỉ còn 5.800 - 
6000 đ/kg. 

Ông Nguyễn Văn Hồng, thôn Phú Lập, xã Hàm 
Phú, một nông dân trồng lúa than vãn: “Mặc dù 
trồng lúa không lợi nhuận bằng trồng thanh long, 
nhưng nếu với mức giá mua như đầu vụ từ 6.800-
7.000đ/kg, thì nông dân còn có lãi khá và sẽ yên 
tâm sản xuất. Tuy nhiên, niềm vui ấy chưa được 
bao lâu thì giá lúa liên tục rớt, khiến ai cũng đắng 
cả miệng”. 

Theo ông, vụ lúa này chi phí mất khoảng 25 
triệu đồng/ha. Như gia đình ông vụ này làm 5 sào, 
năng suất trung bình đạt 6,5 tạ/sào, tăng gần 1 
tạ/sào so với năm ngoái, bán giá 5.800 đ/kg, sau 
khi trừ tất cả chi phí gia đình ông chỉ lãi hơn 4 triệu 
đồng/5 sào. 

Tương tự, gia đình chị Dương Thị Trà Vinh, 
người cùng thôn cũng đang thu hoạch 6 sào 
ruộng, năng suất lúa ước đạt gần 7 tạ/sào, nhưng 
chị vẫn buồn thiu vì giá lúa mấy ngày gần đây liên 
tục giảm. 

Gặp chúng tôi, giọng chị Vinh buồn bã: “Lúa 
được mùa nhưng với giá cả như hiện nay thì việc 
trồng lúa chẳng ăn thua gì. Trung bình 1 sào lúa, 
sau khi trừ tất cả chi phí nông dân chỉ lãi từ 1-1,5 
triệu đồng, trong vòng 3 tháng là quá thấp. Nếu 
tình hình giá lúa không ổn định cứ kéo dài từ nay 
đến cuối vụ thì vụ HT tới bà con chẳng muốn trồng 
lúa. Bởi trồng thanh long dân vẫn có thu nhập ổn 
định hơn”.  

Không chỉ giá lúa giảm mạnh, mà thương lái 
cũng chẳng muốn mua, dân hiện nay rất khó 
bán. Theo bà Huỳnh Thị Diễn, chủ DNTN xay xát 
gạo Diễn Phong, một trong 3 DN xay xát trên địa 
bàn xã Hàm Phú cho hay, sỡ dĩ giá lúa giảm và 
tiêu thụ chậm là do gạo không bán được. Số lúa 
mà DN này thu mua đầu vụ vẫn còn đang chất 
đống trong kho, chưa dám xay thêm. Nhiều bà con 
gọi đến cân lúa nhưng DN đành phải khất hẹn họ 
ít hôm để sắp xếp, chứ hiện nhà máy không còn 
chỗ chất lúa. 

Còn tại xã Hàm Trí, hiện khắp cánh đồng lúa 
thôn Phú Hòa bà con cũng đang bước vào mùa 
thu hoạch rộ. Năm nay do áp dụng các biện pháp 
kỹ thuật thâm canh, đưa các giống mới như ML 
48, ML 214, ML216 vào gieo trồng nên năng 
suất đạt cao.  

Anh Trần Văn Lương cho biết, vụ lúa năm nay 
bà con được mùa, năng suất từ 6,5-7 tạ/sào và có 
thể đạt hơn thế nữa, tăng từ 50-70 kg/sào so với 
vụ trước. Tuy nhiên với giá như hiện nay ai cũng 
buồn thiu. 

Ông Nguyễn Minh Trí, Phó phòng NN-PTNT 
huyện cho biết: 

"Vụ ĐX 2013-2014, toàn huyện có gần 8.900 
ha lúa. Tính đến thời điểm này bà con đã thu 
hoạch khoảng 1.000ha, năng suất ước đạt khoảng 
6,5 tạ/sào cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 
ngoái. Song nông dân không có lãi mấy".  

Kim Sơ – Thu Tình 

Nông nghiệp Việt Nam.- 2014.- Số 57 

(ngày 20 tháng 3).- Tr.7 

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 01 naêm 2014Soá 01 naêm 2014Soá 01 naêm 2014Soá 01 naêm 2014    ----    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     

NGOÂ LAI VN8960 TREÂN ÑAÁT BÌNH THUAÄNNGOÂ LAI VN8960 TREÂN ÑAÁT BÌNH THUAÄNNGOÂ LAI VN8960 TREÂN ÑAÁT BÌNH THUAÄNNGOÂ LAI VN8960 TREÂN ÑAÁT BÌNH THUAÄN 
ới khí hậu khô nắng quanh năm đặc biệt là các 
huyện phía Bắc, do vậy việc lựa chọn những 

giống cây trồng chịu hạn tốt được ngành Nông 
nghiệp và người dân tỉnh Bình Thuận qua tâm và 
giống ngô lai VN8960 đã thuyết phục được người 
dân nơi đây.  

 
Giống ngô lai VN 8960 cho năng suất cao được trồng tại xã 

Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam. 

Do là đất rẫy đồi dốc nên diện tích đất canh tác 
nhà ông Mang Văn Dương ở Thôn 1, xã Hàm Cần, 
huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận mỗi năm 
chỉ gieo trồng được một vụ trong mùa mưa. Ông 
Dương cho biết: Năm ngoái nhà tôi được hỗ trợ 
giống ngô lai VN8960 để trồng trên rẫy đồi dốc vụ Hè 
thu với diện tích 0,7 ha, được hỗ trợ tôi mừng lắm vì 
trước đó đã có một số hộ dân trồng giống ngô 
VN8960 cho năng suất cao đặc biệt là khả năng chịu 
hạn của nó. 

Sau khi nhận giống hỗ trợ, đến mùa mưa ông 
Dương bắt đầu làm đất để gieo trồng, dù biết trước 
đây là giống tốt nhưng ông Dương vẫn rất bất ngờ về 
khả này sinh trưởng và phát triển mạnh hơn hẳn các 
giống ngô trước đây ông đã từng sản xuất trong điều 
kiện phụ thuộc vào nước trời. 

Mặc dù trình độ kỹ thuật canh tác không bằng các 
địa phương dưới đồng bằng nhưng năng suất ngô 
của ông vẫn đạt trên 7 tấn/ha, cao hơn 30% so với 
các giống ông Dương trồng trước đó. 

Còn bà Mang Thị Hến cũng ở thôn 1, xã Hàm 
Cần, trong vụ Hè thu năm 2013 cũng trồng 1ha ngô 
VN 8960, năng suất đạt 7,5tấn/ha. Theo bà Hến, 
trồng giống ngô này có nhiều ưu điểm, khả năng 
chống chịu sâu bệnh tốt, cây cứng ít đổ ngã và đặc 
biệt là khả năng chịu hạn thì khỏi chê vào đâu được, 
do vậy mà trồng trên đất không chủ động nước tưới 
rất an tâm, bên cạnh đó giống ngô này hạt có màu 
sắt rất đẹp được các thương lái yêu thích; Độ đóng 

hạt mút đầu, độ phủ bao bi kín nên khi gặp mưa 
nhiều hạt không bị thối. 

Ông Mang Văn Điểm, xã Phan Điền, huyện Bắc 
Bình cho biết: Đây là vùng khí hậu khô nóng, đất đai 
không phì nhiêu nên năng suất cây trồng thường 
không cao. 

Tuy nhiên từ ngày ông Điểm đưa giống ngô lai VN 
8960 vào trồng thì năng suất luôn đạt trên 7 tấn/ha; 
Theo ông Điểm, sử dụng giống ngô này cho năng 
suất không thua kém bất kỳ các giống ngô ngoại mà 
giá giống lại thấp hơn nhiều so với các giống ngoại, 
do vậy mấy năm qua ông Điểm đều sử dụng giống 
ngô này để sản xuất. 

Theo đánh giá ông Đinh Văn Ngự Trưởng Phòng 
Nông nghiệp & PTNN huyện Bắc Bình tỉnh Bình 
Thuận, giống ngô lai VN8960 được trồng trên vùng 
đất phù sa cổ hàng năm không được bồi đắp thường 
xuyên, đầu vụ bị khô hạn nhưng ngô vẫn phát triển 
tốt, cho năng suất cao và đặc biệt giống ngô này có 
dạng cây gọn, trái dài, dạng hạt và màu sắc hạt hạt 
đậm rất đẹp, chịu hạn cực tốt; Ngoài ra khi ngô chín 
thân lá vẫn còn xanh có thể tận dụng làm thức ăn cho 
gia súc. 

Ông Phạm Hữu Thủ, Trưởng Phòng Nông nghiêp, 
Sở NN & PTNT Bình Thuận cho biết: Giống ngô lai 
VN 8960 trồng trên các chân đất tại tỉnh Bình Thuận 
đều cho năng suất cao, có tính thích nghi rộng trên 
nhiều vùng đất, khí hậu khác nhau, đặc biệt là khả 
năng chịu hạn tốt, ít bị sâu bệnh, chính vì vậy giống 
ngô VN 8960 đã được đưa vào cơ cấu cây trồng của 
tỉnh và là một trong những giống ngô được trồng chủ 
lực của Bình Thuận. 

Ông Nguyễn Minh Nhật, Phó Tổng Giám đốc Công 
ty CP Giống cây trồng Nha Hố cho biết thêm: Bình 
Thuận là vùng đất có điều kiện khí hậu khô hạn, trong 
những năm qua Công ty chúng tôi đã triển khai trồng 
thử nghiệm giống ngô lai VN8960 tại nhiều địa 
phương với nhiều loại đất và khí hậu khác nhau của 
tỉnh Bình Thuận như huyện Hàm Thuận Nam, Hàm 
Thuận Bắc, Bắc Bình, Tánh Linh, Đức Linh, kết quả 
cho thấy giống ngô này trồng ở địa vùng đất nào 
cũng thích hợp và cho năng suất cao, chính vì vậy 
trong những năm qua người nông dân Bình Thuận 
ngày càng gắn bó với giống ngô này và diện tích 
không ngừng được mở rộng. 

PV 

http://nongnghiep.vn .- 2014 
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THANH LONG ÑÖÔÏC DAÙN TEM CHÆ DAÃN ÑÒA LYÙ 
gày 31-12, tin từ Hiệp hội thanh long tỉnh Bình 
Thuận cho biết 40.000 tem chỉ dẫn địa lý tỉnh 

Bình Thuận đã được dán lên lô hàng thanh long 
đầu tiên tại Công ty TNHH TM Hưng Loan để xuất 
khẩu. Được biết, Cơ quan Sáng chế và nhãn hiệu 
Hoa Kỳ (USPTO) cấp văn bằng bảo hộ thương 
hiệu trong vòng 10 năm cho sản phẩm trái thanh 
long Bình Thuận. Việc dán tem chỉ dẫn địa lý nhằm 

tăng cường khả năng cạnh tranh của thanh long 
Bình Thuận với thanh long trong nước và ngoài 
nước, qua đó bảo vệ uy tín và phát triển thương 
hiệu trên thị trường, đảm bảo khả năng truy xuất 
nguồn gốc. 

Phương Nam  
Pháp luật TP.HCM.- 2014.- Số 001  

(ngày 2 tháng 1).- Tr.5 
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ng Trương Quang Đến, Phó trưởng phòng Nông 
nghiệp huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận) cho biết 

vào thời điểm này, nông dân huyện Đức Linh đang 
rất phấn khởi vì vụ dưa hấu vụ Tết năm nay vừa 
được mùa, vừa được giá. 

Với giá tiêu thụ ổn định từ 10.000-11.000 
đồng/kg tại ruộng, mỗi hécta trồng dưa hấu bà con ở 
đây thu nhập hàng trăm triệu đồng. 

Anh Nguyễn Minh Phụng, ở thị trấn Võ Xu, cho 
biết năm nào gia đình anh cũng trồng dưa hấu vụ Tết 
nhưng chưa năm nào trúng mùa, được giá như năm 
nay.Vụ này, gia đình anh trồng 8 sào dưa dài, sau 
khoảng 2,5 tháng cho thu hoạch với năng suất bình 

quân 4 tấn/sào. Với giá bán hiện tại, sau khi trừ chi 
phí gia đình anh lãi hơn 100 triệu đồng. 

Năm nay, đa phần người trồng dưa chỉ trồng một 
vụ và chọn loại dưa dài (còn gọi là dưa Hắc Mỹ 
Nhân) là chủ yếu, dưa tròn (hay còn gọi là dưa Mai 
An Tiêm) chiếm số lượng ít hơn mọi năm. Với loại 
dưa dài, giá dưa đạt ở mức cao kỷ lục, tăng từ 4.000-
5.000 đồng/kg so với mọi năm, riêng loại dưa tròn thị 
trường tiêu thụ chậm hơn, giá dao động từ 5.700-
6.800 đồng/kg. 

Hồng Hiếu  

Tin tức.- 2014.- Số 18 

(ngày 21 tháng 01).- Tr.7 
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hanh long ở Bình Thuận đang được giá khiến 
người dân ồ ạt chong đèn ép cây ra trái liên tục. 

Việc làm này đang khiến cho cây thanh long bị suy 
yếu, vàng úa và chết dần chết mòn. 

 
Người dân thi nhau chong điện để ép cây thanh long ra quả - 

Ảnh Tiểu Thiên 

Hành xác cây thanh long 

Thường vào dịp cuối tháng 2 là người dân đã 
dừng chong đèn, cho cây nghỉ dưỡng, tích tụ dưỡng 
chất để tái sản xuất vào vụ mùa. Nhưng hiện tại, giá 
thanh long tăng cao từ 26.000 - 28.000 đ/kg, người 
trồng đang có lãi khá cao. Chỉ chong thêm vài pha 
điện là kiếm vài trăm triệu dễ như chơi nên người 
dân ở tỉnh Bình Thuận đua nhau chong bóng đèn để 
“kích” thanh long ra trái hết công suất. 

Ruộng thanh long gần 400 trụ của gia đình ông 
Trần Văn Mười (46 tuổi, thôn 7, xã Hàm Đức, H.Hàm 
Thuận Bắc) vụ trái mùa này đã chong đèn đến lứa 
quả thứ 4. ông Mười cho biết: “Thanh long đang 
được giá thì cứ chong mà bán chứ đợi đến vụ mùa 
giá rẻ bèo có lời lãi gì đâu. Tôi cũng chong hết lần 
này để kiếm chút đỉnh rồi cho cây nghỉ”. 

Tương tự, chị Nguyễn Thị Bé (31 tuổi, xã Mương 
Mán, H.Hàm Thuận Nam) cũng chong thêm vài pha 
điện kiếm ít tiền trước mắt cho chắc ăn vì giá thanh 
long đang cao. 

Bà Đào Thị Kim Dung, Giám đốc Trung tâm 
nghiên cứu và phát triển cây thanh long tỉnh Bình 
Thuận phân tích: “Xong một lứa quả thì phải để cây 
nghỉ dưỡng sức, tích trữ dinh dưỡng một thời gian 
khoảng 3 tuần thì mới đảm bảo sức cho cây ra quả 

đều, năng suất ổn định và chất lượng quả thanh long 
được đảm bảo”. 

Vàng úa vì suy dinh dưỡng 

Thanh long bị chong điện liên tục ép ra trái khiến 
cành thanh long bị suy dinh dưỡng chuyển màu vàng 
úa. Nhiều ruộng mới trồng cho thu hoạch được vài 
năm nay đã vội chong đèn ép cây ra trái khiến cây bị 
suy yếu, trái ra không nhiều, còi cọc và chết dần. 
Thời gian cho quả của thanh long kéo dài từ 15-20 
năm, nhưng tại H.Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận 
Nam một số hộ nông dân mới trồng được 5 -7 năm 
thanh long đã còi cọc và chết nên phải nhổ trụ để 
trồng mới. 

Thiếu hụt điện sinh hoạt 

Người dân thôn Phú Lập, xã Hàm Phú, H.Hàm 
Thuận Bắc đang kêu trời vì điện sinh hoạt cứ chập 
chờn, yếu không dùng được. Điện để cho con em 
học hành và phục vụ sinh hoạt của người dân bị thiếu 
hụt nghiêm trọng là do một số hộ kéo điện sinh hoạt 
để chong thanh long. 

Ông Nguyễn Văn Tòng, Giám đốc điện lực 
H.Hàm Thuận Bắc cho biết một số hộ trồng từ 100 
đến 150 trụ thanh long thường lén lút câu điện sinh 
hoạt để chong thanh long. “Tôi phải cho nhân viên đi 
kiểm tra liên tục, cứ phát hiện những hộ sử dụng điện 
sai mục đích là chúng tôi tiến hành cắt điện và xử 
phạt ngay”, ông Tòng nói. 

Để thanh long ra nhiều trái, xoay vòng lứa nhanh, 
người dân còn sử dụng tràn lan các loại thuốc kích 
thích, thuốc tăng trưởng. Ông Nguyễn Văn Tiến (46 
tuổi, xã Mương Mán) tiết lộ: “mỗi lứa quả tôi dùng ít 
nhất 7 loại thuốc, từ thuốc sâu đến thuốc kích thích”. 
Việc lạm dụng các loại thuốc khiến cây thanh long trở 
nên ốm yếu, sức đề kháng kém dẫn đến phát sinh 
nhiều loại bệnh và sâu hại mới. Đặc biệt gây thiệt hại 
nặng nề nhất là bệnh đốm trắng ở cành và quả thanh 
long. 

Với kiểu làm ăn chớp nhoáng, thấy lợi trước mắt 
như hiện nay thì cây thanh long đang thực sự bị hành 
xác và chết dần chết mòn. 

Tiểu Thiên 

Thanh niên.- 2014.- Số 70 

(ngày 11 tháng 3).- Tr.21 

Ô

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 01 naêm 2014Soá 01 naêm 2014Soá 01 naêm 2014Soá 01 naêm 2014    ----    49494949    ----    

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     

PHUÙ QUYÙ KHOÂNG XA 
ảo Phú Quý, dân gian quen gọi là cù lao Thu, 
cù lao Khoai, cách Phan Thiết 56 hải lý 

(103km). Trước đây, ra Phú Quý còn khó hơn đi 
Hà Giang, cực bắc của Tổ Quốc, chỉ có dân 
phượt, du lịch bụi mới dám “vượt biển” ra thăm. 
Tàu ra Phú Quý nhếch nhác, chở khách chung với 
hàng, luôn quá tải, chạy chậm như xe đạp, lạc hậu 
cả chục năm so với tàu khách đi cù lao Chàm, Lý 
Sơn… Nhớ lần dẫn khách ra đảo, gặp biển động, 
cả đoàn “xoay sinh tố” đến phờ người. Tàu cập 
bến, một bạn nữ buột miệng “Lần đầu tiên đi chơi 
mà không muốn về nhà vì sợ phải lên tàu!”… Đó là 
chuyện ngày xưa. Mấy tháng trước, anh Nguyễn 
Văn Cường, trưởng phòng văn hóa thông tin 
huyện đảo hồ hởi báo tin: “Đã có tàu khách cao tốc 
đi Phú Quý, rút ngắn hơn nửa thời gian. Hải trình 
chỉ còn hơn 2 giờ thay vì 5-7 giờ”. Vậy là du khách 
dễ dàng đến Phú Quý rồi! 
Đảo tiền tiêu vẫy gọi 

Phú Quý có diện tích 16,4 km2 và dân số chừng 
27.000 người, là tập hợp gồm 10 đảo lớn nhỏ (còn 
gọi là hòn) bao gồm hòn Lớn (Phú Quý), Tranh 
(nhiều cỏ tranh), Đỏ (toàn đá đỏ), Đen (toàn đá 
đen), Trứng (nhiều chim), Đồ Lớn (còn gọi là hòn 
Tro), Đồ Nhỏ, Hải, Đá Tý. Gần nhất chỉ hơn 100 
mét (hòn Đá Tý, hòn Đen), còn xa nhất là hơn 70 
km (hòn Hải). Chỉ đảo chính là có dân cư. Trạm 
radar trên hòn Tranh, cách Phú Quý 700 m có tầm 
quan sát rộng 500 hải lý, bao quát cả biển Đông. 
Hòn Tranh còn có hang Cò Nước, hang Cò Khô, 
giếng Nguyễn Ánh, đền thờ Cá Voi (thần Nam 
Hải), vũng Phật với nhiều giai thoại kỳ thú. Hòn 
Trứng, cách đảo chính 3 km là “thủ đô” của các 
loài chim biển. Hòn Đồ Lớn, tức hòn Tro, mới 
được hình thành từ năm 1923, là đảo núi lửa mới 
nhất của ASEAN. Đây là nhóm đảo núi lửa cấu tạo 
địa chất đồng nhất mà đa dạng sinh học, có nguồn 
hải sản cực kỳ phong phú, góp phần cho Bình 
Thuận vững vàng vị trí á quân của ngư trường Việt 
Nam, sau Kiên Giang. Phú Quý còn là đảo tiền tiêu 
của đất liền trước biển Đông. 

Dù là đảo xa nhưng Phú Quý được quy hoạch 
bài bản. Nhà cửa khang trang. Những nhà mới xây 
thường có sân thượng để… ngủ khi cúp điện. Phú 
Quý chỉ có điện đến 23 giờ 30 là “toàn đảo cúp 
điện”, không phải để hưởng ứng “Giờ Trái đất” mà 
vì thiếu điện. Đảo chưa có khách sạn, chỉ có các 
nhà khách của huyện hoặc guest house của tư 
nhân. Đất đỏ basalt nên cây trái sum suê. Xoài cát 
Hòa Lộc và ổi xá lỵ trĩu quả, ngọt thanh, có vị rất 
riêng nhờ khí hậu và thổ nhưỡng đặc thù. Cái gì ở 
Phú Quý cũng tươi rói và rẻ đến bất ngờ, từ hải 
sản đến trái cây… 

Kỳ thú đảo xanh 

Du lịch Phú Quý, độ vài chục người trở lại thì lý 
tưởng nhất là thuê xe gắn máy đi phượt. Vòng 

quanh đảo, toàn đường trải nhựa, hẹp mà xinh, lúc 
mượt mà xanh cây trái, lúc ngút ngàn biếc đại 
dương, nhấp nhô vườn trĩu quả. Gió mơn man hò 
hẹn, nồng nàn hương đất trời biển cỏ cây. Du 
khách có một cảm giác lâng lâng khó tả, nhất là 
với những người lần đầu đi tham quan bằng xe 
gắn máy. Không bị gò bó tầm nhìn, lại được thỏa 
sức hít thở không khí trong lành của biển đảo. Cứ 
tha hồ dừng chân nghía cảnh và chụp hình theo 
sở thích. 

Phú Quý có nhiều cảnh đẹp, từ trên đỉnh Cao 
Các, cao hơn 70 mét, là điểm lý tưởng để ngắm 
cảnh toàn đảo bạt ngàn xanh biếc hút tầm mắt. 
Biển mênh mông và những rừng chồi trải dài. Trên 
núi có chùa Linh Sơn, cảnh quan kỳ vĩ với những 
tảng đá khổng lồ cheo leo, bị sóng biển bào mòn 
từ hàng triệu năm trước. Đường bậc thang lên núi 
đi giữa vòm cây xanh mát. Chân núi có miếu Bà 
chúa Bàng Tranh, gắn liền câu chuyện những 
người khai sơn phá thạch… Như tên gọi, bãi Nhỏ 
cát trắng phau e ấp, cạnh thảm cỏ nhung xanh 
mượt. Mấy chú bò thong dong và nhẩn nha gặm 
cỏ ven biển, gợi nhớ những vùng quê yên bình, 
đẹp hơn tranh vẽ. 

Ấn tượng nhất là bãi hang Dơi, nơi đá khoe sắc 
và tạo dáng với biển. Những khối đá ngũ sắc, đủ 
hình thù góc cạnh, điệu đàng biểu diễn thời trang 
đá giữa đất trời. Sóng nô đùa trêu chọc, đá vẫn 
quấn quýt thủy chung. Phải đi giày có đế bám và 
cẩn thận bò men các vách đá, xuống hang Dơi, ra 
mấy mỏm đá cheo leo để có những tấm ảnh để 
đời. Chùa cổ Linh Quang, xây dựng từ năm 1747. 
Chùa đẹp, có 3 tượng Phật cổ, 1 tượng bằng đá 
nguyên khối khá lớn, 2 tượng bằng đồng, chân 
tượng bị nung chảy khi cháy chùa hơn trăm năm 
trước. Đáng tiếc là cả 3 tượng cổ đều được sơn 
mới, nhìn qua cứ tưởng bằng xi măng. Vạn An 
Thạnh, xây dựng năm 1781, nơi thờ 77 thần Nam 
Hải và trưng bày bộ xương cá voi dài hơn 20 mét, 
có nhiều hình ảnh và thông tin giá trị. Có thể viếng 
chùa Linh Bửu rồi lên núi Cấm cao nhất đảo, 108 
mét, nơi có ngọn đèn biển oai phong hoặc vào 
tham quan những vườn xoài, vườn ổi trĩu quả hay 
xem trại nuôi dông cát. Nếu có thời gian thì đi ca 
nô khám phá hòn Tranh, hòn Trứng và nhiều thứ 
lạ lùng của các đảo không người ở. Thử làm 
“Robinson và đồng đội”, tự câu cá, bắt ốc, mò cua, 
tắm tiên… mới thấy cái sướng của con người thời 
nguyên thủy. Dứt khoát phải ra nhà bè tìm hiểu 
cách nuôi đặc sản biển. Chọn thứ ưng ý nhất, nhờ 
chế biến và dứt điểm tại chỗ rồi “phê” qua đêm 
giữa trăng thanh, gió mát thì nhất hạ giới. 

Sáng tinh mơ, ra cảng xem thuyền cá đổ hàng. 
Cứ hoa mắt với đủ chủng loại lớn nhỏ, học cả buổi 
vẫn chưa nhớ hết tên. Rồi hỏi cách săn bắt từng 
loại, hấp dẫn hơn xem phim “khám phá đại 
dương”. Rồi học cách phân biệt các loại cá bò 

V. ĐNA LÝ – DU LNCH 
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hòm, bò da, bò giấy; các loại cá mú đỏ; các loại 
mực… Cầm con cá chuồn lên ngắm nghía, mới 
hiểu vì sao cá có thể bay là là trên mặt nước, xòe 
vi là “bay” được. Cá ngừ nhỏ thì còn gọi là cá lồ ồ, 
cá ghim (giống ghim đan lưới) còn gọi là cá nhái, 
cá mập là cá nhám… Dân đảo nhìn mắt cá là biết 
độ tươi chứ không cần vạch mang xem xét. Nếu 
thích thì chọn cho mình vài thứ đặc sản, về tự chế 
biến, giá rẻ ngỡ ngàng. 

Đặc sản Phú Quý quả là “Danh bất hư truyền”. 
Ốc thì có ốc bàn là, ốc gai, ốc nhảy, ốc nón, vú 
nàng… Hấp gừng, làm gỏi, nướng than đều tuyệt. 
Mà phải là ốc sống, đang bò lổm ngổm mới ngon. 
Thơm, ngọt, mềm mại, sần sật rất Phú Quý. Tôm 
thì có tôm mũ ni hoặc tôm hùm nướng hoặc hấp. 
Cua thì có hai loại nổi tiếng là cua mặt trăng và 
cua huỳnh đế. Gọi là cua mặt trăng vì mai cua có 

những đốm màu đỏ hoặc hồng như viên bi. Có lẽ 
gọi cua mặt trời thì giống hơn. Cua huỳnh đế là 
loại cua tiến vua, mai và càng đều cứng như đá. 
Thiên hạ bảo cua mặt trăng ngon nhất. Càng cua 
phải dùng kim loại hoặc đá đập mạnh mới vỡ, 
không thể dùng kéo. Tôi chỉ khoái ăn hai càng lớn; 
thơm, ngon, cứng khó tả. Phải nói là ngon tuyệt cú 
mèo. Cá thì mú đỏ, mú trắng hấp tương cuốn bánh 
tráng mè; cá hồng chuối nướng, cá tà ma chiên, 
các loại cá bò nướng… Riêng dĩa lòng, gan, ruột, 
trứng cá hồng chuối là đệ nhất mồi nhậu. Món nào 
cũng tươi, ngon lạ. Có người mãi ăn suýt không 
đứng dậy nổi vì quá no, quá đã. 

Nguyễn Văn Mỹ 

Khoa học phổ thông.- 2014.-  

Số báo Xuân.- Tr.20 
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Suối Hồng hay còn gọi là Suối Tiên, một danh 
thắng ở Mũi Né, thành phố Phan Thiết. Đây chỉ là 
một khe nước nhỏ chảy róc khuất sau những đồi 
cát cháy nắng. Dưới đáy con suối là cát mịn màng. 
Đây là nguồn nước ngọt hiếm hoi ở vùng này. 
Điều kỳ lạ là dòng nước bắt đầu từ sa mạc cát. 
Những đồi cát mênh mông chạy dài hàng chục cây 
số thì nước ngọt quả là quý hiếm.Không gian nổi 
bật vô cùng bởi một màu đỏ rực của cát,của 
những hình nhũ nhấp nhô, gồ ghề bên bờ suối. 
Hàng ngàn những hình nhũ hình thành nên từ cát, 
theo năm tháng trở nên cứng như đá, bị gió mưa 
mài mòn nên mang trên mình một vẻ đẹp hoang 

sơ, kỳ thú vô cùng. Màu nâu đỏ của đất cát cùng 
với những hình nhũ đủ hình thù, đủ kích cỡ làm 
cho bờ suối trờ nên hùng vĩ. 

Đến mùa xuân, suối như khoác trên mình 
chiếc áo mới đầy hương sắc. Những độ hoa bưởi, 
hoa chanh nở, đi giữa suối mà khách như đi giữa 
một rừng hoa ngát hương. Không chỉ cảm nhận 
con suối thiên nhiên và kỳ bí này bằng mắt, bằng 
tay mà du khách còn cảm nhận thiên nhiên mỗi 
mùa, mỗi lúc, suối có những cảnh vật khác nhau. 
Cảnh vật dọc theo suối hiện thay đổi. Khi mưa lớn 
kéo dài, nước là người thợ điêu khắc miệt mài làm 
việc cả ngày đêm để tạo ra những tác phẩm nghệ 
thuật độc đáo trên cát đầy ngẫu hứng. Màu sắc 
của cát cũng đã tạo nên sự hấp dẫn, tô điểm cho 
khung cảnh thêm thơ, thêm mộng. Màu cam chỉ là 
lớp phủ ngoài bởi trong lòng đồi cát toàn cát có 
màu trắng, màu kem, thỉnh thoảng là lớp titan có 
màu sẫm. Màu sắc thiên nhiên, sự kiến tạo tự 
nhiên đã kết hợp hài hòa với nhau tạo một bức 
tranh sinh động làm xao lòng du khách. 

SDL 

Khoa học phổ thông.- 2014.- Số 5 

(ngày 21 tháng 2).-Tr.16 

_________________________________________ 

Laøng chaøi giöõa loøng phoá bieån 
ằm giữa lòng thành phố biển với những khu 
resort, khu nghĩ dưỡng cao cấp, làng chài ven 

biển ở TP.Phan Thiết, Bình Thuận vẫn giữ được 
vẻ nguyên sơ mộc mạc và đặ trưng của vùng có 
truyền thống nghề biển hàng năm qua. Làng chài 
còn là nơi thú vị cho du khách tham gia và trải 
ngiệm nhịp sống của ngư dân địa phương. 

Trên bến dưới thuyền 

Làng chài nằm rải rác khắp dải bờ biển của 
TP.Phan Thiết như: ở ven biển xã Tiến Thành, 
P.Đức Long, khu vực bãi đá Ông Địa,… nhưng tập 
trung đông nhất vẫn là làng chài ở phường Hàm 

Tiến – Mũi Né. Khó ai nghĩ rằng một vùng biển du 
lịch cao cấp, nơi được mệnh danh là “thủ đô 
resort” của Bình Thuận lại có những lài chài yên 
bình đến thế. 

Làng chài nhộn nhịp và sôi động nhất vào buổi 
bình minh, khi những con thuyền chở đầy cá tôm 
trở về sau một đêm đánh ngoài khơi. Buổi sớm, từ 
trong màn sương mờ ảo còn giăng kín, hàng trăm 
con thuyền từ từ đẹp chẳng khác gì một bức tranh 
thủy mặc. Những chiếc thuyền xếp san sát nhau 
cách bờ chừng 100m, từ đây những chiếc thuyền 

N
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thúng sẽ làm nhiệm vụ vận chuyển thủy sản  đánh 
bắt được đưa vào bờ. 

Ngư dân Trần Văn Sơn (34 tuổi, P.Mũi Né) cho 
biết: “Nhà tôi có truyền nghề biển bao đời nay. Vì 
thuyền có công suất 45 CV (mã lực) nên chỉ bắt 
lưới giã gần bờ. Hai bố con đi biển đánh cá, còn 
vợ ở trên bờ buôn bán hải sản. Cả nhà cố gắng 
bám trụ với nghề biển tuy không giàu nhưng cũng 
có cuộc sống đầy đủ”. 

Mỗi lần một chiếc thuyền thúng vào bến là 
người dân xúm lại để chia nhau những mớ hải sản 
tươi ngon nhất. Mua bán trên bến tấp nập, sôi 
động nhưng không hề xảy ra tình trạng tranh giành 
hay cãi cọ lớn tiếng với nhau. Thời điểm mua bán 
tấp nập nhất là vào khoảng 7 giờ đến 9 giờ sáng. 
Hàng vào bờ, những phụ nữ làng chài nhanh 
chóng phân loại lựa chọn những hải sản có giá trị 
như tôm ốc, mực tươi rói bày bán ngay tại bờ biển 
cho du khách. Còn những mớ cá, mớ tép thì đem 
đi các chợ lân cận để bán. 

Chị Hà, một người buôn bán ở đây cho biết: 
“Giá hải sản ở đây cũng rẻ mà lại tươi nên có bao 
nhiêu bán cho du khách và mấy nhà hàng, resort 
đặt hết nên không có mang ra chợ nữa. Mỗi ngày 
tôi cũng kiếm được 300 – 400 ngàn”. 

Đặc trưng ở vùng biển này là thuyền đi biển 
trong một ngày đêm nên hải sản rất tươi. Thuyền 
lưới giã chủ yếu công suất nhỏ, đáng bắt gần bờ, 
cuối buổi chiều ra biển là sáng ngày hôm sau cập 
bờ. 

Hấp dẫn  du khách 

Làng chài là nơi có biển xanh nắng vàng, cảnh 
đẹp để du khách “né” đi cuộc sống phồn hoa ồn 
ào, để trải nghiệm và thả mình giữa không gian 
thoáng mát của biển cả. Du khách đến với làng 
chài đều tỏ ra thích thú khi được tham quan cuộc 
sống chân thực và hoạt động thường ngày của 
ngư dân địa phương. Cảnh trao đổi mua bán, chế 
biến hải sản ngay trên bờ với những nhịp điệu 
sống động của cuộc sống có sức thu hút du khách 
rất lớn. Ai đến với làng chài cũng tranh thủ chụp 
ảnh, quay phim để ghi lại cảnh sinh động nơi đây. 
Du khách còn có thể tìm thấy những vỏ ốc, vỏ sò 
đầy màu sắc do ngư dân lấy đi phần ruột bỏ lại. 

Những chiếc thuyền thúng tròng trành chở tôm 
cá vào bờ hay cảnh những tia nắng ban mai chiếu 
xuyên qua lớp lưới ngư dân đang giũ trên tay là 
những khoảnh khắc đẹp để du khách sáng tạo nên 
những tác phẩm nhiếp ảnh ưng ý. Không chỉ là nơi 
tham quan, làng chài với bản tính chất phác và dễ 
gần nên việc mua bán cho du khách cũng chóng 
vánh, nhanh gọn. 

Làng chài hàng trăm năm qua vẫn yên bình với 
biển xanh, bãi cát vàng và rặng dừa đổ bóng. Làng 
chài là một phần linh hồn của thành phố biển, là 
điểm nhấn có sức hút kì lạ đối với du khách khi 
đến Phan Thiết. 

Tiểu Thiên 

Thanh niên.- 2014.- Số 49 

(ngày 18 tháng 2).- Tr.21
_________________________________________ 

QQQQ uauauaua     mieàn na éng gioù Tuy Ph ongmieàn na éng gioù Tuy Ph ongmieàn na éng gioù Tuy Ph ongmieàn na éng gioù Tuy Ph ong 
hững chiếc cối xay gió quay đều trên nền trời 
xanh thẳm là cách để người đi du lịch đánh 

dấu vị trí của Tuy Phong, Bình Thuận. 

 Nằm trên mảnh đất Bình Thuận, nhưng cái tên 
Tuy Phong ít được nhớ tên vì là điểm giáp danh 
giữa hai miền Bình Thuận và Ninh Thuận, thường 
bị đi qua. Nhưng mảnh đất này lại là điểm đến thú 
vị dành cho những người ưa thích khám phá. Tuy 
Phong nằm cách thành phố Phan Thiết 90 km về 
phía Bắc. 

Nhà máy phong điện đầu tiên ở Việt Nam 

 
Những trụ phong điện nổi bật trên nền trời xanh. 

Ảnh: Binhthuan. 

Những trụ phong điện nổi bật thấy được ngay 
trên đường quốc lộ 1 là cách để xác định mảnh đất 
Tuy Phong bởi nơi đây bốn bề thoáng rộng và 
mênh mông biển xanh, cát trắng. Những trụ phong 
điện này vẫn được gọi vui là cối xay gió với ba 
cánh quạt khổng lồ, cao 85 m, nặng gần 200 tấn, 
mỗi cánh dài 37,5 m. 

Chùa Cổ Thạch 

Ngôi chùa này còn được gọi là chùa Hang, tọa 
lạc gần bờ biển xã Bình Thạnh, ẩn mình trong 
hang động tự nhiên với cảnh non nước hữu tình. 
Chùa được xây dựng năm 1835 – 1836 trên khu 
đồi núi thấp, nép mình vào bên trong hang đá. 
Thời vua Thiệu Trị, chùa được cải tạo từ vẻ hoang 
sơ ban đầu, biến thành một nơi rộng hơn về không 
gian và tinh xảo trong nghệ thuật, được lưu giữ 
hầu như nguyên vẹn đến ngày nay. 

Bãi đá Cà Dược bảy màu 

Cách chùa Cổ Thạch vài trăm mét là bãi đá 
mang hình cánh cung chạy dài ôm lấy biển xanh 
quy tụ hàng trăm ngàn viên sỏi phong phú về hình 
dáng như vuông, tam giác, lục giác, đa giác, hình 
thoi... Không chỉ đa dạng về hình dáng, những 
viên sỏi ở đây có nhiều sắc màu khác nhau như 
trắng, đen, vàng, nâu, tím, xanh, lam, đỏ... với 
những đường vân rất đẹp, lấp lánh dưới ánh mặt 
trời. Bước chân lên những viên đá cuội sẽ có tác 
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dụng giống như được bấm huyệt cho lòng bàn 
chân. 

Biển Cổ Thạch 

Biển Cổ Thạch nằm khuất giữa những vách đá 
muôn hình và vắng vẻ. Nước biển trong veo, xanh 
biếc, với những đợt sóng vừa phải nhưng nhanh 
và mạnh. Không có nhiều dịch vụ và rất hoang sơ, 
bãi biển này là điểm đến lý tưởng cho khách du 
lịch bụi ưa thích khám phá. 

 
Bãi đá và vùng biển hoang sơ ít người biết đến. 

Ảnh: Dangcongsan. 

Mũi La Gàn 

Mũi La Gàn nằm lấn ra ngoài biển tạo thành 
vòng cung với những vịnh biển êm đềm nên gần 
như các mùa trong năm sóng nước vẫn hiền hòa 
ấm áp. Vịnh La Gàn là nơi cập bến lý tưởng cho 
nhiều tàu cá của người dân địa phương và các 
tỉnh. Ở La Gàn có những bãi cát vàng tuyệt đẹp, 
những làng chài thơ mộng. La Gàn còn được 
mệnh danh là “thiên đường” của hải âu. Do có 
nhiều ghềnh, khe đá nên hải âu đến lưu trú rất 
nhiều. 

Rừng Tà Hoàng và thác Yavly 

Khu rừng Tà Hoàng nằm tại xã Phan Dũng, xã 
miền núi còn nhiều đồng bào dân tộc Rắc-lây sinh 

sống. Rừng có nhiều cây gỗ quý như lim, sao, căm 
xe, hương, trắc, gõ... những vạt rừng bằng lăng 
thẳng tắp, cao chót vót vươn lên nền trời xanh đẹp 
tựa tranh vẽ. Cắt ngang tuyến đường xuyên rừng 
là những dòng suối nước trong vắt, mát lạnh 

Từ bìa rừng vào đến thác Yavly khoảng 15 km 
nhưng phải mất gần 2 giờ đồng hồ để chạy xe và 
lội bộ.  Thác Yavly cao khoảng 50 m tung bọt trắng 
xóa như mây phủ kín cả một góc rừng, vì vậy mà 
người dân nơi đây đặt tên cho nó là Thác Mây. 

 
Đường vào thác Yavly. Ảnh: Travellive. 

Suối khoáng nóng Vĩnh Hảo 

Tắm bùn và ngâm chân nước khoáng nóng tại 
khu suối khoáng nóng Vĩnh Hảo, nơi theo truyền 
thuyết, ngày xưa, Huyền Trân công chúa đã từng 
ngâm chân chữa bệnh. Có lẽ ít ai biết rằng, cái tên 
Vĩnh Hảo đầy ấn tượng ấy lại do chính Huyền Trân 
Công Chúa đặt cho dòng suối nóng Eamu đầy thơ 
mộng từ đầu thế kỷ 14, nhân chuyến “ngao du sơn 
thủy” cùng chồng là vua Chiêm Chế Mân bên dòng 
suối. 

Hân Hân 

Theo http://dulich.vnexpress.net/

_________________________________________ 

Bình Thuaän: Coâng suaát phoøng ñaït gaàn 95% 
heo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 
trong 8 ngày từ 29 đến mùng 6 Tết, Phan Thiết (Bình 
Thuận) đón khoảng 68.800 lượt khách, trong đó có 

khoảng 28.200 lượt khách quốc tế đến tham quan và đón 
tết tại khu du lịch cao cấp Hàm Tiến. Theo ông Nguyễn Văn 
Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Thuận, công suất 
phòng nghỉ tại “thủ đô resort” Phan Thiết đã đạt gần 95%.  

Tại các khu vực khác của thành phố như Hòn Rơm, 
Mũi Né, Suối Tiên, Đồi cát bay, Tiến Thành bình quân mỗi 
ngày đón gần 15.000 lượt khách đến vui chơi, giải trí. Ngoài 
biển, tại một số điểm tham quan tâm linh như chùa Núi Tà 
Cú, Dinh Thầy Thím, Chùa Phật Quang, Chùa Ông, Chùa 

Hang…những ngày tết luôn có rất đông người dân địa 
phương lẫn du khách đến viếng, mỗi nơi đón xấp xỉ 8.000 - 
10.000 khách mỗi ngày. 

 Mặc dù lượng khách đến rất đông nhưng giá cả phòng 
nghỉ và dịch vụ tại các khu du lịch cao cấp chỉ tăng khoảng 
5%. Còn tại các khu du lịch cộng đồng ở Hòn Rơm, Mũi Né, 
Tiến Thành hay trung tâm thành phố Phan Thiết giá cả đã 
tăng gần 30%.  

Nguyên Vũ 

Văn hóa.- 2014.- Số 2429 

(ngày 7 tháng 2).- Tr.6 

BÌNH THUAÄN: KHAÙCH QUOÁC TEÁ TAÊNG 30% 
Tính riêng trong tháng 2, Bình Thuận đã đón hơn 329.000 lượt du khách (tăng 10% so với cùng kỳ năm 2013), 

trong đó du khách quốc tế có khoảng 48.060 lượt (tăng 30% so với cùng kỳ), doanh thu ước đạt 701 tỉ đồng. Tính 
chung trong 2 tháng đầu năm 2014 đã có khoảng 656.000 lượt khách đến tham quan Bình Thuận (khách quốc tế gần 
92.000 lượt) và doanh thu đạt gần 1.378 tỉ đồng. 

Nguyên Vũ – Văn hóa.- 2014.- Số 2436 (ngày 24 tháng 2).-Tr.6 

T
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BÌNH THUAÄN QUYÙ I ÑOÙN GAÀN MOÄT TRIEÄU LÖÔÏT KHAÙCH 
heo báo cáo của Sở VHTTDL, trong Quý 1 
năm 2014  có khoảng 982.000 lượt khách đến 

tham quan, nghỉ dưỡng tại Bình Thuận, trong đó 
khách quốc tế có 135.000 lượt đến từ các quốc gia 
như Nga, Trung Quốc, Đức, Hàn Quốc, Pháp, 
Thụy Điển, Mỹ, Anh, Úc…, doanh thu đạt trên 
2.010 tỷ đồng. 

Trong những tháng tới, tại Bình Thuận sẽ liên 
tục diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện lớn mời gọi du 
khách đến tham gia và trải nghiệm như: Chung kết 

Tiếng hát Truyền hình tỉnh Bình Thuận, Hội chợ 
triển lãm Công thương - Vùng kinh tế trọng điểm 
Đông Nam bộ, Chung kết Cuộc thi Hoa hậu Đại 
Dương Việt Nam năm 2014, Đại hội Thể dục thể 
thao tỉnh Bình Thuận 2014. 

Nguyên Vũ 

Văn hóa.- 2014.- Số 2445 

(ngày 17 tháng 3).- Tr.5 

_________________________________________ 

T ôùi  t haêm  T ôùi  t haêm  T ôùi  t haêm  T ôùi  t haêm  “thieân ñöôøng caùt”“thieân ñöôøng caùt”“thieân ñöôøng caùt”“thieân ñöôøng caùt”    M uõi N eùM uõi N eùM uõi N eùM uõi N eù 

ến với “thiên đường cát” Mũi Né, du khách sẽ 
được ngắm nhìn những đồi cát lộng lẫy, đồi 

Cát Trắng thì miên man màu trắng, đồi Cát vàng 
thì rực rỡ hơn, vàng tươi trong nắng và mỗi khi trời 
mưa lại chuyển màu đỏ sẫm – một gam màu độc 
đáo chỉ có người họa sĩ đại tài là thiên nhiên mới 
pha chế nổi. Ngắm cát, chiêm ngưỡng cái bao la 
kỳ vĩ của thiên nhiên xong, du khách có thể lựa 
chọn một trong rất nhiều trò chơi như trượt cát 
hoặc tìm cảm giác mạnh với những chiếc xe trượt 
cát 4 bánh. Những tấm nhựa được cho thuê với 
giá khá bình dân, 10.000 đồng/tấm cho suốt buổi 
trượt dẽ khiến bạn thực sự được thư giãn với 

đường trượt từ trên đỉnh đồi. Sau khi tham gia các 
trò chơi cát ở Mũi né, bạn có thể thăm thú rất 
nhiều điểm du lịch ở Bình Thuận như bãi tắm danh 
tiếng Gành Son, núi Tà Cú, Suối Tiên, hồ bàu 
Trắng… Những món hải sản tươi ngon như bánh 
canh chả cá, gỏi cá được chế biến từ những loài 
cá có sẵn như cá mai, cá suốt hay cá đục, cá lồi 
xối mỡ, răng mực nướng, bánh tráng nướng mắm 
ruốc… 

Thể thao Việt Nam.- 2014.- Số 10  

(ngày 7 tháng 3).- Tr.11

_________________________________________ 

Taø Cuù: Ñieåm heïn cuûa du khaùch 
ăm 1993, Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận 
núi Tà Cú là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc 

gia. Năm 2006, tượng Phật tại núi Tà Cú được xác 
lập kỷ lục tương Phật nhập niết bàn trên đỉnh núi 
dài nhất châu Á; cáp treo núi Tà Cú trở thành “Top 
5 tuyến cáp treo hiện đại” của tổ chức kỷ lục Việt 
Nam. 

Mằm ven quốc lộ 1A thuộc xã Tân Lập, huyện 
Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, khu du lịch cáp treo núi 
Tà Cú (thuộc công ty cổ phần Du lịch núi Tà Cú) 
nhiều năm qua đã được nhiều du khách lựa chọn 
là điểm đến của những tour sinh thái và tâm linh 
hấp dẫn. 

Từ năm 2013, núi Tà Cú còn được biết đến 
với hệ thống cáp treo hiện đại giúp du khách có 
thể vừa ngắm đồng bằng mênh mông vừa tận 
hưởng không khí trong lành của vùng rừng nguyên 
sinh bên dưới. Kiến trúc khu du lịch cáp treo núi Tà 
Cú được xây dựng hài hòa với khung cảnh thiên 
nhiên. Cả tuyến cáp treo có 25 - 35 cabin, đóng 
mở tự động, công suất tải khách lên xuống trong 
vòng 1 giờ có thể lên đến 1.000 lượt khách. Ngồi 
trên cáp treo, sau khi vượt qua đỉnh núi và khu 
rừng già nguyên sinh, du khách nhìn thấy trước 
mắt mình  màu xanh của biển Hàm Thuận Nam, 
bên trái là ngọn hải đăng Kê Gà nổi tiếng với hơn 
100 năm tuổi. Khu du tích núi Tà Cú nằm trong 
rừng bảo tồn thiên nhiên quốc gia, nơi có rất  hiều 
loại cây thuốc (thần xạ hương, ngũ gia bì…) và 

một thảm thực vật phong phú với hơn chục loại 
quý hiếm có tên trong sách đỏ thế giới như thằn 
lằn đá, thằn lằn chân ngón, gà gô, diều núi, voọc 
bạc Trường Sơn, chà vá chân đen… nên cũng rất 
thích hợp với những du khách thích khám phá thế 
giới tự nhiên.  

Địa danh Tà Cú còn gắn liền với di tích lịch sử 
văn hóa chùa Linh Sơn Trường Thọ, cổ kính năm 
lưng chừng núi ở độ cao 420m so với mặt biển. 
Chùa xây dựng từ khoảng năm 1870-1880, với 
những kiến trúc tượng Phật, tháp mộ, miếu thờ, ao 
thất bảo…,  trong đó công trình đồ sộ và độc đáo 
nhất là pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni nhập 
thiết bàn dài 49m, cao 11m với tư thế nằm 
nghiêng, lưng tựa vào vách núi. Ngày càng có 
nhiều du khách đến chốn linh thiêng này để cầu 
nguyện và tìm cho mình những giây phút tĩnh lặng 
bình an. 

Mỗi dịp xuân đến, hoa mai, hoa vông nở rực 
khắp cánh rừng, đến với khu du lịch núi Tà Cú, du 
khách lại được hòa mình giữa không gian trong 
lành, xanh mát, thưởng thức các dịch vụ cà phê 
sân vườn, các món ẩm thực đồng quê tươi ngon, 
các món ăn Âu, Á tại các nhà hàng (ngoài ra, còn 
có khu vui chơi miễn phí dành cho trẻ em). Đặc 
biệt, vào các dịp lễ tết, toàn khu du lịch ngập tràn 
trong bầu không khí rộn ràng, nhộn nhịp của mùa 
xuân với các hội múa lân, ảo thuật, ca hát… 

Du lịch Việt Nam.- 2014.- Số 3.- Tr. 59 
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Tr aû ñ aát  c aûn g  K eâ  G aø c h o du  lòc hTr aû ñ aát  c aûn g  K eâ  G aø c h o du  lòc hTr aû ñ aát  c aûn g  K eâ  G aø c h o du  lòc hTr aû ñ aát  c aûn g  K eâ  G aø c h o du  lòc h  
uyết định dừng đầu tư cảng Kê Gà và thực 
hiện bồi thường thiệt hại sẽ tạo điều kiện 

cho chủ đầu tư 12 khu du lịch tiếp tục triển khai 
dự án bị bỏ dở mấy năm nay 

Sau 5 năm triển khai và 4 lần hoãn khởi công 
xây dựng, tiêu tốn hàng ngàn tỉ đồng, mới đây Phó 
Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã có 
quyết định chính thức dừng hẳn việc đầu tư dự án 
cảng Kê Gà (Bình Thuận). 

Dự án 20.000 tỉ đồng chết yểu 

Trong quyết định, Phó Thủ tướng yêu cầu 
UBND tỉnh Bình Thuận phối hợp với chủ đầu tư là 
Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ 
chức thực hiện việc đánh giá để chi trả, bồi thường 
thiệt hại cho các đối tượng bị thu hồi đất phục vụ 
dự án cảng Kê Gà theo quy định của pháp luật. 
Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Giao thông Vận tải 
tiếp tục nghiên cứu, lập dự án đầu tư cảng tổng 
hợp cho các dự án bauxite, titan và hàng hóa tổng 
hợp khác trong giai đoạn đến năm 2020, phục vụ 
phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Nguyên và 
Nam Trung Bộ. 

 
Các dự án du lịch sau nhiều năm bỏ hoang sẽ tiếp tục 

được đầu tư 

Đầu năm 2000, qua mời gọi đầu tư của UBND 
tỉnh Bình Thuận, nhiều nhà đầu tư đã đến triển 
khai các dự án du lịch ven biển tại xã Tân Thành, 
huyện Hàm Thuận Nam. Tuy nhiên, đến năm 
2008, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận ra 
thông báo chủ trương xây dựng cảng Kê Gà do 
TKV làm chủ đầu tư với tổng vốn trên 20.000 tỉ 
đồng. 

Dự án cảng Kê Gà được kỳ vọng sẽ giảm chi 
phí vận chuyển hàng hóa của các dự án bauxite 
Tây Nguyên đồng thời tạo tiền đề phát triển kinh tế 
cho vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ với quy 
mô đến năm 2015 đạt 3,5 triệu tấn/năm, năm 2020 
đạt 17,5 triệu tấn/năm và đến năm 2030 đạt 37 
triệu tấn/năm. 

Việc xây dựng cảng Kê Gà khiến 12 dự án du 
lịch đang trong quá trình xây dựng bỗng chốc bị 
thu hồi, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư khoảng 
1.000 tỉ đồng. Thế nhưng, trải qua 5 năm với 4 lần 
hoãn khởi công, đến đầu năm 2013, TKV chính 
thức xin ngừng đầu tư dự án do tình hình kinh tế 
gặp nhiều khó khăn, vốn đầu tư quá lớn (giai đoạn 
đầu khoảng 8.000 tỉ đồng) nhưng dự án không còn 
hợp lý cả về kinh tế lẫn kỹ thuật, gây lãng phí tài 
sản. 

Tiếp tục đầu tư du lịch 

Quyết định dừng đầu tư cảng Kê Gà và thực 
hiện bồi thường thiệt hại sẽ sớm tạo điều kiện cho 
chủ đầu tư 12 khu du lịch và người dân vùng quy 
hoạch được tiếp tục triển khai dự án bị bỏ dở mấy 
năm nay. 

Ông Nguyễn Hữu Ba, Phó Giám đốc Sở Công 
Thương Bình Thuận (chủ trì Hội đồng Đánh giá 
thiệt hại, bồi thường, hỗ trợ giải quyết các tồn tại 
của dự án Kê Gà), cho biết sau khi có quyết định 
dừng hẳn, UBND tỉnh đã chỉ đạo kiểm kê toàn bộ 
tài sản liên quan đến 12 dự án du lịch để làm cơ 
sở tiến hành áp giá đền bù thiệt hại cho các chủ 
đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. “Hiện 
Hội đồng Đánh giá thiệt hại đang khẩn trương tiến 
hành công tác kiểm kê lại toàn bộ các dự án. Sau 
khi kiểm kê xong sẽ mời nhà đầu tư đến phối hợp 
làm việc, lắng nghe ý kiến, tâm tư và tìm hướng 
thỏa thuận giải quyết đền bù thỏa đáng nhất” - ông 
Ba nói. 

Chủ dự án khu du lịch Đá Đỏ, ông Nguyễn Tất 
Thắng, cho biết: “Nếu tỉnh trả đất thì chúng tôi vẫn 
tiếp tục đầu tư du lịch tại đây. Tôi mong muốn có 
sự đền bù thỏa đáng cho những tổn thất mà nhà 
đầu tư phải chịu vì dự án bị ngưng mấy năm nay”. 

Nhận được tin cảng Kê Gà chính thức dừng 
hẳn, ông Nguyễn Đức Đăng Toàn, chủ dự án du 
lịch Thế Giới Xanh, vui mừng: “Tôi chờ đợi lâu lắm 
rồi, chỉ mong tỉnh Bình Thuận giao đất sớm để 
doanh nghiệp có thể tiếp tục đầu tư phát triển du 
lịch. Ngoài đền bù thỏa đáng những thiệt hại, tỉnh 
cũng cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ nhà đầu tư 
phát triển du lịch ở địa phương”. Tương tự, chủ dự 
án du lịch Phương Bắc khẳng định: “Chúng tôi đến 
là để đầu tư du lịch theo mời gọi của UBND tỉnh 
chứ không phải buôn đất, vì thế nếu được trả lại 
đất, chúng tôi vẫn tiếp tục xây dựng nhà cửa để 
làm du lịch. Tôi cũng mong cơ quan chức năng 
cần nhanh chóng trả lại giấy tờ pháp lý cho các dự 
án”. 

Ông Nguyễn Đức Hòa, Giám đốc Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tỉnh Bình Thuận, cho rằng trước đây 
Chính phủ có quyết định thu hồi đất giao cho TKV 
thì nay phải thu hồi đất từ TKV để trả cho địa 
phương. Sau đó địa phương mới tính các bước 
tiếp theo. “Tôi thấy tốt nhất nên trả lại đất cho các 
nhà đầu tư để họ tiếp tục làm du lịch. Trước đây 
họ không vi phạm gì nhưng phải nhường đất cho 
TKV xây dựng cảng Kê Gà. Nay không xây dựng 
cảng thì phải trả cho họ để họ đầu tư, xây dựng 
nhà cửa là hợp lý nhất” - ông Hòa nói. 

“Tiền đền bù thiệt hại do dự án cảng Kê Gà 
gây ra cho các nhà đầu tư dự án du lịch chắc chắn 
phải do Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam trả 
chứ tỉnh Bình Thuận không trả” - ông Nguyễn Đức 
Hòa nói. 

Bạch Long 

Người lao động.- 21014.- Số 6402 

(ngày 12 tháng 3).- Tr.12 

Q
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1. “Kỳ án trộm dê” phiên sơ thẩm lần thứ 14: Khiêng bị cáo từ trạm y tế ra tòa.- Thanh niên.- 2014.- 

Số 11 (ngày 11 tháng 1).- Tr.3 

2. “Kỳ án trộm dê” xử phiên sơ thẩm lần thứ 14.- Thanh niên.- 2014.- Số 10 (ngày 10 tháng 01) .- 
Tr.5 

3. “Kỳ án trộm dê”: Sẽ xử lý một số sai phạm tố tụng.- Tuổi trẻ TP.HCM.- 2014.- Số 18 (ngày 18 
tháng 01).- Tr.18 

4. 57 người nhập viện nghi do ăn bánh mì thịt - Xử phạt cơ sở sản xuất nem chả pha chất cấm.- 
Thanh niên.- 2013.- Số 45 (ngày 14 tháng 2).- Tr.2 

5. Bàn giao khách Hàn Quốc bị nạn trên biển.- Công an nhân dân.- 2014.- Số 3088 (ngày 9 tháng 
01).- Tr. 1 

6. Bắt băng “nhập nha” trộm két sắt.- Pháp luật TP.HCM.- 2014.- Số 22 (ngày 22 tháng 01).- Tr.10 

7. Bắt hai đối tượng chống người thi hành công vụ.- Công an Tp.HCM.- 2014.- Số 2541 (ngày 3 
tháng 01).- Tr.11 

8. Bất thường một vụ xuất khẩu san hô.- Công an TP.HCM.-2014.- Số 2540 (ngày 2 tháng 1).- 
Tr.10 

9. Bị cáo “kỳ án” trộm dê: 24 tháng tù giam.- Tuổi trẻ TP.HCM.- 2014.- Số 16 (ngày 16 tháng 01).- 
Tr.18 

10. Bị xe tông chết khi đang làm tín hiệu báo xe hỏng.- Pháp luật TP.HCM.- 2014.- Số 66 (ngày 17 
tháng 3).- Tr.10 

11. Bình Thuận – Hội nhà báo trao phần quà tết.- Tin tức.- 2014.- Số 16 (ngày 18 tháng 01).- Tr.4 

12. Bộ Công thương trả lời về sai phạm tại Chi cục QLTT Bình Thuận.- Thanh niên.- 2014.- Số 3 
(ngày 3 tháng 01).- Tr.6 

13. Cái chết oan nghiệt của nam thanh niên ra tay nghĩa hiệp ngăn cản đánh nhau.- Đời sống và 
pháp luật.- 2014.- Số 2 (ngày 3 tháng 01).- Tr.23 

14. Cán bộ “hô biến” đất thuê cho doanh nghiệp lãnh 10 năm tù.- Thanh niên.- 2014.- Số 58 (ngày 
27 tháng 2).- Tr.2 

15. Chân dung người tình mang giọt máu của trùm giang hồ Long “rồng đỏ” bị khởi tố.- Hôn nhân 
và pháp luật.- 2014.- Số 8 (ngày 18 tháng 01).- Tr.14 

16. Chạy tăng cường thêm đôi tàu từ ga Sài Gòn đi Phan Thiết.- Công an nhân dân..- 2014.- Số 22 
(ngày 22 tháng 01).- Tr.1 

17. Chìm tàu cao tốc, 9 thuyền viên thoát chết.- Tuổi trẻ.- 2014.- Số 4 (ngày 4 tháng 01).- Tr.4 

18. Có dấu hiệu xuất lậu, trốn thuế ở CTCP đầu tư Khoáng sản và TM Bình Thuận.- Công an nhân 
dân.- 2014.- Số 3125 (ngày 15 tháng 2).- Tr.4 

19. Đã xác định nghi can bắn nhân viên bảo vệ rừng.- Thanh niên.- 2014.- Số 51 (ngày 20 tháng 
2).-Tr.4 

20. Đại gia làm ăn với “xã hội đen” hay bị giăng bẫy bởi một băng cướp chuyên nghiệp.- Đời sống 
và pháp luật.- 2014.- Số 39 (ngày 31 tháng 3).- Tr.23  

21. Đâm chết người yêu rồi tự sát trong ngày 8-3.- Pháp luật TP.HCM.- 2014.- Số 58 (ngày 9 tháng 
3).- Tr.2 

22. Đang làm việc, 2 công nhân bị xe tải cán chết.- Người lao động.- 2014.- Số 6422 (ngày 14 
tháng 3).- Tr.4 

23. Đề nghị truy tặng bằng khen cho nữ sinh xả thân cứu người.- Pháp luật TP.HCM.- 2014.- Số 54 
(ngày 5 tháng 3).- Tr.5 

24. Đột nhập nhà thượng úy công an mang xe đi đốt.- Pháp luật TP.HCM.- 2014.- số 62 (ngày 13 
tháng 3).- Tr. 10 

25. Ép cấp dưới làm trái luật.- Người lao động.- 2014.- Số 6366 (ngày 11 tháng 1).- Tr.13 

VI. THƯ MỤC TIN BÀI BÌNH THUẬN TRÊN CÁC BÁO 
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26. Gay cấn phiên xử “kỳ án trộm dê”.- Pháp luật TP.HCM.- 2014.- Số 14 (ngày 14 tháng 01).- Tr.9 

27. Giá Thanh Long cao ngất.- Nông nghiệp Việt Nam.- 2014.- Số 11 (ngày 15 tháng 01).- Tr.7 

28. Hai thanh niên chết sau vụ nổ đầu đạn.- Công an nhân dân.- 2014.- Số 3088.- (ngày 9 tháng 
01).- Tr. 5 

29. Hàng loạt cá nhân, tập thể bị kiểm điểm vì để mất rừng Núi Ông.- Nông nghiệp Việt Nam.- 
2014.- Số 34 (ngày 17 tháng 2).- Tr.2 

30. Hé lộ bê bối chi khống tiền tỷ và phù phép hàng lậu thành "hàng xịn" của quản lý thị trường 
Bình Thuận.- Đời sống và pháp luật.- 2014.- Số 30 (ngày 10 tháng 3).- Tr.8  

31. Học sinh lớp 6 xả thân cứu người.- Người lao động.- 2014.- Số 6412 (ngày  4 tháng 3).- Tr.2 

32. Học sinh lọt cống, hai bên đổ lỗi.- Pháp luật TPHCM.- 2014.- Số 006 (ngày 6 tháng 01).- Tr.4 

33. Hỗn chiến tại chùa Cổ Thạch.- Công an TP.HCM.- 2014.- Số 2563 (ngày 27 tháng 2).- Tr.2 

34. Huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận): Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch bị tố lừa tình.- Lao 
động.- 2014.- Số 7 (ngày 9 tháng 01).- Tr.7 

35. Kết quả thư bạn đọc về việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho doanh nghiệp ở Bình 
Thuận.- Nhân dân.- 2014.- Số 21301 (ngày 11 tháng 01).- Tr.4 

36. Khai trương siêu thị Dienmay.com tại Phan Thiết.- Lao động cuối tuần.- 2014.- Số 2 (ngày 11 
tháng 01).- Tr.19 

37. Khắp nơi chăm lo Tết và mừng thọ người cao tuổi.- Người cao tuổi.- 2014.- Số 23 (ngày 7 
tháng 2).- Tr.2 

38. Khởi tố một phụ nữ liên quan đến vụ giải cứu trùm giang hồ.- Thanh niên.- 2014.- Số 9 (ngày 9 
tháng 01).- Tr.2 

39. Kiến nghị xóa bỏ sân golf Phan Thiết.- Pháp luật TP.HCM.- 2014.- Số 55 (ngày 6 tháng 3).- Tr.2 

40. Kỳ án “trộm dê”: Ngày xử đầu không suôn sẻ.- Pháp luật TP.HCM.- 2014.- Số 09 (ngày 9 tháng 
01).- Tr. 9 

41. Kỳ án làm “sổ đỏ” ở huyện tuy phong, Bình Thuận: Người tố cáo kẻ kiện ra tòa đòi số tiền 
“khủng”.- Công an TP.HCM.- Số 2553 (ngày 8 tháng 2).- Tr.4 

42. Làm rõ nghi án bắt cóc bé trai 11 tháng tuổi.- Pháp Luật TP.HCM.- 2014.- Số 63 (ngày 14 tháng 3).- 
Tr.10s 

43. LĐLĐ tỉnh Bình Thuận - tiếp tục duy trì các lớp trung cấp nghề.- Lao động.- 2014.- Số 6 (ngày 8 
tháng 01).- Tr.4 

44. LĐLĐ tỉnh bình Thuận.- Lao động.- 2014.- Số 60 (ngày 18 tháng 3).- Tr.4 

45. Mất hồ sơ “kỳ án trộm dê”: Luật sư “tố” vụ án bị hình sự hóa.- Thanh niên.- 2014.- Số 15 (ngày 
15 tháng 01).- Tr.4 

46. Mâu thuẫn chung chi, bác sĩ đánh nhau.- Người lao động.- 2014 .- Số 6356 (ngày 1 tháng 1).- 
Tr.10 

47. Mở lại phiên tòa lần thứ 13 xử vụ trộm dê.- Pháp luật TP.HCM.- 2014.- Số 8 (ngày 9 tháng 01).- 
Tr.9 

48. Nhà đầu tư mất dự án vì sự thiếu minh bạch của TP.Phan Thiết.- Nhà báo và công luận.- 
2014.- Số 11 (ngày 17 tháng 3).- Tr.14 

49. Nóng vội còng tay người là sai.- Pháp luật TP.HCM.- 2014.- Số 18 (ngày 18 tháng 01).- Tr.7 

50. Phản ánh: “Sân phơi” giữa lộ.- Thanh niên.- 2014.- Số 20 (ngày 20 tháng 01).- Tr.18 

51. Pháp đình, xin đừng vô tâm.- Sức khoẻ và đời sống.- 2014.- Số 9 ( ngày 16 tháng 01).- Tr. 11 

52. Phúc thẩm vụ người dân kiện Chủ tịch tỉnh Bình Thuận: Tòa tuyên giữ nguyên án sơ thẩm.- Lao 
động.- 2014.- Số 50 (ngày 6 tháng 3).- Tr. 7 

53. Rút một phần truy tố quan đất Bình Thuận.- Pháp luật TP.HCM.- 2014.- Số 46 (ngày 25 tháng 
2).- Tr.9 

54. Sập mảng bê tông, 2 công nhân bị thương.- Thanh niên 2014.- Số 56 (ngày 15 tháng 2).- Tr.3 
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55. Sự biến tướng phản cảm của video clip “Anh không đòi quà” và câu chuyện kiến nghị xử phạt… 
80.000 đồng đối với phiên bản Phan Thiết.- Hôn nhân và pháp luật.- 2014.- Số 01 (ngày 2 tháng 
1).- Tr.12 

56. Thanh tra các tố cáo Chi cục trưởng QLTT Bình Thuận.- Thanh niên.- 2014.- Số 19 (ngày 19 
tháng 01).- Tr.2 

57. Thi ảnh Nhịp đời qua ống kính: Trẻ em làng rác.- Tuổi trẻ TP.HCM.- 2014.- Số 20 (ngày 20 
tháng 01).- Tr.9 

58. Thoát “án” hiếp dâm nhờ có... người rình.- Pháp luật TP.HCM.- 2014.- Số 28 (ngày 7 tháng 2).- 
Tr.5 

59. Thù người, hại cây.- Pháp luật TP.HCM.- 2014.- Số 27 (ngày 6 tháng 2).- Tr.5 

60. Tìm thấy thi thể 1 thuyền viên mất tích trên biển.- Lao động.- 2014 .- Số11 (ngày 14 tháng 01).- 
Tr. 7 

61. Tỉnh Bình Thuận: Cưỡng chế thu hồi đất trái luật, một gia đình giáo viên phát điên.- Người cao 
tuổi.- 2014.- Số 28 (ngày  tháng 2).- Tr.11 

62. Tổ chức hội thảo khởi động chương trình UN – REDD giai đoạn 2.- Tin tức.- 2014.- Số 57 (ngày 
8 tháng 3).- Tr.3 

63. Tòa “lật tẩy” cơ quan điều tra.- Thanh niên.- 2014.- Số 1 (ngày 2 tháng 3).- Tr.6 

64. Tòa kiến nghị khởi tố nạn nhân.- Pháp luật TP.HCm.- 2014.- Số 45 (ngày 24 tháng 2).- Tr.9 

65. Tổng kiểm tra xe khách ngày cuối: Vẫn còn người nằm trong gầm xe.- Thanh niên.- 2014.-Số 
43 (ngày 12 tháng 2).- Tr.21 

66. Trở lại Dự án Đền thờ liệt sĩ Phan Thiết: Nên chăng dùng báo để bảo vệ cái sai.- Người cao 
tuổi.- 2014.- Số 10 (ngày 16 tháng 01).- Tr.11 

67. Tưởng đông, chủ hổng biết.- Pháp luật TP.HCM.- 2014.- Số 53 (ngày 4 tháng 3).- Tr.5 

68. Vì sao đám cưới “nhờ người đóng thế chú rể” gây xôn dư luận.- Đời sống và pháp luật.- 2014.- 
Số 23 (ngày 21 tháng 2 ).- Tr.22 

69. Việt Nam sẽ có hoa hậu Đại dương.- Sài Gòn tiếp thị.- 2014.- Số 01 (ngày 3 tháng 01).- Tr.18 

70. Việt Nam thắng vụ kiện đòi 3,75 tỉ USD.- Pháp luật TP.HCM.- 2014.- Số 39 (ngày 18 tháng 2).- 
Tr.5 

71. Vụ bác sĩ đánh nhau: Yêu cầu xử lý nghiêm cá nhân vi phạm.- Người lao động.- 2014.- Số 6391 
(ngày 11 tháng 2).- Tr.2 

72. Vụ giang hồ tấn công trung tâm cai nghiện: Bắt bốn đàn em của "đại ca" Long “rồng đỏ”.- Pháp 
luật TP.HCM.- 2014.- Số 66 (ngày 17 tháng 3).- Tr.6 

73. Vụ quan đất “giúp” doanh nghiệp né 22 tỷ đồng: Quan đất Bình Thuận bị đề nghị 10 - 12 năm 
tù.- Pháp Luật TP.HCM.- 2014.- Số 43 (ngày 22 tháng 2).- Tr.8 

74. Vụ tai nạn làm bảy người chết ở tỉnh Bình Thuận: Công an huyện Hàm Tân giải thích việc điều 
tra chậm.- Pháp luật TP.HCM.- Số 15 (ngày 15 tháng 01).- Tr. 5 

75. Xe hết hạn kiểm định, vẫn chở khách ngoại.- Tiền phong.- 2014.- Số 5 (ngày 5 tháng 01).- Tr.2 

76. Xét xử vụ ‘hô biến’ đất thuê.- Thanh niên.- 2014.- Số 52 (ngày 21 tháng 2).- Tr.5 

77. Xóa sân golf của tỉ phú Mỹ xây dựng tại Bình Thuận: Xây nhà hay xây công viên.- Thanh niên.- 
2014.- Số 65 (ngày 6 tháng 3).- Tr.6 

78. Xóm lồ ô.- Sài Gòn tiếp thị.- 2014.- Số 9 (ngày 21 tháng 3).- Tr. 24 

79. Xử “kỳ án trộm dê” ở Bình Thuận: Nói “bị cáo lười lao động”, KSV bị phản ứng.- Pháp luật 
TP.HCM.- 2014.- Số 15 (ngày 15 tháng 01).- Tr.9 

80. Xử phạt một cơ sở chế biến giò, chả.- Nông nghiệp Viêt Nam.- 2014.- Số 39 (ngày 24 tháng 2).- 
Tr.2 
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