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I. CHÍNH TRN - KINH TẾ

PHOÙ CHUÛ TÒCH QUOÁC HOÄI NGUYEÃN THÒ KIM NGAÂN LAØM VIEÄC TAÏI BÌNH THUAÄN

N

gày 4/4, Đoàn công tác của Ủy ban Thường
vụ Quốc hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ
tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đã
làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Bình Thuận về
kết quả 3 năm thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ
yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm
(2011-2015) và phương hướng, nhiệm vụ trong
thời gian tới.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội của
tỉnh Bình Thuận đạt được sau ba năm triển khai
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần
thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ
XII. Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý tỉnh cần tiếp tục
đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế đời
sống tận dụng các nguồn lực đang có, giải ngân
có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư chủ động tháo
gỡ các vướng mắc khó khăn tạo đà cho nền kinh
tế phát triển mạnh trong thời gian tới.
Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị đảng bộ, chính
quyền tỉnh tiếp tục phát huy lợi thế để phát triển
nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, làm tốt công
tác an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Bên
cạnh đó, tỉnh cần quan tâm công tác an ninh trật
tự, chú ý giải quyết không để xảy ra tình trạng
phức tạp tạo thành điểm nóng. Xây dựng mối quan

hệ đoàn kết thống nhất để toàn đảng bộ hoàn
thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Về những
kiến nghị của tỉnh, Phó Chủ tịch Quốc hội đã ghi
nhận để các cơ quan liên quan xem xét giải
quyết.
Trước đó, chiều 3/4, Phó Chủ tịch Quốc hội
Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn công tác đã
thăm và làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Tuy
Phong (Bình Thuận), thăm nhà máy nhiệt điện
Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong).
Qua ba năm triển khai thực hiện Nghị quyết
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 20102015, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bình
Thuận tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Kết
quả nổi bật sau 3 năm thực hiện Nghị quyết, tổng
sản phẩm quốc nội tăng bình quân 8,9%/năm. Sản
xuất công nghiệp cơ bản được duy trì, tăng trưởng
bình quân 9,4%/năm ngành nông nghiệp từng
bước được tái cơ cấu một cách phù hợp, phát
triển theo hướng sản xuất hàng hóa…
Nguyễn Thanh
http://baotintuc.vn/ .- 2014
(ngày 4 tháng 4)
_________________________________________

BOÄ TRÖÔÛNG HOAØNG TUAÁN ANH LAØM VIEÄC VÔÙI TÆNH BÌNH THUAÄN

N

gày 05/6/2014, tại Hà Nội, Bộ trưởng Hoàng
Tuấn Anh đã có buổi làm việc với Bí thư Tỉnh
uỷ Bình Thuận Huỳnh Văn Tí về công tác văn hóa,
thể thao và du lịch năm 2014. Sau khi nghe Bí thư
Tỉnh ủy Bình Thuận báo cáo công tác văn hóa, thể
thao và du lịch năm 2014, các kiến nghị, đề xuất, ý
kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Bộ
trưởng Hoàng Tuấn Anh đã biểu dương, ghi nhận
và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Đảng
bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Bình Thuận,
đặc biệt là tầm nhìn và các giải pháp phát triển du
lịch tỉnh Bình Thuận trong những năm vừa qua.
Để thực hiện tốt công tác tổ chức, phát triển
sự nghiệp văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch
của tỉnh năm 2014 và những năm tiếp theo, Bộ
VHTTDL đề nghị tỉnh Bình Thuận tiếp tục quan
tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các
nhiệm vụ, kế hoạch phát triển văn hóa, gia đình,
thể thao và du lịch; chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch có kế hoạch sưu tầm, bảo quản, bảo vệ
các tài liệu lịch sử về chủ quyền biển, đảo Việt
Nam; chỉ đạo nội dung hoạt động phong trào toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày
càng thực chất, hiệu quả hơn; nghiên cứu, thuê

chuyên gia nước ngoài lập Quy hoạch phát triển
du lịch Bình Thuận, đặc biệt là du lịch biển; Tăng
cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch tại các
thị trường trọng điểm, đặc biệt là thị trường Nga;
trước mắt chỉ đạo một số doanh nghiệp du lịch trên
địa bàn tỉnh liên hệ với Tổng cục Du lịch để đăng
ký tham gia quảng bá, xúc tiến du lịch trong khuôn
khổ Những Ngày Văn hóa Việt Nam tại Liên bang
Nga vào cuối tháng 6/2014; Tập trung đầu tư phát
triển du lịch trên địa bàn, đặc biệt phải xây dựng
và triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao
chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ du lịch
đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách du lịch có khả
năng chi trả cao; Tổ chức khai thác hợp lý nguồn
tài nguyên khoáng sản titan trên địa bàn tỉnh, đảm
bảo không ảnh hướng đến môi trường du lịch của
tỉnh; tích cực phối hợp với các Bộ, ngành Trung
ương sớm triển khai thi công tuyến cao tốc Dầu
Giây - Phan Thiết và sân bay Phan Thiết theo chủ
trương của Chính phủ.
Về một số đề xuất, kiến nghị của tỉnh: về hỗ
trợ kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch
từ nguồn vốn ADB: Đề nghị tỉnh bổ sung hoàn
chỉnh nội dung, đề cương chi tiết của dự án cho

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

Thoâng tin tö lieäu Bình Thuaän – Soá 02 naêm 2014
phù hợp với các tiêu chí của ADB. Trong đó, lưu ý
bổ sung nội dung du lịch cộng đồng gắn với phát
triển hạ tầng du lịch trên tuyến du lịch hành lang
các nước Tiểu vùng sông Mê Kông, gửi Bộ xem
xét, tổng hợp đưa vào thực hiện trong giai đoạn 4
của Dự án phát triển du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng
toàn diện khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông do
ADB tài trợ;
Về vốn hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch:
Đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn lập
dự án và gửi Bộ VHTTDL, Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
Bộ Tài chính tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ
xem xét, quyết định bố trí vốn thực hiện năm 2015
và những năm tiếp theo. Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch sẽ quan tâm đúng mức đối với tỉnh Bình

-6Thuận để Tỉnh có điều kiện phát triển du lịch ngày
càng mạnh và toàn diện hơn.
Về dự án xây dựng Trung tâm Du lịch - Thể
thao biển: Bộ VHTTDL ủng hộ chủ trương, đề nghị
tỉnh lập dự án, đồng thời xem xét, lựa chọn vị trí,
phạm vi hợp lý, gần các khu, điểm du lịch đã có
sẵn cơ sở hạ tầng để gắn việc khai thác, sử dụng
hiệu quả công trình, phục vụ tốt hơn cho phát triển
du lịch của địa phương.
H.P
Văn hóa, thể thao và Du lịch.- 2014.Số 1080 (ngày 19 tháng 6).- Tr.1
_________________________________________
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au khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng
(khóa XI) ban hành Nghị quyết “Một số vấn đề
cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (NQTW4),
Đảng bộ tỉnh Bình Thuận đã xác định: Kết hợp
chặt chẽ, hiệu quả giữa thực hiện Chỉ thị 03CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh
việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh”với thực hiện NQTW4. Từ chủ trương
trên, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ
Chính trị gắn với thực hiện NQTW4 thực sự mang
lại những kết quả rất đáng ghi nhận ở Bình Thuận.
Dành ít phút trao đổi trước khi về huyện Đức
Linh, một huyện vùng sâu, vùng xa của Bình
Thuận công tác, đồng chí Huỳnh Văn Tí, Ủy viên
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận cho
biết: “Thực tiễn ở Bình Thuận có rất nhiều việc đòi
hỏi cấp ủy, chính quyền các cấp phải giải quyết.
Tuy nhiên, điều quan trọng là phải biết lựa chọn
việc nào làm trước, khâu nào có ý nghĩa quyết
định để tạo được sự đột phá trong phát triển kinh
tế-xã hội của địa phương. Theo đó, trước hết, Bình
Thuận xác định hai vấn đề rất cụ thể: Chấn chỉnh
đội ngũ cán bộ và một số việc cần làm ngay ở
từng cấp”.
Chấn chỉnh đội ngũ cán bộ
- Đây là điều không mới và dường như địa
phương nào cũng xác định công tác cán bộ, xây
dựng đội ngũ cán bộ là khâu trọng tâm, then chốt,
chắc hẳn ở Bình Thuận phải có điều gì đó khác
biệt? Tôi hỏi đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó bí
thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận.
- Đúng vậy, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh
từng dạy: Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì
vậy, Bình Thuận cũng như nhiều địa phương khác
lựa chọn việc xây dựng đội ngũ cán bộ làm khâu
trọng tâm, then chốt cũng không phải là một phát
kiến. Tuy nhiên, lựa chọn khâu nào, tiến hành
bằng những giải pháp gì để mang lại hiệu quả,
tránh hình thức mới là chuyện đáng bàn. Tôi có
thể khẳng định: Ý thức trách nhiệm, tinh thần và
thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên,
công chức, viên chức (CBĐV, CCVC) ở Bình

Thuận thực sự thay đổi bắt đầu từ khi Tỉnh ủy ban
hành Chỉ thị 27 và Chỉ thị 30. Trước khi có những
văn bản chỉ đạo này, ý thức, trách nhiệm của
CBĐV, CCVC các cấp là một trong những vấn đề
gây bức xúc nhất đối với nhân dân. CBĐV, CCVC
giải quyết công việc chậm trễ, hách dịch với nhân
dân, gây khó khăn đối với người dân, chấp hành
không nghiêm thời gian làm việc… diễn ra khá phổ
biến ở các cấp, nhất là cấp cơ sở. Bây giờ thì mọi
chuyện đã khác, thậm chí khác rất nhiều. Sau 7
giờ sáng, không còn chuyện CBĐV, CCVC la cà
hàng quán. Buổi trưa, không còn CBĐV, CCVC
uống rượu bia làm ảnh hưởng đến chất lượng
công việc. CBĐV, CCVC ở từng cấp được giao
việc cụ thể, kiểm tra, đánh giá cụ thể và xử lý kỷ
luật dứt điểm những trường hợp vi phạm. Thực
hiện Chỉ thị 27 và Chỉ thị 30 của Tỉnh ủy thực sự
tạo ra “cuộc cách mạng” lớn thay đổi nếp sống,
cách sinh hoạt và phong cách làm việc của CBĐV,
CCVC ở Bình Thuận.

Người dân huyện Bắc Bình (Bình Thuận) tự nguyện phá dỡ
nhà cửa phục vụ dự án nâng cấp, cải tạo tuyến Quốc lộ 1A.

Vậy, Chỉ thị 27 và Chỉ thị 30 của Tỉnh ủy Bình
Thuận là gì mà tạo được thay đổi lớn về đạo đức,
phong cách công tác và trách nhiệm của đội ngũ
CBĐV, CCVC? Chúng tôi mang theo câu hỏi này
và dành không ít thời gian khảo sát, tìm hiểu thực
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tế ở nhiều địa phương của Bình Thuận. Giải đáp
cho chúng tôi về nội dung hai văn bản trên, đồng
chí Võ Văn Thanh, Phó bí thư Thường trực Huyện
ủy Hàm Thuận Bắc cho biết:
- Nói một cách ngắn gọn thì Chỉ thị 27 là chấn
chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc của CBĐV,
CCVC các cấp. Chỉ thị xác định 3 nội dung rất cụ
thể, ngắn gọn, dễ nhớ; được phổ biến, quán triệt
đến từng người. Ví dụ, chỉ thị quy định: Nghiêm
cấm CBĐV, CCVC uống rượu bia trong ngày làm
việc. Đối với Chỉ thị 30 quy định cụ thể về giao việc
cho CBĐV, CCVC thuộc quyền và trách nhiệm của
bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị,
địa phương về chất lượng thực hiện từng phần
việc. Nếu ví Chỉ thị 27 là hình thức thì Chỉ thị 30 là
nội dung trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ.
- Điều này thì nhiều địa phương cũng làm,
thậm chí đã ban hành quy định từ lâu, nhưng hiệu
quả mang lại không cao, thậm chí còn để xảy ra
tình trạng “đánh trống, bỏ dùi”?
Không trả lời thẳng vào câu hỏi của chúng tôi,
đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa, Trưởng ban Tuyên
giáo Thành ủy Phan Thiết đưa ra một số ví dụ về
trường hợp CBĐV, CCVC ở TP Phan Thiết đã bị
xử lý kỷ luật vì vi phạm các nội dung của Chỉ thị 27
và Chỉ thị 30. Thậm chí, ngay cả lãnh đạo sở cũng
phải chịu hình thức kỷ luật khiển trách vì vi phạm
thời gian làm việc. “Điều quan trọng là cấp trên
phải gương mẫu làm trước, thực hiện trước; đồng
thời phải xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm” Anh Hòa khẳng định.
Cách làm ở Bình Thuận là mỗi cấp thành lập
tổ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 27 và
Chỉ thị 30. Các trường hợp vi phạm đều được tổ
kiểm tra lập biên bản, đề xuất cấp ủy hình thức xử
lý. Ban đầu, tổ trưởng tổ kiểm tra do chủ nhiệm ủy
ban kiểm tra cấp ủy đảm nhiệm với sự tham gia
của một số cơ quan, ban, ngành. Qua hơn 2 năm
thực hiện, đến nay cấp ủy các cấp đã xử lý kỷ luật
66 CBĐV, CCVC vi phạm; hàng chục CBĐV,
CCVC bị phê bình, nhắc nhở; trong đó có cán bộ
chủ chốt ở cấp xã và trưởng phòng cấp huyện.
Các trường hợp bị xử lý đều được thông báo công
khai, rộng rãi đến từng chi bộ và nhân dân. Đặc
biệt, Bí thư Tỉnh ủy khuyến khích người dân nếu
phát hiện được CBĐV, CCVC chức la cà hàng
quán sau 7 giờ sáng; hoặc uống rượu trong ngày
làm việc thì nhắn tin, gửi ảnh vào điện thoại; kiểm
tra đúng tỉnh sẽ có phần thưởng xứng đáng. “Cách
làm này nhằm tăng thêm lực lượng giám sát
CBĐV, CCVC, bởi nếu chỉ phụ thuộc vào tổ kiểm
tra thì không thể thường xuyên, liên tục được”-Bí
thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Tí, khẳng định.
Xác định những việc cần làm ngay
Cùng với chủ trương chấn chỉnh đội ngũ cán
bộ, thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và
NQTW4, Tỉnh ủy Bình Thuận đã rà soát, phân tích
tình hình, xác định những việc cụ thể tập trung giải
quyết. Quan điểm chung của Tỉnh ủy là lựa chọn
những vấn đề, vụ việc dư luận quan tâm, gây bức
xúc trong đời sống của nhân dân; gây ảnh hưởng

-7đến việc thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà
nước để tập trung làm trước.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Huỳnh Văn Tí (thứ ba, từ
trái sang) gặp gỡ, đối thoại với người dân có nhà
cửa phải di dời phục vụ dự án nâng cấp, cải tạo
tuyến Quốc lộ 1A.

Hơn 2 năm qua, Tỉnh ủy Bình Thuận đã xem
xét và chỉ đạo UBND tỉnh ra quyết định thu hồi 5
dự án gây bức xúc kéo dài; tạo được sự đồng
thuận trong nhân dân. Cũng với tinh thần này, ở
từng cấp, cấp ủy lựa chọn từng vụ việc để tập
trung giải quyết; ưu tiên giải quyết những vấn đề
liên quan đến quản lý đất đai, công tác đền bù, giải
phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường, thiếu nước
sinh hoạt và nước sản xuất… Ví dụ, Huyện ủy
Tánh Linh tập trung vận động nhân dân, đồng thời
giải quyết tốt các chế độ, chính sách phục vụ việc
xây dựng đập thủy lợi Tà Pao và hệ thống kênh
mương dẫn nước. Đây là vấn đề kéo dài nhiều
năm, qua nhiều nhiệm kỳ nhưng chưa giải quyết
được, gây bức xúc trong nhân dân. Thực hiện chủ
trương của tỉnh, chỉ chưa đầy 3 tháng, Huyện ủy
Tánh Linh tập trung chỉ đạo, vận động di dời gần
300 hộ dân có liên quan.
Tỉnh ủy Bình Thuận xác định 12 việc cụ thể tập
trung chỉ đạo triển khai thực hiện ngay; trước mắt
Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định giải quyết 5 việc:
Có quy định nhằm nâng cao trách nhiệm của đội
ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Có quy định
nhằm chấn chỉnh tác phong và ý thức tổ chức kỷ
luật của đội ngũ CBĐV, CCVC. Các ủy viên ban
thường vụ tỉnh ủy tăng cường đi cơ sở, sát hơn
cán bộ, đảng viên, quần chúng; nắm bắt tốt hơn
tình hình, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng
viên và nhân dân. Khẩn trương rà soát quy hoạch
cán bộ để chấn chỉnh kịp thời những bất cập.
Những việc cụ thể đã có ý kiến đóng góp của cán
bộ, đảng viên, nhân dân thấy rõ là hợp lý hoặc sai
phải kiên quyết sửa chữa.
Huyện ủy Hàm Thuận Bắc lại lựa chọn việc
vận động nhân dân thực hiện chủ trương làm
đường bê tông; tham gia xây dựng công trình cung
cấp nước sạch. Đến nay, phong trào xây dựng
đường giao thông nông thôn và công trình cung
cấp nước sạch được nhân dân trong huyện rất
đồng tình. Những con đường bê tông thực sự tạo
ra cơ hội lớn để người dân địa phương phát huy
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thế mạnh trồng và tiêu thụ quả thanh long. Các
công trình cung cấp nước sinh hoạt, giúp người
dân nhiều xã khắc phục tình trạng sử dụng nguồn
nước ô nhiễm hoặc phải mua nước ở nơi khác.
Đề cập đến cách lựa chọn, xác định những
việc cần làm ngay, đồng chí Nguyễn Nam Long, Bí
thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Mũi Né (TP
Phan Thiết), nói:
- Hơn hai năm qua, chúng tôi tập trung vận
động doanh nghiệp và nhân dân tham gia xây
dựng công trình cấp nước sinh hoạt và thực sự đã
phát huy tác dụng. Đảng ủy phường cũng đã chỉ
đạo các chi bộ, từng tổ khu phố giải quyết vấn đề

-8người dân thường có thói quen đổ nước thải ra
đường, gây ô nhiễm môi trường. Ban đầu, phường
xác định chỉ làm một số tuyến trọng điểm, nhưng
đến nay phong trào được nhân rộng trên địa bàn.
Đây là những việc gây bức xúc kéo dài trong nhân
dân. Quan điểm của địa phương là việc nào gây
bức xúc đối với nhân dân thì làm trước. Việc nào
đã làm thì làm dứt điểm với sự giám sát chặt chẽ
của người dân.
Ngọc Long, Tấn Tuấn, Kim Anh
http://www.qdnd.vn/ .- 2014
(ngày 11 tháng 5)
_________________________________________

Phaùt huy vai troø göông maãu cuûa caùn boä, ñaûng vieân

M

ấy tháng qua, kể từ trước Tết Nguyên đán
Giáp Ngọ-2014, người dân huyện Bắc Bình
(Bình Thuận) sinh sống dọc tuyến Quốc lộ 1A cứ
truyền tai nhau câu chuyện về việc gia đình đồng
chí Nguyễn Văn Hòa, Phó chủ tịch UBND xã Phan
Rí Thành tổ chức giỗ bà nội trước nửa tháng để
dành thời gian di dời nhà ở bàn giao mặt bằng
phục vụ dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1A theo
đúng kế hoạch của tỉnh, như một điển hình về tính
gương mẫu của cán bộ, đảng viên trước nhân
dân.
Từ sự gương mẫu của đảng viên
Trước Tết Nguyên đán Giáp Ngọ-2014, thực
hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, các địa phương có
tuyến Quốc lộ 1A đi qua thuộc dự án nâng cấp, cải
tạo phải tập trung chỉ đạo, vận động nhân dân di
dời nhà cửa, tài sản bảo đảm mặt bằng phục vụ
đơn vị thi công theo kế hoạch. Giải phóng mặt
bằng vốn là công việc rất phức tạp, dễ nảy sinh
bức xúc trong nhân dân. Tuyến Quốc lộ 1A đi qua
địa phận Bình Thuận có chiều dài 186km, với hơn
7.500 hộ dân có công trình, nhà cửa phải di dời,
trong đó hơn 680 hộ phải chuyển đến vị trí ở mới.
Thời điểm thực hiện việc di dời, giải phóng mặt
bằng lại diễn ra trước dịp Tết Nguyên đán Giáp
Ngọ, vì vậy việc đã khó càng trở nên phức tạp.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó bí thư Thường
trực Tỉnh ủy Bình Thuận, nói:
- Thực sự đây là một thử thách đối với cấp ủy,
chính quyền địa phương. Thực tế ở Bình Thuận đã
có không ít công trình chậm tiến độ do gặp khó
khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Thực
hiện chủ trương của Chính phủ, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, rồi Tỉnh ủy họp, thống nhất ban hành Chỉ
thị 45, xác định giải pháp đầu tiên là phát huy tinh
thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công
chức, viên chức (CBĐV, CCVC). Những CBĐV,
CCVC có nhà nằm trong diện phải giải tỏa, di dời
thì gương mẫu làm trước, rồi vận động nhân dân
làm sau. Những CBĐV, CCVC có người thân
thuộc diện phải di dời thì trực tiếp vận động, thuyết
phục. Đặc biệt, Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp
giao chỉ tiêu cụ thể cho từng CBĐV, CCVC; bố trí
lực lượng hỗ trợ, giúp đỡ người dân tháo dỡ nhà

cửa, di dời công trình. Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp chỉ
đạo; trực tiếp vận động nhân dân. Với quyết tâm
của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến thôn, trong đó
chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận
động; phát huy tinh thần gương mẫu của CBĐV,
CCVC, nên mặc dù số lượng hộ dân phải di dời
khá nhiều, nhưng chỉ sau một thời gian không dài,
toàn tuyến Quốc lộ 1A đã được tỉnh bàn giao mặt
bằng cho đơn vị thi công, vượt thời gian quy định
của Chính phủ; trở thành một trong 3 tỉnh làm tốt
công tác giải phóng mặt bằng được Phó thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc biểu dương. Hơn 7.500 hộ dân
thuộc diện phải di dời, nhưng không có bất kỳ
trường hợp nào chính quyền địa phương phải sử
dụng đến biện pháp cưỡng chế. Vận động nhân
dân tự nguyện di dời nhà cửa, bàn giao mặt bằng
cho đơn vị thi công thực hiện dự án nâng cấp
Quốc lộ 1A để lại cho cấp ủy, chính quyền ở Bình
Thuận nhiều bài học, kinh nghiệm quý trong xử lý
những vụ việc cụ thể ở cơ sở. Bài học lớn nhất là
dù khó khăn tới đâu nếu cấp ủy, chính quyền địa
phương biết đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết;
biết tạo được sự đồng thuận từ nhân dân chắc
chắn sẽ giành được kết quả tốt.

Chợ Mũi Né (phường Mũi Né, TP Phan Thiết) 100%
nguồn vốn xây dựng do tư thương đóng góp đang
được thi công.

Phát huy vai trò gương mẫu của CBĐV, CCVC
không chỉ thể hiện ở những công trình trọng điểm,
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tập trung sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính
quyền các cấp, mà trở thành nét văn hóa ở nhiều
địa phương của Bình Thuận. Ví dụ, việc giải phóng
mặt bằng xây dựng công trình thủy lợi Tà Pao ở
huyện Tánh Linh kéo dài nhiều năm mà nguyên
nhân chính là khó khăn trong giải phóng mặt bằng.
Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy Tánh
Linh và Đảng ủy xã Đồng Kho đã tập trung lãnh
đạo, phát huy vai trò gương mẫu của CBĐV,
CCVC nên chỉ trong một thời gian ngắn đã vận
động gần 300 hộ dân tự nguyện di dời nhà cửa, tài
sản bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đặc
biệt, từ sự gương mẫu của 30 hộ là cán bộ, đảng
viên, nhiều hộ dân ở xã Đồng Kho trước đây có
thái độ không hợp tác với chính quyền các cấp nay
đã tự nguyện chấp hành, tiêu biểu như gia đình
ông Nguyễn Văn Dục, Hoàng Văn Dũng, Nguyễn
Văn Tài, Nguyễn Văn Thái… Thành công của việc
giải quyết vấn đề bức xúc, kéo dài xung quanh
việc triển khai xây dựng công trình thủy lợi Tà Pao
theo đánh giá của đồng chí Lưu Đức Vinh, Bí thư
Đảng ủy xã Đồng Kho chính là sự khởi nguồn từ
phát huy vai trò gương mẫu của CBĐV, CCVC.
“Đây là điều không mới, nhưng để vận động được
nhân dân, thuyết phục được nhân dân làm theo,
noi theo thực sự phải thông qua những hành động
cụ thể”- anh Vinh cho biết.
Đến “Bữa cơm 27”
“Bữa cơm 27” là cụm từ trở nên quen thuộc
không chỉ đối với CBĐV, CCVC mà còn lan tỏa
trong đời sống người dân Bình Thuận. Thực chất,
đây là một trong những nội dung được Tỉnh ủy
Bình Thuận xác định trong Chỉ thị 27: Nghiêm cấm
cán bộ, công chức, viên chức uống rượu, bia trong
ngày làm việc. Chấp hành chỉ thị của Tỉnh ủy, đến
nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức ở Bình
Thuận tuyệt đối không uống rượu, bia trong ngày
làm việc. Nói với chúng tôi về vấn đề này, đồng chí
Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Hàm Chính
(Hàm Thuận Bắc) cho biết:
- Ban đầu, khi Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 27
không chỉ người dân mà ngay trong đội ngũ
CBĐV, CCVC cũng chưa thật tin vào tính khả thi.
Thực tế, việc uống bia, rượu từ lâu trở thành thói
quen trong đời sống sinh hoạt của người dân địa
phương. Tuy nhiên, với những biện pháp quyết
liệt, Chỉ thị 27 của Tỉnh ủy thực sự phát huy tác
dụng. CBĐV, CCVC không uống rượu, bia trong
ngày làm việc không chỉ góp phần bảo đảm sức
khỏe, hạn chế các nguy cơ sai phạm, mà quan
trọng hơn là xây dựng được hình ảnh người cán
bộ mẫu mực trong lòng nhân dân. Trước đây, việc
CBĐV, CCVC uống rượu, bia bỏ bê công việc
hoặc có biểu hiện thiếu văn hóa khi tiếp xúc với
nhân dân diễn ra khá phổ biến, gây bức xúc trong
dư luận xã hội. Đến nay, tình trạng này ở tất các
các cấp đã được khắc phục triệt để.
- Cấm CBĐV, CCVC uống rượu, bia trong
ngày làm việc là điều không đơn giản, vậy cách
làm của Bình Thuận như thế nào để mang lại hiệu
quả? - Tôi hỏi đồng chí Bùi Thế Nhân, Trưởng ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận.

-9- Nếu chỉ ban hành văn bản mà không có
những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, chắc sẽ
không mang lại hiệu quả. Giải pháp đầu tiên là
Tỉnh ủy phát động CBĐV, CCVC phát huy vai trò
tiền phong, gương mẫu; đặc biệt là vai trò của bí
thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa
phương. Tiếp đó, Tỉnh ủy và các ngành chức năng
tăng cường kiểm tra đột xuất; khuyến khích người
dân giám sát, phát hiện những CBĐV, CCVC vi
phạm. Các trường hợp vi phạm đều được Tỉnh ủy
chỉ đạo xử lý dứt điểm. Cán bộ giữ chức vụ càng
cao, hình thức kỷ luật càng nặng. Bí thư cấp ủy,
người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương nếu
để CBĐV, CCVC thuộc quyền uống rượu, bia
trong ngày làm việc cũng sẽ phải chịu kỷ luật. Nếu
không kiên quyết, không phát huy được vai trò tiền
phong, gương mẫu của CBĐV, CCVC thì không
“hóa giải” được bài toán xã hội này.

Lãnh đạo huyện Tánh Linh (Bình Thuận) kiểm tra
tiến độ thi công công trình đập thủy lợi Tà Pao.

Minh chứng cho những điều anh Nhân nói,
chúng tôi tiến hành phát phiếu điều tra xã hội học
trên địa bàn 3 xã, phường ở Bình Thuận. Kết quả,
100% người dân được hỏi đều khẳng định hơn 2
năm gần đây, đội ngũ CBĐV, CCVC các cấp
không có tình trạng uống rượu, bia trong giờ làm
việc. Thời gian làm việc tại công sở cũng được đội
ngũ cán bộ, công chức, viên chức chấp hành
nghiêm túc; hiệu quả giải quyết công việc nhanh,
gọn.
“… Bất kỳ CBĐV, CCVC có những hành vi vi
phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao
thông, hoặc trong giờ làm việc mà còn la cà hàng
quán đều phải bị xem xét, xử lý kỷ luật theo quy
định. Đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan
quản lý CBĐV, CCVC đó phải kiểm điểm về trách
nhiệm giáo dục, quản lý CBĐV, CCVC; nếu để
CBĐV, CCVC tái phạm thì bí thư cấp ủy, thủ
trưởng cơ quan phải chịu kỷ luật về trách nhiệm
quản lý, giáo dục” (trích Chỉ thị số 27/CT-TU của
Tỉnh ủy Bình Thuận)
Ngọc Long, Tấn Tuấn, Kim Anh
http://www.qdnd.vn/ .- 2014
(ngày 12 tháng 5)
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iải quyết bức xúc của nhân dân không chỉ là
giải bài toán xã hội; là phương thức củng cố
niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền, mà
còn là biện pháp phát huy trí tuệ, công sức của
nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ
thống chính trị vững mạnh”- đồng chí Huỳnh Văn
Tí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình
Thuận, khẳng định.
Dân góp ý kiến, góp trí tuệ
Muộn hơn kế hoạch dự kiến một ngày, chúng
tôi mới có buổi làm việc với đồng chí Nguyễn
Mạnh Hùng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình
Thuận. Lý giải về nguyên nhân này, anh Hùng cho
biết:
- Sáng qua, tôi phải dành thời gian gặp gỡ, giải
thích những vấn đề vướng mắc trong tranh chấp
đất kéo dài cho một công dân ở thị xã La Gi.
- Lãnh đạo tỉnh mà dành thời gian một buổi
sáng chỉ để làm việc với một người dân? Tôi hỏi
anh Hùng.
- Đó là bổn phận và trách nhiệm của chúng tôi.
Muốn hiểu dân, muốn giải quyết bức xúc của nhân
dân thì phải nghe dân nói, nghe dân góp ý. Đây
không còn là lý thuyết mà đã được Tỉnh ủy xác
định rõ trong Chỉ thị 30: Tăng cường đi cơ sở, trực
tiếp nghe và xử lý công việc tại cơ sở.

Thi công đường giao thông ở xã Hàm Chính
(Hàm Thuận Bắc).

Với tinh thần đó, Tỉnh ủy quy định: Thường
trực Tỉnh ủy; trưởng (phó) các ban đảng chủ động
sắp xếp công việc đi cơ sở từ 2 đến 3 lần/tháng;
tham gia sinh hoạt Đảng ở chi bộ thôn, xóm mỗi
quý/lần. Ủy viên thường vụ huyện ủy, huyện ủy
viên chủ động tham dự sinh hoạt với các chi bộ
trên địa bàn được phân công phụ trách. Cụ thể
hóa quy định của Tỉnh ủy, đến nay, 100% cơ quan,
đơn vị trong tỉnh đều có quy chế đi cơ sở, quy định
thời gian, nội dung tiếp xúc với nhân dân. Nhiều
sở, ban, ngành thực hiện tốt việc sắp xếp cán bộ
luân phiên nắm địa bàn, nằm vùng để lắng nghe
nguyện vọng của dân.
Cùng với đó, Tỉnh ủy Bình Thuận còn nắm bắt
dư luận xã hội thông qua hội nghị giao ban dư luận
xã hội của ngành tuyên giáo tổ chức hằng tháng.
Qua hội nghị, cơ quan chức năng nắm bắt được ý

dân, chủ động có biện pháp định hướng dư luận;
đề xuất với cấp ủy các cấp giải pháp giải quyết
những vấn đề nảy sinh, nổi cộm trong đời sống xã
hội. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn chỉ đạo Báo Bình
Thuận mở chuyên trang, chuyên mục khuyến
khích người dân viết bài phản ánh thực tiễn cuộc
sống; trình bày tâm tư, nguyện vọng; hoặc đề xuất
với lãnh đạo các cấp các giải pháp xử lý từng vấn
đề cụ thể.
Nhờ biết lắng nghe ý kiến của nhân dân mà
nhiều phần việc, vấn đề được cấp ủy, chính quyền
giải quyết có hiệu quả. Ví như, trước khi tổ chức
hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo
tinh thần NQTW4, Tỉnh ủy Bình Thuận có “Thư
ngỏ” đăng, phát trên các phương tiện thông tin để
lấy ý kiến góp ý rộng rãi của nhân dân đối với Ban
Thường vụ Tỉnh ủy. Với cách làm đó, Ban Thường
vụ Tỉnh ủy thu nhận được nhiều ý kiến tâm huyết,
có giá trị. Ý kiến của nhân dân trở thành căn cứ
quan trọng giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định
12 việc cần giải quyết và 5 việc phải làm ngay
trong chương trình thực hiện NQTW4. Tương tự,
ở TP Phan Thiết, 47/47 tổ chức cơ sở đảng xác
định 348 việc cần làm ngay, bổ sung 112 việc sau
khi nhận được ý kiến kiến nghị, đề xuất của nhân
dân. Đến nay, 100% địa phương, cơ quan, đơn vị
ở Bình Thuận đều có cách làm tương tự...
Cùng với nghe dân nói, cấp ủy chính quyền
các cấp còn chủ động xin ý kiến nhân dân trước
những quyết định quan trọng. Ví dụ, việc xây dựng
sân gôn Phan Thiết, cấp ủy, chính quyền TP Phan
Thiết tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân để
có căn cứ lựa chọn phương án tối ưu. Hoặc, việc
xây dựng mới các chợ ở Hàm Thuận Bắc và TP
Phan Thiết, chính quyền đều tổ chức lấy ý kiến
nhân dân từ khâu thiết kế, lựa chọn đơn vị thi
công, cách thức quản lý, vận hành, phương thức
huy động vốn... Những quyết sách quan trọng,
nhạy cảm, liên quan đến nhiều người dân, Tỉnh ủy,
UBND tỉnh đều chỉ đạo cho đăng tải trên các
phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức đối thoại,
tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân. Đến hết
tháng 3-2014, các địa phương, đơn vị ở Bình
Thuận đã giải quyết dứt điểm 69/94 vụ, đạt gần
74% số vụ việc dư luận quần chúng bức xúc, quan
tâm. Nhiều địa phương, đơn vị như: Thị xã La Gi;
các huyện: Tuy Phong, Tánh Linh, Bắc Bình; Sở
Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh đã giải
quyết 100% số vụ việc nổi cộm, tồn đọng.
Dân góp sức làm việc chung
Tính đến hết tháng 3-2014, 100% đường làng,
ngõ xóm ở huyện Tánh Linh đều được lắp đặt hệ
thống điện thắp sáng. “Phải chăng, Tánh Linh là
huyện nghèo, vùng sâu, vùng xa nên được trên
đầu tư?”- Tôi hỏi đồng chí Huỳnh Thái Dương, Phó
bí thư Thường trực Huyện ủy Tánh Linh.
- Đây là công trình được xây dựng từ sự tự
nguyện của nhân dân, ban đầu do cán bộ Mặt trận
phát động; rồi sau đó lan rộng ra cả huyện. Từ
thành công của phong trào, Huyện ủy Tánh Linh
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đã tổ chức rút kinh nghiệm nhằm chỉ đạo, xây
dựng các phong trào khác ở địa phương. Có được
những thành công ấy xuất phát từ lòng tin của
nhân dân đối với cán bộ, chính quyền địa phương
và được khởi nguồn từ vai trò tiền phong gương
mẫu của cán bộ, đảng viên các cấp.
Đến nay cả huyện có tổng số 3.062 trụ và
bóng đèn với chiều dài 121,95km; tổng kinh phí
xây dựng là 3,236 tỷ đồng đều do nhân dân tự
nguyện đóng góp. Theo ông Trương Minh Khải ở
xã Đồng Kho (Tánh Linh) thì khi có chủ trương
đúng, mang lại lợi ích cho dân là người dân sẽ ủng
hộ.
Noi gương cán bộ các cấp, ông Lê Đình Ngọc
ở xã Gia Huynh đã tự nguyện hiến hơn 300m2 đất
để xây dựng đường giao thông. Đặc biệt, ông
Nguyễn Văn Thà ở xã Bắc Ruộng, quyết định bán
hai con bò trị giá 24 triệu đồng hỗ trợ toàn bộ để
địa phương xây dựng đường giao thông. Nói về sự
ủng hộ của nhân dân, ông Võ Thanh Đôn, thôn
Bình Lâm (Hàm Chính, Hàm Thuận Bắc) cho biết:
- Phong trào bê tông hóa đường liên thôn
được địa phương phát động từ lâu nhưng chưa
mang lại hiệu quả, nguyên nhân chính là người
dân chưa thực sự tin vào đội ngũ cán bộ các cấp.
Từ đầu năm 2013 đến nay, với cách làm mới, nhất
là thực hiện Chỉ thị 27, Chỉ thị 30 của Tỉnh ủy đã
tạo ra sự thay đổi lớn trong đời sống xã hội ở địa
phương.
Ở phường Mũi Né (TP Phan Thiết), 100% trụ
sở làm việc của khu phố được xây dựng khang
trang và kinh phí cũng đều do nhân dân tự nguyện
đóng góp. Với những công trình có trị giá hàng
chục tỷ đồng, như: Chợ Bình Thuận, chợ Phước
Long (Hàm Thuận Bắc), chợ Mũi Né… cũng đều
được xây dựng bằng 100% vốn do tiểu thương
đóng góp.
Gặp chúng tôi, bà Lục Thị Hoàng (số nhà 08,
đường Bà Huyện Thanh Quan, phường Mũi Né)
phấn khởi nói:
- Con đường này trước Tết Nguyên đán Giáp
Ngọ nước thải từ các gia đình chảy tràn ra lênh

- 11 láng gây ô nhiễm môi trường, người dân chúng tôi
hết sức bức xúc. Trước thực trạng trên, tổ dân phố
chủ động họp dân, đề xuất các giải pháp khắc
phục. Chủ trương đúng, lại hợp lòng dân, nên
người dân đồng tình tự nguyện quyên góp mỗi hộ
ít nhất 2 triệu đồng để xây dựng hệ thống cống
thoát nước dài hơn 1000m.

Lãnh đạo phường Mũi Né (TP Phan Thiết) thường
xuyên gặp gỡ, trao đổi với người dân địa phương.

- Trước đây chẳng lẽ chính quyền các cấp
không biết? Chúng tôi đặt câu hỏi với bà Hoàng.
- Biết chứ, chẳng cuộc họp nào mà chúng tôi
không phản ánh, nhưng ít được quan tâm. Tất cả
đều nhờ Chỉ thị 27 và Chỉ thị 30 của Tỉnh ủy cả
đấy- Bà Hoàng giải thích.
BOX: “…Điều cốt lõi nhất ở Bình Thuận trong
giải quyết các vụ việc phức tạp thực sự có hiệu
quả như thời gian vừa qua được xuất phát từ lòng
tin của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ các cấp.
Xây dựng, củng cố lòng tin của nhân dân đối với
Đảng, tạo được sự đồng thuận trong đời sống xã
hội ở địa phương chính là cái đích cao nhất trong
thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị - Phó bí thư
Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Mạnh
Hùng, nói”.
Ngọc Long, Tấn Tuấn, Kim Anh
http://www.qdnd.vn/ .- 2014
(ngày 13 tháng 5)
_________________________________________

Ñaûng maïnh, daân giaøu, ñòa phöông phaùt trieån

N

hờ có chủ trương đúng, những năm gần đây,
tình hình kinh tế-xã hội của Bình Thuận phát triển
khởi sắc; đời sống nhân dân không ngừng được
nâng lên. Hiện rõ trong tâm thế và đời sống tâm lý
người dân Bình Thuận là niềm tin vào sự lãnh đạo
của Đảng và sự kỳ vọng vào một hướng đi hợp lòng
dân.
Dân giàu, địa phương phát triển
Gặp chúng tôi, giọng ông Lê Văn Thuân, thôn
Bình Lâm (Hàm Chính, Hàm Thuận Bắc) đầy phấn
khởi:
- Thanh long hiện được coi là cây làm giàu của
người dân chúng tôi. Cả thôn có 601 hộ gia đình thì
có tới 520 hộ trồng thanh long. Hộ ít vài trăm trụ

(gốc), hộ nhiều lên tới cả nghìn trụ thanh long, cho
thu nhập từ vài chục triệu đồng lên tới hàng trăm triệu
đồng/năm. Đời sống các hộ trong thôn cơ bản ổn
định, trong đó hơn nửa có điều kiện sống khá, nhiều
hộ mua sắm ô tô làm phương tiện đi lại.
- Cây thanh long từ lâu đã trở thành cây thế
mạnh của Bình Thuận, vậy vì sao đến bây giờ nó mới
được phát huy?-Chúng tôi hỏi ông Lê Văn Thuân.
- Trước đây, người dân trồng thanh long hết sức
tự phát nên hiệu quả kinh tế chưa cao. Hơn hai năm
gần đây, đội ngũ cán bộ các cấp đã thực sự vì dân,
quan tâm, giúp đỡ nhân dân. Người dân gặp khó
khăn, vướng mắc đều được cán bộ kịp thời định
hướng tháo gỡ, hướng dẫn cách làm kinh tế, vươn
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lên thoát nghèo. Cán bộ địa phương còn chủ động
tìm kiếm thị trường tiêu thụ quả thanh long cho nhân
dân; khắc phục tình trạng tư thương ép giá. Kinh tế
phát triển, người dân càng thêm yên tâm, đồng
thuận, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng
và Nhà nước. Phẩm chất vì dân, lo cho nhân dân,
quan tâm đến mọi mặt đời sống nhân dân của cán
bộ, đảng viên ở địa phương chính là biểu hiện sinh
động việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Bác Hồ. Đó cũng là điều mà người dân chúng tôi
mong chờ nhất ở đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Lãnh đạo xã Hàm Chính (Hàm Thuận Bắc) trao đổi kinh
nghiệm trồng cây thanh long với người dân địa phương.

Chuyện thu ngân sách vượt chỉ tiêu năm 2013 ở
phường Mũi Né cũng được bắt nguồn từ sự đồng
thuận của người dân đối với chính quyền các cấp.
Những năm trước đây, Mũi Né là một trong những
địa phương ở TP Phan Thiết không đạt chỉ tiêu thu
ngân sách hằng năm. Tuy nhiên, đến năm 2013, Mũi
Né đã thu ngân sách đạt 112% chỉ tiêu. Cũng nhờ sự
đồng thuận trong nhân dân, nên mặc dù năm 2013,
điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng kinh tế Bình
Thuận vẫn có sự tăng trưởng, tiến bộ hơn so với
cùng kỳ năm trước. Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng
8,6%, trong đó nhóm ngành dịch vụ tăng khá
(11,7%). Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công
nghiệp năm 2013 tăng 7,7% so với năm trước; tổng
thu ngân sách Nhà nước là 7.160 tỷ đồng, đạt
110,7% dự toán năm, tăng 2,8% so với năm 2012.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó bí thư Thường
trực Tỉnh ủy Bình Thuận khẳng định:
- Kết quả kinh tế năm 2013 của Bình Thuận có
nhiều khởi sắc, nhưng đáng ghi nhận nhất là môi
trường xã hội được cải thiện, niềm tin của nhân dân
được nâng lên. Người dân đang đóng góp ngày càng
nhiều hơn cho công cuộc xây dựng, phát triển quê
hương.
Quả thật, bằng sự đóng góp của nhân dân, hệ
thống cơ sở hạ tầng, vật chất xã hội ở Bình Thuận
hai năm gần đây có sự thay đổi rõ rệt. Bộ mặt đô thị
và nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại; đời
sống nhân dân không ngừng được nâng lên. Chỉ tính
riêng ở Tánh Linh, một huyện nghèo của tỉnh Bình
Thuận nhưng mức thu nhập bình quân đầu người
năm 2013 cũng đạt 27,5 triệu đồng, tăng 60,4% so
với năm 2010. Năm 2013, Bình Thuận giảm 1,5% hộ
nghèo, nhiều chương trình, dự án được đầu tư và
bước đầu phát huy hiệu quả.
Dân tin Đảng và kỳ vọng vào một hướng đi
Thực hiện chủ trương trên của tỉnh Bình Thuận,
đến nay, dù vẫn còn những vấn đề bức xúc chưa thể

- 12 giải quyết được ngay, nhưng với những khởi sắc
trong phát triển kinh tế-xã hội và bước chuyển mạnh
mẽ về tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng
viên đang mang lại cho Bình Thuận những điều kiện
thuận lợi rất căn bản. Qua khảo sát của chúng tôi, dư
luận nhân dân ở Bình Thuận đánh giá: Ý thức trách
nhiệm trước công việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên,
công chức, viên chức (CBĐV, CCVC) chuyển biến rõ
rệt. Tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức tận tụy hơn; tiếp dân ân cần,
niềm nở hơn; giảm thiểu các trường hợp cá nhân, tổ
chức trực tiếp gặp lãnh đạo để phàn nàn, phản ánh
thái độ làm việc của cán bộ, công chức so với trước
đây. Kết quả khảo sát mức độ hài lòng về tinh thần,
thái độ phục vụ của đội ngũ CBĐV, CCVC ở Bình
Thuận có chuyển biến tốt. Ở TP Phan Thiết, mức độ
hài lòng của nhân dân đối với CBĐV, CCVC đạt tỷ lệ
96,7%. Ông Võ Văn Chinh (phường Mũi Né) nói:
- Cán bộ các cấp tập trung giải quyết bức xúc
trong đời sống xã hội là việc làm rất hợp lòng dân.
Thực hiện chủ trương này góp phần làm chuyển biến
rõ rệt phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ CBĐV,
CCVC; khắc phục tình trạng sách nhiễu của một bộ
phận cán bộ, công chức đối với người dân. Hướng
về dân, bảo vệ quyền lợi cho người dân chính là
cách để phát huy tính dân chủ trong Đảng, trong đời
sống xã hội; đồng thời, quyền làm chủ của nhân dân
được coi trọng; vai trò giám sát của nhân dân được
tăng cường và ngày càng phát huy tác dụng… Chúng
tôi bày tỏ sự ủng hộ trước chủ trương của Tỉnh ủy
Bình Thuận về việc kết hợp thực hiện Chỉ thị 03 của
Bộ Chính trị với thực hiện NQTƯ4 hướng vào giải
quyết bức xúc trong đời sống nhân dân.
Đề cập đến những chủ trương và cách làm của
Tỉnh ủy Bình Thuận trong thực hiện Chỉ thị 03 gắn với
thực hiện NQTW4, bà Lục Thị Hoàng ở đường Bà
Huyện Thanh Quan (Mũi Né, Phan Thiết) bày tỏ:
- Những kết quả đạt được trong thực hiện việc
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ của
đội ngũ CBĐV, CCVC ở Bình Thuận không những
thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, mà có ý nghĩa quan
trọng xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân đối
với sự lãnh đạo của Đảng; sự điều hành quản lý của
Nhà nước.
* Chọn việc khó, khâu yếu; phát huy vai trò
gương mẫu của CBĐV, CCVC; huy động sức dân
chăm lo việc nước là những vấn đề cốt yếu và rất
nhất quán trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực
hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị kết hợp với thực hiện
NQTƯ4 của Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp ở Bình Thuận
những năm gần đây. Xác định đúng trọng tâm, với
những bước đi, cách làm phù hợp, kiên quyết và triệt
để; đồng thời phát huy tốt vai trò tiền phong, gương
mẫu của CBĐV, CCVC nên việc học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Bác Hồ ở Bình Thuận thực sự
mang lại hiệu quả thiết thực, thúc đẩy kinh tế-xã hội
địa phương phát triển; góp phần tích cực xây dựng
đội ngũ cán bộ; củng cố lòng tin của nhân dân vào sự
lãnh đạo của Đảng; xây dựng Đảng ngày càng trong
sạch, vững mạnh. Thực hiện Chỉ thị 03 là nhân lên
cái tốt trong xã hội; thực hiện NQTƯ4 là tự mình khắc
phục những hạn chế, yếu kém; cả hai việc này đang
đạt được hiệu quả rất thiết thực ở Bình Thuận.
Ngọc Long, Tấn Tuấn, Kim Anh
http://www.qdnd.vn/ .- 2014 (ngày 14 tháng 5)
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MOÄT CAÙCH NHÌN KHAÙCH QUAN

L

TS: Sau khi Báo Quân đội nhân dân đăng vệt
bài “Thực hiện Chỉ thị 03 và Nghị quyết Trung
ương 4 ở Bình Thuận”, nhiều cán bộ, nhân dân ở
địa phương đã gửi thư, gọi điện về tòa soạn bày tỏ
những suy nghĩ của mình xung quanh những nội
dung Báo Quân đội nhân dân phản ánh. Xin trích
đăng, gửi đến bạn đọc một số ý kiến mà chúng tôi
nhận được thời gian qua.
Đồng chí Huỳnh Thái Dương, Phó bí thư
Thường trực Huyện ủy Tánh Linh:

chung và không khả thi. Đây chính là nguyên nhân
“gốc rễ” dẫn đến tình trạng nhiều vấn đề ở cơ sở
không được giải quyết, kéo dài, gây bức xúc trong
đời sống nhân dân.
Tánh Linh là địa phương đạt được một số
thành tích nhất định trong thực hiện Chỉ thị 03 và
NQTW4, được cấp trên ghi nhận. Tuy vậy, hiện ở
Tánh Linh vẫn còn không ít việc phải tiếp tục đẩy
mạnh khắc phục, tháo gỡ, để từng bước cụ thể
hóa nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào đời sống.
Loạt bài viết nói trên của Báo Quân đội nhân
dân không chỉ khái quát được sự tác động mạnh
mẽ đến mọi lĩnh vực đời sống xã hội, mọi mặt
công tác của Chỉ thị 03 và NQTW4, mà còn thể
hiện tính khách quan trong đánh giá kết quả đạt
được. Loạt bài viết góp phần giúp đội ngũ cán bộ
các cấp ở địa phương thấy rõ những kết quả đạt
được; đồng thời cũng nhận thức sâu sắc những
hạn chế, tồn tại trong thực hiện Chỉ thị 03 và
NQTW4 để xác định các giải pháp thực hiện hiệu
quả hơn, thực chất hơn trong thời gian tới. Thực
hiện NQTW4 và Chỉ thị 03 là việc làm tự giác,
thường xuyên, hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng
viên và từng người dân.
Đồng chí Nguyễn Quỳnh Xê, cán bộ Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận:

Đồng chí Huỳnh Thái Dương.

Tôi ấn tượng về mức độ tuyên truyền
Từ trước đến nay, Huyện ủy Tánh Linh luôn tỏ
rõ quan điểm, thái độ thẳng thắn, công tâm, khách
quan trong đánh giá thực chất kết quả thực hiện
các nhiệm vụ. Việc thực hiện Chỉ thị 03 và Nghị
quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp
bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4) lại
càng phải được đánh giá khách quan, trung thực
với những tiêu chí cụ thể.
Sau khi đọc vệt bài “Thực hiện Chỉ thị 03 và
Nghị quyết Trung ương 4 ở Bình Thuận” đăng trên
Báo Quân đội nhân dân, tôi ấn tượng và bày tỏ sự
ủng hộ trước những đánh giá về kết quả thực hiện
hai chủ trương lớn của Đảng ở Bình Thuận nói
chung, huyện Tánh Linh nói riêng. Đó là những bài
viết phản ánh đúng, đủ, có tính khái quát cao về
thực tiễn thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của
Đảng ở cơ sở.
Sở dĩ tôi đặt vấn đề như vậy là vì hiện nay,
ngay trong đội ngũ cán bộ và những người làm
công tác truyền thông vẫn ít nhiều xem tất cả mọi
thành tích, kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm
vụ chính trị và các mặt công tác khác là thành quả
từ việc thực hiện Chỉ thị 03 và NQTW4. Nghĩa là
kết quả công tác nào cũng do việc thực hiện
NQTW4 và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị mà có
được, đạt được. Vì vậy, khi phân tích, đánh giá
không làm rõ được nguyên nhân, nhất là những
nguyên nhân hạn chế để xác định các chủ trương,
giải pháp thiết thực, phù hợp trong nhiều lĩnh vực,
phần việc cụ thể; dẫn đến các giải pháp đều chung

Đồng chí Nguyễn Quỳnh Xê.

Một dịp nhìn lại, đánh giá lại
Tôi đã dành thời gian đọc kỹ loạt bài “Thực
hiện Chỉ thị 03 và Nghị quyết Trung ương 4 ở Bình
Thuận” đăng trên Báo Quân đội nhân dân từ ngày
12 đến 15-5-2014. Loạt bài giúp tôi đánh giá, nhìn
nhận lại chất lượng tham mưu đối với cấp ủy,
chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện
Chỉ thị 03 và NQTW4 thời gian qua. Nói như vậy
không có nghĩa là các cấp ủy đảng ở Bình Thuận
không tiến hành sơ kết, tổng kết, nhưng những
đánh giá đó vẫn chủ yếu dựa trên hệ thống tiêu chí
và phụ thuộc lớn vào các văn bản hướng dẫn của
Ban Tuyên giáo Trung ương. Hơn nữa, với đặc thù
báo chí, việc khái quát vấn đề của loạt bài có
những cách nhìn mới giúp chúng tôi nhìn rõ hơn
các vấn đề của thực tiễn ở cơ sở.
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Loạt bài “Thực hiện Chỉ thị 03 và Nghị quyết
Trung ương 4 ở Bình Thuận” thực sự giúp chúng
tôi thêm một lần nữa có cái nhìn tổng quan, hệ
thống về những việc đã làm, đã triển khai; cảm
nhận sâu sắc hơn về tính đúng đắn của việc xác
định các khâu, các bước, quy trình trong lãnh đạo,
chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong
thực hiện Chỉ thị 03 và NQTW4. Loạt bài này cũng
gợi mở cho chúng tôi nhiều vấn đề mới cần được
tiếp tục nghiên cứu trong thời gian tới, như: Tiếp
tục triển khai thực hiện Chỉ thị 03 và NQTW4
gắn với việc nỗ lực thực hiện các chủ trương, giải
pháp phát triển kinh tế-xã hội; tập trung giải quyết
dứt điểm những vấn đề bức xúc trong nhân dân
gắn với sự giám sát của người dân; xác định rõ
hơn vai trò của bí thư cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ
đạo và trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề
bức xúc trong đời sống xã hội ở địa phương; việc
xác định điểm mấu chốt trong phát huy sức mạnh
tổng hợp của hệ thống chính trị nhằm tạo được
tính chủ động, khoa học trong triển khai thực hiện;
việc phân công, xác định trách nhiệm đối với từng
lực lượng và phối hợp hiệp đồng liên tục giữa các
ban, ngành ở địa phương; việc xây dựng ý thức tự
giác của cán bộ, đảng viên phải đi đôi với các biện
pháp, chế tài và sự tham gia giám sát của nhân
dân…
Ông Võ Thanh Đôn (Hàm Chính, Hàm Thuận
Bắc, Bình Thuận):

Ông Võ Thanh Đôn.

- 14 Nhìn thấy được bức tranh toàn cảnh về quê
hương
Thời gian qua, ở quê tôi, những chuyện như
cán bộ không uống rượu, bia trong ngày làm việc;
cán bộ giải quyết công việc cho dân nhanh hơn,
hiệu quả hơn thực sự là niềm vui của cộng đồng
dân cư nơi đầu thôn, cuối xóm. Chúng tôi hay to
nhỏ với nhau: Chắc chỉ ở xã mình, cán bộ công
chức mới toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân như
thế. Đó là điều may mắn của nhân dân địa phương
chúng tôi. Thế nhưng vừa rồi, qua Báo Quân đội
nhân dân điện tử tôi đọc được loạt bài viết “Thực
hiện Chỉ thị 03 và Nghị quyết Trung ương 4 ở Bình
Thuận”. Đọc xong, niềm vui trong tôi được nhân
lên. Quả thật, những kết quả, cách làm ở địa
phương được Báo Quân đội nhân dân phản ánh là
rất khách quan, chính xác. Vệt bài đã giúp tôi và
nhiều người dân ở địa phương có cái nhìn toàn
diện trên phạm vi cả tỉnh về thực hiện Chỉ thị 03 và
NQTW4. Đọc loạt bài trên, tôi nhận ra: Ở Bình
Thuận, cán bộ huyện nào, xã nào, thôn nào cũng
đang tích cực thực hiện những phần việc có lợi
cho dân, tập trung giải quyết bức xúc trong đời
sống xã hội.
Chúng tôi cũng biết, nhiều địa phương đang
tập trung giải quyết bức xúc trong đời sống xã hội.
Đó là chủ trương nhận được sự đồng tình và vào
cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng
thuận của quần chúng nhân dân địa phương. Cách
làm ở Bình Thuận góp phần làm chuyển biến rõ rệt
phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ
đảng viên, công chức, viên chức; khắc phục tình
trạng sách nhiễu của một bộ phận cán bộ, công
chức đối với người dân. Hướng về dân, bảo vệ
quyền lợi cho người dân chính là cách để phát huy
tính dân chủ trong Đảng, trong đời sống xã hội;
đồng thời, quyền làm chủ của nhân dân được coi
trọng; vai trò giám sát của nhân dân được tăng
cường và ngày càng phát huy tác dụng… Chúng
tôi bày tỏ sự ủng hộ trước chủ trương của Tỉnh ủy
Bình Thuận về việc kết hợp thực hiện Chỉ thị 03
của Bộ Chính trị với thực hiện NQTW4 hướng vào
giải quyết bức xúc trong đời sống nhân dân.
Quân đội nhân dân.- 2014.- Số 19092
(ngày 3 tháng 6).- Tr.2
_________________________________________

Giaûi phoùng maët baèng quoác loä 1A:
1A:

G

BAØI HOÏC TÖØ BÌNH THUAÄN

iải phóng mặt bằng luôn là vấn đề gặp rất nhiều khó
khăn, phức tạp, nhất là công tác giải phóng mặt
bằng (GPMB) cải tạo, mở rộng quốc lộ (QL) 1A. Tuy
nhiên, với tinh thần hết sức khẩn trương, quyết liệt, chỉ
trong một thời gian ngắn, tỉnh Bình Thuận đã hoàn thành
việc bàn giao hơn 169 km QL 1A cho chủ đầu tư, "về
đích" đúng thời hạn quy định của Chính phủ.
Cả hệ thống chính trị vào cuộc
Dự án cải tạo, mở rộng QL 1A đoạn đi qua Bình
Thuận gồm có ba dự án với tổng chiều dài 169,38 km.
Có năm huyện, một thành phố với 7.542 hộ dân bị ảnh

hưởng, trong đó có 628 hộ phải bố trí tái định cư. Ðây là
tỉnh có QL 1A đi qua dài nhất và số hộ dân phải di dời
nhà cửa, tái định cư nhiều nhất trên toàn tuyến. Tháng
9-2013, tỉnh Bình Thuận chính thức nhận cọc GPMB từ
các chủ đầu tư dự án. Thời gian đầu, tiến độ GPMB rất
chậm. Trước tình hình đó, ngày 26-12-2013, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TU,
nêu quyết tâm lãnh đạo căn bản hoàn thành nhiệm vụ
GPMB, phục vụ cải tạo, mở rộng, nâng cấp QL 1A vào
ngày 21-3-2014, trước 10 ngày so với quy định của Phó
Thủ tướng Chính phủ và xác định rõ đây là nhiệm vụ
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trọng tâm hàng đầu của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến
cơ sở trong thời gian này.
Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên trực
tiếp chủ trì họp trực tuyến với Mặt trận Tổ quốc, các tổ
chức đoàn thể chính trị - xã hội, lãnh đạo các sở, ban,
ngành, các địa phương để nghe báo cáo tình hình và
tiến độ công việc, xử lý những vấn đề đặt ra. Một tổ
công tác giải quyết vướng mắc, cơ chế chính sách, thắc
mắc của tỉnh gồm các đồng chí lãnh đạo các sở: Tài
chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông
vận tải được thành lập. Các tổ vận động nhân dân ở các
huyện được hình thành do các đồng chí lãnh đạo huyện,
thành phố trực tiếp chỉ đạo. Mọi công việc chưa phải cấp
bách được tạm xếp lại, dồn sức cho nhiệm vụ trọng tâm
này. Một số cán bộ ở các ngành chức năng được huy
động, bồi dưỡng nghiệp vụ, tăng cường cho các bộ
phận chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ ở các cấp. Công tác
tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc cải tạo, mở
rộng, nâng cấp QL 1A cùng với các chính sách liên quan
được đẩy mạnh liên tục dưới nhiều hình thức.

Mặt bằng "sạch" được bàn giao cho chủ đầu tư để tiến
hành thi công (đoạn QL 1A qua thị trấn Phú Long).

Với tinh thần "mắc chỗ nào phải tháo gỡ kịp thời
chỗ đó", các đồng chí được giao nhiệm vụ từ cấp tỉnh
đến cấp huyện luôn bám sát cơ sở, đến từng hộ gia
đình để vận động, tuyên truyền giải thích chủ trương,
chính sách bồi thường và nắm bắt tâm tư nguyện vọng
của các hộ dân. Lãnh đạo Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh
phân công nhau trực tiếp tới các địa bàn, vào tận một số
hộ dân để thăm hỏi, động viên, giải đáp những thắc
mắc, kiến nghị của người dân. Tổ công tác của tỉnh phối
hợp lãnh đạo các địa phương, thông qua khảo sát, nắm
chắc tình hình của từng địa bàn, đề xuất ban hành kịp
thời các chính sách cụ thể, hợp lý, hợp tình. Bên cạnh
việc đền bù, hỗ trợ, tái định cư theo chính sách chung
của Nhà nước thực hiện trên toàn tuyến QL 1A thì tỉnh
cũng linh động đưa ra các chính sách dành cho một địa

- 15 bàn, một nhóm hộ cụ thể, thậm chí có những chính sách
cá biệt áp dụng cho những hộ có hoàn cảnh thật sự đặc
biệt với quan điểm: phải trong khuôn khổ pháp luật,
trong phạm vi thẩm quyền được phép; vận dụng tối đa
mọi chế độ chính sách đối với nhân dân và hết sức chú
ý bảo đảm tính công bằng. Những hộ vận động một lần
chưa được thì vận động lần nữa, thậm chí đến cả lần
thứ 5, thứ 6... để gia đình thông suốt chủ trương, chính
sách.
Bài học kinh nghiệm
Trong quá trình triển khai thực hiện công tác GPMB,
nhiều địa phương đã có cách làm hay, sáng tạo và được
nhân rộng ra toàn tỉnh như: phong trào vận động người
dân tự nguyện hiến đất ở huyện Hàm Tân, phong trào
vận động người dân tự nguyện tháo dỡ nhà cửa và vật
kiến trúc, bàn giao mặt bằng ở huyện Hàm Thuận Nam.
18 hộ dân ở khu phố Phú Cường, thị trấn Phú Long dù
không bị ảnh hưởng giải tỏa mặt bằng QL 1A, nhưng khi
chính quyền địa phương dự kiến xây dựng trên phần đất
nông nghiệp đang sản xuất của họ, một khu tái định cư
2 ha dành cho các hộ bị giải tỏa trắng, những hộ này đã
nhanh chóng bàn giao lại cho địa phương trong khi chưa
có quyết định thu hồi đất, chưa phê duyệt phương án
bồi thường.
Với tinh thần hết sức khẩn trương, quyết liệt, chỉ
trong một thời gian ngắn, từ tháng 9-2013 đến ngày 203-2014, Bình Thuận đã "về đích" đúng thời hạn quy định
của Chính phủ. Mặc dù kinh phí GPMB QL 1A mới chỉ
giải ngân được 180,32 tỷ đồng trong tổng số 1.306,2 tỷ
đồng, nhưng tỉnh đã bàn giao 169,38 km đường tương
ứng 342,28 ha đất phải thu hồi, hoàn thành 100% kế
hoạch theo yêu cầu của dự án. Từ thực tiễn trên, có thể
rút ra một số bài học kinh nghiệm: về công tác lãnh đạo
và triển khai thực hiện, khi đã xác định nhiệm vụ trọng
tâm, cả hệ thống chính trị phải nêu cao quyết tâm và
phải vào cuộc một cách thật sự đồng bộ từ tỉnh đến cơ
sở, đồng bộ trong tất cả các khâu, các bước; phải "xắn
tay áo cùng làm" với những giải pháp mạnh mẽ, quyết
liệt. Về công tác dân vận, phải làm cho người dân hiểu
rõ mục đích, ý nghĩa và đồng thuận cao với chủ trương;
phải thật sát và thật sự thông cảm hoàn cảnh cụ thể của
từng hộ dân để cùng chia sẻ, cùng lo với dân và từ đó
có những chính sách hợp lý, hợp tình, phải được công
khai và bảo đảm công bằng; phải phát huy đúng mức vai
trò tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên.
Đình Châu
Nhân dân.- 2014.- Số 21452
(ngày 15 tháng 6).- Tr.2

______________________________________
BÌNH THUAÄ
THUAÄN: BAÀU TRÖÏC TIEÁP 705 TRÖÔÛNG THOÂN, KHU PHOÁ NHIEÄM KYØ 2014 - 2016

S

áng 29/6, đại diện cử tri của hơn 274.000 hộ gia
đình ở tỉnh Bình Thuận đã đi bầu trực tiếp Trưởng
thôn, khu phố nhiệm kỳ 2014 – 2016 tại địa bàn dân cư.
Trước đó, cấp ủy, chính quyền điạ phương đã tổ
chức họp dân lấy ý kiến, lựa chọn, giới thiệu lập danh
sách 1.411 ứng cử viên bầu trực tiếp 705 Trưởng thôn,
khu phố của 125 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đúng
quy định. Theo đó, Trưởng thôn, khu phố được bầu là
những người có hộ khẩu và cư trú thường xuyên tại địa
phương, độ tuổi từ đủ 21 tuổi trở lên và được giới thiệu
ứng cử lần đầu tiên và không quá 45 tuổi; có năng lực,
trình độ văn hóa từ THCS trở lên, có tinh thần trách
nhiệm, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống … được

nhân dân tín nhiệm. Cuộc bầu được thực hiện công
khai, minh bạch, dân chủ. Cử tri tự mình lựa chọn được
người có đủ năng lực, uy tín, đại diện cho thôn, khu phố
đảm đương công việc của công dân tại địa bàn dân cư,
góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh
tế - xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa bàn dân cư. Theo
kế hoạch, trong buổi sáng 29/6, tỉnh Bình Thuận sẽ hoàn
tất công tác bầu cử Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ
2014-2016.
Tấn Hùng
http://dangcongsan.vn/ .- 2014 (ngày 29 tháng 6)
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Bình Thuaän quyeá
quyeát lieät thöïc hieän caùc giaûi phaùp
phoøng, choáng tham nhuõng vaø laõng phí

N

gày 9/6, Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức hội nghị
rút kinh nghiệm việc lãnh đạo, chỉ đạo công
tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí.
Tại cuộc họp, Tỉnh ủy Bình Thuận khẳng định:
Bước đầu công tác phòng chống tham nhũng đã
đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong năm qua,
các cấp, các ngành trong tỉnh đã tập trung lãnh
đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết
liệt các chủ trương, giải pháp phòng, chống tham
nhũng, lãng phí. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã
có chuyển biến khá rõ nét trong nhận thức quan
điểm, chủ trương và đã thể hiện quyết tâm chính
trị trong lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống tham
nhũng, lãng phí. Trong công tác xây dựng tổ chức
cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, các cơ sở
Đảng không chỉ chú ý nâng cao năng lực lãnh đạo
và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng
cán bộ, đảng viên mà còn chú trọng công tác đấu
tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan
liêu.
Đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã có
60/71 cấp ủy các cơ quan, đơn vị có báo cáo công
tác tự kiểm tra chống tham nhũng, lãng phí. 100%
cấp ủy, cơ quan, đơn vị ban hành kế hoạch kiểm
tra công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí…
Từ năm 2013 đến hết quý I/2014, các cơ quan
chức năng của tỉnh đã tiến hành trên 120 cuộc
thanh tra công tác quản lý trên lĩnh vực nhạy cảm
dễ xảy ra tham nhũng như: Quản lý đất đai; tài
nguyên, khoáng sản; xây dựng cơ bản; mua sắm
tài sản công... Bên cạnh đó, việc phối hợp giữa
các cơ quan tư pháp trong công tác điều tra, truy
tố, xét xử ngày càng chặt chẽ, đồng bộ và đã giải
quyết dứt điểm một số vụ án tham nhũng nổi cộm,
phức tạp, dư luận quan tâm.
_________________________________________

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng: Dù đã có
nhiều nỗ lực nhưng công tác phòng, chống tham
nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh vẫn chưa đạt mục
tiêu triệt để là ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham
nhũng, lãng phí. Hầu hết hành vi tham nhũng được
phát hiện từ đơn thư tố cáo hoặc qua kiểm tra,
thanh tra phát hiện; đơn vị trực tiếp tự phát hiện
hành vi tham nhũng còn ít. Nhân dân, doanh
nghiệp vẫn chưa thực sự hài lòng kết quả cải cách
hành chính trên một số lĩnh vực, nhất là lĩnh vực
nhà, đất, thuế, cấp phép...
Chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận
Huỳnh Văn Tí nhấn mạnh: Các địa phương tăng
cường lãnh đạo chỉ đạo công tác kiểm tra, giám
sát, công khai kết quả xử lý tổ chức, cán bộ, đảng
viên có vi phạm; xử lý nghiêm khắc, nhất là ở
những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tiêu cực. Các
ngành, địa phương tập trung rà soát, bổ sung,
hoàn chỉnh các quy định thuộc thẩm quyền của
đơn vị, địa phương trong lĩnh vực đất đai, mua
sắm tài sản công, đi công tác nước ngoài; triển
khai thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định của
Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội của Mặt
trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội;
thực hiện nề nếp, định kỳ công tác tiếp công dân
và mở hộp thư, đường dây nóng trong đấu tranh
chống tham nhũng, lãng phí. Các ngành, địa
phương cũng cần có cơ chế khuyến khích và bảo
vệ những người đấu tranh chống tham nhũng, lãng
phí, tiêu cực.
Nguyễn Thanh
http://dangcongsan.vn/ .- 2014
(ngày 9 tháng 6)

HUY ÑOÄNG COÄNG ÑOÀNG CUØNG THAM GIA NAÂNG CAO SÖÙC KHOÛE
SINH SAÛN VAØ DINH DÖÔÕNG

T

ừ ngày 9 - 12/6, Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ y tế
vùng Duyên hải Nam Trung bộ” tỉnh Bình Thuận
tổ chức hội thảo với chủ đề: Huy động cộng đồng vào
việc nâng cao sức khỏe sinh sản và dinh dưỡng cho
người dân. Đây là một trong những hoạt động chính
của Dự án “Hỗ trợ y tế vùng Duyên hải Nam Trung
bộ”.
Tại hội thảo, các đại biểu được cập nhật các
thông tin về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản và
dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ em, nhất là tại những
vùng ven biển và các xã bãi ngang trên địa bàn tỉnh
Bình Thuận.
Trong thời gian qua, Bình Thuận đã đầu tư cơ sở
vật chất, trang thiết bị y tế phục vụ chăm sóc sức
khỏe sinh sản, nâng cao chất lượng dân số của tỉnh.
Ngành y tế triển khai nhiều hoạt động chăm sóc sức
khỏe sinh sản và dinh dưỡng; tổ chức truyền thông

thay đổi hành vi, cung cấp dịch vụ có chất lượng đến
với người dân, đặc biệt là đến người nghèo, phụ nữ
và trẻ em miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo… Tại
Bình Thuận, bình quân mỗi năm, ngành y tế khám và
điều trị phụ khoa cho hơn 30.000 lượt phụ nữ, mỗi
phụ nữ mang thai được khám đủ 3 lần trong thời gian
mang thai, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi giảm
còn 10%, tuổi thọ trung bình của người dân là 73
tuổi…
Tại hội thảo, nhiều đại biểu nhận định: Tập quán,
sự e ngại của chị em khi đề cập về những vấn đề
sinh sản, tình dục nhất là phụ nữ vùng đồng bào dân
tộc thiểu số, điều kiện sống khó khăn, lạc hậu… là
những rào cản, nguyên nhân làm hạn chế hiệu quả
của việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ chăm sóc
sức khỏe sinh sản và dinh dưỡng. Các đại biểu cũng
đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy việc chăm
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sóc và tiếp cận, sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe
sinh sản và dinh dưỡng của bà mẹ và trẻ em ở tại địa
phương như: Tăng cường chiến dịch đưa dịch vụ về
vùng khó, vùng xa, miền núi, hải đảo ít nhất 2 đợt mỗi
năm, xây dựng đội dịch vụ lưu động tận tâm, trang bị
máy siêu âm thiết bị xét nghiệm lưu động.
Hội thảo còn dành nhiều thời gian thảo luận về
vai trò và giải pháp của các ngành, đoàn thể góp
phần thực hiện Dự án tại tỉnh, thúc đẩy việc chăm
sóc và tiếp cận, sử dụng dịch vụ y tế có chất lượng
trong công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, dinh
dưỡng cho bà mẹ và trẻ em tại địa phương.
Bình Thuận là một trong 8 tỉnh được chọn triển
khai Dự án “Hỗ trợ y tế vùng Duyên hải Nam Trung

- 17 bộ” do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ.
Giai đoạn 2009-2013, Dự án có tổng vốn 7,8 triệu
USD; tập trung nâng cấp y tế cơ sở, phát triển nguồn
nhân lực, tăng cường năng lực quản lý nhằm cải
thiện chất lượng dịch vụ y tế, khả năng tiếp cận và sử
dụng dịch vụ y tế của người dân, đặc biệt là đối với
người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ và
trẻ em. Năm 2014, Bình Thuận tiếp tục triển khai dự
án với kinh phí hơn 1,7 triệu USD.
Hồng Hiếu
http://dangcongsan.vn/ .- 2014
(ngày 10 tháng 6)

________________________________________

BÌNH THUAÄN PHAÙT TRIEÅN NGUOÀN NHAÂN LÖÏC KHU VÖÏC NOÂNG THOÂN

C

ông tác đào tạo chuyên môn, kỹ thuật cho lao
động khu vực nông thôn đã được các cấp, các
ngành trên địa bàn tỉnh Bình Thuận quan tâm triển
khai thực hiện đạt kết quả. Các cơ sở đào tạo nghề
được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; đa dạng
hóa hình thức dạy nghề. Việc đổi mới nội dung,
chương trình, phương pháp giảng dạy được các cơ
sở dạy nghề thực hiện theo hướng ứng dụng tiến bộ
khoa học - công nghệ, kết hợp giữa lý thuyết và thực
hành; đào tạo lưu động gắn kết với doanh nghiệp sử
dụng lao động.
Tỉnh Bình Thuận cũng thực hiện tốt các chính
sách hỗ trợ chi phí học nghề, đi lại, tiền ăn … cho
học sinh, sinh viên, lao động nông thôn thuộc diện
nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu
số, người bị thu hồi đất canh tác. Tỉnh tăng cường
gắn kết giữa các cơ sở dạy nghề với doanh nghiệp
và địa phương; định hướng công tác tuyển sinh, dạy
nghề phù hợp với yêu cầu lao động. Nhờ đó, hơn
70% lao động qua đào tạo đã có việc làm ổn định;
trong đó lao động nông thôn chiếm 90% với những
ngành nghề phù hợp như: Kỹ thuật trồng và chăm
sóc cây cao su, cây thanh long, trồng rau an toàn,
trồng nấm; bảo vệ thực vật; chăn nuôi, thú y; điện cơ,
điện dân dụng, may công nghiệp; mộc dân dụng, lắp
ráp sửa chữa vi tính. Nhiều lao động đã nâng cao
được trình độ tay nghề, áp dụng kiến thức, kỹ năng
vào sản xuất kinh doanh, đạt hiệu quả kinh tế cao.
Tỉnh Bình Thuận phấn đấu đến cuối năm 2015
nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 55%; giải
quyết việc làm bình quân 24.000 người/năm; giảm tỷ
lệ thất nghiệp còn dưới 3,5%. Tỉnh tổ chức dạy nghề
hàng năm khoảng 10.000 người, trong đó hơn 70%
là lao động nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số,
vùng bãi ngang ven biển.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh Bình Thuận cho biết: Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức
về đạo tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao
động; sắp xếp, kiện toàn hệ thống các cơ sở đào tạo
nghề theo hướng đa dạng, phù hợp với yêu cầu phát
triển kinh tế, xã hội của địa phương. Theo đó, các địa
phương, ngành liên quan và cơ sở dạy nghề cần
khảo sát thực tế, xây dựng chương trình, kế hoạch
đào tạo nghề sát hợp với nhu cầu thị trường lao
động; tổ chức các lớp liên kết phối hợp đào tạo cho
lao động nông thôn; chú ý các ngành nghề, lĩnh vực
nông, lâm, ngư nghiệp, thủ công mỹ nghệ; gắn kết
chặt chẽ với doanh nghiệp để đào tạo nghề, bồi
dưỡng kiến thức, nâng cao tay nghề, kỹ năng làm
việc cho người người lao động. Tỉnh chú ý đào tạo
lực lượng lao động phục vụ các ngành, các lĩnh vực
thật sự gắn kết với nhu cầu công việc của địa
phương, phát triển các sản phẩm lợi thế để bảo đảm
sau khi đào tạo người lao động có việc làm phù hợp
và ổn định. Trước mắt, tỉnh phổ biến nhân rộng các
mô hình dạy nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao
động nông thôn và triển khai thực hiện có hiệu quả
đào tạo nghề cho lao động tại 21 xã điểm xây dựng
nông thôn mới.
Đến cuối năm 2013, toàn tỉnh Bình Thuận có tỷ lệ
lao động qua đào tạo đạt 43,3%. Riêng tỷ lệ lao động
làm việc trong ngành nông- lâm - thủy sản đã được
đào tạo từ 1% tăng lên 2,4% so với năm 2000.
Tấn Hùng
http://dangcongsan.vn/ .- 2014
(ngày 10 tháng 6)

Bình Thuaän coù theâm 128 Baø meï Vieát Nam Anh huøng
Sáng 18-4, UBND tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước về
việc phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" đợt I-2014.
Trong đợt này, tỉnh Bình Thuận có 128 mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà
nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng", trong đó có 30 mẹ còn sống, 98 mẹ đã từ trần (có bốn mẹ được công
nhận là liệt sĩ). Như vậy, toàn tỉnh có 886 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó có 82 mẹ còn sống.
PV-Nhân dân.- 2014.- Số 21396 (ngày 19 tháng 4).- Tr.3
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9.000 ngoïn neán tri aân caùc anh huøng lieät syõ ôû Bình Thuaän

Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ. (Nguồn: TTXVN)

N

hân kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng quê
hương Bình Thuận (19/4/1975-19/4/2014), tối
19/4, tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Bình Thuận (xã
Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc), tỉnh Bình
Thuận đã long trọng tổ chức lễ thắp nến tri ân các
anh hùng liệt sỹ.
Gần 1.000 đại biểu đã làm lễ dâng hương,
dâng hoa lên tượng đài nghĩa trang để tưởng niệm
các thế hệ cha, anh đã anh dũng hy sinh bảo vệ
Tổ quốc.
Trong không khí thiêng liêng và trang nghiêm
của Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Bình Thuận, 9.000
ngọn nến đã được thắp lên để tri ân và tưởng nhớ
các vị anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc.
Đây là một hoạt động thể hiện đạo lý “Đền ơn
đáp nghĩa,” “Uống nước nhớ nguồn” của tuổi trẻ
Bình Thuận đối với thế hệ cha anh lớp trước, các
anh hùng liệt sỹ, thương binh, những người con
ưu tú của quê hương Bình Thuận đã anh dũng hy
sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tại buổi lễ, các đoàn viên, thanh niên còn
được giao lưu và nghe các vị lão thành cách
mạng, các cựu chiến binh kể lại những chiến
thắng và truyền thống cách mạng hào hùng đánh
giặc giữ nước của dân tộc.
Những câu chuyện của Mẹ Việt Nam anh
hùng, những thước phim tư liệu về Ngày giải
phóng quê hương Bình Thuận, lời kể của những
chiến sỹ năm xưa… như đã làm sống lại những
giây phút hào hùng của dân tộc.
Buổi lễ đã để lại nhiều thông điệp cho tuổi trẻ
Bình Thuận, góp phần giáo dục cho đoàn viên
thanh niên hiểu biết sâu sắc về quá khứ gian khổ,
nhưng hào hùng của dân tộc. Qua đó, các bạn
thêm tự hào, tin tưởng và thấy rõ trách nhiệm của
tuổi trẻ trong việc kế thừa sự nghiệp của các thế
hệ cha anh đi trước để xây dựng và bảo vệ vững
chắc quê hương, đất nước trong thời kỳ mới.
Nhân dịp này, Tỉnh Đoàn Bình Thuận đã trao
11 suất quà tặng các gia đình chính sách, thân
nhân liệt sỹ và người có công.
Nghĩa trang Liệt sỹ Bình Thuận hiện là nơi yên
nghỉ của hơn 9.000 liệt sỹ trên khắp mọi miền Tổ
Quốc đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do
của dân tộc.
Những năm qua, tuổi trẻ Bình Thuận đã tích
cực triển khai nhiều hoạt động “Về nguồn” có ý
nghĩa như chăm sóc tu sửa nghĩa trang, phần mộ
liệt sỹ, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, chăm
sóc người có công, khám chữa bệnh miễn phí cho
gia đình chính sách, tu sửa, xây mới nhà tình
nghĩa.
Hồng Hiếu
http://www.vietnamplus.vn/ .- 2014
(ngày 19 tháng 4)
_________________________________________

BÌNH THUAÄN TAÄP TRUNG XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG TOÅ CHÖÙC
CHÍNH TRÒ XAÕ HOÄI VÖÕNG MAÏNH
ng Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, Trưởng Ban
Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây
dựng nông thôn mới cho biết: Sau gần 4 năm thực
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng
nông thôn mới, bộ mặt của nông thôn Bình Thuận
đã có nhiều thay đổi theo hướng tích cực.
Tính đến tháng 3/2014, bình quân 21 xã điểm
đã thực hiện đạt 14/19 tiêu chí; 75 xã ngoài xã
điểm đạt 10/19 tiêu chí. Tuy nhiên, theo ông
Huỳnh Thanh Cảnh, các chỉ tiêu đạt được vẫn còn
thấp, có 26/96 Đảng bộ và chính quyền đạt tiêu
chuẩn “trong sạch vững mạnh”, trong đó có 1 xã
điểm, 57/96 xã có các tổ chức đoàn thể chính trị
đạt danh hiệu tiên tiến trở lên, nhiều xã còn cán bộ
công chức chưa đạt chuẩn theo quy định, do đó số

Ô

Điện lưới quốc gia đã đến với nhiều xã nghèo, vùng
nghèo của Bình Thuận. Ảnh: báo Công Thương
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xã đạt chuẩn tiêu chí thứ 18 vẫn còn thấp so với
chỉ tiêu được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
Để thực hiện có hiệu quả tiêu chí “xây dựng hệ
thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh” trong
công tác xây dựng nông thôn mới, tỉnh Bình Thuận
chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp chặt
chẽ với cấp ủy, Ủy ban nhân dân các xã xây dựng
kế hoạch thực hiện để phấn đấu đạt tiêu chí thứ
18 về xây dựng nông thôn mới, trong đó phải đảm
bảo giữ vững các chỉ tiêu đã đạt được và có giải
pháp thực hiện đạt chuẩn các chỉ tiêu còn lại theo
tiêu chí thứ 18.
Tỉnh cũng chỉ đạo Phòng Nội vụ rà soát thực
trạng đội ngũ cán bộ, công chức xã để xây dựng
kế hoạch đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, lý
luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà
nước, tin học để đảm bảo tiêu chuẩn của từng

- 19 chức danh theo quy định về xây dựng nông thôn
mới; phấn đấu đến năm 2015 có 100% cán bộ xã
và 100% công chức xã đạt chuẩn theo quy định
của Bộ Nội vụ; đối với những trường hợp không
thể tiếp tục đào tạo hoặc đào tạo lại nhưng không
đúng yêu cầu của chức danh theo quy định thì có
phương án thay thế cho phù hợp.
Bình Thuận phấn đấu đến cuối năm 2014,
bình quân toàn tỉnh đạt 13 tiêu chí/xã; riêng đối với
21 xã điểm, bình quân đạt 17 tiêu chí/xã; đến cuối
năm 2015, toàn tỉnh có 20 xã điểm đạt 19 tiêu chí,
78% số xã phải đạt chuẩn tiêu chí thứ 18, trong đó
bao gồm 21 xã điểm.
Nguyễn Thanh
http://dangcongsan.vn/ .- 2014
(ngày 24 tháng 4)
_________________________________________

TRIEÅN KHAI THÖÏC HIEÄN ÑEÀ AÙN TAÊNG CÖÔØNG PHOÅ BIEÁN, GIAÙO DUÏC PHAÙP LUAÄT

T

hực hiện kế hoạch của UBND tỉnh Bình Thuận,
ngày 27-5, Ban chỉ đạo đề án tỉnh tổ chức
quán triệt, triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường
phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân
khu vực biên giới biển giai đoạn 2013-2016”. Đồng
chí Nguyễn Thành Tâm, phó Chủ tịch UBND tỉnh
Bình Thuận, Trưởng Ban chỉ đạo dự.
Tại đây, đại diện lãnh đạo UBND 7 huyện, thị
xã, thành phố ven biển và 36 xã, phường, thị trấn
khu vực biên giới biển nghe quán triệt đề án và
các kế hoạch triển khai thực hiện đề án.
Các báo cáo viên tập trung triển khai các
chuyên đề như: Công tác thông tin tuyên truyền cổ
động ở cơ sở; Một số kỹ năng tuyên truyền, phổ
biến giáo dục pháp luật; Tăng cường phổ biến,
giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng
biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 – 2016.

Báo cáo viên BĐBP Bình Thuận đã truyền đạt
Đề cương giới thiệu Luật Biên giới Quốc gia; tình
hình biển Đông và Luật biển Việt Nam; thực hiện
Ngày pháp luật ở cơ sở.
Trên cơ sở tiếp thu Đề án và tập huấn nghiệp
vụ do Ban chỉ đạo tỉnh truyền đạt, UBND các
huyện, thị xã, thành phố ven biển tổ chức tốt công
tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho
cán bộ và nhân dân khu vực biên giới biển. Đồng
thời, Ban chỉ đạo Đề án tỉnh đã chọn xã Vĩnh Tân,
huyện Tuy Phong làm điểm để triển khai thực hiện
Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật
cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển giai
đoạn 2013-2016”.
Ngọc Tân
http://www.bienphong.com.vn/ .- 2014
(ngày 28 tháng 5)

________________________________________

BÌNH THUAÄN ÑÖA KEÁT QUAÛ PHOØNG, CHOÁNG MA TUÙY VAØO TIEÂU CHÍ THI ÑUA

S

áu tháng năm 2014, tỉnh Bình Thuận có hơn
1.600 đối tượng nghiện ma túy, giảm gần
400 đối tượng so với cuối năm 2013. Đáng chú
ý là hơn 90% số người nghiện ở lứa tuổi thanh,
thiếu niên và hơn 57% số xã, phường, thị trấn
có người nghiện ma túy; trong đó, tỷ lệ tái
nghiện chiếm hơn 65% … tập trung một số địa
bàn như thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi,
huyện Bắc Bình, Tuy Phong…
Tình hình tội phạm về tệ nạn ma túy ở Bình
Thuận có chiều hướng gia tăng và ngày càng
diễn biến phức tạp. Nguyên nhân của tình trạng
này là do công tác đấu tranh, phòng ngừa còn
hạn chế, chưa đủ sức răn đe; việc quản lý, giáo
dục, giúp đỡ đối tượng nghiện ma túy chưa chặt
chẽ. Công tác tuyên truyền, phát động phong

trào phòng, chống ma túy ở từng địa phương
chưa mạnh.
Bình Thuận đang thực hiện nhiều giải pháp
kiên quyết kiềm chế và đẩy lùi tệ nạn ma túy
trên địa bàn. Tỉnh phấn đấu giảm 5-10% số
người nghiện hiện có và đến cuối năm 2015,
giảm ít nhất 10% số xã, phường, thị trấn có tệ
nạn ma túy. Các ngành, địa phương tăng cường
tổ chức tập huấn, trang bị kiến thức pháp luật và
phòng, chống ma túy; kỹ năng phát hiện, thống
kê đối tượng nghiện ma túy và kỹ năng vận
động nhân dân, tuyên truyền giáo dục, quản lý
giáo dục, giúp đỡ người cai nghiện và quản lý
sau cai nghiện. Tỉnh Bình Thuận coi đây là
nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài với quyết
tâm cao và huy động cả hệ thống chính trị, toàn
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xã hội để cùng thực hiện. Các địa phương tiếp
tục làm tốt công tác tuyên truyền, phát động
phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống
ma túy”; xây dựng mạng lưới tuyên truyền trong
cộng đồng dân cư, phát huy vai trò của các tổ
chức đoàn thể chính trị - xã hội, những người có
uy tín trong dòng tộc, họ hàng, chức sắc tôn
giáo, già làng, trưởng bản …
Bình Thuận đẩy mạnh các hoạt động tuyên
truyền đến từng địa bàn dân cư, tổ tự quản, nơi
có nguy cơ có số người nghiện và tái nghiện
cao; các địa bàn trồng và mua bán các chế
phẩm từ cây cần sa, có chất ma túy, nhằm hạn
chế, ngăn chặn tội phạm ma túy trên địa bàn.
Các cấp ủy, chính quyền địa phương và các
đoàn thể phối hợp quản lý chặt số người nghiện
ma túy và các cơ sở kinh doanh dịch vụ "nhạy
cảm" lợi dụng để mua bán, sử dụng trái phép
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các chất ma túy. Các địa phương, ngành chức
năng thực hiện các biện pháp cai nghiện tại gia
đình và cộng đồng, lập hồ sơ đề nghị các đối
tượng tập trung cai nghiện bắt buộc; quản lý,
giúp đỡ, tạo điều kiện cho người sau cai nghiện
hòa nhập cộng đồng; xây dựng xã, phường, thị
trấn, tổ tự quản, gia đình không có tệ nạn ma
túy.
Hàng năm, tỉnh Bình Thuận đưa kết quả
công tác phòng, chống ma túy vào làm một
trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại tổ
chức đảng và đảng viên, tổ chức đoàn thể ở cơ
sở và bình xét thôn, khu phố, gia đình văn hóa.
Tấn Hùng
http://dangcongsan.vn/ .- 2014
(ngày 25 tháng 6)
________________________________________

TUYEÂN TRUYEÀN COÂNG NHAÂN TUAÂN THUÛ QUY ÑÒNH PHAÙP LUAÄT

S

áng ngày 16-5, tại Khu công nghiệp Hàm
Kiệm II, huyện Hàm Thuận Nam (Bình
Thuận), Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận
đã tổ chức buổi tuyên truyền, vận động công nhân
đang làm việc tại Công ty TNHH quốc tế Right
Rich về việc tuân thủ các quy định của pháp luật
và chấp hành nội quy lao động của doanh nghiệp.
Công ty TNHH quốc tế Right Rich là doanh
nghiệp của Đài Loan với 100% vốn đầu tư nước
ngoài, chuyên sản xuất giày xuất khẩu các loại,
hoạt động trong khu công nghiệp Hàm Kiệm II từ
Quý III-2013. Đến thời điểm này, công ty có gần
1.600 công nhân đang làm việc, trong đó có 1.360
công nhân ký hợp đồng, số còn lại đang trong quá
trình đào tạo và thử việc. Tuy mới thành lập,
nhưng Công ty đã quan tâm và thành lập tổ chức
công đoàn cơ sở với gần 300 đoàn viên công
đoàn.
Tại buổi nói chuyện , bà Lê Thị Bạch Phượng,
Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Bình Thuận đã
trình bày khái quát một số diễn biến trong những
ngày gần đây, lợi dụng tình hình nhân dân cả
nước đang hết sức bất bình trước hành động vi
phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam của phía Trung
Quốc, một số phần tử xấu đã lôi kéo, kích động

một bộ phận công nhân tại một số địa phương
tuần hành, đập phá nhà xưởng, máy móc thiết bị
sản xuất của một số doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài trên địa bàn, gây mất trật tự an ninh và
an toàn xã hội tại địa phương, cản trở hoạt động
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, ảnh hưởng
nghiêm trọng đến việc làm, thu nhập, đời sống của
một bộ phận anh chị em công nhân lao động.
Bà đề nghị những người lao động tại đây giữ
thái độ bình tĩnh, sáng suốt, tin tưởng vào sự lãnh
đạo của Đảng và Nhà nước, hành động có văn
hóa, thông minh, tuân thủ các quy định của pháp
luật về lao động, chấp hành các nội quy, quy định
của doanh nghiệp. Tổ chức công đoàn cơ sở phát
huy vai trò bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của
người lao động; vận động đoàn viên công đoàn và
công nhân tích cực lao động để nâng cao thu nhập
cho chính bản thân mình.
Đại diện cho những người lao động tại công
ty, anh Đặng Minh Quân, công nhân phân xưởng
Hình thành B nói: “Lòng yêu nước phải thể hiện
đúng chỗ, văn minh. Nếu chỉ vì nghe kích động
hoặc bột phát nhất thời thì sẽ ảnh hưởng đến công
việc. Chúng ta phải tuân thủ quy định giờ giấc làm
việc của Công ty, bởi có như vậy thì mới bảo đảm
cuộc sống của chính chúng ta”.
Đại diện nhà đầu tư, ông Wuyaohui (Vũ Diệu
Huy), Giám đốc sản xuất Công ty TNHH quốc tế
Right Rich bày tỏ sự cảm kích về động thái của
Liên đoàn Lao động tỉnh quan tâm đến quá trình
hoạt động của Công ty, đồng thời hứa trong quá
trình hoạt động tại đây, Công ty sẽ tuân thủ đúng
các quy định của pháp luật của Việt Nam; thực
hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã ký kết với người lao
động.
Đình Châu
http://www.nhandan.com.vn/ .- 2014
(ngày 16 tháng 5)
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SINH HOAÏT TUYEÂN TRUYEÀN CHUÛ QUYEÀN BIEÅN ÑAÛO TOÅ QUOÁC

S

áng 25-6, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bình Thuận
phối hợp Hội Sinh viên Trường cao đẳng Y tế
Bình Thuận tổ chức buổi sinh hoạt tuyên truyền
về chủ quyền biển đảo với chủ đề: “Quyết tâm bảo vệ
biển đảo quê hương”.
Tại buổi sinh hoạt, các bạn sinh viên cùng những
thầy thuốc trẻ đã được nghe thông tin về việc Trung
Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 và
đưa nhiều tàu hộ tống bảo vệ xâm phạm sâu trong
vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam,
vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, Công ước
của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, Tuyên
bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); đồng
thời được xem những thước phim ghi lại những hành
động hung hăng của các tàu Trung Quốc liên tục có
các hành động gây hấn, cố tình đâm húc, gây hư hại
các tàu kiểm ngư, các tàu cảnh sát biển Việt Nam
thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng
của Tổ quốc, cũng như các tàu cá của ngư dân Việt
Nam đang hoạt động khai thác thủy sản trên ngư
trường truyền thống của mình.
Tất cả đều bày tỏ sự nhất trí hoàn toàn chủ
trương và giải pháp của Đảng và Nhà nước ta kiên

quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền bằng biện pháp
hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế; đồng thời cực
lực phản đối các hành động sai trái của Trung Quốc
và yêu cầu Trung Quốc phải ngay lập tức rút giàn
khoan, các phương tiện hộ tống ra khỏi vùng biển
của Việt Nam.
Thay mặt tập thể cán bộ giáo viên và sinh viên
Trường cao đẳng Y tế Bình Thuận, cô Trần Thị Minh
Tường khẳng định thái độ: “Trước tình hình hiện nay,
tôi nghĩ chúng ta cần thể hiện lòng yêu nước bằng
những hành động thiết thực, tích cực học tập, công
tác tốt; không có những hành động vi phạm pháp
luật, không nghe theo kẻ xấu, cùng nhau giữ gìn an
ninh trật tự, đoàn kết giúp đỡ nhau, góp phần cùng
cả nước xây dựng và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng
của Tổ quốc”.
Bác sĩ Võ Văn Hạnh, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ
Bình Thuận thay mặt những người tham dự buổi sinh
hoạt kêu gọi toàn thể hội viên trong và ngoài tỉnh
đoàn kết yêu nước bằng những hành động thiết thực,
ra sức thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, rèn
luyện chuyên môn, nâng cao kỹ năng, tay nghề; tích
cực ủng hộ các lực lượng chức năng và ngư dân Việt
Nam kiên trì bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo
thiêng liêng của Tổ quốc.
Cũng tại buổi sinh hoạt, các hội viên thầy thuốc
trẻ tỉnh Bình Thuận, cán bộ giáo viên và sinh viên
Trường cao đẳng Y tế tỉnh đã tham gia đóng góp vào
Quỹ “Chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông” với số
tiền hơn sáu triệu đồng.
Đình Châu
http://www.nhandan.org.vn/ .- 2014
(ngày 25 tháng 6)

_________________________________________

THANH NIEÂN BÌNH THUAÄN VÌ CHUÛ QUYEÀN BIEÅN, ÑAÛO 2014
ó là những thông điệp chính phát ra tại buổi toạ
đàm về “Nhận thức và hành động của Thanh
niên Bình Thuận vì chủ quyền biển, đảo” được Ban
Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Thuận tổ chức vào ngày
26/6.
Tại buổi toạ đàm, 250 bạn đoàn viên thanh niên
đã được xem các thước phim tư liệu lịch sử khẳng
định chủ quyền của Việt Nam về 2 Quần đảo Hoàng
Sa và Trường Sa; các phóng sự về tổng quan tình
hình Biển đông từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép
Giàn khoan HD-981 trong vùng đặc quyền kinh tế và
thềm lục địa của Việt Nam; những quan điểm chủ
trương của Đảng, nhà nước cũng như dư luận thế
giới và quốc tế về vấn đề tranh chấp Biển đông hiện
nay…Buổi toạ đàm đã diễn ra trong không khí sôi nổi,
nhiều đoàn viên thanh niên đã mạnh dạn trao đổi và
bày tỏ nhiều ý kiến bức xúc của mình trước những
hành động leo thang của Trung Quốc tại Biển Đông
và hiến kế đưa ra nhiều mô hình, cách làm hay để
thể hiện lòng yêu nước của mình, các ý kiến cụ thể
tập trung chủ yếu vào quan điểm: Thanh niên Bình
Thuận hãy đoàn kết, tỉnh táo, cảnh giác trước mọi âm
mưu phá hoại của các thế lực thù địch, hãy yêu nước

Đ

và bày tỏ lòng yêu nước của mình đúng cách, đúng
chuẩn mực, yêu nước trước hết phải yêu chính công
việc của mình, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được
giao, lao động sản xuất một cách hăng say, bởi đó
cũng là cách để chúng ta ủng hộ đất nước Việt Nam,
là cho hình ảnh con người Việt Nam ngày càng đẹp
hơn trong mắt bạn bè quốc tế.
Tại buổi tọa đàm, các bạn đoàn viên thanh niên
đã bày tỏ lòng yêu nước của mình bằng cách quyên
góp ủng hộ Quỹ Vì Trương Sa thân yêu với số tiền
thu được 6,395 triệu đồng.
Dịp này, chị Đặng Thị Thu Hà – Chủ Cơ sở
Tranh Cát Phi Long, Bình Thuận đã trao tặng phẩm
Tranh cát “Chủ quyền Biển Đảo” cho Tỉnh Đoàn Bình
Thuận”. Dự kiến Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ phối
hợp với Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh bán đấu giá
tặng phẩm này, số tiền thu tại buổi tòa đàm và bán
đấu giá sản phẩm sẽ được Ban Thường vụ Tỉnh
Đoàn gửi tặng Quỹ “Vì Trường Sa Thân yêu”.
Trương Minh Quang
http://doanthanhnien.vn/ .- 2014
(ngày 27 tháng 6)
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HAØM THUAÄN BAÉC GIÖÕ VÖÕNG TIEÂU CHÍ ÑAÕ ÑAÏT
ến nay, bình quân toàn huyện đạt 10 tiêu
chí/xã. Riêng 3 xã điểm Hàm Trí đạt 15 tiêu
chí, Hàm Phú và Hồng Sơn đạt 13 tiêu chí.
Trong những năm qua, huyện Hàm Thuận Bắc
(tỉnh Bình Thuận) thực hiện Chương trình MTQG
xây dựng NTM đạt nhiều kết quả.
Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ
trương, chính sách của Đảng và pháp luật của
Nhà nước liên quan xây dựng NTM được các cấp,
các ngành, đoàn thể triển khai sâu rộng và thường
xuyên.
Các xã tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy chỉ
đạo, điều hành Chương trình xây dựng NTM, nâng
cao chất lượng phong trào “Chung sức chung lòng
xây dựng NTM” theo hướng thực chất.
Đặc biệt, hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn,
nhất là các công trình thiết yếu phục vụ SX, giáo
dục, y tế, văn hóa… được đầu tư tăng thêm với số
tiền gần 257 tỷ đồng. Huy động nhân dân đóng
góp được hơn 10 tỷ đồng để làm đường bê tông,

Đ

thủy lợi nội đồng, xây dựng các tuyến nước máy,
lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trên các tuyến
đường thôn, xóm…
Đến nay, bình quân toàn huyện đạt 10 tiêu
chí/xã. Riêng 3 xã điểm Hàm Trí đạt 15 tiêu chí,
Hàm Phú và Hồng Sơn đạt 13 tiêu chí.
Năm 2014, huyện Hàm Thuận Bắc tiếp tục tập
trung giữ và nâng chuẩn các tiêu chí đã đạt được,
đi đôi với đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí
còn lại, phấn đấu nâng số tiêu chí đạt bình quân
toàn huyện lên 12 tiêu chí/xã (tăng 3 tiêu chí/xã so
cuối năm 2013).
Trong đó xã Hàm Trí đạt 19 tiêu chí (đạt xã
NTM), xã Hàm Phú và Hồng Sơn đạt 16 tiêu chí,
các xã còn lại đạt bình quân 12 tiêu chí/xã.
Đỗ Khắc Thể
http://nongnghiep.vn/ .- 2014
(ngày 11 tháng 4)
_________________________________________

HOÄI LHPN BÌNH THUAÄN HÖÔÛNG ÖÙNG PHONG TRAØO HÖÔÙNG VEÀ BIEÅN ÑAÛO QUEÂ HÖÔNG

Đ/c Bố Thị Xuân Linh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình
Thuận thăm đơn vị Đại đội C6 đóng chân trên địa
bàn huyện đảo Phú Quý

H

ưởng ứng phong trào hướng về biển, đảo
quê hương, góp phần đẩy mạnh công tác
tuyên truyền biển đảo phục vụ nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội gắn củng cố quốc phòng,
an ninh trên các vùng biển, đảo, trong 4 ngày
(từ 24 - 27/3/2014), đoàn công tác của Hội
LHPN tỉnh Bình Thuận phối hợp với các đơn vị
Lữ đoàn 681 Hải quân, Hội Phụ nữ Công an,
Quân sự, Biên phòng, Câu lạc bộ nữ doanh
nhân tỉnh và Hội LHPN huyện Phú Quý đã tổ
chức nhiều hoạt động tại huyện đảo Phú Quý,
tỉnh Bình Thuận.
Với chủ đề “Thắm tình quê hương, giữ yên
biển đảo”, các hoạt động được tổ chức gồm: tập
huấn tuyên truyền biển, đảo tại xã Ngũ Phụng;

tập huấn Đề án “Năm triệu bà mẹ nuôi, dạy con
tốt” tại xã Long Hải; tuyên truyền phòng, chống
bạo lực gia đình và an toàn giao thông tại xã Tam
Thanh với hơn 150 hội viên, phụ nữ tham dự; tổ
chức thăm hỏi, tặng quà động viên cán bộ, chiến
sĩ 12 đơn vị lực lượng vũ trang đóng chân trên
địa bàn huyện.
Đêm giao lưu văn nghệ diễn ra trong không
khí ấm áp, đầy tình cảm, thắm tình quân dân
giữa Đoàn công tác với nhân dân huyện nhà,
cùng hát vang những ca khúc ngợi ca quê
hương, biển đảo. Tại đêm giao lưu văn nghệ,
Đoàn đã vận động, trao hỗ trợ xây dựng mái ấm
tình thương cho 3 gia đình phụ nữ nghèo; tặng
10 suất quà cho các gia đình chính sách, hội
viên, phụ nữ nghèo; 30 suất học bổng cho học
sinh nghèo vượt khó, tặng 10 bộ bàn máy vi tính
và 50 bàn học cho trường THCS Long Hải với
tổng trị giá hơn 200 triệu đồng.
Những hoạt động thiết thực trên đã góp
phần tăng thêm mối quan hệ, tình cảm đoàn kết,
gắn bó quân dân, nối gần hơn biển, đảo với đất
liền, góp phần hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần
cho cán bộ, chiến sĩ, hội viên, phụ nữ, và nhân
dân huyện đảo vượt qua khó khăn, vững vàng
tiến bước, tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Hoài Thương
http://hoilhpn.org.vn/ .- 2014
(ngày 3 tháng 4)
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ÑOAØN LUAÄT SÖ TÆNH BÌNH THUAÄN SINH HOAÏT PHAÛN ÑOÁI TRUNG QUOÁC

C

ác luật sư và tập sự luật sư của Đoàn Luật sư
tỉnh Bình Thuận cực lực phản đối hành động
của Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải
Dương 981
Chiều nay (21/6), Đoàn Luật sư tỉnh Bình
Thuận đã có buổi sinh hoạt, thảo luận phản đối
hành vi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương
981 trên vùng đặc quyền kinh tế nước ta.

Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận thảo luận

Tại buổi sinh hoạt, các luật sư và tập sự luật
sư của Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận cực lực
phản đối hành động của Trung Quốc đưa giàn
khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế
của Việt Nam. Đoàn Luật sư tỉnh cũng nhất trí cao

bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại
Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 24 tại Myanmar
và Tuyên bố của Liên đoàn Luật sư Việt Nam phản
đối hành vi của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền,
quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam
ở biển Đông; yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay
các hành vi xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh
thổ của Việt Nam, chấm dứt hoạt động và rút ngay
giàn khoan Hải Dương 981, rút hết các tàu công
vụ và quân sự đang hộ tống giàn khoan ra khỏi
vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt
Nam.
Ông Nguyễn Toàn Thiện, chủ nhiệm Đoàn luật
sư Bình Thuận nói: “Đoàn Luật sư là tổ chức xã
hội nghề nghiệp, dùng pháp luật để đấu tranh bảo
vệ chân lý để cho toàn thể luật sư khẳng định
quan điểm hiện nay của Đảng, Nhà nước là hợp lý
và kêu gọi toàn thể giới luật sư toàn quốc, kể cả
luật sư ở nước ngoài, kể cả người nghiên cứu về
biển Đông, toàn thể đồng bào tỉnh Bình Thuận”.
Tại buổi sinh hoạt, các luật sư và tập sự luật
sư của tỉnh Bình Thuận cũng đã quyên góp, ủng
hộ kiểm ngư, cảnh sát biển và các lực lượng Việt
Nam làm nhiệm vụ trên biển Đông.
Khánh Hiệp
http://vov.vn/ .- 2014 (ngày 21 tháng 6)
_________________________________________

NGÖÔØI HOA ÔÛ SOÂNG MAO PHAÛN ÑOÁI TRUNG QUOÁC

S

ông Mao (thuộc xã Hải Ninh, H.Bắc Bình, Bình
Thuận) là một làng người Việt gốc Hoa với
hàng ngàn người đang làm ăn sinh sống từ năm
1954. Sau nhiều năm phát triển, giờ đây 95%
đường sá ở làng Sông Mao được bê tông hoặc trải
nhựa. “Người Hoa ở Sông Mao bây giờ không chỉ
buôn bán, trồng lúa, mà còn chuyển sang trồng
thanh long để xuất đi Trung Quốc”, Anh Ừng Cá
Phước, Phó chủ tịch MTTQ VN xã Hải Ninh, cho
biết.

Ông Hồ Cáo cầm bút trực tiếp viết những dòng chữ
phản đối việc làm sai trái của chính phủ Trung Quốc
- Ảnh: Quế Hà

Bên cạnh đó, theo ông Hồ Cáo - Phó chủ tịch
Hội Bảo trợ Hoa văn, điều quan trọng nhất là

người Hoa ở Sông Mao vẫn giữ được tiếng nói và
chữ viết. “Trẻ em người Hoa ở đây từ lớp 1 đến
lớp 5 được học chữ viết và tiếng mẹ đẻ, bên cạnh
tiếng Việt. Điều này thể hiện sự quan tâm rất lớn
của chính quyền. Chúng tôi rất biết ơn Chính phủ
khi có những chính sách ưu tiên đồng bào Hoa
như vậy”, ông Hồ Cáo chia sẻ.
Trung quốc điều thêm nhiều tàu hậu thuẫn giàn
khoan
Chiều 22.6, đại diện Cục Kiểm ngư (Bộ NNPTNT) cho biết TQ tiếp tục điều động thêm nhiều
tàu, tăng cường lực lượng quanh giàn khoan Hải
Dương-981. Tại hiện trường, TQ đang có 133 137 tàu gồm tàu hải cảnh, tàu vận tải, tàu kéo, tàu
cá vỏ sắt và tàu quân sự, trong khi ngày 21.6 chỉ
có 118 tàu.
Cũng theo Cục Kiểm ngư, trên ngư trường
Hoàng Sa, tàu cá của ngư dân miền Trung hoạt
động cách giàn khoan 35 - 40 hải lý nhưng vẫn bị
tàu TQ vây ép, đe dọa. Đặc biệt, tàu hải cảnh
46102 của TQ vẫn đi kèm, hỗ trợ 54 tàu cá vỏ sắt
quấy phá, ngăn cản tàu cá VN. Trong ngày, các
tàu kiểm ngư VN vẫn di chuyển trong vùng biển
cách giàn khoan 10 - 12 hải lý để đấu tranh yêu
cầu TQ rút giàn khoan, đưa các phương tiện ra
ngoài vùng biển VN.
P.Hậu
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Chính vì thế, nhắc đến việc Trung Quốc (TQ)
hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981
(Haiyang Shiyou-981) ở vùng biển VN, ông Hồ
Cáo bức xúc: “Việc làm của TQ như vậy là sai trái,
cả thế giới đã biết. Đồng bào Hoa không ai ủng hộ
điều này. Ngược lại, chúng tôi kêu gọi chính phủ
TQ hãy tuân thủ luật pháp quốc tế và rút ngay giàn
khoan khỏi VN. Chúng tôi cũng ủng hộ Chính phủ
và nhân dân ta kiên trì đấu tranh để bảo vệ toàn
vẹn lãnh thổ Tổ quốc VN”.
Anh Ừng Cá Phước thì chia sẻ: “Dù là người
gốc Hoa, nhưng tôi sinh ra và lớn lên ở Sông Mao.
Đây chính là quê hương tôi. Chúng tôi mong muốn
có hòa bình, có sự hòa hảo giữa hai dân tộc. Vì
vậy, chúng tôi muốn TQ phải rút ngay giàn khoan
khỏi vùng biển VN”.
Ông Hồ Cáo đã giới thiệu cho chúng tôi xem
những dòng chữ do chính tay ông viết bằng chữ
Hoa để phản đối chính phủ TQ, dịch ra như sau:

- 24 “Hôm nay tôi viết tâm thư về việc chính phủ
TQ không tuân thủ luật pháp quốc tế khi đưa giàn
khoan Hải Dương-981 vào vùng biển của VN. Đây
là một hành vi hoàn toàn sai trái. Chúng tôi hy
vọng chính phủ TQ nhận ra những hành động sai
trái đó và sớm rút giàn khoan Hải Dương-981 ra
khỏi vùng biển VN để tình hữu nghị giữa người
Hoa và người Việt được bền chặt. Người viết: Hồ
Cáo”. Thông qua Báo Thanh Niên, ông Hồ Cáo
muốn thông điệp này đến được với chính quyền và
người dân TQ.
“Ông Hồ Cáo là một người có uy tín trong cộng
đồng người Hoa ở xã chúng tôi. Tiếng nói của ông
ấy còn đại diện cho đồng bào Hoa ở đây phản đối
hành động sai trái của TQ khi đặt giàn khoan Hải
Dương-981 trong vùng biển VN” - Phó bí thư Đảng
ủy xã Hải Ninh Vy Chăn Sềnh nói.
Quế Hà
Thanh niên.- 2014.- Số 174
(ngày 23 tháng 6).- Tr.4
________________________________________

BÑBP Bình Thuaän:

CHUÛ ÑOÄNG HÔN NÖÕA TRONG PHOÁI HÔÏP BAÛO ÑAÛM AN NINH TAÏI
NHAØ MAÙY NHIEÄT ÑIEÄN VÓNH TAÂN
ó là chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Văn
Nam, Phó Tư lệnh BĐBP chiều 2-6 sau khi
trực tiếp thị sát và nghe báo cáo từ chỉ huy
các đơn vị trực thuộc BĐBP Bình Thuận về những
diễn biến tình hình an ninh trật tự tại khu vực nhà
máy nhiệt điện Vĩnh Tân (xã Vĩnh Tân, huyện Tuy
Phong, tỉnh Bình Thuận).

Đ

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam chủ trì buổi làm việc
chiều ngày 2-6 với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc
BĐBP Bình Thuận tại Tổ công tác Biên phòng Vĩnh Tân.

Theo báo cáo của BĐBP Bình Thuận, từ khi
triển khai xây dựng các hạng mục nhà máy nhiệt
điện Vĩnh Tân, trên địa bàn tập trung hàng chục
nhà thầu và thu hút hàng chục ngàn lao động cả
trong và ngoài nước ngày đêm làm việc nhằm bảo
đảm tiến độ đề ra.

Bên cạnh việc tạo ra công ăn việc làm và thu
nhập ổn định cho người lao động thì tình hình an
ninh trật tự ở địa bàn khu vực xung quanh nhà
máy nhiệt điện này thời gian qua có rất nhiều diễn
biến phức tạp. Đáng lưu ý là tình trạng khiếu kiện,
đòi đền bù giải phóng mặt bằng, các tệ nạn như
trộm cắp phá hoại tài sản nhà nước, bài bạc, cướp
giật , mại dâm… có chiều hướng gia tăng, gây tâm
lý hoang mang trong các tầng lớp nhân dân.
Đặc biệt, gần đây trước sự việc Trung Quốc
hạ đặt giàn khoan Hải Dương - 981 (Haiyang
Shiyou - 981) trái phép trong thềm lục địa và vùng
đặc quyền kinh tế của Việt Nam và liên tục có
nhiều động thái ngăn cản, uy hiếp các lực lượng
chấp pháp bảo vệ chủ quyền hợp pháp của Việt
Nam trên biển Đông, hàng trăm công nhân Trung
Quốc đang lao động tại khu vực này tự ý đòi trở về
nước. Tuy nhiên, sau khi được đích thân Bí thư
huyện ủy huyện Tuy Phong, Chủ tịch tỉnh Bình
Thuận cùng cán bộ, chiến sỹ các đơn vị trực thuộc
lực lượng BĐBP và Công an … tỉnh Bình Thuận
trực tiếp vận động, trấn an tư tưởng, họ đã yên
tâm ở lại khu vực này làm việc.
Trước những diễn biến phức tạp đó, thời gian
qua, BĐBP Bình Thuận – lực lượng nòng cốt trong
bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn đã huy động tối
đa quân số, chia làm 4 tổ công tác, ngày đêm ứng
trực tại Tổ công tác Biên phòng Vĩnh Tân, tăng
cường bám nắm địa bàn, phối hợp chặt chẽ với
BĐBP Ninh Thuận và các đơn vị khác trên địa bàn
bảo vệ an toàn cho người lao động, tài sản của
nhà nước và các nhà đầu t ư đang thi công các
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hạng mục tại khu vực này. Đồng thời, chủ động
ngăn ngừa hoạt động biểu tình, gây rối, phá hoại
tài sản của nhà nước và các nhà đầu tư.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng
Nguyễn Văn Nam biểu dương và đánh giá cao tinh
thần chủ động, phối kết hợp kịp thời với các lực
lượng chức năng, nhất là lực lượng Công an và
chính quyền địa phương thực hiện đồng bộ nhiều
giải pháp bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn của
BĐBP Bình Thuận trong thời gian qua.
Thời gian đến, để củng cố lòng tin, tạo tâm lý
yên tâm cho nhà đầu tư, bảo đảm công ăn việc
làm cho hàng chục ngàn lao động trong và ngoài
nước, bảo vệ tài sản của nhà nước, duy trì và đảm
bảo tốt hơn an ninh trật tự tại khu vực này, Thiếu
tướng Nguyễn Văn Nam yêu cầu cán bộ, chiến sỹ
BĐBP Bình Thuận tiếp tục tăng cường lực lượng,
bám nắm địa bàn, thực hiện tốt công tác vận động
quần chúng, tuyên truyền sâu rộng để các tầng lớp
nhân dân hiểu rõ, hiểu sâu chủ trương của Đảng
và Nhà nước ta cũng như ý nghĩa, tầm quan trọng
của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân đối với sự nghiệp
phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
Đồng chí Phó Tư lệnh lưu ý, các hoạt động
trộm cắp tại khu vực này không phải là hoạt động
trộm cắp bình thường mà thực chất đây là hoạt
động phá hoại tài sản quốc gia. Vì vậy các phòng,
_________________________________________

- 25 ban đơn vị nghiệp vụ của BĐBP Bình Thuận cần
tiếp tục phối hợp với các đơn vị thuộc lực lượng
Công an tỉnh Bình Thuận khẩn trương củng cố
chứng cứ, xây dựng các chuyên án quyết liệt đấu
tranh, triệt phá các băng nhóm tội phạm. Đồng thời
ứng trực quân số 24/24 , liên tục bám nắm tình
hình đị a bàn và lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Bình
Thuận phải thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn
đốc việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ.
Bên cạnh đó, đơn vị cần chủ động xây dựng
kế hoạch, tham mưu kịp thời để Ban quản lý Nhà
máy nhiệt điện Vĩnh Tân, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình
Thuận có kế hoạch, phương án nhằm duy trì và
bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự tại khu vực
cũng như bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hàng
chục ngàn lao động đang làm việc tại khu vực này.
Ngoài ra, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam yêu
cầu BĐBP Bình Thuận cần nghiên cứu và tính
toán kỹ lưỡng, chủ động đề xuất, kịp thời tham
mưu để Bộ Tư lệnh BĐBP điều động, tăng cường
lực lượng, bổ sung trang thiết bị, hỗ trợ và phục vụ
cho việc thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.
Hoàng Sa
http://www.bienphong.com.vn/ .- 2014
(ngày 3 tháng 6)

CHUÛ ÑOÄNG XUNG KÍCH GIUÙP DAÂN

Dân quân Ban CHQS xã Tiến Thành, TP Phan Thiết giúp
dân gia cố đê bao, chống biển xâm thực.

C

húng tôi đến xã Tiến Thành (TP Phan Thiết,
tỉnh Bình Thuận) đúng lúc Ban CHQS xã đang
huy động lực lượng dân quân phối hợp với
thanh niên địa phương giúp dân gia cố đê bao, ngăn
biển xâm thực. Đồng chí Hồ Văn Tùng, Chỉ huy
trưởng Ban CHQS xã kể: Liên tiếp từ năm 2011 đến
nay, do tác động của biến đổi khí hậu, tình trạng biển
xâm thực diễn ra gay gắt, khiến 73 ngôi nhà của dân
bị sập, gây thiệt hại nặng. Đợt xâm thực mới đây
nhất xảy ra đêm 24-3. Sóng biển bất ngờ ập đến gây
sạt lở, cuốn trôi 10 căn nhà của dân. Nhận được tin
báo, lực lượng dân quân đã kịp thời cơ động ngay
trong đêm, dầm mình trong sóng biển giúp dân di dời

người và tài sản đến nơi an toàn. Sau đó, cán bộ,
chiến sĩ dân quân vận chuyển bao cát đắp đê, cắm
cọc làm kè chắn sóng dài gần 1km.
Theo đồng chí Hồ Văn Tùng, để ứng phó có hiệu
quả với tình trạng sạt lở, sập đổ công trình, nhà cửa
do biển xâm thực, đơn vị đã xây dựng kế hoạch cụ
thể, phân công cán bộ, chiến sĩ trực 24/24 giờ, tổ
chức lực lượng bám nắm địa bàn, sẵn sàng cơ động
khi có tình huống. Với tinh thần trách nhiệm cao
trước dân, xã Tiến Thành là một trong những điểm
sáng về hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân.
Không chỉ là lực lượng tại chỗ, đi đầu trong giúp
dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dân
quân, tự vệ tỉnh Bình Thuận còn là lực lượng tham
gia phối hợp tuần tra, giữ gìn an ninh, trật tự có hiệu
quả. Phường Mũi Né, TP Phan Thiết là một trong
những địa phương điển hình. Ban CHQS phường đã
ký quy chế phối hợp với lực lượng công an, biên
phòng, triển khai kế hoạch tổ chức tuần tra, phối hợp
truy quét tội phạm. Mới đây, lực lượng dân quân đã
phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuần
tra, phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng trong 6 vụ
cướp, góp phần duy trì an ninh, trật tự địa bàn ổn
định. Xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc, nơi
đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 65% dân số,
đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Để vận
động người dân không bỏ rẫy, huyện Hàm Thuận
Bắc đã huy động lực lượng dân quân giúp dân trồng
được hơn 10.000m2 mía, nạo vét gần 2km kênh nội
đồng... Từ năm 2013 đến nay, lực lượng dân quân
tỉnh Bình Thuận đã huy động hơn 15.500 lượt chiến
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sĩ, cơ động đến 22 xã, phường giúp dân làm mới,
sửa chữa 14,5km kênh mương nội đồng, 46 căn nhà,
thu hoạch 5ha hoa màu, xây dựng 2 cầu giao thông,
sơ tán 2.555 người, 155 phương tiện, tài sản của dân
trong vùng bị thiên tai, sạt lở đến nơi an toàn; tham
gia tuần tra, phát hiện, phối hợp bắt giữ 87 vụ trộm
cắp, vi phạm pháp luật… giữ vững an ninh, trật tự địa
bàn.
Đạt được những kết quả trên là do các cấp ủy
Đảng, chính quyền địa phương quan tâm, không
ngừng nâng cao chất lượng dân quân, tự vệ ở các
xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị. Bộ CHQS tỉnh
và cơ quan quân sự các cấp làm tốt công tác tham

- 26 mưu, phối hợp, huy động cả hệ thống chính trị vào
cuộc, nhất là trong tuyển chọn, huấn luyện dân quân,
tự vệ. Cơ quan quân sự các địa phương đã tổ chức
ký kết phối hợp hoạt động với lực lượng công an,
biên phòng trong huấn luyện, diễn tập, tuần tra, kiểm
soát; làm nhiệm vụ phòng, chống lụt bão, tìm kiếm,
cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần bảo
đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa
bàn.
Nguyễn Duy Hiển
http://www.qdnd.vn/ .- 2014
(ngày 29 tháng 4)
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LUOÂN GAÀN DAÂN, GIUÙP DAÂN HIEÄU QUAÛ

T

hấm nhuần lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì
việc gì cũng thành công”, những năm qua,
LLVT tỉnh Bình Thuận cùng cấp ủy, chính quyền,
ban, ngành, đoàn thể địa phương có nhiều hình
thức thực hiện công tác vận động quần chúng ở
vùng đồng bào dân tộc, đồng bào có đạo, giải
quyết tốt các vụ việc phức tạp, góp phần phát triển
KT-XH, xây dựng cơ sở chính trị địa bàn vững
mạnh.
Đến các xóm, bản ở huyện Đức Linh, tỉnh Bình
Thuận, chúng tôi cảm nhận rõ sự đầm ấm trong
cuộc sống của đồng bào theo đạo nơi đây. Con
đường từ xã Đức Tín, huyện Đức Linh vào thôn 2
được bê tông hóa, chạy giữa những vườn cao su,
hồ tiêu xanh ngát. Ông Nguyễn Ngọc Dân, Bí thư
Đảng ủy xã Đức Tín phấn khởi cho biết: Có được
con đường bê tông sạch đẹp này là nhờ đóng góp
của lực lượng dân quân xã. Tìm hiểu chúng tôi
được biết, do địa bàn rừng núi, con đường từ
trung tâm xã vào thôn 2, dài 2,5km, nơi có nhiều
đồng bào theo đạo sinh sống thường xuyên bị sạt
lở, đất tràn ra đường mỗi khi mùa mưa đến, nhiều
đoạn bị bùn lầy lún sâu, đi lại hết sức khó khăn.
Để giúp bà con xóm đạo, Ban CHQS xã Đức Tín
đề xuất Đảng ủy, UBND xã huy động 50 chiến sĩ
dân quân phối hợp với đoàn thể, bà con hoàn
thành con đường trong 20 ngày.
Cuối năm 2011, một số đồng bào các thôn,
bản mất đoàn kết khiến an ninh trật tự trên địa bàn
có diễn biến phức tạp. Để ổn định tình hình, Ban
CHQS huyện Đức Linh tham mưu cho cấp ủy,
chính quyền địa phương phối hợp với các lực
lượng, đoàn thể tìm hiểu rõ nguyên nhân; thành
lập đội văn nghệ, phối hợp đoàn thể địa phương tổ
chức giao lưu văn nghệ, chiếu phim phục vụ bà
con, đồng thời tìm hiểu khó khăn của một số hộ
gia đình để giúp đỡ. Đơn vị huy động hơn 50 cán
bộ chiến sĩ, phát quang đường làng ngõ xóm; giúp
dân thu hoạch lúa, hoa màu; tổ chức thăm, tặng
quà gia đình đồng bào nghèo. Quá trình giúp dân,
cán bộ chiến sĩ cùng cấp ủy, chính quyền địa
phương khéo léo tuyên truyền, làm cho đồng bào
hiểu rõ đúng, sai, hiểu rõ chính sách tôn giáo của
Đảng và Nhà nước ta, khơi dậy tình đoàn kết,

cùng nhau sản xuất, đấu tranh phòng, chống tội
phạm. Xã Đức Tín có gần 65% đồng bào theo đạo;
giờ đây thôn, bản đã thuận hòa, bà con “sống tốt
đời đẹp đạo”, trở thành một trong những xã người
dân có thu nhập cao của huyện Đức Linh; nhiều
nhà cao tầng mọc lên bên những vườn hồ tiêu
xanh tốt. Ông Lêu Văn Thưng, giáo dân ở thôn 7
bộc bạch: Nhờ bộ đội, dân quân đến tuyên truyền
vận động, nay đồng bào đã hiểu, không tham gia
các vụ việc gây phức tạp tình hình nữa, chỉ lo lên
nương rẫy chăm sóc cà phê, hồ tiêu, tăng thu
nhập cho gia đình.
Kinh nghiệm làm công tác dân vận ở vùng
đồng bào có đạo của LLVT huyện Đức Linh được
các đơn vị trong tỉnh trao đổi, học tập. Từ đầu năm
2013 đến nay, LLVT tỉnh Bình Thuận đã tập huấn
cho hơn 1.500 cán bộ về công tác dân vận; tổ
chức hơn 60 buổi giao lưu văn nghệ truyên truyền
đường lối của Đảng; huy động gần 6000 lượt cán
bộ, chiến sĩ giúp dân sản xuất, làm đường giao
thông; đóng góp hơn 60 triệu đồng và xây dựng 7
nhà tình nghĩa tặng đồng bào nghèo....
Tỉnh Bình Thuận có 35 dân tộc anh em cùng
chung sống; đồng bào có đạo chiếm 31%; nhiều
người di cư từ các tỉnh khác đến làm ăn, trình độ
dân trí không đồng đều; phong tục tập quán, văn
hóa đa dạng, dễ bị kẻ xấu lợi dụng lôi kéo, kích
động... Để ổn định địa bàn, được dân tin yêu, theo
Đại tá Phạm Văn Long, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh
Bình Thuận: Công tác dân vận có vai trò quan
trọng, đồng thời qua đó để rèn luyện cán bộ, chiến
sĩ nắm chắc địa bàn, nhiệm vụ, chức trách, đường
lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,
gương mẫu trong công tác… Bộ CHQS tỉnh quan
tâm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV)
vững mạnh, là hạt nhân làm công tác vận động
quần chúng tại từng xóm, bản; trước mỗi nhiệm vụ
đều tổ chức bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm công
tác; DQTV ở cơ sở khi huy động thực hiện nhiệm
vụ luôn đạt quân số và chất lượng cao.
Nguyễn Duy Hiển
http://www.qdnd.vn/ .- 2014
(ngày 22 tháng 4)
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KIEÅM TRA BAÉN ÑAÏN THAÄT, NEÙM BOM TREÂN BIEÅN CUÛA MAÙY BAY

N

gày 23-4, tại trường bắn Hòn Tý, tỉnh Bình
Thuận, Quân chủng Phòng không - Không
quân đã tổ chức kiểm tra thực hành bắn đạn thật,
ném bom của các loại máy bay chiến đấu SU-30,
SU-22, SU-27, trực thăng Mi-8... thuộc các Sư
đoàn Không quân 370, 371, 372.

Mục tiêu bị tiêu diệt. Ảnh: Nam Yến.

Các bài kiểm tra bắn, ném đợt này có nhiều
yêu cầu nâng cao đối với phi công như cơ động
phức tạp, bổ nhào công kích trực tiếp mục tiêu,
đặc biệt là bài kiểm tra biên đội ném bom tọa độ.
Kết quả, 100% lượt bắn, ném của các sư đoàn
đều đạt khá trở lên, nhiều lượt bắn, ném đạt xuất
sắc. Các phi công, tổ bay đều hoàn thành tốt yêu
Biên đội máy bay SU-22 thực hành công kích mục
cầu kỹ thuật, chiến thuật, bảo đảm an toàn tuyệt
tiêu. Ảnh: Nam Yến.
đối.
Lê Hùng Khoa
http://www.qdnd.vn/ .- 2014
(ngày 23 tháng 4)
____________________________________________

NGÖÔØI CAÙN BOÄ CHÆ HUY TAÄN TUÏY, TRAÙCH NHIEÄM

T

rong quá trình thực hiện nhiệm vụ, anh luôn
nhận thức, xác định rõ trách nhiệm trên từng
lĩnh vực công tác được phân công phụ trách, luôn
có kế hoạch, sắp xếp chương trình, công việc cụ
thể, khoa học, phát huy vai trò nêu gương nhất là
về đạo đức, lối sống, lễ tiết tác phong, ý thức tổ
chức kỷ luật, trách nhiệm phục vụ bộ đội, thực
hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”…

Anh là Trung tá Đặng Văn Ngạch, hiện là
Trưởng Ban Hậu cần-Kỹ thuật (HC-KT), Ban Chỉ
huy quân sự (Ban CHQS) huyện đảo Phú Quý.
Anh Ngạch sinh năm 1971, quê Đức Ninh, Đồng

Hới, Quảng Bình, ra công tác tại huyện đảo Phú
Quý (Bình Thuận) từ năm 1994; 20 năm qua anh
luôn gắn bó với nghiệp quân ngũ của mình trên
đảo tiền tiêu.
Trong những năm qua, với chức trách, nhiệm
vụ được giao, bản thân anh luôn ý thức trách
nhiệm, tận tụy với công việc, chủ động tự giác tự
rèn phẩm chất đạo đức cách mạng, chấp hành
nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệnh, kỷ luật
của quân đội; ra sức học tập, trao dồi bản lĩnh
chính trị, lý luận và nghiệp vụ chuyên trách; nhất là
tích cực thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị
03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) mà cấp ủy và
đơn vị đã quán triệt, triển khai; qua đó, anh luôn
thể hiện là tấm gương tiêu biểu với những việc làm
cụ thể, thiết thực cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị
noi theo.
Trung tá Ngạch chân tình tâm sự, dù ở cương
vị, lĩnh vực nào, bản thân anh cũng luôn phấn đấu,
tu dưỡng, học tập, rèn luyện, quyết tâm hoàn
thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Trong
quá trình thực hiện nhiệm vụ, anh luôn nhận thức,
xác định rõ trách nhiệm trên từng lĩnh vực công tác
được phân công phụ trách, luôn có kế hoạch, sắp
xếp chương trình, công việc cụ thể, khoa học, phát
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huy vai trò nêu gương nhất là về đạo đức, lối sống,
lễ tiết, tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật, trách
nhiệm phục vụ bộ đội, thực hiện “cần, kiệm, liêm,
chính, chí công vô tư”, tích cực đấu tranh phòng,
chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu
hiện tiêu cực khác. Kịp thời tham mưu cho Đảng
ủy, Ban Chỉ huy tổ chức duy trì bảo đảm lượng dự
trữ vật chất sẵn sàng chiến đấu đủ về số lượng, tốt
về chất lượng, chỉ tiêu qui định; tham mưu cho
Ban CHQS huyện lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị
thực hiện đúng, đủ chế độ tiền ăn tăng thêm cho
bộ đội theo qui định của Bộ Quốc phòng.
Anh Ngạch cho biết, do tình hình giá cả biến
động, vì vậy, việc duy trì và nâng cao chất lượng
đời sống bộ đội luôn là vấn đề luôn được quan tâm
hàng đầu; giải pháp đẩy mạnh tăng gia sản xuất
để nâng cao chất lượng bữa ăn, bảo đảm đầy đủ
cho bộ đội ăn ngon, ăn hết tiêu chuẩn đã được
đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ, đạt kết quả tốt.
Hệ thống bảng biển nhà ăn, nhà bếp được thể
hiện đầy đủ theo đúng quy định. Dụng cụ cấp
dưỡng được thống nhất, bảo quản vệ sinh và bảo
đảm duy trì chia ăn theo định suất; quy định cân,
đong, đo, đếm tay ba, kinh tế công khai hàng
ngày, hàng tháng được thực hiện nghiêm túc; chế
độ cấp phát, mang mặc cho cán bộ, chiến sĩ luôn
kịp thời, đầy đủ theo tiêu chuẩn, chế độ qui định
đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quy; các chế độ
kiểm nghiệm, thu hồi, thanh quyết toán được thực
hiện nghiêm túc chặt chẽ.
Bên cạnh đó, chỉ huy Ngạch luôn xông xáo,
sâu sát, trực tiếp thường xuyên chỉ đạo, quán triệt
các đơn vị thực hiện nghiêm việc tiết kiệm chất
đốt, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chăn nuôi, bảo
đảm thực hiện tốt các chỉ tiêu theo Chỉ thị 158 của
Tư lệnh Quân khu. Hiện nay, 100% đầu mối cơ
quan, đơn vị trực thuộc lực lượng vũ trang huyện
tự bảo đảm đủ nguồn rau, củ, quả không phải mua
ngoài thị trường. Năm 2013, tổng thu từ tăng gia
sán xuất, chăn nuôi đạt trên 677 triệu đồng; chi ăn
thêm hàng ngày và các ngày lễ, tết cho bộ đội gần
320 triệu đồng. Công tác phòng ngừa dịch bệnh,
_________________________________________

- 28 chăm sóc sức khỏe cho bộ đội luôn thực hiện tốt
(đạt 99,7%). Phối hợp với bệnh viện quân - dân y
huyện tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ,
sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân
viên quốc phòng; phong trào xây dựng và quản lý
doanh trại xanh - sạch - đẹp được đẩy mạnh; thời
gian qua, từ nguồn tăng gia sản xuất, chăn nuôi,
ngày công lao động của cán bộ, chiến sỹ đã góp
phần xây dựng nề nếp chính qui, cảnh quan môi
trường các đơn vị xanh - sạch - đẹp với tổng giá trị
trên 200 triệu đồng.
Đồng thời, anh Ngạch đã tham mưu cho Đảng
ủy, Ban Chỉ huy bảo đảm kịp thời đủ số lượng,
chất lượng, đúng chủng loại vũ khí trang bị kỹ
thuật (VKTBKT) theo qui định của quân khu và
tỉnh. Tổ chức cấp phát kịp thời VKTBKT cho các
đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện và diễn tập theo
kế hoạch; hệ thống kho tàng VKTBKT được bảo
đảm an toàn tuyệt đối. Việc quán triệt, thực hiện
Chỉ thị 235 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu, mà
trọng tâm là xây dựng chi bộ “4 tốt”, đảng viên “5
tốt” đi vào chiều sâu gắn với việc thực hiện Chỉ thị
333/CT-TL của Tư lệnh Quân khu và Chỉ thị 407
của Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh và Cuộc vận
động 50 về “quản lý, khai thác VKTBKT tốt bền, an
toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” đã trở thành
nội dung, tiêu chí thi đua thường xuyên trong lực
lượng vũ trang toàn huyện.
Thành tích của bản thân anh đã góp phần tạo
nên thành tích chung của tập thể cán bộ, chiến sĩ
các đơn vị lực lượng vũ trang huyện. Theo anh
Ngạch, trong thời gian tới, bản thân và tập thể cán
bộ, chiến sĩ đơn vị sẽ quyết tâm nỗ lực phấn đấu
nhiều hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
cấp trên giao, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
lãnh đạo, chỉ đạo công tác hậu cần - kỹ thuật của
lực lượng vũ trang địa phương trong tình hình mới.
Kỳ Danh
http://www.tuyengiao.vn/ .- 2014
(ngày 28 tháng 5)

Hoäi NCT phöôøng Phuù Haøi, Tp. Phan Thieát – tænh Bình Thuaän:

PHAÙT HUY VAI TROØ THAM MÖU
Trong năm 2013 và quý I/2014, Hội Người cao tuổi phường tham mưu với Đảng uỷ, UBND triển
khai thành lập Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi. Dịp Tết Giáp Ngọ, Hội Người cao
tuổi phường tổ chức họp mặt và tặng 115 suất quà cùng 23 triệu đồng cho người cao tuổi có hoàn
cảnh khó khăn. Thăm hỏi ốm đau 7 cụ, phúng viếng đưa tiễn 3 hội viên qua đời với số tiền 1,3 triệu
đồng. Hội phối hợp với chính quyền vận động các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và
ngoài tỉnh ủng hộ 274 suất quà và 500kg gạo trị giá 62,16 triệu đồng giúp đỡ các hộ nghèo, cận
nghèo. Phối hợp với ngành Y tế lập sổ quản lí sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi nơi cư trú theo
luật định.
Việt Quang
http://nguoicaotuoi.org.vn/ .- 2014 (ngày 23 tháng 4)
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LÖÏA CHOÏN COÂNG KHAI, CHUÛ ÑOÄNG BOÀI DÖÔÕNG

N

hững năm gần đây, Bình Thuận là một
trong những địa phương luôn hoàn thành
tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi thanh niên
nhập ngũ. Đặc biệt, đảng viên nhập ngũ hằng năm
ở Bình Thuận chiếm tỷ lệ khá cao và rất ổn định.
Đại tá Phạm Văn Long, Phó bí thư Thường trực
Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bình
Thuận đã trao đổi với phóng viên Báo Quân đội
nhân dân xung quanh vấn đề này.

Đại tá Phạm Văn Long.

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, Bình Thuận
là địa phương còn không ít khó khăn, lại có nhiều
đồng bào dân tộc thiểu số, song những năm gần
đây, đảng viên nhập ngũ ở Bình Thuận chiếm tỷ lệ
khá cao. Chắc địa phương đã có những chính
sách đặc biệt?
Đại tá Phạm Văn Long: Nói có chính sách gì
thì chưa hẳn, song đây là vấn đề được cấp ủy,
chính quyền các cấp ở Bình Thuận đặc biệt quan
tâm. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn
phát triển Đảng được Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp ở
Bình Thuận xác định là nhiệm vụ chính trị, đồng
thời là giải pháp để tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng và cũng chính là sự bảo đảm việc thực hiện
thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng
ngay từ cơ sở. Vì vậy, công tác phát triển đảng
viên mới ở Bình Thuận không chỉ nhằm hoàn
thành chỉ tiêu tỷ lệ đảng viên nhập ngũ hằng năm
theo quy định của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 7
giao, mà cốt yếu chính là thực hiện nhiệm vụ xây
dựng Đảng. Tuy nhiên, để đạt được kết quả như
những năm vừa qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã
làm tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành các
văn bản chỉ đạo hết sức cụ thể để cấp ủy từng cấp
thấy rõ trách nhiệm, chủ động xây dựng kế hoạch
triển khai thực hiện. Theo đó, năm 2014, chỉ tiêu
mà Đảng ủy Quân khu 7 giao cho Bình Thuận phải
bảo đảm 2% đảng viên nhập ngũ so với tổng chỉ
tiêu tuyển quân, nhưng tỉnh đã có 3,29% đảng viên
nhập ngũ. Điều đáng nói, 100% đảng viên trẻ nhập
ngũ ở Bình Thuận trong những năm vừa qua đều
được cấp ủy các cấp kết nạp trước đó từ 6 tháng
trở lên.
PV: Đảng viên nhập ngũ đều được kết nạp
trước từ 6 tháng cho thấy địa phương rất chủ động

trong việc tạo nguồn phát triển Đảng, thưa đồng
chí?
Đại tá Phạm Văn Long: Không chỉ chủ động
mà qua cách làm này, cấp ủy từng cấp còn rất chú
trọng đến chất lượng đảng viên mới. Trước đây,
cũng có năm, có địa phương chưa thực sự quan
tâm đến việc bồi dưỡng kết nạp Đảng đối với
thanh niên nhập. Đảng viên nhập ngũ chỉ được kết
nạp trước khi lên đường chưa đủ 6 tháng, thậm
chí có trường hợp chỉ được kết nạp trước vài tuần,
nên chất lượng chưa cao. Nhìn thẳng vào thực tế,
thấy rõ những hạn chế nêu trên, Tỉnh ủy Bình
Thuận đã chỉ đạo cấp ủy các cấp tiến hành rút kinh
nghiệm, đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể
về việc bồi dưỡng, kết nạp Đảng đến từng quần
chúng. Tỉnh ủy giao cho Thường vụ Đảng ủy Quân
sự và Bộ CHQS tỉnh tăng cường kiểm tra, nắm
chắc tình hình, tham mưu cho Tỉnh ủy và cấp ủy
các cấp có biện pháp xử lý những tập thể, cá nhân
thực hiện có biểu hiện hình thức. Đến nay, 100%
cấp ủy các cấp đều xây dựng được kế hoạch phát
triển Đảng của cấp mình. Kế hoạch phát triển
Đảng ở từng cấp không chỉ thể hiện những con số
đơn thuần mà còn xác định rất rõ họ tên, địa chỉ
của quần chúng được theo dõi, giúp đỡ; thời gian
theo dõi, giúp đỡ; thời gian kết nạp quần chúng
vào Đảng. Kế hoạch phát triển Đảng ở từng cấp
đều được công khai ngay tại cơ sở. Điều này
không chỉ tăng thêm trách nhiệm của đảng viên
được cấp ủy giao theo dõi, giúp đỡ quần chúng,
mà còn phát huy được vai trò giám sát của nhân
dân đối với từng trường hợp cụ thể. Theo đó,
những năm qua, quần chúng được kết nạp vào
Đảng ở Bình Thuận có chất lượng rất cao; thể hiện
rõ vai trò, trách nhiệm ngay từ trước khi được kết
nạp.
PV: Việc phát huy vai trò tiên phong gương
mẫu của những đảng viên này sau khi hoàn thành
nghĩa vụ quân sự ở Bình Thuận có điều gì đáng
lưu tâm, thưa đồng chí?
Đại tá Phạm Văn Long: Tôi nghĩ rằng, đây
cũng không phải là vấn đề riêng của Bình Thuận.
Thực tiễn cho thấy, nếu không phát huy được vai
trò tiên phong gương mẫu của những đảng viên
sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa
phương sẽ phần nào làm ảnh hưởng đến chất
lượng công tác xây dựng Đảng; ảnh hưởng đến uy
tín của Đảng ở cơ sở. Nhận thức rõ vấn đề này,
Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy
chỉ đạo các địa phương nghiên cứu, bố trí, nhằm
sử dụng hiệu quả số đảng viên sau khi hoàn thành
nhiệm vụ. Mặt khác, ở từng địa phương trong tỉnh
cũng có những cách làm rất sáng tạo. Nhiều địa
phương đã chủ động liên hệ với các trường dạy
nghề, đồng thời hỗ trợ một phần kinh phí để đào
tạo những ngành, nghề mà địa phương có thế
mạnh. Cách làm này không chỉ góp phần “giữ
chân” đảng viên trẻ mà còn tạo điều kiện để họ
phát huy khả năng, trí tuệ xây dựng địa phương
phát triển. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số đảng
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viên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, do
không tìm được việc làm ở địa phương nên phải đi
làm ăn ở các nơi khác. Số đảng viên này đến nay
Bình Thuận cũng chưa có cách nào quản lý thực
sự hiệu quả. Vì vậy, chúng tôi kiến nghị, Trung
ương cần sớm nghiên cứu, thành lập một loại hình
tổ chức đảng phù hợp để họ vừa có thể tìm được

- 30 việc làm, vừa có nơi tham gia sinh hoạt Đảng theo
đúng quy định của Điều lệ Đảng.
PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!
Long Anh Tuân
http://www.qdnd.vn/ .- 2014
(ngày 28 tháng 5)

________________________________________

BÑBP Bình Thuaän:

“Ñieåm saùng” veà coâng taùc tuyeân truyeàn bieån , ñaûo

B

ình Thuận có bờ biển dài 192km, với vũng
lãnh hải rộng 52.000km², là một trong 3 ngư
trường lớn nhất của Việt Nam. Trong những năm
qua, BĐBP Bình Thuận đã làm tốt công tác tuyên
truyền biển đảo, qua đó góp phần nâng cao nhận
thức của người dân trong vấn đề bảo vệ chủ
quyền, an ninh biên giới, biển đảo. Để bạn đọc
hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Báo Biên
phòng đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Văn
Thường, Chính ủy BĐBP Bình Thuận.

Đại tá Nguyễn Văn Thường.

PV: Hiện nay, biển đảo đang là một vấn đề
"nóng bỏng" được dư luận hết sức quan tâm,
BĐBP Bình Thuận đã có những hoạt động gì để
nâng cao nhận thức và định hướng cho người dân
trên địa bàn về vấn đề biển đảo, thưa đồng chí?
Đại tá Nguyễn Văn Thường: Qua các
phương tiện thông tin đại chúng, Đảng ủy, Bộ Chỉ
huy BĐBP hiểu rất rõ về tình hình biển, đảo hiện
nay và xác định trách nhiệm làm cho mọi người
dân trên địa bàn có nhận thức đúng đắn, bảo vệ
vững chắc vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ
quốc. Theo đó, Phòng Chính trị BĐBP Bình Thuận
căn cứ vào Kế hoạch số 305/KH-BCHBP của Bộ
Chỉ huy để chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị cơ sở
xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ở cấp
mình. Cụ thể, BĐBP Bình Thuận đã tổ chức tuyên
truyền nội dung Tuyên bố về cách ứng xử của các
bên ở Biển Đông (DOC) cho 2.180 cán bộ, giáo
viên, sinh viên, học sinh trường Cao đẳng Cộng
đồng, trường Trung học cơ sở Tân Thuận/ Hàm
Thuận Nam và cán bộ, đoàn viên khối các cơ quan
tỉnh. BĐBP tỉnh còn phối hợp với các ban, ngành,

đoàn thể địa phương tổ chức 35 buổi chiếu phim
tài liệu "Hoàng Sa, Trường Sa - Nơi ghi dấu hồn
thiêng đất nước" và trưng bày tài liệu phản ánh
quá trình quy thuộc Biển Đông qua 23 tấm bản đồ
từ cuối đời nhà Thanh đến thời kỳ Trung Hoa dân
quốc cho 684 lượt cán bộ, chiến sĩ và hơn 3.000
lượt người xem.
Bên cạnh đó, đơn vị đã chủ động phối hợp với
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng
Công ty Dầu khí, Công ty Khí miền Đông Nam bộ
để tuyên truyền Luật Biển Việt Nam; Nghị định 161
của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới biển;
chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo; phát tờ rơi
về bảo đảm an ninh, an toàn dầu khí, bảo vệ
đường ống dẫn khí dưới biển cho 3.232 lượt cán
bộ các ban, ngành, đoàn thể và các cơ sở du lịch,
chủ các phương tiện nghề cá của các địa phương
như: Tuy Phong, Phú Quý, La Gi, Phan Thiết. Đặc
biệt, BĐBP tỉnh đã phối hợp với Sở Thông tin và
Truyền thông triển khai thực hiện có hiệu quả
chương trình phối hợp về công tác thông tin,
truyền thông và thông tin đối ngoại trong khu vực
biên giới biển, đảo giai đoạn 2011-2020. Phối hợp
với Sở Tư pháp, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh
giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Biển
Việt Nam. Xây dựng 7 chuyên mục, 12 phóng sự,
56 tin, bài tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo
trên sóng phát thanh - truyền hình của tỉnh và báo
Bình Thuận. Duy trì tốt chuyên mục "Vì chủ quyền
an ninh biên giới biển" theo định kỳ mỗi tháng/lần.
Ở tuyến cơ sở, năm 2013, các đồn BP trực thuộc
BĐBP tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn
thể địa phương tổ chức tuyên truyền được 55
buổi/3.455 lượt người tham gia.
PV: Công tác tuyên truyền của BĐBP Bình
Thuận gặp những khó khăn tồn tại gì, thưa đồng
chí?
Đại tá Nguyễn Văn Thường: Thực tế cho
thấy, công tác tuyên truyền biển, đảo trong những
năm qua đạt được nhiều kết quả đáng mừng,
nhưng vẫn còn tồn tại một số khó khăn như: Đội
ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền của lực
lượng BĐBP Bình Thuận chủ yếu là kiêm nhiệm;
trình độ, kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền
miệng còn hạn chế, do đó có ảnh hưởng nhất định
đến chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền.
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Bên cạnh đó, vùng biển rộng, nhiều đảo, điều
kiện thời tiết khí hậu biển khắc nghiệt, ngư dân
đánh bắt xa bờ, phương tiện thông tin duy nhất
của họ là bộ đàm, ra-đi-ô. Khi cần thiết thì phải
ngư dân dùng bộ đàm liên lạc với gia đình, địa
phương và BĐBP. Tuy nhiên, do tập quán và
muốn "độc quyền" khu vực biển nhiều hải sản, khá
nhiều ngư dân thường bí mật ngư trường nên họ
tự cô lập mình, cắt đứt hoàn toàn liên lạc trong
thời gian dài, gây khó khăn cho công tác tuyên
truyền và tìm kiếm cứu nạn. Đơn vị đã áp dụng
nhiều hình thức tuyên truyền, hình thức nào cũng
có điểm mạnh, điểm hạn chế nhất định. Tuyên
truyền miệng thì khó khăn vì các ngư dân thường
xuyên trên biển, hoạt động phân tán; phát tờ rơi thì
phải biên soạn tài liệu, biên soạn dài thì bà con
không nhớ hết, ngắn thì không đủ nội dung... Các
chương trình cổ động, sân khấu hóa chưa thực sự
hấp dẫn, lôi cuốn bà con đến xem. Thêm vào đó, ý
thức của người dân ở một số địa phương về vấn
đề này còn hạn chế, chính vì vậy, công tác tuyên
truyền chưa đạt được như kỳ vọng.
PV: Năm 2014, công tác tuyên truyền biển,
đảo của BĐBP Bình Thuận sẽ tập trung vào những
nội dung cơ bản gì, thưa đồng chí?
Đại tá Nguyễn Văn Thường: Năm 2014,
chúng tôi sẽ chỉ đạo các đơn vị tăng cường phổ
biến và giáo dục những kiến thức cơ bản, các văn

- 31 bản pháp luật về biển, đảo như: Luật Biển Việt
Nam, Công ước của Liên hiệp quốc về Luật Biển
năm 1982 mà Việt Nam là thành viên; Tuyên bố về
cách ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC),
Bộ Quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông
(COC) khi được các bên thông qua và Tuyên bố
về nguyên tắc 6 điểm của ASEAN về Biển Đông.
Ngoài ra, BĐBP Bình Thuận sẽ tích cực tuyên
truyền và nhân rộng các mô hình, điển hình về
phát triển kinh tế biển, đảo; các mô hình hợp tác,
tổ đội đoàn kết hợp tác hỗ trợ nhau trên biển, đẩy
mạnh phát triển kinh tế - xã hội các vùng biển.
Chúng tôi còn tập trung đẩy mạnh tuyên truyền
về các chính sách khuyến khích nhân dân định cư
ổn định, lâu dài trên đảo, đầu tư sản xuất đánh bắt
thủy, hải sản, làm ăn dài ngày trên biển; quản lý,
bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, môi
trường biển, kiến thức về tìm kiếm, cứu hộ, cứu
nạn, về dự báo thời tiết, về phòng, chống thảm
họa thiên tai, biến đổi khí hậu, mực nước biển
dâng và triển khai thực hiện tốt Đề án "Tăng
cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và
nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 2016".
Bình Minh
http://www.bienphong.com.vn/ .- 2014
(ngày 29 tháng 4)
__________________________________________

HAØM TRÍ SAÉP CAÙN ÑÍCH

S

au hơn 3 năm xây dựng NTM, đến nay xã
Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình
Thuận) đã hoàn thành 15/19 tiêu chí.

Xã Hàm Trí đưa các giống lúa chất lượng vào SX

Hiện, chính quyền và người dân nơi đây đang
tiếp tục nỗ lực để cán đích NTM vào cuối năm nay.
Năm 2009, xã Hàm Trí được chọn làm xã điểm
xây dựng NTM của tỉnh Bình Thuận và huyện Hàm
Thuận Bắc. Ngay sau đó, Đảng bộ, chính quyền
xã Hàm Trí đã tiến hành thành lập Ban Chỉ đạo
thực hiện Chương trình xây dựng NTM, đồng thời
đề ra nhiều nghị quyết, kế hoạch tuyên truyền cụ

thể để triển khai vận động mọi nguồn lực xây dựng
cơ sở hạ tầng và các thiết chế văn hóa cơ sở.
Trên cơ sở đó, khi đề án xây dựng NTM của
xã được phê duyệt, Ủy ban MTTQ xã nhanh chóng
phối hợp với chính quyền địa phương triển khai
hàng chục buổi học tập, tuyên truyền, vận động,
đồng thời tổ chức công khai cho dân biết, dân bàn
rồi dân làm. Với cách làm như vậy đã tạo được sự
đồng thuận, hưởng ứng cao trong nhân dân.
Theo Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã Hàm Trí,
ngoài số tiền 42 tỷ đồng huy động từ người dân,
các tổ chức và nguồn vốn từ Chương trình MTQG
xây dựng NTM, người dân Hàm Trí còn hiến hàng
ngàn mét vuông đất và ngày công lao động để
cùng với Nhà nước đầu tư xây dựng, làm mới 12
tuyến đường bê tông với chiều dài 11,49 km và
nâng cấp 19,15 km đường giao thông thôn xóm,
nội đồng; kiên cố hoá kênh cấp 1, kênh N3 Sông
Quao được 3,5 km, làm mới tuyến kênh Châu Tá
812 và mương nội đồng tuyến Bo Gò - Phú Thái
với số tiền hàng chục tỷ đồng...
Tại Hàm Trí, Cty CP đèn Rạng Đông hỗ trợ
hơn 40 triệu đồng xây dựng mô hình chiếu sáng ở
tuyến đường thôn Lâm Giang, trường tiểu học
Lâm Giang và Trạm y tế xã. Ngoài ra, người dân tổ
7 thôn Phú Thái cũng đóng góp 18 triệu động để
lắp đặt đèn đường chiếu sáng ở khu vực dân cư.
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Đối với các nguồn vốn vay phát triển SX và hỗ
trợ phát triển SX của TƯ, địa phương cũng đã
triển khai thực hiện nhiều mô hình SX hiệu quả
như: mô hình xã hội hoá giống lúa với diện tích
100 ha; mô hình ruộng lúa và bờ hoa với 8 ha; mô
hình cùng nhà nông ra đồng với 37 ha; mô hình
chăn nuôi bò lai…
"Xã Hàm Trí có 3 thôn Phú Hoà, Phú Thái
và Lâm Giang với 3 dân tộc anh em là Chăm,
Gia Rai, Kinh cùng sinh sống. Thôn Lâm Giang
có trên 90% đồng bào dân tộc sinh sống nhưng
những năm qua bà con có tinh thần hiến đất,
xây dựng NTM rất cao; trong đó có hộ bà Thông
Thị Hà hiến 800 m2 đất. Việc làm này đã được
chính quyền địa phương tuyên dương, khen
thưởng và được nhiều bà con noi theo", ông Bùi
Ngọc Tuấn.
Ông Bùi Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND xã kiêm
Trưởng Ban quản lý xây dựng NTM xã, cho biết:
Để xây dựng NTM thành công thì việc đầu tiên
chúng tôi làm là nâng cao cơ sở vật chất và tinh
thần, tăng thu nhập cho người dân.
Vì vậy, hiện mức thu nhập của người dân địa
phương đạt 23 triệu đồng/người/năm.
Tuy nhiên, để làm được điều này thì ngoài việc
phát huy hiệu quả các mô hình SX, hằng năm
chúng tôi còn triển khai thực hiện các mô hình luân
chuyển cây trồng hiệu quả như “2 lúa 1 bắp”, “2
lúa 1 dưa hấu” với diện tích 60 ha tại cánh đồng
trại lớn thôn Phú Thái.
Đồng thời chúng tôi còn phát huy hiệu quả các
công trình thuỷ lợi trên địa bàn, nhất là nguồn
nước dồi dào từ sông Quao và kênh Châu Tá 812
để tăng vụ và tăng diện tích gieo trồng từ 3.213 ha
lên 3.689 ha.

- 32 Bên cạnh đó, việc hướng dẫn bà con áp dụng
các tiến bộ KHKT vào SX cũng được chú trọng
cho nên năng suất lúa bình quân hằng năm đều
tăng. Nếu như năm 2011 năng suất lúa toàn xã chỉ
đạt từ 60 tạ/ha thì nay đạt 65 tạ/ha, nhờ đó góp
phần tăng thêm thu nhập cho bà con từ 6-10 triệu
đồng/năm.
Ông Nguyễn Lê Nguyện, nông dân thôn Phú
Thái, cho biết, gia đình ông có 5 sào ruộng. Mỗi
năm nếu gia đình SX 2 vụ lúa thì chỉ đủ trang trải
chi phí phân bón, thuốc trừ sâu và đủ ăn chứ
chẳng có dư dả. Thế nhưng, khi địa phương triển
khai xây dựng NTM, trong đó có tiêu chí nâng cao
thu nhập cho người dân thì việc triển khai các mô
hình hiệu quả như tăng vụ, luân chuyển cây trồng
đã phát huy tác dụng. Mấy năm nay gia đình ông
thực hiện mô hình “2 lúa 1 bắp" và "2 lúa 1 dưa
hấu” nên có mức thu nhập khá từ 60-70 triệu
đồng/năm.
Tương tự, gia đình ông Trần Văn Ngọc cũng
nâng cao thu nhập gia đình mình nhờ thực hiện
mô hình luân chuyển cây trồng “2 lúa 1 bắp" và "2
lúa 1 dưa hấu”. Ông Ngọc phấn khởi cho biết: “Với
diện tích 5 sào, gia đình tôi thu nhập từ 60-80 triệu
đồng/năm”.
Tính đến thời điểm này, xã Hàm Trí đã hoàn
thành 15/19 tiêu chí, còn 4 tiêu chí gồm: thuỷ lợi,
trường học, chợ, cán bộ xã đạt chuẩn đang được
chính quyền địa phương và người dân nỗ lực để
hoàn thành vào cuối năm nay.
“Với sự ủng hộ nhiệt tình của toàn thể nhân
dân và những nỗ lực của chính quyền, chúng tôi
sẽ về đích đúng hẹn”, ông Tuấn nhấn mạnh.
Kim Sơ
http://nongnghiep.vn/ .- 2014
(ngày 30 tháng 5)
_________________________________________

BÌNH THUAÄN GIAÛI QUYEÁT VIEÄC LAØM CHO LAO ÑOÄNG NOÂNG THOÂN
hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy
Qua(khóa10 X)nămvềthực
dạy nghề, bài toán việc làm cho
lao động nông thôn tại Bình Thuận đã đạt kết quả
khả quan khi tỷ lệ thất nghiệp chỉ còn dưới 3,8%.
Bình Thuận hiện có trên 350.000 lao động ở
nông thôn, đa số trước đây thường sản xuất theo
tập quán, mùa vụ. Việc áp dụng tiến bộ khoa học
kỹ thuật vào sản xuất không nhiều, dẫn đến năng
suất lao động chưa cao, hiệu quả thấp, thu nhập
và đời sống phần lớn nông dân còn khó khăn nên
sức ép việc làm ở nông thôn ngày càng tăng. Tình
trạng nông dân thiếu việc làm lúc nông nhàn trở
thành vấn đề xã hội nổi cộm, là một trong những
nguyên nhân dẫn đến di chuyển lao động từ nông
thôn ra thành thị để tìm kiếm việc làm và tăng thu
nhập, dẫn tới nhiều tệ nạn xã hội và tội phạm có
chiều hướng gia tăng.
Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về đào tạo
nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn,
nhằm tăng thêm tính hiệu quả, tỉnh Bình Thuận đã

chủ động kết hợp với nhiều cơ quan chức năng tổ
chức nhiều lớp dạy nghề, giúp người nông dân tạo
ra năng suất cao và hiệu quả trên cùng diện tích
canh tác. Công tác dạy nghề cũng chú ý đến lực
lượng lao động trong các ngành, lĩnh vực phát
triển sản phẩm lợi thế của địa phương, đảm bảo
lao động có việc làm sau khi đào tạo.

Đào tạo nghề nông thôn được quan tâm. Ảnh: TTXVN

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

Thoâng tin tö lieäu Bình Thuaän – Soá 02 naêm 2014
Ông Mai Văn Anh - Phó Giám đốc Sở Lao
động, Thương binh và Xã hội Bình Thuận cho biết:
10 năm qua, toàn tỉnh có hơn 97.000 người được
đào tạo nghề; vượt 7,1% kế hoạch đề ra. Tỷ lệ lao
động qua đào tạo nghề từ 12,7% năm 2004 tăng
lên 43,3% năm 2013. Tổng số lao động được giải
quyết việc làm trong giai đoạn này đạt gần
231.000 người. Kết quả này kéo giảm tỷ lệ thất
nghiệp trong độ tuổi lao động xuống còn 3,8% vào
năm 2013. Các địa phương trong tỉnh tổ chức
nhiều mô hình dạy nghề mang lại hiệu quả cao.
Hiện trên địa bàn tỉnh có 25 cơ sở dạy nghề (9
cơ sở dạy nghề ngoài công lập). Chương trình dạy
nghề cho lao động nông thôn đã chứng tỏ tính
thiết thực, hiệu quả. Sau khi được đào tạo, lao
động nông thôn đã góp phần thực hiện mục tiêu
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi
cơ cấu lao động nông thôn, hạn chế sự di chuyển
lao động từ khu vực nông thôn ra thành thị. Nhiều
nông dân đã biết cách chiết, ghép cây, không phải
mua cây giống mà còn tạo được cây giống chất
lượng cao. Một số học viên sau khi tốt nghiệp các
lớp đào tạo đã nhạy bén chuyển từ sản xuất nông
nghiệp sang kinh doanh dịch vụ cơ khí và giống
cây trồng có thu nhập đảm bảo cuộc sống.
Một trong những cách làm hay mang lại hiệu
quả trong công tác đạy nghề của Bình Thuận là
thực hiện mô hình dạy nghề lưu động cho nông
dân, nhất là các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa…
Các huyện Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy
Phong… đã phối hợp tổ chức các lớp đào tạo
ngắn ngày truyền đạt kỹ năng trồng, chăm sóc cao
su, cây thanh long, đan lát, dệt thổ cẩm, may công
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kiến thức mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi
có hiệu quả. Các trung tâm dạy nghề liên kết, phối
hợp với các trường cao đẳng, đại học, trung tâm,
trạm trại khuyến nông, khuyến ngư, đào tạo các
lớp chuyên ngành lái xe, thủ công mỹ nghệ, chăn
nuôi, thú y, mộc dân dụng… chuyển giao công
nghệ, hướng dẫn kinh nghiệm làm ăn cho nông
dân. Nhờ vậy, hơn 70% lao động ở nông thôn sau
học nghề có việc làm ổn định.
Mặc dù đã đạt được một số thành tích bước
đầu, song công tác đào tạo nghề cho lao động
nông thôn ở Bình Thuận cũng còn không ít khó
khăn do một bộ phận không nhỏ người lao động
chưa nhận thức đầy đủ về học nghề và việc làm
nên đăng ký học nghề còn ít, bỏ học giữa chừng
làm ảnh hưởng đến kết quả dạy nghề. Đa số các
lớp dạy nghề cho lao động nông thôn đều tổ chức
tại các địa bàn cách xa trung tâm (dạy lưu động)
nên công tác giảng dạy của giáo viên và quản lý
lớp gặp nhiều khó khăn trong khi điều kiện phục vụ
chưa đảm bảo. Ngoài ra, đội ngũ giáo viên dạy
nghề vẫn còn thiếu so với nhu cầu…
Tỉnh Bình Thuận phấn đấu đến năm 2015,
nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo bằng các hình
thức đạt 55%, bình quân mỗi năm giải quyết việc
làm cho 24.000 lao động. Cuối năm 2015, toàn
tỉnh giảm tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động
xuống dưới 3,5%.
Nguyễn Thanh
http://baotintuc.vn/ .- 2014
(ngày 3 tháng 5)
_________________________________________

BÌNH THUAÄN GIAÛI QUYEÁT KHOÂ HAÏN CHO HUYEÄN HAØM THUAÄN NAM

N

gày 5/5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bình Thuận cho biết: Kênh chuyển nước từ hồ
Sông Móng về hồ Tân Lập đã chính thức mở nước.
Việc đưa công trình vào sử dụng góp phần chuyển
nước về cho huyện Hàm Thuận Nam giải quyết tình
hình khô hạn hiện nay.

Sau 1 năm thi công, tuyến kênh chuyển nước
về cho huyện Hàm Thuận Nam đã hoàn tất. Đây là
công trình trọng điểm của tỉnh, nhằm chống
hạn cho huyện Hàm Thuận Nam, do đó các đơn vị thi
công đã dồn sức tập trung cho công trình này. Tuyến
kênh chuyển nước từ hồ Sông Móng về hồ Tân Lập

có chiều dài hơn 21 km, với tổng mức đầu tư hơn 78
tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Tuyến kênh đi qua
nhiều địa hình phức tạp, trong đó một số điểm vướng
đá ngầm nên việc thi công rất khó khăn.
Theo ông Mai Kiều, Giám đốc Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn Bình Thuận, việc đưa nước
về hồ Tân Lập đã giúp cho hơn 3.000 hộ dân của
trung tâm huyện và các xã lân cận sẽ có nước sinh
hoạt và hàng ngàn hécta thanh long bị thiếu nước.
"Về lâu dài thì có thể khẳng định Hàm Thuận Nam sẽ
không còn hồi hộp lo hạn khi mùa khô đến nữa. Bởi
tuyến kênh chuyển nước này, ngoài cung cấp nước
sinh hoạt cho huyện, còn đảm nhận nước
tưới cho hơn 4.000 ha đất sản xuất nông nghiệp của
4 xã: Hàm Thạnh, Hàm Cường, Hàm Minh và xã Tân
Lập một cách ổn định", ông Mai Kiều nhấn mạnh.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bình Thuận, thị xã La Gi cũng đang trong tình trạng
hạn hán. Tỉnh đang phải đưa nước từ hồ Sông Dinh
3 về đập Đá Dựng để duy trì hoạt động của Nhà máy
nước La Gi, cung cấp nước sinh hoạt cho người dân.
Nguyễn Thanh
http://www.tinmoitruong.vn/ .- 2014
(ngày 5 tháng 5)
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Phaù boû saân golf Phan Thieát ñeå Xaâ
Xaây döïng khu ñoâ thò

N

gày 10.5, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận
phát đi thông báo cho biết, tại cuộc họp của
Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận trong hai
ngày 8 và 9.5, tập thể Ban thường vụ Tỉnh ủy
đồng ý thông qua chủ trương của UBND tỉnh
Bình Thuận, cho phép chuyển đổi mục đích sử
dụng đất của sân golf Phan Thiết (nằm trong dự
án Ocean Dunes, phường Phú Thủy và Thanh
Hải, thành phố Phan Thiết) sang đất ở đô thị.
Sân golf Phan Thiết hiện đã ngừng hoạt
động
Theo đó, tỉnh sẽ chỉ đạo các sở ngành tiếp
tục lấy ý kiến các bộ liên quan để UBND tỉnh có
văn bản trình Thủ tướng quyết định.

Sân golf Phan Thiết rộng gần 63 ha, do tỉ
phú Mỹ Larry Hillblom xây dựng từ năm 1994.
Trải qua nhiều chủ đầu tư khác nhau, đến cuối
năm 2013 được Tập đoàn Rạng Đông (Bình
Thuận) tiếp nhận.
Đầu năm 2014, do không hiệu quả trong
kinh doanh, nên Rạng Đông xin chuyển mục
đích sử dụng để xây dựng công viên và đô
thị ven biển và đã được tập thể UBND tỉnh Bình
Thuận đồng ý sau đó.
Quế Hà
Thanh niên.- 2014.- Số 131
(ngày 11 tháng 5).- Tr.17
Cùng đưa tin: Pháp luật TP.HCM số121
__________________________________________

SAÂN GOLF PHAN THIEÁT VAÃN TRONG QUY HOAÏCH ÑEÁN NAÊM 2020

T

rong danh mục các sân golf dự kiến phát
triển đến năm 2020 ban hành kèm quyết
định số 795/QĐ-TTg của Thủ tướng Nguyễn
Tấn Dũng vẫn còn tên sân golf Phan Thiết (Bình
Thuận).

Sân golf Phan Thiến vẫn nằm trong danh mục 96 sân
golf quy hoạch đến năm 2020 của Chính phủ - Ảnh:
Nguyễn Nam

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết
định số 795/QĐ-TTg điều chỉnh, bổ sung danh
mục các sân golf dự kiến phát triển đến năm
2020 ban hành kèm quyết định số 1946/QĐ-TTg
ngày 26-11-2009 của Thủ tướng Chính phủ về
việc phê duyệt quy hoạch sân golf VN đến năm
2020.
Quyết định trên đưa chín sân golf và giai
đoạn 2 của một sân golf ra khỏi danh mục các
sân golf dự kiến phát triển đến năm 2020. Đồng
thời bổ sung 15 sân golf vào danh mục các sân
golf dự kiến phát triển đến năm 2020.
Cụ thể, chín sân golf đưa ra khỏi danh mục
các sân golf dự kiến phát triển đến năm 2020

nằm tại các tỉnh Hòa Bình, Quảng Ninh, Thừa
Thiên-Huế, Bình Thuận, Khánh Hòa, Long An,
Lâm Đồng, Đồng Nai.
15 sân golf được bổ sung nằm tại các tỉnh
Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên,
Yên Bái, Hải Phòng, Hà Nam, Thanh Hóa, Thừa
Thiên-Huế, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An.
Quyết định trên giao Bộ Kế hoạch và đầu tư
lập đề án nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung một số
nội dung về tiêu chí và điều kiện hình thành sân
golf tại quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26-112009, các quy định cấp phép, khai thác và quản
lý sân golf cho phù hợp với tình hình thực tế,
trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2015.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký (26-52014). Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan
ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ,
chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung
ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Đáng chú ý là trong danh mục danh mục các
sân golf dự kiến phát triển đến năm 2020 ban
hành kèm quyết định số 795/QĐ-TTg vẫn còn
tên sân golf Phan Thiết (Bình Thuận).
Trước đó, Tỉnh ủy Bình Thuận đã ra thông
báo đồng ý để UBND tỉnh Bình Thuận báo cáo
và đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép
chuyển đổi mục đích sử dụng toàn bộ diện tích
620.656m2 đất sân golf Phan Thiết sang xây
dựng khu đô thị của Công ty cổ phần Rạng
Đông (Tập đoàn Rạng Đông).
Nguyễn Nam
http://tuoitre.vn/ .- 2014
(ngày 28 tháng 5)
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Toå hôïp taùc ñoaø
ñoaøn keát treân bieån

T

rong những ngày qua, trước những hành động
ngang ngược của Trung Quốc về việc đặt giàn
khoan trái phép trên vùng đặc quyền kinh tế và
thềm lục địa của Việt Nam, ngư dân tỉnh Bình
Thuận vẫn quyết tâm ra khơi bám biển khai thác
hải sản và bảo vệ vững chắc vùng biển đảo thiêng
liêng của Tổ quốc.

Ngư dân Bình Thuận ra khơi bám biển.

Theo thông tin từ Chi cục Thủy sản Bình
Thuận, hiện nay toàn tỉnh có khoảng 300 tàu cá
với hơn 2.500 ngư dân đang đánh bắt trên vùng
biển Trường Sa. Bên cạnh đó, còn hàng trăm tàu
dịch vụ hậu cần hải sản cũng đang hoạt động trên
vùng biển này để hỗ trợ ngư dân bám biển dài
ngày. Tại cảng cá Phan Thiết, La Gi, Liên
Hương…, những ngày này tấp nập tàu cá vào bờ
sau chuyến đi biển dài ngày, cũng như những tàu
cá đang chuẩn bị ngư cụ tiếp tục ra khơi.
Ngư dân Nguyễn Trần Nghĩa (Phan Thiết) cho
biết: “Vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt
Nam. Ngư dân chúng tôi ra Biển Đông đánh bắt
hải sản, dù phía Trung Quốc đang có những hành
động trái phép đến vùng biển của nước ta. Cuộc
sống gắn liền với biển đảo quê hương, nên chúng
tôi sẽ tiếp tục gắn bó, không e ngại gì cả. Khi tôi ra
khơi, bên cạnh các tàu cá của bà con ngư dân,
còn có các lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư,
biên phòng hỗ trợ. Bởi vậy, ngư dân chúng tôi
không đơn độc, mà luôn được tiếp sức để yên tâm
vươn khơi, đánh bắt tại các vùng biển của Tổ
quốc”.

Tàu đánh bắt xa bờ trên đảo Phú Quý (Bình Thuận).

Để hỗ trợ ngư dân bám biển, thời gian qua,
tỉnh Bình Thuận đã triển khai nhiều chính sách
thiết thực, trong đó việc thành lập các mô hình tổ,
đội đoàn kết sản xuất trên biển. Sự ra đời của

Nghiệp đoàn nghề cá Bình Hưng (Phan Thiết) đã
được ngư dân đồng tình ủng hộ và được Tổng
Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá cao. Sau
đó, các nghiệp đoàn nghề cá ở các huyện Tuy
Phong, Phú Quý và thị xã La Gi tiếp tục được
thành lập. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 4 nghiệp
đoàn nghề cá với tổng số 54 tàu và 600 đoàn viên.
Bà Lê Thị Bạch Phượng, Chủ tịch Liên đoàn
Lao động tỉnh Bình Thuận cho biết: “Việc thành lập
các nghiệp đoàn nghề cá đã góp phần nâng cao
nhận thức của ngư dân và chăm lo đời sống cũng
như bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho ngư
dân. Các thuyền trưởng và ngư dân an tâm hơn
trong việc ra khơi, bám biển, cùng nhau hỗ trợ khi
có sự cố xảy ra...”. Hiện nay, toàn tỉnh có gần
8.000 tàu thuyền, với tổng công suất gần 738.000
CV; trong đó có khoảng 650 tàu thuyền công suất
lớn đánh bắt xa bờ, làm dịch vụ hậu cần, thu mua,
sơ chế sản phẩm trên biển.
Bên cạnh các nghiệp đoàn nghề cá, từ năm
2008 đến nay, tỉnh Bình Thuận đã thành lập trên
600 tổ đoàn kết đánh bắt trên biển với sự tham gia
của hơn 4.000 thuyền công suất lớn. Đây là mô
hình hợp tác giúp đỡ nhau trong khai thác, tiêu thụ
sản phẩm, trao đổi kinh nghiệm đánh bắt hải sản
và hỗ trợ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố
trên biển, đồng thời góp phần bảo vệ, an ninh trật
tự, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển.
Có thể nói, hàng nghìn tàu Bình Thuận đang
đánh bắt trên vùng biển Việt Nam là một sức mạnh
vững chắc khẳng định chủ quyền, góp phần bảo
vệ vùng biển đảo của Tổ quốc. Ông Đỗ Minh
Thông, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá thị xã La Gi
cho biết: Chúng tôi kêu gọi bà con ngư dân nghiệp
đoàn tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết trên
biển, kiên định bám sát ngư trường tiếp tục khai
thác, đánh bắt hải sản, bảo vệ ngư trường truyền
thống, góp phần cùng đồng bào cả nước bảo vệ
chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Những
tàu cá trong nghiệp đoàn đều đang hành nghề trên
vùng biển Trường Sa. Mọi diễn biến xảy ra trên
biển đều được anh em trong nghiệp đoàn thông tin
cho nhau để nắm bắt tình hình.
Theo Chi cục Thủy sản Bình Thuận, việc
Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép tại vùng biển
Việt Nam đã cản trở đến việc đánh bắt cá của ngư
dân tại khu vực này.
Để tiếp thêm sức mạnh cho ngư dân, Chi đoàn
của các Sở, Ban ngành trong tỉnh đã tặng cờ Tổ
quốc cho các ngư dân. Những lá cờ đỏ sao vàng
tung bay kiêu hãnh trên mỗi chiếc thuyền là hành
động khẳng định chủ quyền của đất nước, của dân
tộc. Cùng với ngư dân cả nước, hàng ngày ngư
dân Bình Thuận vẫn háo hức ra khơi, cùng sát
cánh bên nhau bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ nước
nhà.
Nguyễn Thanh
http://baotintuc.vn/ .- 2014
(ngày 21 tháng 5)
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NGÖ DAÂN CÖÔNG QUYEÁT BAÙM BIEÅN

N

gày 13.5, ông Huỳnh Quang Huy, Chi cục
trưởng Chi cục Thủy sản Bình Thuận cho
biết, đã bắt đầu vào mùa cá nam, hiện nay có
khoảng 300 tàu cá với 2.600 ngư dân của tỉnh
Bình Thuận đang đánh bắt trên vùng biển Trường
Sa.

Ngư dân Bình Thuận vẫn ra khơi bám biển Trường Sa.

Tất cả các tàu này là tàu có công suất máy
lớn, với khoảng 150 tàu của bà con ngư dân đảo

ÑOÄI TAØU

P

“haäu caàn”

Phú Quý, còn lại là tàu của thành phố Phan Thiết,
thị xã La Gi và thị trấn Phan Rí Cửa.
Cũng theo ông Huỳnh Quang Huy, mặc dù tình
hình trên biển hết sức phức tạp khi Trung Quốc
ngang nhiên đặt dàn khoan trái phép vào lãnh hải
Việt Nam, nhưng bà con ngư dân Bình Thuận
không hề nao núng.
Sáng 13.5, nhà báo Trần Thanh Đảo, Trưởng
đài phát thanh truyền hình huyện đảo Phú Quý,
cho biết: “Ngư dân Phú Quý vẫn đi biển bình
thường vì đang vào mùa cá. Hàng trăm tàu vẫn đi
Trường Sa. Mỗi chuyến đánh bắt được hàng trăm
tấn cá. Đặc biệt là tàu cá của xã Long Hải hầu hết
làm nghề lặn ở Trường Sa. Trường Sa là ngư
trường truyền thống của ngư dân Phú Quý”.
Ông Nguyễn Văn Thanh, Công ty TNHH hải
sản Bích Thanh (Phan Thiết), nói: “Để phục vụ bà
con đánh bắt ở khu vực Trường Sa, tàu thu mua
của chúng tôi vẫn bám biển, thu mua cá”.
Quế Hà
http://www.thanhnien.com.vn/ .- 2014
(ngày 13 tháng 5)
_________________________________________

GIUÙP NGÖ DAÂN PHUÙ QUYÙ VÖÔN KHÔI

hú Quý là một trong những địa phương đi đầu
cả nước xuất hiện và phát triển mô hình đội
tàu dịch vụ “hậu cần hải sản” (thu mua chế biến
hải sản ngay trên biển) làm điểm tựa giúp ngư dân
vươn khơi bám biển dài ngày. Chính đội tàu này
đã làm điểm tựa vững chắc cho ngư dân bám biển
dài ngày.
Ông Huỳnh Văn Hưng, Chủ tịch UBND huyện
đảo Phú Quý cho biết: Nếu chỉ trông chờ vào khai
thác kinh tế biển thì sẽ không bền vững khi chi phí
mỗi chuyến đi biển tăng cao. Đây là lý do chính để
huyện đảo Phú Quý chuyển hướng phát triển kinh
tế nông - ngư nghiệp sang thương mại – dịch vụ.
Phú Quý có đội tàu chuyên đánh bắt tại vùng
biển Trường Sa của Việt Nam, đòi hỏi lực lượng
tàu hậu cần hùng hậu cung cấp nhiên liệu cho ngư
dân bám biển. Chính vì vậy, Phú Quý đã hình
thành đội tàu hậu cần công suất lớn cùng theo ngư
dân ra khơi xa. Đây là những con tàu được trang
bị hệ thống máy đông lạnh hiện đại, trị giá 3-4 tỷ
đồng/chiếc. Việc phát triển đội tàu này đang tạo
điều kiện thuận lợi cho ngư dân bám biển dài
ngày, tiết kiệm chi phí sản xuất thay cho việc phải
vào bờ sau mỗi chuyến đi.
Ông Nguyễn Văn Đăng, ngư dân Phú Quý
chuyên đánh bắt tại ngư trường Trường Sa, cho
biết: Từ khi có tàu dịch vụ cung cấp dầu và thu
mua trên biển, mỗi chuyến ra khơi của ngư dân
giảm đến 50% chi phí. Ngư dân đánh bắt cá được
đến đâu thì các tàu này mua ngay đến đó. Các tàu

làm dịch vụ có trang bị máy lạnh, thu mua hải sản
của ngư dân và chế biến ngay trên biển, nên hàng
hải sản của Phú Quý rất tươi và chất lượng.
Không chỉ thu mua hải sản của ngư dân ngay trên
biển, các tàu hậu cần còn cung cấp đá ướp lạnh,
thực phẩm, dầu… cho ngư dân.
Dù ngư trường hải sản những năm gần đây
không còn phong phú như trước, nhưng nhờ đội
tàu dịch vụ hậu cần thường xuyên bám biển quanh
năm ở khu vực quần đảo Trường Sa, nên luôn thu
mua được nguồn hải sản ổn định; đảm bảo thu
nhập cho ngư dân và lợi nhuận doanh nghiệp. Bên
cạnh việc đầu tư tàu thu mua chế biến ngay trên
biển, kỹ thuật xử lý chế biến hải sản cũng rất quan
trọng. Anh Nguyễn Phước Kim, chủ đội tàu dịch vụ
hậu cần Kim Hoa (huyện đảo Phú Quý) cho biết:
để có được loại mực ngon, khi câu mực lên, ngư
dân Phú Quý không ướp mực ngay vào nước đá,
mà bỏ vào nước biển ngâm một thời gian ngắn.
Sau đó, mới mang mực ướp đá, giữa lớp mực và
lớp đá phải có lớp ni lông để cho đá không tiếp xúc
trực tiếp, làm đông cứng mực.
Nhờ sự góp sức của đội tàu hậu cần mà lượng
hải sản của đội tàu tại Phú Quý luôn tươi sống,
đảm bảo chất lượng và xuất đi nhiều nước. Bình
Thuận đã vươn lên đứng thứ 3 cả nước về sản
lượng khai thác hải sản.
Nguyễn Thanh
http://dangcongsan.vn/ .- 2014
(ngày 5 tháng 6)
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BÖÔÙC NGOAËT CHO SÖÏ PHAÙT TRIEÅN HUYEÄN ÑAÛO PHUÙ QUYÙ

T

ừ ngày 1-6-2014, hơn 27 nghìn người dân
trên huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) sẽ
được sử dụng điện với mức giá bằng với giá
đất liền. Và tới ngày 1-7 thì thời gian sử dụng điện
được nâng từ 16 giờ/ngày lên 24 giờ/ngày. Đây
được coi là bước ngoặt cho sự phát triển huyện
đảo này.
Nhiều hộ dân trên đảo hiện đã rục rịch mua
sắm các thiết bị điện sinh hoạt trong gia đình. Các
doanh nghiệp khởi động lại các kế hoạch sản xuất
kinh doanh ngay trên mảnh đất quê hương thân
yêu.
Ngày 7-4-2014, Thủ tướng Chính phủ đã ra
Quyết định số 28/2014/QĐ-Ttg quy định về cơ cấu
biểu giá bán lẻ điện. Theo đó, quy định: áp dụng
giá bán điện khu vực nối lưới quốc gia cho khách
hàng sử dụng điện ở nông thôn, miền núi, biên
giới, hải đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia.
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-62014. Khi đó, mức giá bán điện ở huyện đảo Phú
Quý sẽ bằng mức giá bán điện ở trong đất liền.
Cùng với đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chấp
thuận cho Tổng công ty Điện lực miền nam (EVN
SPC) nâng thời gian cấp điện cho huyện đảo Phú
Quý từ 16 giờ/ngày lên 24 giờ/ngày kể từ ngày 17-2014.
Được biết, từ năm 2011 đến nay, giá bán điện
cho nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp trên đảo
Phú Quý bình quân cao hơn trong đất liền từ 1,9
đến 4,96 lần. Cụ thể điện sinh hoạt cho 50kWh
(cho hộ nghèo và hộ có thu nhập thấp): 2.049,3
đồng/kWh; từ 0 – 100kWh (cho hộ bình thường):
2.555,9 đồng/kWh; từ 101kWh trở lên: 3.415,5
đồng/kWh; điện sản xuất, kinh doanh-dịch vụ:
7.311,7 đồng/kWh. Trước đây, Phú Quý là một
trong số ít các địa phương có nhiều doanh nghiệp
chế biến thủy sản nhất của Bình Thuận. Nhưng giá
điện quá cao đã khiến nhiều doanh nghiệp chuyển
cơ sở sản xuất vào trong đất liền.
Ông Nguyễn Phước Kim, Phó Giám đốc
Doanh nghiệp tư nhân chế biến hải sản Kim Hoa,
thôn Triều Dương, xã Tam Thanh (Phú Quý) cho
biết, hiện nay tàu dịch vụ thu mua hải sản của đơn
vị sau khi mua hàng trên biển xong là đi thẳng vào
Phan Thiết để chế biến rồi xuất luôn, không còn

đưa về đảo như trước đây. Chỉ còn những mặt
hàng sơ chế, phơi khô, chủ yếu tiêu thụ tại đảo thì
mới đưa về đảo.
Theo thống kê, đến năm 2013, đã có gần 20
doanh nghiệp dời cơ sở sản xuất chính vào TP
Phan Thiết, Thị xã La Gi... đồng thời thu hẹp sản
xuất tại đảo. Ông Nguyễn Trường Thạnh, Giám
đốc Doanh nghiệp tư nhân chế biến thủy sản
Trường Thạnh cho biết, hiện doanh nghiệp của
ông chỉ sản xuất cầm chừng, mỗi tháng hoạt động
vài ngày để duy trì công nhân, mặc dù thu nhập
của họ chỉ còn dưới một triệu đồng/tháng. Doanh
nghiệp di chuyển kéo theo thu nhập của nhiều
người dân cũng giảm. Vì vậy, chỉ có tiết kiệm điện
là cách để người dân giảm chi phí tiêu dùng.
Từ năm 2009 đến nay, sản lượng điện tiêu thụ
trên đảo hầu như không tăng, chỉ xấp xỉ trên dưới
tám triệu kWh. Năm 2013, mặc dù nhà máy phong
điện Phú Quý tham gia cung cấp điện trên đảo,
nhưng sản lượng điện tiêu thụ cũng chỉ ở mức 8,3
triệu kWh. Trong đó, điện diesel là 5,9 triệu kWh,
điện gió là 2,4 triệu kWh. Việc kích cầu để tăng
phụ tải trên đảo Phú Quý gần như không thể do
giá điện quá cao.
Theo báo cáo của EVN SPC, năm 2011 giá
thành sản xuất điện trên đảo là 7.724 đồng/kWh,
EVN SPC phải bù lỗ 37,8 tỷ đồng. Tới năm 2012,
khi nhà máy phong điện Phú Quý vận hành
thương mại từ tháng 8-2012, giá thành sản xuất
điện trên đảo giảm xuống còn 6.915,34 đồng/kWh.
Mức lỗ của EVN SPC giảm xuống còn 26,07 tỷ
đồng. Ông Nguyễn Tấn Lân, Phó Giám đốc Công
ty điện lực Bình Thuận cho biết, từ ngày 1-6 khi
thực hiện giá bán điện trên đảo bằng với đất liền
và tới ngày 1-7 nâng thời gian phát điện lên 24
giờ/ngày thì mức lỗ tăng lên đến 90 tỷ đồng/năm
do ngành điện gánh lỗ chung. Tuy nhiên, việc đầu
tư này hoàn toàn là nhiệm vụ chính trị để phục vụ
phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc
phòng trên đảo.
Trước thông tin này, ông Trần Văn Hiến, Giám
đốc Công ty TNHH Hải Hiến phấn khởi cho tôi biết:
“Mấy năm nay, cơ sở sản xuất của Công ty ở trên
đảo không còn hoạt động. Nhưng bây giờ khi giá
điện bằng với đất liền, chúng tôi sẽ khôi phục lại
các nhà xưởng, cơ sở chế biến để trong thời gian
sớm nhất đưa vào hoạt động. Bởi vì, khi đó chi phí
sản xuất sẽ giảm đi rất nhiều, đồng thời Công ty
cũng không phải tốn chi phí thuê kho lạnh bảo
quản sản phẩm ở đất liền”.
Ông Hiến cho biết thêm, Chi hội thủy sản Phú
Quý do ông làm Chủ tịch có 16 hội viên là doanh
nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản. Hiện nay
nhiều doanh nghiệp cũng đang có kế hoạch trở lại
sản xuất kinh doanh trên đảo. Đồng thời mở rộng
nhà xưởng, hệ thống kho lạnh để bảo quản sản
phẩm.
Ông Phạm Cương, Giám đốc Công ty TNHH
một thành viên năng lượng tái tạo điện lực dầu khí
Việt Nam, đơn vị đang vận hành Nhà máy phong
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điện Phú Quý cho biết, hằng năm Công ty phải bù
lỗ riêng về chênh lệch giá mua bán điện gần một tỷ
đồng. Nếu thực hiện giá mua điện như trong đất
liền, sẽ giảm bù lỗ xuống còn 300 đến 400 triệu
đồng.
Ông Khuất Duy Thắng Lợi, Phó Giám đốc
Công ty Điện lực Bình Thuận cho biết, để thực
hiện đúng theo các mốc thời gian trên, Công ty đã
hoàn thành việc lắp đặt thêm hai tổ máy Diesel 2 x
1MW, nâng công suất nhà máy điện diesel trên
huyện đảo từ 3MW lên 5MW. Lắp đặt hai bồn dầu
400m3, đường ống dẫn dầu từ cảng Phú Quý đến
nhà máy dài 600m bảo đảm khả năng vận chuyển,
dự trữ nhiên liệu phục vụ phát điện, nhà xưởng
sửa chữa... Cải tạo, phát triển lưới điện trung áp
dài khoảng 42 km, tổng dung lượng các trạm biến
áp là 900KVA, đường dây hạ áp 5 km. Tổng mức
đầu tư xây dựng ước khoảng 10 tỷ đồng.
Người dân trên đảo hết sức phấn khởi đón
nhận tin vui này. Hiện nay, rất nhiều hộ dân đã
mạnh dạn mua sắm các thiết bị điện phục vụ nhu
cầu sinh hoạt gia đình. Ông Tạ Minh Nhựt, Phó
_________________________________________

- 38 Chủ tịch UBND huyện Phú Quý nói: “Khoảng hơn
một tháng trở lại đây, các cơ sở kinh doanh đồ
điện gia dụng trên đảo luôn ở trong tình trạng khan
hàng do nhu cầu tăng cao. Các chuyến tàu từ TP
Phan Thiết đi Phú Quý luôn chật cứng các mặt
hàng điện máy như: TV, tủ lạnh, máy điều hòa
nhiệt độ, máy giặt, quạt máy… của người dân mua
mang ra”.
Ông Huỳnh Văn Hưng, Bí thư huyện ủy kiêm
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý cho rằng: “Việc
thực hiện giá bán điện bằng với đất liền từ ngày 16 và nâng thời gian sử dụng điện từ 16 giờ/ngày
lên 24 giờ/ngày đối với đảo Phú Quý là bước
ngoặt mang tính lịch sử. Đây là yếu tố có tầm quan
trọng đặc biệt đối với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện đảo Phú Quý và có ý nghĩa to
lớn trong chiến lược an ninh quốc phòng của Đảng
và Nhà nước về phát triển biển đảo của quốc gia”.
Đình Châu
http://www.nhandan.com.vn/ .- 2014
(ngày 2 tháng 6)

Thoân “Tröôøng Sa” ôû ñaûo Phuù Quyù

T

ừ một thôn nghèo, nhờ chuyển hướng đánh
bắt khai thác hải sản xa bờ, thôn Phú Long, xã
Long Hải, huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận đã
vươn lên trở thành điển hình trong phát triển kinh
tế và giữ gìn biển đảo quê hương.

Đội tàu đánh bắt xa bờ

Đổi thay từ thôn nghèo
Khoảng chục năm trở về trước, Phú Long chỉ
là một thôn hoang sơ và nghèo khổ với vài nóc
nhà lụp xụp ven biển. Người dân quanh năm đối
mặt với gió bão. Với những phương tiện đánh bắt
thô sơ, quanh quẩn gần bờ nên thu nhập của ngư
dân bấp bênh, đời sống luẩn quẩn với cái đói, cái
nghèo.
Nhưng nay, thôn Phú Long đã “thoát xác” và
thay đổi một cách thần kỳ. Nhà cửa trong thôn
mọc lên san sát, có rất nhiều nhà cao tầng khang
trang. Đường giao thông được trải nhựa phẳng lỳ,
ngõ ngách đều bê tông hóa vào tận cửa. Các công
trình cơ sở hạ tầng như trường mầm non, nhà văn

hóa thôn được xây dựng kiên cố, trẻ em được học
hành và chăm lo chu đáo.
Có được sự đổi thay nhanh chóng này là nhờ
ngư dân của thôn đã dám vươn khơi ra biển lớn,
đầu tư trang thiết bị đi đánh bắt xa bờ, thu nhiều
hải đặc sản có giá trị cao. Hiện nay thôn đã hình
thành một đội thuyền gồm 21 chiếc chuyên đi đánh
bắt, khai thác hải đặc sản quý ở ngư trường quanh
quần đảo Trường Sa. Tên gọi “thôn Trường Sa”
cũng được gắn với thôn Phú Long từ đó.
Làm giàu kết hơp giữ gìn biển đảo
Anh Huỳnh Tâm, thuyền trưởng thuyền
BTh.98054-TS cho biết: “ Trước đây chỉ quen đánh
bắt ở khu vực đảo Phú Quý, hải sản ít ỏi, làm cật
lực mà cuộc sống vẫn vất vả, thiếu đói. Nghe theo
anh em trong thôn, tôi cũng “liều” vay tiền ngân
hàng đầu tư đóng thuyền lớn, mua sắm trang thiết
bị hiện đại hơn để đi đánh bắt xa bờ. Nhờ đó mà
thu nhập khá hơn nhiều”.

Một góc thông Phú Long hôm nay
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Ngư dân của thôn cho hay, ngư trường quanh
khu vực quần đảo Trường Sa tập trung nhiều hải
đặc sản mang lại giá trị kinh tế cao như tôm hùm,
ốc nón, ốc càng, hải sâm, cá mó, cá chình, mực
nang.... Để khai thác hiệu quả những sản vật quý
từ biển, ngư dân nơi đây phải đầu tư số vốn ban
đầu khá lớn gồm tiền đóng thuyền công suất lớn,
mua máy lặn, máy tầm ngư, máy định vị, bộ đàm,
ngư cụ v.v.. Mỗi năm, trong khoảng thời gian từ
tháng giêng đến tháng 8 âm lịch, ngư dân thường
có từ 6 - 8 chuyến khai thác hải đặc sản ở Trường
Sa. Mỗi thuyền có từ 10-15 lao động, chuyến đi
kéo dài từ 25- 30 ngày mới trở về đảo. Thu nhập
từ mỗi chuyến đi biển từ 100 - 150 triệu đồng, trừ
các chi phí, mỗi thuyền viên chia nhau từ 10-15
triệu đồng/chuyến.
Anh Lê Văn Bảy, một ngư dân thôn Phú Long
chia sẻ: “Tôi không có điều kiện để đóng thuyền,
nên xin đi cùng với anh em trong thôn. Từ khi theo
thuyền công suất lớn đi lặn tìm kiếm hải sản xa bờ

- 39 thì thu nhập của tôi cũng khá hơn”. Còn trưởng
thôn Phú Long, ông Trần Cứ cho biết thêm: Thôn
Phú Long hiện có trên 200 hộ gia đình với hơn
1.000 nhân khẩu. Ngư dân làm nghề biển và đánh
bắt xa bờ chiếm tới 90%. Nhờ nghề đi lặn và đánh
bắt xa bờ có thu nhập cao mà mà thôn xóm được
đầu tư xây dựng khang trang, cuộc sống người
dân ngày càng khởi sắc”.
Ông Trần Văn Phú, Trưởng phòng kinh tế
huyện Phú Quý cho biết: “Hiện nay toàn đảo đã có
gần 1.200 chiếc thuyền, trong đó có trên 100 chiếc
chuyên đánh bắt xa bờ mang lại hiệu quả cao. Sản
lượng đánh bắt đạt từ 2.000 – 2.400 tấn/năm. Ngư
dân Phú Quý đi đánh bắt xa bờ vừa làm giàu cho
gia đình vừa góp phần giữ gìn biển đảo quê
hương”.
Tiểu Thiên
Thanh niên.- 2014.- Số 148
(ngày 28 tháng 5).- Tr.21
_________________________________________

Naêm 2015, huyeän Phuù Quyù seõ veà ñích xaây döïng noâng thoân môùi

H

ơn 3 năm, huyện Phú Quý, tỉnh Bình
Thuận thực hiện Chương trình mục tiêu
Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, với
sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ
của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của
nhân dân, huyện đảo Phú Quý đã đạt được
những kết quả bước đầu đáng ghi nhận, bộ mặt
nông thôn ngày một khởi sắc, đời sống nhân
dân ngày một đi lên.
Qua hơn 3 năm thực hiện chủ trương về xây
dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn của
huyện Phú Quý ngày càng khởi sắc, cơ sở hạ
tầng phục vụ dân sinh kinh tế được quan tâm
đầu tư xây dựng, hệ thống trường lớp, bệnh
viện, các thiết chế văn hóa thôn, xã được quan
tâm đầu tư xây dựng khang trang hơn.
Hệ thống đường giao thông thôn, xóm, nhất
là xây dựng các tuyến đường văn minh theo Chỉ
thị 34 của Ban thường vụ tỉnh ủy được mở rộng,
nâng cấp, bêtông hóa sạch đẹp. Ngoài ra,
phong trào nhân dân tích cực tham gia trồng cây
xanh, xây bể chứa nước mưa, hố ga thẩm thấu
nước mưa vì sự phát triển bền vững của huyện
nhà mang lại hiệu quả thiết thực…
Ông Huỳnh Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban
Nhân dân huyện Phú Quý cho biết, từ cách làm
ban đầu được người dân ủng hộ, Phú Quý tập
trung tuyên truyền các tiêu chí trong xây dựng
nông thôn mới, giúp dân hiểu chương trình nông
thôn mới. Đến thời điểm này, 100% người dân
phú Quý được sử dụng nước ngọt, gần 100%
hộ có nhà vệ sinh.
Nhiều mô hình sản xuất giỏi có khả thi cao
đã được huyện chọn trình diễn để bà con học
hỏi, mở rộng quy mô sản xuất, giúp huyện đảo

đảm bảo lương thực, thực phẩm, hạn chế sự
phụ thuộc nguồn lương thực vận chuyển từ đất
liền ra đảo.
Tuy cách xa đất liền, nhưng đảo Phú Quý
vẫn hòa chung không khí xây dựng nông thôn
mới và đang đạt chuẩn các tiêu chí theo kế
hoạch đề ra. Trong giai đoạn 2011-2013, thực
hiện sự chỉ đạo của tỉnh, để cụ thể hóa chương
trình xây dựng nông thôn mới, huyện đảo Phú
Quý đã gấp rút hoàn thiện bộ máy chỉ đạo và
đẩy mạnh công tác tuyên truyền.
Trong khi phần lớn các huyện trong tỉnh lấy
tiêu chí xây dựng giao thông nông thôn làm khởi
đầu để xây dựng nông thôn mới, huyện đảo Phú
Quý lại chọn tiêu chí tương đối khó là giải quyết
nhà ở cho hộ nghèo.
Phú Quý đã phát động chương trình đóng
góp giúp đỡ xóm làng và đã được người dân
trong huyện tích cực ủng hộ, bởi đã khơi dậy
được tình cảm mạnh mẽ trong mỗi con người
dân đảo.
Phú Quý đang tạo nội lực mạnh mẽ bắt đầu
từ dân nên việc xây dựng nông thôn mới khá
vững chắc. Vì vậy, cả 3 xã ở Phú Quý đang đạt
các tiêu chí khá đồng đều so với các huyện
khác trong tỉnh. Điều này hứa hẹn Phú Quý sẽ
về đích trong xây dựng nông thôn mới vào năm
2015.
Theo ông Huỳnh Văn Hưng, hiện nay cả 3
xã trong huyện đều đạt trên 10 tiêu chí; xã Long
Hải đạt 13/19 tiêu chí, xã Tam Thanh 13/19 tiêu
chí và xã Ngũ Phụng đạt cao nhất với 14/19 tiêu
chí.
Năm nay, Phú Quý tiếp tục nâng cao hiệu
quả hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng nông
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thôn mới huyện, Ban quản lý chương trình các
xã, đẩy mạnh phong trào thi đua chung sức,
chung lòng xây dựng nông thôn mới.
Theo ông Huỳnh Văn Hưng, huyện thành
lập các đoàn kiểm tra thực tế ở các địa phương,
chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tập trung
tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục tiêu
xây dựng nông thôn mới, chọn những tiêu chí
có tính khả thi cao để thực hiện, từng bước
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hoàn thành bộ tiêu chí theo đúng lộ trình, thời
gian cam kết. Theo kế hoạch huyện đảo Phú
Quý phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào
năm 2015.
Nguyễn Thanh
http://www.vietnamplus.vn/ .- 2014
(ngày 23 tháng 6)

______________________________________

Phuù Quyù...

P

hú Quý là một khu đảo nhỏ thuộc tỉnh Bình
Thuận, có nhiều tiềm năng về kinh tế,
nhưng hiện vẫn là “hạt ngọc thô” giữa biển
khơi. Tuy vậy, khi Chính phủ áp dụng nhiều chính
sách để hỗ trợ, trong đó có giá điện sẽ là điều kiện
để Phú Quý “lên đời”.

Một góc biển Phú Quý

Phú Quý hiện chưa giàu được vì điện không
đủ cung cấp cho người dân và giá cao hơn 2-5 lần
so với đất liền. Nhưng từ ngày 1/6/2014, theo
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, giá điện tại
đảo Phú Quý được tính bằng với giá đất liền và từ
ngày 1/7, thời gian sử dụng điện được nâng từ 16
giờ lên 24 giờ/ngày. Đây được coi là bước ngoặt
cho sự phát triển huyện đảo này.
Ông Phạm Văn Thanh - Giám đốc Công ty
Điện Lực Phú Quý-cho biết, trước năm 1999, Phú
Quý chưa có điện nên cuộc sống của người dân
nơi đây khó khăn trăm bề. Sau khi có nhà máy
nhiệt điện và hệ thống điện gió được vận hành vào
năm 2013, điện ở Phú Quốc chỉ sáng được từ 6
giờ rồi lên 16 giờ/ngày. “Điện thiếu và đắt đỏ khiến
cho cuộc sống ở Phú Quý gặp nhiều trở ngại, nhất
là hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển du
lịch, dịch vụ”,ông Thanh nói.
Tính từ năm 2009 đến nay, sản lượng điện
tiêu thụ trên đảo xấp xỉ 8 triệu kWh; năm 2012 nhà
máy phong điện Phú Quý tham gia cung cấp điện,
sản lượng điện tiêu thụ cũng chỉ ở mức 8,3 triệu
kWh, trong đó điện diesel là 5,9 triệu kWh, điện gió
là 2,4 triệu kWh.
Theo Tổng công ty Điện lực Miền Nam (EVN
SPC), năm 2011 giá thành sản xuất điện ở Phú

“leân ñôøi”!
Quý là 7.724 đồng/kWh và EVN SPC phải bù lỗ
37,8 tỷ đồng. Năm 2012, khi nhà máy phong điện
Phú Quý vận hành, giá thành sản xuất điện giảm
xuống còn 6.915,34 đồng/kWh, mức lỗ giảm xuống
còn 26,07 tỷ đồng.
Ông Huỳnh Ngọc Thái- Chánh văn phòng
Công ty Điện Lực Bình Thuận –tính toán, khi giá
bán điện ở Phú Quý tính bằng với đất liền và phát
điện 24 giờ/ngày thì mức lỗ tăng lên đến 90 tỷ
đồng/năm. Theo ông Thái, kế hoạch đầu tư cho
ngành điện ở Phú Quý được tính bằng phương án
bù chéo, việc đầu tư này là nhiệm vụ chính trị để
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an
ninh quốc phòng trên đảo.
Cách đây
Phú Quý hiện có 1.201 tàu
không lâu, ở
Phú Quý có thuyền với 6.000 lao động, trong
nhiều
doanh đó có 196 tàu công suất trên 90
nghiệp
(DN) CV thường xuyên đánh bắt ở
chế biến thủy ngư trường Trường Sa và nhà
sản nhất của giàn, gần 100 tàu làm dịch vụ
Bình
Thuận hậu cần nghề biển, sản lượng
nhưng hiện đã hải sản thu được khoảng 24.000
có 30 DN phải tấn/năm và 108 cơ sở nuôi2 trồng
di dời cơ sở thủy sản với hơn 14.000 m .
vào đất liền để
sản xuất vì giá điện cao. Khi biết giá điện giảm,
ông Nguyễn Văn Phú- Chủ DN Phú Nuôi- hồ hởi,
điện giảm giá và phát cả ngày như giấc mơ có
thật. Ông Châu Văn Tư , Chủ DN Thành Thiện
khẳng định, sắp tới DN sẽ mua thêm máy, kho
lạnh, xây thêm nhà xưởng để sản xuất ngay tại
đảo.
Để kinh tế Phú Quý phát triển, ông Nguyễn
Văn Linh - Phó Chủ tịch huyện đảo Phú Qúy - cho
rằng, phương án điện cho đảo đã được giải quyết,
vấn đề còn lại là phương tiện giao thông còn rất
hạn chế. Hiện trung ương đã có phương án cấp
cho Bình Thuận 1 chiếc tàu trung tốc giá 80 tỷ
đồng để đi Phú Quý với thời gian khoảng 4 giờ
thay vì 6 giờ như hiện nay. Khi Phú Quý có đủ
điện, tàu bè đi đất liền dễ dàng chắc chắn sẽ có
thêm du khách và nhiều dự án đầu tư đến với đảo,
ông Linh khẳng định.
Thế Vĩnh
http://baocongthuong.com.vn/ .- 2014
(ngày 18 tháng 6)
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CAÀN GIAÛM BÔÙT THUÛ TUÏC KHI HOÃ TRÔÏ NGÖ DAÂN
ể nhận được hỗ trợ từ địa phương, mỗi
ngư dân phải trải qua nhiều thủ tục khá
rườm rà. Thêm vào đó, mức hỗ trợ như
hiện nay còn thấp. "Người dân tỉnh Bình Thuận
nói riêng và người dân cả nước nói chung đánh
giá cao chính sách hỗ trợ cho ngư dân bám biển
của Chính phủ.
Thế nhưng, lúc này cần phải giảm bớt thủ
tục rườm rà để nhiều ngư dân được hưởng
chính sách, yên tâm bám biển, bảo vệ chủ
quyền của đất nước", ĐBQH Nguyễn Thị
Phúc (ảnh) (tỉnh Bình Thuận) chia sẻ.

Đ

Bộ NN - PTNT vừa trình Chính phủ Dự
thảo đề nghị hỗ trợ ngư dân.
Theo đó, ngư dân đóng mới, cải hoán,
nâng cấp tàu khai thác hải sản, tàu dịch vụ
hậu cần sẽ được sử dụng những tài sản trên
để thế chấp vay vốn.
Ngoài ra, các tàu đánh bắt xa bờ, sẽ
được vay vốn lưu động tối thiểu 200 triệu
đồng/năm; tàu dịch vụ hậu cần cho đánh bắt
xa bờ tối thiểu 500 triệu đồng/năm.
Tổ chức, cá nhân làm dịch vụ hậu cần,
tiêu thụ hải sản (có hợp đồng tiêu thụ tối thiểu
1 năm) được vay tối thiểu 60% giá trị hợp
đồng cung cấp.

Bà có thể nói rõ hơn những khó khăn mà
ngư dân đang gặp phải trong việc tiếp cận chính
sách hỗ trợ?
Để nhận được hỗ trợ từ địa phương, mỗi
ngư dân phải trải qua nhiều thủ tục khá rườm
rà. Thêm vào đó, mức hỗ trợ như hiện nay còn
thấp, chưa đủ để những ngư dân đủ sức thay
đổi cuộc sống và tạo ra nhiều của cải từ biển.
Vì vậy, lần họp này, tôi kiến nghị Chính phủ
cần rà soát lại toàn bộ những chính sách đã và
đang triển khai để rút ra cái được, cái chưa

được rồi mới áp dụng chính sách hỗ trợ mới cho
ngư dân thật hiệu quả. Ngoài ra, cũng tăng mức
đầu tư, tăng thời gian, giảm lãi suất cho vay nếu
ngư dân đóng tàu mới, ngư dân mất tích khi thai
thác biển…
Liên quan đến nhóm đối tượng là học sinh,
sinh viên theo học chuyên ngành khai thác hải
sản, theo bà, Chính phủ cần có ưu đãi như thế
nào?
Ngoài việc miễn học phí trong suốt các năm
học thì tôi cho rằng cũng cần có thêm mức hỗ
trợ để các cháu thêm động lực để học và sinh
hoạt hằng ngày nữa. Tại Bình Thuận, chỉ có một
số xã các em được hưởng theo chính sách biển
đảo, bãi ngang.
Thế nhưng, tôi thấy có những bất cập.
Nhiều xã có nhiều hộ dân hoàn cảnh khó khăn
nhưng thiếu một tiêu chí thôi cũng không được
hưởng hỗ trợ. Trong khi xã có nhiều hộ gia đình
có điều kiện lại được nhận hỗ trợ. Theo tôi, lần
này Chính phủ cũng cần rà soát và bổ sung
thêm điều kiện để ngư dân yên tâm bám biển.
Có ý kiến cho rằng, để chính sách hỗ trợ
thực sự đạt hiệu quả, giúp bà con ngư dân thoát
nghèo bền vững, nên trao cho họ cần câu hơn là
đưa họ xâu cá. Quan điểm của bà thì sao?
Thực ra chính sách dành cho ngư dân chưa
có nhiều, trong khi đời sống của số đông đang
rất khó khăn.
Tuy nhiên, trong hoàn cảnh này, tôi đồng
tình với quan điểm cho người ngư dân “cần câu”
bằng cách hỗ trợ họ mua tàu thuyền đánh cá,
hướng dẫn cách đánh bắt có kỹ thuật, an toàn
và hướng dẫn cách tổ chức lại cuộc sống gia
đình.
Chúng ta cần hiểu rằng, ngư dân là người
rất thực tế, làm nghề nào ăn nghề đó và chỉ nghĩ
kiếm sống theo ngày. Nếu mình không hướng
dẫn cho họ cách SX, cách tổ chức thì đời sống
họ sẽ mãi khó khăn.
Cũng theo dự thảo, với ngư dân bị chết,
mất tích khi khai thác trên biển, được hỗ trợ
tối thiểu 25 lần mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã
hội; cấp 15 kg gạo/tháng/người trong thời gian
3 tháng cho các đối tượng là con dưới 18 tuổi,
người thân (vợ/chồng, bố, mẹ, ông, bà) trên
60 tuổi sống phụ thuộc.
Xin cảm ơn bà!
Đức Hiệp
http://nongnghiep.vn/ .- 2014
(ngày 30 tháng 5)
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ÑEÀ XUAÁT ÑÖA 3 DÖÏ AÙN TITAN “KHUÛNG” VAØO QUY HOAÏCH

U

BND tỉnh Bình Thuận vừa gửi văn bản
đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét
bổ sung vào quy hoạch (quy hoạch
phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử
dụng quặng titan giai đoạn đến năm 2020, có
xét tới năm 2030 của Chính phủ) ba dự án
chế biến sâu titan có công suất 60.000200.000 tấn/năm.
Đó là dự án Nhà máy chế biến sa khoáng
titan Sông Bình, công suất 200.000 tấn xỉ
titan/năm và 110.000 tấn bột zircon siêu
mịn/năm tại Khu công nghiệp Sông Bình
(huyện Bắc Bình) của Công ty TNHH khoáng
sản Rạng Đông; dự án Nhà máy xỉ titan GPM
- RDG công suất 120.000 tấn ilmenite/năm tại
Khu công nghiệp Sông Bình của Công ty
TNHH titan GPM - RDG và dự án Nhà máy
chế biến xỉ titan công suất 60.000 tấn/năm tại
Cụm công nghiệp Thắng Hải (huyện Hàm

Tân) của Công ty cổ phần Công nghiệp
khoáng sản Bình Thuận.
Hiện nay, tại Bình Thuận đã có năm dự án
chế biến xỉ titan nằm trong quy hoạch đã
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong
giai đoạn 2016-2020 sẽ xây dựng và phát
triển khu vực Bình Thuận thành trung tâm
công nghiệp khai thác, chế biến quặng titan
quy mô lớn với sản phẩm chủ yếu là pigment,
titan xốp, đáp ứng nhu cầu trong nước và
tham gia xuất khẩu. Trữ lượng và tài nguyên
titan dự báo tại khu vực Bình Thuận khoảng
599 triệu tấn, chiếm 92% tổng trữ lượng và tài
nguyên quặng titan VN.
Nguyễn Nam
Tuổi trẻ TP.HCM.- 2014.- Số 112
(ngày 1 tháng 5).- Tr.2
________________________________________

Boå sung voán cho Döï aùn ñöôøng truïc ven bieån
tænh Bình
Bình Thuaän

Đường Hòa Thắng - Lương Sơn (tỉnh Bình
Thuận). Nguồn: dulichvietnam.com.vn

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công văn số
819/TTg-KTTH, ngày 03/6/2014 về việc xử lý
vốn cho Dự án giao thông của tỉnh Bình
Thuận.
Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại
văn bản số 3162/BKHĐT-KTĐPLT ngày
22/5/2014; ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản
số 6305/BTC-ĐT ngày 15/5/2014 về việc đề
xuất mức vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương
đối với Dự án đường trục ven biển đoạn Hòa
Thắng - Hòa Phú, tỉnh Bình Thuận (Dự án),

Thủ Tướng Chính phủ đồng ý ngân sách
Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho tỉnh Bình
Thuận trong kế hoạch hàng năm (từ năm
2015) tối đa không quá 790,587 tỷ đồng để
thực hiện Dự án.
Phần còn lại và phần tăng thêm (nếu có),
tỉnh Bình Thuận chủ động bố trí từ ngân sách
địa phương và huy động các nguồn vốn hợp
pháp khác để thực hiện; thời gian hỗ trợ
không quá 5 năm.
Thủ tướng Chính phủ cũng cho phép tỉnh
Bình Thuận được ứng trước phần vốn được
ngân sách Trung ương hỗ trợ để thực hiện dự
án theo tiến độ. Đồng thời, giao các Bộ: Kế
hoạch và Đầu tư, Tài chính xử lý cụ thể, bảo
đảm hiệu quả đầu tư và đúng quy định của
pháp luật.
UBND tỉnh Bình Thuận chịu trách nhiệm
chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các quy
định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản
và quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh
phí được ngân sách Trung ương hỗ trợ.
T.L
http://dangcongsan.vn/ .- 2014
(ngày 4 tháng 6)
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II. GIÁO DỤC – VĂN HÓA

BÌNH THUAÄN: ÑAÅY MAÏNH COÂNG TAÙC PHOÅ CAÄP GIAÙO DUÏC, PHAÂN LUOÀNG
HOÏC SINH SAU TRUNG HOÏC CÔ SÔÛ

B

an Tuyên giáo các cấp trong tỉnh Bình
Thuận phối hợp với ngành giáo dục –
đào tạo bằng nhiều hình thức đẩy mạnh
tuyên truyền xã hội hóa giáo dục và xây dựng
xã hội học tập nhằm huy động sự tham gia của
toàn xã hội hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục
đào tạo, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân
lực.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận vừa
xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ
thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI),
“Về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi,
củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và
trung học cơ sở, tăng cường phân luồng sau
học sinh trung học cơ sở và xóa mùa chữ cho
người lớn”, gắn với việc tăng cường tổ chức
dạy tin học, ngoại ngữ cho các trường học trên
địa bàn tỉnh.
Kế hoạch nhằm tăng cường sự lãnh đạo và
chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với việc tiếp
tục tuyên truyền thực hiện có hiệu quả những
quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã
được xác định trong Chỉ thị số 10-CT/TW nhằm
tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong công
tác phổ cập giáo dục, phân luồng học sinh sau
trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn.
Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của
các cấp, các ngành, đoàn thể về vị trí, vai trò
của công tác giáo dục mầm non, giáo dục tiểu
học, trung học cơ sở và phân luồng học sinh
sau trung học nhằm đưa công tác phổ cập giáo
dục thực sự hiệu quả, bền vững, phát triển
nhanh nguồn nhân lực qua đào tạo, nhất là
nguồn nhân lực chất lượng cao, từng bước đáp
ứng yêu cầu xây dựng và phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh.
Trong đó, nội dung tuyên truyền tập trung
vào những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và

giải pháp đề ra trong chương trình hành động
số 25 – NQ/TU ngày 11/12/2013 của Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) thực hiện Nghị
quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi
mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo,
đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa
trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; các mục
tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được xác
định trong Kế hoạch số 94-KH/TU ngày
14/11/2013 của Ban Thường vụ về việc thực
hiện Chỉ thị số 10 của Bộ Chính trị. Bên cạnh
đó, tuyên truyền các biện pháp thực hiện xóa
mù chữ cho người lớn trong độ tuổi lao động,
giảm tỷ lệ tái mù chữ, nhất là miền núi, vùng
đồng bào dân tộc thiểu số, vùng nông thôn, ven
biển. Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của
ngành giáo dục – đào tạo và các trung tâm học
tập cộng đồng trong công tác xóa mù chữ, nâng
cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, việc dạy tin
học, ngoại ngữ trong các trường học. Tuyên
truyền, biểu dương những địa phương, tổ chức,
cá nhân làm tốt công tác phổ cập giáo dục, phát
triển sự nghiệp giáo dục – đào tạo, đào tạo
nguồn nhân lực.
Theo đó, Ban Tuyên giáo các huyện, thị,
thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận và các
đoàn thể tỉnh tham mưu cấp ủy, lãnh đạo
ngành, đoàn thể, địa phương tiếp tục tuyên
truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng trong cán
bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên
và nhân dân về nội dung Chỉ thị. Phối hợp với
ngành giáo dục – đào tạo bằng nhiều hình thức
đẩy mạnh tuyên truyền xã hội hóa giáo dục và
xây dựng xã hội học tập nhằm huy động sự
tham gia của toàn xã hội hỗ trợ phát triển sự
nghiệp giáo dục đào tạo, nâng cao dân trí, đào
tạo nguồn nhân lực. Tăng cường phối hợp giữa
các ngành trong công tác giám sát các hoạt
động giáo dục và đào tạo; kịp thời biểu dương,
nhân điển hình người tốt, việc tốt và những địa
phương làm tốt công tác phổ cập giáo dục, xây
dựng xã hội học tập và đào tạo nguồn nhân lực.
Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định
hướng các cơ quan báo chí trong tỉnh, mạng
lưới truyền thông cơ sở, bản tin, website của
các ngành địa phương đẩy mạnh tuyên truyền,
góp phần làm chuyển biến nhận thức và hành
động tích cực của toàn xã hội đối với việc thực
hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị.
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Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh – Truyền
hình tỉnh tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng
chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các
chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên
quan đến công tác giáo dục – đào tạo; tăng
cường tuyên truyền kết quả các cấp, các ngành
triển khai thực hiện tốt Kế hoạch của Tỉnh ủy
thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị. Phối hợp với
Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác
truyền thông, vận động xã hội thực hiện phổ
cập giáo dục, tư vấn, hướng nghiệp, làm thay
đổi nhận thức của phụ huynh, học sinh về giáo
dục nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp trung học.
Cử phóng viên bám sát cơ sở để viết tin, bài,
phóng sự phản ánh tình hình xóa mù chữ, phổ
cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, việc tổ
chức dạy tin học, ngoại ngữ trong các trường
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học; phát hiện nêu gương kịp thời những địa
phương, tổ chức và cá nhân làm tốt công tác
phổ cập giáo dục, xã hội hóa giáo dục, phát
triển sự nghiệp giáo dục – đào tạo và nguồn
nhân lực.
Hội Văn học nghệ thuật tỉnh động viên văn
nghệ sỹ tập trung sáng tác chủ đề về giáo dục
và đào tạo; chủ động phối hợp với Sở Giáo dục
và Đào tạo tạo điều kiện để văn nghệ sỹ tiếp
cận gương người tốt, việc tốt, mô hình, biện
pháp hiệu quả trong xây dựng và phát triển sự
nghiệp giáo dục.
Bảo Long
http://www.tuyengiao.vn/ .- 2014
(ngày 11 tháng 4)

_________________________________________

XAÂY NHAØ COÂNG VUÏ CHO GIAÙO VIEÂN VUØNG CAO
Hôm qua 18.5, LĐLĐ tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Công đoàn ngành giáo dục tỉnh tổ
chức lễ khởi công nhà công vụ cho giáo viên Trường THCS Sơn Lâm (xã vùng cao Phan Sơn,
H.Bắc Bình - ảnh). Công trình có nguồn kinh phí trị giá 500 triệu đồng do LĐLĐ đi vận động và
đóng góp của ngành giáo dục địa phương.
Được biết, Trường THCS Sơn Lâm có 32 giáo viên, chủ yếu ở vùng xuôi lên công tác
nhưng không có chỗ ở. Theo Chủ tịch LĐLĐ Bình Thuận Lê Thị Bạch Phượng, nhà công vụ thứ
hai cho giáo viên vùng cao cũng được khởi công ngay tuần tuần sau tại H.Tánh Linh.
Quế Hà
Thanh niên.- 2014.- Số 139 (ngày 19 tháng 5).- Tr.21

BÌNH THUAÄN CHUÙ TROÏNG ÑAØO TAÏO NGHEÀ, TAÏO VIEÄC LAØM
CHO LAO ÑOÄNG NOÂNG THOÂN

Giờ thực hành của học viên lớp điện - điện tử,
Trường cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận.

T

ỉnh Bình Thuận phấn đấu đến năm 2015,
nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo, dạy nghề
đạt 55%, bình quân mỗi năm giải quyết việc làm
cho 24 nghìn lao động.
Do có giải pháp dạy nghề hiệu quả, tỷ lệ lao
động qua đào tạo nghề ở Bình Thuận tăng từ
12,7% năm 2004 lên 43,3% năm 2013. Tổng số

lao động được giải quyết việc làm trong giai
đoạn này đạt gần 231 nghìn người, giảm tỷ lệ
người trong độ tuổi lao động không có việc làm
xuống còn 3,8% vào năm 2013.
Trên địa bàn tỉnh có 25 cơ sở dạy nghề,
trong đó chín cơ sở dạy nghề ngoài công lập.
Sau khi được đào tạo, lao động nông thôn
đã góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật
nuôi, chuyển đổi cơ cấu lao động nông thôn,
hạn chế sự di chuyển lao động từ khu vực nông
thôn ra thành thị. Nhiều nông dân đã biết cách
chiết, ghép cây, không phải mua cây giống mà
còn tạo được cây giống chất lượng cao.
Một số học viên sau khi tốt nghiệp các lớp
đào tạo nghề đã chuyển từ sản xuất nông
nghiệp sang kinh doanh dịch vụ cơ khí và giống
cây trồng có thu nhập bảo đảm cuộc sống.
PV
http://www.nhandan.com.vn/ .- 2014
(ngày 26 tháng 5)
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Ñeà thi sai do loãi ñaùnh maùy, taát caû hoïc sinh ñeàu ñöôïc ñieåm
ng Mai Xuân Bá, giám đốc Sở GD-ĐT
Bình Thuận, cho biết đề thi môn toán
(hệ số 2) vào Trường THPT chuyên
Trần Hưng Đạo (TP Phan Thiết) tổ chức thi
chiều 27-6 đã sai ở bài 3, phần 2 do lỗi đánh
máy. Bài 3 trên được chấm hai điểm với mỗi
phần một điểm.
Cụ thể, đề bài cho các bất đẳng thức và
yêu cầu thí sinh hãy viết công thức bất đẳng
thức ở dạng tổng quát. Tuy nhiên, thay vì ghi
dấu ≤ thì nhân viên đánh máy đã đánh dấu ≥.
“Qua kiểm tra lại đáp án của câu hỏi trên vẫn
cho ra kết quả đúng, tuy nhiên nhân viên đánh

Ô

máy đã đánh dấu nhầm lẫn. Tất cả thí sinh sẽ
được điểm cho câu hỏi này”.
Một phụ huynh phản ảnh nhiều thí sinh và
phụ huynh khác rất lo lắng vì sự cố trên khi thí
sinh phải mất nhiều thời gian để làm câu hỏi
ghi sai dấu trên nhưng làm mãi không ra, dẫn
đến mất thời gian để làm các câu hỏi khác.
Một cán bộ có chức trách của Sở GD-ĐT Bình
Thuận cho biết có thí sinh làm luôn trong bài
thi cho kết quả là đề bài ra sai.
Nguyễn Nam
http://tuoitre.vn/ .- 2014
(ngày 30 tháng 6)

________________________________________

BAÛO TỒN
T N GIAÙ TRÒ VAÊN HOÙA HAÙT RU, HAÙT DAÂN CA TRONG COÄNG ÑOÀNG

N

hằm góp phần bảo tồn, phát huy các
giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của
dân tộc và khơi dậy phong trào hát ru,
hát dân ca trong cộng đồng dân cư, trong hai
ngày 8- 9/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình
Thuận đã tổ chức Liên hoan hát ru và hát dân
ca lần thứ 1 năm 2014.

Ảnh minh họa. Nguồn: vov.vn

Liên hoan có sự tham gia của 14 đoàn
đến từ các huyện, thị xã cùng các đơn vị lực
lượng vũ trang, câu lạc bộ doanh nhân… Các
tiết mục dự thi được dàn dựng thể hiện công
phu, phong phú đa dạng, chứa chan tình yêu
quê hương đất nước, con người. Hầu hết các
đội đều vận dụng các làn điệu dân ca như vè,
hò, đối…để giới thiệu những nét đẹp, bản sắc
văn hóa của từng vùng miền.
Điểm nổi bật là tại liên hoan, thông qua
các thể loại hát dân ca, các điệu lý…, các
đoàn lồng ghép nhiều nội dung tuyên truyền
gắn với nhiệm vụ công tác Hội, tuyên truyền

sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước
trong công tác phụ nữ; tuyên truyền các hoạt
động của phụ nữ trong cuộc vận động “Gia
đình 5 không 3 sạch" và "xây dựng nông thôn
mới”... Bên cạnh đó, liên hoan cũng đã phát
hiện ra những làn điệu mới, những bài dân ca
mới, làn điệu hát ru đặc trưng của các dân tộc
anh em sống ở Bình Thuận như: Chăm,
K’ho…, với những sắc màu riêng biệt, mộc
mạc nhưng đằm thắm, đậm đà sắc thái vùng
miền đã làm phong phú thêm kho tàng dân
ca, hát ru của dân gian.
Bà Bố Thị Xuân Linh - Chủ tịch Hội liên
hiệp phụ nữ tỉnh Bình Thuận cho biết: Hát ru,
hát dân ca là một nét đẹp của quê hương, dân
tộc. Hình ảnh quê hương, đạo lý làm người…
đều chan chứa trong từng lời ru, tiếng hát.
Trong xã hội ngày nay, hát ru hát dân ca đang
dần bị lãng quên và mai một khi thế hệ trẻ
chạy theo những dòng nhạc hiện đại. Lần đầu
tiên được tổ chức, nhưng Liên hoan đã thực
sự là một sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo môi
trường thuận lợi để các đoàn được giao lưu,
học hỏi, qua đó tiếp tục kế thừa, phát triển và
sáng tạo nghệ thuật dân gian, phát huy các
giá trị văn hóa truyền thống, giữ gìn bản sắc
văn hóa dân tộc; đem lại ý nghĩa vô cùng to
lớn trong việc triển khai đề án “Tuyên truyền,
giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt
nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước”
Hồng Hiếu
http://dangcongsan.vn/ .- 2014
(ngày 9 tháng 5)
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Daï hoäi ñieän aûnh “Vì bieån ñaûo queâ höông”

ới ý nghĩa khơi dậy lòng tự hào dân tộc, giữ
vững chủ quyền biển đảo quê hương, Dạ
hội Điện ảnh 2014 diễn ra với nhiều hoạt
động như: Chiếu phim về Biển đảo việt Nam (tài
liệu, phim truyện, phim 3D); triển lãm ảnh “Bác Hồ
với biển đảo”; chương trình nghệ thuật ca múa
nhạc; trưng bày sách báo chủ đề “Vì biển đảo quê
hương”...
Tối 27/4, tại đảo Phú Quý (Bình Thuận) đã
diễn ra Lễ khai mạc Dạ hội Điện ảnh với chủ đề “Vì
biển đảo quê hương”, do Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch phối hợp với UBND huyện Phú Quý tổ
chức. Đây là hoạt động nhằm chào mừng 39 năm
ngày giải phóng huyện đảo Phú Quý (27/4/197527/4/2014).
Với ý nghĩa khơi dậy lòng tự hào dân tộc, giữ
vững chủ quyền biển đảo quê hương, Dạ hội Điện
ảnh 2014 diễn ra tại khuôn viên Trung tâm Văn
hóa huyện đảo Phú Quý từ ngày 25 – 27/4 với
nhiều hoạt động như: Chiếu phim về Biển đảo việt
Nam (tài liệu, phim truyện, phim 3D); triển lãm ảnh
“Bác Hồ với biển đảo”; chương trình nghệ thuật ca
múa nhạc; trưng bày sách báo chủ đề “Vì biển đảo
quê hương”; giao lưu giữa khán giả với các ngành
y tế, biên phòng, thanh niên; hái hoa điện ảnh; tập
huấn kiến thức du lịch cộng đồng; phát động và ra
quân bảo vệ môi trường...
Đêm hội trở nên ấm áp hơn khi ban tổ chức
dành nhiều phần quà ý nghĩa trao tặng các em học

sinh nghèo vượt khó học giỏi của huyện đảo. Ông
Nguyễn Ngọc Hạnh, Phó giám đốc Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch, Trưởng ban tổ chức cho biết:
Ngoài mục đích tuyên truyền, nâng cao sự hiểu
biết của người dân đối với biển đảo quê hương
Việt Nam; đây còn là sự kiện giao lưu văn hóa lần
đầu tiên tổ chức tại huyền đảo Phú Quý, tạo không
khí vui tươi, phấn khởi cho người dân nơi đây.
Vừa giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa địa
phương, vừa tạo động lực cho bà con hăng say
lao động sản xuất, xây dựng biển đảo quê hương
ngày càng giàu đẹp.
Huyện đảo Phú Quý cách thành phố Phan
Thiết 56 hải lý (120 km) với dân số 27.000 người
trên diện tích 17 km2. Trong những năm qua, nhờ
sự đầu tư của trung ương và tỉnh, đời sống của
người dân phát triển mạnh về mọi mặt; GDP bình
quân đầu người đạt gần 800 USD. Tuy vẫn còn
nhiều khó khăn phía trước, nhưng những gì đã đạt
được là sự cố gắng hết mình, là nỗ lực không
ngừng của người dân huyện đảo. Những thành
tựu đó là nền tảng, là cơ sở vững chắc để nhân
dân Phú Quý tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu
phát triển huyện đảo trong tương lai. Xây dựng
Phú Quý ngày càng vững mạnh, xứng đáng là đảo
tiền tiêu của Tổ quốc.
http://www.tuyengiao.vn/ .- 2014
(ngày 27 tháng 4)
__________________________________________

TRAÅY HOÄI TREÂN ÑAÛO HOANG

K

hông chỉ là địa điểm lý tưởng để lặn biển
ngắm san hô và thám hiểm các ghềnh đá
hiểm trở, cù lao Cau (còn gọi là Hòn Cau,
huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) còn có một lễ
hội Nghinh Ông thu hút nhiều ngư dân địa phương
và du khách tham gia.
Vào đêm rằm tháng 4 hằng năm tại Hòn Cau
lại xuất hiện hàng ngàn người khua chiêng gióng
trống khai lễ - mở hội và ăn uống ca hát thâu đêm
suốt sáng.

Rước kiệu cá ông trong lễ hội Nghinh Ông tại hòn Cau Ảnh: Đ.Khoa

Nửa đêm xem lễ thiêng
17g. Tiếng trống khai hội liên hồi vang vọng
đảo hoang. Hàng ngàn người từ các bãi biển tập
trung về nơi phát ra tiếng trống. Chúng tôi rất bất
ngờ khi thấy trên hòn đảo hoang vu có một đền
thờ cổ kính. Vị chủ tế, tên Trần La, nói: “Tui không
biết xây từ hồi nào, nhưng đoán nó gần 100 năm
rồi”. Theo một vị cao niên trong ban tổ chức, hàng
trăm năm trước có một “Ông” lụy vào đây, người
dân địa phương đã làm lễ chôn cất, lập đền thờ và
lễ hội này cũng bắt đầu từ đó.
Sau phần nghi lễ, một kiệu có bài vị “Ông”
được hàng chục chàng trai khiêng đi. Trong lúc
chiếc kiệu len lỏi giữa những khối đá hoang sơ,
tiếng trống và chiêng không ngừng rền vang. Khi
kiệu đặt trang trọng trên bãi cát cách miếu cổ
chừng 500m, chủ tế đứng hướng mặt ra biển, tay
cầm những cây nhang nghi ngút khói, miệng lâm
râm khấn vái cầu cho quốc thái dân an, biển được
mùa, ngư dân được bảo vệ...
Vị chủ tế vừa dứt lời, tiếng chiêng hòa với
tiếng trống nổi lên. Lập tức một đội múa hát bả
trạo trong trang phục lính thủy ngày xưa, vai đeo
gươm, tay cầm mái chèo, đứng xếp hàng thành
hình chiếc thuyền thực hiện những động tác chèo
thuyền, kéo lưới ... Trăng rằm tháng 4 đỏ rực nhô
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lên mặt biển. Xa xa, vô số tảng đá nhấp nhô lờ
mờ. Sóng biển lấp lánh ánh trăng. Đảo thêm phần
huyền bí. Hàng ngàn người chia thành nhiều nhóm
ca hát, ăn uống trên bãi cát hoặc tảng đá phẳng.
2g sáng, tiếng trống lại nổi lên báo hiệu giờ
chánh lễ. Bên dưới bóng đèn điện tỏa ánh sáng
vàng yếu ớt, trước bàn thờ đầy lễ vật và khói
nhang nghi ngút, vị chủ tế thành kính đọc văn tế
cầu mong “Ông” phù hộ độ trì cho dân làng khỏe
mạnh, đất nước thanh bình, mưa thuận gió hòa,
ghe thuyền đầy tôm cá...
Thám hiểm ghềnh đá hiểm trở
Để tham dự buổi lễ này chúng tôi đã đến làng
chài Phước Thể trước đó một ngày, thời điểm mà
khoảng 500 gia đình ngư dân nhộn nhịp chuẩn bị
ra Hòn Cau dự hội. Đi nhờ chiếc ghe của người
địa phương, chúng tôi được sống trong không khí
lễ hội cùng các ngư dân. Sau 40 phút rời cảng,
vượt 4 hải lý, tàu cập bến Hòn Cau. Đập vào mắt
chúng tôi là hòn đảo dài 1.500m, chỗ rộng nhất
700m, nơi cao nhất chừng 10m, có bề mặt rất
bằng phẳng và phủ đầy cây cỏ dại thấp tè, có cảm
giác như đứng trên một sà lan màu xanh khổng lồ
nổi giữa biển. “Đảo này không có dân sinh sống,
chỉ có một doanh trại lính biên phòng và hai quán
bán hàng cho khách du lịch thôi”, chủ ghe nói.
_________________________________________

- 47 Sau bữa trưa thịnh soạn với bốn món: cá giấy
um, cá cơm kho tộ, mực hấp gừng và canh chua,
mọi người tranh thủ nghỉ ngơi trước khi bắt đầu
hành trình thám hiểm quanh đảo lúc 14g30. Lộ
trình khoảng 4,5km chỉ toàn ghềnh đá được hình
thành bởi hàng triệu tảng đá đủ mọi hình dáng và
kích cỡ. Trong đó, ghềnh đá phía nam có nhiều
khối đá khổng lồ vươn cao gần 30m so với mực
nước biển và có hình thù giống như một tác phẩm
điêu khắc.
Chuyến thám hiểm khá vất vả khi phải băng
qua tảng đá cheo leo, nghiêng mình lách qua khe
đá hẹp, nhưng những người trong đoàn đều quên
hết mệt nhọc bởi cảm giác thích thú trước vẻ đẹp
hùng vĩ của thiên nhiên. Đến giữa ghềnh đá,
chúng tôi phát hiện một vịnh nhỏ tuyệt đẹp với bãi
cát cong và dài chừng 20m, nước trong vắt, được
bao bọc bởi hai ghềnh đá vươn xa ra biển. Không
ai bảo ai, nhiều người trong đoàn bắt đầu leo
xuống để thả mình vào dòng nước mát lạnh của
biển...
Đăng Khoa
Tuổi trẻ TP.HCM.- 2014.- Số 122
(ngày 11 tháng 5).- Tr.11

TÌM THAÁY SAÉC PHONG QUYÙ HIEÁM CUÛA VUA TÖÏ ÑÖÙC VEÀ CHUÛ QUYEÀN

U

BND tỉnh Bình Thuận đang chờ thẩm định của
Bộ VH-TT-DL để công bố chính thức những
sắc chỉ, sắc phong mà vua Tự Đức đã ban cho
cai đội thủy binh xã Bình Thạnh, H.Tuy Phong từ
cách đây 165 năm.

Sắc phong ngày 29 tháng 5 năm Tự Đức thứ 17 do
Bảo tàng Bình Thuận cung cấp

Theo thạc sĩ Nguyễn Xuân Lý - Giám đốc Bảo
tàng Bình Thuận, đây là những sắc chỉ, sắc phong
được vua Tự Đức ban cho các cai đội thủy binh ra
khơi bảo vệ biển đảo. Có tất cả 2 sắc phong, 5 sắc
chỉ được gia đình cụ Lê Nhự (87 tuổi, cư trú tại thị
trấn Liên Hương, H.Tuy Phong, Bình Thuận) lưu
giữ hơn một trăm năm qua. Cụ Lê Nhự là hậu duệ
đời thứ năm của Cai đội trưởng Lê Non và Lê Văn
Châm (hai anh em ruột), hai nhân vật có tên trong
sắc phong mà vua Tự Đức trực tiếp ban lệnh canh
giữ vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận,
trong đó có đảo Trường Sa (thế kỷ 19). Theo cụ Lê
Nhự, đây không chỉ là tài liệu quý giá mà gia đình

dòng họ lưu giữ hơn một trăm năm qua, mà nó
còn minh chứng cho chủ quyền của Tổ quốc; là
báu vật vô giá mà bậc tiền nhân dòng họ Lê để lại.
Với bản dịch mà Bảo tàng Bình Thuận cung
cấp, tất cả các sắc chỉ đều giao nhiệm vụ cho hai
cai đội thủy binh Lê Non và Lê Văn Châm tuần tra
trên biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận (tức gồm
cả Trường Sa). Có sắc chỉ được ban từ năm Tự
Đức thứ nhất. Nhưng có sắc chỉ được ban năm Tự
Đức thứ 23. Còn hai sắc phong thì nội dung như
sau: “Thí sai Suất đội Lê Non thuộc đội 5 đội thủy
vệ Bình Thuận đã kinh qua chức Thí sai do viên
Cai tỉnh đề cử. Nay Bộ binh đồng ý chuẩn y bổ thụ
giữ chức Chánh đội trưởng Suất đội Suất nội đội
binh thủy đồng thời cai quản việc điều động người
thi hành công vụ. Nhược bằng không làm tròn
nhiệm vụ thì theo luật binh mà xử phạt. Kính đấy!”.
Ngày 29 tháng 5 năm Tự Đức thứ 17 (1863).
Và: “Hiệp quản Lê Non thuộc Tinh binh Suất
đội thủy vệ Bình Thuận đã được ân chuẩn thăng
một trật, nay Cai tỉnh y theo đó chuẩn thăng làm
Cai đội tinh binh đồng thời cai quản đội biện binh.
Phàm mọi việc cứ y theo lệ mà thừa hành. Nhược
bằng không làm tròn nhiệm vụ thì theo luật binh
mà xử phạt. Kính đấy!”. Ngày 8 tháng 5 năm Tự
Đức thứ 23 (năm 1869).
Quế Hà
http://www.thanhnien.com.vn/ .- 2014
(ngày 17 tháng 5)
Cùng đưa tin: http://www.anninhthudo.vn/
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ROÄN RAØNG TEÁT RAMÖWAN CUÛA ÑOÀNG BAØO CHAÊM ÔÛ BÌNH THUAÄN

N

gày 25/6, đồng bào Chăm ở Bình Thuận bắt đầu
đón Tết Ramưwan - Tết cổ truyền quan trọng
nhất và mang đậm sắc thái riêng của đồng bào Chăm
Hồi giáo (Bàni) sống trên địa bàn tỉnh.
Ngay từ sáng sớm, tất cả các họ tộc người Chăm
theo đạo Bàni đều tập trung về nghĩa trang người
Chăm ở xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình, để cùng
nhau làm lễ tảo mộ, cúng bái và mời tổ tiên về ăn Tết
với con cháu. Đây là phần lễ quan trọng nhất để mở
đầu cho Tết Ramưwan.
Tại nghĩa trang, sau khi vun vén cho ngôi mộ,
chủ lễ tế mộ sẽ thực hiện các nghi thức cúng truyền
thống như tưới nước lên mộ với ý nghĩa tẩy uế và
làm cho người chết được sạch sẽ, thanh khiết hơn,
bày biện đồ cúng, đọc kinh... Sau lễ tảo mộ, mọi
người trở về nhà làm lễ cúng ông bà.
Tết Ramưwan của người Chăm kéo dài một
tháng với nhiều nghi lễ nối tiếp nhau như lễ tảo mộ,
lễ và ha, lễ cúng bái tổ tiên tại nhà và tháng
Ramadan cầu nguyện tại chùa, tháp...
Tết Ramưwan là sản phẩm văn hóa, tinh thần
được hun đúc từ truyền thống tín ngưỡng của cư dân
người Chăm, góp phần làm phong phú bản sắc văn
hóa dân tộc. Đây là dịp để con cháu, những người
còn sống nhớ đến tổ tiên, ông bà, các đấng sinh
thành và cầu nguyện cho làng xóm được bình yên,
nhà nhà sung túc, người người được an lành, hạnh
phúc, mùa màng tươi tốt.
Trong những ngày này dù làm gì, ở đâu và bận
rộn mấy đi chăng nữa, người Chăm Bàni vẫn dành
thời gian về quê, quây quần cùng gia đình và người
thân.
Tết cổ truyền của đồng bào Chăm Hồi giáo ở
Bình Thuận ngày nay không chỉ gói gọn trong từng
gia đình, họ tộc mà còn có sự tham gia của khách
tham quan du lịch và nhiều nhà nghiên cứu, tìm hiểu
những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Chăm
trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh các hoạt động cúng bái truyền thống,
viếng chùa, Tết Ramưwan còn có các hoạt động giao
lưu văn nghệ, thể thao, hội thi mang đậm sắc thái
người Chăm. Các nam nữ thanh niên Chăm vui tươi
và duyên dáng trong trang phục truyền thong rực rỡ
sắc màu cùng nhau hát, múa đón mừng năm mới.
Tạo điều kiện tốt nhất cho đồng bào đón Tết
Ramưwan năm 2014 lành mạnh, tiết kiệm, Ủy ban
Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các sở, ban,
ngành và các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo cung
cấp đủ điện, nước cho bà con; tổ chức các hoạt động
biểu diễn văn hóa, nghệ thuật phục vụ các thôn, xã
vùng đồng bào Chăm Hồi giáo sinh sống.
Nhân dịp này, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã
đến thăm, tặng quà và chúc Tết đồng bào người
Chăm; thăm, chúc Tết các chức sắc, tại các chùa,
các đối tượng chính sách, gia đình tiêu biểu, đón Tết
Ramưwan vui vẻ, ấm no đồng thời động viên bà con
phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc,
vui Tết nhưng không lãng phí, không quên nhiệm vụ
phát triển sản xuất, ổn định đời sống.
Người Chăm có truyền thống văn hóa độc đáo
trong đời sống, đặc biệt là các lễ hội mang nhiều nét
văn hóa, tín ngưỡng sâu sắc như Katê, Rijanưgar,
Súc dâng, Tết Ramưwan...
Bình Thuận là địa phương tập trung nhiều đồng
bào Chăm sinh sống, với hơn 41.000 người, trong đó
đồng bào Chăm theo Hồi giáo hiện có hơn 15.000
người, phân bố ở một xã thuần và 6 thôn xen ghép.
Trong những năm qua, Bình Thuận đã có nhiều
chính sách quan tâm và hỗ trợ để bà con phát triển
sản xuất, vươn lên làm giàu. Các vị chức sắc tôn
giáo luôn vận động bà con gắn kết nghĩa xóm tình
làng, đùm bọc giúp nhau phát triển kinh tế.
Hồng Hiếu
http://www.vietnamplus.vn/ .- 2014
(ngày 25 tháng 6)

_________________________________________

Bình Thuaän daãn ñaàu Giaûi CLB Judo toaøn quoác naêm 2014

S

au bốn ngày tranh tài quyết liệt, chiều 05/4 tại Nhà
thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Giải
vô địch các CLB Judo toàn quốc năm 2014 đã khép lại
sau loạt trận thi đấu chung kết đầy kịch tính ở các nội
dung đồng đội nam, nữ.
Kết quả thi đấu ở nội dung đồng đội nam: HCV
thuộc về CLB Bình Thuận, HCB thuộc về CLB Nhà tập
luyện Phú Thọ 1 TP Hồ Chí Minh, HCĐ thuộc về các
CLB Quân đội 1 và Vũng tàu 1. Ở nội dung đồng đội nữ:
HCV thuộc về CLB Sóc Trăng, HCB thuộc về CLB Hà
Nội 1, HCĐ thuộc về các CLB Đồng Tháp 1 và Quân đội
1.
Trước đó, từ 03 đến 04/4, các vận động viên đã lần
lượt tranh tài ở tất cả các hạng cân nam, nữ. Kết quả ở
nội dung đối kháng nam, HCV thuộc về các vận động
viên: Lê Hoàng Lân (Cần Thơ), hạng cân dưới 50kg;
Trần Minh Cường (Bình Thuận), hạng cân dưới 55kg;
Nguyễn Quốc Hoàng (Thanh Hóa), hạng cân dưới 60kg;
Nguyễn Tấn (Bình Dương 1), hạng cân dưới 66kg;
Nguyễn Tấn Công (Bình Thuận), hạng cân dưới 73kg;

Đinh Quốc Thông (Bến Tre), hạng cân dưới 81kg; Ngô
Trường Thạnh (Vũng Tàu 1), hạng cân dưới 100kg, Lý
Huỳnh Long (Bạc Liêu 1), hạng cân trên 100kg.
Ở nội dung đối kháng nữ, HCv thuộc về các vận
động viên: Nguyễn Thị Thanh Thủy (Ninh Bình), hạng
cân dưới 52kg; Nguyễn Thị Bích Ngọc (Công an nhân
dân 1), hạng cân dưới 57kg; Nguyễn Thị Thanh Trâm
(Vũng tàu 1), hạng cân dưới 63kg; Nguyễn Thị Hường
(Hà Nội 1), hạng cân dưới 70kg, Nguyễn Thị Như Ý
(Đồng Tháp 1), hạng cân dưới 78kg, Trần Thị Thanh
Thủy (Hà Nội 1), hạng cân trên 78kg.
Kết quả chung cuộc, Nhất toàn đoàn thuộc về CLB
Bình Thuận (5 HCV, 3 HCĐ), Nhì thuộc về CLB Vũng
Tàu 1 (2 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ), Ba thuộc về CLB Hà Nội
1 (2HCV, 2HCB,1 HCĐ).
Nam Anh
Văn hóa, Thể thao và Du lịch.- 2014.- Số 1070
(ngày 10 tháng 4).- Tr.15
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BÌNH THUAÄN VOÂ ÑÒCH GIAÛI ÑUA THUYEÀN TRUYEÀN THOÁNG EXIMBANK

Giải đấu kết thúc với chiến thắng của đoàn tới từ Bình
Thuận. (Nguồn: Ban tổ chức)

G

iải đua thuyền truyền thống Eximbank lần II năm
2014 đã chính thức bế mạc hôm qua (11/5) sau
bốn ngày thi đấu sôi nổi liên tục.
Giải đua thuyền truyền thống Eximbank lần thứ II
được tổ chức tại khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc, tỉnh Hải
Dương. Đây là năm thứ hai liên tiếp giải được tổ chức
với kỳ vọng trở thành giải đấu thường niên của đua
thuyền truyền thống cả nước.

Giải quy tụ 559 vận động viên thuộc 14 đơn vị trong
cả nước đã tham gia thi đấu ở các nội dung thuyền 22
người, thuyền 12 người trên những đường đua 200 m,
500 m và 100 m. Tổng cộng 18 bộ huy chương đã được
trao.
Sau quãng thời gian đầu gây ấn tượng mạnh, đoàn
Cần Thơ đã dần tụt lại và bị tước mất ngôi đầu. Ngược
lại, Bình Thuận đã vươn lên mạnh mẽ để kết thúc giải
với với 6 huy chương vàng cùng vị trí nhất toàn đoàn.
Ngay sau Bình Thuận, An Giang để lại nỗi tiếc nuối
lớn khi chỉ kém đúng 1 huy chương vàng nhưng có tới 3
huy chương bạc (so với 1 huy chương bạc của Bình
Thuận). Cần Thơ về kế tiếp với 4 huy chương vàng.
Cùng với Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, có 7
đoàn khác không giành được huy chương vàng nào. Hai
đoàn Hậu Giang và Thừa Thiên Huế thậm chí không có
nổi một huy chương sau 4 ngày thi đấu.
Thùy Minh
http://www.vietnamplus.vn/ .- 2014
(ngày 12 tháng 5)

_________________________________________

HOA HAÄU ÑAÏI DÖÔNG 2014: HÖÔÙNG ÑEÁN COÄÂNG ÑOÀNG VAØ BIEÅN ÑAÛO

T

rong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2014,
một trong hai cuộc thi nhan sắp cấp quốc gia trong
năm nay, nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến cộng
đồng trong việc góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi
trường đã được diễn ra. Bên cạnh đó, trong bối cảnh cả
nước đang hướng về biển đảo, ban tổ chức cuộc thi
cũng đã có những hành động thiết thực thể hiện tình yêu
quê hương biển đảo.
Cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2014 là một trong
những hoạt động nổi bật thể hiện sự cam kết của dự án
Blue Ocean World. Ra đời từ tháng 8-2013, theo Thứ
trưởng Bộ TN-MT Bùi Cách Tuyến đồng thời là Chủ tịch
Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, việc
triển khai dự án Blue Ocean World nhằm hướng tới việc
nâng cao nhận thức của cộng đồng, nhất là trong giới
văn nghệ sĩ trong vấn đề biển - đại dương; vận động
giới văn nghệ sĩ cùng nắm tay hành động những điều
thiết thực nhất để biển trở nên sạch đẹp và xanh hơn.

25-5, bên cạnh các hoạt động tranh tài giữa các người
đẹp, rất nhiều hoạt động mang ý nghĩa cộng đồng đã
được triển khai.

Các thí sinh tặng quà cho gia đình ngư dân nghèo.

Các thí sinh đạp xe kêu gọi bảo vệ môi trường biển.

Mục tiêu cao nhất mà cuộc thi Hoa hậu Đại dương
2014 hướng tới là nhằm tìm kiếm gương mặt đại
diện cho ngành du lịch Việt Nam, qua đó kêu gọi người
dân cùng tham gia bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi
trường. Chính vì vậy, trong khuôn khổ vòng chung kết
diễn ra tại Phan Thiết (Bình Thuận) từ ngày 14-5 đến

Cụ thể, các thí sinh đã tham gia hàng loạt hoạt động
như tham quan, chụp hình tại các di tích và thắng cảnh
nổi tiếng của tỉnh Bình Thuận; tham gia nhặt rác trên bãi
biển cùng các tình nguyện viên; đạp xe kêu gọi và tuyên
truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người
dân; tham gia khai mạc Triển lãm tranh về môi trường
của Chi hội Mỹ thuật - Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình
Thuận; thăm và tặng quà tại làng chài Khu phố 2, xã
Hàm Tiến, Phan Thiết; giao lưu tặng quà tại Trường
Tiểu học Mũi Né 1 và Trường Đại học Phan Thiết; tham
gia trồng cây xanh, thả diều nghệ thuật tại đồi cát Mũi
Né…
Song song đó, từ ngày 18-5, những vòng thi phụ
trong khuôn khổ vòng chung kết chính thức bắt đầu.
Theo đó, những giải phụ sẽ được chọn và chấm điểm
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trong những ngày này như Người đẹp tài năng, Trình
diễn bikini, Trang phục dạ hội...
Đặc biệt, do thời gian diễn ra cuộc thi cũng là thời
điểm diễn ra căng thẳng trên biển Đông liên quan đến
việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái
phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt
Nam nên cùng với hàng triệu triệu tấm lòng của người
dân cả nước hướng về biển đảo, ban tổ chức cuộc thi
quyết định kêu gọi thí sinh và các đơn vị tài trợ quyên

- 50 góp ủng hộ cho các chiến sĩ. Đến ngày 19-5, số tiền
quyên góp đã lên đến 400 triệu đồng và vẫn tiếp tục vận
động cho đến hết ngày 25-5 – ngày chung kết của cuộc
thi
Khắc Thi
Sài Gòn giải phóng.- 2014.- Số 13278
(ngày 25 tháng 5).- Tr.3

_________________________________________

Ñaëng Thu Thaûo ñaêng quang Hoa haäu Ñaïi döông Vieät Nam 2014
kết và trao giải cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam
2014 (truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9, Truyền hình
Bình Thuận, tiếp sóng trên Stlyle TV).
29 thí sinh lọt vào vòng chung kết trong số gần
1.000 thí sinh đăng ký dự thi đã trải qua các màn thi
trang phục áo dài, áo tắm và dạ hội với sự theo dõi của
hơn 3.000 khán giả. Kết quả, Đặng Thu Thảo, sinh năm
1995, cao 1,71 m, vừa tốt nghiệp THPT, đến từ Cần
Thơ, đã giành được ngôi vị Hoa hậu Đại dương Việt
Nam 2014. Á hậu 1 thuộc về Lê Thị Hà Thu, đến từ Huế;
Lê Thị Vân Quỳnh, đến từ Hà Nội, đoạt ngôi Á hậu 2.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo (giữa) cùng 2 á hậu - Ảnh: P.C.T

T

ối 25.5 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành,
TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đã diễn ra đêm chung

P.C.Tùng
Thanh niên.- 2014.- Số
(ngày 26 tháng 5).- Tr.15
Các báo cùng đưa tin: Nhân dân số 21433/ Tuổi
trẻ TP.HCM số 137

_________________________________________

RÖØNG, BIEÅN YEÂU THÖÔNG

N

gôi nhà của gia đình chị Trần Thị Kim Dung và Đại
úy Phạm Văn Thứng, Chính trị viên phó Ban CHQS
huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận) nằm sâu trong con
hẻm bốn bề rừng núi ở xã Bắc Ruộng, huyện Tánh Linh
(tỉnh Bình Thuận). Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà đơn sơ
nhưng hạnh phúc, chị Dung kể về mối tình mà chị cho là
“cái duyên” của rừng và biển. Anh chị đến với nhau thật
tình cờ. Chị Dung nhớ lại: “Khi ấy, anh là trợ lý chính trị,
Ban CHQS huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) về
thẩm tra lý lịch đảng viên tại địa phương, tôi không có
nhiều ấn tượng. Nhưng rồi cái duyên người trên rừng,
người dưới biển lại khiến chúng tôi đến với nhau”.

Vợ chồng Đại úy Phạm Văn Thứng và hai con.

Đám cưới được tổ chức trong niềm vui của họ hàng đôi
bên và đồng đội. Chưa kịp bén hơi nhau, anh lại trở về
với biển cả thân quen để chị với bao nỗi nhớ. Chị cho
biết: “Thời gian đầu xa anh luôn là thử thách đối với tôi.

Có người nói tôi dại, tôi khờ… Thú thực nhiều đêm trằn
trọc, có lúc tôi thấy chạnh lòng”.
Thế nhưng, càng xa chồng, chị càng thương anh
vất vả nơi đầu sóng ngọn gió. Những lúc như thế, chị
thường lấy các bức ảnh kỷ niệm của anh chị và đọc
sách, báo về biển, đảo Việt Nam... Những năm trước
đây, điện thoại chưa phổ biến, mỗi lần nghe ti vi báo tin
bão, biển động, tâm trạng chị lại đứng ngồi không yên,
mong trời yên biển lặng. Dưới ánh điện, chị chỉ biết lấy
trang giấy làm bạn viết cho anh những dòng chữ với tất
cả niềm tin yêu, khát khao nhất thể hiện tình yêu biển và
khâm phục tinh thần dũng cảm của những người lính
đảo. Thương vợ, anh Thứng cũng gửi lòng mình vào
mỗi trang thư, kể cho chị nhiều chuyện về biển, về đồng
đội ngày đêm bám biển. Sự xa cách càng làm cho anh
chị yêu nhau hơn, động viên nhau vươn lên trong cuộc
sống. Chị luôn chu toàn việc nhà, chăm lo cho hai con.
Ngoài trồng ngô, mì… trên nương rẫy, chị còn mở tiệm
may vá, chăn nuôi lợn, gà để tăng thu nhập. Mỗi lần về
phép, anh luôn chuẩn bị chu đáo những món quà từ
biển, tặng vợ và tranh thủ thời gian ngắn ngủi để giúp
vợ việc nhà, chăm sóc con, hưởng niềm vui hạnh phúc
từ tổ ấm gia đình. Sau những năm tháng bám biển,
tháng 1-2012, anh Thứng được cấp trên bổ nhiệm chức
vụ Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Đức Linh, tỉnh
Bình Thuận. Anh chị có điều kiện giúp nhau, bù
lại khoảng thời gian, người trên rừng, người nơi biển cả,
cùng chung xây dựng hạnh phúc.
Duy Hiển
http://www.qdnd.vn/ .- 2014
(ngày 18 tháng 4)
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III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT
Xoùa caàu treo nguy hieåm ôû Bình Thuaän
ng Huỳnh Ngọc Thanh, Chánh văn phòng Ban

huyện có cầu treo xuống cấp chủ động bố trí kinh phí
để sửa chữa, đảm bảo lưu thông.
“Tỉnh Bình Thuận đang thực hiện nhiều biện
pháp trước mắt và lâu dài để nhanh chóng sửa chữa,
thay mới các cầu treo trên địa bàn, đảm bảo an toàn
cho người và phương tiện, nhất là vào mùa mưa bão
sắp tới” - ông Thanh chia sẻ!

ÔATGT tỉnh Bình Thuận cho biết, Bình Thuận hiện

có 9 cầu treo thì 6 cây đang xuống cấp nặng, cần
được sửa chữa, xây mới. Ngoài ra, trong tỉnh còn có
nhiều cầu treo nhỏ do người dân tự làm. Các cơ
quan chức năng ở Bình Thuận đang khảo sát toàn bộ
cầu treo, lắp đặt lại biển báo, biển chỉ dẫn, cổng chắn
phù hợp với tải trọng thực tế. Với 6 cầu treo đã
xuống cấp, tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ phê duyệt hồ
sơ, bản vẽ thi công để xây dựng lại. Trước mắt, để
đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, các

P.An
http://www.giaoduc.edu.vn/ .- 2014
(ngày 13 tháng 6)

BÌNH THUAÄN CAÀN SÔÙM DI DÔØI CAÙC HOÄ DAÂN RA KHOÛI VUØNG BIEÅN XAÂM THÖÏC
Hiện nay, tình trạng biển xâm thực trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đang rất nghiêm trọng. Thôn Tiến Đức,
xã Tiến Thành (TP Phan Thiết) là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Từ đầu năm đến nay đã có
hơn 25 căn nhà bị sóng biển cuốn trôi. Hiện có 50 nhà dân nằm cách biển từ một đến bốn mét và có
nguy cơ bị sập do sóng biển dâng cao xâm thực. Ngày 21-4, tại cuộc họp triển khai công tác PCLB và
tìm kiếm cứu nạn năm 2014, UBND thành phố Phan Thiết đề xuất tỉnh cho di dời toàn bộ 280 hộ dân ở
thôn Tiến Đức để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân khi mùa mưa bão đang đến gần.
PV và CTV
Nhân dân.- 2014.- Số 21399 (ngày 22 tháng 4).- Tr.7

TÌM GIAÛI PHAÙP KIEÀM CHEÁ THANH THIEÁU NIEÂN NGHIEÄN MA TUÙY

C

hiều ngày 23.6, Công an tỉnh Bình Thuận phối
hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức tọa đàm với chủ đề:
“Giải pháp kiềm chế tình trạng thanh thiếu niên
nghiện ma túy và giúp thanh thiếu niên sau cai tái
hòa nhập cộng đồng”.
Đại tá Lê Minh, Phó văn phòng Công an tỉnh
Bình Thuận cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng
2.000 đối tượng nghiện ma túy, chủ yếu trong độ tuổi
còn rất trẻ. Dù đã có rất nhiều cố gắng của các ngành
các cấp, nhưng tình hình tội phạm ma túy vẫn gia
tăng.
Phát biểu tại buổi tọa đàm, Thiếu tướng Nguyễn
Văn Giáp (Cục trưởng C43, đại diện Ban chỉ đạo

Nghị quyết liên tịch 03 giữa Bộ Công an và TƯ Đoàn)
cho biết gần đây tội phạm ma túy diễn ra phức tạp
trên phạm vi cả nước. Đặc biệt là tình trạng người
nước ngoài tuồn ma túy vào VN có dấu hiệu gia tăng.
Đáng báo động là ma túy được tuồn vào các trại
giam, được phát hiện gây bức xúc dư luận. Do vậy,
tổ chức Đoàn cần phát huy hơn nữa vai trò xung
kích của mình, xây dựng nhiều mô hình mới về tuyên
truyền phòng chống ma túy.
Quốc Hanh
Thanh niên.- 2014.- Số 176
(ngày 25 tháng 6).- Tr.21

_________________________________________

DAÂN NGAÊN CHAËN DOANH NGHIEÄP NAÏO VEÙT CAÙT BIEÅN

N

gày 2-6, Công ty Đại Nam Việt đã dừng các hoạt
động nạo vét cát biển tại khu vực cửa biển Hồ
Lân (xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, Bình Thuận) do
người dân liên tục tập trung phản đối trong những
ngày qua.
Ông Trần Văn Phi, phó chủ tịch UBND xã Tân
Thắng, cho biết công ty mới nạo vét được
95.000/807.375 m3 cát biển thì bị khoảng 200 người
dân ngăn lại vào các ngày 30-5 và 1-6. Lý do người
dân đưa ra là lo ngại việc nạo vét cát biển sẽ gây ảnh
hưởng tiêu cực đến hiện trạng bờ biển, xảy ra nạn
xâm thực bờ biển khi mùa mưa bão đang đến.

Đại diện Công ty Đại Nam Việt cho biết công ty
này chỉ nạo vét cát biển theo đúng giấy phép được
cấp, việc xuất bán cát cũng chưa thu được bao
nhiêu, chưa gây tác động gì đến bờ biển nhưng đã
vấp phải sự phản đối của người dân. Khi bị dân phản
ứng, công ty đã tạm ngừng hoạt động nạo vét cát
biển, chờ cơ quan chức năng giải quyết.
Nguyễn Nam
Tuổi trẻ TP.HCM.- 2014.- Số 145
(ngày 3 tháng 6).- Tr. 5
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KIEÁN NGHÒ NGÖNG NAÏO VEÙT CÖÛÛA BIEÅN HOÀ LAÂN

T

hống nhất lập biên bản kiến nghị UBND tỉnh
Bình Thuận ra quyết định yêu cầu đơn vị thi
công tạm ngưng ngay hoạt động thi công nạo vét,
thông luồng cửa biển Hồ Lân do chưa thực hiện
đầy đủ các thủ tục theo quy định.
Ngày 3-6, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Bình
Thuận làm việc với Công ty Đại Nam Việt (đơn vị
thi công nạo vét cửa biển Hồ Lân) và người dân xã
Tân Thắng, huyện Hàm Tân đã gút sự việc như
trên.
Đoàn kiểm tra cũng kiến nghị sau khi doanh
nghiệp thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định cần
kiểm tra toàn diện để điều chỉnh lại quy mô của dự
án. Đặc biệt khi nạo vét cửa biển bị bồi lấp, đơn vị
thi công phải đóng kè bảo vệ để tránh sạt lở.
Về các trường hợp hồ nuôi tôm bị thiệt hại,
nhà cửa bị xóa sổ,... đoàn kiểm tra cho rằng cần
có khảo sát, thống kê rõ ràng. Trước đó dự án này
có quy mô hơn 20 ha đã được điều chỉnh xuống

còn 19,28 ha và được cấp hạn ngạch xuất khẩu
hơn 800.000 m3 cát biển cho đối tác Singapore.
Tại buổi đối thoại, Công ty Đại Nam Việt cho
biết họ đã ký hợp đồng với đối tác nước ngoài nên
có nguyện vọng tiếp tục thi công. Trong khi đó,
người dân yêu cầu dừng ngay dự án, công ty
không xuất bán cát biển cho các tàu nước ngoài
đang đậu ngoài khơi chờ bốc hàng.
Như chúng tôi đã thông tin, ngày 30-5 và 1-6,
Công ty Đại Nam Việt đã huy động cơ giới đến hút
cát bán cho bốn tàu nước ngoài đậu ngoài khơi
nên hàng trăm người dân địa phương đã vây
doanh nghiệp này phản đối. Hiện công ty ngưng
thi công nhưng người dân vẫn cắt cử hàng chục
người túc trực tại bờ biển, yêu cầu doanh nghiệp
rút hết cơ giới ra vùng biển Tân Thắng, trả lại bãi
tắm cho họ.
Phương Nam
Pháp luật TP.HCM.- 2014.- Số 145
(ngày 4 tháng 6).- Tr.5
________________________________________

ÑAÄP PHAÙ MOÄ ÑEÅ LAØM NHAØ, SAÂN PHÔI?

C

ơ quan công an đang vào cuộc truy tìm chủ
mưu xóa sổ hàng chục ngôi mộ. Theo tìm
hiểu của chúng tôi, khu đất trên bị một
người lấn chiếm trái phép sau đó bán sang tay cho
nhiều người.
Ngày 28-5, một nguồn tin cho biết Cơ quan
CSĐT Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã
chuyển hồ sơ vụ xâm phạm, đập phá mồ mả đề
nghị VKSND TP Phan Thiết phê chuẩn quyết định
khởi tố bị can để tiến hành điều tra với những
người liên quan.
Bà Trần Thị Mây khóc ngất trước ngôi mộ người
thân đã bị san bằng. Ảnh: PN

Bà Nguyễn Thị Hà thẫn thờ bên ngôi mộ của con đã
bị bốc đi, phía sau là ngôi nhà xây không phép.

Người chết cũng không yên
Theo cơ quan điều tra, vụ đập phá mồ mả, phi
tang hài cốt gây bàng hoàng dư luận được phát
giác từ đầu năm 2014 khi một số người đến nghĩa
trang Đức Long tảo mộ, cúng kính cho người thân.

Bà Nguyễn Thị Hà ở phường Phú Tài (Phan
Thiết) thẫn thờ kể chiều 20-1-2014, vợ chồng bà
đến nghĩa trang dọn dẹp mộ, thắp nhang cho đứa
con trai vắn số. Tuy nhiên, đến nơi bà như không
tin vào mắt mình khi ngôi mộ con bà được xây kiên
cố đã bị đập phá tan hoang. Huyệt mộ bị đào
nham nhở sâu hoắm, dấu đào bới còn mới, hòm
quách biến mất một cách bí ẩn. “Con tôi đã đoản
mệnh lại thêm xấu số, giờ chẳng biết hài cốt ở
đâu”. Bà Hà lúc đó chỉ biết ngã quỵ xuống nức nở
réo gọi tên con. Cạnh ngôi mộ con bà Hà là một
con đường vừa được san lấp bằng gạch đá, xà
bần rộng khoảng 5 m.
Bà Trần Thị Mây ở phường Lạc Đạo (Phan
Thiết) chỉ ba vị trí nằm dưới con đường này là mộ
ba người em của bà. Cách đó vài mét có ba ngôi
mộ đất vừa được đắp lên. Công an phường Đức
Long cho biết khi người nhà tiến hành bốc dỡ ba
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ngôi mộ mới đắp này lên, bên trong là tiểu sành
chứa đầy đất đỏ quạch. Bà Mây khẳng định đây là
những mộ giả còn hài cốt của ba đứa em bà đã bị
giẫm đạp dưới con đường vừa san lấp. Bà Mây vội
bẻ ba nhánh cây cắm kèm chùm bông vạn thọ vào
vị trí ba ngôi mộ cũ và thắp nhang rồi ngồi khóc
ngất.
Khi nghe tin mồ mả ở khu vực nghĩa trang Đức
Long bị xâm hại, hàng chục thân nhân khắp nơi đã
nháo nhào đổ về đây để kiểm tra. Đến thời điểm
hiện tại đã có năm người dân trình báo hơn 10
ngôi mộ của người thân bị đập phá và hài cốt biến
mất.
Hồ sơ vụ việc đã được Công an phường Đức
Long chuyển cho Công an TP Phan Thiết tiến
hành điều tra.
Hé lộ “người bí ẩn”
Tại khu vực mồ mả bị đập phá có con đường
vừa hình thành dẫn vào một căn nhà gạch lợp tôn
mới xây dựng. Bên trong căn nhà không có vật
dụng gì, trống hoác. Phía trước nhà là một khoảng
sân rất rộng đang được san lấp mặt bằng.
Sau khi phát hiện, UBND phường Đức Long
đã tổ chức tháo dỡ căn nhà này và cũng không ai
đứng ra nhận mình là chủ căn nhà bí ẩn trên. Theo
UBND phường Đức Long, khu đất mà căn nhà

- 53 mọc lên là đất nghĩa trang cũ do phường quản lý.
Từ khi quy hoạch có nghĩa trang mới, tổ quản
trang cũ giải thể nên có người lợi dụng xây nhà
không phép, xâm phạm mồ mả làm đường dẫn
vào nhà.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, khu đất trên bị
một người lấn chiếm trái phép sau đó bán sang tay
cho nhiều người. Cuối cùng, người mua lại rồi xây
dựng nhà không phép trên là bà H., một “đại gia”
thu mua, chế biến hải sản có tiếng tại Phan Thiết.
Để có điểm tập kết hàng hóa, bà H. đã thuê
người xây nhà (có thể làm nhà kho), làm đường,
khoảng sân rộng trước mặt căn nhà để phơi khô
hàng hải sản. Khi làm con đường, phát hiện ba
ngôi mộ (trong đó có mộ em bà Mây), bà H. đã
thuê một số người ở Tiến Thành (Phan Thiết) lén
lút bốc mộ để có mặt bằng thi công.
Bà Trần Thị Lùn (phường Đức Long, TP Phan
Thiết) cho biết bốn ngôi mộ gồm mộ ông nội,
cha mẹ và chú của bà đã bị ai đó dùng cuốc vạt
đi một góc để đánh dấu. Theo bà Lùn, nếu
không bị phát hiện thì chắc mồ mả cha ông
mình cũng đã bị xóa sổ.
Phương Nam
Pháp luật TP.HCM.- 2014.- Số 139
(ngày 29 tháng 5).- Tr.10
_________________________________________

BÌNH THUAÄN: THIEÄT HAÏI NAËNG
NG DO MÖA LÔÙN

M

ưa lớn và kéo dài trong nhiều ngày liên tiếp
trên tỉnh Bình Thuận đã làm nước thượng
nguồn đổ về hạ lưu tạo thành dòng chảy mạnh
gây thiệt hại và chìm tàu.
Vào lúc 17 giờ 30' ngày 21/6, tại khu vực hạ
lưu sông Dinh, thuộc địa bàn khu phố 5, 6
phường Bình Tân (La Gi), do lượng mưa lớn,
kéo dài trong nhiều ngày qua, nước từ thượng
nguồn (hồ sông Dinh) đổ về hạ lưu tạo dòng
chảy mạnh. Hậu quả đã làm trôi một số thuyền
đánh cá công suất lớn (bị cày neo) dạt xuống
khu vực neo đậu của các xuồng máy, gây va
đập, nhấn chìm 21 xuồng máy nhỏ của ngư dân
khu phố 5, 6 phường Bình Tân và xã Tân Bình
đang neo đậu, gây thiệt hại về tài sản, ngư lưới
cụ của ngư dân. Trong đó có 5 chiếc bị thiệt hại
nặng (vỏ xuồng bị bể, gãy láp, chân vịt, bể bánh
lái, mất bình ắc quy...). Ước tổng giá trị thiệt hại
khoảng 159 triệu đồng.
Ngay sau khi xảy ra tình hình va đập, làm
chìm các xuồng máy của ngư dân, UBND thị xã
La Gi đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt,
bão và TKCN thị xã La Gi phối hợp với UBND
phường Bình Tân, xã Tân Bình trực tiếp xuống
kiểm tra hiện trường; huy động lực lượng tại chỗ
giúp ngư dân trục vớt, kéo xuồng bị chìm lên bờ
sửa chữa. Tính đến ngày 26/6, tất cả các xuồng

bị chìm đã được trục vớt và kéo lên bờ, hiện tại
ngư dân đang sửa chữa hư hỏng, trang bị ngư
lưới cụ để tiếp tục tham gia sản xuất.
Ngày 27/6, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt
bão Trung ương tiếp tục có thông tin về thiệt hại
do mưa lớn tại các địa phương trong những
ngày qua.
Đáng chú ý, đã có báo cáo mới nhất về thiệt
hại tại tỉnh Bình Thuận do mưa lớn xảy ra hôm
21/6. Cụ thể, trên địa bàn thị xã La Gi, tỉnh Bình
Thuận xảy ra mưa lớn, nước từ thượng nguồn
đổ về gây dòng chảy mạnh làm cho các thuyền
va đập vào nhau và bị chìm 21 chiếc, trong đó 5
chiếc bị hư hại nặng.
Tiếp đến, ngày 24/6, trên địa bàn xã Suối
Kết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận xảy ra
lốc xoáy kèm theo mưa lớn làm tốc mái 1 nhà.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban chỉ huy Phòng
chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thị xã La Gi
và huyện Tánh Linh đã huy động lực lượng tại
chỗ khắc phục hậu quả và giúp người dân sớm
ổn định đời sống.
Ngọc Ngân
http://congluan.vn/ .- 2014
(ngày 28 tháng 6)
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Nguy cô chaùy röøng ôû caáp cöïc kyø nguy hieåm ôû Bình Thuaän

T

heo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Thuận, tỉnh đang
là một trong những địa phương có nguy cơ cháy
rừng ở cấp độ 5 (cấp cực kỳ nguy hiểm).
Hiện nay, thời tiết trên địa bàn đang bước vào
những tháng cao điểm của mùa khô, những đợt nắng
nóng đã làm các lớp thực bì (lá cây, cỏ khô…) tại các
khu rừng trở nên khô hanh và dễ phát hỏa khi gặp
lửa.
Bên cạnh đó Bình Thuận là vùng khô hạn nhất
cả nước, lượng mưa trung bình ít nên luôn phải đối
mặt với nguy cơ cháy rừng cao.
Bình Thuận hiện có tổng diện tích rừng
371.072ha. Trong số này, có trên 200.000ha có nguy
cơ cháy cao. Đặc biệt khi thời tiết diễn biến bất
thường như hiện nay, nguy cơ cháy rừng càng đáng
báo động hơn.
Rừng tại các huyện Hàm Thuận Nam, Bắc Bình,
Tuy Phong, Đức Linh được đưa vào danh sách có
nguy cơ cháy ở cấp độ 5.
Hiện các cơ quan chức năng của tỉnh đang triển
khai phòng chống và cảnh giác cao độ nạn cháy
rừng. Để tăng cường hiệu quả chống cháy rừng, hiện
67 xã có rừng trên địa bàn toàn tỉnh đã thành lập Ban
chỉ đạo Bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng.
Đồng thời, trang bị máy thổi gió, xe cơ giới và hơn
2.500 dụng cụ dập lửa của các tập thể cá nhân sẵn
sàng ứng chiến khi có tình huống cháy xảy ra.

Theo Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận, rút kinh
nghiệm những năm trước rừng thường bị cháy khi
xuất hiện nắng nóng, năm nay công tác phòng chống
cháy rừng được triển khai nhanh chóng xuống từng
địa phương và các đơn vị quản lý rừng.
Các đơn vị đã tiến hành cày băng trắng đối với
rừng trồng, trồng băng xanh cản lửa, đốt lá, cỏ khô
để làm giảm vật liệu cháy…
Ngay từ đầu mùa khô 2013-2014, các địa
phương đã tập trung thực hiện phương án “4 tại
chỗ,” đó là lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương
tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ trong phòng cháy,
chữa cháy rừng.
Nhiều địa phương trong tỉnh đã có những cách
làm hay hạn chế tối đa xảy ra cháy rừng. Ông Mai
Văn Quỳnh, Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên
nhiên Tà Cú (huyện Hàm Thuận Nam) cho biết, Ban
đã huy động 50 hộ dân làm rẫy sống ven khu bảo tồn
tham gia vào công tác phòng, chống cháy rừng và
bảo vệ rừng. Nhờ đó, ý thức về công tác phòng,
chống cháy rừng ở họ đã được nâng cao.
Ngoài ra, Ban Quản lý Khu bảo tồn cũng đã phối
hợp tốt với Khu du lịch sinh thái và cáp treo núi Tà
Cú trong công tác bảo vệ rừng.
Nguyễn Thanh
http://www.vietnamplus.vn/ .- 2014
(ngày 2 tháng 4)

_________________________________________

BUOÄC HAI HOÀ THUÛY ÑIEÄN XAÛ NÖÔÙC CÖÙU HAÏN

“D

o nắng hạn gay gắt kéo dài, Tổng cục Thủy
lợi, Bộ NN&PTNT đã có lịch điều tiết nước
qua phát điện các hồ chứa thủy điện thuộc lưu vực
sông La Ngà và sông Lũy” - ngày 25-5, tin từ
UBND tỉnh Bình Thuận cho biết.
Theo đó, yêu cầu hồ chứa thủy điện Đại Ninh
xả nước từ ngày 1 đến 31-5 với lưu lượng trung
3
bình 17 m /giây và xả ít nhất 12 giờ/ngày. Còn hồ
chứa Hàm Thuận - Đa Mi sẽ xả nước từ ngày 1-7
đến ngày 31-8, lưu lượng xả tùy thuộc nhu cầu
dùng nước của vùng hạ lưu.

Nguồn nước được hai hồ trên xả ra sẽ tạm
thời khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt và
đáp ứng một phần nguồn nước tưới phục vụ nông
nghiệp tại các huyện Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình,
Đức Linh, Tánh Linh trong mùa khô năm nay.
Phương Nam
http://plo.vn/ .- 2014
(ngày 26 tháng 5)

________________________________________

KHAÙNH THAØNH KEÂNH TIEÁP NÖÔÙC “CÖÙU NOÂNG DAÂN”

N

gày 31.5, với sự chứng kiến của ông Mai Đức
Chính, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ VN; ông
Dương Văn An, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận,
LĐLĐ tỉnh Bình Thuận đã chính thức gắn bảng
“Công trình chào mừng 85 năm ngày thành lập
Tổng LĐLĐ VN” cho công trình kênh tiếp nước
Sông Móng - Đu Đủ - Tân Lập. Kênh tiếp nước có
chiều dài gần 22 km, với kinh phí gần 22 tỉ đồng do
Công ty Khai thác công trình Thủy lợi Bình Thuận
làm chủ đầu tư.

Đây là sự kiện đánh dấu chính thức đưa kênh
tiếp nước này đi vào khai thác nhằm cứu vãn tình
hình khô hạn cho khoảng 20.000 hộ dân thiếu
nước sinh hoạt ở H.Hàm Thuận Nam; chấm dứt
tình trạng cảnh người dân, hoa màu chết khô ngay
phía dưới hồ nước có sức chứa hàng chục triệu
mét khối.
Quế Hà
Thanh niên.- 2014.- Số 153
(ngày 2 tháng 6).- Tr. 21
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DAÂN MOÙT NÖÔÙC BAÅN VEÀ DUØNG

N

ắng hạn kéo dài, các con kênh, sông,
suối ở xã Hàm Cần, H.Hàm Thuận
Nam (Bình Thuận) cạn khô, trơ đáy
khiến hàng trăm hộ dân ở đây lâm vào tình
cảnh thiếu nước sinh hoạt, phải đi mót từng
ca nước bẩn về dùng.

Người dân Hàm Cầm phải mót từng ca nước bẩn về
dùng - Ảnh: Tiểu Thiên

Đào lòng sông mót nước bẩn
Hàm Cần là một xã vùng cao đặc biệt khó
khăn của H.Hàm Thuận Nam. Toàn xã có 4
thôn với gần 900 hộ dân, chủ yếu là người
dân tộc Rai. Trong những ngày đỉnh điểm của
mùa nắng, hàng trăm hộ dân nơi đây đang
phải căng mình đối phó với tình trạng thiếu
nước sinh hoạt nghiêm trọng. Ông Mang Cẩn,
Trưởng thôn 1, cho biết: “Lâu lắm rồi trời
không mưa, nước dự trữ trong lu đã hết từ
lâu, giếng đào, sông suối cũng khô cạn rồi.
Giờ bà con chỉ có ra sông đào hố để mót
nước mà dùng thôi”.
Thôn 1 và 2 là những nơi xa trung tâm và
thiếu nước nghiêm trọng nhất của xã Hàm
Cần. Ruộng đồng trong thôn khô nứt nẻ, các
kênh, mương trong thôn trơ cạn đáy. Con
sông Linh chạy vòng sau thôn 1 là nguồn
nước duy nhất cung cấp cho các hộ dân trong
vùng nay đã cạn trơ đáy. Sông Linh giờ chỉ là
một bãi đá trắng xóa nằm ngổn ngang với rất
nhiều hố do bà con đào để vét nguồn nước.
Mặc cho cái nắng giữa trưa thiêu đốt, chị
Mang Thị Quyên (32 tuổi, ngụ thôn 1) vẫn
kiên trì ngồi đợi bên cái hố mới đào chờ nước
nhỉ ra để mót từng gáo. Chị Quyên cho biết: “
Nước máy bị cắt hơn một năm nay rồi. Trời
nắng hạn không còn nguồn nước nào nên mọi
người trong thôn phải ra sông đào hố lấy
nước. Biết là bẩn nhưng vẫn phải dùng, có
nước mà lấy là may lắm rồi”.
Theo thống kê của UBND xã Hàm Cần,
toàn xã hiện có gần 650 hộ dân thiếu nước
trầm trọng. Những hộ này đang dùng nước

sinh hoạt lấy ở các vũng nước đọng trên sông
Linh không đảm bảo vệ sinh, một số thì phải
mua nước từ các hộ có giếng khoan với giá từ
35 – 50.000 đồng/m3.
Không còn nước để nhà máy hoạt động
Theo tìm hiểu được biết, trước đây xã
Hàm Cần được nhà nước đầu tư vòi nước
máy và đã cấp nước được một thời gian.
Nhưng đến cuối năm 2012 thì nguồn nước
máy này bị cắt. Ông Huỳnh Kim Hưng,
Trưởng phòng quản lý cấp nước (Trung tâm
nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
Bình Thuận) cho biết: “Trạm cấp nước Hàm
Thạnh - Hàm Cần có công suất 250m3/ngày
lấy nước từ 4 giếng khoan của trạm để cấp
nước cho xã Hàm Cần và xã Hàm Thạnh.
Nhưng do người dân ở đây tự ý khoan giếng
lấy nước tưới thanh long nên nguồn nước
ngầm bị suy giảm nghiêm trọng, không còn đủ
nước để nhà máy hoạt động”.
Hồ Tân Lập, nơi cung cấp nguồn nước thô
cho nhà máy nước Thuận Nam hoạt động đã
xuống dưới mực nước chết. Ông Huỳnh Ngọc
Minh - Trạm trưởng nhà máy nước Thuận
Nam, cho biết: “Nhà máy đã hết nước và
ngừng cung cấp nước đối với gần 1.300
khách hàng của thị trấn Thuận Nam, xã Hàm
Minh và xã Tân Lập gần cả tuần nay”.
Trước tình trạng hạn hán và thiếu nước
sinh hoạt, chính quyền xã Hàm Cần đã đề
nghị UBND H.Hàm Thuận Nam hỗ kinh phí,
kỹ thuật để sửa chữa và khắc phục những
giếng khoan của nhà nước đầu tư đã bị hư
hỏng. Trước mắt, phòng Nông nghiệp H.Hàm
Thuận Nam cũng đã tham mưu cho UBND
huyện đề xuất tỉnh xuất kinh phí hỗ trợ người
dân mua nước sạch để dùng. Đồng thời cũng
đốc thúc đẩy nhanh tiến độ thi công việc
thông chuyển nước hồ Sông Móng - Đu Đủ Tân Lập đưa nước về cung cấp nước cho
người dân.
Anh Trần Văn Lanh, phụ trách trồng trọt –
chăn nuôi – nông thôn (Phòng Nông nghiệp
H.Hàm Thuận Nam) cho biết: “Hiện nay các
hồ Tà Mon, Tân Lập, Đu Đủ, … và các kênh
mương trên địa bàn huyện đã cạn khô không
còn nước. Nguồn nước tự nhiên đã hết, nay
chỉ có duy nhất nguồn nước ngầm, nhưng
nguồn nước này cũng chỉ duy trì khoảng 10
ngày nữa là cạn
Tiểu Thiên
Thanh niên.- 2014.- Số 106
(ngày 16 tháng 4).- Tr.21
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LOÁC XOAÙY, MÖA ÑAÙ ÔÛ BÌNH THUAÄN GAÂY THIEÄT HAÏI LÔÙN

gày 21-5, theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng
chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn
(PCLBVTKCN) tỉnh Bình Thuận cho biết, vào lúc 15
giờ 30 phút, ngày 19-5, trên địa bàn xã Gia An, huyện
Tánh Linh (Bình Thuận) đã xảy ra lốc xoáy cục bộ
kèm theo mưa đá, gây thiệt hại về nhà cửa, công
trình công cộng, sản xuất nông nghiệp của nhân dân
trong xã.
Thời gian xảy ra khoảng 15 - 20 phút nhưng đã
gây thiệt hại đáng kể, trong đó các thôn 5, 6, 7, 8 xã
Gia An bị nặng nhất. Do lốc xoáy cuốn theo luồng,
nên phạm vi bị thiệt hại rộng, dàn trải, không tập
trung.

Theo thống kê, đã có hai trường mẫu giáo, 17
nhà dân bị tốc mái, ba nhà bị đổ tường; một trường
THCS bị đổ 15m tường rào; năm trụ điện, điện thoại
bị ngã, 150m cáp điện bị đứt; khoảng 40ha cây cao
su từ 8 - 10 năm tuổi đang cho thu hoạch bị gãy đổ.
Ngoài ra, lốc xoáy còn làm gãy đổ khoảng 200 trụ
tiêu và thiệt hại nhiều cây trồng khác. Mưa đá cũng
làm thiệt hại một vườn ươm cây cao su giống. Ước
tổng giá trị thiệt hại gần 13 tỷ đồng.
Đình Châu
http://www.nhandan.com.vn/ .- 2014
(ngày 21 tháng 5)

_________________________________________

N

XÖÛ LYÙ NHANH DAÀN VOÙN CUÏC ÔÛ BIEÅN BÌNH THUAÄN

gày 29.4, lực lượng chức năng và thanh niên
xung kích của TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đã
đến bãi biển Đồi Dương (TP.Phan Thiết) để thu gom
dầu vón cục và làm sạch bãi biển.
Theo Chi cục Biển và hải đảo Bình Thuận, hai
ngày qua (28 và 29.4), không chỉ có bãi biển Đồi
Dương mà ở khu vực xã Tiến Thành, KP.Long Sơn
Suối Nước (P.Mũi Né, TP.Phan Thiết) xuất hiện
nhiều vệt dầu loang, dạt vào bãi cát sau đó đóng vón
thành cục. Hiện tượng này vô tình đã "làm khó"
người dân và du khách khi tắm biển.

Về nguyên nhân xuất hiện dầu vón, lãnh đạo Chi
cục Biển và hải đảo cho rằng do gió chuyển mùa nên
vệt dầu được thổi từ ngoài khơi xa vào vùng biển
Bình Thuận. Đây không phải là lần đầu xuất hiện dầu
vón ở Bình Thuận. Khoảng thời gian này năm 2013,
dầu vón đóng cục trôi rất nhiều vào đảo Phú Quý.
Quế Hà
Thanh niên.- 2014.- Số 120

(ngày 30 tháng 4).- Tr.21
_________________________________________

VIETINBANK BAØN GIAO 300 NHAØ ÔÛ CHO HOÄ NGHEØO TAÏI BÌNH THUAÄN

S

áng ngày 27-6, tại TP Phan Thiết, Ủy ban nhân
dân tỉnh Bình Thuận phối hợp với Ngân hàng
thương mại cổ phần Công thương Việt Nam
(VietinBank) tổ chức lễ khánh thành và bàn giao 300
căn nhà ở cho các hộ nghèo tỉnh Bình Thuận.
Đây là những căn nhà ở do VietinBank tài trợ xây
dựng cho các hộ nghèo tỉnh Bình Thuận trong năm
2013 với tổng kinh phí 9 tỷ đồng, mức hỗ trợ cho mỗi
căn là 30 triệu đồng. Mỗi căn nhà có diện tích xây
dựng từ 30 – 60 m2, bảo đảm ba tiêu chí “nền cứng,
tường cứng, mái cứng” và có thời hạn sử dụng từ 10
năm trở lên. Ngoài việc bàn giao 300 căn nhà ở cho
các hộ nghèo, VietinBank cũng trao tặng các vật
dụng sinh hoạt thiết yếu cho từng hộ gia đình với
tổng giá trị 180 triệu đồng. Có được những căn nhà
mới sẽ giúp cho các hộ nghèo yên tâm về chỗ ở để
lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững,

ổn định cuộc sống và có cơ hội làm giàu trên chính
mảnh đất quê hương.
Phát biểu tại lễ bàn giao, ông Nguyễn Văn
Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank bày tỏ
mong muốn, những căn nhà mới do VietinBank hỗ
trợ xây dựng sẽ là động lực thúc đẩy chính quyền địa
phương và các hộ nghèo phấn đấu đạt nhiều kết quả
tốt đẹp hơn trong công cuộc cả nước chung tay xây
dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, nâng cao đời
sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn
Thành Tâm nêu rõ, trong điều kiện ngân sách tỉnh
còn khó khăn, sự trợ giúp kịp thời của VietinBank là
nguồn cổ vũ có ý nghĩa to lớn trong việc cùng địa
phương chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho
đối tượng chính sách có công, người nghèo và các
đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn trên địa bàn tỉnh.
Được biết, đến nay VietinBank đã hỗ trợ 11,5 tỷ
đồng cho Bình Thuận để xây dựng 310 căn nhà ở
cho các hộ nghèo; một khu nhà nội trú cùng đồ dùng
sinh hoạt cho các học viên khuyết tật thuộc Công ty
TNHH Tranh cát Phi Long, TP Phan Thiết; 60 suất
học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó trong
tỉnh.
Đình Châu
http://www.nhandan.org.vn/ .- 2014
(ngày 27 tháng 6)
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UÛNG HOÄ CHÖÔNG TRÌNH “MAÉT SAÙNG CHO NGÖÔØI CAO TUOÅI” BÌNH THUAÄN
ại diện lãnh đạo VOV, Công ty Eni Florence
Việt Nam và Công ty Emico trao 70 triệu đồng
ủng hộ người cao tuổi Bình Thuận được khám, tư
vấn miễn phí, hỗ trợ chữa các bệnh về mắt...
Sáng 30/6, tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận,
ông Vũ Hải - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói
Việt Nam (VOV), Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh
Bình Thuận cùng đại diện Công ty TNHH Eni
Florence Việt Nam (chuyên sản xuất ắc qui nhãn
hiệu ENIMAC), Tổng Công ty EMICO-Đài Tiếng
nói Việt Nam trao tặng tiền cho chương trình “Mắt
sáng cho người cao tuổi” tỉnh Bình Thuận.
Theo đó, Công ty TNHH Eni Florence Việt
Nam ủng hộ 50 triệu đồng, Công ty Emico ủng hộ
20 triệu đồng.
Số tiền này sẽ đóng góp vào quỹ “Mắt sáng cho
người cao tuổi” tỉnh Bình Thuận, qua đó sẽ giúp
cho người cao tuổi, đặc biệt là người cao tuổi
nghèo, cô đơn, tàn tật, ở vùng sâu, vùng xa, vùng
dân tộc thiểu số của tỉnh được khám, tư vấn miễn
phí các bệnh về mắt, được hỗ trợ một phần kinh
phí để tặng kính nâng thị lực, mổ mắt.

Đ

Ông Nguyễn Thành Trung - Giám đốc bán
hàng Công ty TNHH Eni-Florence Việt Nam cho
biết, đây là hoạt động thể hiện đạo lý “uống nước
nhớ nguồn”, “lá lành đùm lá rách”, đồng thời khẳng
định đơn vị sẽ tiếp tục gắn bó với chương trình
trong thời gian tới.
Được biết, cuộc vận động Quỹ từ thiện
chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi” do
Ban chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi
Việt Nam phát động và được tỉnh Bình Thuận triển
khai từ 1/4/2014. Đến nay, đã có 9 tổ chức doanh
nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ 2,233
tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, tỉnh Bình Thuận cũng
đã tổ chức khám mắt cho gần 7.800 cụ, trong đó mổ
đục thủy tinh thể miễn phí cho gần 1.100 người cao
tuổi nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền
2,751 tỷ đồng.

Ông Vũ Hải trao tượng trưng số tiền cho Chương
trình "Mắt sáng cho người cao tuổi"

Ông Vũ Hải cho biết, việc ủng hộ chương trình
“Mắt sáng cho người cao tuổi” là một nghĩa cử cao
đẹp, mang tính nhân văn sâu sắc, thiết thực góp
phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người
cao tuổi. Trong thời gian tới, với trách nhiệm của
đại biểu Quốc hội - đơn vị tỉnh Bình Thuận sẽ vận
động thêm các nhà tài trợ cho chương trình “Mắt
sáng cho người cao tuổi” cũng như các hoạt động
từ thiện khác, góp phần vào sự phát triển của tỉnh.

Ông Đào Xuân Nay - Trưởng ban đại diện Hội
Người cao tuổi tỉnh Bình Thuận, nguyên Phó
trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận
cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Đài
Tiếng nói Việt Nam và các nhà tài trợ; đồng thời
cho biết tỉnh Bình Thuận hiện còn hơn 10.000
người cao tuổi, trong đó có 4.000 người cao tuổi
nghèo, cô đơn, có hoàn cảnh khó khăn, tàn tật, vì
vậy, rất cần sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của các
tổ chức, cá nhân và toàn xã hội./.
Hà Khánh
http://vov.vn/ .- 2014
(ngày 30 tháng 6)

_____________________________________

TRIEÅN KHAI CHÖÔNG TRÌNH “MAÉT SAÙNG CHO NGÖÔØI CAO TUOÅI” HUYEÄN BAÉC BÌNH
Thực hiện Thông báo số 27/TB-TTM ngày 7/3/2014 của Trung tâm Mắt tỉnh và Công văn số
12/2014/CV-NCT ngày 10/3/2014 của Hội NCT tỉnh Bình Thuận về việc phối hợp tổ chức khám,
chữa, phẫu thuật mắt cho NCT khu vực Bắc Bình Thuận; vừa qua, tại Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa
huyện Bắc Bình, các bác sĩ khám, sáng lọc các bệnh về mắt cho hơn 300 NCT, mổ thay thủy tinh
thể 31 ca, trung phẫu thuật 13 ca (trong đó, mổ mộng 11 ca, quặm 2 ca).
Việt Quang
http://nguoicaotuoi.org.vn/ .- 2014
(ngày 16 tháng 4)
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Soá tieàn nhoû, taám loøng lôùn
êm 30-5, 113 cựu chiến binh, thương bệnh
binh, người có công với cách mạng ở huyện
đảo Phú Quý, Tánh Linh, Hàm Tân, Phan Thiết
(tỉnh Bình Thuận) đã tập trung tại khán phòng
Đoàn an điều dưỡng 198 (Đà Lạt) để giao lưu
trước khi chia tay Đà Lạt về lại địa phương.
Đại diện đoàn, ông Lê Minh Quang (82 tuổi,
thương binh hạng 1/4) bước khập khiễng ra giữa
đám đông ôn tồn nói: “Đáng lẽ chúng ta có thêm
một ngày thăm thú các danh thắng của Đà Lạt,
nhưng trong lúc biển Đông sôi sục chúng ta nên
kết thúc chuyến tham quan này sớm.
Chi phí cho một ngày tham quan sẽ dành gửi
các đồng đội trẻ đang chiến đấu ngoài đảo xa.
Cuộc đời chúng ta thiếu thốn nhiều rồi, thiếu thêm
một chút nữa cũng chẳng sao”.
Sau lời kêu gọi, những bước chân khập khiễng
tiến về thùng ủng hộ. Cựu chiến binh Nguyễn Đạo
Đức bị mù mắt trong chiến tranh, phải dò dẫm
từng bước nhưng không nhờ người gửi giúp mà
đích thân mang tiền gửi vào thùng.
Chạm được tay vào thùng quyên góp, ông nở
nụ cười mãn nguyện rồi lại dò dẫm quay về chỗ

Đ

ngồi. Trao số tiền 7.820.000 đồng quyên góp được
cho đại diện văn phòng báo Tuổi Trẻ tại Đà Lạt để
tham gia chương trình “Chung sức bảo vệ chủ
quyền biển Đông” do báoTuổi Trẻ phát động, ông
Quang nói: “Số tiền rất nhỏ nhưng đó là tấm lòng
rất lớn của những chiến binh năm xưa gửi những
đồng đội trẻ hôm nay. Chúng tôi chịu thêm một
phần thiếu thốn để biển đảo yên bình là điều cựu
chiến binh ai cũng muốn làm”.
Trước đó, từ vườn rau, hàng trăm nông dân
Đà Lạt cùng góp sức để bảo vệ chủ quyền biển
Đông. Thùng quyên góp di động do Hợp tác xã rau
sạch Anh Đào Đà Lạt lập ra và di chuyển từ những
vườn rau nằm sâu tận thung thũng Đạ Sar (huyện
Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) đến nhà xưởng sơ
chế rau. Những điểm thùng quyên góp đi qua,
nông dân đã ủng hộ nhiệt tình. Sau đợt quyên góp,
31,2 triệu đồng đã được chuyển đến báo Tuổi Trẻ.
Phan Thành
Tuổi trẻ TP.HCM.- 2014.- Số 143
(ngày 1 tháng 6).- Tr.3
_________________________________________

ÑEÀ XUAÁT NOÅ MÌN ÑEÅ TÌM “kho vaøng nuùi Taøu”

N

gày 22.6, ông Nguyễn Ngọc Hạnh, Phó giám
đốc Sở VH-TT-DL Bình Thuận, cho biết Tổ
công tác giám sát việc tìm kiếm “kho vàng 4.000
tấn” của cụ Trần Văn Tiệp đã đi kiểm tra thực địa
trên núi Tàu (xã Phước Thể, H.Tuy Phong, Bình
Thuận). Tổ công tác gồm đại diện các sở: VH-TTDL, TN-MT, Công thương, Công an tỉnh, Bộ Chỉ
huy quân sự tỉnh và UBND H.Tuy Phong.

Cụ Tiệp chỉ vị trí cửa hang vào kho vàng cần nổ mìn
để bóc lớp đá - Ảnh: Quế Hà

Theo ông Hạnh, mục đích của đợt kiểm tra là
giám sát quá trình tìm kiếm và thăm dò “kho vàng”
của cụ Tiệp. Đây cũng là lần thị sát phương án mà
cụ Tiệp và các cộng sự muốn dùng thuốc nổ để
bóc tách lớp đá ngay vị trí thăm dò. Cũng theo ông
Hạnh, muốn được nổ mìn, cụ Tiệp phải có giấy

phép của các cơ quan có thẩm quyền và đáp ứng
một số yêu cầu theo quy định. Theo thông tin từ tổ
công tác, hiện trường trên núi Tàu vẫn chưa có gì
thay đổi kể từ khi giấy phép được gia hạn cách
đây nửa năm.
Trong khi đó, anh Trần Phương Hồng (con trai
út của Cụ Tiệp, người được ủy quyền thực hiện)
cho biết “đã giao cho Công ty Nam Trung bộ
(TP.HCM) lên phương án nổ mìn từng đợt”. Cũng
theo anh Hồng, bên cạnh việc nổ mìn thì hình thức
khoan thăm dò vẫn được tiến hành. Tuy nhiên,
anh Hồng thừa nhận “vẫn chưa tiến hành bất cứ
công việc gì trên núi Tàu” kể từ khi có giấy phép
gia hạn. Lý do là có sự thay đổi về phương án
khoan thăm dò. Hiện nay anh Hồng và đơn vị trực
tiếp nổ mìn vẫn chưa ấn định được thời gian cụ
thể để bóc tách lớp đá ngay tại vị trí dẫn vào “cửa
hang” mà cụ Tiệp đã xác định từ cuối năm 2013.
Trong một lần gặp gỡ PV Thanh Niên mới đây,
đích thân cụ Tiệp khẳng định có một sự dịch
chuyển nhỏ về “vị trí cửa hang” cho nên các mũi
khoan và các vị trí đặt mìn sẽ được xác định lại
cho chính xác. “Chính vì vậy mà việc tiến hành bị
chậm lại” - cụ Tiệp khẳng định.
Quế Hà - H.Linh
Thanh niên.- 2014.- Số 174
(ngày 23 tháng 6).- Tr.5
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NHÖÕNG ÑÖÙA TREÛ SOÁNG GIÖÕA ÑAÏI NGAØN, NHÌN THAÁY NGÖÔØI CHÆ CÖÔØI VAØ LAÉC

N

ằm sâu trong lòng đại ngàn cách đường nhựa
gần một ngày đi bộ, túp lều của cặp vợ chồng
có 4 đứa con sống như "người rừng" ở Bình
Thuận vừa được phát hiện.

Vợ chồng A Dưởng và các con. Ảnh: Thiên Chương

Mất gần một ngày đi bộ từ trạm Bảo vệ rừng
số 2, Ban quản lý rừng Tuy Phong, Bình Thuận,
đoàn người phải vượt 5 ngọn núi cao thẳng đứng,
lội qua hàng chục con suối với đường chằng chịt
cỏ cây, gai góc mới có thể đến rừng phòng hộ
Sông Mao. Khi ráng chiều vàng quạch dưới chân
núi cuối cùng của chuyến hành trình, mọi người
chợt nghe tiếng chó sủa và căn nhà nhỏ hiện ra
giữa đám tre trúc vây quanh. Không quá hoang
dã, căn nhà của anh Gịp A Dưởng có sự hiện diện
của những vật dụng ở dưới xuôi nhưng vẫn ẩm
thấp và tạm bợ.
Ngôi nhà chừng 30 m2 được dựng bằng tre
nứa, mái tranh phủ bằng những tấm bạt cũ.
Những thành viên trong gia đình anh Dưởng vẫn
mặc quần áo chứ không đóng khố. Dưới bếp có
nồi niêu chén đũa, trên vách có quyển lịch xem
ngày tháng... song, sự cách biệt hơn 20 km đường
rừng giữa ngôi nhà với “thế giới bên ngoài” đã
khiến các con của A Dưởng hoàn toàn không
được tiếp xúc với ai ngoài bố mẹ.

Kinh thành thạo, anh Dưởng và bà xã Nguyễn Thị
Lâm Tuyền mời khách vào sân, nơi có chiếc bàn
nhỏ và hai băng ghế được ghép lại từ các mảnh
cây rừng. Ngược lại với thái độ của bố mẹ, 4 đứa
con của anh Dưởng vừa ló mặt ra khỏi cửa thấy
người lạ lại vội nấp vào trong.
A Dưởng vốn là người dân tộc Hoa, bố mẹ
sống ở thôn Hải Thủy, xã Hải Ninh, huyện Bắc
Bình, Bình Thuận. Nhà nghèo, không biết làm gì
kiếm sống nên từ năm 1982, anh quyết định vào
rừng nhặt củi hứng dầu mang ra huyện bán. Nơi
anh chọn tìm kế sinh nhai là khu rừng sâu cách
thôn khoảng 5 giờ đi bộ, tính theo cách đi thoăn
thoắt quen chân của dân chuyên đi rừng. Cũng
thời điểm này, A Dưởng lấy người vợ đầu tiên là
Nguyễn Thị Quảng, ở với nhau có được một con
trai thì chị mất.
“Vợ chết buồn quá, tôi trở về thôn gửi tạm con
cho bố mẹ nuôi rồi lại trở về rừng", A Dưởng kể.
Gần một năm sau, anh quen người vợ thứ hai tên
Nguyễn Thị Phương - người vào rừng sống bằng
nghề gánh dầu thuê. "Tôi ở với Phương có được
một con gái thì vợ chết vì sốt nặng. Thương cảnh
cháu còn nhỏ mồ côi, em gái Phương ở luôn trong
rừng cùng tôi nuôi cháu. Từ đó chúng tôi sống như
vợ chồng và có thêm được 4 con”, A Dưởng nói.
Người đàn ông 50 tuổi cho biết, trong suốt 32
năm ở rừng quá xa thôn làng nên mỗi lần vợ sinh
là mỗi lần anh đỡ đẻ. “Nhắm gần đến ngày sinh,
tôi ra trạm xá mua một liều thuốc kích thích đẻ và
một liều thuốc khỏe rồi tự tay tiêm cho vợ. Trời
thương, ngoài hai đứa con chết do bệnh, mấy đứa
còn lại đều sống khỏe mạnh”, A Dưởng kể.

Chú chó nhỏ là bạn thân của mấy anh em nhà Xám
Tày. Ảnh: Thiên Chương

Căn nhà nằm giữa đại ngàn, không có hàng xóm.
Ảnh: Thiên Chương

Nghe tiếng động, A Dưởng hé cửa bước ra,
mặt thoáng ngỡ ngàng. Nhác thấy có người thợ
rừng quen mặt, anh lúng búng chào. Nói tiếng

Trong 6 người con, hai đứa con của hai người
vợ đầu sau thời gian ở cùng A Dưởng và mẹ
Tuyền do chịu không nổi cảnh thiếu thốn nên tự
tìm xuống thôn để sinh sống. Hiện 4 con cùng
sống trong rừng sâu với bố mẹ là Gịp Sám Tày,
Diệp A Long, Diệp A Dậu và Diệp A Linh 2 tuổi
rưỡi.
16 tuổi, có gương mặt đẹp, cơ thể phát triển
như một thiếu niên nhưng Sám Tày gần như
không biết giao tiếp. Thấy khách đến nhà, cậu chỉ
biết bế em nấp sau cửa, cười. Dù mọi người cố
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nói thật chậm những câu đơn giản nhưng Tày
không thể trả lời được câu nào trọn nghĩa. Còn A
Long dù 11 tuổi, A Dậu 9 tuổi nhưng nhỏ nhắn như
những em bé 5-7 tuổi ở phố huyện. Gần 3 giờ
khách đến chơi, cả Long và Dậu vẫn không dám
bước đến gần ai.
“Các con lại đây với mọi người, không ai làm
gì các con đâu”, thấy con quá rụt rè, người bố phải
gọi nhiều lần đám trẻ mới chịu bám vào nhau
nhích từng bước một về phía người lạ. A Dưởng
cho biết chúng đều biết nói tiếng Kinh nhưng trước
những câu hỏi của khách, hầu như bọn trẻ chỉ biết
cười hoặc trả lời “có” hoặc “không”.
“Giờ chúng nó như vậy là tiến bộ lắm rồi.
Trước đây mỗi khi có thợ rừng ghé qua xin nước,
mấy đứa nhỏ toàn la hét rồi bỏ chạy do hoảng sợ.
Trừ thằng lớn biết được vài chữ do có mấy năm
sau này được cho ra thôn, còn 3 đứa hoàn toàn
không biết mặt chữ và cũng không biết ai ngoài bố
mẹ”, chị Tuyền nói.
Cuộc sống của gia đình này dựa vào việc
hứng nhựa thông mang về huyện bán. Nhưng
khoản tiền này chỉ đủ cho A Dưởng mua mắm
muối gạo thóc, mấy bộ quần áo cho con. Mỗi
ngày, từ khi thức dậy đến chiều tối, niềm vui và
cũng là công việc của anh em Sám Tày là vào
rừng bắn chim hay xuống suối bắt cá rồi chờ tối
đến lại được nghe đài. Chiếc radio chính là thứ
duy nhất để những đôi chân nhỏ bé chưa đủ sức
vượt rừng về xuôi, hướng đến thế giới bên ngoài.
Chiều ở rừng những ngày giữa tháng sáu trời
trở lạnh vì các cơn mưa ào ào di chuyển từ triền
núi này sang triền núi khác. Gió thốc liên tục trên
mái nhà, giật tung đám cỏ tranh xếp lớp được
chặn bởi mấy thanh tre. Gió cũng rung bần bật
ngọn vải rừng trước sân và đám lồ ô sau nhà. Lùa
vội đàn gà vào chuồng, lấy tấm nylon cũ đậy lại
đống củi, Sám Tày líu ríu thúc các em bê nồi cơm
vừa nấu chín rồi cả đám leo lên chiếc giường nhỏ
bày ra ăn.
Sạc điện cho đèn pin là cả vấn đề nên chỉ
trong bữa ăn anh em Sám Tày mới được phép bật

- 60 điện. Đốm sáng từ chiếc đèn pin chỉ to bằng quả
trứng treo lơ lửng ở cọng dây phía trên đủ rọi vào
giữa mâm, nơi luôn chỉ có món cá trắng kho và
canh rau rừng. Suốt bữa ăn, ngoài tiếng chép
miệng, thi thoảng là tiếng đũa chạm nhau lách
cách khi mấy anh em tranh nhau gắp thức ăn.
“Hơn hai chục nghìn hécta của khu rừng này
không có ai ngoài gia đình tôi. Thi thoảng có vài
thợ rừng hoặc mấy người chặt phá rừng ghé qua
xin nước uống. Bây giờ thú dữ đã không còn nên
đỡ sợ, chứ ngày xưa có khi sáng thức dậy còn
thấy dấu chân cọp ở cạnh chòi, sợ lắm. Thương
con, cũng muốn cho nó biết cái chữ, nhưng không
có tiền để về thôn cất nhà nên đành chịu”, A
Dưởng nói.
Anh Lê Văn Tự, Trưởng trạm Bảo vệ rừng số
2, thuộc ban quản lý rừng Tuy Phong - một trong
số ít người phát hiện ra gia đình A Dưởng cho biết,
nhìn các bé, anh thấy xót xa. “Lần đầu tôi gặp, các
bé đã chạy trốn, quần áo rách bươm dơ bẩn như
những người rừng”.
Chị Huỳnh Thị Ngọc Tuyết, phụ trách mảng
chính sách hộ nghèo của xã Hải Ninh thừa nhận
nhiều năm làm việc nhưng không biết trường hợp
này. Qua kiểm tra, Gịp A Dưởng vẫn có hộ khẩu
tại địa phương. "Có lẽ khi chúng tôi đi khảo sát hộ
nghèo thì anh Dưởng không có mặt nên không thể
xét và cũng không biết anh đang ở đâu để tìm", chị
Tuyết cho hay.
Cũng bày tỏ xót xa trường hợp nhà A Dưởng,
ông Nguyễn Lê Thái Dũng, Phó chánh văn phòng
UBND huyện Bắc Bình cho biết: "Mình tôi chưa thể
quyết định được gì nhưng tôi hứa sẽ báo lại với
cấp trên để trước mắt làm việc với địa phương và
sẽ có hướng giúp đỡ cho anh Dưởng".
Thiên Chương
http://www.tienphong.vn/ .- 2014
(ngày 23 tháng 6)
Các báo cùng đưa tin: Pháp luật TPHCM Số
164 ; Tuổi trẻ TP.HCM Số 165
_________________________________________

CHÍNH QUYEÀN SEÕ HOÃ TRÔÏ GIA ÑÌNH “ 32 NAÊM SOÁNG GIÖÕA RÖØNG SAÂU”

B

Gia đình ông Gịp A Dưỡng sống trong túp lều rách
nát giữa rừng sâu. ẢNH: ĐỨC HIỂN

áo Pháp Luật TP.HCM ngày 23-6 đăng bài về
gia đình ông Gịp A Dưỡng (tức A Sáng, thôn
Hải Thủy, xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, Bình
Thuận). Gia đình có sáu nhân khẩu đang sinh
sống sâu trong rừng phòng hộ Sông Mao (huyện
Bắc Bình) bằng cách lấy dầu thông đem về xuôi
bán.
Bốn đứa con của ông Dưỡng đều mù chữ, do
sống cách biệt nên các điều kiện y tế, giáo dục và
giao lưu cộng đồng đều bằng không.
Trong ngày 23-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Bình Thuận Nguyễn Thành Tâm cho biết sẽ chỉ
đạo văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu đề xuất chủ
tịch UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo UBND huyện
Bắc Bình xem xét, giải quyết theo chủ trương
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chung đối với hộ nghèo về nhà ở, đất sản xuất,
bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí... cho gia đình
ông Gịp A Dưỡng. Cùng ngày, ông Lê Văn Long,
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình, cho biết đang chỉ
đạo các ban, ngành của huyện và xã Hải Ninh rà
soát lại trường hợp của ông Gịp A Dưỡng để có
hướng hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để giúp gia đình
ông Dưỡng an cư lạc nghiệp, đưa các con đi học.
Cùng ngày, bạn đọc Tư Xuyên, quận 11 đã
đến tòa soạn báo Pháp Luật TP.HCM gửi 2 triệu
đồng hỗ trợ gia đình ông Gịp A Dưỡng. Tỳ kheo
Thích Thiện Thành - Ủy viên Ban trị sự phật giáo
_________________________________________

- 61 tỉnh Bình Thuận, trụ trì tịnh thất Đông Độ muốn
thông qua báo, qua địa phương xây nhà cho ông
Dưỡng.
Trước đó, một nhóm thành viên mạng xã hội
Facebook và phóng viên của nhiều tờ báo đã
chung tay góp được 25,5 triệu đồng, vượt rừng
vào thăm và ủng hộ gia đình ông Dưỡng.
Nguyễn Đức Hiển
Pháp luật TPHCM.- 2014.- Số 165
(ngày 24 tháng 6).- Tr.12

HÍT KHÍ ÑOÄC TÖØ ÑOÀ CHÔI TRUNG QUOÁC, 50 TREÛ CAÁP CÖÙU

C

hiều tối 13.5, khoảng 50 học sinh (lớp 2, 3 và
4) của Trường tiểu học Tiến Thành 1 (xã Tiến
Thành, TP.Phan Thiết, Bình Thuận) phải nhập viện
cấp cứu.
Bác sĩ Nguyễn Quốc Việt, Phó giám đốc Sở Y
tế Bình Thuận, cho biết tại Bệnh viện đa khoa
(BVĐK) An Phước có 7 em được cấp cứu; BVĐK
tỉnh Bình Thuận có 3 em; khoảng 40 em khác bị
nhẹ hơn được sơ cấp cứu tại Trạm y tế của xã
Tiến Thành.
Một giáo viên của trường này cho hay nguyên
nhân có thể do trong lúc vui chơi, học sinh vô tình
làm vỡ chai đồ chơi làm bằng thủy tinh, bên trong

chứa dung dịch lỏng, màu sắc rất đẹp (đồ chơi này
được bày bán trước cổng trường với giá 2.000
đồng/chai có xuất xứ từ Trung Quốc). Chỉ ít phút
sau, mùi từ trong chai này bốc lên khiến những em
ngửi phải bị nhức đầu, sốt nhẹ, nôn ói tại chỗ. Đến
21 giờ hôm qua, nhiều em đã xuất viện.
Quế Hà
Thanh niên.- 2014.- Số 134
(ngày 14 tháng 5).- Tr.2
Các báo cùng đưa tin: Pháp luật TP.HCM số
124/ Tuổi trẻ TP.HCM số 125
_________________________________________

NUOÂI CAÙ BEØ TRAÙI PHEÙP TREÂN VÒNH MUÕI NEÙ

V

ịnh Mũi Né (Bình Thuận) có vị trí cực kỳ quan
trọng về an ninh - quốc phòng nhưng đã xảy ra
nhiều trường hợp tự xây dựng lồng bè và nuôi
cá bất hợp pháp trên vịnh.

Các bè cá trên vịnh Mũi Né sẽ bị buộc tháo dỡ - Ảnh:
Hoàng Linh

Phó chủ tịch UBND P.Mũi Né (TP.Phan Thiết,
Bình Thuận) Nguyễn Thị Huỳnh Hoa cho biết hiện
nay có 16 lồng bè đang nuôi cá. Trên bờ còn có 3
lồng bè chuẩn bị hạ thủy. Toàn bộ các lồng bè đều
nuôi cá bớp, mỗi bè có khoảng 15 - 20 lồng (mỗi
lồng diện tích 9 m2). Cá biệt như bè cá của ông
Trần Ngọc Vân có tới 26 lồng, bè của ông Trần
Thanh Hùng có tới 29 lồng. “Hiện nay, tất cả các
chủ bè cá đều được UBND phường thông báo
ngưng không mở rộng thêm nữa chờ ý kiến của
tỉnh”, bà Hoa cho hay. Tuy nhiên, một ngư dân ở

KP.2 (P.Mũi Né) thông tin: “Chính quyền không hề
có động thái nào, để họ nuôi tự phát như vậy. Bây
giờ còn được, chứ vào mùa mưa bão, những bè
cá này sẽ gây trở ngại cho ngư dân chúng tôi neo
đậu tàu thuyền khi có lệnh cấm biển”.
Trả lời câu hỏi vì sao chính quyền phường
không ngăn chặn người nuôi bè ngay từ đầu, để
họ đầu tư quá lớn, nay lại không cho nuôi, bà Hoa
biện minh: “Ngay từ năm 2012, khi mới có một vài
hộ làm lồng bè nuôi cá, chúng tôi đã báo cáo ngay
cho UBND TP.Phan Thiết. Nhưng do đây là ngành
nghề mới, lại không hề có một văn bản nào cấm
chuyện này nên ngay cả thành phố cũng lúng
túng”.
Liên quan vấn đề này, trả lời Thanh Niên,
Giám đốc Sở NN-PTNT Bình Thuận Mai Kiều
khẳng định: “Thứ nhất, do tỉnh không có quy hoạch
nuôi cá bè ở đây. Thứ hai, vịnh Mũi Né là cửa biển
cho tàu bè vào tránh bão. Vịnh Mũi Né còn được
quy hoạch là vùng phát triển thể thao biển và phục
vụ phát triển du lịch. Mũi Né còn có vị trí quan
trọng về an ninh, quốc phòng. Do vậy, chúng tôi sẽ
tham mưu cho UBND tỉnh ra quyết định tháo dỡ
hết số bè cá này”.
Quế Hà
Thanh niên.- 2014.- Số 94
(ngày 4 tháng 4).- Tr.13
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LAØM ROÕ TRAÙCH NHIEÄM TRONG VIEÄC NUOÂI CAÙ BEØ TRAÙI PHEÙP

N

gày 5.5, tin từ UBND tỉnh Bình Thuận cho biết
Chủ tịch tỉnh này vừa có văn bản chỉ đạo yêu
cầu làm rõ trách nhiệm trong việc để người dân tự
phát nuôi cá lồng bè trái phép trên vịnh Mũi Né với
quy mô ngày càng nhiều.
Theo công văn này, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng
định vịnh Mũi Né không được quy hoạch để nuôi
cá lồng bè. Việc nuôi cá lồng bè khu vực này rất
nguy hiểm khi mùa mưa bão về, ảnh hưởng đến
du lịch, môi trường và gây xung đột lợi ích với
đánh bắt thủy sản. Dù phát hiện nhưng chính

quyền địa phương và UBND TP.Phan Thiết chậm
ngăn chặn. Đây còn có trách nhiệm của ngành là
Sở NN-PTNT. “Yêu cầu UBND TP.Phan Thiết và
Sở NN-PTNT cần làm rõ trách nhiệm để rút kinh
nghiệm một cách nghiêm túc”- công văn của Chủ
tịch UBND tỉnh nêu rõ.
Quế Hà
Thanh niên.- 2014.- Số 126
(ngày 6 tháng 5).- Tr.21
_________________________________________

SEÕ KIEÅM TOAÙN COÂNG TY CTÑT PHAN THIEÁT
ó là thông tin mà Phó chủ tịch UBND TP.Phan
Thiết Nguyễn Văn Luân khẳng định tại cuộc
giao ban báo chí cuối tháng 4.
Theo ông Luân, Công ty TNHH MTV Công
trình đô thị Phan Thiết (công ty CTĐT) là một đơn
vị đặc biệt, trực thuộc UBND TP.Phan Thiết. “Theo
chỉ đạo của tỉnh, chúng tôi sẽ rà soát lại công tác
tổ chức của công ty này. Lý do vì sao cắt giảm thu
nhập của công nhân. Phải giải quyết đúng, đủ chế
độ cho người lao động vì đây là đơn vị hết sức
nhạy cảm. Hướng đến chúng tôi sẽ đề nghị kiểm
toán công ty này kể từ khi chuyển đổi sang mô

Đ

hình công ty TNHH MTV nhằm minh bạch hóa”ông Luân nói.
Trong thời gian qua, công ty này có nhiều xáo
trộn, cắt giảm tiền lương công nhân, gây dư luận
không tốt và để công nhân quét rác phản ứng
mạnh. Tập thể công nhân còn kéo đến Liên đoàn
Lao động tỉnh khiếu nại đòi chế độ. Đây là đơn vị
duy nhất có chức năng làm sạch đẹp đô thị Phan
Thiết.
Quế Hà
Thanh niên.- 2014.- Số 122
(ngày 2 tháng 5).- Tr.21

_________________________________________

Tuyeät ñoái khoâng cheá bieán, söû duïng caù noùc
ó là ý kiến đề nghị của Cục An toàn thực
phẩm (Bộ y tế) đối với Sở y tế tỉnh Bình Thuận
trong việc chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm
tránh tình trạng ngộ độc thực phẩm cá nóc liên tiếp
xảy ra trên địa bàn tỉnh này trong thời gian qua.

Đ

Cục An toàn thực phẩm (Bộ y tế) vừa có văn
bản đề nghị sở y tế tỉnh Bình Thuận triển khai
quyết liệt, và đồng bộ một số giải pháp để bảo
đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc
thực phẩm cá nóc.
Theo đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị, Sở
y tế tỉnh Bình Thuận đẩy mạnh công tác tuyên

truyền, giáo dục kiến thức an toàn thực phẩm, biện
pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm do ăn cá
nóc cho các đối tượng, đặc biệt là các ngư dân
đánh bắt cá vùng ven biển tuyệt đối không chế
biến cá nóc làm thực phẩm, không ăn cá nóc.
Đồng thời, Cục An toàn thực phẩm cũng đề
nghị sở y tế chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn
chuẩn bị sẵn sàng các lực lượng thường trực,
phương tiện, vật tư, hóa chất để kịp thời khắc
phục, giảm thiểu ảnh hưởng khi có ngộ độc thực
phẩm xảy ra.
Trước đó, ngày 3/4, một số ngư dân đánh bắt
cá tại Mũi Kê Gà ( TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)
đã bắt được 2 con cá nóc nặng khoảng 1, 5kg và
chế biến món ăn để uống rượu. Sau đó, có 3
người bị nôn ói liên tục, tê môi, tê hai tay, đau nhói
vùng mặt, đau bụng, hạ huyết áp, trong đó có 1
người có dấu hiệu co giật, phải lập tức đưa đến
cấp cứu tại Bệnh viện An Phước ( TP Phan Thiết,
Bình Thuận).
Hồ Quang
http://dantri.com.vn/ .- 2014
(ngày 6 tháng 4)
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Taùnh Linh (Bình Thuaän):
GIAÙM SAÙT ÑÖÔÏC 57 VUÏ VIEÄC SAI PHAÏM

T

rong năm 2013, Ban Thanh tra nhân dân
(TTND) các xã, thị trấn đã giám sát được 57 vụ
việc, qua giám sát đã phát hiện 5 vụ việc vi phạm
ở một số lĩnh vực như chất lượng thi công san ủi
làm đường giao thông nội đồng chưa bảo đảm,
việc thu tiền nhân dân đóng góp làm đường giao
thông nội đồng còn chậm, xây dựng cầu giao
thông nông thôn không bảo đảm mỹ quan.
Theo đó, Ban TTND đã kiến nghị UBND cấp
xã xử lý, giải quyết những vấn đề vướng mắc, sai
phạm. Ngoài ra, Ban Giám sát đầu tư của cộng
đồng cũng đã tổ chức giám sát được 42 công trình

ở các lĩnh vực về xây dựng kết cấu hạ tầng, giao
thông nông thôn, giao thông nội đồng, xử lý chất
thải, bảo vệ môi trường…Trong đó có 16 chương
trình, dự án sử dụng vốn nhà nước, 17 chương
trình dự án đầu tư bằng nguồn vốn và công sức
của cộng đồng, 9 dự án đầu tư bằng nguồn vốn
khác.
Kim Liên
http://daidoanket.vn/ .- 2014
(ngày 8 tháng 4)
_________________________________________

BÑBP Bình Thuaän: Baét ñoái töôïng söû duïng traùi pheùp vaät lieäu noå

Đối tượng Huỳnh Văn Phượng cùng tang vật.

N

gày 6-4, khi đang tuần tra kiểm soát tại vùng
biển thuộc khu vực đảo Cù Lao Câu, huyện
Tuy Phong, Bình Thuận, Trạm kiểm soát Biên
phòng Vĩnh Tân, Đồn BP Liên Hương đã bắt quả
tang tàu cá NT 90775 TS cùng 14 lao động đang
có hành vi sử dụng trái phép thuốc nổ để khai thác
thủy sản; tang vật thu được 6 cục thuốc nổ TNT

(trọng lượng 857g), 6 kíp nổ và 40cm dây cháy
chậm.
Tại Đồn BP Liên Hương, thuyền trưởng tàu NT
90775TS khai là Huỳnh Văn Phượng, SN 1973,
thường trú tại thôn Lạc Tân 2, xã Phước Diêm,
huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Số thuốc nổ
trên được Phượng mua tại địa phương dùng để
đánh bắt cá. Khi Phượng mới dùng cục đầu tiên
thì bị lực lượng tuần tra BĐBP bắt giữ.
Đồn BP Liên đã tiến hành lập biên bản, hoàn
chỉnh thủ tục và tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban
nhân dân huyện Tuy Phong ra quyết định xử phạt
Vi phạm hành chính đối với đối tượng Huỳnh Văn
Phượng về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vật
liệu nổ trong hoạt động thủy sản với tổng mức phạt
40 triệu đồng
Đình Phú
http://www.bienphong.com.vn/ .- 2014
(ngày 8 tháng 4)

________________________________________

QL1 TEÂ LIEÄT VÌ TAØI XEÁ XE QUAÙ TAÛI QUAÄY

N

hiều tài xế xe tải đậu xe giữa đường “sửa xe”,
đốt lửa, rồi la hét khiến quốc lộ 1 tê liệt.
Rạng sáng 23.4, quốc lộ 1 (QL1) đi qua Trạm
cân di động Bình Thuận (xã Hàm Kiệm, H.Hàm
Thuận Nam) bị kẹt cứng. Hàng nghìn chiếc xe nối
đuôi nhau nằm hai bên đường khiến mọi hoạt
động lưu thông bị ngưng trệ. Phải đến gần 6 giờ
sáng qua, lực lượng CSGT và trật tự giao thông
Bình Thuận mới thông xe được tuyến đường này.]
Cho xe chắn đường, hăm dọa phóng viên
Theo quan sát của PV Thanh Niên, trước cổng
cây xăng Bình Thuận, một nhóm tài xế đã châm
lửa đốt vỏ xe tạo nên khói lửa mù mịt. Nhiều tài xế
manh động la hét và cho xe ô tô nằm ngang
đường để “sửa chữa”, gây ùn tắc giao thông, hàng

nghìn xe nối đuôi nằm cứng trên đường. Gần 4 giờ
sáng, dòng xe hai bên đường kéo dài khoảng 6
km. Trong đó, có nhiều xe khách, xe cứu thương
không thể tiếp nối hành trình. Hàng trăm học sinh
và tập thể giáo viên Trường THPT Lương Thế
Vinh (H.Hàm Thuận Nam) đi tham quan Củ Chi,
theo kế hoạch 7 giờ sáng sẽ đến TP.HCM nhưng
thực tế đến 7 giờ sáng chỉ mới ra khỏi đám xe kẹt
ngay trước cổng trường.
Lúc rạng sáng qua, trong khi có hàng trăm tài
xế xe quá tải bao vây trạm cân và có dấu hiệu gây
rối nhưng chỉ có hai CSGT, một CSCĐ và Trạm
trưởng trạm cân Nguyễn Thanh Long đối phó với
tình hình căng thẳng này. Khi ông Nguyễn Thanh
Long và hai CSGT đi dẹp đường, chỉ còn một
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chiến sĩ CSCĐ ở lại trước hàng trăm tài xế manh
động. Khi chúng tôi tác nghiệp, một số tài xế đã
tìm cách ngăn cản và hăm dọa.
Trong quán cơm Cây Phượng (xã Hàm Kiệm,
H.Hàm Thuận Nam) hai ngày qua có trên 30 xe
“siêu khủng” trú ngụ. Đáng chú ý, trong số đó có
những xe của doanh nghiệp Anh Phương (Q.9,
TP.HCM, chủ chiếc xe siêu trọng 51C-178.99 lọt
qua hàng loạt trạm kiểm soát từ Hà Nội và Bình
Thuận mà Thanh Niên đã phản ánh).

Hàng ngàn xe “nằm chết” trên QL1 đoạn qua Bình
Thuận sáng 23.4 Ảnh: Quế Hà

Cần thu hồi GPLX tài xế gây rối
Trao đổi với PV Thanh Niên, Thứ trưởng Bộ
GTVT Lê Đình Thọ cho biết đã nhận được báo cáo
về tình trạng các xe siêu trọng, xe quá tải gây rối
tại khu vực trạm cân tỉnh Bình Thuận. Theo ông
Thọ, với các xe siêu trường, siêu trọng phải xin
giấy phép lưu hành của Tổng cục Đường bộ hoặc
các sở GTVT, nếu xe không có giấy phép nhưng
vẫn lưu hành trên đường thì không cần qua trạm
cân, CSGT vẫn hoàn toàn có thể xử phạt hành
chính. Về vụ xe siêu trọng hơn 100 tấn lọt qua rất
nhiều chốt chặn, trạm cân của CSGT, thanh tra
giao thông từ Hà Nội vào đến Bình Thuận mới bị
phát hiện, ông Thọ cho rằng: “Để tình trạng diễn
biến như vậy là trách nhiệm của cơ quan tuần tra
kiểm soát tại chỗ các địa phương làm chưa thực
sự nghiêm. Lâu nay có rất nhiều vấn đề, có nơi
_________________________________________

- 64 làm tốt, nhưng nhiều nơi làm chưa tốt. Phải siết lại
tất cả các khâu, từ tuần tra, kiểm soát cho đến xử
lý”.
Tuy nhiên, ông Thọ cho rằng lực lượng Thanh
tra Bộ không đủ nhân lực để đi kiểm tra từng tỉnh,
nên quan trọng hơn vẫn là trách nhiệm của người
đứng đầu các lực lượng chức năng địa phương.
“Cán bộ vi phạm phải bị xử lý, người đứng đầu
nếu không làm nghiêm cũng phải chịu trách
nhiệm”, ông Thọ khẳng định.
Trong khi đó, TS Phạm Sanh, Đại học GTVT
TP.HCM, cho rằng: “Rõ ràng xe lọt qua được từ
Hà Nội vào đến Bình Thuận cho thấy CSGT và
thanh tra giao thông đã “làm lơ” nên xe sai phạm
mới lọt qua được. Bộ GTVT và Bộ Công an phải
kiểm tra từng tỉnh một, tại sao yêu cầu các trạm
cân hoạt động 24/24 giờ mà xe siêu trọng, xe quá
tải vẫn lọt qua, phải yêu cầu lực lượng chức năng
từng tỉnh phải trả lời rõ tại sao cho qua?”. Ông
Sanh đề xuất, với các xe quá tải xếp hàng dài gây
tắc nghẽn giao thông, địa phương hoàn toàn có
thể kiểm tra và xử phạt hành chính, không cho
phép tài xế đỗ xe gây mất trật tự, ảnh hưởng đến
an toàn lưu thông xe. “Vì địa phương không làm
triệt để, không nghiêm nên mới để kéo dài tình
trạng này. Bộ GTVT nên yêu cầu các sở GTVT
phối hợp với CSGT, với các xe gây rối có thể thu
giấy phép lái xe, thông báo đến chủ xe trường hợp
vi phạm và cấm hoạt động trong một thời gian để
làm gương cho các trường hợp khác”, ông Sanh
kiến nghị.
“Bộ GTVT nên yêu cầu các sở GTVT phối hợp
với CSGT, với các xe gây rối có thể thu giấy phép
lái xe, thông báo đến chủ xe trường hợp vi phạm
và cấm hoạt động trong một thời gian để làm
gương cho các trường hợp khác” – TS Phạm
Sanh, Đại học GTVT TP.HCM
Quế Hà - Mai Thu
Thanh niên.- 2014.- Số 114
(ngày 24 tháng 4).- Tr.6

BÌNH THUAÄN: “BUNG TRAÏM” ÑEÅ GIAÛI TOÛA UØN TAÉC GIAO THOÂNG

T

ừ chiều tối 15-4 trên quốc lộ 1 qua xã Hàm
Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã
xảy ra tình trạng các xe tải nằm đậu ở ven đường,
tại các quán ăn để né trạm cân trọng tải đặt tại
Khu công nghiệp Hàm Kiệm. Lượng xe tải chạy từ
hướng Đồng Nai về Bình Thuận mỗi lúc một đông,
đến 10g20 sáng 16-4 trên quốc lộ 1 qua địa bàn xã
Hàm Kiệm giao thông đã bị tắc nghẽn do một hàng
dài xe tải nằm chờ, ước tính khoảng 1.000 chiếc.
Từ hướng TP Phan Thiết đi huyện Hàm Thuận
Nam, nhiều xe tải cũng tấp vào đậu ven đường,
trong khi quốc lộ 1 đang trong quá trình mở rộng
nên đã tạo ra tình trạng giao thông hỗn loạn, đặc
biệt là rất nguy hiểm cho người đi xe máy.

Trước tình hình trên, lực lượng cảnh sát giao
thông Bình Thuận đã yêu cầu những xe tải dẫn
đầu đoàn xe rời đi. Có trường hợp cảnh sát giao
thông phải leo lên cabin xe tải để yêu cầu tài xế
điều khiển xe chạy lên.
Ông Nguyễn Thanh Long, phó chánh thanh tra
Sở Giao thông vận tải Bình Thuận, cho biết khi xảy
ra sự việc ùn tắc giao thông, cơ quan này đã báo
cáo với Tổng cục Đường bộ VN. Sau đó, trạm cân
trọng tải tại Hàm Kiệm đã được “bung trạm”, tạm
thời không cân trọng tải để giải quyết ùn tắc giao
thông từ thời điểm 10g45-12g10. Sau thời điểm
này tình hình giao thông trên quốc lộ 1 qua xã
Hàm Kiệm đã thông thoáng trở lại, trạm cân trọng
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tải tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm mới tiếp tục
hoạt động.
Ông Long cũng cho biết các cơ quan chức
năng liên quan của Bình Thuận đã họp bàn để giải
quyết những trường hợp tương tự khi đưa trạm
cân vào hoạt động. Tính đến 16g ngày 16-4, có
248 xe tải được đưa vào kiểm tra tải trọng khi đi
qua Bình Thuận, trong số này có 54 xe vi phạm bị

- 65 xử lý. Trạm cân trọng tải tại Bình Thuận đang hoạt
động 24/24 giờ để xử lý những xe tải chở vượt tải
trọng khi đi qua tỉnh này.
Nguyễn Nam
Tuổi trẻ TP.HCM.- 2014.- Số 98
(ngày 17 tháng 4).- Tr.9
_________________________________________

BAN ATGT YEÂU CAÀU LAØM ROÕ “XE ÑIEÂN” GAÂY TAÏI NAÏN

N

gày 17-4, ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở
GTVT kiêm Phó ban ATGT tỉnh Bình Thuận,
cho biết: Đã có văn bản gửi Công an thị xã La Gi,
đề nghị nhanh chóng làm rõ vụ “xe điên” không
người lái gây tai nạn làm chết một học sinh và ba
người bị thương vào chiều 15-4.
Ban ATGT cũng đề nghị trong quá trình thụ lý
hồ sơ, làm rõ việc chiếc “xe điên” 60S-3375 đã hết
hạn lưu hành từ cuối năm 2010 nhưng vẫn chạy
nhiều năm qua.
Như chúng tôi đã thông tin, chiều 15-4, xe ben
chở đá tảng đang chạy thì lảo đảo, tông vào vòng
_________________________________________

xoay. Xe mất thắng, lái và phụ xe nhảy khỏi cabin
bỏ xe “trôi” tự do và cuốn một phụ nữ chở con đi
học về cùng hai học sinh xuống gầm. Xe chở
nặng, lao dốc và tông gãy một trụ điện, cuốn theo
hai cây gỗ bên đường và chỉ chịu dừng lại sau khi
tông sập nửa căn phòng làm việc của Bảo hiểm
Nhân thọ thị xã La Gi.
Phương Nam
Pháp luật TP.HCM.- 2014.- Số 98
(ngày 18 tháng 4).- Tr.5

ÑIEÀU BÌNH THUAÄN THAÁT THU

N

goài nguyên nhân do thời tiết, các loại sâu
bệnh như rầy bông điều, rệp, bệnh thán thư...
cũng khiến bông bị rụng hoa, rụng trái non ở các
vườn điều.

Có mặt tại vườn điều xã Lạ Dạ, theo quan sát
của chúng tôi, hiện đã bắt đầu bước vào thời kỳ
thu hoạch rộ, nhưng nhìn những vườn điều
nơi đây rất xơ xác chỉ toàn lá, lượng trái
chẳng đáng là bao.

Các bông điều thâm đen, không có khả năng đậu trái

Mùa điều năm nay nông dân tại ba xã vùng
cao Đông Giang, Đông Tiến và La Dạ, huyện Hàm
Thuận Bắc (Bình Thuận) thất thu vì mất mùa.
Với tổng diện tích điều của ba xã hiện nay
vào khoảng 580 ha, trong đó trồng nhiều nhất là xã
La Dạ, với diện tích khoảng 300 ha, Đông Giang
262 ha và Đông Tiến gần 17 ha. Những năm thời
tiết ổn định năng suất điều bình quân đạt 3 tấn/ha.
Trái với mùa điều năm ngoái, năm nay mặc dù thời
điểm đầu vụ cây ra hoa rất nhiều, bà con hy vọng
sẽ có một vụ điều bội thu, song chỉ vài cơn mưa
trái mùa đã khiến hoa bị thâm đen, rụng nhiều và
khả năng đậu trái rất thấp.

Các nhà vườn điều buồn thiu vì mất mùa

Tiêu biểu như vườn điều 2ha của gia đình anh
Bờ Rông Sen, năm nay thất thu vì tỷ lệ đậu trái chỉ
bằng 1/3 so với năm ngoái. Gặp chúng tôi anh Sen
than vãn: “Năm ngoái vườn điều nhà tôi cho thu
hoạch gần 3 tấn/ha, bán với giá 18 ngàn đ/kg, sau
khi trừ tất cả chi phí tôi lãi hơn phân nửa. Còn năm
nay điều mất mùa nên từ đầu tháng 2 năm nay gia
đình tôi mới thu hoạch được vài tạ, mà chẳng còn
trái để hái”.
Anh Sen còn cho biết, nguyên nhân vườn điều
nhà anh mất mùa là do “dính” cơn mưa trái mùa
khiến hoa bị thâm đen rồi rụng sạch, mặc dù
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anh có phun xịt thuốc chống rụng bông, trái nhưng
không thể cứu vãn. Bên cạnh đó vườn điều nhà
anh còn xuất hiện thêm vài loại sâu bệnh hại như
rệp hại bông, rầy gây hại.
Cùng cảnh ngộ, gia đình anh Bờ Rông Siêng,
người cùng xã có 1 ha điều, năng suất giảm
khoảng 30%. Giọng anh Siêng buồn rầu: “1ha điều
nhà tôi đến thời điểm này thu hoạch chẳng được
bao nhiêu, không đủ bù các chi phí đầu tư
như công, phân, thuốc. Năm ngoái vườn điều nhà
tôi thu hoạch lãi hơn 10 triệu đồng”.
Tương tự, tại xã Đông Giang, nhiều vườn điều
của bà con cũng bị rụng hoa hàng loạt, năng suất
giảm chỉ còn 2,2-2,5 tấn/ha (giảm từ 5-7 tạ/ha so
với năm ngoái). Ông Hoàng Chiến Thắng, Phó
Chủ tịch UBND xã Đông Giang cho biết: "Sản
lượng điều năm nay giảm mạnh so với mọi năm,
bởi do thời tiết bất lợi. Nhưng bù lại bà con
bán được giá hơn năm ngoái, hiện giá điều đang
_________________________________________

- 66 dao động ở mức từ 20-21 ngàn/kg, tăng 2-3 ngàn
đ/kg".
Ông Lương Nguyên Trần, Trưởng Trạm BVTV
huyện Hàm Thuận Bắc cho biết: "Hiện tượng rụng
bông hàng loạt ở các vườn điều do rất nhiều
nguyên nhân gây ra như thời tiết thất thường, xuất
hiện sương mù vào buổi sáng và có nhiều cơn
mưa trái vụ đúng thời điểm cây đang ra bông đã
làm bông hoa bị đen, rụng…
Thêm vào đó là nhiều vườn điều sau một vụ
mang trái, đã ít chú trọng cung cấp dinh dưỡng
cho cây cũng gây ra hiện tượng trên. Ngoài ra, một
số diện tích bị sâu bệnh như rầy bông điều, rệp,
bệnh thán thư... cũng khiến bông bị rụng hoa,
rụng trái non ở các vườn".
Kim Sơ – Thu Tình
http://nongnghiep.vn/ .- 2014
(ngày 2 tháng 4)

BAÁT CAÄP TRONG QUAÙ TRÌNH KHAI THAÙC TITAN ÔÛ BÌNH THUAÄN

Sự cố vỡ bờ moong tại mỏ titan Suối Nhum khiến
đất đỏ và bùn chảy tràn qua đường. (Ảnh: Nguyễn
Thanh/TTXVN)

T

heo báo cáo của Tổng cục Địa chất và Khoáng
sản Việt Nam, tính đến tháng 1/2013, tổng trữ
lượng quặng titan của Bình Thuận là 599 triệu tấn.
Trữ lượng quặng này phân bố chủ yếu trong tầng
cát đỏ và cát xám trên diện tích khoảng 782km2
(chiếm 10% diện tích tỉnh), nằm chủ yếu ở các cồn
cát, bãi cát ven theo 192km đường bờ biển.
Những bất cập
Tỉnh Bình Thuận hiện có 17 dự án khai thác mỏ
titan đã quy hoạch dự kiến cấp phép khai thác, trong
đó tám dự án đã thăm dò xong.
Thời gian gần đây, việc khai thác quặng titan trên
diện rộng đã hủy hoại cảnh quan và địa hình tự
nhiên; làm gia tăng hiện tượng cát bay; gây ô nhiễm
nguồn nước ngầm.
Quá trình khai thác và chế biến sâu quặng titan
đã thải ra nhiều hóa chất độc hại cho môi trường, làm
tích tụ và phát tán chất phóng xạ (dù chỉ ở mức độ ít
nguy hiểm), làm hoang mạc hóa toàn bộ phần cát
sau khi tuyển sạch khoáng vật nặng cùng với vi sinh,
mùn, chất hữu cơ.
Theo đánh giá của các nhà khoa học, đất cồn cát
ven biển Bình Thuận chiếm một diện tích khá lớn

(khoảng 16% diện tích tự nhiên toàn tỉnh, nằm dọc
theo bờ biển, kéo dài từ ranh giới Ninh Thuận đến Bà
Rịa-Vũng Tàu), có thành phần cơ giới nhẹ, tầng dày,
nghèo mùn, giữ nước kém.
Vào mùa khô (bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 4
năm sau), gió mùa Đông Bắc thổi mạnh thường
xuyên, kéo theo cát, bụi bay trong không trung và
trên bề mặt đất từ biển vào bên trong đất liền, do
thiếu hệ thống rừng vành đai chắn gió nên việc di
chuyển dễ dàng của cát như vậy đã tràn lấp lên
những khu vực canh tác, các khu dân cư tập trung
hoặc tạo nên những cồn cát mới, ảnh hưởng nhiều
nhất tại các thôn Hồng Thanh, Hồng Thịnh, Hồng
Trung thuộc xã Hồng Phong, thôn Hồng Lâm, Hồng
Chính, Hồng Thắng xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình.
Nếu khai thác titan với quy mô lớn, diện rộng và
khả năng sẽ xuống rất sâu dưới mực nước biển (thân
quặng titan ở Bình Thuận có nơi đến độ sâu 200m)
thì việc khai thác sẽ rất khó khăn, gây hậu quả
nghiêm trọng về môi trường, sinh thái, an sinh xã hội
đối với cộng đồng cư dân ven biển, rất cần có nghiên
cứu đánh giá tác động môi trường tổng thể, toàn
diện.
Thời gian gần đây, hoạt động thăm dò, khai thác,
chế biến quặng titan tại Bình Thuận đã có một số
diễn biến phức tạp. Tình trạng vi phạm quy định về
bảo vệ môi trường trong khai thác quặng còn khá phổ
biến. Hoạt động khai thác khoáng sản trái phép vẫn
còn tồn tại ở địa phương.
Theo một báo cáo của Đoàn kiểm tra Bộ Tài
nguyên và Môi trường, có năm công ty khai thác titan
là Đô Thành, Đường Lâm, Dương Anh, Sao Mai,
Hưng Thịnh Phát trên địa bàn hai xã Hòa Thắng,
Hồng Phong thuộc huyện Bắc Bình, đã lập bản đồ
hiện trạng khai thác chưa đúng quy định, khai thác
không có thiết kế mỏ, chưa có giấy phép xả thải vào
nguồn nước.
Thực tế, các công ty này đã không dùng nước
ngọt để tuyển quặng như quy định, mà bơm thẳng
nước biển lên để tuyển rồi xả vào môi trường đất.
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Theo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, với diện
tích hơn 100ha ven biển hiện có năm đơn vị khai thác
đều sử dụng nước biển để tuyển quặng, mỗi ngày từ
3.000-4.000 m3/mỏ. Nước biển từ trên các gò cao dễ
dàng thấm vào đất, cát đã xóa sổ toàn bộ các giếng
nước ngọt mà người dân đã sử dụng, phá hủy toàn
bộ đất nông nghiệp quanh khu vực khai thác.
Mặc dù tỉnh Bình Thuận đã tăng cường công tác
thanh, kiểm tra nhưng vẫn còn nhiều vi phạm. Cụ thể
tháng 5/2012, các cơ quan chức năng đã phát hiện
22 vụ, thu giữ trên 4.000 tấn titan và nhiều phương
tiện khai thác.
Đặc biệt ngày 18/11/2013, vụ việc quá trình khai
thác quặng tintan đã gây sự cố vỡ bờ moong tại mỏ
titan Suối Nhum của Công ty cổ phần đầu tư khoáng
sản và thương mại Bình Thuận, gây nên bức xúc lớn
trong dư luận về công tác quản lý bảo vệ môi trường.
Lượng bùn thải trong hố moong rộng khoảng 1ha
chảy dọc đường nội bộ mỏ, phá vỡ khoảng 100m
tường rào hai bên cổng chính tràn ra biển. Sự cố môi
trường này cho thấy, những tác động tiêu cực của
các dự án khai thác titan gây ra cho môi trường.
Đề xuất các giải pháp
Để tăng cường bảo vệ môi trường trong hoạt
động khai thác khoáng sản titan ở Bình Thuận, trước
hết cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của
các cơ quan quản lý Nhà nước và việc giám sát của
nhân dân, các tổ chức chính trị-xã hội; ưu tiên quyền
và lợi ích hợp pháp của nhân dân địa phương nơi có
khoáng sản; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra
hoạt động khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường; xử
lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời, có chế tài
phải đủ mạnh để xử lý các hành vi vi phạm gây ô
nhiễm môi trường do hoạt động khai thác, chế biến
khoáng sản.
Cùng với việc phát huy các nguồn lực xã hội
nhằm phát triển bền vững công nghiệp khai khoáng
và cải tạo, phục hồi môi trường, tỉnh nên điều chỉnh
quy định phí bảo vệ môi trường có tính đến mức độ ô
nhiễm môi trường, như hệ số bóc đất đá trong khai
thác lộ thiên, tỷ lệ thu hồi tinh quặng từ quặng nguyên
khai, thành phần chất gây ô nhiễm trong quặng.

- 67 Tỉnh cần quy định cụ thể cách tính toán khoản
tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với các
trường hợp thời gian khai thác mỏ, theo giấy phép
khác với thời gian đã dự tính trong báo cáo đầu tư và
báo cáo đánh giá tác động môi trường; minh bạch
các quy định về cấp phép khai thác khoáng sản (cách
tính/thu nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;
đấu thầu/chuyển nhượng quyền thăm dò/khai thác
khoáng sản); phân cấp, phân vùng, phân quyền quản
lý, tránh chồng chéo.
Tỉnh cần bổ sung quy định về cải tạo, phục hồi
môi trường chung cho các khu vực khai thác khoáng
sản có nhiều tổ chức, cá nhân cùng khai thác; quy
định quy trình, hạng mục cải tạo, phục hồi môi trường
đối với từng loại hình khai thác.
Tỉnh cũng cần tăng cường nghiên cứu, ứng dụng
và chuyển giao công nghệ sạch, thân thiện với môi
trường trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản;
phát triển các công nghệ xử lý và tái chế, tái sử dụng
chất thải; triển khai và nhân rộng mô hình sản xuất
sạch h ơn cho cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh
vực chế biến khoáng sản và phục hồi môi trường...
Đề án cải tạo, phục hồi môi trường phải nêu cam
kết về các chỉ tiêu chất lượng môi trường, hệ sinh
thái sau khi cải tạo, phục hồi. Mặt khác phải có ý kiến
tham vấn cộng đồng về phương án cải tạo, phục hồi.
Trường hợp đã được duyệt dự án thì trước khi
bắt đầu khai thác khoáng sản, tổ chức, cá nhân phải
lập, trình đề án cải tạo, phục hồi môi trường. Các đối
tượng được phép khai thác khoáng sản phải ký quỹ
với số tiền bằng tổng kinh phí thực hiện cải tạo, phục
hồi, nhằm bảo đảm chắc chắn nguồn tài chính cho
việc cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác một
cách có hiệu quả.
Ngoài ra phải công khai các thông tin liên quan
đến cộng đồng; cơ chế tham gia và giám sát của
cộng đồng về việc thực hiện phục hồi môi trường
trong quá trình khai thác mỏ. Có thể thiết lập đường
dây nóng, hay trang web để người dân thông báo về
ô nhễm môi trường do khai thác khoáng sản gây ra.
Dư Văn Toán
http://www.vietnamplus.vn/ .- 2014
(ngày 23 tháng 4)

________________________________________

Vuï caùn boä “maát tích” taïi nöôùc ngoaøi:
LAÕNH SÖÏ QUAÙN HAØN QUOÁC ÑAÕ TÖØNG COÙ THOÂNG BAÙO

L

iên quan đến việc ông Nguyễn Tất Thạch, cán
bộ Phòng Quản lý hệ thống thông tin, Trung
tâm Công nghệ thông tin trực thuộc Sở TN&MT
tỉnh Bình Thuận, đã tự ý đi nước ngoài trái phép và
không trở về.
Ngày 8-5, một nguồn tin cho biết Lãnh sự
quán Hàn Quốc tại TP.HCM đã từng thông báo
cho cơ quan của ông Thạch về việc này.
Theo đó, sau khi nhận hồ sơ của ông Thạch
xin cấp visa, Lãnh sự quán Hàn Quốc đã điện
thoại cho Trung tâm Công nghệ thông tin Bình
Thuận để thắc mắc vì sao lãnh đạo cơ quan không
có ý kiến về chuyến đi này. Lãnh đạo trung tâm

sau đó đã mời ông Thạch đến yêu cầu hủy hồ sơ
xin cấp visa. Ông Thạch đã cam kết không đi. Tuy
nhiên, tối 28-4, ông Thạch đã vào TP.HCM rồi theo
một tour du lịch bay sang Hàn Quốc và “mất tích”.
Theo bà V., vợ của ông Thạch, trước đó ông
này bàn với bà là trốn sang Hàn Quốc làm kiếm
tiền. Cũng theo bà V., toàn bộ chi phí cho chuyến
đi của ông Thạch đều có người lo trọn gói.
Phương Nam
Pháp luật TP.HCM.- 2014.- Số 119
(ngày 9 tháng 5).- Tr.2
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NHÖÕNG CHUYEÁN HAÛI TRÌNH ÑAÙNH ÑU MAÏNG SOÁNG

C

hỉ được phép chở tối đa 150 người nhưng một
con tàu cũ, thiếu phương tiện cứu sinh đã nhồi
nhét trên 300 hành khách cùng nhiều loại hàng
hóa ung dung lướt sóng từ đảo Phú Quý đến
thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) với quãng
đường 56 hải lý và ngược lại mỗi ngày.

Hành khách nằm la liệt trong một không gian chật
chội, ngột ngạt trên tàu Phú Quý 07

Vạ vật và ngột ngạt
Dự kiến, tàu Phú Quý 07 khởi hành từ cảng
Phú Quý đi Phan Thiết vào lúc 9 giờ ngày 5/6.
Khoảng 8 giờ 20 phút, khi đoàn nhà báo chúng tôi
có mặt trên tàu, hành khách, trong đó có rất nhiều
trẻ em, đã nằm, ngồi la liệt chật cứng từ trong các
buồng khách đến khoang lái, trên sàn và tràn trên
cả các lối đi, boong tàu...
Mặc dù mua vé giường nằm nhưng hơn chục
thành viên đoàn chúng tôi đều phải đứng. Rất
nhiều hành khách khác cũng trong tình trạng
tương tự.
Trong khi đó, dòng người vẫn ùn ùn kéo lên
tàu, trong khi không có bất cứ sự kiểm soát nào từ
phía nhà tàu, nên gây ra tình trạng chen lấn hỗn
loạn.
Chờ đợi một lúc lâu, tình trạng hỗn loạn vẫn
chưa được cải thiện, nhiều hành khách la lối vì
bức xúc. Một đại diện của đoàn khách du lịch đến
từ Sở GD&ĐT Bình Phước cho biết, đoàn gồm 35
thành viên, đã mua vé từ nhiều ngày trước đó,
nhưng khi lên tàu vẫn không có chỗ nên ai cũng vạ
vật, đứng không xong, ngồi chẳng được. Theo
kiểm đếm sơ bộ của nhóm phóng viên chúng tôi,
tại thời điểm khởi hành theo dự kiến, trên tàu vượt
xa con số 300 người.
Hơn 40 phút sau giờ xuất phát dự kiến, tình
trạng vẫn không tiến triển. Nắng mỗi lúc một gắt,
không khí trên tàu trở nên ngột ngạt khiến hành
khách càng thêm bức xúc.
Phía ngoài boong tàu, một ca cấp cứu nằm
thoi thóp chờ tàu khởi hành để đến Bệnh viện
Phan Thiết. Nắng nóng cộng với sự ngột ngạt
khiến bệnh nhân thêm phần vật vã.
Thay vì đứng ra giải quyết, những người có
trách nhiệm trên tàu bỏ lên bờ nhằm tránh phản
ứng của hành khách. Khoảng nửa giờ sau, một
người đàn ông đứng tuổi, được cho là chủ tàu,

bước vào khoang tuyên bố gọn lỏn: “Tàu không đi
được, bà con về nghỉ, tối nay quay lại, 10 giờ tàu
chạy”.
Thấy tình trạng bất thường, chúng tôi đến gặp
đại diện cảng vụ và đồn biên phòng cảng tìm hiểu
sự việc. Đại diện cảng vụ cho biết, tàu Phú Quý 07
chỉ được phép chở tối đa 150 hành khách, nhưng
số người thực tế hiện có trên tàu vượt xa mức cho
phép nên không thể khởi hành.
Đại diện cảng vụ và bộ đội biên phòng cũng
yêu cầu chủ tàu phải giảm lượng khách xuống
mức cho phép, chủ tàu hứa giải quyết nhưng thực
tế vẫn không có bất cứ động thái nào để giảm
lượng người có mặt trên tàu. Do vậy, các lực
lượng chức năng kiên quyết không cho tàu khởi
hành.
Lách luật
Sáng 5/6, ngay tại thời điểm phát hiện tàu Phú
Quý 07 có những biểu hiện bất thường, có nguy
cơ đe dọa đến sự an toàn của hàng trăm hành
khách, phóng viên Tiền Phong đã hai lần liên hệ
điện thoại với ông Nguyễn Văn Linh- Phó Chủ tịch
UBND huyện Phú Quý. Khi nghe đề cập đến vấn
đề này, cả hai lần ông Linh đều cúp máy giữa
chừng không cho biết lý do.
Theo quy định, hành khách có vé mới được
lên tàu và được sắp xếp chỗ, nhưng thực tế, nhiều
người dân cho biết, bất cứ ai có nhu cầu đều có
thể lên tàu và không gặp phải sự kiểm soát vé hay
hạn chế nào từ phía nhà tàu.
Ông M., một cán bộ ở tỉnh Bình Thuận, là hành
khách trên chuyến tàu Phú Quý 07 hành trình Phú
Quý - Phan Thiết ngày 5/6, phân tích: “Vì không
kiểm soát vé nên hành khách, nhất là người dân
địa phương, thường không mua vé, và vì vậy
nhiều khi tàu đầy khách nhưng số lượng vé bán ra
lại không đáng kể.
Trong khi đó, doanh số để căn cứ tính thuế thu
nhập doanh nghiệp lại được tính trên số vé bán ra,
do đó chủ tàu đã trốn một khoản thuế không nhỏ vì
toàn bộ số “tiền tươi” thu của hành khách đều chui
trọn vào túi chủ tàu và chúng không được kê khai
vào doanh thu để tính thuế.
Chưa kể, những hành khách không mua vé sẽ
không được hưởng các chế độ bảo hiểm khi có sự
cố rủi ro trong khi tham gia hành trình”.
Theo một đại diện của cơ quan chức năng tại
Phú Quý, sở dĩ chủ tàu để hành khách thỏa sức
lên tàu là vì muốn tăng nguồn thu. Giá vé trên tàu
gồm 2 loại: 250 nghìn đồng/vé giường nằm (số
lượng rất hạn chế) và 150 nghìn đồng/vé khu vực
còn lại (nằm hoặc ngồi trên sàn). Nhiều người dân
có mặt trên tàu cho biết, đối với những người
không mua vé, chủ tàu sẽ thu tiền mặt 150 nghìn
đồng/người.
Mặc dù tàu Phú Quý 07 được thông báo sẽ
khởi hành lúc 22 giờ ngày 5/6, nhưng khi chúng tôi
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có mặt trên tàu 2 giờ trước thời điểm đó đã thấy
chật ních người, và cũng không ai gặp bất cứ sự
kiểm soát nào từ phía chủ tàu.
Nhằm tránh sự kiểm soát (về số lượng hành
khách) của lực lượng chức năng, gần đến giờ tàu
khởi hành, chủ tàu và nhân viên chia nhau đến các
khu vực “bỏ nhỏ” và đề nghị một lượng khách
đáng kể tạm xuống tàu hoặc lánh vào những góc
khuất, thậm chí dồn nén hàng chục người chui vào
buồng khách (buồng 2 hoặc 4 giường nằm) đóng
cửa và tắt điện.
Ngay sau khi được lực lượng chức năng chấp
thuận cho tàu khởi hành, những người từ những

- 69 góc khuất bung ra và từ dưới đất ào ạt nhảy lên
chật kín sàn tàu. Lúc này, lượng người có mặt trên
tàu không kém là mấy so với lúc cao điểm buổi
sáng.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, đây là con tàu cũ,
được hoán cải thành tàu khách từ đầu năm 2007.
Nhiều hành khách là dân địa phương cho biết, tình
trạng hành khách chật cứng trên tàu là “chuyện
thường ngày” trên tàu Phú Quý 07 và con tàu này
cũng thường xuyên bị chết máy giữa đường.
http://www.tienphong.vn/ .- 2014
(ngày 10 tháng 6)
_________________________________________

PHAÙT HIEÄN BOÁN THUØNG THUOÁC NOÅ TREÂN TAØU KHAÙCH

N

gày 8-6, tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho
biết các lực lượng chức năng đang triển khai
truy xét, lần theo đường dây mua bán chất nổ trái
phép để củng cố hồ sơ khởi tố những người có
liên quan.
Trưa 28-5, Công an huyện đảo Phú Quý nhận
được nguồn tin tàu khách BT07 xuất bến từ Phan
Thiết sắp cập cảng Phú Quý có vận chuyển bốn
thùng thuốc nổ TNT cực mạnh. Công an huyện
Phú Quý lập tức triển khai đón lõng. Đến 15 giờ
cùng ngày khi tàu vừa cập cảng, các trinh sát đã
tiếp cận khống chế hai người được xem là chủ
_________________________________________

hàng này. Sau khi hành khách đã rời khỏi tàu an
toàn, bốn thùng hàng trên cùng hai nghi can được
đưa về trụ sở công an. Khám xét, bốn thùng hàng
trên đều là thuốc nổ TNT dạng bột, cân nặng gần
40 kg. Bước đầu, hai chủ hàng Tạ Văn Khuê và
Nguyễn Thị Yến Thanh (đều ngụ Phú Quý) khai
vận chuyển số thuốc nổ trên về đảo Phú Quý chia
nhỏ ra để bán cho ngư dân đi đánh cá.
Phương Nam
Pháp luật TP.HCM.- 2014.- Số 150
(ngày 9 tháng 6).- Tr.10

THÖÔNG LAÙI TRUNG QUOÁC THU GOM MUA BOÂNG THANH LONG

C

hỉ mua bông trước khi nở một ngày, thương lái
Trung Quốc đang gom số lượng lớn bông
thanh long, với giá 3.500 đồng/kg tại Bình Thuận.

Bông thanh long trước khi nở một ngày đang được
thu mua 3.500 đồng/1kg. Ảnh: Zen Nguyễn.

Tại xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận
Bắc, Bình Thuận vào thời điểm này, khi thanh long
chính vụ sắp trổ bông, nhiều nơi dựng bảng thu
mua bông với giá 3.500 đồng/kg. Điều đặc biệt là
thương lái chỉ thu mua bông thanh long trước khi

nở một ngày, không phân biệt lớn nhỏ, và không
lấy bông đã nở.
Đang trong thời vụ chính nên sản lượng bông
thanh long rất cao. Mùa vụ chính, giá thanh long rẻ
nên nhiều hộ đã tranh thủ cắt bông đem bán.
Ông Nguyễn Văn Bảo - người trồng thanh long
tại xã Hàm Chính cho biết: “Gần đây xuất hiện
nhiều điểm thu mua bông thanh long trên địa bàn,
chỉ 4 bông là được 1 kg. Bình thường, khi lượng
bông nhiều tôi cũng tỉa bớt, bông chỉ bỏ đi. Không
biết mục đích thật họ mua bông để làm gì, chỉ
nghe người mua bảo là làm thuốc, nhưng trồng
thanh long hơn 30 năm nay, tôi không biết đến loại
thuốc nào làm từ cây này cả”.
Cũng theo ông Bảo, hiện nay, cứ đến trước
ngày bông thanh long nở, ở những địa điểm thu
mua, bông được cho vào bao, chất thành đống và
có xe tải đến chở đi. Tuy nhiên, đến cả người thu
mua cũng không biết hàng chục tấn bông thanh
long này sẽ được chở đi đâu, chỉ biết đầu nậu là
người Trung Quốc.
http://www.tienphong.vn/ .- 2014
(ngày 11 tháng 6)
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“VIEÄC THU MUA BUÙP THANH LONG TAÏI BÌNH THUAÄN LAØ BÌNH THÖÔØNG”

S

áng 16/6, ông Bùi Đăng Hưng, Chủ tịch Hiệp
hội Thanh long Bình Thuận, cho biết việc
thương lái thu mua búp thanh long trong thời gian
qua trên địa bàn tỉnh là hoạt động mua bán bình
thường, việc này đã diễn ra từ nhiều năm nay trên
địa bàn tỉnh.

Chăm sóc cây thanh long. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Ông Bùi Đăng Hưng cho biết bình thường khi
tỉa búp thanh long người trồng bỏ đi, nhưng có
thương lái thu mua thì họ bán. Đây là điều bình
thường diễn ra từ nhiều năm nay tại Bình Thuận,
Hiệp hội ghi nhận chưa thấy có ảnh hưởng đến
năng suất trái do tỉa bớt búp thanh long. Nếu so
sánh, để trái thanh long bán sẽ có lợi nhuận hơn
nhiều lần so với bán bông, nên người trồng không
chặt hết bông thanh long đi bán.

Hơn 10 ngày qua, tại Bình Thuận rộ lên thông
tin thương lái Trung Quốc ồ ạt thu mua búp thanh
long tại các nhà vườn trên địa bàn. Thương lái chỉ
thu mua búp thanh long (bông chuẩn bị nở) với giá
khoảng 3.500 đồng/kg. Búp thanh long sau khi thu
mua sẽ được sấy khô và chuyển qua Trung Quốc,
nhưng mục đích thương lái Trung Quốc thu mua
chưa rõ để làm gì.
Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay chỉ có
một cơ sở thu mua búp thanh long tại địa bàn
huyện Hàm Thuận Bắc, do một người Việt Nam
đứng tên làm chủ.
Ông Lê Văn Thanh, một hộ dân trồng thanh
long tại xã Phong Nẫm (thành phố Phan Thiết) cho
biết, họ thu mua thì bán vì những búp này này
bình thường phải tỉa bỏ bớt để tạo ra những quả
thanh long chất lượng hơn. Thông thường búp sau
khi tỉa bỏ, người dân sẽ cho vào gốc để giữ ẩm
cho gốc thanh long. Tại những vườn thanh long bị
nhiễm bệnh đốm trắng, người dân cũng phải tỉa bỏ
búp vì để lại trái cũng không bán được vì hình thức
trái xấu.
Hiện nay, các cơ quan chức năng trong tỉnh
vẫn đang theo dõi sát việc thu mua búp thanh long
của những thương lái này.
Nguyễn Thanh
http://dantri.com.vn/ .- 2014
(ngày 16 tháng 6)

_________________________________________

TRUNG QUOÁC VAÃN “AÊN” HAØNG, NHÖNG GIAÙ THANH LONG RÔÙT THEÂ THAÛM

Slong

áng 8.6, nhiều doanh nghiệp thu mua thanh
tại huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận)
treo bảng “không mua hàng”.

Trái cây nhiệt đới vào mùa nên trái thanh long tiêu thụ rất chậm

Theo lý giải của nhiều doanh nghiệp, hiện nay
giá thanh long xuất sang Trung Quốc xuống
thấp, nên doanh nghiệp lỗ nặng, phải ngưng thu
mua.
Bà Nguyễn Thị Ngọc, một chủ doanh nghiệp
chuyên thu mua thanh long ở xã Hàm Minh (huyện
Hàm Thuận Nam), cho biết giá thanh long tại chợ
Pò Chài (Quảng Tây - Trung Quốc) chỉ còn 3.000
đồng/kg. “Với giá như vậy không doanh nghiệp

nào dám thu mua tại nhà vườn dù chỉ 2.000
đồng/kg như hiện nay”, bà Ngọc nói.
Thông tin từ chợ Pò Chài, việc nhập thanh
long Việt Nam vào Trung Quốc không hề bị ảnh
hưởng. Tuy nhiên, hiện nay bắt đầu vào mùa trái
cây của Trung Quốc nên trái thanh long Việt
Nam tiêu thụ rất chậm.
Ông Phạm Hữu Thủ, Trưởng phòng Nông
nghiệp (Sở NN&PTNT Bình Thuận), cũng khẳng
định: “Việc xuất khẩu thanh long sang Trung Quốc
không hề bị ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, đây là mùa
trái cây của vùng nhiệt đới, nên trái thanh long tiêu
thụ rất chậm….”.
Theo nhiều bà con trồng thanh long ở xã Hàm
Mỹ (huyện Hàm Thuận Nam), đây là thời điểm bà
con vặt bỏ trái non để nuôi dưỡng cây. Nếu sản
xuất hàng xuất khẩu thời điểm này thì lỗ rất nặng.
Được biết Bình Thuận là “thủ phủ” thanh long
của cả nước với diện tích hơn 23.000 ha; cho sản
lượng khoảng 550.000 tấn/năm. Khoảng 75% sản
lượng này được xuất sang Trung Quốc bằng
đường tiểu ngạch.
Quế Hà
http://www.thanhnien.com.vn/ .- 2014
(ngày 8 tháng 6)
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IV. CÔNG NGHỆ - NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN
BAÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØNG TRONG KHAI THAÙC QUAËNG TITAN TAÏI BÌNH THUAÄN

Khai thác quặng ti-tan tại tỉnh Bình Thuận thải ra
nhiều hóa chất độc hại gây ô nhiễm môi trường.

T

heo đánh giá của các cơ quan chức năng, tổng
trữ lượng quặng của tỉnh Bình Thuận là hàng
trăm triệu tấn, trữ lượng quặng phân bố chủ yếu
trong tầng cát đỏ và cát xám trên diện tích khoảng
10% diện tích của tỉnh. Hiện nay tình trạng vi phạm
quy định về bảo vệ môi trường trong khai thác
quặng còn khá phổ biến, hoạt động khai thác
khoáng sản trái phép vẫn còn tồn tại ở địa phương
đã gây không ít bức xúc cho người dân trong khu
vực thời gian qua.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có 17
dự án khai thác mỏ ti-tan đã quy hoạch dự kiến
cấp phép khai thác, trong đó có tám dự án đã
thăm dò xong. Tuy nhiên, thời gian gần đây, việc
khai thác quặng ti-tan trên diện rộng đã phá hủy
cảnh quan và địa hình tự nhiên như làm gia tăng
hiện tượng cát bay; gây ô nhiễm nguồn nước
ngầm. Quá trình khai thác và chế biến quặng ti-tan
đã thải ra nhiều hóa chất độc hại gây ô nhiễm môi
trường, làm tích tụ và phát tán phóng xạ (dù chỉ ở
mức độ ít nguy hiểm), dẫn đến tình trạng sa mạc
hóa toàn bộ phần cát sau khi tuyển sạch khoáng
sản vật nặng cùng với vi sinh, mùn, chất hữu cơ...
Theo đánh giá của các chuyên gia, đất cồn cát
Bình Thuận chiếm một diện tích khá lớn (khoảng
16% diện tích tự nhiên toàn tỉnh, nằm dọc bờ biển
kéo dài từ ranh giới Ninh Thuận đến Bà Rịa- Vũng
Tàu), có thành phần cơ giới nhẹ, tầng dày, nghèo
mùn, giữ nước kém. Đáng chú ý, vào mùa khô (bắt
đầu từ tháng 11 đến tháng 4 hằng năm), gió mùa
đông bắc thổi mạnh thường xuyên, kéo theo cát,
bụi bay trong không trung và trên mặt đất từ biển
vào bên trong đất liền. Do thiếu hệ thống rừng,
vành đai chắn gió, nên việc di chuyển dễ dàng của
cát đã làm tràn lấp những khu vực canh tác, các
khu dân cư tập trung sinh sống hoặc tạo nên
những cồn cát mới... Bên cạnh đó, nếu khai thác
ti-tan với quy mô lớn, diện tích rộng và khả năng
sẽ đào xuống rất sâu dưới mực nước biển thì việc
khai thác cát là rất khó khăn, gây hậu quả nghiêm

trọng về môi trường, sinh thái, an sinh xã hội đối
với cộng đồng dân cư ven biển.
Báo cáo của Đoàn kiểm tra Bộ Tài nguyên và
Môi trường cho thấy: Hiện có năm công ty khai
thác ti-tan (Công ty Đô Thành; Đường Lâm;
Dương Anh; Sao Mai; Hưng Thịnh Phát), trên địa
bàn hai xã Hòa Thắng, Hồng Phong (huyện Bắc
Bình, tỉnh Bình Thuận). Đoàn đã lập bản đồ hiện
trạng việc khai thác chưa đúng quy định, khai thác
không có thiết kế mỏ; chưa có giấy phép xả thải
vào nguồn nước... Theo Tổng cục Địa chất và
Khoáng sản (Bộ Tài nguyên và Môi trường), năm
đơn vị khai thác đều sử dụng nước biển để tuyển
quặng, mỗi ngày sử dụng từ 3.000 đến 4.000 m 3
nước/mỏ, cho nên nước biển từ trên các gò cao
dễ dàng thấm vào đất, cát đã xóa sổ toàn bộ các
giếng nước ngọt mà người dân đang sử dụng, phá
hủy đất nông nghiệp quanh khu vực khai thác.
Thực tế cho thấy, mặc dù thời gian qua, tỉnh
Bình Thuận đã tăng cường công tác thanh tra,
kiểm tra nhưng vẫn còn phát hiện nhiều vi phạm
trong lĩnh vực này như: Năm 2012 các cơ quan
chức năng đã phát hiện 22 vụ, thu giữ hơn bốn
nghìn tấn ti-tan và nhiều phương tiện khác, đặc
biệt vào tháng 11-2013, trong quá trình khai thác
ti-tan đã gây sự cố vỡ bờ moong tại mỏ ti-tan Suối
Nhung của Công ty cổ phần Đầu tư khoáng sản và
Thương mại Bình Thuận gây bức xúc lớn trong dư
luận về công tác quản lý bảo vệ môi trường. Theo
báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh
Bình Thuận, lượng bùn thải trong hố moong rộng
khoảng một ha chảy dọc đường nội bộ mỏ, phá vỡ
khoảng 100 mét tường rào hai bên cổng chính tràn
ra biển. Sự cố môi trường nói trên cho thấy những
tác động tiêu cực của các dự án khai thác ti-tan
gây ra cho môi trường là rất lớn, không chỉ hiện tại
mà còn ảnh hưởng đến thế hệ mai sau...
Để tăng cường bảo vệ môi trường trong hoạt
động khai thác khoáng sản ti-tan tại tỉnh Bình
Thuận, cũng như tiếp tục phát huy những lợi thế
nguồn khoáng sản ti-tan mang lại một cách hiệu
quả và bền vững, cần nâng cao hơn nữa năng lực,
hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà
nước và việc giám sát của các tổ chức chính trị xã hội, nhất là sự tham gia của cộng đồng trong
lĩnh vực này. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm
tra hoạt động khai thác khoáng sản gắn liền với
công tác bảo vệ môi trường, cũng như xử lý
nghiêm minh các hành vi vi phạm gây ô nhiễm môi
trường do hoạt động khai thác, chế biến khoáng
sản theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh
đó, cần phát huy các nguồn lực xã hội nhằm phát
triển bền vững công nghiệp khai thác và cải tạo,
phục hồi môi trường; điều chỉnh quy định phí bảo
vệ môi trường có tính đến mức độ ô nhiễm môi
trường như hệ số bóc đất đá trong khai thác lộ
thiên, tỷ lệ thu hồi tinh quặng từ quặng nguyên

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

Thoâng tin tö lieäu Bình Thuaän – Soá 02 naêm 2014
khai, thành phần chất gây ô nhiễm trong quặng.
Minh bạch các quy định về cấp phép khai thác
khoáng sản (cách tính, thu nộp tiền cấp quyền khai
thác khoáng sản; đấu thầu, chuyển nhượng quyền
thăm dò, khai thác khoáng sản...), cũng như phân
cấp, phân vùng, phân quyền quản lý, tránh chồng
chéo. Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng và
chuyển giao công nghệ sạch, thân thiện với môi
trường trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng
sản; phát triển các công nghệ xử lý và tái chế, tái
sử dụng chất thải; triển khai nhân rộng mô hình
sản xuất sạch hơn cho cá nhân, tổ chức hoạt động
trong lĩnh vực chế biến và phục hồi môi trường.
Công khai các thông tin liên quan đến cộng đồng,
cùng với cơ chế tham gia giám sát của cộng đồng

- 72 về việc thực hiện phục hồi môi trường trong quá
trình khai thác mỏ. Thiết lập đường dây nóng,
trang điện tử để người dân thông báo về ô nhiễm
môi trường do khai thác khoáng sản gây ra. Các
đối tượng được cấp phép khai thác khoáng sản,
thực hiện nghiêm túc việc ký quỹ bảo vệ môi
trường, với số tiền bằng tổng kinh phí thực hiện
cải tạo, phục hồi, nhằm bảo đảm chắc chắn nguồn
tài chính cho việc cải tạo, phục hồi môi trường sau
khai thác một cách có hiệu quả...
Dư Văn Toán
http://www.nhandan.com.vn/ .- 2014
(ngày 25 tháng 5)
_________________________________________

TÖØ 1.7, ÑAÛO PHUÙ QUYÙ SEÕ ÑÖÔÏC CAÁP ÑIEÄN 24/24

T

ổng công ty Điện lực miền Nam ngày 4.6 cho biết,
từ ngày 1.7, đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận sẽ
được tăng thời gian cấp điện từ 16 giờ lên 24 giờ mỗi
ngày.

Giá bán điện trên đảo bằng với đất liền và nâng thời gian
phát điện lên 24 giờ/ngày để phục vụ phát triển kinh tế - xã
hội, bảo đảm an ninh quốc phòng trên đảo. Ảnh: Mai Vọng

Đây là tin vui thứ hai sau khi giá bán điện trên
đảo bằng với giá đất liền từ ngày 1.6 qua.
Hiện Công ty Điện lực Bình Thuận (thuộc Tổng
công ty Điện lực miền Nam) đã hoàn tất lắp đặt thêm
2 tổ máy diesel 2x1 MW (nâng tổng công suất lắp đặt
lên 5 MW); đồng thời đang lập dự án đầu tư trong
năm 2015 tăng thêm 2 MW nguồn diesel trên đảo.

Ngoài ra, Công ty Điện lực Bình Thuận cũng lắp
đặt 2 bồn dầu 400 m3, đường ống dẫn dầu từ cảng
Phú Quý đến nhà máy dài 600 m bảo đảm khả năng
vận chuyển, dự trữ nhiên liệu phục vụ phát điện.
Công ty cũng tiến hành cải tạo, phát triển lưới
điện trung áp dài khoảng 42 km, tổng dung lượng các
trạm biến áp là 900 KVA, đường dây hạ áp dài 5 km.
Tổng mức đầu tư xây dựng ước khoảng 10 tỉ
đồng.
Trước ngày 1.6.2014, giá bán điện cho nhân
dân, các tổ chức, doanh nghiệp trên đảo Phú Quý
bình quân cao hơn trong đất liền từ 1,9 - 4,96 lần.
Trước đây, Phú Quý là một trong số ít các địa
phương có nhiều doanh nghiệp chế biến thủy sản
nhất của Bình Thuận. Nhưng giá điện quá cao đã
khiến nhiều doanh nghiệp chuyển cơ sở sản xuất vào
trong đất liền.
Nay nhiều doanh nghiệp rất phấn khởi khi giá
điện trên đảo bằng với giá ở đất liền và đặc biệt là
thời gian cấp điện ở đảo Phú Quý liên tục 24/24 giờ
từ ngày 1.7 tới.
Mai Vọng
http://www.thanhnien.com.vn/ .- 2014
(ngày 4 tháng 6)
Các báo cùng đưa tin: Tiền Phong Số 156

_________________________________________

TRIEÅN KHAI DÖÏ AÙN “THUØNG RAÙC SINH HOÏC”

D

ự án "Thùng rác sinh học” của nhóm sinh viên
Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh
nhận giải đặc biệt trong cuộc thi Holcim Prize 2013
vừa được triển khai ứng dụng tại tỉnh Bình Thuận.
Theo đó, giun được nuôi trong các thùng rác
sẽ ăn xác cây thanh long, phân giun thải ra sẽ
được dùng để bón cây, sau khi hết vụ, giun sẽ
được bán làm thức ăn cho gia cầm và gia súc.
Mô hình khép kín này không những giải quyết
được vấn đề xử lý xác cây thanh long mà còn giúp
nông dân có thêm thu nhập. Trước đây, việc xử lý

xác cây thanh long sau thu hoạch là một trong
những mối lo của nông dân và địa phương, vì nếu
để xác cây thanh long tự phân hủy sẽ mất thời
gian khá lâu và gây ô nhiễm môi trường.
Với khả năng ứng dụng như trên, đề tài sẽ góp
phần bảo vệ môi trường và cải thiện cuộc sống
cho bà con nông dân trồng thanh long trên cả
nước.
Quốc Định
http://daidoanket.vn/ .- 2014
(ngày 12 tháng 6)
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PHAÂN BOÙN NAÊM SAO TRI AÂN KHAÙCH HAØNG

T

ập đoàn Quốc tế Năm Sao vừa tổ chức hội
nghị tri ân khách hàng tại TP Phan Thiết, tỉnh
Bình Thuận với sự có mặt của hơn 300 đại lý.

TS Nguyễn Văn Cường, Vụ phó Văn phòng Chính phủ (bên
trái) tặng hoa chúc mừng ông Trần Văn Mười, Chủ tịch Tập
đoàn Năm Sao tại hội nghị tri ân khách hàng

Đến tham dự có TS Nguyễn Văn Cường, Vụ
phó Văn phòng Chính phủ cùng lãnh đạo 2 tỉnh
Bình Thuận và Ninh Thuận.
TS Nguyễn Văn Cường đã đánh giá cao sự
phát triển không ngừng của Tập đoàn Quốc tế
Năm sao (nói chung) và thương hiệu phân bón
Năm Sao (nói riêng) trong thời gian qua. Đặc biệt,
trong bối cảnh hiện có quá nhiều DN SXKD phân
bón "tay không bắt giặc" ra đời làm ăn chụp giật,
thì sự có mặt của phân bón Năm Sao trên thị
trường không chỉ khẳng định thương hiệu của
chính DN mà còn cho thấy hướng đi đúng đắn,
thật sự có hiệu quả của tập đoàn này.
Ông Trần Văn Mười, Chủ tịch Tập đoàn Quốc
tế Năm Sao cho biết, hiện Năm Sao có 2 NMSX
phân bón hiện đại tại Long An và Campuchia, mỗi

năm SX 1,2 triệu tấn phân bón NPK đáp ứng cho
bà con nông dân VN, Campuchia và XK. Trong
đó, NM ở Campuchia có số vốn đầu tư lên đến 80
triệu USD.
Ngoài ra, nhằm triển khai có hiệu quả việc liên
kết "4 nhà" (nhà nước, khoa học, DN, nông dân)
cũng như khẳng định vai trò của phân bón Năm
sao là lá cờ đầu trong lĩnh vực SXKD phân bón,
Tập đoàn Quốc tế Năm sao đã thành lập hẳn một
hội đồng khoa học gồm 11 thành viên đều là
những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực phân
bón, nghiên cứu thổ nhưỡng như GS.TS Võ Tòng
Xuân, TS Nguyễn Đăng Nghĩa, TS Nguyễn Lân
Hùng, TS Shirsath Dashrath Rdheyi (Ấn Độ)...
Nhờ vậy, thời gian qua phân bón Năm Sao đã
cho ra đời một số sản phẩm mới đạt chất lượng
cao, được bà con nông dân tin dùng như Ure Five
star, NPK 19-19-9+TE; phân hữu cơ vi sinh Nasa
Smart... Sau hội nghị, nhiều đại lý có mặt đã đăng
ký hợp đồng mua các sản phẩm phân bón Năm
Sao với số lượng hàng trăm tấn/đơn hàng.
Bà Trần Thị Hoa, GĐ Cty CP Dịch vụ Nông
nghiệp Bình Thuận, đơn vị thành viên của Năm
Sao cho hay, cứ mỗi đại lý mua 100 tấn phân bón
Năm Sao ngay tại hội nghị là sẽ được một chuyến
du lịch Châu Âu 5 ngày.
Ngoài ra, Tập đoàn còn dành các phần quà có
giá trị như ti vi, máy nước nóng lạnh, lò vi sóng,
quạt máy cùng các hiện vật khác với trị giá khoảng
1 tỷ đồng để trao thưởng cho các đại lý có thành
tích trong việc bán hàng phân bón Năm Sao.
Đỗ Quyên
http://nongnghiep.vn/ .- 2014
(ngày 23 tháng 5)

______________________________________

BÌNH THUAÄN THAÛ 17 CON RUØA BIEÅN VEÀ VÔÙI MOÂI TRÖÔØNG TÖÏ NHIEÂN

N

gày 6-6, UBND huyện Phú Quý (Bình Thuận)
cho biết, các cơ quan chức năng của huyện
vừa tiến hành thả 17 con rùa biển về với môi
trường tự nhiên.
Trước đó, vào ngày 20-5, khi kiểm tra tại khu
nuôi trồng thủy sản Lạch Dù, thuộc địa bàn xã

Tam Thanh (huyện Phú Quý), tổ kiểm tra liên
ngành các hoạt động trong lĩnh vực nuôi trồng thủy
sản của huyện đã phát hiện tại cơ sở của bà
Trương Thị Vinh (trú thôn Quý Hải, xã Long Hải)
có 18 con rùa biển quý hiếm, nằm trong danh mục
cấm nuôi. Trong đó, con nhỏ nhất dài 30cm, rộng
24cm, nặng 2,2 kg; con lớn nhất dài 77cm, rộng
55cm và nặng 40kg. Tuy nhiên, vì bị nhốt lâu trong
môi trường lồng bè, con rùa lớn nhất nặng 40 kg
đã chết. Tổ kiểm tra liên ngành đã lập biên bản thu
giữ, đồng thời kiến nghị UBND huyện ra quyết định
thả số rùa biển này về tự nhiên.
Cùng với đó, cơ quan chức năng huyện Phú
Quý cũng đã xử phạt bà Trương Thị Vinh 40 triệu
đồng vì nuôi nhốt động vật quý hiếm trái phép.
Đình Châu
http://www.nhandan.com.vn/ .- 2014
(ngày 7 tháng 6)
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QUÙ
UÙY
ÖÙNG DUÏNG KHOA HOÏC ÑEÅ TROÀNG RAU XANH TREÂN ÑAÛO PHUÙ Q

C

ách đất liền 56 hải lý, đảo Phú Quý, tỉnh
Bình Thuận thường xuyên phải đối mặt với
tình trạng thiếu rau xanh mỗi khi tàu vận chuyển
hàng hóa ra đảo bị gián đoạn. Tuy nhiên việc đó
đã là chuyện của vài năm về trước, bởi hiện nay
người dân ở Phú Quý có thể mua rau xanh
được trồng ngay trên đảo.
Hiện, thôn Phú An, xã Ngũ Phụng là vùng
trồng rau lớn nhất trên đảo Phú Quý với hơn 50
hộ trồng rau, chuyên cung cấp rau xanh, hoa

quả tươi và nông sản ngắn ngày. Dự kiến đến
cuối năm nay, Hội làm rau và Hội làm vườn Phú
Quý sẽ được thành lập, nhằm hỗ trợ nông dân
nhiều hơn về kỹ thuật, nguồn giống, khắc phục
được những bất lợi của thời thiết.
PV
http://vtv.vn/ .- 2014
(ngày 19 tháng 6)
_________________________________________

BÌNH THUAÄN: DIEÂM DAÂN ÑÖÔÏC MUØA VUÏ MUOÁI

N

ăm nay nhờ thời tiết thuận lợi, nắng kéo dài
không có mưa trái vụ nên sản lượng muối
tăng, năng suất đạt từ 10 đến 13 tấn/ha, tăng 2
đến 3 tấn/ha so với những năm trước. Vụ chính
sản xuất muối của diêm dân Bình Thuận thường
bắt đầu từ tháng 12 đến cuối tháng Ba âm lịch
hàng năm.

Bà con diêm dân phấn khởi được mùa vụ muối
Ở thời điểm đầu vụ, giá muối ở mức 1.100
đồng/kg đối với muối thường và 1.400 đồng/kg đối
với muối trải bạt. Với giá này, thu nhập của bà con
tương đối ổn định và từng bước được cải thiện,
bình quân mỗi hộ thu về trên 50 triệu đồng/vụ.
Hiện giá muối làm ruộng đất đang ở mức 860
đồng/kg, giảm 240 đồng/kg so với đầu vụ. Diêm
dân rất phấn khởi vì năng suất muối đạt cao hơn
những năm trước.
________________________________________

Ông Nguyễn Trọng Thành, người gắn bó lâu
đời với nghề làm muối ở Tân Thuận, huyện Hàm
Thuận Nam cho biết với 1ha đất sản xuất muối, ba
năm gần đây gia đình ông chuyển sang sản xuất
theo phương pháp trải bạt. Sản xuất theo phương
pháp này muối không chỉ sạch mà còn rút ngắn
chu kỳ sản xuất do nước bốc hơi nhanh, hạt muối
trắng sáng không lẫn tạp chất, giá bán cao hơn, dễ
tiêu thụ... Vụ năm nay ruộng muối của gia đình
ông đạt năng suất bình quân 15 tấn, trừ các chi
phí đầu tư, công cào muối, bốc vác… thu về hơn
100 triệu đồng.
Làm muối không khó, chi phí đầu tư thấp, chỉ
tốn công để làm ruộng, đắp bờ cho thật chắc. Muối
chỉ thu hoạch vào mùa nắng. Mỗi lần thu hoạch
muối cách nhau bảy ngày, liên tục như vậy trong
ba tháng. Khi bắt đầu vào mùa mưa những người
làm muối ở đây lại chuyển sang nuôi tôm thẻ, ông
Thành chia sẻ thêm.
Toàn tỉnh Bình Thuận hiện có 4 đồng muối lớn
với tổng diện tích khoảng 960 ha (Vĩnh Hảo chiếm
567,5ha, còn lại thuộc đồng muối Thông Thuận,
Thanh Phong và Chí Công) với tổng sản lượng
hàng năm đạt hơn 85.000 tấn.
Minh Thành
http://daidoanket.vn/ .- 2014
(ngày 2 tháng 4)

BAÃY BAÉT TOÂM HUØM CON VAØO MUØA CAÁM

M

ặc dù đã bước vào mùa cấm hoạt động bẫy
bắt tôm hùm con hàng năm, thế nhưng vì lợi
nhuận từ việc bán tôm hùm giống quá cao nên
ngư dân các vùng ven biển Bình Thuận vẫn tiếp
tục giăng bẫy đánh bắt, bất chấp lệnh cấm.
Để bảo vệ tái tạo nguồn lợi tôm hùm trong
mùa sinh sản, đảm bảo an toàn giao thông trên
biển, ngày 25.12.2012 UBND tỉnh Bình Thuận đã
có Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND về quản lý nghề

bẫy bắt tôm hùm con tại vùng biển Bình Thuận.
Theo đó kể từ ngày 1.3 - 30.9 hằng năm, ngư dân
phải tháo dỡ toàn bộ ngư cụ dùng để bẫy tôm hùm
con đã giăng mắc cố định trong thời gian được
phép đánh bắt. Cấm nghề bẫy tôm hùm con hoạt
động tại các bãi tắm trước các khu du lịch, các bãi
tắm phục vụ cộng đồng, các khu neo đậu tàu
thuyền, các vùng cửa sông, cửa biển và tại luồng
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tuyến giao thông mà các loại tàu thuyền thường
xuyên qua lại.
Vô tư thả lưới
Thế nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn còn rất
nhiều ngư dân trên địa bàn tỉnh vẫn vô tư thả lưới
bóng, lưới đùm bẫy bắt tôm hùm con. Đi dọc một
vòng khắp vùng bờ biển TP.Phan Thiết, chúng tôi
nhận thấy dây phao của bẫy tôm hùm con vẫn
xuất hiện khá dày, nhất là tại các điểm du lịch của
thành phố như: P.Hàm Tiến, Đức Long, xã Tiến
Thành, …

Ngư dân vẫn bẫy bắt tôm hùm vào mùa cấm
Ảnh Tiểu Thiên

Tại bãi bồi P. Đức Long, vô số bẫy tôm hùm
con của ngư dân chất thành từng đống trên bờ kè.
Nhiều hộ dân đang sử dụng thuyền thúng thả lưới
giũ, bóng. Trên mặt biển cách bờ khoảng 30m là
vô số phao xốp, chai nhựa treo bẫy tôm trắng xóa
một vùng.
Vừa giũ xong đống bẫy, bước lên bờ với cái
can đựng 5 con tôm hùm, anh Trần Văn Vinh (trú
P. Đức Long) cho biết: “giá tôm bây giờ giảm rồi

- 75 nhưng vẫn khoảng 250.000 đồng/con. Mỗi ngày tôi
bắt được vài chục con”. Khi hỏi mùa này cấm sao
vẫn đánh bắt, anh Vinh vô tư cho biết: “không
nghe cấm, vẫn đánh bắt bình thường mà. Chẳng
qua là mùa này tôm ít và giá thấp hơn thôi”.
Tại bãi biển P.Hàm Tiến, nơi tập trung đông du
khách tắm biển, lướt ván diều, ván buồm và chơi
thể thao vẫn còn hàng loạt phao xốp của bẫy bóng
nổi trên mặt nước, dày nhất là khu vực bờ kè. Đặc
biệt ở khu vực này du khách thường tắm biển và
chơi môn lướt ván diều. Đã có nhiều du khách gặp
nạn khi vướng bẫy tôm hùm khiến dây diều cứa
đứt tay, chân dẫn đến chảy máu và tạo tâm lý lo
sợ của du khách khi tắm biển tại đây. Ngoài ra,
các dây phao bằng dây kẽm gai giăng kín bờ biển
khiến việc di chuyển, đi lại của tàu thuyền, ca nô
gặp nhiều khó khăn.
Ngoài khu vực biển ở TP Phan Thiết, thì khu
vực ven biển ở các huyện như: Hàm Thuận Nam,
Tuy Phong và TX.La Gi … hoạt động bẫy bắt tôm
hùm con vẫn còn diễn ra tấp nập.
Trong năm 2013, TP. Phan Thiết đã phối hợp
với lực lượng Thanh tra thủy sản và các phường,
xã ven biển tháo gỡ hơn 2.700 bẫy tôm hùm con ở
những địa bàn trọng điểm du lịch. Tháng 2.2014,
TP. Phan Thiết đã kiểm tra và yêu cầu tháo gỡ
70m bẫy tôm hùm con vi phạm tại khu vực biển
thuộc P.Hàm Tiến để phục vụ giải lướt ván buồm
Tiểu Thiên
Thanh niên.- 2013.- Số 93
(ngày 3 tháng 4).- Tr.21
________________________________________

ÑAÀU TÖ CAÁP ÑIEÄN CHO “THUÛ PHUÛ” CAÂY THANH LONG

V

iệc phát triển ồ ạt diện tích trồng thanh long và
nhu cầu sử dụng điện chiếu sáng kích thích
thanh long ra hoa trái vụ tại các tỉnh phía Nam, đặc
biệt tại Bình Thuận - thủ phủ của cây thanh long tăng nhanh khiến ngành điện đang đứng trước áp
lực lớn.

Từ nhiều năm qua, trang trại thanh long Ngọc
Hân của ông Ung Ngọc Hải (Hàm Kiệm, Hàm
Thuận Nam, Bình Thuận) rộng 18 ha đã sử dụng
toàn bộ đèn compact thay cho đèn sợi đốt với hiệu
quả cao

Đẩy mạnh đầu tư lưới điện
Theo số liệu ước tính của Hội Nông dân
tỉnh Bình Thuận, đến tháng 4 /2014, diện tích trồng
thanh long của tỉnh này đạt khoảng 22.000 ha,
vượt 7.000ha so với qui hoạch đến năm 2015
(15.000ha). Hiện toàn tỉnh có khoảng 19.000ha
thanh long được cung cấp điện.
Sản lượng điện thương phẩm sự dụng cho
thanh long năm 2014 dự kiến đạt 497 triệu kWh,
tăng 140 triệu kWh so với năm 2012, tương ứng
tốc độ tăng bình quân 18%/năm.
Theo Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN
SPC), công tác cung cấp điện cho phụ tải thanh
long những năm qua gặp nhiều khó khăn do phụ
tải này phát triển quá nhanh, vượt xa qui hoạch
tổng thể. Trước tình hình đó, EVN SPC tăng
cường đầu tư vốn phát triển lưới điện ở địa bàn
này.
Trong hai năm 2013 và 2014, ngoài định mức
vốn phân bổ 30 tỷ đồng/năm, EVN SPC còn cấp
thêm cho Công ty Điện lực Bình Thuận (PC Bình
Thuận) khoảng 176 tỷ đồng để đầu tư xây mới và
cải tạo 279km lưới 22kV.
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Dự kiến, khối lượng đầu tư này sẽ được hoàn
tất trong năm 2014 và lưới điện 22kV cơ bản đảm
bảo cung cấp điện ổn định cho phụ tải chong đèn
thanh long.
Trong năm 2012 và 2013 EVN SPC cũng đã
đầu tư nâng công suất 6 trạm biến áp 110kV, xây
mới trạm biến áp Hàm Kiệm 63MVA và nâng tiết
diện 65,8km đường dây 110kV. Năm 2014 đang
tiếp tục thực hiện nâng công suất 3 trạm biến áp
110kV Thuận Nam, Hàm Kiệm và Phan Rí; xây
mới 2 trạm biến áp Ma Lâm 63MVA và Tân Thành
63MVA, dự kiến hoàn tất trong năm 2015.
Tổng giá trị đầu tư lưới 110kV các năm 20122014 là 550 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất các công
trình lưới điện 110kV đang đầu tư cũng sẽ cơ bản
đáp ứng cung cấp điện cho tỉnh Bình Thuận. Về
lưới 220kV, năm 2013 ngành điện đã nâng công
suất trạm biến áp 220kV Phan Thiết từ 250MVA
lên 375MVA với giá trị đầu tư khoảng 55 tỷ đồng.
Ngành điện còn tiếp tục đẩy thực hiện đầu tư các
công trình 220kV theo qui hoạch để đảm bảo cung
cấp điện khu vực Bình Thuận.
Chuyển đổi sang sử dụng đèn compact
Dù ngành điện đã cố gắng nhưng vẫn chưa
đáp ứng kịp đầy đủ nhu cầu cho phụ tải thanh long
và các năm qua, lưới điện liên tục bị quá tải. Được
sự chấp thuận của UBND tỉnh Bình Thuận, kể từ
mùa chong đèn thanh long 2012-2013, PC Bình
Thuận thực hiện cung cấp điện tiết giảm 50% công
suất phụ tải chong đèn thanh long để đảm bảo hệ
thống điện vận hành an toàn, ổn định phục vụ
chong đèn thanh long trong thời gian chờ ngành
điện tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống lưới điện.
PC Bình Thuận đầy mạnh vận động người dân
chuyển sang sử dụng bóng đèn compact tiết kiệm
_________________________________________
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thanh long và chia nhỏ diện tích vườn thanh long
để chong luân phiên nhiều đợt nhằm giảm áp lực
công suất hệ thống.
Đến nay, theo thống kê sơ bộ người dân đã
chuyển sang sử dụng bóng đèn compact tiết kiệm
điện thay cho bóng đèn sợi đốt đạt khoảng
6.010.140 bóng (tương đương 58,6% tổng số
lượng bóng), góp phần giảm công suất đỉnh
240MW, sản lượng điện tiết kiệm khoảng 131 triệu
kWh/năm, tương ứng số tiền điện người dân tiết
kiệm được khoảng 185 tỷ đồng/năm. Ngành điện
cũng giảm áp lực đầu tư lưới điện 110 KV và 22
KV khoảng 1.088 tỷ đồng, chưa tính giảm đầu tư
lưới điện truyền tải 220kV và các nhà máy điện.
EVN SPC cho biết đang triển khai dự án thay
đèn tròn sợi đốt bằng đèn compact chiếu sáng
kích thích thanh long ra hoa trái vụ tại ba tình Bình
Thuận, Long An và Tiền Giang. Theo đó, ngành
điện hỗ trợ 20% giá mua đèn và 50% chi phí mua
đèn tròn; thu hồi toàn bộ đèn tròn với số lượng
tương ứng số đèn compact được hỗ trợ giá mua.
Những hộ có diện tích trồng thanh long từ 1 ha
trở xuống và số lượng đèn compact mua, đổi
được hỗ trợ giá không quá 200 (hai trăm) bóng/
hộ được hỗ trợ giá. Tổng kinh phí đầu tư dự án
này là 21,5 tỷ đồng. Ước tính số hộ nông dân
được hưởng lợi khoảng 3.500 hộ. Với tuổi thọ đèn
compact là 5 năm thì sản lượng điện tiết kiệm của
dự án là 32.000.000 kWh .
Đình Hoàng
http://www.tienphong.vn/ .- 2014
(ngày 19 tháng 6)

BÌNH THUAÄN “TIEÁP SÖÙC” CHO NGÖÔØI TROÀNG THANH LONG
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heo quy hoạch, đến năm 2020, diện tích thanh
long của tỉnh Bình Thuận ổn định 25.000 ha,
trong đó, 90% diện tích sản xuất đạt tiêu chuẩn
VietGAP với sản lượng ổn định từ 700.000 750.000 tấn; kim ngạch xuất khẩu thanh long đạt
100 triệu USD/năm.

Để đạt mục tiêu này, ngoài công tác quy hoạch
đất trồng thanh long, ổn định đất trồng lúa bảo
đảm an ninh lương thực, chú trọng nâng cao chất

lượng thanh long đạt tiêu chuẩn VietGAP, tỉnh
Bình Thuận đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở
rộng thị trường xuất khẩu và tiêu thụ trong nước,
có biện pháp quản lý tốt thị trường nhất là các đầu
nậu, vựa mua, bán thanh long… Đồng thời, tổ
chức lại sản xuất phù hợp, thường xuyên cập nhật
và trao đổi thông tin giá cả thị trường, liên kết bốn
nhà giúp cho người trồng thanh long phát triển sản
xuất ổn định, đạt năng suất cao, đúng quy chuẩn
phục vụ xuất khẩu; tổ chức mạng lưới thu mua,
tiêu thụ thanh long theo hướng liên kết, có trách
nhiệm giữa hai bên… để nông dân yên tâm sản
xuất, tránh tình trạng được mùa mất giá, được giá
thì lại khan hàng.
Năm nào cũng vậy, khi trái thanh long bước
vào chính vụ cũng là thời điểm giá cả bắt đầu lên,
xuống bất thường khiến người trồng thanh long
“kẻ cười, người khóc". Có thời điểm giá thanh long
từ 25.000 - 27.000 đồng/kg rớt xuống còn 3.000 5.000 đồng, thậm chí thấp hơn. Ông Đặng Anh
Việt, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc cho biết:
Gia đình ông vay ngân hàng hơn 300 triệu đồng
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đầu tư hạ bình điện để chong đèn thanh long trái
vụ. Đầu năm 2014, khi chong đèn cho thanh long
trái vụ ông hy vọng thu hoạch xô bán được giá
17.000 đồng/kg để gia đình ông lấy lại một phần
vốn đầu tư ban đầu. Chuyện tưởng dễ, nhưng kỳ
thu hoạch thương lái chỉ chọn mua gần 1 tấn với
giá giảm còn 15.000 đồng/kg, những kỳ thu hoạch
sau, thanh long liên tục rớt giá còn 3.000 - 6.000
đồng/kg, hầu hết giá cả và quy chuẩn trái đều do
thương lái tuyển chọn theo yêu cầu, thậm chí nhà
vườn có lúc phải cắt bỏ bông, trái non để đỡ tốn
công chăm sóc và dưỡng cành. Hiện nay, giá
thanh long tăng trở lại ở mức 10.000 đồng/kg thì
lại không còn thanh long để bán.
Dù lao đao với giá cả, nhưng thanh long vẫn là
cây trồng vượt trội hơn những cây khác, có sức

- 77 hút mạnh đối với nông dân Bình Thuận. Chỉ cần
giá thanh long từ 15.000 đến 20.000 đồng/kg, sau
khi trừ chi phí người trồng có lãi 200-300 triệu
đồng/ha/năm. Vì vậy, ở nhiều địa phương, nông
dân đã bỏ lúa trồng thanh long, diện tích thanh
long cả tỉnh đến nay đã vượt hơn 7.000 ha so với
quy hoạch của tỉnh đến năm 2015 là 15.000 ha.
Thực tế, chưa dừng lại ở con số này, thanh long
trồng mới hàng năm ở Bình Thuận vẫn tăng thêm
vài trăm ha, kể cả trên ruộng lúa đã quy hoạch 2-3
vụ của tỉnh.
Tấn Hùng
http://dangcongsan.vn/ .- 2014
(ngày 18 tháng 6)
________________________________________

ÑI QUA MUØA THANH LONG
ược coi là vương quốc của thanh long, từ lâu
ở Bình Thuận đã có hàng ngàn vườn thanh
long của những người nông dân được trồng. Vậy
nhưng, khác với những năm trước, khi nụ cười
thường rộn ràng trên những đồi đất cát nắng gió
này, bây giờ thanh long đã cắt gần xong mà nỗi lo
dường như vẫn còn nặng trĩu trong lòng người và
trên những bãi bờ.

Đ

Người trồng thanh long vẫn lo điệp khúc "trúng
mùa, rớt giá” vì diện tích trồng liên tục gia tăng

Tôi đã đi qua rất nhiều mùa thanh long chín
của những người nông dân vùng duyên hải Hàm
Tân, La Gi, Thuận Nam…nơi một thời được coi là
điểm cuối cùng của dải đất duyên hải miền Trung,
nhưng hiện nay, sau nhiều lần thay đổi, nó lại
thuộc địa phận của miền Nam Trung bộ, có nơi
còn coi đây là miền Nam bộ. Tuy nhiên, với những
người nông dân ngày ngày gánh nước trên đồi cát
thì điều đó dường như không quá quan trọng, dù
bản thân họ chính là chủ nhân của vùng đất nắng
nóng này. Còn nhớ khoảng 2 năm trước, tôi từng
đến nhà một người bà con đồng hương vùng quê
Hà Tây (cũ) nhưng vào Hàm Tân lập nghiệp đã
hơn 30 năm. Ngồi trên những luống thanh long dài
ngút ngàn, cánh lá lòa xòa cong cong chấm xuống
đất, xen lẫn là những quả chín màu đỏ tươi như
đốm lửa giữa một chiều hoàng hôn vàng ruộm,

anh cười nói: "Mình từng gắn bó với những luống
thanh long từ khi còn là một đứa trẻ chưa tới 10
tuổi. Ngày ấy, những gia đình di cư hay người bản
địa ở đây đều nghèo khó, dù đất đai là rất nhiều.
Những năm ấy, cây thanh long mới bắt đầu bén rễ
trên vùng quê mới nơi này. Không riêng tôi, bất kể
đứa trẻ nào ở đây cũng có một tuổi thơ nóng bỏng,
cháy rát vì thiên nhiên khắc nghiệt và xơ xác vì gai
thanh long. Cũng không có gì lạ khi ngày ấy, thanh
long dần trở thành một trong những cây trồng
được ưa chuộng nhất ở vùng đất này. Không phải
bởi đây là giống cây có gai, thuộc họ xương rồng
mà dường như cây thanh long và dải đất này
chính là một mối lương duyên kỳ lạ. Kết quả của
cuộc tình ấy, những ngôi nhà ngói đỏ, những thiết
bị hữu ích cho cuộc sống dần dần đến được với
từng nóc nhà, khi những mùa thanh long đi qua.
Trong câu chuyện vừa cũ, vừa mới của người
đồng hương trên vùng đất xa lạ, tôi dường như
cảm nhận được, với nhiều người ở đây thanh long
là người bạn, là sinh kế, là cuộc sống, bởi ở nơi
mà thiên nhiên khắc nghiệt như vậy, đó dường
như là sự lựa chọn duy nhất. Nếu trước đây, được
mùa thì niềm vui, cơm áo, hạnh phúc đến với
người trồng là lẽ đương nhiên. Còn bây giờ, dù trái
đã đậu, đã lớn, đã thu hoạch nhưng người ta vẫn
bất an. Nghĩa là, được mùa nhưng nông dân vẫn
có thể trắng tay vì giá cả, vì thị trường. Những điều
mà người nông dân cả đời chưa cầm một tờ báo,
chưa thuộc một phép tính, chưa biết một điều luật
về xuất nhập khẩu sẽ phải chấp nhận như một
phần của cuộc chơi. Tất nhiên, phần thua thiệt bao
giờ cũng là những người nông dân nghèo nếu thị
trường thanh long có chút gì đó thay đổi, biến
động. Mà thực ra, đâu chỉ những người trồng
thanh long, bất cứ người nghèo nào cũng thường
bị động trước những biến động của cuộc sống
thương trường vậy. Hậu quả thì tất nhiên, cũng
như những năm vì bão gió, vì mưa nắng mà thanh
long mất mùa. Mà bây giờ, mất mùa không chỉ mất
đi công sức của cả gia đình một năm trên cánh
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đồng thanh long, họ còn mất thêm rất nhiều chi phí
đầu tư khác. Bởi, trước kia trồng một ruộng thanh
long, người ta có thể chuẩn bị những cọc gỗ, cây
nhợ bằng cách lấy ở những khu rừng hoang hoải,
những gốc thông trên đồi cát thì ngày nay, trồng
thanh long phải bỏ ra nhiều tiền. Từ tiền mua cọc
xi măng, tiền mua hệ thống máy bơm nước, tiền
điện trưng sáng mỗi đêm cho tới tiền cây giống,
tiền phân bón, thuốc trừ sâu… Vì thế, những mùa
thanh long như năm nay thường được gọi là mùa
_________________________________________

- 78 thanh long đổ nợ. Trước kia, mất mùa thì chỉ mất
công sức, có thể chăm chỉ, cố gắng cho vụ sau
còn bây giờ, cái sự bấp bênh nó tăng thêm bởi
ngay cả khi cắt trái thanh long, người ta vẫn chưa
biết được hay mất mùa.
Đoàn Xá
http://daidoanket.vn/ .- 2014
(ngày 15 tháng 6)

HEÄ LUÏY PHAÙT TRIEÅN “NOÙNG” CAÂY THANH LONG
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hiều năm qua, thanh long trở thành loại cây
trồng “ưa chuộng” của nông dân tỉnh Bình
Thuận. Dù giá cả có lúc trồi sụt nhưng về tổng
thể, trồng thanh long hiện vẫn cho thu nhập cao
gấp 3 - 5 lần so với trồng lúa và cao gấp hàng
chục lần so với một số loại hoa màu khác.
Thực tế tại Bình Thuận đã có nhiều nông
dân khá lên nhờ cây thanh long. Và theo tâm lý
của nông dân, thấy gì có lợi trước mắt là đổ xô
làm, nông dân Bình Thuận đang ồ ạt phát triển
diện tích thanh long, bất chấp khuyến cáo của
ngành chức năng.
Xem qua con số thống kê của ngành nông
nghiệp tỉnh Bình Thuận có thể thấy tốc độ phát
triển chóng mặt cả về diện tích và sản lượng
thanh long. Năm 2005, diện tích thanh long chỉ
có 5.800ha, sản lượng hơn 96.000 tấn; đến năm
2010, diện tích đã tăng trên 13.000ha, sản
lượng 300.000 tấn. Đặc biệt, từ năm 2010 đến
nay, cây thanh long trên địa bàn Bình Thuận
phát triển “phi mã” và đến năm 2014 đã đạt trên
22.000ha, sản lượng khoảng 400.000 tấn.
Việc phát triển quá “nóng” diện tích thanh
long tại Bình Thuận đã phá vỡ quy hoạch, gây
mất cân đối từ khâu sản xuất đến đầu ra cho
sản phẩm. Trước hết, đó là mất cân đối về cấp
điện và nước tưới. Tại huyện Hàm Thuận Nam
(nơi có diện tích thanh long lớn nhất tỉnh Bình
Thuận), nguồn nước từ các công trình thủy lợi
hiện chỉ đảm bảo tưới tiêu cho 40% diện tích
thanh long.
Diện tích còn lại do nông dân dùng giếng
khoan, hoặc tự đào hồ, chặn suối tích nước,
phá vỡ quy luật tự nhiên. Mặc dù vậy, vào mùa
khô, nhiều diện tích thanh long tại địa phương
này vẫn không đủ nước tưới, chỉ sống cầm cự
chứ không thể cho trái trong vụ điện (chong điện
cho ra trái). Điều mất cân đối tiếp theo là thiếu
điện.
Theo tính toán, cứ 1ha thanh long cần một
trạm biến áp 25kVA để cấp điện. Như vậy,
lượng điện cung cấp cho diện tích 22.000ha
thanh long tại Bình Thuận là quá lớn. Thực tế,
thời gian qua, ngành điện chưa thể đáp ứng đủ,
một số thời điểm phải cúp điện luân phiên, dẫn

đến thanh long ra trái không đều, năng suất
thấp.
Nhưng có lẽ sự mất cân đối lớn nhất đó là
đầu ra của sản phẩm. Hiện sản lượng thanh
long toàn tỉnh Bình Thuận khoảng 400.000
tấn/năm, trong đó gần 80% bán sang Trung
Quốc theo đường tiểu ngạch (hình thức biên
mậu, không chính ngạch). Hình thức bán buôn
hoàn toàn phụ thuộc vào thương lái Trung
Quốc. Thông thường các thương lái Trung Quốc
chỉ giao dịch bán mua theo kiểu hàng chợ,
không ký hợp đồng nhằm ép giá khi thanh long
trúng mùa, sản lượng lớn. Minh chứng cho điều
này là những đợt dội chợ, ứ hàng với hàng chục
xe container nằm nối đuôi tại cửa khẩu trong
những năm trước.
Bên cạnh đó, không chỉ tỉnh Bình Thuận mà
nhiều địa phương khác trong nước, nhất là ở
các tỉnh ĐBSCL, Tây Nguyên… cũng đã trồng
thanh long. Đáng chú ý hơn, ngay tại thị trường
tiêu thụ chính sản phẩm thanh long Bình Thuận
là Trung Quốc cũng đang phát triển hàng chục
ngàn hécta thanh long ở các tỉnh Quảng Đông,
Quảng Tây. Điều này có nghĩa trái thanh long
Bình Thuận đã và sẽ chịu áp lực cạnh tranh
khốc liệt. Không những vậy, thanh long là loại
trái cây không có tính cạnh tranh cao trên thị
trường so một số loại trái cây khác. Bởi vậy,
như thời điểm hiện tại, khi các loại trái cây khác
vào vụ thu hoạch thì thanh long “đuối sức”, bị
rớt giá thảm hại.
Theo nhiều chuyên gia nông nghiệp, điều
cần nhất hiện nay không phải là tăng diện tích
mà cần tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết
giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ; đầu tư hạ
tầng và tập trung ứng dụng khoa học kỹ thuật để
nâng cao chất lượng trái thanh long, làm ra sản
phẩm sạch, đạt tiêu chuẩn để đáp ứng nhu cầu
thị trường. Bên cạnh đó, cần chú trọng hơn nữa
khâu phát triển thị trường, nhất là vươn đến các
thị trường khó tính theo đường chính ngạch, để
tránh bị lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc như
hiện nay.
Nam Viên
http://www.sggp.org.vn/ .- 2014
(ngày 19 tháng 6)
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S

trường nội địa thì cũng rất khó để làm chỗ dựa cho
xuất khẩu”

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các
Cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Chế biến Nông
lâm sản, Hiệp hội rau quả, Hội làm vườn, Viện
nghiên cứu cây ăn quả miền nam, các tỉnh Bình
Thuận, Tiền Giang, Long An, các doanh nghiệp
xuất khẩu, chế biến thanh long. Thứ trưởng Bộ
NN&PTNT Lê Quốc Doanh chủ trì hội nghị.
Trong những năm qua, ngành rau quả của Việt
Nam đã có sự phát triển nhanh và bền vững, là
ngành có tốc độ tăng trưởng cao trong các nhóm
nông sản của ngành nông nghiệp, đặc biệt là thị
trường xuất khẩu. Sản xuất thanh long đã có
những bước phát triển khá toàn diện, góp phần
quan trọng phát triển kinh tế các địa phương, giải
quyết nhiều việc làm, nâng cao thu nhập và cải
thiện đời sống cho người trồng thanh long.
Theo số liệu của Cục trồng trọt, Bộ NN&PTNT,
hiện nay, diện tích thanh long cả nước đạt hơn
28.700 ha, trong đó diện tích cho thu hoạch là
23.820 ha. Cùng với sự đầu tư thâm canh, ứng
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, đặc
biệt là kỹ thuật cho đèn thanh long để ra hoa trái
vụ, năng suất thanh long tăng đáng kể.
Thanh long Việt Nam đã xuất khẩu tới 40 quốc
gia và vùng lãnh thổ. Năm 2013, kim ngạch xuất
khẩu (chính ngạch) trái cây tươi đạt 307 triệu USD
thì thanh long chiếm tới 61,4%. Ngoài một số thị
trường truyền thống như Trung Quốc, Thái Lan,
Indonesia, Malaysia, Hà Lan… thanh long đang
từng bước xâm nhập vào một số thị trường mới là
Ấn Độ, New Zealand, Úc, Chi Lê tạo được sự đa
dạng hóa trong cơ cấu thị trường xuất khẩu thanh
long của Việt Nam.
Tuy nhiên với việc tăng nhanh diện tích thanh
long thì việc tìm kiếm thị trường xuất khẩu là rất
nan giải. Theo ông Đoàn Xuân Hòa-Phó Cục
trưởng Cục Chế biến nông lâm sản và nghề muối
thì chúng ta cần phải chú trọng vào việc triển thị
trường nội địa, phát triển hạ tầng thương mại trong
nước, đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận
động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt
Nam”. Ông cho rằng: “nếu chúng ta không lo tới thị

Ông Phạm Văn Dư - Phó Cục trưởng Cục
trồng trọt, Bộ NN&PTNT cho rằng: Các địa
phương cần rà soát quy hoạch trồng thanh long
trên địa bàn, xác định cụ thể diện tích phân bổ đến
xã, thị trấn; gắn sản xuất-thu mua-sơ chế, chế
biến, bảo quản và tiêu thụ; tăng cường công tác
quản lý chỉ đạo phát triển thanh long theo đúng
quy hoạch, không phát triển tràn lan, theo phong
trào…
Đại diện Cục trồng trọt cũng đề nghị, trên cơ
sở dự báo thị trường, các địa phương cần có sự
phối hợp, thống nhất để định hướng sản xuất
thanh long rải vụ đạt hiệu quả cao. Bố trí quy mô
diện tích, sản lượng, thời gian rải vụ thu hoạch phù
hợp. Thực hiện tốt quy trình sản xuất thanh long
an toàn theo các cấp độ VietGap, GlobalGap; đa
dạng hóa cơ cấu giống; đa dạng hóa sản phẩm
chế biến để mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao
hiệu quả sản xuất; tập trung công tác chuyển giao
tiến bộ kỹ thuật để phát triển thanh long an toàn
bền vững…
Việc phát triển thanh long trên một số loại đất
trồng khác cũng là một trong những vấn đề được
các đại biểu tham dự hội nghị quan tâm. Giám đốc
Sở NN&PTNT Bình Thuận Mai Kiều cho biết, hiện
nay, trên địa bàn toàn tỉnh có nhiều diện tích đất
lúa 2,3 vụ đã được người dân sử dụng để trồng
thanh long trong những năm trước đây. Để nông
dân yên tâm sản xuất, đề nghị Bộ Nông nghiệp &
PTNT kiến nghị với Trung ương cho Tỉnh sử dụng
linh hoạt diện tích đất này trồng thanh long nhằm
tăng thu nhập cho người dân nhưng vẫn giữ đất
lúa, đồng thời cam kết bảo đảm năng lực sản xuất
lúa về lâu dài, không để thoái hóa đất.
Trong thời gian gần đây, đã xuất hiện sâu
bệnh hại trên thanh long, đặc biệt là bệnh đốm
trắng, gây thiệt hại nghiêm trọng đến năng suất và
chất lượng quả thanh long. Các thị trường nhập
khẩu thanh long Việt Nam đều đã áp dụng các rào
cản về kiểm dịch thực vật tùy theo mức độ khác
nhau. Ông Hoàng Trung, Phó Cục trưởng Cục bảo
vệ thực vật, Bộ NN&PTNT đề nghị: các địa
phương, đơn vị áp dụng các biện pháp quản lý
sinh vật gây hại phù hợp, đảm bào yêu cầu của
các nước nhập khẩu, đảm bảo uy tín quả thanh

áng ngày 15-5, tại TP Phan Thiết (Bình
Thuận), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn (NN&PTNT) phối hợp với Ủy ban nhân dân
(UBND) tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị sản xuất
và phát triển thanh long bền vững.
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long Việt Nam. Chúng ta cần xây dựng ngay các
văn bản quy phạm pháp luật về kiểm dịch thực vật,
an toàn thực phẩm nhập khẩu của Việt nam nhằm
đảm bảo mức độ bảo vệ thích hợp theo đúng quy
định và tiêu chuẩn quốc tế về kiểm dịch thực vật
để làm công cụ pháp lý mạnh và hữu hiệu của Việt
Nam trong việc hỗ trợ đàm phán, giải quyết các
rào cản kỹ thuật.
Cây thanh long là cây ăn quả xuất khẩu số một
của Việt Nam và là cây được ưu tiên phát triển.
Tuy nhiên, trong sản xuất còn tồn tại nhiều hạn
chế khiếm khuyết cần phải được nghiên cứu khắc
phục, nhằm đi theo hướng chất lượng cao và tăng
tính cạnh tranh. Tiến sĩ Nguyễn Văn Hòa, Viện
trưởng Viện nghiên cứu cây ăn quả miền nam đề
xuất, cần phải đa dạng về giống, màu sắc, chủng
loại, cần làm mới thị trường; về mặt canh tác cần
phải nghiên cứu những vướng mắc về phân bón,
chất kích thích sinh trưởng, sử dụng hiệu quả
nước tưới, tránh ô nhiệm môi trường, thiết kế mới
vườn trồng thanh long giúp tăng năng suất, chất

- 80 lượng trái thanh long; tập trung giải quyết bệnh
đốm trắng nên có giải pháp lâu dài, căn cơ; cần
kéo dài thời gian bảo quản trái tươi và đa dạng
hóa sản phẩm từ trái thanh long.
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ
NN&PTNT Lê Quốc Doanh nhấn mạnh: “Thanh
long được coi là một cây hàng hóa, chủ yếu phục
vụ xuất khẩu, nên chúng ta phải có một cách nhìn
lâu dài và cả hệ thống. Chính vì thế để cho cây
thanh long phát triển bền vững, vừa có thị trường,
vừa có hiệu quả, làm sao tăng được giá trị gia tăng
xuất khẩu, chúng ta phải phát triển bền vững từ
vấn đề quy hoạch đến vấn đề tổ chức sản xuất và
vấn đề kỹ thuật. Đặc biệt đây là cây xuất khẩu, nên
phải gắn kết được sản xuất với bảo quản, với thị
trường xuất khẩu, phát triển thanh long theo chuỗi
giá trị”.
Đình Châu
http://www.nhandan.com.vn/ .- 2014
(ngày 15 tháng 5)
_________________________________________

PHAÙT TRIEÅN THANH LONG BEÀN VÖÕNG
ể cây thanh long phát triển bền vững theo
hướng chất lượng và có sức cạnh tranh cao
thì cần phải đa dạng giống, chủng loại, màu sắc,
nghiên cứu KHKT...

Đ

Malaysia... thanh long VN đã từng bước xâm
nhập thị trường như New Zealand, Úc, Chi Lê,
Ấn Độ. Kim ngạch XK thanh long năm 2013
chiếm 61,4% trong tổng số 307 triệu USD kim
ngạch XK trái cây tươi của cả nước.
Bình Thuận là tỉnh SX thanh long lớn nhất
với diện tích trên 21.000 ha, tổng sản lượng
khoảng 400.000 tấn, chiếm hơn 71% diện tích
thanh long toàn quốc.
Ông Mai Kiều, GĐ Sở NN-PTNT Bình Thuận:

Thanh long là mặt hàng trái cây XK đem lại giá trị
kinh tế cao

Thanh long là một trong 11 loại cây ăn quả
có lợi thế cạnh tranh ở nước ta. Ngành nông
nghiệp và các địa phương phải có chiến lược
phát triển cây thanh long lâu dài, làm tốt quy
hoạch và tổ chức SX ", đó là chỉ đạo của Thứ
trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh tại hội
nghị “SX và phát triển thị trường thanh long bền
vững” vừa tổ chức tại Bình Thuận.
Theo Cục Chế biến Nông lâm thủy sản &
nghề muối, diện tích trồng thanh long cả nước
hiện nay đạt 28.700 ha, với sản lượng ước
520.000 tấn/năm, tập trung chủ yếu ở các tỉnh
Bình Thuận, Tiền Giang và Long An.
Thanh long VN đã xuất khẩu tới 40 quốc gia
và vùng lãnh thổ. Ngoài các thị trường truyền
thống như Trung Quốc, Thái Lan, Hà Lan,

"Đến năm 2020 diện tích thanh long của
Bình Thuận ổn định 25.000 ha, 90% diện tích
đạt tiêu chuẩn VietGAP, sản lượng đạt 700.000
- 750.000 tấn. Để SX và phát triển thị trường
bền vững chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh tuyên
truyền và triển khai đồng bộ các biện pháp kỹ
thuật từ khâu SX đến cơ sở đóng gói, sơ chế,
bảo quản… trái thanh long".

Bình Thuận cũng là địa phương đẩy
mạnh SX thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP,
GlobalGAP với diện tích năm 2013 đạt trên
7.300 ha. Các tỉnh Tiền Giang, Long An đang
triển khai xây dựng được các mô hình SX thanh
long VietGAP, tuy nhiên quy mô còn nhỏ lẻ.
Trong thời gian qua, các địa phương trên đã
quy hoạch vùng SX thanh long trên địa bàn. Bộ
NN-PTNT cũng ban hành quyết định về việc phê
duyệt quy hoạch vùng cây ăn quả chủ lực trồng
tập trung và định hướng rải vụ một số cây ăn
quả ở Nam bộ đến năm 2020, trong đó xác định
diện tích thanh long toàn vùng đến năm 2020
đạt 24.800 ha.
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Tuy nhiên, do hiệu quả của loại cây này mà
nhiều vùng người nông dân tự phát chuyển đổi
đất lúa sang trồng thanh long đã phá vỡ quy
hoạch chung khiến diện tích thanh long tăng
nhanh nhất là tỉnh Bình Thuận.
Hậu quả của việc phát triển ồ ạt thanh long
là tình trạng thiếu điện, nước tưới cho SX; tình
hình sâu bệnh hại thanh long phức tạp, nhiều
nhất là bệnh đốm trắng ảnh hưởng đến năng
suất chất lượng quả; một số thị trường nhập
khẩu thanh long đã áp dụng các rào cản về kiểm
dịch thực vật...
Ông Nguyễn Văn Hòa, Viện trưởng Viện
Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam cho biết: "Để
cây thanh long phát triển bền vững theo hướng
chất lượng và có sức cạnh tranh cao thì cần
phải đa dạng giống, chủng loại, màu sắc, nghiên
cứu về phân bón, sử dụng hiệu quả nước tưới,
thiết kế vườn trồng mới để tăng năng suất và
chất lượng quả, xử lý bệnh đốm trắng dứt điểm,
đồng thời kéo dài thời gian bảo quản trái...".

- 81 -

Ông Phạm Văn Dư, Phó Cục trưởng Cục
Trồng trọt cho biết: "Trên cơ sở quy hoạch
chung của Bộ NN-PTNT, các địa phương cần
tiếp tục rà soát quy hoạch thanh long trồng tập
trung trên địa bàn, xác định cụ thể diện tích
phân bổ đến xã, thị trấn. Đồng thời gắn SX, thu
mua, sơ chế, chế biến, bảo quản và tiêu thụ.
Tăng cường quản lý chỉ đạo phát triển thanh
long theo đúng quy hoạch, không phát triển tràn
lan theo phong trào.
Đặc biệt, thanh long trái vụ là một trong
những lợi thế của người trồng, vì vậy, các địa
phương cần có sự phối hợp, thống nhất để định
hướng SX rải vụ đạt hiệu quả cao. Quan tâm
đầu tư, khuyến khích DN đầu tư cơ sở chế biến,
đóng gói đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.
Đầu tư xây dựng các kho lạnh bảo quản, nhà
máy xử lý nhiệt và chiếu xạ để đáp ứng yêu cầu
của thị trường".
Kiều Hằng
http://nongnghiep.vn/ .- 2014
(ngày 19 tháng 5)
________________________________________

PHAÙT TRIEÅN BEÀN VÖÕNG CAÂY THANH LONG

Thu hoạch thanh long tại thôn Phú Nhang, xã Hàm
Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận).

T

rước đây, thanh long được xem là cây "xóa
đói, giảm nghèo" của nhiều hộ nông dân ở
các tỉnh phía nam và đến nay có thể khẳng định
đó là cây "làm giàu" của nhiều nông hộ. Không
chỉ vậy, loại cây trồng này còn tạo thêm nhiều
việc làm, thu nhập cho nhiều người. Tuy nhiên,
để cây thanh long phát triển bền vững, thật sự
đạt hiệu quả kinh tế cao, rất cần những định
hướng, giải pháp thật khoa học, thuyết phục...
Bài 1: Cây làm giàu của nhà nông
Những năm gần đây, giá thanh long thương
phẩm luôn ở mức cao, ổn định, giúp nhiều nhà
vườn nhanh chóng vươn lên khá, giàu. Chính vì
vậy đã tạo ra "cơn sốt" sản xuất, phát triển ồ ạt
diện tích trồng thanh long, trở thành "điểm nóng"
đáng quan ngại.

Mỗi ha lãi hàng trăm triệu đồng/năm
Một thực tế không thể phủ nhận: Thanh long
hiện nay không chỉ là cây "xóa đói, giảm nghèo"
mà chính là cây "làm giàu" cho nhiều nông hộ.
Thật vậy, nhờ chuyên canh cây thanh long mà
bộ mặt nhiều vùng nông thôn ở phía nam khởi
sắc rõ rệt.
Bình Thuận được mệnh danh là "vương
quốc" thanh long với diện tích hiện có hơn 20,5
nghìn ha, trong đó, hơn 16 nghìn ha cho thu
hoạch, sản lượng hằng năm hơn 400 nghìn tấn,
tập trung chủ yếu ở hai huyện Hàm Thuận Nam
và Hàm Thuận Bắc. Tại Hàm Minh (huyện Hàm
Thuận Nam), một trong những xã đầu tiên của
Bình Thuận sản xuất thanh long hàng hóa, có
tới 90% số hộ (toàn xã có 2.164 hộ) trồng thanh
long với diện tích gần 1.500 ha. Nhờ chuyên
canh thanh long mà hầu hết các hộ dân ở đây
giờ đều khá, giàu, toàn xã chỉ còn khoảng 2%
hộ nghèo. Đây cũng là xã nông thôn ở Bình
Thuận mà người dân đầu tư, mua sắm nhiều ôtô nhất tỉnh để phục vụ việc vận chuyển thanh
long và đi lại. Kỹ sư Phạm Hữu Thủ, Trưởng
Phòng Nông nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Bình
Thuận cho biết, doanh thu bình quân từ một ha
thanh long của tỉnh hiện nay khoảng 300 triệu
đồng/năm, lợi nhuận thu được từ 150 triệu đến
180 triệu đồng/ha/năm. Trong khi đó, doanh thu
một ha lúa (ba vụ/năm) khoảng 96 triệu
đồng/năm, lợi nhuận chỉ bằng 1/3 của thanh
long.

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

Thoâng tin tö lieäu Bình Thuaän – Soá 02 naêm 2014

Theo tính toán của ngành chức năng, cây
thanh long có giá trị sản xuất hơn 4.200 tỷ đồng,
chiếm gần 67% so với giá trị sản xuất của cây
lâu năm, bằng 33,3% giá trị ngành trồng trọt của
tỉnh Bình Thuận, góp phần giải quyết việc làm
cho hơn 30 nghìn hộ nông dân trên địa bàn tỉnh.
Mặt trái từ sự phát triển "nóng"
Từ ba tỉnh có số diện tích chuyên canh tập
trung lớn là Bình Thuận, Tiền Giang, Long An,
đến nay, thanh long đã được phát triển ở hơn
40 tỉnh, thành phố của cả nước, nhất là các tỉnh
khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tiến sĩ
Nguyễn Văn Hòa, Viện trưởng Viện Cây ăn quả
miền nam cho rằng: Tình trạng phát triển ồ ạt, tự
phát tăng nhanh diện tích trồng thanh long hiện
nay là rất "nóng". Nếu như năm 2000 chỉ có 560
ha thanh long (chủ yếu ở tỉnh Bình Thuận) thì
hiện nay, đã lên đến gần 30 nghìn ha, tức là
tăng gấp 50 lần.
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Tại Bình Thuận, cây thanh long đã phát triển
ở 8 trong số 10 huyện, thị xã, thành phố của
tỉnh. Theo quy hoạch, diện tích trồng thanh long
của Bình Thuận đến năm 2015 dự kiến là 15
nghìn ha, nhưng hiện nay đã vượt hơn số dự
kiến đó 5.500 ha. Thực tế vẫn chưa dừng lại.
Đến hết tháng 3-2014, diện tích trồng mới thanh
long lại tiếp tục tăng thêm gần 500 ha. Theo
thống kê của ngành NN-PTNT tỉnh, trong tổng
số diện tích thanh long của tỉnh có 6.151 ha
"mọc" trên đất trồng lúa những năm trước, trong
đó, hơn 3.600 ha là đất lúa hai, ba vụ, còn lại là
đất lúa một vụ. Gần đây, dù có chủ trương bảo
vệ đất lúa nhằm bảo đảm an ninh lương thực,
nhưng do sản xuất thanh long hiệu quả kinh tế
cao hơn nhiều so với trồng lúa cho nên người
dân vẫn tiếp tục phá đất lúa, trồng thanh long.
Lâm Vũ, Châu Tân Hảo
Nhân dân.- 2014.- Số 21420
(ngày 14 tháng 5).- Tr.1
_________________________________________

Phaùt trieån beàn vöõng caây thanh long

BAØI 2: GIÖÕ VÖÕNG THÖÔNG HIEÄU THANH LONG

Một điểm thu mua thanh long tại Tiền Giang.

D

iện tích trồng cây thanh long đang phát triển
với tốc độ nhanh, tự phát, không theo quy
hoạch, đã làm phát sinh nhiều bất cập trong tổ
chức, quản lý điều hành, chỉ đạo sản xuất, gây
nhiều khó khăn trong việc bảo vệ đất trồng lúa
và các loại cây trồng đặc sản truyền thống khác.
Nếu không có các giải pháp đồng bộ, kiên quyết
sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy khó lường...
Rủi ro khó lường
Thời gian qua, diện tích trồng thanh long
tăng nhanh, lan rộng ở nhiều tỉnh, thành phố
cộng với việc một số quốc gia và vùng lãnh thổ
cũng bắt đầu xúc tiến trồng thanh long đã đặt ra
nhiều vấn đề trong phát triển loại cây ăn trái lợi
thế này. Tiến sĩ Nguyễn Văn Hòa, Viện trưởng
Viện Cây ăn quả miền nam cảnh báo: Năm
2013, ngành rau quả nước ta đã gia nhập câu

lạc bộ xuất khẩu "tỷ USD", trong đó thanh long
đóng vai trò rất lớn trong xuất khẩu trái cây với
thị trường chủ yếu vẫn là Trung Quốc. Tuy
nhiên, thời gian tới, thanh long sẽ chịu áp lực
cạnh tranh quyết liệt do nhiều nước trong khu
vực đã bắt đầu trồng. Ðáng chú ý, Ðài Loan đã
có thể xử lý để thanh long ra hoa, trái suốt năm
và Trung Quốc đã triển khai trồng khoảng 20
nghìn ha thanh long. Sau khi Trung Quốc làm
chủ kỹ thuật xử lý thanh long như Ðài Loan, việc
xuất khẩu thanh long qua nước này sẽ khó khăn
hơn rất nhiều. Mặt khác, việc mở rộng diện tích
thanh long ồ ạt, không theo quy hoạch như hiện
nay sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro như: dịch bệnh phát
tán nhanh, ảnh hưởng môi trường, ảnh hưởng
chất lượng trái và cũng đồng nghĩa ảnh hưởng
giá trị xuất khẩu trong thời gian tới khi thị trường
các nước đòi hỏi nghiêm ngặt hơn.
Ðây chính là nỗi lo của các tỉnh trồng
chuyên canh và tập trung cây thanh long hiện
nay. Theo Sở Công thương Bình Thuận, thanh
long xuất khẩu sang Trung Quốc (cả chính
ngạch và tiểu ngạch) chiếm khoảng 70% sản
lượng thanh long của cả tỉnh, khoảng gần 300
nghìn tấn/năm. Việc quá phụ thuộc vào một thị
trường tiềm ẩn rất nhiều rủi ro đã được minh
chứng trong thời gian qua, không chỉ riêng
thanh long mà còn đối với nhiều loại nông sản
khác của Việt Nam. Phó Giám đốc Sở Công
thương Bình Thuận Ngô Minh Hùng cho biết,
sản phẩm thanh long ngày càng cạnh tranh gay
gắt. Không riêng ở trong nước, mà ngay ở một
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số nước trong khu vực là thị trường truyền
thống của thanh long Bình Thuận cũng đang
đầu tư phát triển mạnh cây thanh long, nhất là
Trung Quốc. Trong một vài năm tới, để bảo vệ
sản phẩm nội địa, họ sẽ áp dụng rào cản kỹ
thuật hạn chế nhập khẩu thanh long của Việt
Nam, lúc đó cả người trồng thanh long, doanh
nghiệp và cơ sở thu mua sẽ đứng trước nguy
cơ thiệt hại nặng.
Thực tế, thời gian qua do chưa thực hiện
nghiêm túc việc sản xuất thanh long theo quy
trình GAP đã ảnh hưởng lớn đến uy tín, chất
lượng thanh long và làm tăng nguy cơ mất dần
thị trường, nhất là ở những thị trường khó tính
như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản...; đồng thời, tiềm
ẩn, phát sinh dịch bệnh ảnh hưởng đến sản
lượng và chất lượng trái. Theo thống kê của
Viện Cây ăn quả miền nam, số diện tích thanh
long bị bệnh đốm trắng và lây lan nhanh chủ yếu
xuất phát ở những vườn thanh long không sản
xuất theo quy trình GAP. Ðến cuối tháng 122013, diện tích thanh long nhiễm bệnh đốm
trắng ở Bình Thuận là 1.266 ha, Tiền Giang gần
1.500 ha và Long An 800 ha, gây thiệt hại rất
lớn cho người trồng.
Ðể phát triển bền vững
Trước dự báo xuất khẩu trong thời gian tới
gặp khó khăn ảnh hưởng đến sự phát triển và
tiêu thụ thanh long, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hòa
khuyến cáo, chúng ta cần có chiến lược, tập
trung sản xuất thanh long rải vụ, bởi không khéo
sẽ "đụng" thanh long từ Ðài Loan, Trung Quốc.

Dây chuyền phân loại thanh long tại nhà máy của
Công ty TNHH nông sản Hồng Ân (Bình Thuận).

Theo Tiến sĩ Hòa, hiện nay, việc phụ thuộc
vào thị trường Trung Quốc trong xuất khẩu
thanh long đã được giảm xuống, đồng thời mở
rộng xuất khẩu sang các nước khác là tin vui
cho thanh long nói riêng và trái cây Việt Nam nói
chung. Ðây là hướng đi đúng và cần tiếp tục.
Ðiều quan trọng hơn là các nhà khoa học đã
nghiên cứu thành công thanh long ruột "tím
hồng" và sẽ tiếp tục nghiên cứu tìm ra giống
mới, đồng thời xây dựng bản quyền giống độc
quyền, tạo cơ hội cho thanh long Việt Nam phát
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triển một cách ổn định, bền vững, mang lại lợi
ích thiết thực cho nông dân.
Ðể đạt được mục tiêu này, điều đáng mừng
là các tỉnh trồng tập trung thanh long đã, đang
chủ động rà soát, cân đối và có kế hoạch phát
triển diện tích thanh long theo hướng hợp lý, an
toàn, chất lượng cao.
Trong thời gian tới, Bình Thuận sẽ rà soát,
điều chỉnh lại quy hoạch thanh long, không
khuyến khích trồng mới mà tập trung đầu tư
phát triển thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP.
Cùng với đó là tập trung mở rộng thị trường nội
địa, nâng dần tỷ trọng tiêu thụ nội địa và xuất
khẩu tại chỗ từ 10 đến 15% hiện nay lên 16 đến
17% vào năm 2015 và 18 đến 20% vào năm
2020. Ðẩy mạnh xuất khẩu thanh long chính
ngạch; củng cố, phát triển, mở rộng thị trường
truyền thống, đồng thời tìm kiếm phát triển thị
trường mới. Phấn đấu đến năm 2015, sản
lượng thanh long xuất khẩu chính ngạch đạt
mức 100 nghìn tấn với giá trị khoảng 56 triệu
USD.
Quan trọng hơn, hướng đi bắt buộc cho
thanh long hiện nay là cần phải tập trung chỉ đạo
sản xuất theo tiêu chuẩn GAP. Củng cố và phát
triển các tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất thanh
long an toàn để tăng năng lực sản xuất. Giám
đốc Trung tâm nghiên cứu phát triển cây thanh
long Bình Thuận Ðào Kim Dung khẳng định:
"Phải coi đây là vấn đề có tính chất quyết định,
sống còn đối với sự phát triển ổn định, bền vững
và hiệu quả của cây thanh long không chỉ tại
riêng Bình Thuận mà còn ở các địa phương
khác". Mặt khác, phải thực hiện đồng bộ từ nhà
vườn đến cơ sở, doanh nghiệp thu mua và sự
kiểm soát chặt chẽ về chất lượng của các cơ
quan chức năng nhà nước, có như vậy việc sản
xuất, tiêu thụ thanh long GAP mới đạt hiệu quả
cao.
Song song đó, Nhà nước cần có cơ chế
khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư cơ sở
chế biến, đóng gói đạt tiêu chuẩn vệ sinh an
toàn thực phẩm, đủ điều kiện tham gia xuất
khẩu vào thị trường lớn có tiềm năng. Xây dựng
mô hình liên kết giữa doanh nghiệp - hợp tác xã
- nông dân, gắn sản xuất với tiêu thụ thông qua
các hợp đồng để phát triển thanh long ổn định
và lâu dài. Tăng cường các biện pháp quản lý
thị trường, nhất là với các đối tượng mua bán
trung gian, tránh tình trạng cạnh tranh không
lành mạnh, gây rối loạn thị trường, làm thiệt hại
cho chính doanh nghiệp và người sản xuất
thanh long. Ðồng thời, xây dựng cơ chế, chính
sách hỗ trợ xúc tiến thương mại cho doanh
nghiệp tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu
mới...
Lâm Vũ và Châu Tân Hảo
Nhân dân.- 2014.- Số 21421
(ngày 15 tháng 5).- Tr.1
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TÌM ÑÖÔØNG MÔÙI CHO THANH LONG XUAÁT NGOAÏI

T

ừ đầu năm đến nay thị trường thanh long
của tỉnh Bình Thuận bị biến động mạnh, giá
sụt giảm, thị trường xuất khẩu thu hẹp, chất
lượng sản phẩm giảm làm cho nhiều nhà vườn
lao đao…Tìm và mở thị trường mới là nhu cầu
cấp bách của thanh long Bình Thuận.

Theo Sở NN&PTNN tỉnh Bình Thuận, năm
2013 giá thanh long ở mức cao với mức bình
quân chính vụ là 13.273 đồng/kg, giá trái vụ
17.210 đồng/kg. Giá thanh long vào đầu năm
2014 tăng lên đến 28.000 - 30.000 đồng/kg, giúp
cho người trồng thanh long lãi 250 -300 triệu
đồng/ha/năm. Niềm vui được mùa trúng giá
thanh long chưa được lâu thì tình trạng sức
mua, giá giảm xuất hiện.
Vào trung tuần tháng 6, giá thanh long loại
tốt chỉ còn 14.000 -21.000 đồng/kg, thanh long
loại thường bán vườn giảm còn 6000 -7000
đồng/kg. Ông Huỳnh Văn Năm - chủ trang trại
thanh long ở huyện Hàm Thuận Nam - cho biết,
giá thanh long giảm mạnh là do mùa này trái cây
các loại ở miền Nam chín rộ, chất lượng thanh
long xuống thấp vì mưa nhiều và thị trường xuất
khẩu bị hẹp lại. “ Thanh long Bình Thuận phần
lớn xuất khẩu qua Trung Quốc, gần đây tình
hình buôn bán tiểu ngạch qua thị trường này bị
giảm mạnh, nhiều xe thanh long bị ách lại ở cửa
khẩu nên thương lái chỉ ăn hàng nhỏ giọt”- ông
Năm cho biết.
Mặt khác trong những năm gần đây, thanh
long đem lại lợi nhuận cao khiến nông dân mở
rộng diện tích trồng thanh long ở Bình Thuận
một cách ồ ạt. Nay giá thanh long xuống thấp đã
xẩy ra tình trạng nhiều nhà vườn đã ngắt bỏ
bông, kể cả trái non để dưỡng sức cho cây ra
trái vụ sau, mặc dù đã tốn khá nhều chi phí sau
thời gian dài chong điện .
Nhiều nhà vườn trồng thanh long ở Bình
Thuận hiện đang đứng ngồi không yên vì đầu ra
của trái thanh long bị thu hẹp. Ông Trần Minh
Hường, chủ vườn thanh long ở huyện Hàm Tân
cho biết, khi thanh long đi Trung Quốc giảm,
khâu tiêu thụ thanh long ở thị trường mới chưa

được khai thông nên giá thanh long rót nhanh
và dồn ứ vì khó tiêu thụ.
Ông Ung Ngọc Hải - chủ trang trại Thanh
Long Ngọc Hân rộng 18 hecta ở Hàm Thuận
Nam - cho biết, khoảng hai năm nay thanh long
Bình Thuận bị “dội chợ” và cạnh tranh về giá do
vùng Hải Nam và Quảng Châu của Trung Quốc
đã trồng khoảng 30.000 hecta thanh long. Theo
ông Hải, việc Trung Quốc trồng thanh long đã
diễn ra mấy năm nay và xu hướng phát triển rất
mạnh, vì vậy đây là một bước cản lớn làm thu
hẹp thị trường thanh long Việt Nam. Để trái
thanh long không bị lệ thuộc vào thị trường
Trung Quốc, kinh nghiệm của người trồng thanh
long lâu năm như ông Hải là chỉ còn cách tạo ra
những trái thanh long chất lượng cao đế bán
cho các nước khác thuộc EU, Mỹ, Nhật, New
Zealand vì nhu cầu ở đây không hề nhỏ.
Theo UBND tỉnh Bình Thuận, diện tích thanh
long ở Bình Thuận hiện là 21.278 hecta, đến
năm 2020 sẽ đạt 25.000 hecta, trong đó 90%
diện tích thanh long sản xuất đạt tiêu chuẩn
VietGAP với sản lượng ổn định từ 700.000 750.000 tấn. Dự kiến tổng kim ngạch xuất khẩu
thanh long đến năm 2015 đạt 56 triệu USD/năm,
năm 2020 đạt 100 triệu USD/năm. Để đạt được
điều này, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu trang
trại, doanh nghiệp cần phát triển thị trường, tăng
cường các biện pháp quản lý, loại bỏ các đối
tượng mua bán trung gian, hỗ trợ các doanh
nghiệp đầu tư kho bảo quản dự trữ thanh long
nhằm điều tiết sản lượng thanh long cung cấp ra
thị trường trong mùa thu hoạch, mở rộng thị
trường nội địa và xuất khẩu.
Để tìm đường mới cho thanh long ở thị
trường nước ngoài, ngành công thương Bình
Thuận đã trực tiếp ra nước ngoài tiếp thị, tổ
chức nhiều cuộc xúc tiến thương mại và hội
thảo quốc tế và có nhiều điểm sáng dần hé lộ.
Mới đây thanh long Bình Thuận là sản phẩm
của Việt Nam đầu tiên và duy nhất được cấp
phép xuất khẩu thanh long sang New Zealand.
Tuy nhiên lượng hàng xuất đi chưa nhiều do
hàng rào kỹ thuật về dịch hại và vệ sinh an toàn
thực phẩm của nước này rất nghiêm ngặt. Ông
Huỳnh Văn Bổn, chủ trang trại thanh long ở
TP.Phan Thiết cho rằng, thanh long nhập khẩu
vào thị trường New Zealand phải bảo đảm sản
xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và phải qua xạ
nhiệt, trong khi khả năng đáp ứng các nhu cầu
này của các DN xuất khẩu thanh long của Bình
Thuận chưa hội đủ năng lực để đáp ứng theo
yêu cầu của thị trường của họ.
Thế Vĩnh
http://baocongthuong.com.vn/ .- 2014
(ngày 23 tháng 6)
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V. ĐNA LÝ – DU LNCH

DÒP LEÃ 30-4 VAØ 1-5, BÌNH THUAÄN ÑOÙN HÔN 68000 LÖÔÏT DU KHAÙCH

T

heo số liệu thống kê của Phòng Nghiệp vụ du
lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình
Thuận, trong dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay, Bình
Thuận đón khoảng 68.600 du khách đến tham
quan, lưu trú tại khách sạn và resort, tăng 13% so
với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó khách quốc tế
khoảng 7.000 lượt tăng 14,5%, đông nhất là khách
Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đức, Thuỵ Điển, Úc,
Mỹ.

Khu vực Hòn Rơm – Mũi Né đông khách vào sáng 30-4

Sáng 30-4-2014 đã có khoảng 4.000 khách du
lịch đến với khu du lịch dã ngoại Hòn Rơm – Mũi
Né (Tp.Phan Thiết, Bình Thuận). Trong khi đó, khu
du lịch cao cấp Hàm Tiến, khu resort Tiến Thành
và trung tâm thành phố Phan Thiết công suất
phòng nghỉ đã đạt trên 90%.Mặc dù nhu cầu đặt
phòng nghỉ tại Phan Thiết dịp lễ năm nay rất lớn
nhưng nhìn chung giá phòng và dịch vụ tại khu
vực Hàm Tiến - Mũi Né chỉ tăng khoảng 20%. Bởi
theo một số doanh nghiệp du lịch, lượng phòng
_________________________________________

nghỉ dịp này phần lớn được khách hàng đặt từ đầu
năm nên giá ổn định.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình
Thuận, hầu hết các cơ sở lưu trú ở Phan Thiết đều
tổ chức các chương trình “vui lễ đón hè” cho khách
du lịch. Khách nghỉ dưỡng tại thành phố biển có
thể chọn lựa cho mình những tour nghỉ lễ rất độc
đáo như: đua xe vượt địa hình trên cát, tham quan
và mua sắm tại chợ Phan Thiết và các siêu thị, các
chương trình City tour Phan Thiết, tham quan công
viên biển Đồi Dương, tham quan Bàu Trắng với
nhiều dịch vụ độc đáo, thưởng thức nghệ thuật
truyền thống dân tộc Chăm trên Tháp Pô Sah Inư,
các chương trình nghệ thuật dân gian; thưởng
thức tiệc buffer hải sản, tham gia các trò chơi và
xem biểu diễn các môn thể thao trên biển và trên
đồi cát cũng như các lễ hội dân gian của người
dân Phan Thiết...
Do nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 5
ngày, nên ngoài khu du lịch dã ngoại Hòn Rơm,
các đối tượng khách du lịch công sở, các đoàn
khách do các cơ quan, đơn vị, trường học tổ chức
thích chọn khu vực Long Sơn - Suối Nước, Tiến
Thành – Hàm Thuận Nam và thị xã La Gi cho kỳ
nghỉ lễ. Do vậy, ngay từ đầu tháng 4 một số resort
khu vực này như Sao Mai, Xóm Chài, Bờ Biển
Vàng, Non Nước, Sài Gòn - Suối Nhum, Đồi Sứ,
Ánh Dương, Princess D’ Annam Resort, Mỏm Đá
Chim, Đất Lành đều chuẩn bị nhiều dịch vụ giải trí
như lửa trại, trò chơi lớn, tiệc đêm, biểu diễn văn
nghệ để sẵn sàng đón khách đoàn!
Nguyên Vũ
http://www.sggp.org.vn/ .- 2014
(ngày 30 tháng 4)

DU KHAÙCH TÔÙI BÌNH THUAÄN NGHÆ LEÃ KHOÂNG BÒ “CHAËT CHEÙM”

T

heo báo cáo nhanh của Phòng Nghiệp vụ du
lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình
Thuận, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lượng du khách đến
tham quan và nghỉ dưỡng tại các khu du lịch của
tỉnh Bình Thuận tăng đột biến. Tuy nhiên, không
xảy ra tình trạng lộn xộn, bừa bãi, “chặt chém”
khách du lịch.
Từ sáng 30/4, khách du lịch khắp nơi với số
lượng lớn đã đổ về các khu du lịch tại Bình Thuận,
trong đó tập trung đông nhất là trên tuyến Hàm
Tiến - Mũi Né - Tiến Thành. Đến sáng 4/5, lượng
du khách vẫn còn tập trung rất đông tại các điểm
này. Theo ước tính của ngành du lịch, có khoảng
70.000 lượt khách nội địa và quốc tế tham quan và
nghỉ dưỡng tại Bình Thuận, tăng 13% so cùng kỳ
năm 2013.

Biển Mũi Né - điểm đến ưa thích của khách du lịch.
Ảnh: Báo Bình Thuận

Vào các ngày cao điểm 30/4-3/5 công suất
phòng điều đạt từ 95%-100%, riêng khu vực Hàm
Tiến - Mũi Né công suất phòng đạt 100%. Còn tại
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khu vực trung tâm thành phố Phan Thiết, hệ thống
khách sạn và nhà nghỉ đều kín chỗ trong những
ngày lễ. Đặc biệt dịp nghỉ lễ năm nay có nhiều
công ty du lịch ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc tổ
chức tour đi Mũi Né – Phan Thiết nên lượng du
khách đổ về đây tăng cao.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận
đã chỉ đạo Ban quản lý các khu du lịch trên địa bàn
tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh về việc
chấp hành quy định về giá, vệ sinh môi trường, vệ
sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự. Đồng thời
tổ chức sắp xếp các hộ kinh doanh, người bán
_________________________________________

- 86 hàng rong, nhằm không để xảy ra nạn chèo kéo,
gây rối trật tự ở các điểm tham quan… Do đó tại
các điểm du lịch điều thực hiện theo giá niêm yết,
không xảy ra tình trạng bừa bộn, cũng không có
tình trạng bắt chẹt du khách. Tỉnh Bình Thuận
cũng đã công bố số điện thoại đường dây nóng tại
các điểm du lịch để du khách phản ánh khi có sự
cố xảy ra.
Nguyễn Thanh
http://baotintuc.vn/ .- 2014
(ngày 4 tháng 5)

ÑOÁI THOAÏI VÔÙI NGÖÔØI LAO ÑOÄNG TRONG LÓNH VÖÏC DU LÒCH

H

ôm qua 4.6, tại TP.Phan Thiết (Bình Thuận),
Resort Sài Gòn- Mũi Né đã tổ chức đối thoại
trực tiếp đối với cán bộ, công nhân viên đang trực
tiếp lao động tại cơ sở du lịch này.

hành Sài Gòn-Mũi Né resort, thực hiện theo hướng
dẫn của LĐLĐ tỉnh, lần đầu tiên công ty tổ chức
buổi đối thoại này. Tại buổi đối thoại, nhiều nhân
viên trực tiếp lao động trong các bộ phận như lễ
tân, buồng phòng, bảo trì… đặt nhiều câu hỏi về
các chế độ chính sách, ưu đãi của công ty. Sài
Gòn- Mũi Né có gần 200 nhân viên, là resort đầu
tiên trong ngành du lịch Bình Thuận tổ chức đối
thoại trực tiếp với người lao động. Theo ông Phạm
Vũ Phong, qua buổi đối thoại này, Ban giám đốc
đã hiểu được tâm tư nguyện vọng của nhân viên.
Từ đó có các chính sách ưu đãi phù hợp để chăm
lo đời sống người lao động tốt hơn.
Quế Hà
Thanh niên.- 2014.- Số 156
(ngày 5 tháng 6).- Tr.21

Tới dự có đại diện Liên đoàn lao động (LĐLĐ)
tỉnh Bình Thuận, đại diện Hiệp hội du lịch Bình
Thuận. Theo ông Phạm Vũ Phong- Giám đốc điều
__________________________________________

TIEÀM NAÊNG KHAÙCH NOÄI
ng Phạm Vũ Phong, Giám đốc điều hành

Ôresort Sài Gòn – Mũi Né, cho biết trong 2 tháng

4 và 5, resort này bị khách Trung Quốc hủy tour
liên tục với số tiền phòng hủy tour đã đặt và hủy
ngay trên mạng booking online lên đến 70.000
USD. Thừa nhận điều này, bà Võ Hoàng Tuyết
Linh, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Bình Thuận, cho
biết nhiều resort khác cũng rơi vào tình trạng
tương tự. Bên cạn đó, đây cũng là giai đoạn vắng
khách Nga do đang trong mùa hè. Lâu nay, du
khách Nga chủ yếu tìm đến Việt Nam vào mùa
đông. Hiện tại, số khách Nga đi lẽ thì lại tìm đến
Nha Trang và Đà Nẵng, do hai nơi này có sân bay.
Theo ông Phạm Vũ Phong, để vượt qua thách
thức hiện tại resort Sài Gòn – Mũi Né thực hiện
chương trình khuyến mãi để thu hút khách nội
đị0061. Ông Phong nhận xét rằng nếu có giá tốt
thì khách nội địa sẽ ở resort rất đông chứ không
chỉ “khách Tây”. Kết quả tổng doanh thu của resort

này đã không bị ảnh hưởng khi khách Trung Quốc
và Nga sụt giảm. Bà Nguyễn Ngọc Nam, Giám đốc
điều hành Fiore resort, cũng cho rằng khách Tây
dù chi tiêu nhiều nhưng thường ít quay lại. Trong
khi đó, nếu có chính sách kinh doanh phù hợp thì
khách nội sẽ thường xuyên quay lại. Vì thế, các
resort, khách sạn muốn đa dạng hóa các dịch vụ
phù hợp với khách nội địa.
Chính vì thế, ông Trần Văn Bình, Phó chủ tịch
Hiệp hội Du lịch Bình Thuận, nhận định đây là cơ
hội để tái cơ cấu nguồn khách. Không chỉ mở rộng
thị trường khách quốc tế, mà phải mở rộng thị
trường khách nội địa. “Theo tôi lúc này là chúng ta
cần có chiến lược kinh doanh phục vụ khách nội
địa”, ông Bình nhận xét.
Quế Hà
Thanh niên.- 2014.- Số 174
(ngày 23 tháng 6).- Tr.10B
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LÖÔÏNG KHAÙCH DU LÒCH NOÄI ÑÒA ÑEÁN BÌNH THUAÄN TAÊNG MAÏNH

H

iện hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận đang diễn ra rất sôi động với lượng
khách du lịch nội địa tăng mạnh vào các ngày nghỉ
cuối tuần; trong đó, chủ yếu là du khách đến từ
Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông
Nam bộ đến tham quan, nghỉ dưỡng.
Để thu hút du khách, các cơ sở du lịch đều
tung ra nhiều gói kích cầu như khuyến mại, giảm
giá phòng, tổ chức dịch vụ giải trí, đặc biệt là các
cơ sở lưu trú cao cấp ở khu vực Hàm Tiến-Mũi Né
đều có chương trình hoạt động hè cho du khách.
Tuy nhiên, điểm hút khách nhất trong dịp này
vẫn là các khu du lịch công cộng và các khu dã
ngoại ven biển như bãi biển Đồi Dương, Hòn
Rơm, Mũi Né (Phan Thiết), Ngảnh Tam Tân (Hàm
Tân), Kê Gà (Hàm Thuận Nam)...
Theo Hiệp hội du lịch Bình Thuận, thay vì tập
trung cho các tour du lịch nước ngoài trong mùa
cao điểm du lịch Hè như những năm trước, năm
nay các doanh nghiệp đều tập trung đầu tư, khai
thác thị trường tour du lịch nội địa.
Hầu hết các cơ sở lưu trú đều đã được khách
du lịch đặt trước khoảng 70% công suất phòng;
trong đó, nhiều nhất là các cơ sở lưu trú tại trung
tâm thành phố Phan Thiết và những khu du lịch dã
ngoại ven biển ở khu vực Hòn Rơm-Mũi Né.
Vào thời điểm này, khách nội địa đang là thị
trường chính, phần lớn là các chuyến du lịch ngắn
ngày rải đều các ngày trong tuần. Bên cạnh lượng
khách đi tham quan theo tour, lượng khách đi theo
kiểu gia đình, nhóm bạn bè tự túc, du lịch kết hợp
khám phá dã ngoại cũng tăng mạnh.
__________________________________________

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình
Thuận, trong sáu tháng đầu năm 2014, toàn tỉnh
đón khoảng hơn 1,8 triệu lượt khách (tăng 8,18%
so với cùng kỳ 2013), đạt 50% kế hoạch năm;
trong đó, khách nội địa đạt khoảng 1,6 triệu lượt,
chiếm 85% tổng lượng khách (tăng hơn 10% so
với cùng kỳ năm 2013).
Để đảm bảo tốt nhất cho du khách, ngành du
lịch Bình Thuận triển khai nhiều biện pháp nhằm
đảm bảo môi trường, trật tự, an toàn xã hội tại các
khu, điểm du lịch.
Tỉnh cũng đã thiết lập đường dây nóng để tiếp
nhận, giải quyết và phản hồi thông tin kịp thời đến
khách du lịch. Bên cạnh đó, tổ chức triển khai
đồng bộ các giải pháp tăng cường công tác chỉ
đạo, phối hợp liên ngành để kiểm tra, phát hiện và
xử lý triệt để những hành vi cướp giật, chặt chém,
đeo bám, ép khách du lịch...
Đến nay, toàn tỉnh có 227 cơ sở lưu trú đang
hoạt động với tổng số 9.295 phòng. Tại Bình
Thuận hiện có 40 đơn vị kinh doanh lữ hành nội
địa lẫn quốc tế.
Bên cạnh đó, các dịch vụ tiếp tục phát triển
như ăn uống, mua sắm, spa, thể thao trên biển
đáp ứng ngày càng cao yêu cầu về vui chơi, giải trí
cho du khách trong và ngoài nước.
Hồng Hiếu
http://www.vietnamplus.vn/ .- 2014
(ngày 21 tháng 6)

“LAØNG NGA” ÑOÁI MAËT CAÏNH TRANH

M

ột thời Mũi Né - Phan Thiết được mệnh danh
là “Matxcơva của VN” hay “làng Nga” - do đi
đâu cũng gặp du khách Nga. Thế nhưng, thời gian
gần đây “làng Nga” đã không còn nhộn nhịp khách
Nga như trước.

Khách Nga trên đường Nguyễn Đình Chiểu (P.Hàm
Tiến, TP Phan Thiết), nơi được mệnh danh là
“Matxcơva của VN” - Ảnh: Ng.Nam

Số liệu của Tổng cục Du lịch VN cho biết
lượng khách Nga đến VN ngày càng tăng, bốn
tháng đầu năm tăng gần 35% so với cùng kỳ, trong
khi lượng khách Nga đến Bình Thuận chỉ tăng
22%. Đặc biệt, lượng khách Nga đến “làng Nga”
có xu hướng giảm dần từ đầu năm đến nay, trong
đó tháng 4 giảm gần 28% so với tháng 1-2014.
Không còn nhiều như trước
Dạo quanh tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu
nối liền khu vực Hàm Tiến - Mũi Né đâu đâu cũng
thấy các cửa hàng, quán xá, nhà hàng trưng bảng
hiệu cung cấp dịch vụ lữ hành, matxa, cho thuê xe
máy, thực đơn... bằng tiếng Nga. Bất kể vào sáng
sớm hay chiều tối, người đi đường đều dễ dàng
nhìn thấy những du khách nước ngoài - mà chủ
yếu là khách Nga - đi dạo phố mua sắm, chạy bộ,
tản bộ về phòng nghỉ sau khi tắm biển...
Tại một quán tạp hóa trên đường Nguyễn Đình
Chiểu (P.Hàm Tiến), một vị khách Nga, ông
Gamzatov, tạt vào mua một chai bia thương hiệu
Việt rồi ngồi trên ghế đá đặt trước cửa tiệm uống:
“Bạn bè tôi đã đến đây rồi giới thiệu tôi đến. Bãi
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biển đẹp, hải sản tươi rất ngon, giá rẻ. Tôi định ở
lại trong một tháng và đây là nơi tôi từng ở lâu
nhất khi đi du lịch”. Một nhân viên tại quán ăn Minh
Lộc (đối diện bờ kè Hàm Tiến) cho biết các quán
tại đây chủ yếu nhờ khách Nga vì họ ở lại lâu và
đến thường xuyên, nhưng “từ đầu năm đến nay
khách Nga có vẻ thưa thớt, các quán cũng vắng
khách hơn”.
Ông Trần Anh Thi, giám đốc điều hành của
resort 4 sao The Sailing Bay (P.Mũi Né), cho biết
3-4 năm trước khách Nga đến Mũi Né tăng trưởng
ồ ạt, “đi đâu cũng gặp khách Nga, biển hiệu tiếng
Nga tràn ngập đường phố”. Tuy nhiên, khách quốc
tế ở những quốc gia khác như Tây Âu lại bỏ đi. Khi
khách Nga giảm, nhiều resort sẽ gặp khó khăn
trong việc thay đổi cung cách phục vụ, tiếp thị để
đón luồng khách quốc tế khác, trong khi khách nội
địa chỉ đông vào mùa hè.
Phụ thuộc nguồn khách
Giải thích về việc lượng khách Nga đến Phan
Thiết, Mũi Né giảm dần thời gian gần đây, ông
Nguyễn Đức Tấn, giám đốc điều hành Công ty
Focus Travel, cho biết trước đây các chuyến bay
chở khách Nga đến TP.HCM, rồi chuyển khách
bằng đường bộ ra Mũi Né. Tuy nhiên, sau khi sân
bay Cam Ranh và Phú Quốc đi vào hoạt động, các
chuyến bay charter flight đưa khách Nga thẳng
đến Nha Trang hoặc Phú Quốc thay vì Phan Thiết.
“Sau hơn 10 tiếng bay thẳng, chỉ cần thêm vài
chục phút đã có thể nghỉ ngơi ở các khu resort
thay vì mất thêm năm giờ di chuyển từ TP.HCM
đến Mũi Né, nên Mũi Né dần không còn là lựa
chọn hàng đầu của các công ty này” - ông Tấn giải
thích.
Bà Hoàng Thị Phong Thu - đại diện Công ty
Pegas tại VN, công ty đã đưa hơn 54% lượng
khách Nga vào VN năm 2013 - cho biết trong năm
nay sẽ giảm đưa khách đến Bình Thuận, chỉ tập
trung bay đến Nha Trang và Phú Quốc do đường
bay thuận lợi.
Theo bà Thu, chỉ tính riêng tại Nha Trang, mỗi
ngày công ty đã đặt và trả tiền cho hơn 500 phòng
khách sạn năm sao, các khách sạn ba sao cũng
vài chục phòng/ngày mới đáp ứng đủ nhu cầu
khách Nga.
Khó xoay chuyển tình hình
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Khoa,
chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Thuận, cho biết việc
Pegas cắt giảm đưa khách đến Bình Thuận sẽ có

- 88 ảnh hưởng nhất định đến lượng khách Nga tới
Bình Thuận, nhưng các doanh nghiệp lữ hành phải
dự báo được chuyện này, chủ động tìm kiếm thị
trường mới.
“Các thành viên hiệp hội cũng chủ động tham
gia các hội chợ du lịch quốc tế, tìm đối tác mới để
đa dạng nguồn gửi khách nếu đối tác cũ không
đưa khách đến nữa” - ông Khoa nói. Cũng theo
ông Khoa, các doanh nghiệp lữ hành, resort,
khách sạn tự phân định với nhau khu vực phục vụ
khách, hạn chế tránh tình trạng khách châu Âu
phải ở cùng khách Nga hoặc khách đến từ những
vùng khác nhằm đảm bảo việc cung cấp dịch vụ
tốt nhất có thể theo nhu cầu đặc trưng của từng thị
trường khách.
Trong khi đó ông Hoàng Hữu Lộc, chủ tịch
HĐTV Công ty Dịch vụ lữ hành Saigontourist, cho
biết ngoài lượng khách tự tìm đến nhưng không
nhiều, các công ty lữ hành VN vẫn chủ yếu dựa
vào nguồn khách do đối tác gửi. “Chúng ta hoàn
toàn bị động trong việc đón khách quốc tế vào VN
(khách inbound), nhất là thị trường khách inbound
đã ổn định với từng thị phần riêng rẽ, khu trú rõ
ràng... Đối tác đưa vào đoàn khách nào thì công ty
lữ hành, khách sạn, resort cung cấp dịch vụ cho
đoàn khách đó” - ông Lộc phân tích.
Theo thống kê của Sở Văn hóa - thể thao & du
lịch Bình Thuận, trong bốn tháng đầu năm 2014,
địa phương này đón 61.000 lượt khách Nga, tăng
22% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lượng
khách Nga có xu hướng giảm dần, từ 17.535 lượt
khách vào tháng 1-2014, xuống còn 15.803 lượt
khách vào tháng 2, tháng 3 còn 15.117 lượt khách
và tháng 4 chỉ còn 12.634 lượt, giảm 28% so với
tháng 1-2014.
Ông Ngô Minh Chính, giám đốc Sở Văn hóa thể thao & du lịch Bình Thuận, cho rằng trước đây
chỉ có một điểm đến là Mũi Né, còn hiện nay có
thêm nhiều điểm đến khác nên đối tác chuyển
khách Nga sang những điểm mới là điều bình
thường. Theo ông Chính, sau khi Pegas chuyển
địa điểm đưa khách Nga đến, địa phương cũng
đang tìm đối tác lớn khác chuyên về khách Nga để
kéo khách về địa bàn này. Trong tháng 9-2014,
Bình Thuận sẽ có đoàn đi Nga để làm công tác
quảng bá, giao kết với các đối tác Nga
Lê Nam – Ng. Nam
Tuổi trẻ TP.HCM.- 2014.- Số 122
(ngày 11 tháng 5).- Tr.11

DU KHAÙCH TRUNG QUOÁC HUÛY TOUR HAØNG LOAÏT
Sở VH-TT&DL tỉnh Bình Thuận ngày 19-6 cho biết trong bốn tháng đầu năm đã có hơn 34.000 lượt khách
Trung Quốc (TQ) đến du lịch Mũi Né (Phan Thiết, Bình Thuận), chiếm 17% lượng khách quốc tế và đứng thứ
hai sau Nga.
Tuy nhiên, từ khi xảy ra sự việc TQ hạ đặt trái phép giàn khoan tại biển Đông thì các tour của các hãng lữ
hành đưa khách từ TQ hủy đồng loạt. Tính riêng resort 4 sao Sài Gòn-Mũi Né, trong hai tháng 4 và 5, số tiền
phòng mà các hãng lữ hành và du khách TQ hủy ngay trên mạng booking online lên đến 70.000 USD.
Theo Hiệp hội Du lịch Bình Thuận, từ sau việc này các resort phải tái cơ cấu nguồn khách. Cụ thể phải đề
ra chiến lược, xây dựng giá cả và sản phẩm du lịch để thu hút khách nội địa.
Phương Nam // http://plo.vn/ .- 2014 (ngày 20 tháng 6)
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Baøu Traéng – Muõi Neù:
ÑEÁN LAØ MEÂ NGAY TRUYEÀN THUYEÁT BÍ AÅN, RÔØN RÔÏN ÔÛ BAØU OÂNG – BAØU BAØ

K

hu du lịch Mũi Né (Bình Thuận) có khá nhiều
điểm đẹp, nhưng Bàu Trắng, cách trung tâm
Mũi Né khoảng 15km còn đặc biệt hơn nhiều. Vì
hơi xa, nên hiện khách đến đây đa phần là người
nước ngoài. Nếu vượt qua trở ngài ban đầu ấy,
chắc chắn bạn sẽ mong một ngày trở lại nơi này.
Bàu Trắng hay còn gọi là Bàu Cát, Bàu Sen,
Bạch Hồ, thuộc địa phận thôn Hồng Lâm, xã Hòa
Thắng, huyện Bắc Bình, Bình Thuận. Từ nội thành
Phan Thiết, đi khoảng 20km ra Mũi Né, thẳng đến
Hòn Rơm, bám theo con đường dọc theo bờ biển
khoảng 20km nữa sẽ đến Bàu Trắng.
Bàu Trắng gồm hai hồ nước khá rộng (Bàu
Ông và Bàu Bà) và một động cát trắng ngăn giữa
hai hồ. Ngay tại điểm giáp nối giữa Bàu Ông và
Bàu Bà, ngôi chùa Bình Nhơn đang được xây
dựng ngay bên cạnh ngôi chùa cổ. Nhiều người hy
vọng, ngôi chùa sẽ mang lại sự bình an, làm ăn
phát đạt cho cả khu vực đầy tiềm năng này.
Ở đây, có những truyền thuyết về khởi nguyên
địa danh này. Theo truyền thuyết của người Chăm,
trước đây, bàu là một cổng sông chạy thẳng ra
biển, nhưng sau này bị cát lấp nên chia thành hai
hồ. Trong khi truyền thuyết khác nói xư kia nơi đây

là một hồ lớn. Để thuận tiện cho việc đi lại, sau này
người dân đắp đập cát chạy vắt ngang hồ, khiến bị
chia thành 2 phần: tiểu hồ và đại hồ. Tiểu hồ là
Bàu Ông, đại hồ là Bàu Bà!
Xung quanh Bàu Trắng này chứa đựng rất
nhiều lời đồn đại vô cùng huyền bí.
Du khách có thể được nghe những đồn đại
như: Cách đây mấy mươi năm người ta bắt được
cả cá sấu khổng lồ tại hồ. Dưới đáy hồ dày đặc lớp
rong lạ có thể quấn chặt chân người, nếu ai đó
mạo hiểm lặn xuống. Rồi chuyện con “thuồng
luồng” dài chục mét đã cướp mất nhiều mạng
người xấu số được ký bán cho thần linh, khiến ai
nấy đều rờn rợn khi nhìn mặt hồ xanh thẳm.
Có người kể rằng, thời nguỵ quyền cách đây
mấy chục năm, có đoàn thám hiểm đã thả dây
thăm dò dài tới 70 m mà vẫn không chạm đáy.
Cũng từng xảy ra nhiều vụ chết đuối tại hai bàu
này, vụ nào cũng được mô tả nhuốm màu liêu trai,
nghe mà rờn rợn…
Hương Huyền
http://www.anninhthudo.vn/ .- 2014
(ngày 9 tháng 4)
_________________________________________

BAØU CAÙT – HOÀ TREÂN SA MAÏC

B

àu Cát dù chỉ cách điểm du lịch nổi tiếng Mũi
Né, Phan Thiết khoảng 60 km nhưng dường
như vẫn còn quá mới mẻ, chưa được nhiều người
khám phá. Quang cảnh quanh hồ nước ngọt này
giống như một tiểu ốc đảo giữa vùng sa mạc cát
trắng mênh mông.

những đồi đất đỏ, khi thấy màu của đất sáng dần
rồi chuyển sang màu cát trắng lấp lánh là đã đến
Bàu Cát, nơi có thể nhìn thấy bãi biển Hòa Thắng
phía xa, sau một doi cát chạy dài.

Bàu Sen đượm màu lãng mạn những ngày hè tháng 6
Bàu Trắng nước trong vắt mát xanh giữa vùng nắng cháy

Bàu Cát - cũng có nghĩa là hồ cát (bàu là hồ
theo cách gọi địa phương) thuộc huyện Hòa
Thắng, tỉnh Bình Thuận. Để đến với Bàu Cát, bạn
nên chọn cung đường đi ngang qua khu du lịch
Mũi Né – Hòn Rơm nếu đi từ hướng Phan Thiết.
Còn nếu đi từ Phan Rang, đến ngã ba Lương Tây
rẽ vào đường 716, đi thêm chừng 20 cây số qua

Bàu Cát yên tĩnh và hoang sơ bởi xung quanh
chỉ toàn cát trắng. Những triền cát rộng lớn cứ nối
tiếp nhau trùng điệp, sóng cát nhấp nhô mờ ảo khi
những cơn gió từ biển cuốn theo bụi cát bám lấy
những triền đồi trắng bạc. Mọi thứ khô cằn và nứt
nẻ, tưởng chừng như không gì có thể sinh sôi và
tồn tại trên xứ sở khắc nghiệt này. Vậy mà giữa
một vùng cát trắng mênh mông khô hạn ấy, Bàu
Cát hiện lên trong vắt, mát xanh.
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Mới đầu, người dân đắp một con đường cắt
ngang hồ để đi lại, sau đường ngày càng được gió
cát bồi lên thành cồn lớn, chia đôi Bàu Cát thành
hai hồ nhỏ là Bàu Trắng (Bạch Hồ) và Bàu Sen.
Mùa sen nở tháng 6, Bàu Sen khiến cho cả lòng
hồ đổi một màu hồng lãng mạn. Cùng là chiếc hồ
khổng lồ khi xưa, nếu như bên Bàu Sen xung
quanh cây cối tốt tươi xanh mát như xua đi hết bao
nhiêu nóng nực, bức bí thì bên Bàu Trắng quanh
năm màu trắng bạc đúng như tên gọi của nó. Qua
Bàu Trắng một quãng, những “cánh tay phong
điện” đón gió xoay những vòng xoay từ gió biển.
Chiều ở Bàu Cát, những đàn bò, dê, cừu nối
nhau đi ngang qua sa mạc tung bụi cát trắng mờ
ảo dưới ánh hoàng hôn như một bức tranh sống
động khiến cho không gian càng thêm ấn tượng.
Thời điểm đẹp nhất trong ngày cũng là thời khắc
hoàng hôn, khi mặt trời hạ xuống đồi cát trắng.
Trong ánh chiều tà ấy, những hạt cát ăn nắng lóng
lánh màu đỏ bạc. Ở phía xa ngoài biển, bóng tàu
về lẫn vào chạng vạng. Đôi mắt du khách sẽ
không khỏi ngỡ ngàng trước một biển hồ trên sa
mạc cát lấp lánh ánh bạc, dưới mặt trời rực rỡ,
những cánh sen hồng thấp thoáng, lấp ló sau
những chiếc lá xanh trong một khung cảnh chiều
thơ mộng.
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Khung cảnh trên Bàu Cát như một bức tranh sống động

Đến với Bàu Cát, du khách chớ ngại ngần nếu
muốn thuê một chiếc thuyền bởi việc khám phá,
dạo chơi, tắm mát và câu cá trên hồ sẽ là một trải
nghiệm thú vị. Nước ở Bàu Trắng ngọt mát quanh
năm đã làm dịu đi không khí nóng bỏng của đồi cát
mênh mông. Cùng thưởng thức những món ăn từ
cá câu được trong hồ sẽ giúp du khách không thể
nào quên được những kỷ niệm tuyệt vời khi khám
phá hồ trên sa mạc cát đặc biệt này.
Vũ Thanh
http://www.anninhthudo.vn/ .- 2014
(ngày 20 tháng 5)
__________________________________________

TRAÛI NGHIEÄM CAÛM GIAÙC ÔÛ “ÑOÀI CAÙT BAY” MUÕI NEÙ

B

ởi hình dáng thay đổi theo từng ngày, từng giờ
mà đồi cát vàng Mũi Né được coi là món quà
vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho quê hương
Bình Thuận. Đến đây, bạn có thể thực hiện nhiều
trò chơi thể thao bổ ích như: trượt cát, thi leo lên
đồi cát…
Đồi Cát Mũi Né nằm ở khu phố 5, phường Mũi
Né, thành phố Phan Thiết. Đây là một trong những
bãi cát trải dài nhiều km, lan rộng ở một diện tích
không nhất định với tổng thể lớn.
Điểm độc đáo nhất của đồi cát Mũi Né là sau
mỗi đợt gió lớn hoặc trải qua khoảng thời gian một
ngày đêm thì diện mạo của đồi cát lại trở nên mới
nguyên, khác hẳn với hình dạng trước đó.

Hiện tượng xâm thực của cát kiến tạo vô số
hình thù kì thú. Trông gần, nhưng lại hóa xa,
những cồn cát tưởng chừng đi bộ một lúc là đến,

kì thực lại dài bất tận. Cũng bởi vậy mà đồi cát
vàng Mũi Né còn có cái tên là đồi cát bay.
Màu sắc của cát cũng là điểm lôi cuốn khách
du lịch khi đến với đồi cát bay. Cát ở đây có hàng
chục màu sắc, chủ yếu là vàng, trắng ngà, trắng
xám, đỏ sậm, đỏ nhạt… trộn lẫn vào nhau trông rất
đẹp mắt.

Điểm thú vị mà du khách không thể bỏ qua tại
đây là ngắm hoàng hôn buông trên đồi cát vàng và
tìm một nơi yên tĩnh, đắm mình trong không gian
xung quanh và thư giãn... Vào những ngày gió
lộng, triền cát ngập tràn những cánh diều sặc sỡ,
đan vào nhau cao vút. Tiếng người cười nói, tiếng
gió vi vu và tiếng sóng biển hoà vào nhau, tạo nên
một thứ âm thanh khiến những mệt mỏi biến bay
đi đâu mất.
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Thời điểm thích hợp để tham quan đồi cát
vàng vào khoảng 5h sáng hoặc 4h chiều. Đó là lúc
mà bạn có thể đi chân trần trên cát mà không phải
e dè cái rát bỏng và khi mặt trời soi chiếu sẽ phải
trầm trồ trước màu sắc của những đụn cát lấp
lánh.

Từ đỉnh đồi cát bạn có thể dễ dàng quan sát
Mũi Né và bờ biển xung quanh nhưng hấp dẫn
nhất phải kể đến trò trượt cát. Chỉ cần dành ra
chút thời gian là bạn có thể tìm về những ký ức
tuổi thơ bằng cách trượt hay thi leo lên đồi cát….
Bạn có thể tùy ý lê la bất cứ đồi cát nào tùy thích
và tận hưởng “cảm giác mạnh” với những con dốc.

- 91 Cái cảm giác trượt từ trên đồi cát xuống dốc
rất tuyệt vời. Lần đầu tiên cầm tấm trượt vụt lao
xuống nhiều người sẽ cảm thất sợ hãi, nhắm mắt
và hét inh ỏi nhưng khi đã quen thì họ lại chơi
hăng say, trượt xuống, leo lên rồi lại… trượt tiếp.
Dốc càng cao, trượt càng hứng thú.
Vào mùa gió, những cồn cát được thay đổi
biến dạng qua từng cơn lốc, nó thay đổi từng giờ
và khó bắt gặp những hình ảnh ấy được tái dựng
lại tạo nên những cảnh quan vô cùng độc đáo.
Còn mùa mưa, đồi cát như khoác lên một màu sắc
huyền ảo, khác hẳn màu "truyền thống" vàng cam
trong bụi mờ gió cát.
Đồi cát vàng Mũi Né chính là nơi làm mê mãi
bước chân của các thi nhân, họa sĩ và nhiếp ảnh
gia nổi tiếngvà để chụp được bức hình hoàng hôn
trên đồi cát thì cũng cần sự may mắn và một cái
duyên. Vì những đặc điểm lý thú này, đồi cát Mũi
Né trở thành một điểm tham quan hấp dẫn của du
khách trong và ngoài nước.
Nhữ Trang
http://dantri.com.vn/ .- 2014
(ngày 26 tháng 4)
_________________________________________

CAÛNH ÑEÏP NHÖ COÅ TÍCH ÔÛ BIEÅN COÅ THAÏCH

N

hững bãi đá của vùng biển Bình Thuận ấn
tượng với vẻ lung linh như những viên ngọc
nhiều màu sắc, lúc lại xù xì như những quái vật
biển khổng lồ hay xanh thẳm một màu rêu phong.

Từ thành phố Phan Thiết, theo Quốc lộ 1A, đi
ngược về phía Bắc 90km, đến ngã ba thị trấn Liên
Lương, rẽ trái men theo con đường đất đỏ, hai bên
đường rì rào rừng phi lao là đến bãi biển Cổ
Thạch, xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh
Bình Thuận. Cũng như các bãi biển khác của Bình
Thuận, biển Cổ Thạch trong vắt, xanh biếc với
lượng sóng vừa phải nhưng nhanh và mạnh.
Điều hấp dẫn nhất ở bãi biển là những bãi đá
lung linh sắc màu. Bãi đá hình thành tự nhiên do
tác động của thủy triều, hải lưu, nước biển. Đá
được đẩy từ lòng biển trồi nhô lên bờ. Đá có nhiều
kích thước lớn nhỏ khác nhau.

Hiện tượng đá được đẩy lên bờ ngày nào
cũng diễn ra, từ ngàn xưa cho đến nay. Đá không
chỉ có màu đen hay màu xám, mà còn nhiều màu
sắc nữa: nâu, vàng, tím, trắng, xanh lam, hồng,
đỏ… cùng nhiều đường vân rất đẹp.
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Tuy nhiên, cảnh tượng kỳ thú nhất trong năm
khi giữa trung tuần tháng 3 là khi toàn bộ đá được
bao phủ một lớp rêu xanh thật đẹp và độc nhất vô
nhị.

Khung cảnh giống ở chốn bồng lai.
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Bãi biển Cổ Thạch chỉ cách TP.HCM 300km,
nếu khéo sắp xếp thì bạn và những người thân
yêu sẽ có thể hòa với khung cảnh thiên nhiên độc
đáo này vào dịp cuối tuần.

Miss Atadi
http://news.zing.vn/ .- 2014
(ngày 18 tháng 8)
________________________________________

VEÛ ÑEÏP MEÂ HOÀN TREÂN VÒNH ÑAÙ NHAÛY
ến với Vịnh Đá Nhảy, dù là buổi bình minh lên
hay hoàng hôn xuống, bạn đều thấy lòng mình
như lắng lại, thư thái cùng sắc biển, sắc đá và sắc
trời. Đối với những bạn trẻ mê chụp phong cảnh
biển thì Vịnh Đá Nhảy là địa điểm tuyệt vời.

Đ

khung cảnh thiên nhiên thanh bình, thơ mộng và
thật hùng vĩ với những bãi đá nhấp nhô cùng sóng
biển. Đối với những bạn trẻ mê chụp phong cảnh
biển thì Vịnh Đá Nhảy là địa điểm tuyệt vời.
Người ta đặt tên Đá Nhảy bởi đá ở đây luôn
luôn biến đổi từ hình dạng này đến màu sắc khác
tùy thuộc vào sự lên xuống của con nước và theo
mùa. Người dân ở đây ví Vịnh Đá Nhảy như là
vườn đá. Một số mỏm đá nhô ra biển được tận
dụng làm chỗ thả câu lý tưởng.

Bình minh tuyệt đẹp trên Vịnh Đá Nhảy.

Cách thành phố Phan Thiết khoảng 20 cây số,
Vịnh Đá Nhảy tọa lạc ở Kê Gà, Tân Thành, Hàm
Thuận Nam (Bình Thuận). Đây là một điểm du lịch
còn khá hoang sơ và chưa được nhiều du khách
biết tới. Đến đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng

Sắc màu bình minh trên Vịnh Bãi Nhảy.
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Đắm mình trong khung cảnh bình minh hay
hoàng hôn trên Vịnh Đá Nhảy, bạn sẽ vô cùng
ngạc nhiên khi phát hiện ra một thiên đường hạ
giới của Bình Thuận. Sự bài trí tự nhiên của những
hòn đá đủ kích thước lớn, nhỏ và hình dạng tròn
vuông, ngắn dài phơi mình bên bãi biển như đang
“bày binh bố trận”. Tảng lớn tựa trâu nằm, voi
phục, những hòn đá nhỏ lại trông giống cóc nhảy
trên đầu sóng.

Hoàng hôn trên Vịnh Đá Nhảy.

Những con sóng xô bờ.

Tại vịnh Đá Nhảy, bạn sẽ được tận hưởng
buổi ban mai trên biển, nhìn từng đoàn thuyền
quăng lưới, kéo cả mặt trời lấp loáng cuốn du
khách say mê với cuộc sống yên bình. Ngoài ra,
bạn sẽ có cơ hội khám phá ra những điều thú vị về
cuộc sống của người dân chài nơi đây. Được tận
mắt chứng kiến, được hòa mình vào không khí lao
động hăng say, tràn chề sức sống của họ.

Biển ở Vịnh Đá Nhảy cũng vô cùng tuyệt diệu.
Bãi bằng phẳng, nước trong veo và cát trắng mịn
màng. Mùa hè bạn có thể tắm mát và cảm nhận
từng cơn gió từ biển thổi vào. Đông đến chỉ cần
dạo bộ trên bờ cát phẳng lì và lắng nghe sóng vỗ rì
rào vào vách núi cũng đủ khiến ngưỡi lữ khách
xao xuyến tâm hồn.
Cách Vịnh Đá Nhảy 10km về phía Nam là Mũi
Kê Gà với ngọn hải đăng Kê Gà cổ nhất Đông
Nam Á. Đứng trên ngọn hải đăng Kê Cà nhìn
xuống Vịnh Đá Nhảy hoang sơ hiện ra lung linh
như những viên ngọc. Bạn dường như sẽ bị mê
hoặc trước khúc hát nàng tiên cá khi nghe tiếng
sóng vỗ vào đá tại Vịnh Đá Nhảy. Tất cả tạo nên
một bản giao hưởng rất đổi tự nhiên.
Nhữ Trang
http://dulich.dantri.com.vn/ .- 2014
(ngày 19 tháng 4)
_________________________________________

KHAÙM PHAÙ MAÉT BIEÅN KEÂ GAØ

N

ếu đã quá quen thuộc với những cái tên như
Phan Thiết, Mũi Né…, bạn có thể “bẻ cung”
sang một địa điểm khá thú vị ở Bình Thuận là mũi
Kê Gà.

Vùng biển Kê Gà xinh đẹp có ngọn hải đăng kỳ vĩ.

Vùng biển Kê Gà có cảnh quan hoang sơ,
nước xanh trong, những phiến đá kỳ dị độc đáo và
ngọn hải đăng cổ sừng sững với biển trời, thuộc
địa phận huyện Hàm Thuận Nam, cách thành phố
Phan Thiết khoảng 20 km. Hai ngày cuối tuần với

những trải nghiệm thú vị nơi đây sẽ góp phần ghi
dấu một mùa hè đáng nhớ.
Di chuyển
Kê Gà nằm không xa tuyến đường quốc lộ 1A
tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển từ bất kỳ
điểm xuất phát nào. Nếu đi xe khách hoặc tàu hỏa,
bạn xuống bến xe/ga Phan Thiết rồi bắt taxi hoặc
xe bus số 6 đi Kê Gà - La Gi
Những bạn ở phía Nam có thể đi “bụi” hơn
bằng cách chạy xe máy, từ TP HCM theo quốc lộ
1A đến thị trấn Thuận Nam rẽ phải theo hướng đi
Kê Gà; hoặc chạy quốc lộ 51 đi Vũng Tàu tới Bà
Rịa rẽ đường quốc lộ 55 hướng đi Bình Châu để
tới Kê Gà.
Lưu trú
Tùy theo lịch trình và hứng thú của mình, bạn
có thể chọn nơi lưu trú hợp lý. Gần Kê Gà có một
số resort, bạn nên đặt phòng trước để được giá
tốt. Nếu muốn trải nghiệm cảm giác hòa mình cùng
thiên nhiên thì hãy mang theo lều trại dựng ngay
gần bãi biển để sáng hôm sau đón bình minh tuyệt
đẹp nơi đây. Không muốn nghỉ lại Kê Gà thì có lựa
chọn quay lại Phan Thiết, có rất nhiều khách sạn
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giá từ 200.000 đến một triệu đồng tùy chất lượng,
dịch vụ.
Các điểm tham quan, trải nghiệm
Những bãi đá trắng đủ hình thù, kích thước rải
rác bờ biển do tạo hóa sắp đặt tạo nên phong
cảnh độc đáo. Sóng vỗ dập dồn vào những tảng
đá trông thật kỳ vĩ, sóng xô đá, đá chen cát, nước
biển trong xanh trải dài đến vô tận. Bạn có thể
thỏa thích vùng vẫy tắm, bơi ở gần bờ hoăc lang
thang dọc bãi biển để ghi lại những khoảnh khắc
đẹp.

- 94 Ăn uống
Các khu resort có nhà hàng phục vụ ăn uống
với đa dạng món ăn.
Nếu là chuyến đi phượt, bạn có thể hỏi mua
hải sản của những người dân trong làng chài, thuê
dụng cụ và nhờ nước ngọt để chế biến, và tổ chức
một bữa tiệc ngay sát biển, chi phí sẽ rẻ và trải
nghiệm đáng nhớ.
Hàm Thuận Nam là vùng trồng rất nhiều thanh
long và dừa, đừng bỏ lỡ cơ hội vào tận vườn mua
trái tươi ngon và rất rẻ.

Dịch vụ cano an toàn ra đảo.
Bức tranh tạo hóa sắp đặt ở Kê Gà

Hòn Bà là một hòn đảo nhỏ, có ngọn hải đăng
sừng sững giữa biển trời. Dịch vụ cano ra đảo (do
dân mở) vé khứ hồi là 50.000 đồng/người. Trên
cano có áo phao, thái độ của những người dân rất
thân thiện, chất phác, sẽ đón bạn trở lại bờ khi nào
bạn muốn.
Vùng nước ở chân đảo vô cùng sạch và trong,
bạn có thể chọn cho mình những góc riêng để
ngâm mình thư giãn.
Hải đăng cổ nhất Đông Nam Á này do người
Pháp xây dựng, hoàn thiện năm 1899, là mắt biển
soi đường cho tàu thuyền qua lại khu vực này. Hải
đăng có vẻ đẹp kiến trúc mê hoặc tồn tại cùng thời
gian. Leo 183 bậc cầu thang xoáy trôn ốc, lên tới
đỉnh của hải đăng, ngắm nhìn toàn bộ cảnh biển
bao la mênh mang, sẽ là một cảm giác khó quên.

Lưu ý
Nắng, gió và cát ở Kê Gà có thể ảnh hưởng
tới da bạn, hãy mang theo kem chống nắng và
trang phục phù hợp.
Đừng vội tin những dịch vụ trung gian, hãy
thận trọng tìm hiểu, có thể hỏi biên phòng trên đảo
Hòn Bà, hoặc người dân sống ở làng chài.
Hãy đi du lịch một cách có ý thức, không lấy gì
của thiên nhiên ngoài những bức ảnh, không để lại
gì ngoài những dấu chân, dọn dẹp sạch sẽ và
không xả rác sau khi ăn uống, vui chơi.
Thanh Tuyết
http://dulich.vnexpress.net/ .- 2014
(ngày 25 tháng 6)
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BIEÅN LAGI MÔÙI LAÏ ÔÛ BÌNH THUAÄN

C

ách TP HCM 150 km về phía đông, bãi biển
Lagi mới được du khách biết đến nhiều thời
gian gần đây nên vẫn còn những bãi tắm đậm chất
hoang sơ, bên cạnh nhiều món hải sản đặc biệt.
Nhiều người ví biển xanh Lagi như cô thôn nữ
vừa thức giấc. Bờ biển dài, uốn cong như cánh eo
cô thôn nữ mềm mại, yêu kiều. Mặt biển xanh
trong, lăn tăn gợn sóng như mái tóc buông dài.
Đến Lagi những ngày hè nóng bỏng, hóng từng
cơn gió biển mát lạnh làm ta quên đi những mệt
nhọc thường nhật nơi phố thị xa hoa.
Nét hoang sơ, quyến rũ của biển xanh Lagi.
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Sáng sớm tinh mơ hãy thả lỏng cơ thể để lững
thững tản bộ ngắm nhìn ánh nắng bình minh vàng
rực, len lỏi qua những đám sương chưa kịp tan
biến. Với đôi chân trần hãy nhẹ nhàng cảm nhận
da cát mềm mịn để trân quý vùng biển mặn quê
hương.
Buổi trưa đắm mình trong dòng nước biển
xanh biếc, sau khi thỏa sức với tìm một góc nhỏ
yên tĩnh để thưởng thức cá đục nướng và làm một
giấc trưa thanh bình dưới những hàng dương cổ
kính. Chiều về ngồi trên bờ biển lắng tai nghe
những âm điệu ngọt ngào của từng con sóng biển.
Tối đến ngắm hàng vạn vì sao phản chiếu xuống
biển nước xanh trong. Một ngày trải nghiệm ở biển
xanh Lagi sẽ cho bạn nhiều cung bậc cảm xúc, đôi
khi bất chợt trong lòng len lỏi tình yêu quê hương
biển đảo nồng nàn, cháy bỏng.
Đừng quên cá đục nướng
Là một loại cá đặc trưng của vùng biển Lagi,
cá đục vàng luôn được người dân địa phương và
du khách ưa chuộng, bởi thịt cá có vị ngọt, thơm
ăn kèm bánh tráng cuốn với dưa leo, rau xanh sau
khi thỏa sức vẫy vùng bên dòng nước biển xanh
trong thì không gì bằng.

Thưởng thức đặc sản biển nơi ta đặt chân đến luôn
là cảm nhận đầy thú vị. Ảnh:SGTT

- 95 Cá đục có thân nhỏ, dài 10-15 cm được ngư
dân làng chài đánh bắt trong vùng biển gần bờ.
Đến đây du khách có thể mượn những chiếc thúng
nhỏ, vài cây cần câu tập tành làm dân chài. Sau
khi quăng lưới, ngồi lênh đênh trên thuyền thúng
vừa câu cá đục, vừa ngắm biển xanh Tổ quốc xa
tận chân trời.
Sau khi bắt được cá, ta làm sạch để ráo, giã
nhỏ ớt xanh, thêm ít bột ngọt, muối để ngấm gia vị
khoảng 10 phút là đã sẵn sàng cho cá đục nướng
thơm lừng. Cá ngon khi được nướng trên những
than lửa hồng, vảy cá chuyển sang màu vàng ươm
là có thể thoải mái thưởng thức. Còn gì thú vị hơn
khi ngồi quây quần dưới những rặng dương xanh,
vừa nướng cá, thưởng thức, trò chuyện, vừa lắng
tai nghe những âm thanh êm dịu của gió biển vi vu
và những con sóng nhỏ xô tấp vào bờ.
Thưởng thức gỏi cá mai
Đến Lagi, ngoài thưởng thức nhiều loại hải
sản tươi ngon của xứ biển, có món đặc sản bạn
không nên bỏ qua là gỏi cá mai. Cá mai có vị ngọt,
thịt dai, thơm. Sau khi bắt lên cá được làm sạch,
rút hết xương, cắt phi lê lát mỏng vừa phải sau đó
vắt chanh lên để trong vòng 5-10 phút cho tái chín.
Sau đó đem trộn với rau hành, cà rốt, đậu phộng,
hành phi, muối tiêu…sao cho vừa miệng và hợp
với khẩu vị.
Gỏi cá mai ngon còn nhờ chén nước mắm
chấm cầu kỳ và kỹ thuật của người dân Phan
Thiết. Nước mắm nồng nàn vị biển hòa cùng vị ớt,
vị tỏi cay cay tạo cảm giác khó quên khi thưởng
thức. Bẻ miếng bánh tráng mè, phủ lên trên một
miếng gỏi cá mai thêm một ít nước mắm tỏi ớt.
Cắn một miếng giòn tan, du khách sẽ cảm nhận tất
cả những hương vị nồng nàn của biển Phan Thiết
tan ra nơi đầu lưỡi.
Văn Trãi
http://dulich.vnexpress.net/ .- 2014
(ngày 1 tháng 6)
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NHÖÕNG ÑIEÅ
ÑIEÅM ÑEÁN ÑEÏP KHOÙ CÖÔÕNG ÔÛ BÌNH THUAÄN

V

ới nhiều bãi biển hoang sơ, những đồi cát
vàng rực dưới nắng hay bãi đá cổ nhiều màu
sắc lấp lánh dưới nắng vàng, Bình Thuận luôn là
điểm đến hấp dẫn du khách.
Thiên nhiên ưu ái cho miền đất Bình Thuận
nhiều thắng cảnh đẹp đến mê hồn.
1. Bãi Rạng
Nằm cách thành phố Phan Thiết khoảng 15
km về phía Bắc, bãi Rạng được coi là bãi tắm đẹp
nhất của Phan Thiết với những rặng dừa xanh mát
uốn lượn bên bờ biển nước trong xanh. Nơi đây
còn hấp dẫn với những khối đá ổ ong lộ thiên
khiến khung cảnh nơi đây đẹp như một bức tranh.
Vào mùa hè, nước biển trong xanh đến lạ. Thú vị
nhất là được ngắm cảnh biển nơi đây vào lúc sáng
sớm, phóng tầm mắt ra xa để ngắm những con tàu
đang tấp nập vào ra.

Chiều về, sau khi thỏa thuê nô đùa với sóng
nước mênh mang, ngắm cánh hoàng hôn buông
rực rỡ trên biển và những chiếc thuyền thúng lặng
lẽ vào bờ, du khách có thể thưởng thức những
món hải sản còn tươi rói như mực, ngao, cua, ghẹ,
với những cách chế biến đậm chất Quảng.
2. Đồi cát ở Mũi Né
Nằm ở phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết,
đồi cát bay là điểm đến không thể bỏ qua của du
khách khi ghé thăm miền đất này. Với chiều dài
hàng km, sau mỗi đợt gió, hay sau mỗi đêm, cát ở
đây lại thay đổi hình dạng. Chính vì vậy mà nó còn
có tên là đồi cát bay. Đến đây bạn còn được thỏa
sức nô đùa trên những đồi cát vàng óng trải dài
bất tận, tham gia vào các trò trượt cát hoặc tản bộ.
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Đồi cát vàng trong ánh hoàng hôn. Ảnh: Trương Hữu Toàn

Vào lúc hoàng hôn, nơi đây thu hút rất nhiều
các bạn trẻ đến để trải nghiệm không gian yên
tĩnh, đón những làn gió biển thổi vào. Thời điểm
thích hợp để tham quan đồi cát vàng vào khoảng
5h sáng hoặc 4h chiều.
3. Hòn Rơm
Cách thành phố Phan Thiết khoảng 28 km,
Hòn Rơm đẹp quyến rũ với bãi biển uốn lượn, gối
đầu lên những đồi cát vàng óng bên rặng dừa
xanh mát. Du khách đến đây bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp
nguyên sơ, nước biển xanh trong vắt, những đợt
sóng êm ả và không có những rạn đá ngầm. Vào
mỗi buổi sáng sớm hay khi hoàng hôn buông
xuống, bạn có thể ngắm cảnh biển đẹp như tranh
vẽ.
4. Hòn Ghềnh
Nằm ở ngoài khơi, cách Mũi Né khoảng 1km,
hòn Ghềnh trông xa như một con rùa biển khổng
lồ đang tiến vào bờ. Cao hơn mực nước biển
khoảng 30 mét, hòn Ghềnh vẫn là một ốc đảo
hoang sơ với những lùm cây hoa dại, ghềnh đá và
nhiều loài chim sinh sống. Xung quanh đảo là
những hòn đá nhỏ chồng chất lên nhau tạo nên
cảnh quan kỳ thú, hấp dẫn du khách.
Đến đây, du khách sẽ được ngắm những rạn
san hô dưới làn nước trong vắt hay ngắm nhìn
cảnh biển từ đỉnh hòn Ghềnh, cả một vùng biển
trời bao la được thu trọn vào trong tầm mắt. Vào
buổi chiều, hoàng hôn phủ trên biển, với sắc vàng
cam, đỏ tuyệt đẹp... Để đến được Hòn Ghềnh, bạn
sẽ mất 10 phút lênh đênh trên biển bằng những
chiếc ghe nhỏ của ngư dân, hoặc đặt dịch vụ từ
khách sạn.
5. Gành Son

Các mõm đồi đất đỏ đặc sắc của Gành Son. Ảnh: Lê Bích

- 96 Nằm cách thành phố Phan Thiết khoảng 80km
về phía Bắc, gành Son với những bãi đất màu đỏ
rất đẹp mắt. Từ trên gành có thể nhìn thấy toàn
cảnh sinh hoạt ấm cúng, nhộn nhịp của làng chài.
Màu đỏ của đá, màu xanh của biển như hoà lẫn
vào nhau tạo nên một khung cảnh thiên nhiên lý
thú.
Vào buổi sáng sớm hay chiều về, biển rất êm,
tĩnh lặng. Từ trên gành, du khách có thể ngắm bao
quát quang cảnh xung quanh, thấy cuộc sống
nhộn nhịp của làng chài.
6. Bãi đá Cổ Thạch
Giữa biển khơi, một bãi đá với nhiều màu sắc
nâu vàng, tím, trắng, lam, hồng, đỏ... như tác
phẩm nghệ thuật được thiên nhiên ưu đãi cho
vùng đất Tuy Phong đã trở thành nơi hấp dẫn du
khách.
Đá có nhiều kích thước, hình dạng lớn nhỏ
khác nhau với nhiều màu sắc mỗi khi có sóng và
ánh nắng mặt trời, cả bãi đá lại trở nên long lanh,
huyền ảo. Theo các nhà nghiên cứu, những viên
đá ở đây đa dạng và có nhiều màu sắc là do tác
động của thủy triều, hải lưu, nước biển… được
đẩy từ lòng biển rồi trồi, nhô lên bờ, bào qua, bào
lại, năm này qua tháng khác mà thành.
7. Đảo Phú Quý
Nằm ở ngoài khơi Bình Thuận, đảo Phú Quý
được nhiều người biết đến là một trong những hòn
đảo đẹp ở biển Đông, cách Phan Thiết 100 km. Du
khách có thể tham quan những ngôi chùa lớn
được công nhận là di tích lịch sử văn hóa trên đảo.
Ngoài ra, bạn còn được ngắm những rạn san hô
rất đa dạng, rực rỡ sắc màu và thỏa thích tắm ở
những bãi biển hoang sơ với làn nước trong veo.
8. Cù Lao Câu

Vẻ đẹp của Cù Lao Câu. Ảnh: Nguyễn Đình Thành

Nằm cách bờ biển khoảng 9 km, Cù Lao Câu
được bao bọc xung quanh bởi hàng vạn khối đá.
Để đi từ đất liền ra đảo hết hơn 1 tiếng lênh đênh
trên biển. Đến đây, bạn sẽ ngỡ ngàng bởi khung
cảnh đẹp như tranh vẽ trên hòn đảo vắng người
này. Có hàng nghìn khối đá với hình thù và màu
sắc độc đáo, những bãi biển đẹp và lặng sóng
nằm trong những hõm núi đá kỳ lạ. Du khách có
thể ngắm những rặng san hô và các loài cá màu
sắc dưới làn nước biển trong vắt.
Anh Phương
http://dulich.vnexpress.net/ .- 2014
(ngày 15 tháng 6)
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VEÛ ÑEÏP KYØ BÍ CUÛA THAÙP POÂ SAH INÖ
ến Bình Thuận, du khách khó có thể bỏ qua
một điểm du lịch hấp dẫn với vẻ đẹp hoang
sơ, bí ẩn và tâm linh. Đó là tháp Po Sah Inư hay
còn gọi là Tháp Chăm Phố Hài.
Tháp Po Sah Inư là một nhóm di tích đền tháp
Chăm còn sót lại của Vương quốc Chăm Pa xưa,
nằm trên đồi Bà Nài, thuộc phường Phú Hài, cách
trung tâm thành phố Phan Thiết 7 km về hướng
đông-bắc.

Đ

Vẻ đẹp hoang sơ của tháp Po Sah Inư.

Nhóm đền tháp Po Sah Inư được xây dựng
cách đây hơn 1.200 năm đến nay chỉ còn 3 tháp
chính, vừa, nhỏ, hay còn gọi là Tháp A, tháp B,
Tháp C. Tháp từng là biểu tượng thời cực thịnh
của vương quốc Chăm từ thế kỷ thứ VIII đến thế
kỷ thứ IX. Ở đây là nơi thờ thần Shiva, sau đó thờ
thêm công chúa Po Sha Inư. Ngoài ra, thần lửa và
bò thần Nandin cũng được thờ tại tháp.
Đến với tháp Po Sah Inư, du khách có thể cảm
nhận được kiến trúc tháp độc đáo, tinh tế của các
cụm tháp. Điêu khắc theo cách trang trí đặc trưng
của người Chăm xưa tạo nên vẻ uy nghiêm và kỳ
bí. Tháp tọa lạc trên đồi Bà Nài, đỉnh cao nhất là
lầu Ông Hoàng được nhiều người biết đến qua thi
ca Hàn Mặc Tử.
Từ trên cao nhìn xuống xung quanh ngắm
nhìn cảnh đẹp thiên nhiên. Phía trước là biển
xanh, phía sau hướng về thành phố Phan Thiết.
Khách du lịch khi đặt chân đến sẽ thấy thư thái bởi
tháp nằm trên vùng có địa thế đẹp, có cơ hội khám
phá vùng đất tâm linh và thưởng thức cảnh đẹp
hữu tình.

Con đường dài lên tháp rất đẹp và yên tĩnh.
Phía trước của tháp.

Hoa giấy trần ngập xung quanh tháp.

Hiện nay, tháp Po Sah Inư được công nhận là
di tích cấp quốc gia và là một điểm du lịch hấp
dẫn, thu hút nhiều khách thăm quan bởi vẻ đẹp
nguyên thủy, thêm phần linh thiêng. Tại đây, còn
giữ lại các di tích thờ cúng của người Chăm xưa.
http://news.zing.vn/ .- 2014
(ngày 26 tháng 6)
Kiến thúc độc đáo của người Chăm xưa.
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PHAÁN KHÍCH VÔÙI TROØ CAÛM GIAÙC MAÏNH PHI MOÂ TOÂ, OÂ TOÂ
TREÂN NHÖÕNG “ÑÖÔØNG CONG”

K

hu du lịch Mũi Né, Bình Thuận đã hút hồn biết
bao du khách trong và ngoài nước, bởi những
sóng cát vàng, mịn tuyệt đẹp mỗi khi bình minh
lên, hay hoàng hôn xuống - thời điểm ông mặt trời
vội vàng “trốn” rất nhanh sau những "đường
cong"…
Để chinh phục sa mạc tuyệt đẹp và mặt nước
bao la xanh biếc, tốt nhất là bạn nên dùng đến
những chiếc mô-tô, ô tô chạy trên cát và thuyền.
Vì nước rất sâu, nguy hiểm, nên tốt nhất là không
nên tắm ở bàu này.
Có rất nhiều xe mô-tô, ô tô nhiều màu sắc
khác nhau chờ sẵn, để phục vụ nhu cầu khám phá
các triền cát. Nếu đủ tự tin và biết lái xe, bạn có
thể tự rồ ga, phóng nhanh trên những triền cát, tự
cảm nhận hơi nóng của cát, của mặt trời phả vào
mặt. Bằng không, bạn nên thuê xe có người lái, an
toàn hơn, nhưng cảm giác mạnh cũng lớn hơn.
Quen xe, quen địa hình, lại “rèn luyện” thường
xuyên nên, các lái xe ở đây có thể khiến tim bạn
như muốn văng ra ngoài, khi xe chao nghiêng, ôm
theo triền cát, hay khi xe lao như bay lên đỉnh
động cát cao vút. Khi ấy, trước mắt chỉ thấy nền
trời xanh ngắt, để rồi lên tới đỉnh động cát, cả
không gian vỡ oà trước mắt, trời xanh, nước xanh,
cát trắng uốn lượn vô cùng huyền diệu.
Một trong những trò mạo hiểm, khiến du
khách, nhất là người nước ngoài thích nhất chính
là màn phi xe mô tô, ô tô từ trên đỉnh động cát
xuống. Những tiếng hét, tiếng cười vang động theo
những triền cát trài dài, trắng mịn.
Nói tới nắng và cát, ai cũng nghĩ ngay là sẽ rất
nóng. Nhưng không, cát trắng ở đây rất lạ, không
hề nóng bỏng. Người ta lý giải rằng, do gió, và do
cát dịch chuyển liên tục nên cát ở đây không hề
nóng bỏng, dù nắng không hề nhẹ.

Trượt xuống thì thích, leo lên rất oải...

Rất nhiều người thử cảm giác mạnh với trò phi xe
mô tô, ô tô từ đỉnh động cát xuống

Những chiếc mô tô khủng đang chờ những vị khách
thích cảm giác mạnh

Du khách thích thú với màn cưỡi đà điểu tại Khu du
lịch Bàu Trắng

Hương Huyền
http://www.anninhthudo.vn/ .- 2014
(ngày 10 tháng 4)
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SEÕ COÙ DÒCH VUÏ THUÛY PHI CÔ TAÏI MUÕI NEÙ

N

gày 11-4, một nguồn tin cho biết UBND tỉnh
Bình Thuận đã đề nghị Công ty Cổ phần Hàng
không Hải Âu sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý
có liên quan đến dự án thủy phi cơ tại Mũi Né để
UBND tỉnh Bình Thuận xem xét phê duyệt.
Trước đó, đại diện các sở, ngành của tỉnh đã
nghe công ty này trình bày dự án cung cấp thủy
phi cơ phục vụ du lịch cao cấp tại Phan Thiết, Bình
Thuận. Hãng hàng không tư nhân này dự kiến sử
dụng ba chiếc thủy phi cơ.
Được biết dịch vụ thủy phi cơ của Công ty Cổ
phần Hàng không Hải Âu là dịch vụ thủy phi cơ
đầu tiên liên quan đến hoạt động hàng không vì
mục đích thương mại được Cục Hàng không Việt
Nam cấp giấy phép kinh doanh. Theo dự kiến, loại
máy bay được Công ty Cổ phần Hàng không Hải
Âu đầu tư đưa vào khai thác tại Phan Thiết là loại

thủy phi cơ Cessna Caravan 208B EX đời mới
nhất do Mỹ sản xuất, có khả năng hạ cánh đồng
thời trên đường băng mặt đất và trên nước.
Dự kiến thủy phi cơ sẽ thực hiện khai thác mỗi
ngày theo lịch trình từ TP.HCM - Mũi Né - Nha
Trang và ngược lại. Tại Phan Thiết, thủy phi cơ sẽ
hạ cánh trên biển Mũi Né, tại TP.HCM thì hạ cánh
trên sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Cam Ranh
là nơi hạ cánh tại Nha Trang. Ngoài ra, thủy phi cơ
còn thực hiện dịch vụ bay ngắm cảnh trên bầu trời;
bay dịch vụ phục vụ sự kiện, chụp ảnh, y tế; bay
chuyến theo từng hợp đồng riêng lẻ khác;…
Phương Nam
Pháp luật TP.HCM.- 2014.- Số 92
(ngày 12 tháng 4).- Tr.3
_________________________________________

VEÀ PHAN THIEÁT THÖÛ THAÙCH VÒ GIAÙC VÔÙI MOÙN DOÂNG CAÙT

D

ông là món đặc sản của vùng đất Phan Thiết,
Bình Thuận. Đến Phan Thiết mà chưa ăn
dông thì coi như chưa đến. Tuy vậy, nếu chưa
từng thưởng thức những món ăn từ bò sát, có thể
bạn sẽ cần chút can đảm để thử một lần trải
nghiệm món ăn độc đáo này.
Dông là loài bò sát sống chủ yếu ở các sa
mạc, đồi cát. Dông có khả nương nhịn uống nước
lâu ngày, sinh trưởng tốt trong môi trường nắng
nóng và khô nên còn được gọi là vua của đồi cát.

Dông vốn được mệnh danh là ông vua của đồi cát

Dông có thể chế biến thành nhiều món ngon
như dông nướng, dông xào sả ớt, gỏi dông, dông
nấu dưa hồng, món nào cũng ngon và khó quên.
Thịt dông tắng như thịt gà nhưng săn hơn, mềm và
ngọt.
Con dông - Đặc sản vùng Phan Thiết

Dông từ lâu đã được coi là món ăn đặc sản
của Phan Thiết nên ngoài việc đánh bắt tự nhiên,
ngày nay ở Phan Thiết đã hình thành nhiều trang
trại nuôi dông. Khi đưa dông về trang trại, người ta
vẫn tạo cho chúng môi trường sống riêng và chăm
chút bảo vệ chúng. Bởi dông thường đào hang và
sống trong hang nên để tránh trường hợp dông
đào hang sâu rồi xổng mất, người nuôi dông phải
làm âm tường sâu dưới mặt đất 1,5 m, phía trên
bờ tường cũng phải cao hơn 1,2 m để dông không
thể leo ra ngoài.

Dông nướng
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Dông nướng là món dễ chế biến đồng thời có
hương vị dễ thưởng thức hơn cả. Dông chọn con
chắc thịt, nặng chừng 300 gr. Khi bắt dông sống,
người chế biến sẽ nhan chóng bẻ gẫy xương lưng
để dông không giãy. Dông sau khi làm sạch da
được ướp với muối ớt, sa tế khoảng 15 phút rồi
đem nướng trên than hồng đến khi thịt săn lại, hơi
ngả màu vàng, tỏa hương thơm ngào ngạt là dông
đã chín. Miếng thịt dông mềm mà chắc, ngọt và
đậm đà, dùng làm mồi nhậu với xị rượu hay vại bia
trong những ngày hè oi ả quả là ngon "số dzách".

Gỏi dông

Gỏi dông cũng là món ăn được du khách ưa
chuộng không kém dông nướng. Để làm gỏi, dông
để nguyên xương được bằm nhỏ, xào chín và trộn
với cóc hoặc xoài xắt chỉ, rau thơm, đậu phụng
rang dòn, nước mắm pha và đặc biệt phải có lá
xào dông, một thứ lá trông giống lá chùm ruột non,
sống trên vách đá vùng khô hạn, mùi thơm thoảng
vị chát. Gỏi dông ăn với bánh tráng nướng, thứ
bánh tráng dày, nhiều mè, nướng vàng rụm, xúc
mãi không chán.

- 100 Chả dông

Chả dông cũng dùng thịt dông bằm nhuyễn rồi
giã cùng nhiều loại gia vị như: ớt, hành, tiêu, tỏi,
mỡ heo, dầu ăn. Sau đó, người ta còn trộn thêm
một ít nấm mèo và bách thảo đã cắt nhỏ, dùng
bánh tráng mỏng cuốn hỗn hợp này thành nhiều
cuốn bằng ngón tay rồi bỏ vào chảo dầu chiên
giòn. Chả dông dùng làm mồi nhậu ngon mà làm
món đưa cơm cũng vô cùng hợp lý.

Canh chua dông

Sau cuộc rượu, người sành ăn còn muốn húp
chén cháo dông nóng hổi. Thịt dông làm cháo
cũng được giã nhuyễn, thường được để thêm ra
từ thịt làm chả. Trước khi nấu cháo, thịt dông cũng
được xào qua với dầu ăn rồi đun sôi. Gạo để nấu
cháo cũng phải chọn loại gạo thơm, ngâm sơ với
nước lã rồi đổ vào nồi nước thịt sôi, nêm mắm
muối, mì chính, hành tiêu cho vừa vặn là đã có nồi
cháo ấm áp dành bồi bổ cơ thể.
Món ngon từ miền cát biển giản dị vậy thôi
nhưng đã níu hồn bao lữ khách quay lại mảnh đất
nắng gió này.
http://vietnamnet.vn/ .- 2014
(ngày 23 tháng 6)

______________________________________

MOÁI TÌNH VIEÄT ÑOÄC ÑAÙO CUÛA OÂNG THÔÏ XAÂY ÑAN MAÏCH

D

uyên số vượt qua mọi không gian. Lúc ấy tôi nói
tôi hiểu còn bà Sang nói bà ấy hiểu, nhưng hai
trái tim như đã chung nhịp với nhau rồi. Yêu bà ấy, tôi
đã quay lại VN và yêu đất nước này.
“Very, very interesting!” (Rất hấp dẫn!), tôi chỉ có
thể nói như vậy về VN và tôi muốn cuối đời mình
được an nghỉ tại đây” - ông già Kurt Lender Jensen,
78 tuổi, người Đan Mạch, thổ lộ.
Chếch về phía tây nam đồi điện gió (huyện Tuy
Phong, tỉnh Bình Thuận), bên kia quốc lộ 1, gần khu
nghĩa trang trên đồi cát hoang vắng là một cụm 4
ngôi nhà nhỏ xinh xắn với kiến trúc “không giống ai” nổi bật lên giữa màu xanh của nhiều loại cây.

Ông Kurt tự tay xây dựng các công trình trong khu đất,
trong ảnh là ông đang xây dựng một nhà vệ sinh mới Ảnh: DUY THANH
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Hoa nở trên đồi cát nóng
Những ngôi nhà hai mái thoai thoải lợp ngói
màu ghi, không cao lắm, không rộng lắm, được
xây dựng gần giống một kiểu. Cái này là nhà làm
việc kiêm… phòng ngủ. Cái kia là bếp. Hai cái nhỏ
hơn để ngồi uống cà phê và ngắm nắng. Kể cả cái
chuồng gà cũng được xây dựng với kiểu dáng
tương tự.
Trước những ngôi nhà ấy và dọc các lối đi là
những dàn bông giấy, các chậu hoa sứ hay hàng
rào dâm bụt rực rỡ hoa.

- 101 năm làm nghề thợ xây dựng. Năm 1992, khi đã 56
tuổi, ông lần đầu tiên sang Việt Nam du lịch và gặp
“tình yêu sét đánh” với bà Sang (lúc bấy giờ đã 45
tuổi) tại Sài Gòn. Ngay trong năm ấy, ông đã quay
lại VN và đón bà Sang về Đan Mạch chung sống.

Một cái chuồng nhỏ để cho gà ấp được xây dựng
bên nhà vệ sinh của gia đình ông Kurt
Ảnh: DUY THANH

Các loài hoa khoe sắc trên mảnh đất vốn chỉ có cát
và cỏ bao đời nay - Ảnh: DUY THANH

“Nắng đã thức dậy rồi đấy, đẹp quá!”, ông Kurt
hướng đôi mắt xanh lam dưới hàng chân mày đã
bạc trắng nhìn về phía hàng cây xanh trong vườn
đang xào xạc dưới ánh nắng ban mai, nói bằng
tiếng Việt lơ lớ.
Đón lấy ly cà phê sữa nóng còn bốc khói từ
tay người vợ - bà Tiêu Thị Ngọc Sang (67 tuổi) vừa pha xong và bưng từ bếp ra chòi “ngắm
nắng”, ông Kurt nói: “Nắng sớm giống như
Vitamin, làm việc trong nắng ban mai thì khỏi phải
đi bác sĩ, bà Sang à”. Ông ăn nhanh đoạn bánh mì
phết với phô mai “Đầu Bò” rồi bảo bà Sang bật cầu
dao điện mở máy bơm nước.
Đã sắp 80 tuổi, bước đi ông Kurt không còn
nhanh, nhưng vẫn chắc. Ông kéo vòi nước tưới
cho từng gốc cây trong vườn, từ cây ăn trái đến
cây rừng, còn bà Sang cũng phụ chồng tưới
những luống hoa và ném cho đàn gà nắm thóc.
Dù nắng mỗi ngày một gay gắt hơn, mồ hôi
chảy ròng xuống hai gò má đã đỏ hồng và thấm
ướt lưng áo, ông vẫn say sưa với công việc của
mình. “Những ngôi nhà này, hầu như một mình tôi
làm trăm phần trăm đấy” - Kurt “khoe”.
Thật khó tin, nhưng đó là sự thật. Một mình
ông tính toán từ diện tích căn nhà định xây cần
bao nhiêu gạch, bao nhiêu xi-măng, bao nhiêu gỗ,
bao nhiêu bù-loong, ốc vít… rồi nói bà Sang điện
thoại “đặt hàng” cho người ta chở tới.
“Đóng vai chính” trong xây cầu treo Đan
Mạch
Kurt kể ông từng làm thủy thủ trên các chuyến
tàu biển chở khách du lịch tham quan khắp nơi
trên thế giới, từng làm ngư dân và sau đó có nhiều

Mối tình… chôm chôm
Bà Tiêu Thị Ngọc Sang vốn là một thợ uốn
tóc ở Lý Sơn (Quảng Ngãi), sau đó xuống Sài
Gòn bán trái cây.
Một ngày năm 1992, một vị khách nước
ngoài đến quầy trái cây của bà mua chôm
chôm, cứ vài giờ ông khách lại đến mua và
trong ánh mắt ông ấy có gì khác lạ khiến người
thiếu phụ góa chồng xốn xang. Khi được mời
đến phòng khách sạn ông ở, bà Sang thấy trong
tủ lạnh đầy chôm chôm, mà qua một người bạn
phiên dịch là ông mến cô bán trái cây nên mua
chứ ăn không nhiều!
Dù bất đồng ngôn ngữ, họ yêu nhau từ đó.
Bà Sang nói đến năm 1996 thì hai ông bà
quyết định trở về VN và mua một rẫy trồng cà phê
ở thị xã Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) để làm ăn. Bà
kể: Đó là một vùng đất hẻo lánh, những con suối
đầy nước hung dữ nhưng không có cầu, người
dân đối mặt với nhiều khó khăn nguy hiểm.
Trong một chuyến về Đan Mạch, dượng Hai
(tên trìu mến mà bà dành để chỉ người chồng) đã
xin được 500m cáp cầu treo cũ, rồi liên lạc nhờ
một hãng tàu vận tải chở đến Singapore, lãnh đạo
hãng này gởi tàu khác chở về cảng Sài Gòn mà
không tốn đồng nào.
"Hai vợ chồng tôi phối hợp với chính quyền địa
phương và huy động người dân cùng làm cái cầu
treo tại xã Lộc Thành của Bảo Lộc. Dượng Hai là
người thiết kế, chỉ đạo và trực tiếp thi công.
Khoảng 1 tháng sau, chiếc cầu treo dây văng, sàn
ván gỗ dài 65m, rộng 1,2m hoàn thành trong sự
ngạc nhiên và vui sướng của dân làng”, bà Sang
nói.
Lấy tấm giấy khen đã ố màu của UBND TP Đà
Lạt (tỉnh Lâm Đồng) “khen tặng ông Kurt Lender
Jensen, cố vấn của Đại sứ quán Vương quốc Đan
Mạch, về thành tích tích cực tham gia xay dựng
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cầu treo tại xã Tà Nung - Đà Lạt” năm 1999 đưa
chúng tôi xem, bà Sang cho hay: “Sau thành công
của việc xây dựng chiếc cầu treo đầu tiên, dượng
Hai đã dành trọn tâm huyết cho việc xây dựng cầu
treo ở những vùng hẻo lánh".
Về mình, bà nói luôn đi theo phục vụ chồng,
vừa làm phiên dịch, vừa lo chạy vật tư lẫn chạy ăn
cho mấy chục con người, nhưng không có lương.
Với sự hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ, Đại
sứ quán Đan Mạch tại VN, ông Kurt cho biết từ
năm 1996-2001, vợ chồng ông đã “đóng vai chính”
trong việc xây dựng 23 chiếc “cầu treo Đan Mạch”
tại hai tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk và 5 ngôi nhà cho
trẻ khuyết tật ở Lâm Đồng, Ninh Thuận.
Ông Kurt mở máy tính cho chúng tôi xem
những hình ảnh cách đây 15-17 năm, khi hai vợ
chồng ông còn trẻ, cùng với những người dân xây
dựng những chiếc cầu treo ở Cát Tiên, Đạm Bri,
Gia Lâm, Lộc Châu, Lộc Ngãi, Lộc Sơn, Tà Nùng,
Yang Meo…
Ước nguyện cuộc đời
Ông Kurt thổ lộ: "Anh biết không, tôi mà có
nhiều tiền, có sức khỏe là tôi sẽ xây dựng ở mảnh
đất này thêm nhiều ngôi nhà như tôi đã xây. Để
chi? Cho những trẻ em khuyết tật đến đây nghỉ
dưỡng một thời gian nhất định trong năm. Tôi cũng
muốn làm cho vùng cát nóng hoang mạc này
thành một nơi mà du khách trên các chuyến xe đò
có thể dừng chân nghỉ ngơi, uống nước, thậm chí
có thể lưu trú và tham quan cây cối, vật nuôi” - ông
Kurt không giấu giếm ý định.
Bà Sang thì mỉm cười: “Hai vợ chồng giờ
nghèo quá, mỗi tháng ông ấy được phía Đan Mạch
trợ cấp 1.000USD tiền già, tôi thì trước đây cũng
được 900USD/tháng, nhưng một năm nay thì họ
cắt rồi vì lâu quá không về bên đó. Bây giờ thì chỉ
bán ba thứ lặt vặt như mì gói, lon nước, thùng bia
để nuôi… mơ mộng của ổng”.

- 102 “Vậy mà nhà vệ sinh xây xong chẳng bao lâu
thì bị tháo trộm hết các bóng đèn, cả bồn chứa
nước cũng biến mất. Ở đây trộm nhiều quá, họ bắt
cả đàn gà, mấy chục cây đòn tay tôi mua về họ
cũng chở mất hết. Có kẻ xấu đấy, nhưng tôi tin là
có rất nhiều người tốt”, ông nói.
Góp vào “chuyện ít vui”, bà Sang cho biết
mảnh đất rộng khoảng 1,5ha mà vợ chồng bà
đang “cắm dùi” được họ mua lại của một người
dân địa phương năm 2012 với giá 140 triệu đồng.
“Đây là lần thứ tư tôi mua đất kể từ năm 2010
và lần nào cũng không yên ổn. Lần đầu thì một
người dân ở khu Bình Tiên của Ninh Thuận bán
đất cho vợ chồng tôi với giá 800 triệu đồng, tôi đưa
trước 400 triệu, khi đi làm giấy tờ ở xã mới vỡ lẽ
đất nằm trong qui hoạch du lịch. May mà sau đó
ông ta trả lại 300 triệu đồng, còn lại “xù”. Rồi tôi
cũng đi mua đất, thuê đất ở Hòa Phú, Hòa Minh
(huyện Tuy Phong) nhưng cũng không xong. Đến
khi mua được miếng đất này, tưởng là êm, ai dè
chính quyền cho biết là đất lấn chiếm, tôi phải làm
hồ sơ xin thuê 49 năm nhưng đến nay vẫn chưa
xong”, bà Sang nói.
Chiều 12-6, Bí thư Huyện ủy Tuy Phong
Nguyễn Hoài Anh đã đến thăm vợ chồng ông Kurt
bà Sang và hứa sẽ quan tâm đến trường hợp đất
đai của ông bà khiến "ông già Đan Mạch" rất xúc
động.
Một niềm đau đáu khác là chuyện “thường trú”
của ông Kurt. “Bây giờ cứ mỗi sáu tháng tôi phải
vào tận trong TP Phan Thiết cách cả 100km để gia
hạn visa cho ông ấy. Liệu có cách nào tạo điều
kiện cho chồng tôi thường trú ở đây không, vì cả
hai chúng tôi cũng đã quá lớn tuổi rồi?”, bà Sang
hỏi như van.
Đề xuất cho vợ chồng ông Kurt thuê đất lâu
năm
Ông Trương Văn Thanh (phó chủ tịch UBND
xã Chí Công) cho biết khi phát hiện vợ chồng
ông bà xây dựng các công trình trái phép, dù rất
thương khi nghe họ kể về những gian truân
trong quá trình định cư, nhưng xã vẫn phải lập
biên bản xử phạt theo quy định.
Sau khi nhận được đơn xin thuê đất của bà
Sang, đoàn công tác liên cơ quan của xã Chí
Công và huyện Tuy Phong đã đến kiểm tra, xã
đã đề nghị huyện tạo điều kiện cho bà Sang
thuê đất.

Ông Kurt và bà Sang trò chuyện với khách trong
ngôi nhà ngắm nắng - Ảnh: DUY THANH

Thế nhưng Kurt không phải không có bức xúc.
Ông nói rất buồn khi một chiếc xe khách dừng
trước nhà ông thì hành khách nhào xuống ven
đường để “xả thải” vào các bụi cây mà ông chăm
sóc hằng ngày. Thấy vậy, ông xây một cái nhà vệ
sinh 4 phòng ở sát đường cho mọi người “giải
quyết” khi những chiếc xe dừng lại.

“Tuy nhiên sau đó UBND huyện cho biết là
quy hoạch sử dụng đất của xã chưa được phê
duyệt nên tạm thời đình chỉ các dự án cho thuê
đất. Khi qui hoạch được phê duyệt, tin rằng
nguyện vọng của ông bà sẽ được giải quyết”,
ông Thanh nói.
Duy Thanh, Châu An
http://tuoitre.vn/ .- 2014
(ngày 13 tháng 6)
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