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I. CHÍNH TRN - KINH TẾ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Bình Thuận:
“XÂY DỰNG HUYỆN ĐẢO PHÚ QUÝ XỨNG ĐÁNG LÀ ĐẢO TIỀN TIÊU CỦA TỔ QUỐC”
Sau khi nghe báo cáo tóm tắt về tình hình phát
triển kinh tế, quốc phòng an ninh, trật tự xã hội và
những kiến nghị của huyện đảo với Trung ương,
đồng chí Tổng Bí thư đã hoan nghênh sự nỗ lực
của các cấp ủy Đảng, chính quyền và bà con nhân
dân trong xây dựng, phát triển kinh tế, vươn khơi
đánh bắt hải sản gắn với bảo vệ chủ quyền biển
đảo Tổ quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm và làm
việc tại huyện đảo Phú Quý ngày 3-7.

N

gày 3-7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và
Đoàn công tác Trung ương đã làm việc với
huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Đồng chí
Tổng Bí thư đề nghị huyện đảo Phú Quý thực hiện
tốt công tác xây dựng Đảng; xây dựng huyện đảo
Phú Quý xứng là đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Trước đó, đồng chí Tổng Bí thư cũng đã giành
thời gian thăm và làm việc với cán bộ, nhân dân;
tặng quà cho gia đình chính sách ở xã Tam Thanh,
một trong 3 xã của huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình
Thuận.
Ngọc Tân // http://bienphong.com.vn/ .- 2014
(ngày 4 tháng 7)
Các báo cùng đưa tin: Thanh niên Số 185,
Đại đoàn kết số 185, Nhân dân Số 21471

_________________________________________

BÌNH THUẬN CẦN PHÁT HUY LỢI THẾ LÀ 1 TRONG 3 ĐNA PHƯƠNG
CÓ NGƯ TRƯỜNG LỚN NHẤT

N

gày 4-7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã
có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh
Bình Thuận, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm
vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh
và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống
chính trị trên địa bàn, theo tinh thần Nghị quyết
Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết, kết luận
của Trung ương và nghị quyết của Tỉnh ủy.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng cây lưu niệm tại Bảo
tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận

Báo cáo của Tỉnh ủy Bình Thuận do đồng
chí Huỳnh Văn Tí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí
thư Tỉnh ủy trình bày, khẳng định: Bình Thuận

có diện tích tự nhiên gần 8.000km2, bờ biển dài
192km, vùng lãnh hải rộng 52.000km2. Năm
2014, Bình Thuận tập trung ổn định kinh tế vĩ
mô, kiểm soát lạm phát; tháo gỡ khó khăn cho
sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt tốc độ tăng
GRDP 8,7%, sản lượng lương thực 710.000
tấn, thu ngân sách Nhà nước 6.466 tỷ đồng...
Thực hiện các nghị quyết, kết luận, chủ
trương của Trung ương và Tỉnh ủy, 6 tháng đầu
năm 2014, trong điều kiện còn nhiều khó khăn,
nhưng với nỗ lực cao của Đảng bộ, chính quyền
và nhân dân, tình hình chung của tỉnh tiếp tục
ổn định, nhiều mặt có chuyển biến tích cực. Hầu
hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đều đạt
cao hơn cùng kỳ năm trước. Tổng sản phẩm
trong tỉnh tăng 8,6% (cùng kỳ năm trước tăng
6,6%). Sản xuất công nghiệp tiếp tục trên đà
phục hồi và đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn; sản
xuất nông nghiệp và hoạt động du lịch tiếp tục
phát triển; hoạt động thương mại, tín dụng, xuất
khẩu đạt kết quả cao hơn so với cùng kỳ năm
trước. Địa phương đã tập trung tháo gỡ khó
khăn, thúc đẩy tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản,
nhất là các công trình trọng điểm.
Đặc biệt, địa phương đã tập trung chỉ đạo
xử lý dứt điểm kịp thời và có hiệu quả một số vụ
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gây rối, những vấn đề phát sinh 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 của Việt Nam.
Công tác xây dựng Đảng được Tỉnh ủy và
cấp ủy các cấp chỉ đạo khá toàn diện và tiếp tục
đổi mới trong phương pháp thực hiện Nghị
quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng
Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính
trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; các biện
pháp phòng, chống tham nhũng và thực hành
tiết kiệm, chống lãng phí được tiếp tục đẩy
mạnh triển khai và đạt kết quả tích cực.
Chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị
các cấp nhìn chung tiếp tục nâng lên, thể hiện rõ
hơn sự quyết tâm, dồn sức triển khai thực hiện
những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, kể cả
nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.
Sau khi nghe ý kiến của các ban, bộ, ngành
Trung ương và địa phương, Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận buổi làm
việc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao tấm ảnh Bác Hồ tặng
lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Tổng Bí thư hoan nghênh tỉnh Bình Thuận
đã làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ đợt kiểm
tra, nhất là chuẩn bị nội dung báo cáo tại buổi
làm việc rất công phu, khoa học, khái quát được
những vấn đề chung nhưng cũng thể hiện rõ
tính cụ thể, có dẫn chứng, ví dụ sinh động.
Tổng Bí thư khẳng định: Bình Thuận đã nỗ
lực, quyết tâm cao và đạt được những kết quả
khá toàn diện trong phát triển công nghiệp, nông
nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng
Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng khi được chứng
kiến sự phát triển của Bình Thuận thời gian qua;
nhất là những đổi thay về diện mạo của Thành
phố Phan Thiết và các xã thực hiện chương
trình xây dựng nông thôn mới.
Tổng Bí thư khẳng định: Bình Thuận đã phát
triển đúng hướng, hiệu quả; chuyển dịch cơ cấu
kinh tế hợp lý; tăng trưởng 8,6%, so với tình
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hình chung, bối cảnh chung thì đó là kết quả
đáng trân trọng, thể hiện sự phấn đấu, nỗ lực
lớn của Đảng bộ và nhân dân địa phương. Đặc
biệt, Tổng Bí thư ghi nhận việc địa phương đã
biết cách khai thác ngày càng tốt hơn lợi thế,
tiềm năng, thế mạnh phục vụ quá trình xây
dựng, phát triển kinh tế-xã hội, như: Phát triển
kinh tế biển, phát triển nông nghiệp theo hướng
chuyên canh; khai thác, phát triển du lịch theo
hướng chuyên nghiệp, hiệu quả hơn trước,...
Ngoài ra, Bình Thuận đã xây dựng tiềm lực
quốc phòng - an ninh vững mạnh, đảm bảo an
ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; đời sống
nhân dân không ngừng được cải thiện cả về vật
chất lẫn tinh thần.
Công tác xây dựng Đảng, nhất là việc thực
hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với
Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị có hiểu quả tốt. Đội
ngũ cán bộ được bồi dưỡng, rèn luyện ngày
càng trưởng thành, có tư duy lãnh đạo, phương
pháp làm việc khoa học, tác phong quần chúng,
gần dân, sát cơ sở, có trách nhiệm với công
việc... Điều mà Tổng Bí thư tâm đắc nhất trong
công tác xây dựng Đảng ở Bình Thuận là hiệu
quả đổi mới phong cách, phương thức lãnh đạo
với tinh thần nghiêm túc, chặt chẽ, thực chất,
không chạy theo thành tích. Ngoài ra, Tổng Bí
thư cũng ghi nhận kết quả bước đầu trong công
tác phòng, chống tham nhũng của Bình Thuận.
Tổng Bí thư khẳng định: “Phòng chống tham
nhũng là việc khó, nhưng Bình Thuận đã làm
tốt. Cách làm của địa phương vừa là kinh
nghiệm quý, vừa là nguyên nhân giúp Bình
Thuận phát triển trong thời gian qua”.
Về phương hướng, Tổng Bí thư nhất trí với
chủ trương do Tỉnh ủy Bình Thuận xác định,
đồng thời yêu cầu tập thể Tỉnh ủy cần tập trung
phân tích, làm tốt công tác dự báo tình hình thời
gian tới. Trong đó, việc chuẩn bị đại hội các cấp
được Tổng Bí thư xem như một thời cơ, một dịp
để Bình Thuận xốc lại đội ngũ, xác định tốt hơn
chủ trương đường lối lãnh đạo, chỉ đạo. Tổng Bí
thư mong muốn cấp ủy các cấp quan tâm nhiều
hơn đến công tác nhân sự ở cấp mình và tích
cực đóng góp vào mặt công tác này của Trung
ương. Đồng thời, Bình Thuận phải xác định
phương hướng nhiệm kỳ sắp tới, làm sao hạn
chế tối đa khuyết điểm, phát huy những thành
tựu, kinh nghiệm đã có, xây dựng quê hương
ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Tổng Bí thư đề nghị Bình Thuận tiếp tục
triển khai các phần việc, thực hiện thắng lợi các
chỉ tiêu đại hội nhiệm kỳ trước đề ra. Tập trung
rà soát xem mục tiêu nào đã đạt được, chưa đạt
được và khó đạt được. Trên cơ sở đó xác định
lại quyết tâm, hoàn thiện kế hoạch, giải pháp để
phấn đấu thực hiện.
Tổng Bí thư cũng chỉ ra một cơ hội nữa của
tỉnh Bình Thuận chính là việc triển khai thực
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hiện Kết luận 76 của Bộ Chính trị (khóa XI).
Bình Thuận phải tập trung triển khai thực hiện
ngay. Trong đó, cần coi trọng xác định những
điểm vướng, chỗ khó, tập trung phát triển kinh
tế biển, phát huy lợi thế là 1 trong 3 địa phương
có ngư trường lớn nhất đất nước, có bờ biển
dài; tập trung xây dựng đảo Phú Quý xứng đáng
là tiền tiêu vững chắc của Tổ quốc, là hậu
phương lớn của Trường Sa. Ngoài ra, Tổng Bí
thư cũng đề nghị Bình Thuận làm tốt công tác
quản lý, phát triển rừng, giữ gìn, bảo vệ môi
trường, chống xâm thực nước biển. Phát triển
kinh tế kết hợp với xây dựng tiềm lực quốc
phòng, bảo vệ Tổ quốc; dự kiến được mọi tình
huống xấu để sẵn sàng đối phó. Địa phương
cũng cần quan tâm giáo dục cho quần chúng
giữ gìn tốt mối quan hệ với du khách Trung
Quốc và nước ngoài.
Tổng Bí thư yêu cầu Bình Thuận tiếp tục
làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ
thống chính trị, thực hiện nghiêm túc, có hiệu
quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây
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dựng Đảng gắn với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị
về tiếp tục “Học tập, làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh”. Quyết tâm phòng, chống tình
trạng tham nhũng và các biểu hiện suy thoái đạo
đức lối sống.
Tổng Bí thư ghi nhận các kiến nghị, đề xuất
của Bình Thuận, đồng thời khẳng định Trung
ương sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để Bình
Thuận phát triển.
Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng đã đến thăm Nhà máy Phong Điện 1 –
Bình Thuận (xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong).
Trong giai đoạn 1, nhà máy này có công suất
30MW (gồm 20 Tua-bin) do Công ty TNHH MTV
Năng lượng tái tạo Việt Nam làm chủ đầu tư.
Đây là nhà máy điện gió đầu tiên ở Việt Nam và
đã được hòa mạng điện lưới quốc gia vào tháng
8-2009.
Nguyễn Tấn Tuân // http://www.qdnd.vn/ .2014 (ngày 4 tháng 7)
________________________________________

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
TRUNG ƯƠNG 9 (KHÓA XI)

N

gày 8/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình
Thuận đã tổ chức hội hội nghị quán triệt,
triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9
(khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa,
con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển
bền vững đất nước" đến cán bộ chủ chốt đương
nhiệm, cán bộ chủ chốt các thời kỳ đã nghỉ hưu.
Hội nghị cũng tập trung thảo luận Chương trình
hành động của Tỉnh ủy Bình Thuận thực hiện
Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI).
Đồng chí Huỳnh Văn Tí, Ủy viên Trung ương
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận đã trình bày
những nội dung cơ bản về mục tiêu, quan điểm,
nhiệm vụ và những giải pháp về xây dựng và
phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng
yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Hội nghị đã quán triệt và thảo luận Chương
trình hành động của Tỉnh ủy Bình Thuận thực
hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI). Theo
đó, các cấp ủy Đảng trên địa bàn tỉnh xác định
việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người
Việt Nam là một trong những nhiệm vụ trọng
tâm, thường xuyên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo
đúng mức với những giải pháp cụ thể, thiết thực
và có hiệu quả; lãnh đạo tốt hoạt động của báo
chí, văn hóa, văn nghệ, đảm bảo đúng định
hướng, phát huy tốt hiệu quả trong đời sống xã
hội.
Tỉnh Bình Thuận sẽ tăng cường kiểm tra,
kiểm soát các hoạt động văn hóa và xử lý kịp
thời mọi lệch lạc, hình vi vi phạm pháp luật; phát

triển các lĩnh vực văn hóa, đáp ứng nhu cầu
hưởng thụ văn hóa lành mạnh, đa dạng của các
tầng lớp nhân dân; đẩy lùi tình trạng suy thoái tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ,
đảng viên; khuyến khích các cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp tổ chức các hoạt động văn hóa,
đầu tư xây dựng, phát huy các thiết chế văn hóa
…phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu văn hóa
tinh thần của đội ngũ cán bộ, công nhân, viên
chức và người lao động. Cùng với đó, tỉnh chú
trọng tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ văn
nghệ sĩ chủ động sáng tác, sáng tạo ra những
tác phẩm văn hóa có giá trị cao, phục vụ ngày
càng tốt hơn nhu cầu văn hóa, tinh thần của
nhân dân.
Sau hội nghị này, Tỉnh ủy Bình Thuận chỉ
đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, ban, ngành, Mặt
trận, đoàn thể các cấp trong tỉnh tổ chức quán
triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc
các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp
đã được xác định trong Nghị quyết của Trung
ương, cũng như Chương trình hành động của
Tỉnh ủy Bình Thuận về “Xây dựng và phát triển
văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu
phát triển bền vững đất nước”. Đồng thời tiếp
tục đẩy mạnh và đưa phong trào “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với
phong trào “Xây dựng nông thôn mới” sát hợp
với từng địa bàn dân cư và đi vào chiều sâu.
Tấn Hùng // http://dangcongsan.vn/ .- 2014
(ngày 8 tháng 7)
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QUYẾT LIỆT TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

G

ắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết
Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách
về xây dựng Đảng hiện nay”, công tác thanh tra,
kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng, lãng
phí được các cấp, các ngành ở tỉnh Bình Thuận
triển khai thực hiện khá đồng bộ và tích cực.

Cùng với đó, các biện pháp khác như công
khai, minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập; cải
cách thủ tục hành chính; chuyển đổi vị công tác và
gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cấp
ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị… được tăng
cường.
Từ đầu năm đến nay, cả tỉnh đã xử lý 19 vụ/31
người có hành vi tham nhũng; trong đó, năm 2013
chuyển sang 9 vụ/16 người và 10 vụ/15 người đưa
vào xử lý đầu năm 2014 hầu hết đều xảy ra từ
năm 2013 trở về trước. Sai phạm chủ yếu trong
các vụ này là trong quản lý tài chính ngân sách,
đất đai, khoáng sản… Cơ quan điều tra các cấp đã
thụ lý giải quyết 15 vụ/26 người; khởi tố 12 vụ/18
bị can; xét xử 7 vụ/ 15 bị cáo tổng mức án 677
tháng 16 ngày tù; số vụ còn lại đang tiếp tục điều
tra, truy tố và đưa ra xét xử trong thời gian tới.
Cũng trong thời gian này, cấp ủy và chính
quyền đã xem xét, xử lý trách nhiệm 6 cán bộ là
người đứng đầu để xảy ra tham nhũng trong cơ
quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. Nhìn
chung các vụ việc được xử lý kịp thời, dứt điểm
nhất là các vụ án tồn đọng.

Đạt được kết quả trên, các cơ quan, đơn vị,
địa phương đã tích cực thực hiện các quy định về
công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, quy
trình, thời gian giải quyết công việc; thực hiện công
khai tài chính, công khai đề bạt, bổ nhiệm, chuyển
đổi vị trí công tác của công chức, viên chức; duy trì
đường dây nóng để công dân phản ánh kịp thời
những hành vi tiêu cực, tham nhũng… Hầu hết
các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xây dựng,
niêm yết công khai quy tắc ứng xử, đạo đức nghề
nghiệp để nhân dân tham gia giám sát. Cùng với
đó, quy chế phối hợp điều tra, truy tố, xét xử, xử lý
các vụ việc tham nhũng tồn đọng được triển khai
thực hiện nghiêm túc và kịp thời.
Tỉnh Bình Thuận quyết liệt triển khai các biện
pháp phòng, chống tham nhũng, nhất là công tác
tự kiểm tra, thanh tra nội bộ; tập trung thực hiện
cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác
kiểm tra giám sát chuyên đề có trọng tâm, trọng
điểm, những lĩnh vực nhạy cảm, địa bàn trọng yếu;
kiên quyết xử lý người đứng đầu các cơ quan, đơn
vị, tổ chức để xảy ra tham nhũng. Đồng thời,
thường xuyên đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thanh
tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc tham nhũng
tồn đọng, phức tạp được dư luận quan tâm và xử
lý kịp thời đơn thư tố cáo, phản ánh kiến nghị về
tham nhũng của nhân dân không để kéo dài, phức
tạp trong năm 2014.
Tấn Hùng // http://dangcongsan.vn/ .- 2014
(ngày 12 tháng 8)
________________________________________

“XÓA” TÌNH TRẠNG BÍ THƯ XA CƠ SỞ

T

hực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)
về xây dựng Đảng (NQTW4), Đảng bộ tỉnh
Bình Thuận xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo
tạo chuyển biến rõ nét về tác phong công tác của
đội ngũ cán bộ theo hướng gần dân, sát dân, vì
dân. Đối với đội ngũ bí thư cấp ủy (BTCU), tỉnh
triển khai nhiều giải pháp nhằm khắc phục dứt
điểm tình trạng ngồi bàn giấy, xa cơ sở, thiếu thực
tiễn. Đây được xem là một trong những việc cần
làm ngay sau tự phê bình và phê bình theo tinh
thần NQTW4.

chính trị quan trọng, nên thống nhất kết luận: Kết
quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ GPMB gắn chặt
với kết quả thực hiện nhiệm vụ của BTCU các cấp.
Cùng với đó, Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 45 về tập
trung sức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ này. Đích
thân Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo GPMB, với
tầm soát tiến độ 10 ngày/1 lần (sau này 7 ngày/1
lần); kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ vướng
mắc, đẩy nhanh tiến độ; cùng với đó là liên tục các
chuyến đi cơ sở của lãnh đạo tỉnh để giải quyết
công việc tại thực địa.

Biện pháp trước tiên địa phương áp dụng là
đẩy mạnh nêu gương của BTCU cấp trên với
BTCU cấp dưới; BTCU nêu gương với đội ngũ cán
bộ… Tỉnh Bình Thuận duy trì nghiêm việc quy
trách nhiệm cho các đồng chí BTCU trước kết quả
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã
hội, giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân.
Ví dụ, 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,
phải tập trung giải phóng mặt bằng (GPMB), bàn
giao cho đơn vị thi công trước ngày 31-3-2014.
Tỉnh ủy Bình Thuận xác định đây là nhiệm vụ

Từ việc nêu gương của người đứng đầu, đội
ngũ BTCU các cấp đã không quản khó khăn, trực
tiếp tham gia GPMB, vận động nhân dân. Ví như,
chuyện bà Trần Thị Lành, ở xã Hồng Sơn (huyện
Hàm Thuận Bắc) không di dời dù cơ quan chức
năng nhiều lần thuyết phục. Bí thư Huyện ủy trực
tiếp gặp gỡ và biết rằng, bà là đối tượng chính
sách, có một nguyện vọng chính đáng, nhưng
chưa được địa phương quan tâm. Nắm được
nguyện vọng đó, đồng chí Nguyễn Ngọc Chỉnh, Bí
thư huyện ủy Hàm Thuận Bắc hứa sẽ giúp bà thực
hiện; sau đó bà Lành tự tay tháo dỡ nhà, giao mặt
bằng cho đơn vị thi công.
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Trong mỗi cuộc giao ban, hoặc mỗi chuyến đi
cơ sở, người cán bộ đầu tiên mà lãnh đạo tỉnh
Bình Thuận kiểm tra về kết quả GPMB là các đồng
chí bí thư huyện ủy, thành ủy, bí thư đảng ủy xã,
bí thư chi bộ thôn, xóm. Đồng chí nào không nắm
chắc tiến độ và kết quả GPMB sẽ bị khiển trách, kỷ
luật “đúng người, đúng việc” và ngược lại sẽ được
khen thưởng, biểu dương. Nói về cách làm này,
đồng chí Huỳnh Văn Tí, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, khẳng định: “Trách
nhiệm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở mỗi
địa phương, trước hết phải thuộc về các đồng chí
BTCU. Có như vậy thì họ mới tập trung lãnh đạo,
chỉ đạo kiên quyết, hiệu quả. Mà muốn chỉ đạo
đúng thì phải về cơ sở, đến với dân, chứ không
thể chỉ ngồi bàn giấy”. Nhờ các biện pháp “mạnh
tay” như vậy, một mặt, công tác GPMB ở Bình
Thuận được thực hiện khẩn trương, hiệu quả; mặt
khác, BTCU các cấp được trải nghiệm thực tiễn,
rèn luyện tác phong sâu sát quần chúng, khắc
phục triệt để hiện tượng "ngồi bàn giấy viết nghị
quyết chung chung".
Ngoài biện pháp nêu trên, để rèn cán bộ, cấp
ủy các cấp ở Bình Thuận làm tốt việc phân công
BTCU và cấp ủy viên trực tiếp phụ trách địa bàn,
chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ
chính trị của cơ sở. Ở Hàm Thuận Bắc, mỗi đồng
chí Ủy viên Thường vụ Huyện ủy chịu trách nhiệm
phụ trách một xã, thường xuyên có mặt ở cơ sở;
các đồng chí bí thư, phó bí thư huyện ủy bám sát
phương châm “nóng” ở đâu thì đến đó giải quyết.
Nhờ đó, đến cuối tháng 3-2014, toàn tỉnh đã hoàn
thành 99% công tác GPMB Quốc lộ 1A, nhiều
huyện đã bàn giao 100% mặt bằng cho đơn vị thi
công. Tỉnh được Chính phủ biểu dương vì thành
tích này. Với cách thức nêu gương, thực hiện “nói
đi đôi với làm” của đội ngũ BTCU, cán bộ chủ chốt
phải làm trước, bám sát cơ sở, hòa vào thực tiễn;
nhiều vấn đề bức xúc trong dân được giải quyết
triệt để, nhiều phần việc có lợi cho dân được thực
hiện khẩn trương, hiệu quả.

-9Để việc xây dựng tác phong quần chúng cho
đội ngũ BTCU đi vào chiều sâu, vững chắc, Tỉnh
ủy Bình Thuận ban hành Chỉ thị 30, có nội dung
quy định cụ thể trách nhiệm giao nhiệm vụ cho cán
bộ, đảng viên thuộc quyền và quy định rõ trách
nhiệm của BTCU, người đứng đầu cơ quan, đơn
vị, địa phương trước chất lượng hoàn thành từng
phần việc. Thực hiện chỉ thị này, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy giao nhiệm vụ cho người đứng đầu các
ban đảng; BTCU thay mặt cấp ủy trực tiếp phân
công nhiệm vụ cho cấp ủy viên và từng đảng
viên... Đồng chí Võ Văn Thanh, Phó bí thư
Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
Hàm Thuận Bắc, cho rằng: “Việc giao nhiệm vụ
bằng văn bản là căn cứ để BTCU phát huy đầy đủ
vai trò, trách nhiệm, đồng thời là cơ sở để kiểm tra
đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo
của cấp ủy cấp mình và cấp ủy cấp dưới; khi đó,
vai trò của BTCU được xác định rõ hơn”.
Nhận thức rõ ý nghĩa của Chỉ thị 30, hệ thống
tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ Bình Thuận đã quán
triệt nghiêm, triển khai đồng bộ, chặt chẽ. Tỉnh ủy
và các huyện ủy, thành ủy đều thành lập tổ kiểm
tra kết quả thực hiện nghị quyết, các phần việc của
tổ chức đảng theo định kỳ và đột xuất. Khi phát
hiện cơ sở thực hiện chưa được thì bắt buộc phải
giải trình: Vì sao thực hiện chưa được, khó ở đâu,
vướng chỗ nào, cần hỗ trợ gì...? Trên cơ sở đó để
cùng nhau giải quyết, thực hiện. Những hạn chế,
yếu kém, tồn đọng được quy trách nhiệm rõ cho
BTCU và các đồng chí cấp ủy viên.
Với cách vận hành khoa học, chặt chẽ, toàn
diện, thời gian qua, đội ngũ BTCU các cấp ở Bình
Thuận có bước chuyển biến tích cực về tác phong
công tác, khắc phục dứt điểm tình trạng BTCU chỉ
quen ngồi bàn giấy. Kết quả này được xem là một
thành tích tiêu biểu trong thực hiện NQTW 4 ở
Đảng bộ Bình Thuận.
Nguyễn Tấn Tuân // http://qdnd.vn/ .- 2014
(ngày 8 tháng 7)
_________________________________________

BÌNH THUẬN ĐƯA KẾT QUẢ PHÒNG, CHỐNG MA TÚY VÀO TIÊU CHÍ THI ĐUA

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 xã hội để cùng thực hiện. Các địa
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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,
_________________________________________

- 10 sử dụng trái phép 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)

QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI - MỘT TRONG NHỮNG TÂM ĐIỂM CỦA KỲ HỌP

K

ỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh Bình Thuận Khóa
IX đưa ra 8 nội dung, liên quan đến 6 sở,
ngành để các đại biểu chất vấn. Tuy nhiên, vấn đề
được nhiều đại biểu quan tâm nhất là việc quản lý
lao động nước ngoài, chủ yếu là lao động Trung
Quốc tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân.
Cần quản lý chặt hơn lao động người nước
ngoài
Trước tình hình người nước ngoài đến Bình
Thuận du lịch, thăm thân nhân tăng cao; tình trạng
người Trung Quốc nhập cảnh không đăng ký lưu
trú, có quan hệ phức tạp vẫn tiếp tục xảy ra - việc
quản lý đối tượng này như thế nào, chính quyền
các cấp của tỉnh Bình Thuận có biện pháp nào để
siết chặt hơn nữa đối với các lao động nước
ngoài, đặc biệt là lao động người Trung Quốc?... là
những câu hỏi của đại biểu dành cho Giám đốc Sở
LĐ, TB và XH Nguyễn Thanh Hồng. Trả lời câu hỏi
này, ông Hồng thừa nhận tình trạng đại biểu nêu là
chính xác. Cụ thể, 6 tháng đầu năm có hơn
164.000 người nước ngoài đến Bình Thuận, tăng
hơn 31.000 người so với cùng kỳ năm 2013. Cũng
trong quý I.2014 đã có hơn 1.000 lao động Trung
Quốc làm việc tại Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân.
Tuy nhiên, trong số này chỉ có hơn 160 lao động
có giấy phép. Thực tế, ngày 1.4, Sở đã phối hợp
với Phòng xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) kiểm tra
4 công ty tại Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân. Qua
kiểm tra công ty Hồ Bắc cho thấy, trong tổng số
269 lao động, chỉ có 144 lao động Trung Quốc có
giấy phép lao động, 125 lao động không phép, có
36/269 lao động không có hộ chiếu. Giám đốc Sở
LĐ, TB và XH Nguyễn Thanh Hồng nêu thực
trạng: lao động phổ thông người Trung Quốc tại
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân đã hình thành
một làngngay gần khu vực nhà máy. Nhiều nhà
hàng, quán ăn ở đây cũng xuất hiện nhiều chữ
Hoa trên bảng hiệu. Số lượng lao động này cũng
thay đổi liên tục và có xu hướng giảm sau vụ
Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong
vùng biển của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng chủ

quyền lãnh thổ nước ta. Tính đến ngày 30.6, trên
địa bàn tỉnh Bình Thuận còn 694 lao động Trung
Quốc, trong đó chỉ có 298 lao động có giấy phép.
Giám đốc Sở LĐ, TB và XH Nguyễn Thanh
Hồng cho rằng: việc quản lý người lao động nước
ngoài, đặc biệt là lao động Trung Quốc ở Bình
Thuận rất khó khăn bởi thiếu nhiều chế tài; việc xử
phạt cũng khó bởi trong Nghị định 102 và Thông tư
03 chỉ nói không đủ điều kiện thì trục xuất, nhưng
ai trục xuất thì không nói rõ.
Đại biểu Phạm Văn Long (tổ đại biểu Tuy
Phong) tiếp tục đặt câu hỏi: qua báo cáo của các
cơ quan chức năng thì phần lớn lao động Trung
Quốc tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân đều gắn
mác là chuyên gia, kỹ sư, nhưng thực chất chỉ là
lao động phổ thông. Theo quy định của Nghị định
102 của Chính phủ ban hành tháng 9.2013 và
Thông tư 03 có hiệu lực từ 10.3.2014 của Bộ LĐ,
TB và XH hướng dẫn thực hiện thì Việt Nam chỉ
tuyển các lao động nước ngoài là các chuyên gia,
nhà quản lý… không chấp nhận lao động phổ
thông. Nếu các lĩnh vực mà chuyên gia Việt Nam
có thể làm được thì cũng không tuyển chuyên gia
nước ngoài. Vì thế, điều mà các đại biểu quan tâm
là việc xử lý kẽ hở này bởi Thông tư 03 lại không
có quy định về chế tài xử phạt. Chính quyền huyện
Tuy Phong chỉ quản lý về cư trú, an ninh trật tự,
Sở LĐ, TB và XH chỉ kiểm tra về giấy phép lao
động chứ không xử lý được các lao động Trung
Quốc gắn mác kỹ sư. Đại biểu Long đề nghị: kẽ hở
của Thông tư 03 khiến các nhà thầu nước ngoài tự
tung, tự tác trong việc sử dụng lao động. Vì vậy,
bên cạnh việc phối hợp với Nhà máy nhiệt điện
Vĩnh Tân ổn định tư tưởng cho số chuyên gia và
lao động Trung Quốc có giấy phép hợp pháp sau
sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 của Trung
Quốc hạ đặt trái phép trên vùng biển Việt Nam thì
việc quản lý lao động người nước ngoài trên địa
bàn tỉnh, nhất là ở Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân
cần được quan tâm chặt chẽ hơn nữa.
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Trước thái độ thẳng thắn, quyết liệt của đại
biểu, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận Nguyễn
Mạnh Hùng cho biết: thời gian qua, tỉnh Bình
Thuận đã chỉ đạo chặt chẽ việc quản lý lao động
Trung Quốc tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân. Từ
đầu tháng 5 tới nay, việc kiểm tra lao động Trung
Quốc thường xuyên hơn. Lãnh đạo tỉnh Bình
Thuận cũng đã yêu cầu các ngành chức năng
tham mưu cho tỉnh để có cơ chế đặc thù phù hợp,
kiến nghị với Bộ LĐ, TB và XH vận dụng Nghị định
102 và Thông tư 05 để quản lý tốt lao động nước
ngoài. Ông Hùng khẳng định: HĐND tỉnh sẽ tiếp
tục nghiên cứu việc này. Trong trường hợp cần
thiết sẽ xin ý kiến của bộ quản lý chuyên ngành và
các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết, làm sao
các cá nhân, tổ chức nước ngoài hoạt động tại
Việt Nam phải tuân theo pháp luật của Nhà nước.
Trước nhiều nhạy cảm về quan hệ với nước
láng giềng phương Bắc, việc HĐND tỉnh Bình
Thuận nêu là một phát hiện, một yêu cầu, một ý
nguyện không chỉ Bình Thuận phải xem xét, lưu ý.
Kiên quyết xử lý các xe quá tải trọng cho
phép
Về việc xử lý của trạm cân lưu động đối với
các xe tải vi phạm tải trọng trên QL 1A- Giám đốc
Sở GT - VT Phạm Văn Nam cho biết: trong hai
tháng (từ 15.4 - 15.6), trạm cân đã kiểm tra 1.945
xe, số vi phạm 637 xe, trong đó có 62 xe trong
tỉnh, xử phạt vi phạm hành chính 1.069 trường
hợp với tổng tiền phạt 4,62 tỷ đồng. Đối với kết
quả xử lý vi phạm trên hệ thống đường địa
phương, từ đầu năm đến 15.6 đã xử phạt 2.119 xe
vi phạm tải trọng và tự ý thay đổi kích thước thùng
xe.
Đại biểu Nguyễn Văn Ly truy: đây là kẽ hở rất
dễ phát sinh tiêu cực vì nó hoàn toàn theo cảm
tính. Vậy, việc phòng chống tiêu cực trong lực
lượng trạm cân được triển khai như thế nào? Trả
lời câu hỏi này, ông Nam đồng tình với câu hỏi đại
biểu Ly nêu; đồng thời đưa ra quyết tâm trong thời
gian tới, lực lượng chức năng của ngành sẽ tiếp
tục thực hiện tốt nhiệm vụ của mình và kiên quyết
xử lý các xe quá tải trọng cho phép...

- 11 Trả lời câu hỏi của đại biểu về một số vụ án bị
TAND tối cao hủy, trách nhiệm của TAND, VKSND
đến đâu?, Chánh án TAND tỉnh Nguyễn Ngọc
Quang cho biết: từ đầu năm đến nay có 8 vụ án
dân sự và 3 vụ án hình sự bị TAND Tối cao hủy
theo trình tự giám đốc thẩm. Tuy nhiên, chưa có
vụ nào cưỡng chế hay đập phá tài sản hoặc bồi
thường thiệt hại nên chưa gây ra hậu quả lớn. Chỉ
có một vụ bị đơn tự nguyện giao trả nhà cho
nguyên đơn, sau khi án bị hủy đã giao cho cấp sơ
thẩm xem xét… Tòa vừa kỷ luật không tái bổ
nhiệm một thẩm phán, một Phó chánh án và miễn
nhiệm đối với thẩm phán này để bố trí công việc
khác. Không đồng tình với câu trả lời của Chánh
án TAND tỉnh về việc án bị hủy chưa gây ra hậu
quả, đại biểu Nguyễn Toàn Thiện đề nghị: Chánh
án TAND mở sách luật ra trả lời và nên chọn tham
mưu tốt để trả lời đúng luật. Vụ bị đơn “tự nguyện”
giao nhà chuẩn bị cưỡng chế là do bị đơn có con
là đảng viên, nếu không tự nguyện sẽ bị xử lý. Căn
nhà tranh chấp đã bị đập phá, người mẹ 90 tuổi
không có chỗ ở và đây chính là hậu quả của việc
xét xử sai. Cũng theo ông Thiện, trong vụ án tham
ô tại Trung tâm Mắt, giám đốc đã bị xử phạt tội
tham ô, sau khi hủy án thì lại xử tội sử dụng trái
phép tài sản và tuyên án với thời gian tạm giam.
Đây là việc xử không đúng tội, lấy án này bỏ qua
án kia, làm giảm lòng tin của dân với hoạt động xét
xử - đại biểu Thiện nhấn mạnh. Về án oan, sai, đại
biểu Thiện đề nghị Viện trưởng VKSND tỉnh phải
kiểm tra lại nhiều kiểm sát viên chưa làm tròn
nhiệm vụ công tố tại phiên tòa và kiểm sát sau xét
xử. Về vấn đề này, Viện trưởng VKSND tỉnh Võ
Duy Quang đã tiếp thu và hứa có giải pháp khắc
phục trong thời gian sớm nhất...
Nóng bỏng, quyết liệt, đi tới cùng sự việc; điều
hành để phiên chất vấn nóng mà hài hòa lại là khả
năng điều tiết của chủ tọa kỳ họp… Hình như, khả
năng này đã trở thành thuộc tính của các kỳ họp
HĐND tỉnh Bình Thuận những năm gần đây.
Công Nam // http://www.daibieunhandan.vn/
.- 2014 (ngày 22 tháng 7)

_________________________________________

PHÁT HUY SỨC MẠNH NÂNG CAO VAI TRÒ TRÁCH NHIỆM CỦA MẶT TRẬN

T

rong hai ngày 3 – 4/7 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh
Bình Thuận, UBMTTQ tỉnh Bình Thuận đã tổ chức
Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc tỉnh lần thứ VII, nhiệm
kỳ 2014 – 2019. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê
Bá Trình cùng 500 đại biểu đã về dự đại hội.
Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị văn kiện đại
hội phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết vượt mọi
khó khăn, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh
tế - xã hội năm sau luôn cao hơn năm trước, quốc
phòng an ninh đạt nhiều thành quả, trong đó có sự đóng
góp từ phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động,
các mô hình mà Mặt trận và các thành viên thực hiện.

các tổ chức thành viên trong nhiệm kỳ qua, nhất là cấp
lãnh đạo Mặt trận cơ sở. Nhiệm kỳ qua Mặt trận các cấp
của tỉnh đã đoàn kết chung sức, chung lòng vượt qua
mọi khó khăn hoàn thành vượt mọi chỉ tiêu đề ra trong
mọi lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm
nghèo, quốc phòng an ninh được giữ vững. MTTQ tỉnh
Bình Thuận đã không ngừng đổi mới nội dung phương
thức lãnh đạo và hướng về cơ sở, nâng cao hiệu quả
hoạt động của UBMTTQ các cấp và Ban công tác Mặt
trận ở khu dân cư. Phó Chủ tịch cũng lưu ý một số điểm
hạn chế cần khắc phục như: Chất lượng một số phong
trào, cuộc vận động chưa cao, một số nơi còn mang
nặng tính hình thức.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Lê Bá Trình ghi
nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của MTTQ các cấp và

PV // http://daidoanket.vn/ .- 2014
(ngày 5 tháng 7)
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MTTQ TỈNH BÌNH THUẬN HƯỚNG MẠNH VỀ CƠ SỞ

Đ

ại hội MTTQ tỉnh Bình Thuận lần thứ VII
(nhiệm kỳ 2014 – 2019) diễn ra trong hai ngày
3 và 4-7, tại thành phố biển Phan Thiết. Trước
thềm đại hội, trao đổi với Đại Đoàn Kết, ông Phan
Thanh Chính, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn
mạnh: "Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức
hoạt động theo phương châm: Hướng mạnh về cơ
sở. Phấn đấu hàng năm có 80% MTTQ cơ sở và
100% MTTQ cấp huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ,
không có yếu kém”.

Chủ tịch MTTQ tỉnh Bình Thuận Phan Thanh Chính (hàng
thứ 2, từ phải qua) cùng các cán bộ MT tỉnh tham dự hội
nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm

Nhiệm kỳ qua Công tác Mặt trận tỉnh Bình
Thuận đã đạt được những kết quả nổi bật gì, thưa
ông?
Ông Phan Thanh Chính: - Với 34 tổ chức
thành viên thời gian qua MTTQ các cấp trong tỉnh
luôn quan tâm để các tổ chức tôn giáo hoạt động
đúng pháp luật, chăm lo cho đồng bào dân tộc
thiểu số, đồng bào có đạo. Hàng trăm tỷ đồng
được quyên góp từ các phong trào, cuộc vận
động. Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa ở khu dân cư đã đạt được
những kết quả đáng phấn khởi, hơn 95% số hộ gia
đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa và hơn
84% số hộ được công nhận đạt gia đình văn hóa.
703/705 thôn, khu phố phát động xây dựng xã,
phường, thị trấn văn hóa; 54 cơ sở thờ tự và 48
dòng tộc văn hóa. Quỹ "Vì người nghèo” vận động
được 86 tỷ đồng, xây dựng 10.791 căn nhà tình
thương; Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa” vận động được
hơn 27,645 tỷ đồng.
Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng
hàng Việt Nam” được đông đảo người dân trong
tỉnh hưởng ứng tích cực. Đồng thời người dân
cũng đồng thuận đóng góp ý kiến xây dựng chính
sách, pháp luật của Nhà nước; dự thảo sửa đổi
Hiến pháp năm 1992 và Luật Đất đai năm 2003.
Góp phần tích cực vào việc tổ chức thành công
cuộc bầu cử đại biểu HĐND 3 cấp nhiệm kỳ 2011
– 2016 và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII.
Trong quá trình thực hiện MTTQ các cấp có
gặp khó khăn, hạn chế gì không, thưa ông?

- Bên cạnh những kết quả đạt được thì MTTQ
các cấp vẫn còn tồn tại một số mặt hạn chế. Đó là
chưa kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện
vọng của các tầng lớp dân cư để phản ánh, kiến
nghị với Đảng và Nhà nước. Việc tập hợp, phát
huy vai trò người tiêu biểu trong các tầng lớp nhân
dân còn hình thức và lúng túng, chất lượng một số
phong trào, cuộc vận động chưa cao, nhất là cuộc
vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt
Nam”. Vai trò chủ trì, phối kết hợp với các tổ chức
thành viên để có những giải pháp tích cực tham
mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền giải
quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của đoàn
viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chưa đạt
được kết quả như mong muốn.
Ngoài ra, việc giám sát hoạt động của các đại
biểu dân cử, cán bộ, công chức và cơ quan Nhà
nước đạt kết quả chưa cao. Vẫn còn lúng túng
trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân
tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng,
lãng phí và các tệ nạn xã hội. Công tác tuyên
truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật
của Nhà nước, các phong trào thi đua, các cuộc
vận động chưa thường xuyên, rộng khắp. Một số
vị Ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp chưa phát huy
hết vai trò trách nhiệm của mình trong việc phối
hợp triển khai Chương trình hành động của MTTQ
trong nhiệm kỳ.
Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới, xây dựng tỉnh Bình
Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh
Ông Huỳnh Văn Tí - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư
Tỉnh ủy Bình Thuận khẳng định: "Nhiệm kỳ qua
MTTQ các cấp trong tỉnh đã nỗ lực, liên tục đổi mới
nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tin
tưởng rằng hoạt động của Mặt trận thời gian tới sẽ
tiếp tục có những bước chuyển biến mới và đạt
những thành tích to lớn, góp phần xây dựng tỉnh Bình
Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh”. Cũng theo ông
Huỳnh Văn Tí, Mặt trận và các tổ chức thành viên
trong tỉnh bằng việc tổ chức các phong trào, các cuộc
vận động sâu rộng, thiết thực đã phát huy tinh thần
yêu nước, ý chí tự lực tự cường của nhân dân trong
tỉnh, thu được những kết quả tích cực trên các lĩnh
vực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng liên tục trong nhiều
năm, các lĩnh vực văn hóa – xã hội đều có bước phát
triển, đời sống của nhân dân không ngừng được cải
thiện và nâng cao rõ rệt, trật tự an toàn xã hội có
nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng – An ninh
được giữ vững.
Ban Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận hoàn toàn
nhất trí với chủ đề, mục tiêu, nhiệm vụ và phương
hướng hoạt động sắp tới của Mặt trận Tổ quốc tỉnh.
Trong đó đặc biệt nhấn mạnh tới việc hát huy sức
mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai
trò, trách nhiệm của MTTQ, thực hiện tốt công tác
giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng
Đảng, chính quyền vững mạnh, xây dựng tỉnh Bình
Thuận giàu đẹp, văn minh.

LN – Hà Nam Quốc
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Trong chương trình hoạt động nhiệm kỳ tới
MTTQ tỉnh Bình Thuận sẽ nhấn vào những vấn đề
trọng tâm gì, thưa ông?
- MTTQ tỉnh đặt ra 5 nhiệm vụ cụ thể:
Một là: Đa dạng hóa các hình thức tập hợp,
vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân,
phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc vì
mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công
bằng, văn minh”. Vận động, tập hợp và phát huy
vai trò các vị tiêu biểu, người uy tín, lực lượng cốt
cán trong cộng đồng dân cư, dân tộc, tôn giáo.

- 13 quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng
Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong
sạch, vững mạnh đồng bộ; tăng cường mối quan
hệ mật thiết, gắn bó giữa nhân dân với các cấp ủy,
chính quyền các cấp.
Bốn là: Mở rộng và nâng cao hiệu quả công
tác đối ngoại nhân dân. Phát huy tiềm năng, thế
mạnh của Bình Thuận về đối ngoại nhân dân như
đón tiếp khách quốc tế đến tham quan, du lịch,
tắm biển, hoạt động nhân đạo, từ thiện, đầu tư sản
xuất kinh doanh; tuyên truyền trong nhân dân và
bạn bè quốc tế về chủ quyền biên giới quốc gia.

Hai là: Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi
đua yêu nước, các cuộc vận động thực hiện thắng
lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ
vững quốc phòng - an ninh và đối ngoại của địa
phương.

Năm là: Kiện toàn, củng cố tổ chức, đổi mới
nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban
MTTQ các cấp và Ban Công tác Mặt trận ở khu
dân cư.

Ba là: Đại diện quyền và lợi ích hợp pháp,
chính đáng của nhân dân; nâng cao hiệu quả các
hoạt động giám sát và phản biện xã hội; phát huy
_________________________________________

Lý Nam // http://daidoanket.vn/ .- 2014
(ngày 3 tháng 7)

Trân trọng cảm ơn ông!

Bình Thuận đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI về xây dựng Ðảng

T

iếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI về
xây dựng Ðảng, Tỉnh ủy Bình Thuận tập trung
khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được
chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình,
đồng thời gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chủ động
đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí,
thực hành tiết kiệm.
Các cấp ủy đảng ban hành nhiều quy định,
nhằm chấn chỉnh tác phong công tác, nâng cao ý
thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được
giao. Mỗi tháng một lần đối với thường trực cấp
ủy, sáu tháng một lần đối với ban thường vụ, nghe

và cho ý kiến chỉ đạo về công tác phòng, chống
tham nhũng, lãng phí. Các cấp ủy, ủy ban kiểm tra
các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.
Sáu tháng đầu năm, có 758 lượt tổ chức đảng
và 848 đảng viên trong tỉnh được kiểm tra, giám
sát, trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát việc khắc
phục hạn chế yếu kém do tự phê bình và phê bình
chỉ ra. Qua kiểm tra đã xử lý kỷ luật hai tổ chức
đảng và 95 đảng viên vi phạm. Một số cán bộ hạn
chế về năng lực đã được điều chuyển, bố trí sắp
xếp lại.
PV / Nhân dân.- 2014.- Số 21506
(ngày 8 tháng 8).- Tr.1
_________________________________________

Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Bình Thuận

KHỞI SẮC NHỜ CHỦ TRƯƠNG CHÍNH SÁCH ĐÚNG ĐẮN

B

ình Thuận là quê hương của 35 dân tộc anh
em (Kinh, Chăm, Cơ-ho, Ra-glay, Chơ-ro…)
cùng sinh sống, bởi vậy Đảng bộ, chính quyền tỉnh
Bình Thuận luôn xem việc xây dựng và phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số là
nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Cùng với việc
bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước, tập thể
lãnh đạo các cấp ở Bình Thuận không ngừng đổi
mới tư duy nhằm khơi dậy ý chí tự lực, tự cường
và tinh thần đoàn kết để đồng bào cùng kề vai sát
cánh một lòng xây dựng quê hương ngày càng
giàu đẹp.

khó khăn ở hầu hết các lĩnh vực: Sự chuyển biến
về dân sinh, kinh tế, văn hóa, xã hội còn chậm so
với yêu cầu. Nhiều hộ thiếu đất sản xuất, phương
thức canh tác lạc hậu, năng suất thấp; sản xuất cơ
bản vẫn còn là sản xuất nhỏ, tự túc, tự cấp, lệ
thuộc nhiều vào tự nhiên; các điều kiện sinh sống
còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ đói nghèo còn cao.
Đồng bào sống ở gần rừng nhưng chưa được
nhận khoán quản lý, bảo vệ, chăm sóc rừng. Hệ
thống kết cấu hạ tầng còn thiếu và yếu. An ninh
chính trị và trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi còn
diễn biến phức tạp.

Đề ra chủ trương, chính sách sát hợp với
yêu cầu thực tiễn

Trước tình hình đó, ngày 27-5-2002, Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2001 – 2005)
ra Nghị quyết số 04-NQ/TU về “Xây dựng và phát
triển toàn diện dân sinh, kinh tế - xã hội vùng đồng
bào DTTS” (Nghị quyết số 04) với 8 nhóm đầu

Cách đây hơn 10 năm, vùng đồng bào dân tộc
thiểu số (DTTS) của tỉnh Bình Thuận còn rất nhiều
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việc: 1 – Rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch
tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào
DTTS. 2 – Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, chuyển
đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều
kiện từng vùng. 3 – Đẩy mạnh công tác giao khoán
rừng cho các hộ đồng bào DTTS quản lý, bảo vệ,
kể cả diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng. 4 –
Xây dựng chính sách khuyến khích phát triển
ngành, nghề; tạo điều kiện thuận lợi thu hút các
thành phần kinh tế đầu tư cơ sở chế biến nông,
lâm sản vào miền núi, vùng cao, vùng đồng bào
DTTS. 5 – Phát triển thương mại – dịch vụ, làm tốt
khâu tiêu thụ, khắc phục tình trạng mua, bán non,
ép giá sản phẩm hàng hóa của đồng bào làm ra. 6
– Tận dụng các nguồn vốn để đầu tư, nâng cấp
kết cấu hạ tầng, ưu tiên làm đường giao thông,
thủy lợi nhỏ và vừa để phục vụ phát triển sản xuất,
sinh hoạt. 7 – Xây dựng vững chắc thế trận quốc
phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân; đẩy
mạnh phong trào xây dựng thôn văn hóa, gia đình
văn hóa, bài trừ mê tín dị đoan, các tập tục lạc
hậu. 8 – Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh
gắn với làm tốt công tác đào tạo, quy hoạch, bồi
dưỡng đội ngũ cán bộ là người DTTS.
Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đề ra, toàn
hệ thống chính trị của tỉnh không ngừng nỗ lực
triển khai thực hiện; chú trọng đôn đốc, kiểm tra, tổ
chức sơ, tổng kết từng giai đoạn để đánh giá
nhằm phát huy những kết quả tích cực, khắc phục
những hạn chế.
Nhiều kết quả đạt được đáng ghi nhận
Trong quá trình xây dựng và phát triển toàn
diện vùng đồng bào DTTS, Ban Thường vụ Tỉnh
ủy Bình Thuận luôn xem việc giải quyết những khó
khăn là động lực để toàn hệ thống chính trị và
nhân dân cùng chung sức, đồng lòng vượt qua. Vì
thế, những đầu việc đề ra trong Nghị quyết số 04
được thực hiện nghiêm túc, kết quả mang lại đáng
trân trọng. Nhất là trong hơn 3 năm trở lại đây, các
lĩnh vực dân sinh, kinh tế - xã hội vùng đồng bào
DTTS có sự chuyển biến khá toàn diện, bộ mặt nơi
đây ngày càng khởi sắc.
Điểm nổi bật trước tiên là, hiệu lực, hiệu quả
hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở ngày
càng thể hiện rõ, lòng tin của đồng bào đối với
Đảng và Nhà nước tiếp tục được nâng lên. Với
chủ trương đẩy mạnh công tác đào tạo, thu hút
nguồn nhân lực, toàn tỉnh cử 941 lượt cán bộ đi
đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến
thức quản lý nhà nước, học tiếng dân tộc; kết nạp
thêm 175 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên
người DTTS lên 1.210, chiếm 4,6% số đảng viên
của toàn tỉnh và 100% thôn, bản vùng DTTS đều
có đảng viên. Đội ngũ cán bộ là người DTTS tại
chỗ từng bước trưởng thành. Riêng nhiệm kỳ 2011
– 2016, có 2 cán bộ là người DTTS tham gia Hội
đồng nhân dân cấp tỉnh; cấp huyện có 21 người,
chiếm 5,63%; cấp xã 417 người, chiếm 11,79% và
52 người tham gia thành viên Ủy ban nhân dân xã,
chiếm 14%; nhiều nông dân, phụ nữ là người
DTTS là hội viên các đoàn thể ở cơ sở, góp phần
thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa

- 14 phương. Chính vì vậy, tình hình an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS được
giữ vững; khối đại đoàn kết các dân tộc được củng
cố nên các hoạt động truyền đạo trái phép được
phát hiện và xử lý kịp thời, ý thức, tinh thần cảnh
giác cách mạng của đồng bào được nâng lên.
Việc hỗ trợ tư liệu sản xuất cho vùng đồng bào
DTTS được các cấp, các ngành quan tâm; kết cấu
hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư nâng cấp và
từng bước kiên cố hóa; ngành nông nghiệp có
bước phát triển khá, cơ cấu cây trồng, vật nuôi tiếp
tục chuyển đổi theo hướng tích cực. Công tác
quản lý đất và giao khoán, quản lý, bảo vệ rừng đã
hạn chế được tình trạng phá rừng trái phép; mối
quan hệ giữa đồng bào với lực lượng bảo vệ rừng
ngày càng gắn bó, nhận thức của đồng bào về
công tác quản lý, bảo vệ rừng nâng lên; tình trạng
lấn chiếm, tranh chấp, sang nhượng đất trái phép
được xử lý, ngăn chặn kịp thời.
Để đồng bào DTTS được thụ hưởng các chính
sách về y tế, giáo dục, văn hóa – xã hội, các cơ
quan hữu quan luôn chú trọng nâng cao chất
lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại chỗ.
Đến nay, 100% số trạm y tế xã có bác sĩ và nữ hộ
sinh hoặc y sĩ sản nhi; có 4 xã đạt chuẩn quốc gia
về y tế. Hệ thống trường lớp ở vùng đồng bào dân
tộc không ngừng đầu tư nâng cấp, hiện có 52
trường, với 505 lớp, 425 phòng học ở các cấp; đội
ngũ giáo viên được chuẩn hóa, chất lượng dạy và
học được nâng lên, tỷ lệ học sinh bỏ học giảm, tỷ
lệ học sinh trong độ tuổi đến trường ổn định ở mức
cao; các chính sách hỗ trợ học sinh là con em
vùng đồng bào DTTS được thực hiện kịp thời,
đúng đối tượng.
Các thiết chế văn hóa được các ngành liên
quan quan tâm đầu tư đúng mức, đến nay đã xây
dựng 17 nhà văn hóa xã, 48 nhà văn hóa thôn; hỗ
trợ 337 triệu đồng để đầu tư trang thiết bị cho 5
nhà văn hóa xã và 17 nhà văn hóa thôn; cấp trang
thiết bị và sản phẩm văn hóa thông tin cho 12 xã
vùng đồng bào DTTS; thực hiện kịp thời các chế
độ cấp, phát báo miễn phí theo quy định. Phong
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa” tích cực được đẩy mạnh và đạt kết quả, đến
cuối năm 2012 có 17 thôn được công nhận “Thôn
văn hóa” và 20.765 hộ đạt “Gia đình văn hóa”,
chiếm 79,8% số hộ; hoạt động lễ hội truyền thống
luôn được giữ gìn, bảo tồn và phát huy.
Chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển
sản xuất, giảm nghèo cho vùng đồng bào DTTS
luôn kịp thời, đúng mục đích. Hơn ba năm trở lại
đây, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã
hội vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ đồng bào
xây dựng nhà ở, cho vay vốn sản xuất, hỗ trợ tạo
việc làm, tặng học bổng cho học sinh, sinh viên là
con em của đồng bào dân tộc với tổng giá trị 66,13
tỷ đồng; các trung tâm dạy nghề của tỉnh đào tạo
5.624 lao động là người DTTS, nâng tỷ lệ lao động
đã qua đào tạo lên 12,6% so với tổng số lao động
người DTTS; giải quyết việc làm hơn 80% số lao
động qua đào tạo, với mức thu nhập bình quân từ
1,8 đến 3 triệu đồng/người/tháng.
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Những kết quả đạt được trên phản ánh quá
trình bền bỉ phấn đấu và quyết tâm chính trị cao
mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình
Thuận đã đồng lòng, chung sức xây dựng nên;
mặt khác, còn cho thấy khối đại đoàn kết các dân
tộc trong tỉnh ngày càng vững chắc; niềm tin của
đồng bào đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà
nước ngày càng cao.
Những vấn đề cần sớm tháo gỡ và bài học
kinh nghiệm
Bên cạnh những kết quả đạt được đáng ghi
nhận đó, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân
tỉnh chỉ rõ một số yếu kém cần phải khắc phục là:
Hiệu quả đạt được trên từng lĩnh vực cụ thể vẫn
còn hạn chế; trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ
vùng DTTS chưa đồng đều, một số cán bộ chủ
chốt, công chức cấp xã chưa đủ chuẩn nhưng
thiếu kiên quyết thay thế nên chất lượng hoạt động
của hệ thống chính trị ở vùng đồng bào dân tộc
còn bất cập. Hoạt động kinh tế tuy được cải thiện
nhiều nhưng phát triển chưa mạnh; trình độ sản
xuất nông nghiệp còn thấp. Hệ thống kết cấu hạ
tầng dù được đầu tư khá căn bản, nhưng phát huy
chưa tốt, một số nơi xuống cấp. Đời sống của một
bộ phận đồng bào còn khó khăn, kết quả giảm
nghèo chưa vững chắc, một số ít đang còn thiếu
đất sản xuất. Một bộ phận trong đồng bào và cán
bộ vẫn còn tâm lý ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ,
giúp đỡ của Nhà nước, không chủ động vượt khó
vươn lên trong cuộc sống.
Qua quá trình triển khai, thực hiện, Đảng bộ
tỉnh Bình Thuận bước đầu rút ra một số kinh
nghiệm:
1 – Khi xây dựng nghị quyết và chương trình
hành động, phải xuất phát từ lợi ích của người
dân, chủ trương đúng đắn, nội dung cụ thể, giải
pháp sát hợp, đồng bộ, đáp ứng đúng nguyện
vọng của đồng bào dân tộc, được các cấp, các
ngành và nhân dân đồng tình ủng hộ, nghị quyết
sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống.
2 – Việc chỉ đạo, điều hành phải sâu sát, cụ
thể, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm; phân công,
xác định trách nhiệm rõ ràng đối với các cấp, các
ngành có liên quan. Đồng thời, phải tăng cường
kiểm tra, đôn đốc và định kỳ hằng năm tổ chức sơ
kết để đánh giá việc thực hiện nghị quyết.
3 – Chú trọng phát huy dân chủ, đề cao tính
chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành; nâng
cao trách nhiệm của hệ thống chính trị cơ sở, khơi
dậy ý thức vươn lên trong cách nghĩ, cách làm, tự
lực thoát nghèo; tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại
vào Đảng và Nhà nước của đồng bào DTTS.
4 – Phát huy đúng mức vai trò chỉ đạo, lãnh
đạo của ban điều hành, cơ quan thường trực Nghị
quyết số 04 của Tỉnh ủy trong việc phối hợp với
các sở, ngành, ủy ban nhân dân các huyện trong
triển khai thực hiện.

- 15 Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp
nhằm phát triển toàn diện vùng đồng bào dân
tộc thiểu số theo hướng bền vững
Cùng với việc tập trung khắc phục những yếu
kém, hạn chế, thời gian tới, Đảng bộ tỉnh Bình
Thuận thực hiện đồng bộ giải pháp để triển khai
thực hiện:
Một là, thường xuyên chăm lo xây dựng hệ
thống chính trị ở cơ sở vùng đồng bào DTTS. Chú
trọng thực hiện tốt phát triển nguồn nhân lực, xây
dựng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ
sở vùng đồng bào dân tộc đủ năng lực thực hiện
nhiệm vụ trong tình hình mới.
Hai là, tiếp tục tổ chức quán triệt sâu, kỹ Kết
luận số 123 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XII
đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 04,
nhằm nâng cao nhận thức và hành động của cán
bộ, đảng viên và đồng bào dân tộc thiểu số trên
địa bàn đối với chủ trương phát triển toàn diện
vùng đồng bào DTTS.
Ba là, phát huy tối đa hiệu quả sử dụng đất
sản xuất được cấp từ những năm trước trong vùng
đồng bào DTTS, không để đồng bào bán đất sản
xuất dẫn đến tái nghèo. Tiếp tục giải quyết đất sản
xuất gắn với các hoạt động khuyến nông, khuyến
ngư, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật
nuôi phù hợp trên từng địa bàn; đẩy nhanh tiến độ
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đồng
bào. Làm tốt công tác giao khoán quản lý, bảo vệ
rừng cho đồng bào và thực hiện tốt chính sách
hưởng lợi từ rừng cho họ theo quy định.
Bốn là, tăng cường công tác quản lý và phát
huy hiệu quả các công trình đã đầu tư trên địa
bàn. Ưu tiên các nguồn lực cho đầu tư phát triển
hệ thống giao thông nông thôn, kênh mương thủy
lợi, nước sinh hoạt, hạ tầng thương mại – dịch vụ,
gắn với xây dựng nông thôn mới. Đổi mới cơ chế,
chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cơ
sở chế biến, thu mua nông sản ở miền núi, vùng
cao, vùng đồng bào DTTS.
Năm là, nâng cao chất lượng giáo dục toàn
diện, tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ
học sinh vùng đồng bào dân tộc theo quy định,
ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học. Làm tốt
công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng đồng
bào DTTS; cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho
đồng bào DTTS theo quy dịnh.
Sáu là, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 09CT/TW, ngày 01-02-2011, của Ban Bí thư Trung
ương Đảng khóa XI, về “Tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc trong tình hình mới” ở vùng đồng bào
DTTS và phong trào “Chung sức, chung lòng xây
dựng nông thôn mới” với phương châm “nhân dân
làm, Nhà nước hỗ trợ”, gắn với cuộc vận động
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở
khu dân cư”.
Lâm Quân / Tạp chí cộng sản.- 2014.- Số 92
(tháng 8).- Tr.92
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Hội nghị tập huấn nghiệp vụ
Biên soạn Lịch sử Đảng tỉnh Bình Thuận năm 2014

T

iếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, biên soạn
lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống theo tinh thần
Chỉ thị số 15 của Ban Bí thư Trung ương (khóa IX),
Chỉ thị số 37 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI),
nhằm phục vụ công tác tuyên truyền giáo dục, phát
huy truyền thống cách mạng, góp phần vào sự phát
triển kinh tế, xã hội của tỉnh; trang bị nghiệp vụ quản
lý, kỹ năng biên soạn cho cán bộ, cộng tác viên trực
tiếp tham gia nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ,
lịch sử truyền thống địa phương, cơ quan, đơn vị và
tạo sự thống nhất chung về phương pháp, kỹ năng,
quy trình biên soạn, xuất bản sách lịch sử trong toàn
tỉnh; thực hiện chương trình công tác năm 2014, Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Viện Lịch sử Đảng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội
nghị tập huấn nghiệp vụ biên soạn lịch sử Đảng trong
hai ngày 24 và 25 tháng 7 năm 2014.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà đang trao đổi chuyên đề tại hội
nghị tập huấn

Hội nghị tập huấn có sự tham dự của 216 đại
biểu là lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác lịch sử
đảng của Ban Tuyên giáo huyện, thị, thành ủy, Tuyên
huấn đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo, cán bộ phụ trách
công tác biên soạn lịch sử truyền thống của các sở,
ban ngành, các ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Mặt
trận, đoàn thể tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo biên soạn
lịch sử truyền thống xã, phường, thị trấn và đặc biệt

trong đó, có 16 cộng tác viên – là những tác giả đang
trực tiếp tham gia biên soạn lịch sử cấp huyện, thị,
thành ủy, xã phường, thị trấn.
Qua hai ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu được
nghe PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà (Phó viện trưởng
Viện Lịch sử Đảng, Tổng biên tập tạp chí Lịch sử
Đảng) và PGS.TS Nguyễn Thanh Tâm (giảng viên
cao cấp Viện Lịch sử Đảng, nguyên Phó viện trưởng
Viện Lịch sử Đảng) trao đổi về các nội dung: Công
tác sưu tầm tư liệu lịch sử Đảng bộ cấp xã, phường,
thị trấn; lịch sử truyền thống cơ quan, ban ngành,
đoàn thể; Biên soạn nội dung một cuốn lịch sử Đảng
bộ địa phương; lịch sử truyền thống cơ quan, ban
ngành, đoàn thể; Một số vấn đề trong lãnh đạo, chỉ
đạo và tổ chức thực hiện biên soạn lịch sử Đảng bộ
xã, phường, thị trấn; lịch sử truyền thống cơ quan,
ban ngành, đoàn thể. Cuối chương trình tập huấn,
các đại biểu dự hội nghị đã trao đổi thẳng thắng
những vấn đề còn vướng mắc trong thực tiễn và
được giảng viên đầu ngành Viện Lịch sử giải đáp một
cách khoa học, sâu sắc.
Hội nghị tập huấn đã trang bị cho đại biểu tham
dự các kiến thức về tầm quan trọng của tư liệu lịch
sử Đảng, cách sưu tầm, đánh giá và sử dụng một
cách tối ưu nhất tư liệu vào nghiên cứu; hay cách
thức đặt tiêu đề, lập đề cương, bắt tay vào biên soạn
nội dung một cuốn lịch sử Đảng bộ địa phương, cũng
như lịch sử truyền thống cơ quan, ban ngành, đoàn
thể; các đại biểu làm công tác quản lý ở cơ sở được
trang bị thêm một số vấn đề trong lãnh đạo, chỉ đạo
và tổ chức thực hiện một công trình lịch sử. Đó là
những kiến thức cơ bản có thể vận dụng vào quá
trình thực hiện biên soạn một công trình lịch sử.
Sau hội nghị tập huấn, đối với đại biểu ở cơ sở,
có thể hiểu rõ hơn việc nghiên cứu biên soạn lịch sử,
để đẩy mạnh hơn nữa công tác này ở địa phương;
với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, sẽ là
tiền đề khởi động việc thành lập Ban chỉ đạo biên
soạn, tiến tới sưu tầm tư liệu, lập đề cương và triển
khai biên soạn.
Nguyễn Thành Tài / Tạp chí lịch sử Đảng.- 2014.Số 285 (tháng 8).- Tr.111

________________________________________

Bầu trực tiếp 705 Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 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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Huyện Phú Quý:

Phấn đấu đến cuối năm chỉ còn 1,03% hộ nghèo

T

heo Sở LĐ-TB&XH Bình Thuận, bằng các biện
pháp tích cực, từ năm 2011 đến cuối năm
2013, huyện đảo Phú Quý giảm 65 hộ nghèo
tương ứng tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,14%, bình quân
mỗi năm giảm 14 hộ. Dự kiến đến cuối năm 2014,
toàn huyện còn 62 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,03%
dân số và 134 hộ cận nghèo, chiếm 2,2 % dân số.
Đạt được kết quả đó nhờ huyện triển khai
thực hiện hiệu quả các dự án, chính sách giảm
nghèo. Trong vòng 3 năm qua, toàn huyện có 719
lượt hộ nghèo được vay 15.394 triệu đồng từ
nguồn tín dụng ưu đãi hộ nghèo để phát triển sản
xuất. Cho vay học sinh, sinh viên là 9.143 triệu
đồng/1.117 lượt hộ, cho vay hộ nghèo làm nhà ở
80 triệu đồng/10 hộ. Cấp thẻ BHYT cho 1.278 lượt
người nghèo và 128 người thuộc hộ cận nghèo
mới thoát nghèo. Hỗ trợ 40 hộ nghèo và 6 hộ cận
nghèo làm nhà ở với kinh phí 1.080 triệu đồng. Hỗ
trợ tiền điện cho 457 hộ nghèo với kinh phí là
164,52 triệu đồng. Các chính sách xã hội đối với
người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em có
hoàn cảnh đặc biết khó khăn được quan tâm hơn,
có 828 đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ
cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng, mức trợ cấp
từ 180.000 – 270.000 đồng/người/tháng. Ngân
sách trung ương hỗ trợ 10.432 triệu đồng cho 3 xã
thuộc hải đảo theo quyết định số 539/QĐ-TTg
ngày 1/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ đầu tư
phát triển 38 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu
phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân, chủ yếu
đầu tư xây dựng đường giao thông, trường học,
trạm y tế, chợ và các công trình phúc lợi khác.
Ông Huỳnh Văn Hưng, Chủ tịch UNND huyện
Phú Quý cho biết: Trong năm 2014, được sự quan
tâm đầu tư của Nhà nước để phát triển kinh tế
biển đảo, huyện được đầu tư với tổng số vốn
56.520 triệu đồng, từ nhiều nguồn vốn. Từ đầu
năm đến nay huyện đã chủ động triển khai thực
hiện tốt công tác đầu tư, xây dựng nhiều công
trình trọng điểm phục vụ dân sinh kinh tế ở địa
phương, quy hoạch xây dựng các khu dân cư. Các
loại hình dịch vụ thương mại phát triển tương đối
ổn định. Sản lượng thủy hải sản khai thác tăng so
với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn
mới và xây dựng giao thong nông thôn được tập
trung chỉ đạo.
Bên cạnh đó, công tác giảm nghèo và bảo trợ
xã hội trên đại bàn huyện được triển khai thực hiện
khá tốt, các chính sách đối với hộ nghèo được giải
quyết kịp thời hơn, mức sống của người dân được
cải thiện, góp phần giữ vững an ninh chính trị và
trật tự xã hội. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế của
huyện còn khó khăn, các nhu cầu của nhân dân
chưa bảo đảm kịp thời, nên số hộ nghèo giảm khá
nhưng còn biểu hiện thiếu vững chắc, phần đông
số hộ tuy thoát nghèo nhưng thu nhập chưa cao

so với chuẩn nghèo. Đời sống của một bộ phận
người dân sống bằng nghề biển chưa ổn định, còn
phụ thuộc nhiều vào thời tiết, mùa vụ sản xuất
đánh, bắt cá.
Để giảm nghèo nhanh và bền vững, huyện
Phú Quý đã đề ra mục tiêu đến năm 2015, giảm tỷ
lệ hộ nghèo xuống còn dưới 1%. Tiếp theo đến
giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ giảm hộ nghèo hang
năm từ 0,3-0,5%. Cụ thể là bảo đảm 100% hộ
nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu vay vốn phát
triển sản xuất, được vay vốn từ Ngân hang Chính
sách xã hội, được tiếp cận công tác khuyến nông,
lâm, ngư và chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn cách
làm ăn. Người nghèo có nhu cầu học nghề được
hỗ trợ kinh phí học nghề, người nghèo được cấp
thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, hộ nghèo được hỗ trợ
tiền điện theo quy định. Tất cả trẻ học mầm non,
học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo được
hưởng chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi
phí học tập theo quy định hiện hành của Nhà
nước. Hộ nghèo khó khăn về nhà ở được hỗ trợ
xây dựng nhà ở. Đối tượng thuộc diện bảo trợ xã
hội được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại
cộng đồng.
Để đạt được mục tiêu đó, huyện xác định các
nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là tăng cường công
tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm
của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện
giảm nghèo và giải quyết việc làm cho người lao
động nhất là người nghèo, từng bước giúp người
nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Tiếp tục
triển khai thực hiện tốt các dự án, chính sách giảm
nghèo, duy trì hoạt động mô hình hợp tác xã nghề
cá nhằm giải quyết việc làm cho người lao động.
Tích cực huy động nguồn lực trong xã hội, nhất là
trong cộng đồng để thực hiện giảm nghèo và và
bảo trợ xã hội. Thực hiện lồng ghép Chương trình
giảm nghèo với các Chương trình phát triển kinh
tế-xã hội để tập trung nguồn vốn đầu tư cho giảm
nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người
nghèo. Phối hợp với UBND các xã, nhất là trong
cộng đồng để thực hiện giảm nghèo tiếp tục khảo
sát nắm bắt cụ thể nguyên nhân nghèo chủ yếu
của các hộ nghèo, cận nghèo ở từng địa phương
để xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị có
liên quan và các ban ngành đoàn thể để có kế
hoạch hỗ trợ, đồng thời tuyên truyền tốt các chính
sách pháp luật của Nhà nước cho các hộ nghèo,
hộ cận nghèo. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng
cao trình độ, chuyên nôn, nghiệp vụ cho cán bộ xã
và Trưởng thôn về công tác giảm nghèo, Phát huy
vai trò của Mặt trận, đoàn thể và các tổ chức xã
hội, từ thiện tham gia công tác giảm nghèo và bảo
trợ xã hội tại địa phương.
Ngọc Minh / Lao động xã hội .- 2014.- Số 98
(ngày 17 tháng 8).- Tr.14
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Thông qua Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch
xây dựng thị trấn Lạc Tánh-Tánh Linh

T

heo đánh giá của các đại biểu tại Kỳ họp thứ
Tám, HĐND huyện Khóa VII, 6 tháng đầu
năm KT - XH của huyện có nhiều chuyển biến
tích cực, sản xuất ổn định và có bước tăng
trưởng khá. Tổng sản lượng lương thực đạt
43% kế hoạch năm, tăng 9,85% so với cùng kỳ;
giá trị sản xuất CN - TTCN tăng 10%; cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 50% kế
hoạch; thu NSNN 62 tỷ đồng, tăng 12,7% so
cùng kỳ; lĩnh vực văn hóa, giáo dục có nhiều
chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được quan
tâm; an ninh chính trị, an toàn xã hội được giữ
vững… Tuy nhiên, việc sản xuất và tiêu thụ sản
phẩm còn gặp nhiều khó khăn; công tác QLNN
về tài nguyên khoáng sản còn hạn chế; tình

trạng ô nhiễm môi trường tại một vài dự án chế
biến mủ cao su chưa được khắc phục triệt để;
xử lý rác thải chưa được giải quyết dứt điểm…
Kỳ họp này, HĐND huyện đã thảo luận và thông
qua các nghị quyết quan trọng, trong đó có nghị
quyết về: nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế
hoạch KT - XH 6 tháng cuối năm 2014; phê
chuẩn tổng quyết toán NSNN năm 2013; điều
chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Lạc
Tánh…
Nam Hưng // http://www.daibieunhandan.vn/
.- 2014 (ngày 13 tháng 8)

_________________________________________

Phấn đấu vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đạt 6 tỷ đồng

N

ói về công tác chăm lo đời sống người có
công (NCC) trên địa bàn trong thời gian
qua, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở
LĐ-TB&XH Bình Thuận cho biết: Trong công
cuộc xây dựng và đổi mới đất nước, Đảng, Nhà
nước và nhân dân ta luôn làm hết sức mình để
thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công
với cách mạn được chăm sóc về vật chất và tinh
thần. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều
chủ trương, chính sách nhằm đãi ngộ ngày càng
thỏa đáng hơn, biểu thị tình cảm, trách nhiệm và
lòng biết ơn sâu cắc của các cấp ủy đảng, chính
quyền và nhân dân đối với các đồng chí thương
binh, bệnh binh, các gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt
nam anh hùng và NCC với cách mạng.Đặc biệt
là các phong trào “ Đền ơn đáp nghĩa: đã không
ngừng phát triển sâu rộng trong các cấp, các
ngành, aác tầng lớp nhân dân trong tỉnh
Thể hiện bằng hành động cụ thể của đạo lý
“Uống nước nhớ nguồn:, “Đền ơn đáp nghĩa”
trước hết đối với người có công của ngành LĐTB&XH trong tỉnh là tích cực tham mưu và giải
quyết tốt các chính sách ưu đãi NCC. Từ đầu
năm đến nay toàn tỉnh giải quyết chế độ theo
Quyết định 209 của Thủ tướng Chính phủ cho
những người tham gia kháng chiến chống Mỹ
nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng
và Nhà nước: Trợ cấp một lần 27 trường hợp,
cấp BHYT cho 93 người. Theo quyết định số 62
của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách
đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ
Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế: trợ cấp một
lần 23 trường hợp, cấp BHYT cho 1.811 người.
Cấp BHYT đối với cựu chiến binh theo Nghị
định 150 của Chính phủ cho 65 trường hợp;
cấp BHYT cho thân nhân người có công 3.800
người. Trợ cấp thờ cúng cho thân nhân liệt sĩ:

6.566 người. Phối hợp tổ chức lễ trao tặng và
truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ
Việt nam anh hùng cho 128 bà mẹ Việt Nam
anh hùng. Đã tổ chức triển khai thực hiện Tổng
rà soát chính sách ưu đãi đối với NCC với cách
mạng trong 2 năm 2014-2015
Đặc biệt, công tác vận động đóng góp quỹ
Đền ơn đáp nghĩa tong thời gian qua được đông
đảo các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, ban
ngành tích cực ủng hộ nên kết quả đạt được
khá phấn khởi. Qua 6 tháng đầu năm 2014 đã
vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được hơn 4 tỷ
đồng. tổ chức đưa 574 NCC đi điều dưỡng và
80 NCC đi thăm thủ đô Hà Nội, viếng lăng chủ
tịch Hồ Chí Minhj. Phát triển them một số xẽ đạt
tiêu chí làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ,
đến nay nâng số xã đạt tiêu chí là 120/127 xã,
phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh,
liệt sỹ và 98% hộ chính sách NCC có mức sống
bằng hoặc cao hơn mứ sống trung bình của
dân cư nơi cư trú.
Trong nhiều năm qua tỉnh đã ban hành
nhiều chính sách ưu đãi đối với NCC trong tỉnh
như: Chính sách cho hộ NCC thuộc diện nghèo
vay vốn; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa mộ Bà
mẹ Việt nam anh hung; tổ chức cho NCC thi
tham quan miền bắc, viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí
Minh… Những chính hỗ trợ nói trên đã từng
quyết giải quyết những khó khăn, bức xu1x nơi
đối tượng góp phần làm phấn khởi, an tâm cho
không ít người có quá trình cống hiến cho cách
mạng.
Đối với các liệt sỹ đã hy sinh trong các cuộc
kháng chiến, đến nay về cơ bản tỉnh đã hoàn
thành công tác quy tập mộ liệt sĩ. Tuy vậy, chủ
trương của tỉnh là vẫn tiếp tục tìm kiếm, quy tập

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

Thoâng tin tö lieäu Bình Thuaän – Soá 03 naêm 2014

những mộ liệt sĩ được nhân dân phát hiện về
nghĩa trang liệt sĩ. Đồng thời với công tác quy
tập bằng nhiều nguồn kinh phí, tiến hành xây
dựng sữa chữa các công trình ghi công liệt sĩ.
Trong năm 2014, toàn tỉnh phấn đấu hoàn tành
việc nâng cấp 5.300 mộ còn lại tại nghĩa trang
liệt sĩ tỉnh và triển khai cải tạo, nâng cấp tổng
thể mặt bằng nghĩa trang liệt sĩ sau khi được
phê duyệt.
Cùng với việc tổ chức thực hiện tốt Pháp
lệnh Ưu đãi NCC với cách mạng, phong trào
“đền ơn đáp nghĩa” và hỗ trợ NCC với cách
mạng cải thiện nhà ở, như hang năm mỗi cán
bộ, người lao động đều tự nguyện tham gia
đóng góp ít nhất 1 ngày lương hoặc 1 ngày thu
nhập cho Quỹ đền ơn đáp nghĩa. Các doanh
nghiệp Nhà nước, ngoài đóng góp của CNVC
còn trích phúc lợi tham gia Quỹ. Nhiều doanh
nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vố đầu tư
nước ngoài… cũng thường xuyên tích cực tham
gia đóng góp. Từ ngườn quỹ trên, cùng với
ngân sách tỉnh hỗ trợ hang chục tỷ đồng, trong
thời gian qua toàn tỉnh đã tập trung xây dựng và
sửa chữa được hang ngàn căn nhà cho NCC
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với cách mạng đang gặp khó khăn về nhà ở.
Đến nay, về cơ bản tỉnh đã giải quyết xong
những khó khăn, bức xúc về nhà ở cho NCC với
cách mạng.
Ông Nguyễn Thanh Hồng cho biết thêm:
Nhìn chung, việc giải quyết các chế độ chính
sách đối với NCC rất kịp thời, chính xác, đầy đủ.
Ngoài việc thực hiện tốt các chế độ khác như:
Giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khoẻ, nhà ở,
đất ở… đã được thực hiện đầy đủ, đúng quy
định . Từ nay đến cuối năm, Sở tiếp tục vận
động Quỹ đạt 6 tỷ đồng theo kế hoạch đề ra. Rà
soát việc thực hiện ch1nh sách ưu đãi NCC và
kiến nghị bổ sung, sửa đổi để thực hiện chính
sách tốt hơn đối vớ NCC và kiến nghị, sửa đổi
để thực hiện chính sách tốt hơn đối với NCC
theo chỉ đạo của Chính phủ. Tổ chức đưa 120
NCC với cách mạng đi thăm Thủ đô Hà NỘi,
viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hoàn thành
việc nâng cấp 6.336 mộ còn lại tại Nghĩa trang
liệt sĩ tỉnh và triển khai cải tạo, nâng cấp tổng
thể mặt bằng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh
Ngọc Minh / Lao động xã hội.- 2014.- Số 94
(ngày 7 tháng 8). –Tr.11
_________________________________________

TUYÊN DƯƠNG 150 QUẦN CHÚNG TIÊU BIỂU
thế lực thù địch, lên án phê phán các hành vi tuyên
truyền kích động phá hoại khối đại đoàn kết toàn
dân. Người dân đã phối hợp giải quyết các mâu
thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh
phức tạp liên quan đế an ninh trật tự; kịp thời phát
hiện, thông tin tố giác các hành vi vi phạm pháp
luật; tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người vi
phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư.

Tuyên dương quần chúng tiêu biểu trong phong trào toàn
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

C

hiều ngày 14-8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình
Thuận tổ chức Hội nghị tuyên dương 150
quần chúng tiêu biểu qua 20 năm xây dựng phong
trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)
vùng đồng bào tôn giáo.
Qua 20 năm (1994 - 2014) xây dựng phong
trào quần chúng bảo vệ ANTQ vùng đồng bào tôn
giáo và các phong trào khác, tỉnh Bình Thuận đã
phát huy được vai trò nòng cốt của hàng ngũ trí
thức, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, quần
chúng tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc.
Các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và quần
chúng tín đồ tôn giáo đã thực hiện tốt quyền và
nghĩa vụ công dân, nâng cao cảnh giác, đấu tranh
làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các

Một số mô hình như: “Xứ đạo an toàn”, “Họ
đạo không có tệ nạn xã hội”… là điểm sáng của
công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ
ANTQ. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang duy trì
hoạt động của 63/117 mô hình tự phòng, tự quản,
tự bảo vệ tại vùng tập trung đông đồng bào các
tôn giáo.
Sự tham gia, giúp đỡ, đóng góp xây dựng
phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ của quần
chúng đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn
dân tộc; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an
ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, phục vụ
nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội địa
phương.
Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận tặng
Bằng khen cho hai tập thể, năm cá nhân đã có
thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo
vệ ANTQ, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa
phương giai đoạn 1994 – 2014. Nhiều tập thể và
cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy
khen.
Đình Châu // http://www.nhandan.org.vn/ .- 2014
(ngày 15 tháng 8)
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TÌM THẤY MỘ LIỆT SĨ TẬP THỂ TẠI BÌNH THUẬN

S

áng 11-8, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh
Bình Thuận phối hợp cấp ủy, chính quyền xã
Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc và các cựu
chiến binh tổ chức đào bới, tìm kiếm hố chôn tập
thể liệt sĩ hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Địa điểm khai quật tại Km 1692 Quốc lộ 1A, thuộc
địa bàn thôn 5, xã Hàm Đức.
Năm 1967, bộ đội ta đã tổ chức đánh đồn Bà
Què (nay thuộc thôn 5, xã Hàm Đức, huyện Hàm
Thuận Bắc). Trong trận đánh này ta đã làm tiêu
hao nhiều sinh lực địch và phá hủy được một số
phương tiện vũ khí của địch. Tuy nhiên, nhiều cán
bộ, chiến sĩ của ta anh dũng hy sinh. Địch tăng
cường lực lượng và tập trung pháo kích nên đơn
vị không đưa được các đồng đội hy sinh ra ngoài.
Mỹ-ngụy đã gom xác liệt sĩ chôn thành mộ tập thể
ngay trong khu vực.

Từ các nguồn thông tin của nhân dân và cựu
chiến binh, Bộ CHQS tỉnh đã tiến hành xác minh,
hội thảo, gặp gỡ các nhân chứng, khảo sát thực
địa để xác định vị trí của hầm mộ chôn các liệt sĩ.
Sau 47 năm, hài cốt của các liệt sĩ đã được cất
bốc. Trong quá trình tổ chức đào bới, đội tìm kiếm
phát hiện chín hài cốt liệt sĩ cùng nhiều vật dụng
quen thuộc của bộ đội như dép cao-su, khăn
choàng đầu, vải dù, bao xe đựng đạn… được chôn
trong cùng một hầm mộ có diện tích khoảng 15m2,
sâu 2,5m. Do thời gian quá lâu, cùng với việc mộ
tập thể bị trũng nước nên khi cất bốc không thể
xác định được từng liệt sĩ.
Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh cùng với cấp ủy,
chính quyền và cựu chiến binh tiến hành làm các
thủ tục, xác định tên liệt sĩ, đơn vị, ngày tháng diễn
ra trận đánh; đồng thời sẽ tiến hành Lễ truy điệu,
an táng hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh
Bình Thuận.
Đình Châu // http://www.nhandan.org.vn/ .- 2014
(ngày 12 tháng 8)
Các báo cùng đưa tin: Lao động Số 186, Pháp
luật TP.HCM Số 214, Quân đội nhân dân số
19162

_________________________________________

AN TÁNG 9 HÀI CỐT LIỆT SỸ HY SINH TRONG CHIẾN TRANH

N

gày 19/8, tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh, Bộ Chỉ
huy quân sự tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Lễ
truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sỹ nằm trong hai
mộ tập thể tại Đồn Bà Hòe cũ (nay thuộc thôn 5,
xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình
Thuận).
Trước đó, nhận được thông tin từ ông Nguyễn
Văn Minh, cựu chiến binh xã Hàm Kiệm (huyện
Hàm Thuận Nam) về hai mộ liệt sỹ tập thể, Bộ Chỉ
huy quân sự tỉnh Bình Thuận đã khẩn trương xác
minh thông tin, đến ngày 11/8 đã tiến hành khai
quật tại Km1692 Quốc lộ 1A đoạn qua thôn 5 xã
Hàm Đức (huyện Hàm Thuận Bắc).
Tại đây, đội tìm kiếm đã tìm được hai mộ tập
thể gồm hài cốt của 9 liệt sỹ và các vật dụng như
đầu đạn, dép caosu, vải dù. Đây là hài cốt của 9
liệt sỹ thuộc Tiểu đoàn 186, Quân khu 6 (cũ).
Sau Chiến dịch tổng tiến công Tết Mậu Thân
1968, cùng với toàn chiến trường miền Nam, quân
và dân Bình Thuận đã giáng những đòn đích đáng
vào cơ quan đầu não của địch ở Phan Thiết, làm
cho quân địch hết sức hoang mang.
Đêm 11 rạng sáng 12/2/1969, Đại đội 5 trinh
sát, Tiểu đoàn 186, Quân khu 6 phối hợp với bộ
đội địa phương huyện Thuận Phong tổ chức đánh

Đồn Bà Hòe tại xã Hàm Đức (huyện Hàm Thuận
Bắc), nhằm ngăn chặn, bảo vệ vùng giải phóng
Khu Lê Hồng Phong.
Ngoài ra, Tiểu đoàn 186 còn có nhiệm vụ đón
đánh địch đổ bộ đường không. Tuy nhiên, địch cố
thủ trong công sự vững chắc với sự chi viện hỏa
lực mạnh của Mỹ nên trận đánh không dứt điểm,
gây ra nhiều tổn thất, nhiều đồng chí đã hy sinh
trong trận đánh này.
Ông Nguyễn Kiến Bình, thân nhân liệt sỹ Trần
Kim Niên, xúc động cho biết gia đình và người
thân vô cùng vui mừng khi tìm thấy hài cốt và quy
tập về đây, để các anh nằm ấm cúng bên đồng
đội, thỏa lòng mong đợi của gia đình bao nhiêu
năm qua. Gia đình rất biết ơn sự quan tâm, giúp
đỡ của chính quyền địa phương trong việc tìm
kiếm mộ liệt sỹ.
Trong không khí trang nghiêm và trọng thể, tại
buổi lễ, đại diện lãnh đạo tỉnh, đại biểu các sở,
ban, ngành, các lực lượng vũ trang cùng đông đảo
thân nhân liệt sỹ và người dân huyện Hàm Thuận
Bắc đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh
hùng liệt sỹ.
Hồng Hiếu // http://www.vietnamplus.vn/ .- 2014
(ngày 19 tháng 8)
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Bình Thuận giao quân đợt 2 đạt 100% chỉ tiêu

N

gày 10-9, các địa phương giao quân đợt 2
năm 2014 của tỉnh Bình Thuận gồm: Đức
Linh, Tánh Linh, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân và thị
xã Lagi đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận
quân. Đến 8 giờ sáng cùng ngày, các địa phương
đã giao quân xong, đạt chỉ tiêu ở cả 3 cấp tỉnh,
huyện, xã, đảm bảo an toàn tuyệt đối, nhanh gọn,
tiết kiệm.

Thực hiện 3 đột phá trong tuyển quân gồm:
Gọi khám 3 thanh niên để chọn 1, tuyển đảng viên
kết nạp trên 6 tháng, chọn thanh niên có trình độ
cao đẳng, đại học, cán bộ công chức các xã,
phường, thị trấn nên chất lượng thanh niên nhập
ngũ đợt này của tỉnh Bình Thuận cao hơn đợt 1
năm 2014. Có 20 đảng viên đạt 2,9% (chỉ tiêu
quân khu giao 2%). Thanh niên tốt nghiệp THPT
có 389 và 105 đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng,
đại học, 6 cán bộ công chức. 45% thanh niên viết
đơn tình nguyện nhập ngũ. Tuổi đời từ 18 đến 20
chiếm 66%, sức khỏe lọai 1, 2 đạt 59% và có 27
thanh niên là người dân tộc ít người tham gia nhập
ngũ.
Đợt 2 này, tỉnh Bình Thuận đã giao 700 quân
đạt 100% chỉ tiêu. Như vậy, năm 2014 tỉnh đã giao
1.400 quân đạt 100% chỉ tiêu. Có 44 đảng viên,
đạt 3,14%, vượt 1,14% so với chỉ tiêu trên giao.
Có 169 thanh niên đã tốt nghiệp trung cấp, cao
đẳng, đại học, cán bộ công chức.
Duy Thỉnh // http://qdnd.vn/ .- 2014
(ngày 10 tháng 9)

Lãnh đạo tỉnh động viên thanh niên nhập ngũ

________________________________________

CÔNG TÁC TẠO NGUỒN PHÁT TRIỂN ĐẢNG TRONG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ

C

ông tác tổ chức xây dựng lực lượng, huấn
luyện, bồi dưỡng nâng cao chất lượng chính
trị cho lực lượng dân quân tự vệ được cấp ủy,
chính quyền các cấp ở tỉnh Bình Thuận quan tâm
chỉ đạo thực hiện. Nhờ đó, chất lượng hoạt động
của lực lượng dân quân tự vệ được nâng lên; góp
phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ chính trị
ở cơ sở xã, phường, thị trấn, giữ vững an ninh
chính trị trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.
Hiện nay, tỷ lệ lực lượng dân quân tự vệ
chiếm khoảng 1,4% tổng dân số cả tỉnh. Đảng viên
trong lực lượng chiếm gần 22%, vượt chỉ tiêu đề
ra. Tại Bình Thuận, hơn 98% số xã, phường, thị
trấn có chi bộ quân sự. Riêng 6 tháng đầu năm
2014, toàn tỉnh kết nạp được 115 đảng viên mới
trong lực lượng dân quân tự vệ.
Đảng viên là dân quân tự vệ đã phát huy tốt
vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện
nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương.
Công tác huấn luyện, giáo dục chính trị, phổ biến
pháp luật cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực
lượng dân quân tự vệ cũng được tổ chức thường
xuyên và bám sát chương trình kế hoạch, phù hợp
với từng đối tượng và đặc thù các địa bàn ở cơ
sở.
Hằng năm tỉnh có hơn 85% tổng số dân quân
tự vệ được các đơn vị, cơ sở tổ chức huấn luyện.
Qua đó, trình độ, nhận thức, bản lĩnh chính trị của
lực lượng dân quân tự vệ được nâng cao, sẵn
sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tuần
tra kiển soát, giữ gìn và bảo vệ an ninh, trật tự an
toàn xã hội trên địa bàn, tham gia phòng, chống
bão lụt, tìm kiếm cứu nạn…
Công tác đăng ký, quản lý, tuyển chọn, kết nạp
công dân vào lực lượng dân quân tự vệ được các
địa phương, đơn vị thực hiện đúng quy định, bảo
đảm tiêu chuẩn. Cùng với đó, thanh niên, đoàn
viên ưu tú, công dân đủ tiêu chuẩn được bồi
dưỡng phát triển đảng và ưu tiên tuyển chọn vào
lực lượng dân quân tự vệ.
Tỉnh ủy Bình Thuận chỉ đạo các cấp ủy, tổ
chức đảng tiếp tục quán triệt, xây dựng kế hoạch
phát triển đảng viên mới trong lực lượng dân quân
tự vệ. Theo đó, các tổ chức đoàn thể chính trị xã
hội ở cơ sở phối hợp, gắn với các phong trào ở địa
phương tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện
nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực;
làm tốt công tác tạo nguồn phát triển Đảng trong
lực lượng dân quân tự vệ.
Năm 2015, Bình Thuận phấn đấu nâng tỷ lệ
đảng viên trong lực lượng dân quân đạt 16,5% trở
lên; 100% xã, phường, thị trấn có chi bộ quân sự
và tập trung nâng cao chất lượng, xây dựng chi bộ
quân sự trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng
Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn vững
mạnh toàn diện.
Tấn Hùng // http://dangcongsan.vn/ .- 2014
(ngày 13 tháng 9)
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CẢM ƠN BỘ ĐỘI CỤ HỒ

N

hững ngày cuối tháng 7 vừa qua, đoàn cán bộ, y,
bác sĩ của Bộ CHQS tỉnh phối hợp với chi nhánh
Viettel Bình Thuận đến với huyện đảo Phú Quý trong
Cuộc hành trình "Quân đội chung tay vì sức khỏe
cộng đồng". Đây là một trong những hoạt động thiết
thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập
Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc
phòng toàn dân.
Sau hơn 7 giờ đồng hồ lênh đênh vượt lên
những con sóng phủ trắng boong tàu với chặng
đường dài hơn 56 hải lý, đoàn công tác đã tới được
huyện đảo Phú Quý. Mặc dù còn khá mệt vì say
sóng, nhưng công tác chuẩn bị cho các hoạt động
của đoàn vẫn diễn ra khẩn trương trên địa bàn 3 xã
Tam Thanh, Ngũ Phụng, Long Hải của huyện đảo
Phú Quý.
Thượng tá Bùi Huy Cường, Phó chủ nhiệm chính
trị Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận, kiêm Trưởng ban tổ
chức cuộc hành trình chia sẻ: “Đây là hoạt động rất ý
nghĩa với người dân trên đảo cũng là niềm vinh dự
và trách nhiệm rất lớn đối với từng thành viên trong
đoàn. Thông qua cuộc hành trình, chúng tôi muốn gửi
gắm tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ LLVT
tỉnh và cán bộ, nhân viên chi nhánh Viettel Bình
Thuận đến với nhân dân trên đảo, góp phần giữ vững
ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội,
củng cố quốc phòng-an ninh, tăng cường mối đoàn
kết gắn bó quân-dân. Mong muốn của chúng tôi
thông qua hoạt động này góp phần nâng cao nhận
thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác
chăm sóc sức khỏe cộng đồng, thể hiện đạo lý “Uống
nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc
ta…”.

Còn theo Thượng tá Nguyễn Vinh Hùng, Bác sĩ
chuyên khoa cấp 2, Chủ nhiệm quân y Bộ CHQS tỉnh
Bình Thuận: “Trước khi tổ chức chuyến hành trình,
chúng tôi đã phối hợp với bệnh viện quân-dân y của
huyện tổ chức khảo sát một số bệnh thường gặp trên
địa bàn huyện đảo. Trên cơ sở đó, lựa chọn các loại
thuốc điều trị phù hợp, trong đó chủ yếu tập trung vào
các loại thuốc phục vụ cho việc điều trị các bệnh ở
người cao tuổi như: Cao huyết áp, đau xương khớp,
các bệnh về đường tiêu hóa, hô hấp... qua đó nâng
cao chất lượng cũng như hiệu quả khám và chữa
bệnh cho nhân dân”.
Được biết, với sự chuẩn bị chu đáo, các hoạt
động khám và cấp thuốc cho bà con nhân dân trên
đảo được thực hiện tương đối thuận lợi. Trong đó,
với ba ngày ngắn ngủi của cuộc hành trình, đã có
hơn 500 lượt người dân trên địa bàn huyện đảo được
khám, cấp thuốc miễn phí với tổng trị giá hơn 50 triệu
đồng. Bên cạnh đó, đoàn công tác còn tổ chức thăm
hỏi, tặng 60 suất quà cho các đối tượng chính sách,
người già neo đơn, trẻ em nghèo vượt khó; thăm và
tặng trang thiết bị y tế cho trạm y tế 3 xã trên địa bàn
huyện trị giá 20 triệu đồng, cùng nhiều hoạt động
giao lưu văn hóa văn nghệ, tuyên truyền về nếp sống
vệ sinh khoa học, vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh môi
trường và dân số kế hoạch hóa gia đình...
Cầm túi thuốc mới được cấp trên tay, ông Phạm
Công Liêu, một người dân ở xã Long Hải xúc động:
“Tôi bị đau dạ dày từ lâu nhưng do hoàn cảnh kinh tế
của gia đình khó khăn, nên chưa tới bệnh viện để
khám và điều trị. Rất may, hôm nay được các bác sĩ
bộ đội khám và cấp thuốc, tôi vui lắm. Không chỉ
khám và cấp thuốc mà các bác sĩ bộ đội còn cho
mình nhiều lời khuyên bổ ích để giữ gìn sức khỏe.
Sự tận tình của các bác sĩ làm cho người dân chúng
tôi rất xúc động, cảm ơn Bộ đội Cụ Hồ nhiều lắm”.
Cuộc hành trình “Quân đội chung tay vì sức khỏe
cộng đồng” đã kết thúc, bằng tấm lòng và sự tận tình,
mỗi cán bộ, y, bác sĩ cùng các thành viên trong đoàn
đã để lại trong lòng Đảng bộ và nhân dân huyện đảo
Phú Quý những tình cảm tốt đẹp về hình ảnh và
phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ
mới.

Cán bộ, y, bác sĩ của đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Bình
Thuận khám bệnh, cấp phát thuốc cho người dân huyện
đảo Phú Quý.

Lưu Tuấn Anh // http://www.qdnd.vn/ .- 2014
(ngày 11 tháng 8)

_________________________________________

Tấm gương tiêu biểu “bốn cùng” với dân

Đ

ể đến được với bà con ngư dân xã Tiến
Thành, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, chúng
tôi phải đi bộ qua những con đường ngoằn ngoèo,
những cồn cát dốc, thụt lún. Ông Nguyễn Văn Tư,
Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Tiến
Thành cho biết: “Vào những ngày mưa, giông lốc,
biển, đến được với bà con ngư dân còn vất vả gấp
bội". Vất vả, khó khăn là thế, nhưng Thiếu tá
QNCN Trần Văn Toàn, Đội phó Đội Kiểm soát
hành chính, Đồn Biên phòng Thanh Hải, Bộ Chỉ

huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Thuận đã
gần 25 năm liên tục bám địa bàn, làm công tác vận
động quần chúng. Mấy năm trước, người dân ở
thôn Tiến Phú và thôn Tiến An xảy ra mâu thuẫn
dẫn đến mất đoàn kết, khiến tình hình an ninh trật
tự tại đây khá phức tạp. Với trách nhiệm phụ trách
địa bàn, đồng chí Toàn đã phối hợp chính quyền,
đoàn thể đến từng gia đình vận động nhân dân
chấp hành tốt chủ trương, chính sách luật pháp và
quy định của địa phương, đồng thời đề xuất chỉ

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

Thoâng tin tö lieäu Bình Thuaän – Soá 03 naêm 2014
huy đồn tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ lao động giúp
dân, giao lưu thể thao với thanh niên địa phương;
phối hợp với các lực lượng tuần tra kiểm soát,
tham gia bắt giữ, xử lý hơn 10 vụ việc vi phạm về
an ninh trật tự. Bằng sự kiên trì vận động, kết hợp
với xử lý nghiêm các trường hợp quá khích, mâu
thuẫn giữa hai thôn đã được giải quyết ổn thỏa,
người dân nối lại tình đoàn kết, tương trợ lẫn
nhau.

Thiếu tá QNCN Trần Văn Toàn (thứ hai bên phải sang)
cùng đồng đội ở Đồn Biên phòng Thanh Hải.

Những năm gần đây, xã Tiến Thành bị biển
xâm thực mạnh, khiến nhiều hộ dân bị sập nhà.
Anh Toàn ngày đêm bám dân, cùng các lực lượng
chức năng địa phương hướng dẫn bà còn kè đá,
giúp dân di dời, xây dựng nhà mới. Có ngày dầm
mình trong giông lốc giúp dân khắc phục hậu quả
thiên tai, bị ốm, nhưng anh vẫn kiên trì bám biển
thực hiện nhiệm vụ. Nhờ sự dũng cảm trong
phòng chống tội phạm, khéo léo trong công tác
dân vận, anh được bà con ngư dân hết lòng tin
yêu.
Tuy nhiên, ít ai biết, Thiếu tá Trần Văn Toàn
từng có một tuổi thơ, cuộc sống gia đình rất vất vả.
Bố của anh, ông Trần Thanh Tân, nguyên chiến sĩ

- 23 vận tải thuộc một đơn vị hậu cần đã hy sinh năm
1966, khi anh mới 1 tuổi. Sống trong vùng địch
chiếm đóng, mẹ anh, bà Võ Thị Mèn tần tảo nuôi
con, tích cực tham gia đấu tranh phá ấp chiến lược
của địch. Nhiều năm, nhà bà trở thành nơi nuôi
giấu cán bộ từ miền Bắc vào Nam chiến đấu... Sau
ngày giải phóng, mặc dù đời sống khó khăn,
nhưng bà luôn động viên con chăm chỉ học tập.
Năm 1984, bà động viên anh Toàn lên đường
nhập ngũ. Trong các năm 1984-1986, khi công tác
tại Đại đội Cơ động BĐBP tỉnh Thuận Hải, anh đã
tham gia phá hàng chục vụ án, trấn áp, bắt giữ
nhiều tên tội phạm nguy hiểm. Năm 1990, anh kết
hôn với chị Đỗ Thị Thanh Ngọc, anh chị phải ở
trong căn nhà lá tạm bợ; trận bão năm 2006 khiến
căn nhà bị sụp đổ. Gửi vợ con tá túc tạm ở nơi
khác, anh vẫn cùng đồng đội lăn lộn giúp dân sửa
chữa, dựng nhà khắc phục hậu quả thiên tai. Vợ
anh phải đi làm thuê ở các cảng cá của TP Phan
Thiết để có thêm thu nhập cho gia đình. Vất vả,
khó khăn, nhưng chị luôn động viên chồng yên
tâm công tác, làm tròn bổn phận người vợ, người
dâu hiền, hiếu thảo với cha mẹ.
Từ năm 2005 đến nay, năm nào anh Toàn
cũng được trên khen thưởng, nhiều năm liền là
chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Hai con của anh chị
đều là sinh viên đại học; một cháu đã tốt nghiệp ra
trường. Năm 2008, đơn vị xây tặng gia đình anh
căn nhà đồng đội rộng hơn 60m2. Trung tá Lê
Ngọc Lào, Phó đồn trưởng nói về người cán bộ
thuộc quyền của mình: “Anh Toàn là người nói ít
làm nhiều, luôn nỗ lực vượt khó vươn lên hoàn
thành tốt nhiệm vụ, là một trong những tấm gương
tiêu biểu của đồn trong thực hiện “bốn cùng” với
dân (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ)
được nhân dân, cán bộ, chiến sĩ tin yêu.
Nguyễn Duy Hiển // http://qdnd.vn/ .- 2014
(ngày 20 tháng 7)
________________________________________

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ KỸ THUẬT QUÂN KHÍ
và cán bộ phụ trách huấn luyện của các đơn vị
Biên phòng.
Trong thời gian 4 ngày (từ 15-18/7/2014), các
học viên sẽ được hướng dẫn thực hành một số nội
dung về quy trình kiểm tra kỹ thuật, phân cấp chất
lượng các loại súng bộ binh; công tác bảo quản,
bảo dưỡng các loại vũ khí, trang bị, đạn dược hiện
có trong BĐBP; hướng dẫn quy định an toàn trong
quản lý, huấn luyện bắn đạn thật và xử lý đạn
dược; một số quy định về thực hiện công tác kỹ
thuật quân khí.
Đại tá Lê Công Thọ, Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu 7,
phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

N

gày 15-7, tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động
BĐBP Bình Thuận, Cục Kỹ thuật BĐBP và
Cục Kỹ thuật Quân khu 7 phối hợp tổ chức tập
huấn nghiệp vụ kỹ thuật quân khí năm 2014 cho
các đơn vị BĐBP phía Nam. Tham gia tập huấn có
46 đồng chí là trợ lý, thủ kho, nhân viên quân khí

Qua đó nhằm hệ thống, thống nhất các quy
trình kỹ thuật, công tác bảo quản, sửa chữa và xử
lý các tình huống nhằm phát huy hiệu quả các loại
vũ khí, trang bị trong huấn luyện và sẵn sàng chiến
đấu tại các đơn vị.
Đình Phú // http://bienphong.com.vn/ .- 2014
(ngày 15 tháng 7)
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TỌA ĐÀM CÁN BỘ, SĨ QUAN TRẺ

N

gày 22-7, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Thuận tổ
chức buổi tọa đàm cán bộ, sĩ quan trẻ với
chủ đề: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài
năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và “Cán bộ,
chiến sĩ Bộ đội Biên phòng với văn hóa mạng”.

quan trẻ hiện nay như: sự trải nghiệm chưa
nhiều; còn thiếu kinh nghiệm quản lý, chỉ huy,
tham mưu đề xuất.
Qua tọa đàm giúp cho người chỉ huy hiểu rõ
hơn về thế hệ trẻ, đồng thời thấy rõ trách nhiệm
của mình trong việc quan tâm, bồi dưỡng, giáo
dục và sử dụng cán bộ.
Phát biểu tại buổi tọa đàm, Đại tá Dương
Đình Hoàn, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh biểu
dương những nỗ lực, cố gắng vươn lên của đội
ngũ sĩ quan trẻ trên các cương vị công tác.

Đại tá Dương Đình Hoàn, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh phát
biểu tại buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các cán bộ, sĩ quan trẻ
BĐBP Bình Thuận đã thẳng thắn đóng góp
nhiều ý kiến quan trọng, tâm huyết; chia sẻ
những phương pháp bài học, kinh nghiệm hay
trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị;
đồng thời nêu lên những hạn chế của đội ngũ sĩ

Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu mỗi cán
bộ, sĩ quan trẻ phải xác định cho mình thái độ,
động cơ đúng đắn; rèn luyện khả năng nhận
biết, phá tan mọi luận điệu và âm mưu của các
thế lực thù địch; trở thành người sĩ quan Biên
phòng vừa hồng, vừa chuyên; góp phần bảo vệ
vững chắc chủ quyền an ninh khu vực biên giới
biển của tỉnh.
Đình Phú // http://bienphong.com.vn/ .- 2014
(ngày 22 tháng 7)

_________________________________________

BĐBP Bình Thuận:

Tuyên truyền bảo đảm an ninh, an toàn các công trình dầu khí trên biển

T

rong hai ngày 9-10/7, BĐBP tỉnh Bình Thuận
phối hợp với Tổng Công ty thăm dò khai
thác dầu khí- Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt
Nam tổ chức tuyên truyền về bảo đảm an ninh,
an toàn các công trình dầu khí cho 200 chủ
phương tiện tàu cá của phường Phước Hội, TX
La Gi và phường Đức Thắng, TP Phan Thiết.

trên biển, vùng an toàn của các công trình dầu
khí; quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực dầu khí; xem một số hình
ảnh ngư dân vi phạm hành lang an toàn dầu khí
cũng như các tai nạn, sự cố xảy ra trên biển.
Tại đây, BĐBP cũng đã tuyên truyền những
nội dung về chủ quyền biển đảo, các thông lệ
quốc tế, các văn bản liên quan đến hoạt động
đánh bắt hải sản trên biển và giải đáp một số
băn khoăn, thắc mắc của ngư dân.
Buổi tuyên truyền đã góp phần giúp ngư
dân, nhất là các chủ phương tiện đánh bắt xa
bờ nêu cao ý thức trách nhiệm, tự giác trong
chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ
hành lang an ninh, an toàn dầu khí. Đồng thời
phát huy trách nhiệm công dân, kịp thời phát
hiện và thông báo cho các cơ quan chức năng
khi có sự cố trên biển để có biện pháp xử lý,
không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Tặng phao cứu sinh cho ngư dân.

Đình Phú // http://bienphong.com.vn/ .- 2014
(ngày 11 tháng 7)

Tại buổi tuyên truyền, các chủ phương tiện
và thuyền trưởng được nghe giới thiệu, hướng
dẫn về hệ thống, vị trí các công trình dầu khí
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Thanh niên Bình Thuận vì chủ quyền biển, đảo 2014

Đ

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.

ĐVTN chung tay quyên góp ủng hộ Quỹ vì Trường Sa thân yêu

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 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)

_________________________________________

Sinh hoạt tuyên truyền chủ quyền biển đảo Tổ quốc
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.

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

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
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vi phạm pháp luật, không nghe theo kẻ xấu, cùng
nhau giữ gìn an nin 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
_________________________________________

- 26 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)

Bình Thuận: Sôi nổi Ngày hội
“Thanh niên với văn hoá giao thông” 2014

S

áng ngày 5/7/2014, tại Nhà văn hoá thiếu nhi
thị xã Lagi, Tỉnh Đoàn Bình Thuận đã chỉ đạo
Thị Đoàn Lagi phối hợp với Head Hòa Hưng tổ
chức Ngày hội Thanh niên với văn hoá giao thông
đợt I/2014.
Tại chương trình, 9 cơ sở Đoàn trên địa bàn
thị xã Lagi đã tổ chức ký cam kết không vi phạm
trật tự ATGT trong đoàn viên thanh niên năm
2014.

tạo kiến thức cơ bản về kỹ năng lái xe an toàn, kỹ
năng xử lý tình huống khi tham giao thông do
Head Hoà Hưng đào tạo. Các đoàn viên thanh
niên cũng được trải nghiệm thực tế trên mô hình
lái xe an toàn của Honda, tham gia thực hành thực
tế trên xe máy thật các kỹ năng lái xe an toàn, kỹ
thuật giữ thăng bằng trên ván hẹp, cua
vòng…tham gia Hội thi Thanh niên với văn hoá
giao thông do Trung ương Hội LHTN Việt Nam và
Honda Việt Nam tổ chức…
Cùng ngày, Tỉnh Đoàn đã tổ chức lớp tập huấn
kỹ năng tuyên truyền pháp luật về an toàn giao
thông cho hơn 150 đoàn viên thanh niên và biểu
diễn văn nghệ cho hơn 250 đoàn viên thanh niên
tại cơ sở gồm các tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm
tuyên truyền, hội thi thử tài tranh luận về An toàn
giao thông… các hoạt động đã thu hút đông đảo
đoàn viên thanh niên tham gia và để lại nhiều ấn
tượng tốt đẹp trong mỗi đoàn viên, thanh niên.

Thuyết trình phần thi xé giấy dán tranh tuyên truyền ATGT

Dịp này, hơn 300 ĐVTN đã được chơi các trò
chơi cổ động tuyên truyền về ATGT và được đào

Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, đây là dịp
để đoàn viên thanh niên tỉnh nâng cao hơn nữa ý
thức, trách nhiệm trong việc thực hiện nghiêm
chỉnh luật giao thông bằng những việc làm cụ thể,
thiết thực, góp phần đảm bảo đối với người và
phương tiện an toàn khi tham gia giao thông.
// http://doanthanhnien.vn/ .- 2014
(ngày 7 tháng 7)

NHÂN RỘNG MÔ HÌNH THANH NIÊN LÀM GIÀU
Trong hai ngày 27 - 28.9, gần 200 đại biểu đã tham dự Đại hội đại biểu Hội LHTN tỉnh Bình Thuận
lần thứ 5, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Đại hội còn có sự hiện diện của Ủy viên T.Ư Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Bình
Thuận Huỳnh Văn Tí, Bí thư T.Ư Đoàn Đặng Quốc Toàn.
Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã tập trung chỉ đạo nhiều cuộc vận động. Đặc biệt, chương trình Khi Tổ
quốc cần đã hun đúc tinh thần yêu nước, ý thức cảnh giác, tinh thần sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ Tổ
quốc cho thanh niên... Tuy nhiên, đại hội cũng nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế và yếu kém như:
điều kiện kinh tế, đời sống của một bộ phận thanh niên còn nhiều khó khăn; hình thức sinh hoạt, các
phong trào của Hội còn khô cứng, chưa có sức thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Ông Huỳnh Văn Tí
nhấn mạnh: các cấp Hội cần nhân rộng mô hình thanh niên làm giàu.
Quế Hà // http://www.thanhnien.com.vn/ .- 2014 (ngày 29 tháng 9)
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Đảo Phú Quý đón Mùa hè xanh

N

ằm cách đất liền Bình Thuận 56 hải lý (khoảng
100km), lần đầu tiên huyện đảo Phú Quý đón 45
bạn trẻ của chiến dịch Mùa hè xanh từ ngày 21-7 đến
7-8.

Tiếp đó, Trường Mẫu giáo thôn Mỹ Khê, xã Tam
Thanh có khoảnh sân đất, nơi mà đám học sinh hay
chạy nhảy vui chơi, cũng là nơi trẻ em địa phương
đến sinh hoạt mỗi ngày nghỉ và dịp hè, được các sinh
viên đổ bêtông. Nhìn các anh chị làm sân bên trong,
đám trẻ đứng bên ngoài sân trường xúm xít lại to nhỏ
với nhau sắp có sân mới tha hồ được vui chơi thỏa
thích.
Ngoài ra, các bạn trẻ còn thăm và tặng quà gia
đình chính sách, giao lưu văn nghệ với Đoàn thanh
niên địa phương và các chiến sĩ.
Đi rồi chắc lưu luyến lắm

Trẻ em đảo Phú Quý đăng ký tham dự các lớp học hè, sinh
hoạt kỹ năng được chiến sĩ Mùa hè xanh tổ chức - Ảnh:
Trường Thịnh

Những ngày này, cuộc sống của ngư dân và trẻ
em trên đảo Phú Quý rộn ràng hơn với các hoạt động
hướng về cộng đồng mà các bạn trẻ đang thực hiện
tại đây.
Thổi gió mới trên đảo Phú Quý
“Lần đầu tiên tham gia chiến dịch thanh niên tình
nguyện hè ở Phú Quý, mình rất cảm mến nơi này.
Tuy những ngày đầu rất khó khăn để nghe được
giọng nói của người dân nơi đây, nhưng tiếp xúc dần
dần tụi mình cũng quen, đặc biệt là người dân và trẻ
em ở đảo rất hòa đồng, gần gũi, mến khách” - bạn
Nguyễn Thị Nguyên, sinh viên Trường ĐH Mở
TP.HCM, cho biết.
Nguyễn Thị Nguyên cũng giống như 44 bạn trẻ
tình nguyện khác tham gia chuyến đi này, đến từ
Trường ĐH Mở TP.HCM và Trường cao đẳng Cộng
đồng Bình Thuận, đều cảm thấy rất khó để nghe hiểu
chất giọng “như chim hót” đặc trưng vùng biển.
“Mình và nhiều bạn thấy vui dù chưa làm được gì
nhiều tại nơi đây, bởi vì biết được khi có mặt nhóm
tình nguyện của chúng mình thì cuộc sống người dân
nơi đây phần nào đã khác hẳn, theo hướng vui tươi
và ấm áp thêm, lạ lắm” - Nguyên chia sẻ.
Nói là chưa làm được gì nhiều nhưng 45 thanh
niên tình nguyện tại Phú Quý đã bắt tay vào làm rất
nhiều thứ ngay từ ngày đầu đặt chân lên đảo. Đây là
nơi người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề khai
thác, chế biến và nuôi trồng hải sản nên các hoạt
động tình nguyện được cả nhóm bàn bạc sao cho
phù hợp và giúp ích thật sự.
Đầu tiên, các nhóm nhỏ được chia ra đi thu gom
rác tại các bãi biển, nơi người dân ở đây có thói quen
xem như là “một nhà máy rác”, cùng với đó là “nói
nhỏ” với bà con cần đưa rác về đổ tập trung tại bãi
rác quy định, để giữ cho bãi biển sạch thêm, khách
du lịch đến một lần sẽ còn đến dài dài thêm nữa.
Những khu dã ngoại cộng đồng có tiếng trên đảo
như vịnh Triều Dương, bãi tắm lạch Doi Dừa những
ngày này sạch bong, ai đến chơi cũng thấy bất ngờ.

Khi nghe các anh chị sinh viên sẽ mở các lớp
dạy hè, sinh hoạt kỹ năng, đám trẻ trên đảo nhoi nhoi
đòi ba mẹ dẫn đi đăng ký tham dự. Các lớp học văn
hóa, sinh hoạt kỹ năng được các chiến sĩ tình nguyện
phân ra theo nhu cầu của học sinh, phân công thay
nhau đứng lớp.
Bạn Nguyễn Tiến Anh, chủ tịch Hội Sinh viên
Trường cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, cho hay
năm nay trường tổ chức đưa sinh viên về hoạt động
tình nguyện tại ba mặt trận, trong đó đảo Phú Quý là
điểm nhấn thể hiện tấm lòng của các sinh viên sẵn
sàng đem sức trẻ hướng về biển đảo quê hương,
mỗi người tùy theo khả năng đóng góp của mình dù
nhiều hay ít đều rất đáng quý.
Nguyễn Tiến Anh cũng hi vọng câu chuyện niềm
vui của những người dân, trẻ em trên đảo qua hoạt
động tình nguyện của các bạn trẻ sẽ được lan tỏa, để
mỗi ngày càng có nhiều bạn trẻ xung phong tìm đến
các hoạt động xây dựng biển đảo quê hương.
Một thành viên của nhóm tình nguyện chia sẻ
ban đầu chưa ra Phú Quý và nghe qua câu khẩu hiệu
“Đi dân nhớ, ở dân thương, làm dân tin” thì bạn cũng
cảm giác bình thường thôi. Nhưng khi trải qua những
ngày ngắn ngủi với đầy ắp các hoạt động cùng người
dân và trẻ em địa phương, bạn này nói: “Chắc đi rồi
lưu luyến lắm đây. Mình hi vọng những đứa trẻ nơi
đây sẽ chăm học, có động lực để sau này trưởng
thành bay xa hơn hoặc ở lại đảo để xây dựng cuộc
sống”.
Bạn Phùng Xuân Phát, đội phó đội thanh niên
tình nguyện Mùa hè xanh Trường ĐH Mở TP.HCM,
cho rằng nhóm tình nguyện của mình ra đảo là muốn
đem nhiệt huyết, sức trẻ từ đất liền quê hương gửi
gắm đến người dân sinh sống trên đảo, với ý nghĩa
mọi người từ đất liền luôn mong ngóng về biển đảo,
trên tinh thần hỗ trợ hết sức mình.
Không chỉ Phùng Xuân Phát, nhiều bạn trẻ không
ngại sóng gió ngồi tàu vượt qua 56 hải lý để đến đảo
Phú Quý trong chuyến đi này đều cảm nhận: nếu
cảm xúc đọng lại của chuyến đi này trong mỗi thành
viên của đoàn được chia sẻ với nhiều bạn trẻ hơn,
bất kể là các bạn đang sinh sống, học tập, làm việc ở
trong hay ngoài nước, thì trong thời gian tới chắc
chắn sẽ có nhiều bạn xung phong ra các đảo đi tình
nguyện, không riêng chỉ đến Phú Quý.
Trường Thịnh, Gia Bình/ Tuổi trẻ TP.HCM.- 2014.Số 208 (ngày 5 tháng 8).- Tr. 10
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XÂY DỰNG CÁC LOẠI HÌNH CÂU LẠC BỘ NCT

H

ội NCT tỉnh Bình Thuận cho biết, Hội có 22
CLB từ cơ sở đến thành phố (10 CLB thể dục
thể thao, 12 CLB văn hóa, văn nghệ) với 646 hội
viên tham gia. Điển hình là CLB thơ ca NCT
phường Xuân An qua hơn 12 năm hoạt động, các
thành viên CLB xuất bản 12 tập thơ “Tiếng lòng”
với hàng nghìn bài thơ, có nhiều bài đoạt giải cao;
CLB Ánh sao cổ nhạc phường Hưng Long có 36
hội viên, sinh hoạt biểu diễn văn nghệ vào tối thứ 6

hằng tuần, thu hút được nhiều người xem; CLB
Đờn ca tài tử phường Phú Tài có 11 hội viên, nhân
dịp lễ, tết đều tổ chức giao lưu thi ca với các CLB
bạn trong và ngoài tỉnh; CLB Dưỡng sinh 19/5
ngoài việc luyện tập dưỡng sinh tổ chức giao lưu
làm từ thiện hàng trăm triệu đồng…
Phan Hồng Liêm / Người cao tuổi.- 2014.- Số
148 (ngày 16 tháng 9).- Tr.2
_________________________________________

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM THĂM, LÀM VIỆC TẠI TỈNH BÌNH THUẬN

V

ừa qua, bà Phạm Thị Sơn, Phó Chủ tịch TW Hội
NCT Việt Nam đến thăm và làm việc tại Hội NCT
tỉnh Bình Thuận. Tiếp xúc với lãnh đạo tỉnh, bà
Phạm Thị Sơn đề xuất những giải pháp thiết thực
nhằm hỗ trợ cho NCT tỉnh trụ sở làm việc, có khuôn
viên cho NCT luyện tập, sinh hoạt. Ông Nguyễn
Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ
tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Thành Tâm,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh hứa sẽ quan tâm hơn nữa
đến công tác NCT.

Tiếp đó, bà Phạm Thị Sơn và ông Đào Xuân
nay, Ủy viên BCH Hôi NCT Việt Nam, Trưởng ban
đại diện Hội NCT tỉnh, bà Phạm Thị Kim Oanh. Phó
trưởng Ban Đại diện Hội NCT tỉnh đến làm việc với
các Hội NCT phường Bình Tân, thị xã La Gi; xã Hàm
Chính, huyện Hàm Thuận Bắc và phường Phú Trinh,
thành phố Phan Thiết.
Việt Quang/ Người cao tuổi.- 2014.- Số 105
(ngày 2 tháng 7).- Tr.2

_________________________________________
Hội NCT thành phố Phan Thiết, Bình Thuận:

Tập huấn nghiệp vụ bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ Hội

H

ội NCT thành phố Phan Thiết phối hợp
Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố
lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác
cho hơn 60 cán bộ, hội viên NCT ở 18
phường.

với
mở
Hội
xã,

Các học viên được học tập, quán triệt các
chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh; Hiến pháp sửa đổi; Luật NCT;

Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội và Nghị quyết Đại
hội 4 Hội NCT Việt nam; NCT tham gia các
chương trình Mắt sáng cho NCT, bảo vệ môi
trường và xây dựng nông thôn mới; bảo vệ chủ
quyền, an ninh biên giới, biển đảo; toàn dân chăm
sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò NCT…
Phan Hồng Liêm/ Người cao tuổi.- 2014.- Số
150 (ngày 18 tháng 9).- Tr.2
_________________________________________

Hội NCT tỉnh Bình Thuận: Phối hợp chăm sóc NCT tốt hơn

H

ội NCT tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị lần thứ
VI sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 và triển khai
phương hướng nhiệm vụ công tác Hội đến cuối năm.
Ông Đào Xuân Nay, Trưởng ban Đại diện Hội NCT
tỉnh chủ trì cuộc họp, đã lồng ghép việc kiểm điểm
thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành TW Hội
NCT Việt Nam khóa IV) với 3 nội dung công tác Hội.
6 tháng đầu năm, Hội NCT cơ sở phát triển được
3.309 hội viên mới, nâng tổng số lên 82.398 hội viên,
đạt tỉ lệ 90,15% NCT, số dư Quỹ Chăm sóc và phát
huy vai trò NCT đạt hơn 1,2 tỉ đồng. Khám sức khỏe
định kì và lập hồ sơ quản lí sức khỏe cho 15.970
NCT. Khắc phục hạn chế, củng cố, xây dựng tổ chức
Hội, đẩy mạnh công tác chăm sóc NCT, bằng việc
tích cực gây Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT
để có nguồn lực nội sinh. NCT tích cực tham gia
phong trào thi đua “Tuổi cao – Gương sáng”, tham
gia công tác đảng, chính quyền, khuyến học, khuyến
tài, gương mẫu cho con cháu noi theo.

Các đại biểu nhất trí cao với kết quả đạt được;
đề xuất, kiến nghị về thực hiện một số chế độ, chính
sách cho NCT như chăm sóc NCT tại cộng đồng, đẩy
mạnh chăm sóc y tế theo luật định. Đại biểu Bộ Chỉ
huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đề nghị NCT huyện đảo
Phú Quý và thị xã La Gi vận động con cháu không
đánh bắt cá bằng chất nổ làm hủy hoại môi trường
biển và không đánh cá ngoài lãnh hải của Việt Nam.
Đại biểu Sở Y tế hứa chỉ đạo, điều hành ngành Y tế
địa phương lập hồ sơ quản lí sức khỏe ban đầu cho
NCT nơi cư trú được thuận tiện và có hiệu quả hơn.
Tại hội nghị, 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 ủng hộ 50 triệu đồng, Công ty
Emico ủng hộ 20 triệu đồng cho Chương trình “Mắt
sáng cho NCT” đến cuối năm 2014
Việt Quang/ Người cao tuổi.- 2014.- Số 121
(ngày 30 tháng 7).- Tr.5
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Hội NCT Tỉnh Bình Thuận:

Phát huy nội lực xóa mù lòa cho NCT nghèo

T

ừ năm 2012, khi tỉnh Bình Thuận triển khai
Chương trình “Mắt sáng cho NCT” do Trung
Ương Hội NCT Việt Nam phát động, đến cuối
tháng 5/2014 đá có 16.063 NCT được khám các
bệnh ve mắt; trong đó có 3.474 NCT mổ đục
thuỷ tinh thể miễn phí với tổng số tiền 4,84 tỉ
đồng. Phóng viên Báo Người cao tuổi đã có
cuộc trao đổi với ông Đào Xuân Nay, Trưởng
BĐD Hội NCT tỉnh Bình Thuận về hoạt động này
tại địa phương...
Phóng viên: - Thưa ông, xin ông chia sẻ “bí
quyết dân vận” để 'Chương trình “Mắt sáng cho
NCT’ nhận được sự hỗ trợ vật chất và tinh thần
của các cấp, ngành trong và ngoài tỉnh?
Ông Đào Xuân Nay: - Nhằm tạo thực hiện
Chương trình, BĐD Hội NCT tỉnh kí kết liên tịch
với Hội Chữ thập đỏ, Sở Y tế Bình Thuận về
phối hợp chăm sóc sức khỏe cho NCT, khám
mắt đục thủy tinh thể, khám bệnh miễn phí cho
NCT giai đoạn 2012 - 2016. Để chương trình
triển khai sâu rộng trong nhân dân; tranh thủ sự
ủng hộ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BĐD Hội NCT
tỉnh thành lập Ban tổ chức do Trưởng BĐD làm
Trưởng ban, Phó Chủ tịch uỷ ban MTTQ tỉnh,
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Phó trưởng BĐD Hội
NCT tỉnh, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và
Truyền hình tỉnh làm Phó ban; lãnh đạo các sở,
ngành Y tế, Tài chính, Lao động - Thương binh
và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể
thao và Du lịch và Báo Bình Thuận làm ủy viên.
BĐD Hội NCT tỉnh tham mưu làm văn bản cho
UBND tỉnh chỉ đạo chính quyền các cấp chủ trì
phối hợp giữa ngành Y tế và Hội NCT các cấp
khảo sát, lập danh sách NCT có các bệnh về
mắt để triển khai.
Hình thức và phương pháp vận động chủ
yếu thông qua công tác tuyên truyền trên các
phương tiện thông tin đại chúng với thông điệp
“Hãy cho những đôi mắt nhìn suốt cả cuộc đời
luôn tràn đầy yêu thương và hạnh phúc” được
treo tại trụ sở làm việc của ủy ban MTTQ Việt
Nam tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh
và Xã hội, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
Báo Bình Thuận, Trung tâm Mắt Bình Thuận, sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch... Từ ngày 1/4 đến
15/5/2014 Chương trình thu được 2,163 tỉ đồng
Phóng viên: - Thưa ông, đến nay Chương
trình “Mắt sáng cho NCT” tại tỉnh Bình Thuận đã
đạt kết quả cụ thể như thế nào?
Ông Đào Xuân Nay: - Trong thời gian đó
toàn tỉnh khám mắt cho 12.804 NCT, mổ mắt
đục thủy tinh thể 2.475 ca với tổng chi phí 4,82 tỉ
đồng. Mổ miễn phí cho 1.913 NCT nghèo, có
hoàn cảnh khó khăn với tổng chi phí 2,84 tỉ
đồng. Nguồn kinh phí được hỗ trợ từ ngân sách

Nhà nước và tài trợ của tổ chức, cá nhân giao
trực tiếp cho Trung tâm Mắt Bình Thuận và các
đoàn bác sĩ chuyên khoa Mắt thành phố Hồ Chí
Minh thực hiện. 5 tháng đầu năm 2014 đã có
7.747 NCT được khám mắt, mổ thay đục thủy
tinh thể miễn phí cho 1.055 người với tổng số
tiền 2,75 tỉ đồng. Hội Chữ thập đỏ các cấp còn
phối hợp với Hội NCT tổ chức khám, chữa và tư
vấn các bệnh về mắt miễn phí cho 645 NCT
nghèo, khó khăn... với tổng phí 12,9 triệu đồng,
khám tổng quát và cấp quà cho 150 NCT nghèo
trị giá 30 triệu đồng.
Phóng viên: - Từ thực tiễn tại Bình Thuận,
ông có kiến nghị gì để Chương trình ngày càng
lan tỏa sâu rộng trong xã hội?
Ông Đào Xuân Nay: Chương trình “Mắt
sáng cho NCT” giai đoạn 2012-2016 tỉnh Bình
Thuận tranh thủ các nguồn tài trợ của tổ chức,
cá nhân trong và ngoài tỉnh, đạt kết quả bước
đầu. Do điều kiện phương tiện, máy móc thiết bị
y tế vận chuyển đi lại khó khăn nên các đoàn
khám, mổ mắt ngoài tỉnh chưa đến được nhiều
với một số xã miền núi, trong khi bệnh viện thì
xa. Việc khảo sát lập danh sách NCT có các
bệnh về mắt thường biến động; cán bộ chuyên
trách Hội ít, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, nên
sự phối hợp thực hiện Chương trình còn hạn
chế, nhất là ở cơ sở miền núi, vùng đồng bào
dân tộc thiểu số.
Cùng với việc tổ chức khám, mổ mắt miễn
phí cho NCT ở các huyện nghèo tại địa phương,
một phần nguồn tiền ủng hộ được trích chuyển
về Trung ương để điều tiết chung cho các huyện
nghèo trong cả nước. Tuy nhiên, Bình Thuận là
tỉnh còn khó khăn, 2/3 huyện là miền núi và hải
đảo, số NCT cần được chữa trị các bệnh về mắt
còn hơn 10.000 người, trong đó hơn 4.000 NCT
nghèo, cô đơn, tán tật, nếu không được điều trị
kịp thời dễ dẫn đến mù lòa. Hầu hết doanh
nghiệp, tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm trong
và ngoài tỉnh, kể cả nước ngoài... đều tài trợ
bằng vật chất, giao trực tiếp cho các đoàn bác sĩ
ngoài tỉnh vào để khám, mổ mắt theo địa chỉ giới
thiệu của mắt theo địa chỉ giới thiệu của Hội
Chữ thập đỏ, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và
trẻ em mồ côi và BĐD Hội NCT tỉnh, không
chuyển tiền vào tài khoản BĐD Hội NCT tỉnh mở
tại ngân hàng. Từ nay đến năm 2016, Bình
Thuận sẽ tiếp tục phát huy nội lực, vận động các
tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để tập trung
xóa mù lòa cho NCT nghèo tại địa phương theo
Nghị quyết của Đại hội IV Hội NCT Việt Nam.
Phóng viên: - Trân trọng cảm ơn ông!
Lê Hà/ Người cao tuổi.- 2014.- Số 109
(ngày 9 tháng 7).- Tr.5
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ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ BIỂN ĐẢO

T

ừ nay đến hết tháng 10, tỉnh Bình Thuận đã tổ
chức đợt cao điểm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ
biến pháp luật về biển, đảo trong cán bộ, công
chức, viên chức các sở, ban, ngành, đoàn thể,
người lao động, đặc biệt là ngư dân.
Nội dung tuyên truyền tập trung vào Công ước
Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; Tuyên bố
về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC); Luật
Biển Việt Nam; Luật Biên giới quốc gia; Luật An
ninh quốc gia; Bộ luật Hàng hải Việt Nam; Luật
Thủy sản và Luật Dầu khí…Cùng với đó là tuyên
truyền những cơ sở pháp lý, chứng cứ lịch sử
khẳng định chủ quyền Việt Nam trên biển Đông,
giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc,
nâng cao ý thức đấu tranh bảo vệ, giữ gìn chủ
quyền biển đảo Tổ quốc.
Bình Thuận là tỉnh ven biển có vùng lãnh hải
rộng 52 nghìn km², là một trong bốn ngư trường
lớn của cả nước, có trữ lượng dầu khí lớn và hoạt
động du lịch biển phát triển mạnh. Hầu hết các
hoạt động kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh đều gắn
liền với biển, đảo. Tuy nhiên phần đông dân cư am
hiểu pháp luật về biển còn nhiều hạn chế. Vì vậy
trong đợt này, công tác tuyên truyền, phổ biến

được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, phù
hợp với đặc điểm nghề nghiệp, trình độ nhận thức
của nhân dân lao động, nhất là tại các bãi ngang,
xã ven biển, hải đảo và các điểm du lịch biển…Các
ban, ngành liên quan cũng phối hợp tổ chức nhiều
buổi sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề về các vấn
đề pháp lý liên quan đến biển, đảo tại các cơ quan,
tổ chức, đơn vị, trường học, thôn, khu phố, cụm
dân cư.
Thời gian qua Bình Thuận đã tổ chức nhiều
hình thức tuyên truyền về biển đảo cho ngư dân.
Điển hình là tại huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận),
đã xây dựng được các cụm, điểm thông tin thời sự
có hệ thống loa truyền thanh, tủ sách pháp luật,
các bảng tin tuyên truyền biển tuyên truyền biển
đảo cho quần chúng và nhân dân trên từng thôn,
xã...Công tác tuyên truyền cũng được thực hiện
thường xuyên thông qua việc phổ biến văn bản,
chính sách liên quan đến hoạt động khai thác hải
sản đến toàn thể ngư dân trên huyện Phú Quý,
thông qua hội diễn văn nghệ, triển lãm tranh ảnh
về chủ quyền biển, đảo…
// http://tuyengiao.vn/ .- 2014 (ngày 18 tháng 9)
_________________________________________

Hội LHPN tỉnh Bình Thuận – Hướng về biển đảo
Các cấp Hội đã tổ chức sinh hoạt cho hội viên, phụ nữ về chủ quyền biển đảo; tuyên truyền các chủ
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta trong vấn đề bảo vệ chủ quyền cũng như vận động chị em,
gia đình tích cực biểu hiện lòng yêu nước đúng pháp luật, có nhiều hành động thiết thực chung sức giữ
gìn biển đảo quê hương. Được biết, các cấp Hội Phụ nữ Bình Thuận đã vận động cán bộ, hội viên, phụ
nữ đóng góp, ủng hộ được số tiền 404.212.000đ. Trong đó các đơn vị có số tiền đóng góp cao là huyện
Đức Linh 90.024.000đ, huyện Tánh Linh 72.194.000đ; đặc biệt xã Mê Pu, huyện Đức Linh: 38.759.000đ.
Số tiền vận động được, Hội LHPN tỉnh chuyển về Trung ương Hội LHPN Việt Nam để cùng với phụ nữ
cả nước đóng góp vào công cuộc bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
// http://hoilhpn.org.vn/ .- 2014 (ngày 13 tháng 8)

CỬ TRI BÌNH THUẬN QUAN TÂM VẤN ĐỀ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO
Tiếp tục báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc
hội khóa XIII đến với cử tri Bình Thuận, hôm nay
(1/7), ông Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng
nói Việt Nam, đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình
Thuận đã có buổi tiếp xúc với hơn 300 cử tri là cán
bộ, giám thị tại trại giam Thủ Đức - Z30D, Bộ Công
an, đặt tại Bình Thuận.

Tiếp xúc cử tri xã Hàm Đức-, huyện Hàm Thuận Bắc

C

ử tri tại Trại giam Thủ Đức bày tỏ sự đồng tình
với kết quả kỳ họp thứ 7 và bức xúc đối với
hành động sai trái của Trung Quốc trên vùng biển
Việt Nam.

Tại buổi tiếp xúc, ông Vũ Hải đã báo cáo với
cử tri những nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 7.
Trong đó, nhấn mạnh về công tác lập pháp khi đã
thông qua 11 Luật, 2 Nghị quyết và cho ý kiến với
16 dự án Luật; công tác giám sát tối cao và các
vấn đề quan trọng của đất nước như kinh tế- xã
hội, ngân sách Nhà nước, đặc biệt là các hoạt
động của Quốc hội về vấn đề biển Đông
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Cử tri tại Trại giam Thủ Đức bày tỏ sự đồng
tình với kết quả kỳ họp thứ 7 và bức xúc đối với
hành động ngang ngược, bất chấp đạo lý, pháp lý
của Trung Quốc khi hạ đặt trái phép giàn khoan
Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và
thềm lục địa của Việt Nam. Cử tri mong muốn
Đảng và Nhà nước cần quyết liệt hơn nữa trong
việc đấu tranh buộc Trung Quốc phải chấm dứt
hành động xâm phạm chủ quyền, quyền chủ
quyền của Việt Nam.
Trung tá Lê Văn Thương, cán bộ trại giam Thủ
Đức cho biết: “Sau khi được tiếp xúc và qua thông
tin đại chúng, chúng tôi rất ủng hộ quan điểm của
Đảng, Nhà nước và xét thấy cần phải có các biện
pháp đúng đắn để giải quyết tình hình biển Đông.
Cán bộ chiến sỹ đều nhận thức rõ việc làm sai trái
của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc rút giàn
khoan và các tàu hộ tống ra khỏi vùng biển, vùng
đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Về các vấn đề liên quan đến địa phương, cử
tri kiến nghị: cần quan tâm đến việc xử lý ô nhiễm
môi trường, vấn đề tàn phá rừng, khai thác rừng
trái phép, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật vô
tội vạ…".
________________________________________

- 31 Thượng tá Phạm Quang Tư, Phó Giám thị Trại
giam Thủ Đức kiến nghị cần phải có sự quản lý
quy hoạch sản xuất và quản lý sử dụng thuốc thực
vật chặt chẽ. Đặc biệt, nên có đơn vị chuyên xử lí
rác để đảm bảo môi trường cho nhân dân.
Trại giam Thủ Đức - Z30D, Bộ Công an nằm
trên địa phận huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.
Đây là trại giam có qui mô lớn nhất nước với diện
tích hơn 21.000 ha, giam giữ từ 7.000- 8.000
phạm nhân, trong đó có nhiều phạm nhân là người
ngoại quốc.
Từ ngày 26/6, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị
tỉnh Bình Thuận đã có các buổi tiếp xúc với cử tri
trong tỉnh để báo cáo kết quả của kỳ họp thứ 7,
Quốc hội khóa XIII và ghi nhận các kiến nghị, ý
kiến của cử tri về các vấn đề như y tế, giáo dục,
việc làm cho người lao động, ô nhiễm môi trường,
đường giao thông nông thôn…
Hà Khánh // http://vov.vn/ .- 2014
(ngày 1 tháng 7)

BÀ SÁU MAI “MẶT TRẬN”

S

inh ra trên quê hương anh hùng Hàm Đức
(huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận). Năm
18 tuổi tham gia cách mạng, bà bị địch bắt trên
đường đi công tác tổ chức đại hội thanh thiếu niên
khu, bị giam cùm tra tấn dã man tại nhà lao Phan
Thiết, nhưng bà Tăng Thị Bạch Mai vẫn giữ nguyên
khí tiết của người chiến sĩ Cộng sản.

Cán bộ Mặt trận cơ sở Tăng Thị Bạch Mai tại cuộc bầu
trưởng khu phố

Ra tù tiếp tục hoạt động cách mạng đến ngày đất
nước thống nhất. Hòa bình lập lại, bà Tăng Thị Bạch
Mai tiếp tục nhận nhiều nhiệm vụ khó khăn như Chủ
nhiệm HTX mua bán, Hội trưởng phụ nữ phường
Đức Thắng (TP. Phan Thiết), cán bộ phụ nữ tỉnh Bình
Thuận…
Năm 1997 về nghỉ hưu, người dân vẫn thấy bà
Sáu Mai (Tăng Thị Bạch Mai) nhiệt tình tham gia
công tác địa phương với nhiều vai như Phụ trách đời
sốang phụ nữ hưu trí 7 phường; Chuyên lo bảo hiểm
y tế cho nhân dân toàn phường; Chuyên viên an ninh
hòa giải được bà con hết lòng tin tưởng... Đặc biệt,

gần 20 năm liên tục bà là cán bộ Mặt trận khu phố 3,
phường Đức Nghĩa.
Đây là một trong 4 khu phố trung tâm thương mại
thành phố Phan Thiết với hơn 70% dân cư làm nghề
buôn bán. Từ năm 2002 đến nay toàn khu phố không
có hộ nghèo, cận nghèo. Với vai trò Trưởng ban
Công tác Mặt trận, bà Tăng Thị Bạch Mai vận động
các loại quỹ đều vượt 100% chỉ tiêu trên giao, như
quỹ "Vì người nghèo”, "Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng
đền thờ liệt sĩ thành phố…
Khu phố 3 nhiều năm liền đoạt giải "An toàn về
an ninh trật tự”, vì 100% các hộ trong khu phố đạt
chuẩn an ninh và đều là gia đình văn hóa. Cuộc vận
động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ở khu
dân cư đã được bà con trong khu phố hưởng ứng
tích cực và thực hiện triệt để. Với lòng nhiệt tình của
người Trưởng ban Công tác Mặt trận, bà luôn hăng
hái, tích cực vận động nhân dân ý thức trách nhiệm
xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, sống
hòa thuận, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Chả thế,
các hộ gia đình trong khu sống với nhau hòa thuận,
đoàn kết, giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Mỗi khi gia đình
nào có việc, bà con khu phố đều sang giúp đỡ, chia
sẻ. Tất cả mọi khúc mắc của các gia đình nếu có đều
được giải quyết thấu tình, đạt lý khiến ai cũng hài
lòng.
Đặc biệt việc cưới, việc tang đều được thực hiện
theo nếp sống mới, không phô trương, lãng phí,
không mời khách tràn lan....Tất cả những thành công
đó có phần đóng góp không nhỏ của bà Trưởng ban
Công tác Mặt trận luôn sâu sát, nhiệt tình với khu dân
cư từ những công việc nhỏ nhất.
LN, Hà Nam Quân // http://daidoanket.vn/ .- 2014
(ngày 3 tháng 7)
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"Bà đỡ" của đồng bào vùng cao Bình Thuận
Dân tộc tỉnh) và UBND xã duyệt danh sách hộ
được đầu tư ứng trước. Cứ theo danh sách mà
cửa hàng phân phối cho bà con. Chị Thông Thị
Kim Ngoan, người Chăm, quản lý cửa hàng xã
Đông Tiến cho biết: "Năm nay 119/210 hộ đồng
bào ở xã Đông Tiến được đầu tư. Bà con bán
nông sản thu hoạch, giờ có của ăn của để, chẳng
hộ nào còn nợ tiền đầu tư cả".

Người dân xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình
Thuận) thành thạo kỹ thuật cạo mủ cao-su.

K

hông có tiền mua giống cây trồng, bà con
được ứng giống bảo đảm chất lượng; được
cán bộ "cầm tay chỉ việc" hướng dẫn và chuyển
giao kỹ thuật sản xuất; khi thu hoạch đã có đơn vị
nhận thu mua nông sản, không lo đầu ra, ép giá...
Đó là những điểm nổi bật của mô hình đầu tư ứng
trước - một chính sách đang được thực hiện hiệu
quả, góp phần đổi thay bộ mặt nông thôn vùng
đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Bình
Thuận.
Khi chính sách đi vào cuộc sống
Từ thành phố Phan Thiết đi lên các xã vùng
cao Đông Tiến, Đông Giang, La Dạ của huyện
Hàm Thuận Bắc, nơi có đông đồng bào dân tộc
Cơ Ho, Ra Glai..., điểm xã gần nhất cũng chừng
60 cây số. Trước đây, những con đường liên xã,
liên thôn gồ ghề đi lại mất nửa ngày, nay được trải
nhựa không thua các xã đồng bằng. Bà con đi lại,
vận chuyển hàng hóa nông sản ngày nắng hay
mưa cũng thuận tiện hơn. Chỉ còn những đoạn
đường khúc cua sườn núi đang gấp rút hoàn thiện
xây dựng và mở rộng.
Tranh thủ mấy ngày nắng đẹp, anh K'Văn
Dùng, người dân tộc Cơ Ho ở xã Đông Tiến đóng
bao số bắp (ngô) vừa thu hoạch chở đến cửa hàng
của Trung tâm Dịch vụ miền núi để bán. Đưa tay
quệt mồ hôi, K'Văn Dùng thủng thẳng: "Cứ mỗi ha
bắp thu hoạch được khoảng 10 tấn, trừ các chi
phí, một năm bình quân lãi hơn 20 triệu. Ngày
trước không biết thì bán cho tư thương, không có
dư dả. Mấy năm nay, bà con mình bán hết cho
cửa hàng. Giá ổn định, lại có lãi". Trước đây,
100% bà con DTTS phải mua chịu cây, con giống
hay vật tư nông nghiệp, hàng hóa của tư thương
với giá đắt, lãi suất cao nhưng chất lượng không
bảo đảm. Nay nhờ có chính sách đầu tư ứng trước
và trợ cước trợ giá của tỉnh, bà con không còn lo
mua phải giống giả, phân giả, lại được ứng trước
tiền đầu tư, cuối mỗi vụ thu hoạch, bán sản phẩm
mới phải trả tiền đầu tư cho Nhà nước. Mặt hàng
thực hiện đầu tư ứng trước gồm: giống bắp lai, lúa
nước, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón các loại...
Dựa vào nhu cầu sản xuất và đăng ký của bà con,
Trung tâm Dịch vụ miền núi (đơn vị trực thuộc Ban

Tỉnh Bình Thuận có 34 DTTS, với hơn 86.200
người, đa số là dân tộc Chăm, Cơ Ho, Ra Glai,
Chơ Ro... Trung tâm Dịch vụ miền núi có 23 cửa
hàng và đại lý ở các xã, thôn vùng đồng bào
DTTS. Ông Tạ Hữu Phúc, Giám đốc Trung tâm
Dịch vụ miền núi chia sẻ: "Ngoài tổ chức cung ứng
các mặt hàng đầu tư ứng trước, Trung tâm còn thu
mua sản phẩm, thu hồi vốn ứng trước theo chính
sách đầu tư ứng trước của tỉnh và bán các mặt
hàng phục vụ sản xuất, đời sống cho đồng bào
DTTS".
"Bà đỡ" cho bà con
Nghị quyết 04 năm 2002 về xây dựng và phát
triển toàn diện dân sinh kinh tế-xã hội vùng đồng
bào DTTS được Tỉnh ủy Bình Thuận ban hành.
Ngay sau đó, UBND tỉnh ban hành chính sách đầu
tư ứng trước và bán hàng trợ giá trợ cước phục vụ
bà con phát triển sản xuất, cơ quan đầu mối thực
hiện là Ban Dân tộc tỉnh. Thông qua công tác
tuyên truyền, đồng bào tại các xã miền núi, vùng
cao thuộc các huyện Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc,
Hàm Thuận Nam, Tánh Linh... đã nhận thức được
chính sách của tỉnh và tích cực tham gia ngay từ
những năm đầu.
Chủ tịch UBND xã Đông Giang Nguyễn Như
Diễn chia sẻ: "Nhờ chính sách đầu tư ứng trước,
đồng bào chấm dứt nạn phá rừng làm rẫy, chuyển
sang trồng các loại cây ngắn ngày như bắp lai,
mè, rồi cây dài ngày như cao-su, điều... Đời sống
người dân được cải thiện rõ rệt". Đáng nói là,
chính sách này đã góp phần chuyển biến tập quán
sản xuất của bà con, vốn tồn tại hàng chục năm,
mở rộng diện tích sản xuất cây công nghiệp, cây
ăn quả, đạt hiệu quả kinh tế. Giờ đây, bà con
không chỉ trồng bắp đúng cách mà còn tận dụng
trồng xen ở những diện tích trồng cao-su. Hiện đa
số hộ đồng bào DTTS ở các xã Đông Giang, La
Dạ của huyện Hàm Thuận Bắc đều trồng và 100%
hộ tự khai thác được mủ cao-su, với diện tích 240
ha, sản lượng khai thác gần 2.500 tấn/năm. Tỉnh
còn có chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển cây
cao-su vùng đồng bào DTTS đến năm 2019 theo
Quyết định số 1592. Theo tính toán, sau khi hoàn
trả vốn, nhiều hộ trồng cao-su thu nhập ít nhất
cũng từ 50 đến 70 triệu đồng mỗi năm. Có thể nói,
chính sách đầu tư ứng trước đã giúp đồng bào
thoát khỏi sự thao túng của tư thương trong thời
gian dài.
Trưởng Ban Dân tộc Bình Thuận Mai Sên
nhấn mạnh: "Nét nổi bật của chính sách là thúc
đẩy sản xuất hàng hóa và tạo sự cạnh tranh lành
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mạnh ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc, đòi hỏi
cán bộ phải "ba cùng" - cùng ăn, cùng ở và cùng
làm với bà con. Trung tâm Dịch vụ miền núi luôn
phối hợp các đơn vị từ khâu kiểm tra, tổ chức cung
ứng giống, vật tư, tập huấn hướng dẫn kỹ thuật
canh tác đến tổ chức thu mua sản phẩm cho bà
con. Trong đó phải bảo đảm giá đầu vào luôn thấp
hơn hoặc bằng với giá thị trường và giá mua sản
phẩm phải bằng hoặc cao hơn giá thị trường cùng
thời điểm. Nhờ vậy, đa số hộ bán sản phẩm không
bị ép giá, hoàn trả được vốn vay cho Trung tâm.
Nhiều hộ đồng bào tiếp cận cách làm ăn mới thông
qua hợp đồng kinh tế với Trung tâm đã thoát
nghèo, vươn lên làm giàu".
Trong sáu tháng đầu năm 2014, Trung tâm
dịch vụ miền núi Bình Thuận đã triển khai hướng
dẫn và tổ chức cho hơn hai nghìn hộ đăng ký đầu
tư ứng trước trồng gần ba nghìn ha bắp lai, hơn
300 hộ sản xuất khoảng 200 ha lúa nước. Diện
tích gieo trồng được mở rộng, năng suất, sản
lượng tăng, nhiều hộ đã biết thâm canh, năng suất
đạt gần 60 tạ/ha bắp lai, có nơi lên tới 100 tạ/ha.
Hằng năm, sau khi thu hồi nợ đầu tư, các hộ dân
còn thu về khoảng 10-20 triệu đồng/ha bắp;
khoảng tám triệu đồng một ha lúa nước..., góp
phần tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, giảm tỷ lệ
hộ nghèo trong vùng đồng bào DTTS. Trung tâm
phấn đấu từ nay đến cuối năm sẽ thu mua 13
nghìn tấn bắp thương phẩm, trong đó 8.000 tấn
theo chính sách trợ cước, 5.000 tấn dịch vụ; 200
tấn mủ cao-su và phần lớn sản lượng thóc của
200 ha lúa nước.
Là "chủ công" trong thực hiện mô hình đầu tư
ứng trước, trợ cước vận chuyển, Trung tâm Dịch
vụ miền núi không chỉ dựa vào nguồn vốn đầu tư
ứng trước, trợ cước vận chuyển từ vốn ngân sách
tỉnh, mà còn chủ động vốn hoạt động kinh doanh
dịch vụ. Là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm toàn bộ
chi phí hoạt động, với nhiều giải pháp tăng nguồn
thu, đến nay doanh số bán hàng của Trung tâm
đạt hơn 60 tỷ đồng/năm (tính quay vòng của vốn là
ba đến bốn vòng/năm), bảo đảm bù đắp chi phí,
đồng thời có tích lũy nộp ngân sách Nhà nước
hằng năm tăng...
Tạo đà xây dựng nông thôn mới

- 33 Từ ngày được hỗ trợ cấp đất sản xuất và ứng
trước vốn, giống, ngoài trồng lúa nước, hộ gia đình
ông K'Văn Thinh, dân tộc Cơ Ho ở thôn 1, xã
Đông Giang mạnh dạn nhận đất, khai hoang trồng
gần 2 ha cao-su (555 cây/ha), 2 ha điều, 4 ha bắp;
đàn bò cả chục con. Chăm chỉ sản xuất, học hỏi,
tích lũy kinh nghiệm, hộ gia đình K'Văn Thinh trở
thành gia đình tiêu biểu được báo cáo điển hình tại
Hội nghị sơ kết tám năm thực hiện Nghị quyết 04
do Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức. Ông Thinh chia
sẻ: "Trừ các khoản chi phí, mỗi năm gia đình cũng
thu nhập khoảng 100 đến 150 triệu đồng với mô
hình trồng cây và chăn nuôi". Cây bắp, cao-su thật
sự vừa là cây xóa đói, giảm nghèo, vừa phát triển
kinh tế hộ gia đình đồng bào DTTS vùng cao khi
mà ngày càng xuất hiện nhiều mô hình sản xuất,
kinh doanh giỏi.
Điện lưới quốc gia được kéo về đến tận thôn;
các xã, thôn vùng đồng bào DTTS đều có trường,
lớp kiên cố, đạt chuẩn quốc gia về y tế... "Ba năm
qua, vùng đồng bào DTTS Bình Thuận giảm 1.374
hộ nghèo (bình quân mỗi năm giảm 2,78%); trong
đó 11 xã vùng cao giảm 634 hộ nghèo (bình quân
mỗi năm giảm 4,81%...", Phó Trưởng phòng Chính
sách, Ban Dân tộc tỉnh Phạm Đức Mạnh chia sẻ.
Lên vùng cao Bình Thuận hôm nay, hai bên
đường trải nhựa là những căn nhà mái ngói kiên
cố xen lẫn nhiều nếp nhà truyền thống của đồng
bào. Việc thực hiện chính sách đầu tư ứng trước
cùng với lồng ghép các chính sách của trung ương
và tỉnh có hiệu quả đã và đang làm thay đổi tích
cực đời sống xã hội, tạo sức bật xây dựng nông
thôn mới cho vùng đồng bào DTTS của Bình
Thuận. Tuy nhiên, với mong muốn thu hẹp khoảng
cách về mức sống giữa vùng DTTS với các vùng
miền khác, mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng,
vật nuôi cần được nhân rộng. Đó cũng là cách để
chính sách đầu tư ứng trước - chính sách đặc thù
của Bình Thuận đang có sức lan tỏa trong cả
nước, được nhiều địa phương học tập, có thể
phục vụ sản xuất nông nghiệp của bà con DTTS
hiệu quả và bền vững.
Trà My, Đình Châu/ Nhân dân.- 2014.- Số 21539
(ngày 11 tháng 9).- Tr.1

_________________________________________

Thủ tướng đồng ý xây sân bay Phan Thiết

D

ự kiến sân bay Phan Thiết sẽ đạt lưu lượng
500.000 hành khách và 10.000 tấn hàng
hóa/năm vào năm 2020

Rạng Đông và các cơ quan liên quan tổ chức lập
Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án theo hình
thức BOT.

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý về chủ
trương đầu tư xây dựng sân bay dân dụng Phan
Thiết, tỉnh Bình Thuận.

UBND tỉnh Bình Thuận chủ trì, phối hợp với
các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải,
Quốc phòng và các cơ quan liên quan tổ chức
thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi,
đồng thời tổ chức thực hiện các bước tiếp theo
của dự án bao gồm cả việc lựa chọn nhà đầu tư
để thực hiện dự án theo hình thức BOT theo quy
định.

Theo đó, Thủ tướng đồng ý đầu tư dự án nói
trên theo hình thức xây dựng - kinh doanh chuyển giao (BOT) và giao UBND tỉnh Bình Thuận
là cơ quan nhà nước có thẩm quyền của dự án có
trách nhiệm chủ trì phối hợp với Công ty Cổ phần
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Theo quy hoạch đã được Bộ Giao thông Vận
tải phê duyệt, sân bay Phan Thiết nằm tại xã Thiện
Nghiệp, thuộc thành phố Phan Thiết, Bình Thuận,
là sân bay dân dụng cấp 4C - sân bay quân sự
cấp 1 (lưỡng dụng). Giai đoạn đến năm 2020 sân
bay này sẽ phục vụ bay taxi, bay hàng không
chung, bay phục vụ công tác tìm kiếm cứu
nạn…Giai đoạn định hướng đến 2030 có thể phát
triển khai thác bay thường lệ khi có thị trường.
Tổng diện tích đất được quy hoạch làm sân
bay đến năm 2020 là 360,33ha và đến 2030 là
543ha. Dự kiến sân bay Phan Thiết sẽ đạt lưu
lượng 500.000 hành khách/năm, hàng hóa 10.000
tấn/năm (đến 2020); đến năm 2030 sẽ đạt 1 triệu
hành khách/năm và 40.000-50.000 tấn hàng
hóa/năm.

- 34 Việc xây dựng sân bay Phan Thiết sẽ giúp
Bình Thuận đẩy mạnh phát triển du lịch và rút
ngắn thời gian đi đến các thành phố khác như
Tp.HCM, Nha Trang, Đà Nẵng còn khoảng 45
phút, thay vì phải đi bằng đường bộ, đường sắt với
thời gian dài như hiện nay.
Hiện cả nước có 21 sân bay đang hoạt động,
trong đó có 8 sân bay quốc tế và hầu hết các sân
bay đều có hoạt động bay quân sự. Cùng với đó,
hàng loạt các dự án sân bay cũng đã và đang
được trình phê duyệt, trong đó có một số địa
phương có 2 sân bay.
Song Hà // http://vneconomy.vn/ .- 2014
(ngày 20 tháng 9)
Cùng đưa tin: Đại đoàn kết Số 263
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Rốt ráo lo mặt bằng Dự án Sân bay Phan Thiết

S

au khi quy hoạch Sân bay Phan Thiết được công
bố, tỉnh Bình Thuận đã tập trung đẩy nhanh tiến
độ giải phóng mặt bằng để sớm khởi động xây dựng
dự án.

Tỉnh Bình Thuận đang tập trung đẩy nhanh tiến độ giải
phóng mặt bằng để sớm khởi động xây dựng dự án Sân
bay Phan Thiết

Theo quy hoạch, Sân bay Phan Thiết có tổng
diện tích 543 ha, đặt tại xã Thiện Nghiệp (TP. Phan
Thiết). Đây là sân bay lưỡng dụng, đạt tiêu chuẩn
sân bay dân dụng cấp 4C và sân bay quân sự cấp I.
Dự án này có tầm ảnh hưởng trọng yếu đối với sự
phát triển của tỉnh Bình Thuận, cũng như chiến lược
an ninh quốc phòng vùng biển, đảo khu vực duyên
hải Nam Trung Bộ.
Ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận cho biết, đến thời điểm hiện
tại, đã thực hiện xong cắm mốc quy hoạch ngoài thực
địa. Đồng thời, công tác chuẩn bị để Dự án sớm
được khởi công được các bên liên quan thực hiện rốt
ráo.
“Chúng tôi đã tích cực tiến hành thủ tục thu hồi
đất để xây dựng sân bay. Bình Thuận thực hiện chặt
chẽ từ khâu đo đạc địa chính, ban hành quyết định
thu hồi đất và thông báo đến người dân, tổ chức có
đất bị thu hồi. Tỉnh cũng đã phê duyệt phương án
tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, các thủ tục
cần thiết chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong
phạm vi sân bay”, ông Nam nói.
Từ đầu năm 2014, UBND tỉnh Bình Thuận đã có
quyết định chuyển mục đích đất lâm nghiệp và thu

hồi đất mà các tổ chức, cá nhân đang quản lý sử
dụng thuộc Dự án. Tiếp đó, TP. Phan Thiết cũng ban
hành quyết định thu hồi đất 65/65 hộ dân. Việc áp giá
đền bù được thực hiện đợt 1 cho 6 hộ dân thuộc khu
vực 170 ha với tổng kinh phí 887,9 triệu đồng. Cũng
trong khu vực này, còn 7 hộ dân chưa áp giá, vì có 3
hộ đã chuyển nhượng đất cho Công ty Thạnh Long, 1
hộ nằm trong khu vực rừng phòng hộ PAM, 2 hộ dân
thuộc dạng giao khoán rừng (tỉnh đang xem xét chính
sách hỗ trợ) và 1 hộ dân có tranh chấp đất.
Việc chuyển mục đích đất lâm nghiệp trong vùng
quy hoạch sân bay, tỉnh Bình Thuận cũng đã phê
duyệt xong báo cáo tác động môi trường và có
phương án trồng rừng thay thế. Đồng thời, tỉnh đã
chuyển hơn 2,5 tỷ đồng cho Quỹ Bảo vệ, phát triển
rừng để đầu tư trồng rừng thay thế.
Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Bình
Thuận nhận định, công tác giải phóng mặt bằng
thuận lợi, vì phần lớn diện tích đất dự án do các cơ
quan nhà nước quản lý, sử dụng. Công tác kiểm kê
đất, tài sản trên đất đã thực hiện xong.
Tuy nhiên, việc giải phóng mặt bằng cho Dự án
còn tồn tại vướng mắc, như việc quy chủ, xét tính
pháp lý nguồn gốc đất còn gặp khó khăn do việc mua
bán, sang nhượng đất chưa tuân thủ các quy định
của Nhà nước. Bình Thuận đã xét tính pháp lý cho
53/65 hộ dân và đã chuyển 53 hồ sơ sang Hội đồng
Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư thẩm định để giải
ngân tiền đền bù trong thời gian nhanh nhất. Hiện
các ngành chức năng của tỉnh đang tiếp tục hoàn tất
công tác xét tính pháp lý phần diện tích đất còn lại
của một số hộ dân sang nhượng và chồng lấn với
rừng phòng hộ Phan Thiết.
“Bình Thuận đã tạm ứng trước kinh phí 15,4 tỷ
đồng để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.
Chúng tôi đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực
hiện, giải quyết các vướng mắc để sớm giải phóng
mặt bằng, bàn giao cho nhà đầu tư khởi công Dự án
trong quý IV năm nay” ông Nam cho biết thêm.
Ngọc Tuấn // http://baodautu.vn/ .- 2014
(ngày 15 tháng 8)
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VietinBank bàn giao 300 nhà ở cho hộ nghèo tại Bình Thuận
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.

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,

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)

_________________________________________

Bắc Bình, Bình Thuận:

Thông qua quy hoạch chung 1/5000 Khu vực ven biển Hòa Thắng

H

ĐND huyện Bắc Bình vừa Thông qua Nghị quyết
04/2014/NQ-HĐND về đồ án quy hoạch chung
xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu vực ven biển Hòa Thắng,
huyện Bắc Bình.

(khu dân cư trung tâm xã Hòa Thắng) hiện hữu băng
qua các khu du lịch đến với khu dân cư mới ở phía
Đông;
Xây dựng nút giao thông với tuyến Hòa Thắng Hòa Phú hiện hữu tại vị trí chuyển hướng từ khu Bàu
Bà đi Hòa Phú thành ngã ba rẽ vào khu trung tâm
dịch vụ cảng du lịch, hình thành tuyến đường kết nối
xuyên suốt ra Khu dịch vụ du lịch Bàu Trắng tạo cơ
sở cho sự phát triển chung của cả 2 khu vực;
Hình thành khu trung tâm thương mại dịch vụ
cảng du lịch ở vị trí trung tâm khu quy hoạch và phát
triển các khu ở mới ở phía Đông;

Theo Nghị quyết, Khu vực ven biển Hòa Thắng
có tổng diện tích 3.107,95ha, quy mô dân số đến
năm 2030 khoảng 16.940 người. Khu vực có tính
chất khu đô thị du lịch ven biển bao gồm dịch vụ,
thương mại, dân cư, du lịch…
Khu vực ven biển Hòa Thắng được định hướng
phát triển đô thị du lịch như sau:
Hình thành tuyến trục chính từ ngã ba Hòa
Thắng (đoạn rẽ của tuyến 716 từ Mũi Né ra Bàu
Trắng vào trung tâm xã) Hòa Thắnghiện hữu theo
hướng Đông Nam - Tây Bắc ra phía Bắc hình thành
tuyến chính xuyên đô thị kết nối khu dân cư phía Tây

Chỉnh trang bổ sung mở rộng khu dân cư hiện
hữu ở phía Tây (khu trung tâm xã Hòa Thắng) theo
quy hoạch đã được duyệt để làm hạt nhân cho việc
phát triển toàn khu đô thị. Hình thành khu dân cư mới
phía Đông phục vụ nhu cầu ở theo sự phát triển của
các dự án du lịch đồng thời làm tiền đề cho việc phát
triển giai đoạn sau.
Khu vực ven biển Hòa Thắng có phía Đông giáp
ranh quy hoạch khu đô thị ven biển Hòa Thắng - Hòa
Phú; phía Tây giáp ranh giới Khu du lịch cộng đồng
xã Hòa Thắng; phía Nam giáp Biển Đông; phía Bắc
giáp các dự án điện gió và rừng phòng hộ.
N.Đăng // http://www.xaydung.gov.vn/ .- 2014
(ngày 12 tháng 9)
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THÀNH LẬP NGHIỆP ĐOÀN KHAI THÁC HẢI SẢN BÌNH TÂN
mà còn góp phần thiết thực bảo vệ chủ quyền biển
đảo VN.
Thông qua việc thành lập nghiệp đoàn, LĐLĐ
tỉnh thể hiện sự đồng cảm, chia sẻ với các ngư
dân những gian nan, vất vả trong từng chuyến đi
biển. Các đoàn viên phải biết đoàn kết, tương trợ,
bảo vệ nhau khi ra khơi cũng như khi ở đất liền,
làm mọi điều tốt đẹp để nghiệp đoàn trở thành mái
ấm của NLĐ. Các đoàn viên phải biết nhắc nhở
nhau bảo vệ môi trường và phát huy truyền thống
của những người đi biển hợp sức ngăn chặn
những thế lực xâm hại đến con thuyền, tấm lưới,
ngư trường và chủ quyền lãnh hải.
Bà Lê Thị Bạch Phượng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Thuận trao 10 máy định vị tầm xa do Quỹ TLV Lao Động hỗ trợ
ngư dân.

N

gày 29.7, tại TX.La Gi, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức
thành lập Nghiệp đoàn Khai thác hải sản Bình
Tân với 150 đoàn viên và 15 tàu cá, đồng thời trao
quà của Quỹ Tấm lòng vàng (TLV) Lao Động cùng
các cơ quan, đơn vị hỗ trợ cho các ngư dân. Trong
đó, Quỹ TLV Lao Động hỗ trợ 10 máy định vị tầm
xa, tặng học bổng, mua bảo hiểm... với tổng trị giá
595,6 triệu đồng.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Văn An - Phó
Bí thư Tỉnh ủy - cho rằng, việc thành lập nghiệp
đoàn nghề cá đã góp phần động viên tinh thần,
niềm tin để ngư dân bám biển, tăng sức mạnh liên
kết trong ngư dân.
Bà Lê Thị Bạch Phượng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
Bình Thuận - cho biết: Việc thành lập nghiệp đoàn
nghề cá theo chủ trương của Tổng LĐLĐVN và
Tỉnh ủy là rất cần thiết và có ý nghĩa rất lớn, không
chỉ bảo vệ ngư dân khi có tranh chấp ngư trường,
giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình
khai thác, tăng cường chăm lo đời sống ngư dân,

Tính đến nay, tỉnh Bình Thuận đã thành lập
được 5 nghiệp đoàn nghề cá tại các huyện Phú
Quý, Tuy Phong, TP.Phan Thiết và TX.La Gi với
69 tàu đánh bắt xa bờ và 750 đoàn viên. Ưu điểm
rõ nhất sau khi các nghiệp đoàn nghề cá thành lập
là tạo sự gắn kết giữa ngư dân, tăng cường sự
đoàn kết, giúp đỡ nhau, đồng thời từng bước xây
dựng sự hài hòa, ổn định, tiến bộ giữa NLĐ và chủ
tàu.
Tại buổi lễ, LĐLĐ tỉnh đã trao tặng quà và
phương tiện làm việc cho các đoàn viên gồm 17
máy định vị tầm xa, 60 suất học bổng cho con các
đoàn viên, 2 "Mái ấm CĐ", mua bảo hiểm thân thể
cho đoàn viên... với tổng trị giá 1,178 tỉ đồng.
Trong đó, Quỹ TLV Lao Động hỗ trợ tổng cộng
595,6 triệu đồng để trang bị 10 máy định vị tầm xa
(28 triệu đồng/máy), giúp cho đoàn viên xây nhà
"Mái ấm CĐ" (60 triệu đồng), mua bảo hiểm thân
thể cho 360 đoàn viên (75 triệu đồng), mua bảo
hiểm 40 thân tàu (4 triệu đồng/tàu), 20 suất học
bổng (1 triệu đồng/suất).
Trung Phương // http://laodong.com.vn/ .- 2014
(ngày 30 tháng 7)

_________________________________________

NGHIỆP ĐOÀN NGHỀ CÁ GIÚP NGƯ DÂN YÊN TÂM BÁM BIỂN

V

ới chiều dài bờ biển gần 200 km, Bình Thuận
là một trong ba ngư trường lớn nhất cả nước
và là nơi có điều kiện thuận lợi, thế mạnh để phát
triển kinh tế biển, đặc biệt nghề đánh bắt, khai thác
thủy hải sản.

ngư dân nhằm giúp họ hiểu và chấp hành triệt để,
nhất là các chính sách cho ngư dân. Đến nay, toàn
tỉnh có 4 nghiệp đoàn nghề cá tập trung được
thành lập tại thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi,
huyện Tuy Phong và huyện đảo Phú Quý.

Nhằm nâng cao năng lực đánh bắt xa bờ,
những năm qua, ngư dân tỉnh Bình Thuận đã huy
động các nguồn vốn đầu tư đóng mới tàu công
suất lớn, làm dịch vụ hậu cần, thu mua, sơ chế hải
sản trên biển. Tỉnh còn đẩy mạnh thành lập nhiều
nghiệp đoàn nghề cá để tiếp thêm sức mạnh cho
ngư dân bám biển, gắn kết ngư dân cùng bảo vệ
chủ quyền Tổ quốc.
Bà Lê Thị Bạch Phượng, Chủ tịch Liên đoàn
Lao động tỉnh cho biết: Những năm qua, các
nghiệp đoàn nghề cá đã là cầu nối giữa Đảng, Nhà
nước và ngư dân, luôn tuyên truyền đường lối, chủ
trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến tận

Những mẻ cá được chuyển lên bờ tại cảng cá Phan Thiết
(Bình Thuận).
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Nghiệp đoàn nghề cá Bình Hưng 3 (thành phố
Phan Thiết) được thành lập sớm nhất trong tỉnh,
đã thể hiện rõ sức mạnh, sự đoàn kết trên Biển
Đông của ngư dân, giúp ngư dân Phan Thiết vững
tin vươn khơi đánh bắt và yên tâm bám biển, góp
phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng Tổ
quốc. Đây được xem như mái ấm thứ hai của ngư
dân, trong “mái nhà chung”, mỗi ngư dân là thành
viên cùng chia sẻ với nhau từng luồng cá và đùm
bọc nhau những lúc gặp thiên tai, hoạn nạn trên
biển.

Nhờ có nghiệp đoàn và tổ đoàn kết đánh bắt
trên biển làm cầu nối, đến nay các tàu cá Bình
Thuận bước đầu duy trì tốt mối quan hệ giữa chủ
tàu và đoàn viên, thể hiện tình cảm đùm bọc,
tương trợ tốt hơn, việc chia thu nhập sau mỗi
chuyến đi biển có sự công khai, rõ ràng; lao động
trên các tàu cũng ổn định hơn trước. Nhiều chủ
tàu hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho đoàn viên,
tặng sổ tiết kiệm cho đoàn viên gặp khó khăn và
cấp học bổng cho học sinh là con em ngư dân
nghèo...

Ngư dân Trần Đăng, Nghiệp đoàn nghề cá
Bình Hưng 3 chia sẻ: Gia nhập nghiệp đoàn nghề
cá là mong muốn của những người đi biển, cùng
với sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng và Nhà nước,
ngư dân đã đầu tư lưới cụ, nâng cấp công suất tàu
để vươn khơi, ngư dân ra khơi và về theo đoàn,
liên lạc với nhau, tạo sự liên kết, đem lại hiệu quả
lớn cho ngư dân đánh bắt ở các ngư trường. Bên
cạnh đó, nghiệp đoàn còn giúp ngư dân hiểu hơn
về Luật Biển quốc tế, nhờ vậy mà bà con yên tâm
bám biển.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư
Tỉnh ủy Bình Thuận, thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục
chỉ đạo các Đảng ủy, sở, ban, ngành, đoàn thể tập
trung thực hiện có hiệu quả việc thành lập nghiệp
đoàn nghề cá, làm chuyển biến tốt hơn nữa nhận
thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của tổ chức
này, góp phần giữ vững trật tự, bảo vệ chủ quyền
quốc gia trên các vùng biển.

Bên cạnh nghiệp đoàn nghề cá, từ năm 2008
đến nay, tỉnh đã thành lập 625 tổ đoàn kết đánh
bắt trên biển. 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
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. Các tàu cá của nghiệp đoàn khi ra khơi
luôn tuân thủ và chấp hành việc trình báo với Trạm
kiểm soát cửa khẩu biên phòng, tự giác trang bị
đầy đủ áo phao, đăng ký, đăng kiểm, không mang
tính đối phó.

Cũng theo bà Lê Thị Bạch Phượng, để đẩy
mạnh phát triển đoàn viên và thành lập nghiệp
đoàn nghề cá cũng như tăng cường sự hỗ trợ với
ngư dân, các cấp công đoàn tăng cường tuyên
truyền các chính sách pháp luật về biển đến ngư
dân. Công đoàn cũng đề nghị hỗ trợ phát triển dịch
vụ hậu cần nghề cá giúp giảm chi phí ra khơi. Bên
cạnh đó, kêu gọi các tập thể cá nhân tham gia ủng
hộ, hỗ trợ các nghiệp đoàn nghề cá và ngư dân.
Dự kiến đến cuối tháng 7 này, tỉnh sẽ thành lập
thêm một nghiệp đoàn tại thị xã La Gi, phấn đấu
đến năm 2015, tỉnh có từ 10 - 12 nghiệp đoàn
nghề cá, tạo sức mạnh tập thể trong khai thác,
cũng như bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
Nguyễn Thanh // http://baotintuc.vn/ .- 2014
(ngày 19 tháng 7)
________________________________________

HỖ TRỢ NGƯ DÂN KHAI THÁC VÙNG BIỂN XA BỜ

U

BND tỉnh Bình Thuận cho biết, tỉnh đang
thực hiện hỗ trợ ngư dân hoạt động khai
thác hải sản trên các vùng biển xa bờ nhằm
giúp ngư dân yên tâm hơn trong những chuyến
đánh bắt dài ngày trên vùng biển xa.

các tàu đánh bắt xa bờ đã được trang bị máy
thông tin liên lạc tầm xa và phải liên lạc 2 chiều
với cơ quan chức năng trên bờ, giữ thông tin
liên lạc thông suốt để kịp thời xử lý mọi tình
huống bất ngờ xảy ra.

Trong đó tỉnh tập trung hỗ trợ về nhiên liệu,
bảo hiểm, mua máy thông tin liên lạc… Ông
Huỳnh Quang Huy, Chi cục trưởng Chi cục Thủy
sản Bình Thuận, cho biết: việc thực hiện chính
sách hỗ trợ cho ngư dân làm nghề khai thác xa
bờ đã góp phần giúp ngư dân tháo gỡ khó khăn
trong tình hình xăng dầu liên tục tăng cao, đồng
thời góp phần bảo vệ chủ quyền trên vùng biển
Việt Nam.

Để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và ngư
dân đánh bắt hải sản trên biển, nhất là ở những
ngư trường xa bờ trong thời tiết xấu và mùa
mưa bão, công tác kiểm tra trang bị an toàn
trước khi ra khơi luôn được các chủ phương
tiện quan tâm hàng đầu.

Cũng theo ông Huỳnh Quang Huy, các tàu
thuyền đánh bắt xa bờ của tỉnh Bình Thuận hiện
nay đã được trang bị những thiết bị hàng hải
hiện đại, phục vụ cho việc nâng cao hiệu quả
khai thác và bám biển dài ngày. Riêng đối với

Khai thác hải sản là thế mạnh của tỉnh Bình
Thuận. Từ năm 2010 đến nay, cùng với việc
khuyến khích ngư dân đóng mới tàu cá, Bình
Thuận đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ ngư
dân khai thác xa bờ, góp phần đưa hoạt động
khai thác hải sản của tỉnh ngày càng phát triển.
Nguyễn Thanh // http://www.cpv.org.vn/ .2014 (ngày 17 tháng 7)
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Những "bó đũa" trên vùng biển cực Nam Trung Bộ

N

gạn ngữ của Việt Nam có câu, nếu chỉ có một
chiếc đũa, rất dễ bị bẻ gãy, nhưng nếu có một
bó đũa, rất khó để bẻ gãy. Điều này cũng có chút
tương đồng với cách ví von của những người lính
Biên phòng Bình Thuận về mô hình "Tổ tàu thuyền
đoàn kết trên biển". Mô hình này được Bộ Chỉ huy
BĐBP Bình Thuận tham mưu cho UBND tỉnh triển
khai từ năm 2008, đến nay đã đạt được nhiều kết
quả tích cực.

nói trên, BĐBP Bình Thuận đã tham mưu, đề xuất
với UBND tỉnh tiến hành kiểm tra, rà soát, thanh
lọc các tổ hoạt động kém hiệu quả, thay đổi nghề,
ngư trường đánh bắt...
Đồng thời, thành lập các tổ tàu thuyền đoàn
kết theo mô hình mới dựa trên 4 tiêu chí cơ bản
"cùng nghề, cùng ngư trường, cùng địa bàn cư trú,
cùng dòng họ thân thích". Từ đó, gắn kết các
thành viên trong tổ, cùng nhau nâng cao trách
nhiệm, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình khai thác
hải sản trên biển".
Thành công ngoài mong đợi
Đi dọc tuyến biển Bình Thuận để tìm hiểu về
tính thực tế của mô hình, tiếp xúc với nhiều ngư
dân, chúng tôi được biết, nhờ có các "tổ đoàn kết"
đã giúp cho các thuyền viên và chủ tàu thấy an
tâm hơn trong việc vươn khơi, bám biển dài ngày,
không còn cảnh lẻ loi như trước. Vì trong quá trình
khai thác, các thành viên vẫn thường xuyên liên
lạc với nhau bằng bộ đàm...

Mô hình "Tổ tàu thuyền đoàn kết trên biển" đang được
triển khai tại các tỉnh miền Trung, góp phần nâng cao hiệu
quả đánh bắt hải sản và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ
quốc.

Tham mưu "đúng và trúng"
Tỉnh Bình Thuận có bờ biển dài 192km, vùng
biển rộng trên 52.000km2; có nhiều vịnh và đảo
nhỏ ven bờ. Toàn tỉnh hiện có 7.842 tàu, thuyền,
tổng công suất 737.824CV với hơn 39.000 lao
động, tạo nên thế mạnh về tiềm năng khai thác và
đánh bắt thủy sản. Những năm trước đây, do ngư
dân khai thác nhỏ lẻ, nên hiệu quả khai thác không
cao. Trong khi đó, trên biển thường xuyên xảy ra
tình trạng mất an ninh trật tự, trộm cắp tài sản,
khai thác tận diệt gây hủy hoại tài nguyên biển...
Đặc biệt, ngư dân thường xuyên bị ảnh hưởng bởi
mưa bão, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
Trước thực trạng trên, BĐBP Bình Thuận đã
tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh triển khai mô
hình "Tổ tàu thuyền đoàn kết trên biển". "Với mô
hình này, chi phí sản xuất giảm, sản lượng khai
thác tăng do thời gian bám biển dài ngày; giảm
thiểu thiệt hại khi gặp rủi ro, hỗ trợ nhau trong việc
tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển; huy động
nguồn vốn hiệu quả để mua sắm tàu thuyền, ngư
cụ và hỗ trợ nhau lao động sản xuất...
Ngoài ra, thông qua hoạt động của các tổ, đội,
các đơn vị chức năng cũng đã thực hiện tốt công
tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của ngư dân
về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc" - Đại tá Võ
Văn Cẩn, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Bình Thuận
cho biết.
Theo ông Lê Tiến Phương, Chủ tịch UBND
tỉnh Bình Thuận: Hiện nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo
kiện toàn, duy trì hoạt động 401 tổ/2.548 phương
tiện/17.206 lao động. Để thực hiện tốt sự chỉ đạo

Tham gia các tổ đoàn kết, ngư dân thêm tự tin
khi bám biển vươn khơi, từ đó mạnh dạn đầu tư
vốn để nâng cao hiệu quả đánh bắt hải sản. Thời
gian qua, nhiều tổ đoàn kết khai thác hải sản đã
tăng cường công tác phối hợp trong đánh bắt và
dịch vụ hậu cần. Các tàu thường đi theo nhóm nên
khi gặp ngư trường có sản lượng thấp, các chủ tàu
có thể dồn sản phẩm cho một tàu vận chuyển hải
sản về tiêu thụ. Ngược lại, nếu gặp ngư trường
lớn thì gọi thêm tàu đến khai thác. Do đó, chất
lượng sản phẩm đảm bảo tươi, ngon và bán được
giá.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm tìm kiếm cứu nạn Phú Quý phối hợp
với các "Tổ đoàn kết" tổ chức cứu hộ trên biển.

Dưới góc độ an ninh, mô hình "Tổ tàu thuyền
đoàn kết trên biển" đã thực sự là kênh thông tin
quan trọng của BĐBP và các lực lượng chức
năng. "Trên lĩnh vực đấu tranh bảo vệ chủ quyền
và quyền chủ quyền trên các vùng biển, các "Tổ
đoàn kết" đã nêu cao ý thức trách nhiệm, tích cực
tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, tài
nguyên sinh thái biển, tham gia bảo vệ chủ quyền
và an ninh trật tự trên biển; chủ động nắm và cung
cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp các lực lượng
chức năng, trong đó có BĐBP, đấu tranh xử lý
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nhiều vụ tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển tỉnh
Bình Thuận" - Đại tá Nguyễn Văn Thường, Chính
ủy BĐBP Bình Thuận cho biết.
Trên lĩnh vực phòng chống thiên tai, khắc phục
sự cố, cứu hộ, cứu nạn, các "Tổ đoàn kết" luôn có
sự liên hệ chặt chẽ với nhau, khi phát hiện tai nạn,
rủi ro, ngay lập tức thông báo cho các đài canh
của BĐBP, đài Thông tin Duyên hải, kêu gọi các
tàu thuyền đang đánh bắt và gần khu vực đến ứng
cứu, đồng thời chủ động tổ chức tìm kiếm cứu hộ,
cứu nạn.

- 39 xuống biển, cứu kéo 36 phương tiện bị chìm;
thông báo cho Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão Tìm kiếm cứu nạn thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh 16
vụ phương tiện, lao động bị nạn trên biển...
Có thể khẳng định, mô hình này không chỉ
mang lại lợi ích về mặt kinh tế và hỗ trợ ngư dân,
mà còn góp phần quan trọng trong việc đảm bảo
quốc phòng, an ninh trên vùng biển tỉnh Bình
Thuận.
Bình Minh // http://bienphong.com.vn/ .- 2014
(ngày 22 tháng 8)

Tính đến nay, các "Tổ đoàn kết" đã tổ chức tìm
kiếm, cứu vớt được hàng chục lao động bị rơi
_________________________________________

Khi cả hệ thống chính trị cùng "xắn tay" GPMB:

TỰ ĐẬP NHÀ MÌNH ĐỂ HÀNG XÓM LÀM THEO

C

ả dãy phố với hơn trăm căn nhà được xây
dựng cách đây hơn 40 năm nhưng người dân
sẵn sàng tự tay đập bỏ để bàn giao mặt bằng phục
vụ thi công mở rộng QL1.

Ông Trần Gia Truyền chỉ về phần nhà của ông trước đây và
nay đã bị giải tỏa để phục vụ dự án mở rộng QL1

Đường mở rộng ngày nào, con cháu sướng
ngày ấy
Những ngày này, gói thầu số 5 thi công mở rộng
QL1 qua xã Phan Rí Thành (Bắc Bình, Bình
Thuận) đang được triển khai thi công rầm rộ. Năm
nay 82 tuổi, ông Trần Gia Truyền đã sống ở căn
nhà số 177 QL1 thôn Bình Lễ, xã Phan Rí Thành,
huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận từ những năm
1953. Tóc bạc, râu chỏm, dáng người mảnh khảnh
nhưng trông ông còn rất khỏe. Chỉ vào vách tường
vừa bị đập bỏ, ông Truyền bảo, hồi đó xây nhà chỉ
bằng vôi và gạch chứ chẳng có sắt thép gì nhưng
chắc chắn lắm. “Xưa QL1 chỉ rộng vài mét, nhà tôi
dài 15 m, phía trước ra sát đến mặt đường. Lần
mở rộng QL1 trước, tôi đã tự đập nhà thụt vào đến
5 m. Cứ tưởng vậy là xong, tôi cho xây căn phòng
phía trước để thằng con trai làm nghề cắt tóc.
Nhưng lần mở rộng QL1 này lại cắt vào nhà thêm
5 m nữa. Vậy là nhà tôi chỉ còn 5 m phía sau. Sau
bao năm chắt chiu mới xây dựng được căn nhà.
Mỗi lần đập bỏ một phần căn nhà đã gắn bó với

mình gần như suốt cả đời, lòng tôi như thắt lại”,
ông Truyền nói.
Thế nhưng, khi có chủ trương mở rộng QL1,
trong đó nhà ông bị vướng một phần diện tích, ông
Truyền là một trong những người tiên phong tự
đập nhà mình để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu.
“Tính ra tui thiệt thòi nhiều chứ. Nhưng chẳng sao
cả, QL1 được mở rộng thì con cháu mình sướng,
đi lại thuận tiện. Mai này có dải phân cách, có nơi
dành cho người đi qua đường, xe chạy đúng làn
sẽ ít tai nạn hơn”, ông Truyền cười khà nói.
Cách đó không xa, nhà của bà Trần Thị Vân
(73 tuổi) cũng bị giải tỏa thụt lùi vào 5,5m. Căn nhà
xây từ năm 1970 của bà đã hai lần bị giải tỏa,
nhưng lần này bà cũng tiên phong đập nhà mình
trước. Bà bảo nếu bà không làm trước, cả xóm
này sẽ không ai đập nhà cả. Sau khi bà Vân tự
đập nhà mình, cả xóm thấy thế ai nấy đều làm
theo. Cả dãy phố với hơn trăm căn nhà được xây
dựng từ cách đây hơn 40 năm, nhiều nhà dù đập
bỏ một phần hay toàn bộ chỉ trong thời gian rất
ngắn đã bàn giao hết mặt bằng cho nhà thầu thi
công.
Hiện tại, nhà thầu đã lắp xong cống thoát
nước, đang tiến hành lu lèn nền đường, sớm trả
lại mặt đường để người dân đi lại thuận tiện.

Anh Hữu Tấn sửa sang phần nhà còn lại sau khi đã bị giải tỏa
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“Nhà mình hư hại một chút có gì đâu”
Khi chúng tôi đến, anh Hữu Tấn ở thị trấn Chợ
Lầu (huyện Bắc Bình, Bình Thuận) đang tất bật
sửa sang lại căn nhà của mình. Nhìn khuôn mặt
khắc khổ với dáng vẻ già hơn cái tuổi 45 cũng thấy
được gia cảnh anh không khá giả gì. Anh Tấn cho
biết, một mình làm nghề sửa xe gắn máy ở nhà để
nuôi vợ con. Căn nhà xây từ năm 1968, dù không
rộng nhưng là nơi tá túc, làm ăn của cả gia đình.
Khi Dự án mở rộng QL1 triển khai, phạm vi GPMB
cắt gần hết, căn nhà của anh chỉ còn lại chừng
3m.
“Cũng buồn anh ơi. Người ta đền bù một nền
đất tái định cư nhưng qua đó thì làm ăn gì được.
Nhưng thôi cũng vì đại cục của đất nước. Quốc lộ
mở rộng thì kinh tế sẽ phát triển lên, bản thân
mình, con cái mình rồi sẽ được hưởng lợi”, anh
Tấn tâm sự.
Nhắc tới công tác GPMB QL1 ở tỉnh Ninh
Thuận, không thể không nhắc tới xã Phước Nam,
huyện Thuận Nam. Điều đáng chú ý là ở đây có
80% là người dân tộc Chăm. Chia sẻ với PV Báo
Giao thông, ông Thiên Sanh Tuấn, Phó chủ tịch
UBND xã Phước Nam cho biết, khi có chủ trương
GPMB mở rộng QL1, cán bộ xã nhận định sẽ rất
khó khăn trong việc vận động, vì đa phần người
dân ở đây làm nông nghiệp. Với họ, mất đất nông
nghiệp là mất hết kế sinh nhai. Thế nhưng, chỉ sau
lần vận động đầu tiên, đa phần người dân đều
nhiệt tình ủng hộ chủ trương mở rộng QL1 và cam
kết sẵn sàng bàn giao mặt bằng.
_________________________________________

- 40 Ông Truyền khoe, vì là người giao mặt bằng
sớm nên được thưởng thêm 10% kinh phí
GPMB. Tiền đền bù GPMB được 100 triệu đồng,
ông bảo con trai vay thêm 150 triệu đồng nữa
sửa sang lại căn nhà, làm thêm hai phòng ngủ
và phòng bếp ở phía sau, nền nhà được lát
gạch sáng bóng.
Để kiểm chứng điều này, chúng tôi đến nhà
ông Hứa Chà Mú (83 tuổi) ở thôn Văn Lâm - một
trong những người tiên phong bàn giao mặt bằng.
Ông bảo, gần cả đời ông có nhà ở bên QL1,
đường chật hẹp khiến TNGT chết người xảy ra
liên miên. “Giờ Nhà nước mở rộng đường, lắp dải
phân cách giữa, tai nạn chắc chắn sẽ giảm. Chủ
trương tốt thế thì mình phải chấp hành chứ. Chậm
bàn giao mặt bằng ngày nào, dự án chậm, sẽ
thêm nhiều người chết oan uổng”, ông Mú nói.
Ông Kiều Zánh, hàng xóm của ông Mú cũng
kể, hôm trước có cán bộ huyện về vận động
GPMB để mở rộng đường. Ông cũng tiên phong
ủng hộ và vận động bà con cùng bàn giao mặt
bằng sớm. Thậm chí nhà thầu thi công lu lèn làm
nhà ông bị nứt, ông chẳng hề đòi hỏi bồi thường gì
cả mà tự vay tiền sửa sang lại. “Nhà mình hư hại
một chút có gì đâu. Mình thiệt thòi một chút nhưng
Nhà nước được lợi rất lớn, dân có đường to đẹp
để đi thì sướng quá rồi”, ông Kiều Zánh cười sảng
khoái.
Phan Tư // http://giaothongvantai.com.vn/ .2014 (ngày 10 tháng 9)

BÌNH THUẬN TĂNG TỐC ĐỂ VỀ ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI ĐÚNG KỲ HẠN

N

ăm 2014, tỉnh Bình Thuận đăng ký 8 xã đạt
chuẩn bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới,
đến nay hầu hết các xã đã thực hiện được từ 13
đến 18 tiêu chí, những tiêu chí còn lại đang được
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các xã đang nỗ
lực, khắc phục khó khăn và đẩy nhanh tiến độ để
về đích nông thôn mới theo đúng như kế hoạch.
Tại xã Nghị Đức (huyện Tánh Linh), là xã đi
đầu và được kỳ vọng về đích sớm nhất trong
phong trào xây dựng nông thôn mới của cả tỉnh,
toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân đang rất
phấn khởi và ra sức hoàn thành tiêu chí cuối cùng,
tiêu chí về trường học để trở thành xã chuẩn nông
thôn mới đầu tiên của Bình Thuận.
Ông Trần Quyền, Chủ tịch UBND xã Nghị Đức
cho hay: đầu năm 2014, xã còn vướng 3 tiêu chí
khó khăn đó là giao thông, thủy lợi và trường học.
Tuy nhiên, với phương châm “Dân biết, dân bàn,
dân làm, dân hưởng lợi” xã đã phát huy được nội
lực toàn dân trong công tác xây dựng nông thôn
mới, nhiều phong trào thu hút sự hưởng ứng nhiệt
tình của đông đảo người dân như: đổ đá nâng nền
đường, bê tông hóa đường giao thông nông thôn,
xây dựng cầu cống trong khu dân cư, xây dựng
nhà văn hóa thôn, góp tiền làm hệ thống điện

đường. Bên cạnh đó, nhờ tập trung và tranh thủ
các nguồn kinh phí khác, Nghị Đức đã vận động
nhân dân đóng góp tiền và ngày công làm được
6,3 km đường bê tông, nâng số đường được bê
tông và thảm nhựa lên 25 km (chiếm 75% đưỡng
xã). Ngoài ra, xã còn tiến hành kiên cố hóa 500 m
kênh mương nội đồng và các đầu mối kênh
mương bằng bê tông góp phần đảm bảo cung cấp
nước phục vụ sản xuất 4 vụ cho 1.200 ha lúa. Như
vậy 2 tiêu chí giao thông và thủy lợi cơ bản đã
hoàn thànhn nâng tổng số tiêu chí xã đạt là 18/19.
Riêng tiêu chí trường học, Đảng bộ và chính
quyền địa phương đang tiếp tục bước vào giai
đoạn mới, giai đoạn nước rút để về đích. Cụ thể,
hai trường tiểu học đã đưa vào sử dụng, xã cũng
đang tiến hành xây mới, nâng cấp một số hạng
mục của trường mẫu giáo và 2 trường tiểu học;
tiến hành xây dựng trường trung học cơ sở và dự
kiến đến tháng 12/2014 sẽ hoàn thành để đạt
chuẩn xã nông thôn mới vào cuối năm.
Là một xã thuần nông lại có nhiều đồng bào
dân tộc thiểu số sinh sống, nhưng xã Hàm Trí
(huyện Hàm Thuận Bắc) lại là một địa phương đã
tận dụng thế mạnh về điều kiện tự nhiên, điều kiện
phát triển kinh tế để làm nền tảng cho việc xây
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dựng nông thôn mới. Nhờ việc tuyên truyền đến
mỗi người dân nên đã tạo sự đồng thuận cao trong
mọi tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng nông
thôn mới. T ừ đó mọi người nêu cao ý thức tập
trung, chung sức chung lòng xây dựng nông thôn
mới. Từ phong trào này, diện mạo của một vùng
quê đã thực sự đổi khác. Nhiều ngõ xóm của đồng
bào dân tộc Chăm thực sự khang trang và sạch
đẹp, văn minh hơn. Đường bê tông đã thay cho
những con đường đất lầy lội như trước đây.
Ông Bùi Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hàm
Trí, cho biết: để xây dựng nông thôn mới 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. Ngoài số
tiền 42 tỷ đồng huy động từ người dân, các tổ
chức và nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn mới, 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 nhiều tuyến đường bê tông với chiều dài
11,49 km và nâng cấp 19,15 km đường giao thông
thôn xóm, nội đồng… Đến nay xã Hàm Trí đã đạt
được 16/19 tiêu chí, trong đó có nhiều tiêu chí đạt
và vượt chuẩn đề ra như giao thông, nhà ở dân
cư, tiêu chí thu nhập… Chương trình xây dựng
nông thôn mới của xã cũng đang trên đường về
đích. Tuy nhiên xã đang gặp khó khăn ở 3 tiêu chí
thủy lợi, trường học và chợ nông thôn.

- 41 Nói về giải pháp khắc phục khó khăn để về
đích, ông Bùi Ngọc Tuấn, cho biết: địa phương
đang đẩy nhanh tiến độ và thực hiện quyết liệt hơn
trong công tác lãnh đạo, đặc biệt là huy động sức
dân. Với tiêu chí về trường học, xã đã có một
trường đạt chuẩn và đang tiến hành xây dựng 3
trường còn lại. Về tiêu chí chợ nông thôn, hiện đã
phê duyệt hồ sơ và dự toán xây dựng 8,3 tỷ đồng,
trong đó dân góp 1,6 tỷ đồng nhưng hiện còn thiếu
500 triệu đồng. Xã đang tập trung huy động mọi
nguồn vốn để đảm bảo có thể khởi công xây dựng
và hoàn tất trong cuối năm. Riêng tiêu chí thủy lợi
cơ bản đáp ứng nhu cầu tưới nhưng để đạt được
tiêu chí này thì Hàm Trí đang đôn đốc, giám sát
tiến độ thi công kiên cố hóa 550 m kênh nội đồng
để đảm bảo tiến độ và đảm bảo chất lượng công
trình… Toàn xã quyết tâm hoàn thành mục tiêu
xây dựng nông thôn mới vào cuối năm nay.
Tại các xã đăng ký đạt chuẩn trong năm 2014,
phong trào xây dựng nông thôn mới cũng đang rất
hăng say và tiến độ xây dựng hoàn chỉnh bộ tiêu
chí cũng đang được tiến hành gấp rút. Với những
nỗ lực và quyết tâm của cả bộ máy từ chính quyền
tới nhân dân địa phương, hy vọng cuối năm 2014,
Bình Thuận sẽ có xã đạt chuẩn về nông thôn mới
như kế hoạch đề ra./.
Hồng Hiếu // http://wcag.mard.gov.vn/(Bộ
Nông nghiệp & PTNT) .- 2014 (ngày 29 tháng 9)
_________________________________________

80% sản lượng thanh long xuất qua Trung Quốc

Đ

ó là thông tin do Hiệp hội Thanh long Bình
Thuận cho biết tại cuộc họp đánh giá việc
phát triển, sản xuất và tiêu thụ thanh long theo
hướng bền vững vừa được tổ chức vào ngày
17-8.
Trong những năm gần đây cây thanh long
được coi là một trong những cây mang lại hiệu
quả cao cho người sản xuất so với các loại cây
trồng khác ở tỉnh Bình Thuận. Trái thanh long
Việt Nam nói chung, Bình Thuận nói riêng đã
được thị trường trong và ngoài nước ưa
chuộng.
Theo số liệu mới nhất do Cục Bảo vệ thực
vật công bố, trong sáu tháng đầu năm 2014,
thanh long Việt Nam đã xuất khẩu trên 540.000
tấn, trong đó riêng thị trường Trung Quốc chiếm
trên 516.000 tấn.
Trên thực tế, thanh long của Việt Nam được
tiêu thụ chủ yếu tại thị trường châu Á, nhiều
nhất là Trung Quốc (chiếm 75%-80%), song chủ
yếu lại buôn bán qua đường tiểu ngạch, tiềm ẩn
nhiều rủi ro. Việc mở rộng thị trường tại khu vực
châu Mỹ, châu Âu còn gặp nhiều trở ngại do vận
chuyển xa, bảo quản dài ngày khó khăn và yêu

cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm ở các khu
vực này tương đối khắt khe.
Những năm gần đây việc sản xuất trái thanh
long ở Bình Thuận phát triển mạnh do được giá
nhưng sự gắn kết giữa công ty xuất khẩu và
người sản xuất còn rất yếu. Các công ty xuất
khẩu chưa xây dựng được vùng nguyên liệu cho
mình mà chủ yếu thu mua thông qua trung gian;
nhà vườn chưa quan tâm đúng mức đến vấn đề
an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng thanh
long trong quá trình sản xuất; chưa tuân thủ việc
sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, công nghệ bảo
quản sau thu hoạch và chế biến còn chậm phát
triển. Ngoài ra, việc thu hoạch, phân loại, đóng
gói, bao bì và bảo quản thanh long chủ yếu là
biện pháp thủ công, tỉ lệ hư hỏng (do dập nát và
thối) cao. Điều nghịch lý là gần đây giá thanh
long bị rớt thê thảm nhưng số lượng diện tích
thanh long vẫn ngày càng tăng. Đặc biệt là trái
thanh long bị bệnh đốm trắng nên nhiều nông
dân đổ bỏ thanh long hư thối khắp nơi.
Phương Nam / Pháp luật Tp.HCM.- 2014.- Số
220 (ngày 18 tháng 8).- Tr.6
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Quảng bá hình ảnh tại CAEXPO 2014

Đ

oàn công tác gồm lãnh đạo UBND tỉnh Bình
Thuận, Sở Công thương, Sở VHTTDL, Hiệp
hội Thanh Long và các doanh nghiệp tham gia Hội
chợ - triển lãm Trung Quốc – ASEAN lần thứ 11
(CAEXPO 2014) tại thành phố Nam Ninh, tỉnh
Quảng Tây từ ngày 13-30/9/2014.
Hội chợ - triển lãm Trung Quốc – ASEAN
(CAEXPO) là sự kiện được tổ chức thường niên
tại thành phố Nam Ninh với sự tham gia của các
nước ASEAN và nước chủ nhà Trung Quốc. Một
trong những nội dung chính của Hội chợ - triển lãm
là Khu gian hàng triển lãm giới thiệu thành phố tiêu
biểu của các nước ASEAN và Trung Quốc với chủ
đề “Thành phố đẹp” (City of Charm) nhằm quảng
bá, giới thiệu đến bạn bè quốc tế tiềm năng, cơ hội
thương mại, du lịch và đầu tư của các địa phương.
Hội chợ thu hút sự tham gia của hơn 2500 doanh
nghiệp với 4600 gian hàng từ các nước ASEAN và
Trung Quốc.

Tham gia Hội chợ là cơ hội tốt để tỉnh Bình
Thuận giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế, văn
hóa, thương mại, du lịch và quảng bá hình ảnh của
tỉnh Bình Thuận và thành phố du lịch Phan Thiết
tới các quốc gia trong khu vực ASEAN và Trung
Quốc. Để tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến,
quảng bá thương hiệu, sản phẩm du lịch Bình
Thuận tại thị trường Trung Quốc, ngoài việc giới
thiệu, quảng bá tại gian hàng, ngành Du lịch Bình
Thuận sẽ quảng bá, xúc tiến hình ảnh Du lịch Bình
Thuận tại các hội nghị, hội thảo của Ban Tổ chức
như Hội nghị thượng đỉnh đầu tư – thương mại
ASEAN – Trung Quốc (CABIS), Hội nghị giới thiệu
sản phẩm thanh long và du lịch của tỉnh Bình
Thuận.
Nguyên Vũ / Du lịch.- 2014.- Số 37
(ngày 18 tháng 9).- Tr.5

_________________________________________

Bình Thuận:
Công nhận 23 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

P

hó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận – ông
Huỳnh Thanh Cảnh - Chủ tịch Hội đồng bình
chọn vừa có ý kiến kết luận về việc công nhận sản
phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2014.

Theo đó, Hội đồng bình chọn đã thống nhất
công nhận 23 sản phẩm công nghiệp nông thôn
tiêu biểu cấp tỉnh bao gồm: 6 sản phẩm thủ công
mỹ nghệ, 15 sản phẩm thực phẩm - đồ uống, 2
sản phẩm thuộc nhóm máy móc - thiết bị và sản
phẩm khác.
Ngoài ra, Hội đồng bình chọn cũng đề xuất 12
sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh
Bình Thuận tham gia bình chọn cấp khu vực phía
Nam, dự kiến được tổ chức trong tháng 10/2014
tại Long An. Đó là các sản phẩm: Tranh cát “Chân
dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp”, tranh thêu tay
“Mai - Lan - Cúc - Trúc”, giầy da cá sấu, tảo
Spirulina, trà dứa dại túi lọc, nước khoáng Vĩnh
Hảo tự nhiên, mủ trôm hương yến, nhân điều mật
ong, nước mắm ruốc hiệu Con Cá Vàng, nước
mắm hiệu Tứ Tuyệt, nước mắm Phan Thiết - Nũi
Né, hệ thống tưới cây ăn quả “3 trong 1”.

Ông Huỳnh Thanh Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch
Hội đồng bình chọn đang xem xét các sản phẩm.

Thu Hoài // http://baocongthuong.com.vn/ .2014 (ngày 15 tháng 8)

NHIỀU NGÀNH KINH TẾ TĂNG TRƯỞNG TRỞ LẠI
Ngày 15-7, thông tin từ kỳ họp HĐND tỉnh Bình Thuận cho biết tổng sản phẩm trong tỉnh sáu tháng đầu
năm nay tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, nông - lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,8%, công nghiệp - xây dựng tăng 6,7%, dịch vụ tăng
10,5%. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 188,8 triệu USD, tăng 8% so với cùng kỳ 2013.
Tuy nhiên tình hình trật tự xã hội, nhất là nạn trộm cắp, tệ nạn ma túy - theo HĐND tỉnh đánh giá - còn
phức tạp. Ngoài ra, công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại địa phương còn gặp nhiều khó khăn,
nhất là tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong), nơi có số lượng lớn lao động Trung Quốc làm
việc.
Nguyễn Nam/ Tuổi trẻ TP.HCM.- 2014.- Số 188 (ngày 16 tháng 7).- Tr.8
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II. GIÁO DỤC – VĂN HÓA

Thẩm tra Quy định chế độ kiêm nhiệm công tác
và tổ chức các lớp phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

B

an Văn hóa - Xã hội HĐND đã thẩm tra trước
Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh Khóa IX về Quy
định chế độ kiêm nhiệm công tác và tổ chức các
lớp phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn.
Trong những năm qua, công tác xóa mù chữ và
phổ cập giáo dục ở các cấp học, bậc học trên địa
bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định: tỷ
lệ trẻ 11 tuổi hoàn thành bậc tiểu học toàn tỉnh đạt
91,68%, tỷ lệ trẻ 15 đến 18 tuổi tốt nghiệp THCS
đạt 84%, tỷ lệ vào học chương trình bậc THPT đạt
80%. Hiện, Quy định chế độ kiêm nhiệm công tác
và chi tổ chức các lớp phổ cập giáo dục trên địa
bàn tỉnh được thực hiện theo Quyết định số

89/2008 của UBND tỉnh có một số nội dung không
còn phù hợp so với quy định tại Thông tư Liên tịch
số 40/2013 của Liên Bộ: Tài chính, Giáo dục và
Đào tạo, Ban đã nêu và phân tích những mặt tồn
tại, hạn chế, vướng mắc; đồng thời kiến nghị
HĐND, UBND xem xét chi hỗ trợ hoạt động huy
động ra lớp; chi thắp sáng đối với lớp học phổ cập
ban đêm; chi hoạt động của Ban Chỉ đạo phổ cập
giáo dục các cấp; chi phụ cấp cho người làm công
tác kiêm nhiệm xóa mù chữ, phổ cập giáo dục
(mầm non, tiểu học, THCS)…
Mỹ Hảo // http://www.daibieunhandan.vn/ .2014 (ngày 4 tháng 7)

_________________________________________

BÌNH THUẬN CHĂM LO CÔNG TÁC GIÁO DỤC

N

hững năm qua, được sự quan tâm và đầu tư
của Đảng, Nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Bình
thuận đã có những đổi thay hết sức căn bản. Đời
sống của đồng bào ngày càng được cải thiện.

Giờ học của học sinh Trường Dân tộc nội trú tỉnh Bình Thuận.

Việc triển khai thực hiện đồng bộ các chính
sách về giáo dục đã góp phần nâng cao trình độ
văn hóa cho con em các dân tộc trong tỉnh.
Đượng sự hướng dẫn của các cán bộ Ban
Dân tộc tỉnh, chúng tôi đến các xã Đông Tiến,
Đông Giang và La Dạ, là ba xã vùng cao thuần
đồng bào DTTS của huyện Hàm Thuận Bắc; trong
đó chủ yếu là đồng bào dân tộc Cơ Ho sinh sống.
Hầu hết đường giao thông nông thôn ở các xã
được trải nhựa và bê-tông hóa.
Các xã vùng DTTS đều có trạm y tế và bác sĩ
khám, chữa bệnh miễn phí cho người dân; có
trường học đủ chỗ cho con em trong độ tuổi đến
trường. Chủ tịch UBND xã Đông Giang Nguyễn
Như Diễn chia sẻ: "Tỷ lệ học sinh lên lớp ở bậc
tiểu học và THCS năm học sau tăng hơn năm học
trước; tỷ lệ xét tốt nghiệp ở bậc tiểu học và THCS

đạt 100%; không có tình trạng học sinh bỏ học ở
các bậc học...". Tất cả các xã đều có trường mầm
non, trường tiểu học và trường THCS. Bình Thuận
đã có chế độ, chính sách riêng để thu hút học sinh
đến trường như cấp không sách giáo khoa, hằng
tháng hỗ trợ tiền cho học sinh từ mầm non đến
THCS. Các trường có học sinh DTTS chủ động
đẩy mạnh việc dạy tăng cường tiếng Việt ở tất cả
các môn học, các hoạt động giáo dục; tổ chức "Hội
thi tiếng Việt của chúng em"; tổ chức các hình thức
học tập theo nhóm, đôi bạn... tạo điều kiện phát
huy và bổ sung vốn tiếng Việt cho các em.
Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận Mai Sên
cho biết, toàn tỉnh hiện có 17 xã thuần đồng bào
DTTS đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu
học và chống mù chữ; 16 xã đạt chuẩn quốc gia
về phổ cập giáo dục THCS. Ngoài ra, còn thực
hiện tốt chính sách cử tuyển con em đồng bào
DTTS đi đào tạo đại học, cao đẳng. Tỉnh đã xét cử
tuyển gần 120 em đi học tại các trường đại học,
cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và gần 520 em
theo học trong các trường dự bị đại học. Đội ngũ
giáo viên được chuẩn hóa, bảo đảm việc giảng
dạy và học tập cho học sinh.
Điều đáng nói ở Bình Thuận, điều kiện bảo
đảm các chính sách cho học sinh, sinh viên là
DTTS đang học ở các trường đại học, cao đẳng,
trung học chuyên nghiệp trong cả nước được tập
trung vào đầu mỗi năm học; trợ cấp mua sách, vở,
đồ dùng học tập bằng một lần mức lương tối thiểu
chung. Ngoài ra, các em còn được trợ cấp tiền tàu,
xe vào dịp nghỉ hè, lễ, Tết. Đồng thời, đối với sinh
viên đại học, cao đẳng thuộc đối tượng quy định
còn được trợ cấp thường xuyên hằng tháng (10
tháng/năm học), bằng 80% mức lương tối thiểu
(của Trung ương là 60%); sinh viên theo học cấp
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Trung học chuyên nghiệp được trợ cấp bằng 70%
mức lương tối thiểu. Phó Trưởng phòng Chính
sách nghiệp vụ Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận
Phạm Đức Mạnh cho biết thêm: Đối với sinh viên
đại học, cao đẳng có kết quả tốt nghiệp cuối khóa
đạt loại khá thì được khen thưởng gấp ba lần mức
lương tối thiểu; đạt loại giỏi được khen thưởng gấp
năm lần; đối với học sinh trung học chuyên nghiệp
tốt nghiệp cuối khóa đạt loại khá được thưởng gấp
hai lần mức lương tối thiểu, đạt loại giỏi được
thưởng gấp ba lần. Mỗi năm, bình quân tỉnh Bình
Thuận dành hơn 800 triệu đồng để thực hiện chính
sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

- 44 Thực hiện Chiến lược xóa đói, giảm nghèo và
xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận đến năm 2020, UBND tỉnh Bình Thuận đã
phê duyệt chín nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có
giáo dục - đào tạo, dạy nghề, phát triển nguồn
nhân lực. Trước mắt, từ nay đến năm 2015, Bình
Thuận tiếp tục đẩy mạnh phát triển giáo dục vùng
DTTS theo chương trình chuẩn hóa. Thực hiện tốt
các chính sách về giáo dục - đào tạo, nhất là chính
sách hỗ trợ giáo viên và học sinh tại các vùng kinh
tế khó khăn và đặc biệt khó khăn.
Đình Châu // http://www.nhandan.org.vn/ .- 2014
(ngày 24 tháng 8)
________________________________________

Đề thi sai do lỗi đánh máy, tất cả học sinh đều được điểm
ng Mai Xuân Bá, giám đốc Sở GD-ĐT Bình

ÔThuận, 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 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)
________________________________________

TRAO VỞ CHO CON EM NGƯ DÂN
Tại Trường Tiểu học Hưng Long 2 (TP Phan Thiết), Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát
triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Thuận, phối hợp với Sở GD&ĐT đã trao 10.000 cuốn vở cho học sinh là
con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.
Con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại 10 trường tiểu học gồm: Trường Tiểu học
Hưng Long 2, Bình Hưng, Đức Long, Tiến Thành 1, Tiến Thành 2, Phú Trinh 2, Phú Hài 1, Phú Hài 2,
Mũi Né 3, Mũi Né 4 sẽ được hỗ trợ mỗi trường 1.000 cuốn vở và được Ban giám hiệu nhà trường trực
tiếp trao tận tay đến các em.
Trương Ái / Văn hóa.- 2014.- Số 2518 (ngày 3 tháng 9).- Tr.8

KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG HỌC SINH BỎ HỌC TẠI BÌNH THUẬN

K

hắc phục tình trạng học sinh bỏ học là một
trong những nhiệm vụ quan trọng được ngành
giáo dục Bình Thuận quyết tâm thực hiện trong
năm học mới.
Nội dung này đã được các ban, ngành, địa
phương trong tỉnh thống nhất tại Hội nghị triển khai
phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học
2014- 2015 được tổ chức chiều 25/8.
Hiện nay tình trạng học sinh bỏ học ở Bình
Thuận tập trung chủ yếu ở bậc Trung học cơ sở và
Trung học phổ thông, nhất là ở vùng nông thôn,
miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nguyên nhân chủ yếu khiến các em bỏ học là do
hoàn cảnh khó khăn, kinh tế gia đình không đáp
ứng được chi phí học tập; học sinh có học lực yếu,
kém không theo kịp chương trình. Năm học 20092010 Bình Thuận là tỉnh có tỷ lệ học sinh bỏ học
nửa chừng cao nhất trong khu vực Đông Nam bộ
(hơn 4.500 em). Đến nay, mặc dù tỷ lệ học sinh bỏ
học có giảm nhưng số học sinh bỏ học vẫn còn
cao (năm học 2013- 2014 là 2.830 em, trong đó
bậc Trung học cơ sở nhiều nhất với 1.618 em),
tình trạng học sinh bỏ học nửa chừng vẫn đang là
bài toán khó đối với ngành giáo dục địa phương.
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Để khắc phục tình trạng này, ngay từ đầu năm
học 2014- 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng Sở
Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận đã xây dựng, chỉ
đạo các địa phương phải thực hiện đồng loạt giải
pháp kéo giảm tình trạng học sinh bỏ học như: xây
dựng quỹ giúp đỡ học sinh nghèo có nguy cơ bỏ
học; phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và phụ
huynh, đặc biệt quan tâm và hỗ trợ kịp thời đến
các em học sinh yếu kém; thành lập nhiều tổ, câu
lạc bộ vận động và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh
khó khăn...
Đối với các em học sinh có học lực yếu kém,
có hoàn cảnh khó khăn, vùng đồng bào dân tộc
thiểu số… năm học 2014- 2015, ngành giáo dục
Bình Thuận sẽ triển khai cuộc vận động “Mỗi nhà
giáo, cán bộ giáo dục giúp đỡ học sinh có hoàn
cảnh đặc biệt”. Theo đó, các thầy cô giáo sẽ quan
tâm, phối hợp chặt chẽ với gia đình để giúp đỡ kịp
thời những khó khăn; giúp các em vạch ra kế
hoạch học tập, rèn luyện từng tuần vừa giúp các
_________________________________________

- 45 em theo kịp chương trình, vừa động viên ý thức
học tập, tránh tình trạng bất mãn rồi bỏ học… Bên
cạnh đó, ngành cũng nâng cao công tác tuyên
truyền vận động đổi mới tư duy giáo dục trong
người dân, kịp thời hỗ trợ những trường hợp có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Chỉ đạo về công tác khắc phục tình trạng học
sinh bỏ học, ông Huỳnh Văn Tý, Bí thư Tỉnh ủy
Bình Thuận yêu cầu ngành giáo dục và đào tạo
phải hạn chế tới mức tối đa tình trạng bỏ học vì
hoàn cảnh gia đình khó khăn; hỗ trợ kịp thời về
chính sách miễn giảm học phí, học bổng… Các
trường học, cơ sở giáo dục cần phải đặc biệt quan
tâm, tìm hiểu sâu về nguyên nhân bỏ học để xây
dựng biện pháp cụ thể phù hợp với từng hoàn
cảnh để đảm bảo các em không tiếp tục bỏ học
sau khi quay trở lại trường.
Hồng Hiếu // http://www.baotintuc.vn/ .- 2014
(ngày 25 tháng 8)

THẢO CẤY HÀNH VÀ ƯỚC MƠ ĐẠI HỌC

S

au khi thi đại học, Lư Thị Thu Thảo (Xã Phú
Lạc, Huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) phải
phục vụ ở quán cơm, quán café, cấy hành để gom
góp tiền lên Sài Gòn ăn học.

Bị người chồng phụ bạc, mẹ Thảo - bà Lư Thị
Kim Thu - đã xin mảnh đất rồi vay mượn cất được
một căn nhà nhỏ như một cái phòng trọ để 4 mẹ
con có chỗ che nắng, trú mưa. Căn nhà nhỏ xập
xệ, mái nhà xiêu vẹo nên những lúc vào mùa mưa,
nhà dột tứ tung.
Thảo kể: “Mỗi lần mưa lớn là nhà em lại dột,
có lúc ngập lên cả mắt cá chân. Những đêm trời
mưa to, 4 mẹ con không thể nào ngủ được, thức
trắng cả đêm. Những lúc như thế em chỉ biết ôm
mẹ mà khóc, ước sao nhà mình có thể cao hơn, to
hơn, sẽ không bao giờ dột ướt như thế này nữa.”
Trước đây, cả nhà 4 miệng ăn chỉ sống nhờ
2
vào mảnh ruộng hơn 100 m do chính quyền địa
phương cấp. Mẹ Thảo phải cấy hành, nhổ cỏ, trỉa
khoai… để kiếm thêm tiền cho các con ăn học.

Có nhà như không

Không có người đàn ông trụ cột trong nhà, mọi
gánh nặng mưu sinh, chăm sóc con cái oành lên
vai người phụ nữ vốn đã chịu quá nhiều đau
thương.

Tuổi thơ của Thảo là những tháng ngày cơ
cực, thiếu tình yêu thương và sự chăm sóc của
người cha. Khi Thảo chỉ mới 6 tuổi, mẹ em đang
mang thai hai bé gái song sinh, thế mà người cha
nhẫn tâm rời bỏ 4 mẹ con để có gia đình mới.

Bắt đầu từ tết 2014, mẹ Thảo được nhận vào
làm tạp vụ cho một quán cà phê. Công việc cực
nhọc từ 4g30 sáng đến 22g đêm nhưng cũng
chẳng đủ tiền lo cho 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi
học.

Không cầm được nước mắt, Thảo nghẹn ngào
chia sẻ: “Dù lúc đó em còn rất nhỏ nhưng em vẫn
không thể quên những tháng ngày cơ cực đến tận
cùng mà 4 mẹ con phải trải qua.

Thảo là người dân tộc Chăm nên em được ưu
tiên học miễn phí ở trường THPT Dân tộc nội trú
Bình Thuận. Một năm, Thảo chỉ về nhà được 2 lần
vì nhà cách trường hơn 2 tiếng đi xe đò và không
có tiền về xe. Mùa hè, Thảo về nhà đi cấy hành
kiếm tiền phụ mẹ và mua sách vở đến trường.

Mẹ không có tiền lo viện phí, phải chạy vạy
khắp nơi vay mượn tiền của bà con hàng xóm. Vì
không có đủ điều kiện ăn uống, mẹ không đủ sửa
cho 2 em nhỏ nên phải xin sửa từ mấy cô trong
bệnh viện.”

Không đầu hàng trước khó khăn
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Sau khi thi xong Đại học, Thảo đi làm ở một
quán nước gần nhà dành dụm được 2 triệu để có
tiền trang trải chi phí đầu năm học.
Biết tin mình đậu vào đại học Giao thông Vận
tải Thảo vui mừng chia sẻ: “Cầm trên tay tờ giấy
trúng tuyển vào trường Đại học em vừa mừng,
vừa lo. Em mừng vì những cố gắng, nổ lực của
mình đã có kết quả. Nhưng em lo mẹ sẽ phải cực
khổ hơn nữa để kiếm tiền lo cho em học và 2 đứa
em có thể sẽ phải nghỉ học.”
Thảo chưa bao giờ thôi ước mơ về một tương
lai tươi sáng hơn những chuỗi ngày mà em đã trải
qua. Khó khăn đã là những trở ngại mà Thảo phải
đối mặt suốt những năm qua. Với cô trò nghèo
này, không có gì có thể làm em khuất phục hay
phải ngừng ước mơ.

- 46 Để có tiền sinh hoạt phí và học Đại học, Thảo
dự định sẽ tìm những công việc làm thêm phù hợp
để san sẻ gánh nặng mưu sinh với mẹ. Em hi vọng
sẽ học thật giỏi và kiếm được nhiều tiền để mẹ
không còn cơ cực và 2 em gái được học hành tử
tế.
Thảo tâm sự: “Những lúc khó khăn, em
thường nghĩ về mẹ, vì mẹ chính là nguồn động
viên và cũng chính là động lực để em tiếp tục cố
gắng. Quãng đường phía trước sẽ lắm chông gai
nhưng nhất định em sẽ phải vượt qua.”
Hồng Tâm // http://muctim.com.vn/ .- 2014
(ngày 24 tháng 9)

________________________________________

KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TIẾNG NGA DU LỊCH

C

hiều 20.8, tại thành phố Phan Thiết, Tổng cục
Du lịch đã khai giảng lớp đào tạo tiếng Nga cơ
bản và nâng cao chuyên ngành du lịch năm 2014.
Lớp đào tạo tiếng Nga chuyên ngành du lịch
thuộc chương trình hành động quốc gia về du lịch
giai đoạn 2013- 2020 của Tổng cục Du lịch. Ngoài
2 lớp cơ bản và nâng cao tại Phan Thiết, chương
trình còn có các lớp mở tại các tỉnh, thành Đà
Nẵng, Quy Nhơn, Tuy Hoà, Nha Trang, Phan
Rang, Vũng Tàu và Phú Quốc.

Tham gia lớp học có gần 100 học viên là cán
bộ quản lý ngành du lịch địa phương, nhân viên,
người lao động làm công tác phục vụ du lịch. Thời
gian các lớp học là 3 tháng (từ ngày 21.8 đến
17.11.2014). Ngoài các nội dung học trên lớp, các
học viên sẽ có những buổi thực hành ngoại khoá
tại các khu du lịch, cơ sở lưu trú để nâng cao kỹ
năng giao tiếp tiếng Nga.
Nguyên Vũ / Văn hóa.- 2014.- Số 2513
(ngày 22 tháng 8).- Tr.2

_________________________________________

RỰC RỠ LỄ HỘI RƯỚC ĐÈN TRUNG THU LỚN NHẤT VIỆT NAM

T

ối 7/9, hàng nghìn em thiếu nhi cùng đông đảo
người dân và du khách đã tập trung về quảng
trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết
(tỉnh Bình Thuận) để tham dự Lễ hội rước đèn
Trung thu 2014.
Đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu
nhi Phan Thiết, qua đó động viên các em nỗ lực
học tập, rèn luyện và cũng là hoạt động nhằm phát
triển, quảng bá du lịch Bình Thuận.
Với chủ đề “Thiếu nhi Phan Thiết - Vui Tết
Trung thu - Học tập chăm ngoan - Làm nghìn việc
tốt”, Lễ hội rước đèn năm nay thu hút hơn 3.000
học sinh của 31 trường và cụm trường Tiểu học,
Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Phan
Thiết. Mỗi trường tham gia đều có một lồng đèn
lớn và gần 100 lồng đèn nhỏ. Năm nay, hầu hết
các đèn lồng lớn được thiết kế công phu, sinh
động và nội dung thể hiện phong phú hơn so với
các năm trước. Bên cạnh các lồng đèn có ý tưởng
mô phỏng các nhân vật trong các câu chuyện cổ
tích, phim hoạt hình như hình chú Cuội, cô Tấm…
nhiều đèn còn thể hiện ý tưởng hướng về biển,
đảo Việt Nam như: hình cột mốc Trường Sa, hình
tượng các tàu hải quân bảo vệ Tổ quốc…

Nét độc đáo của Trung thu năm nay là hàng
nghìn chiếc lồng đèn nhỏ được các em học sinh
làm theo mẫu, kích cỡ, chủ đề và hướng dẫn của
nhà trường, ánh sáng chỉ sử dụng đèn sáp, không
sử dụng đèn pin, đèn điện tử. Trong tiếng trống
múa lân rộn ràng, lần lượt 32 lồng đèn lớn và hàng
nghìn chiếc lồng đèn nhỏ đã diễu hành qua các
đường phố trung tâm Phan Thiết. Dòng người đã
làm cho đường phố Phan Thiết trở nên rộn ràng và
lung linh sắc màu. Hàng nghìn người dân Phan
Thiết cùng đông đảo du khách trong và ngoài
nước được hòa mình vào dòng người để cùng các
em thiếu nhi vui đón đêm hội trăng rằm ý nghĩa và
độc đáo.
Lễ hội rước đèn Trung thu ở thành phố Phan
Thiết được tỉnh Bình Thuận xác định là một trong
năm lễ hội truyền thống của địa phương. Lễ hội
này đã được tạp chí Vietbooks xác lập kỷ lục Việt
Nam công nhận là “Lễ hội rước đèn Trung thu lớn
nhất Việt Nam” và nhận giải thưởng The Guide
Awards cho “Lễ hội văn hoá đặc sắc và thành
công nhất phục vụ ngành du lịch Việt Nam”.
Hồng Hiếu // http://baotintuc.vn/ .- 2014
(ngày 7 tháng 9)
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Khu di tích Dục Thanh thu hút du khách trong dịp Quốc khánh

K

ỳ nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9, tỉnh Bình Thuận thu
hút khá đông du khách đến tham quan, nghỉ
dưỡng, vui chơi giải trí.

Ngành du lịch địa phương đã có nhiều giải
pháp tích cực để đảm bảo cho du khách có một kỳ
nghỉ an toàn, vui tươi, lành mạnh. Trong đó, khu di
tích Dục Thanh thuộc Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi
nhánh Bình Thuận lại trở thành điểm đến quen
thuộc của người dân khắp cả nước đến tham
quan, tìm hiểu ngôi trường Chủ tịch Hồ Chí Minh
kính yêu đã dừng chân dạy học năm xưa.
Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay,
ngoài các đoàn khách tham quan đến từ các tỉnh,
thành khu vực phía Nam, khu di tích Dục Thanh
còn đón nhiều lượt khách từ các tỉnh miền Trung,
miền Bắc. Nhiều du khách không khỏi bồi hồi xúc
động khi được thăm ngôi trường mà thầy giáo
Nguyễn Tất Thành dạy học khi 20 tuổi.

thường và các dịp lễ khác, Bảo tàng Hồ Chí Minh
chi nhánh Bình Thuận đã phân công cán bộ, nhân
viên túc trực thường xuyên nhằm phục vụ tốt nhu
cầu tham quan của du khách đến từ mọi miền đất
nước.
Ông Nguyễn Văn Quỳ, Giám đốc Bảo tàng Hồ
Chí Minh chi nhánh Bình Thuận cho biết: “Ngày
Quốc khánh 2/9, du khách đến đây dâng hương,
dâng hoa, thắp nhang viếng Bác, xem lại các kỷ
vật ngày xưa Bác đã để lại trên quê hương Bình
Thuận. Đây là tình cảm đặc biệt của nhân miền
Nam cũng như nhân dân cả nước nói chung tri ân
đến Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Du khách chăm chú xem hình ảnh, hiện vật trong khu di tích

Đông đảo du khách đến tham quan khu di tích Dục Thanh trong
dịp Quốc khánh

Năm 1910, Người dạy các môn Quốc Văn,
Hán Văn và kiêm nhiệm môn thể dục, được học trò
đặc biệt quý mến. Nhờ thực hiện tốt công tác bảo
tồn, lưu giữ, ngày nay trong khu trường Dục Thanh
vẫn còn giữ lại được gần như nguyên vẹn những
kỷ vật cách đây gần một thế kỷ như: nhà Ngư,
Ngọa Du Sào, cây khế sau vườn Bác từng chăm
sóc… Những kỷ vật thiêng liêng ấy trở thành bài
học sống động cho những ai dừng chân nơi đây,
tưởng nhớ về người thầy vĩ đại, vị lãnh tụ kính yêu
của dân tộc.
Anh Đồng Thành Nam, du khách đến từ Hà
Nội nói: “Nhân dịp nghỉ lễ, tôi cũng muốn đi thăm
lại nơi Bác Hồ đã từng đi qua, bắt đầu hành trình
đi tìm đường cứu nước. Nhân đi qua thành phố
Phan Thiết thì cũng ghé vào trường Dục Thanh –
nơi mà Bác Hồ đã từng dạy học, tìm đường đi hoạt
động cách mạng. Đến đây, tôi xúc động khi nhìn
lại những bức ảnh của Bác từ thời Người còn trẻ”.
Theo số liệu thống kê của Bảo tàng Hồ Chí
Minh chi nhánh Bình Thuận, từ ngày 29/8 đến
ngày 2/9, có hơn 3.800 lượt người đến tham quan
và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
tại Bảo tàng Hồ Chí Minh và khu di tích Dục
Thanh. Vì lượng khách tăng cao so với ngày

Ngoài khu di tích Dục Thanh, nhiều địa điểm
tham qua khác tại Bình Thuận cũng thu hút đông
khách trong dịp lễ Quốc khánh năm nay. Theo
thống kê của Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch
tỉnh Bình Thuận, trong dịp lễ Quốc khánh, tỉnh đã
đón hơn 55.000 lượt khách du lịch, tăng 27% so
với cùng thời điểm năm ngoái. Cao điểm là từ 30/8
đến 2/9. Công suất phòng của các doanh nghiệp
du lịch đạt từ 85-95%. Riêng các cơ sở lưu trú
chất lượng ở trung tâm thành phố Phan Thiết và
khu vực du lịch cộng đồng ở Hòn Rơm – Mũi Né
đều kín phòng trong những ngày cao điểm.
Để đảm bảo quyền lợi cho du khách, ngành du
lịch tỉnh Bình Thuận đã triển khai các biện pháp
chấn chỉnh hoạt động du lịch. Nhờ vậy, trong kỳ
nghỉ lễ này đã không để xảy ra tình trạng “chặt
chém”, tăng giá đột biến. Tại những điểm tham
quan, ngành Du lịch cũng công khai số điện thoại
đường dây nóng để du khách kịp thời phản ánh
thông tin, ngành du lịch nhanh chóng giải quyết
các vấn đề nảy sinh.
Ông Ngô Minh Chính – Giám đốc Sở Văn hoá
– Thể thao & Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết: “Ủy
ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cho các ban ngành
đoàn thể trong dịp 2/9 phải kiểm tra niêm yết giá
và bán đúng giá. Tất cả các doanh nghiệp đều
phải cam kết trước khi vào lễ 2/9. Chính vì vậy,
trong dịp lễ này, tình hình giá cả rất ổn định. Các
doanh nghiệp thực hiện chương trình kích cầu, có
nhiều chương trình phục vụ cho du khách tốt hơn”.
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Cũng trong sáng nay (2/9), tỉnh Bình Thuận đã
tổ chức lễ dâng hương, viếng Bác tại Bảo tàng Hồ
Chí Minh chi nhánh Bình Thuận. Với lòng biết ơn
vô hạn đối với vị lãnh tụ của Cách mạng Việt Nam,
toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh Bình Thuận

- 48 quyết tâm học tập và làm theo tấm gương sáng
của Người, cùng chung tay xây dựng quê hương
Bình Thuận ngày càng giàu đẹp.
Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2014
(ngày 2 tháng 9)

_________________________________________

ĐỪNG ĐỂ TỦ SÁCH PHÁP LUẬT XA DÂN!

T

heo số liệu thống kê năm đến 2013 trên địa
bàn tỉnh Bình Thuận đã xây dựng được 573
Tủ sách pháp luật. Trong đó, 137 tủ sách thuộc
các xã, phường, thị trấn; 436 Tủ sách thuộc các
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học.

Nhiều nơi, người dân chưa dễ dàng tiếp cận được với
Tủ sách pháp luật

Phần lớn các Tủ sách pháp luật đều có số
lượng đầu sách, tài liệu cơ bản đáp ứng được
nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật của cán
bộ, công chức và nhân dân. Trung bình mỗi Tủ
sách pháp luật có từ 100 đến 250 đầu sách với
nhiều thể loại khá phong phú. Ngoài ra, Tủ sách
pháp luật ở xã, phường, thị trấn còn có sách, tài
liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác chính quyền,
hành chính, tư pháp cơ sở. Đối với Tủ sách
pháp luật ở cơ quan, đơn vị còn có sách, tài liệu
pháp lý phục vụ cho công tác quản lý, hướng
dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, giảng dạy và học
tập của cơ quan, đơn vị. Đối với tủ sách pháp
luật ở các xã, phường, thị trấn mỗi năm được
đầu từ 2.000.000đ (hai triệu đồng) để trang bị
thêm đầu sách cho mỗi Tủ sách pháp luật.
Tuy nhiên, hiệu quả thực sự mang lại cho
người dân đến đâu, đối tượng khai thác, sử
dụng Tủ sách pháp luật chủ yếu là ai, thì cần
phải có một góc nhìn phù hợp. Về số lượng, đối
tượng tiếp cận Tủ sách pháp luật, theo kết quả
khảo sát cuối năm 2013 của Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy chỉ có 43,4% số người được hỏi trả lời
có biết ở địa phương mình có Tủ sách pháp
luật; số còn lại không biết. Trong số người trả lời
biết có Tủ sách pháp luật thì chỉ có 40,3% đã
từng mượn sách, số người không mượn sách
chiếm tỷ lệ lên đến 59,7% và trong số 40,3%
người đã từng mượn sách thì cán bộ, công

chức đang làm việc ở địa phương chiếm đa số.
Như vậy có thể thấy rằng đối tượng tiếp cận Tủ
sách pháp luật chủ yếu là cán bộ, công chức, số
lượng người dân chưa tiếp cận còn hạn chế.
Mặc dù vậy, hiện nay đa số các đầu sách ở các
Tủ sách pháp luật thường lạc hậu về nội dung
do các văn bản pháp luật thường xuyên được
sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thêm vào đó
những đầu sách liên quan trực tiếp đến đời
sống hàng ngày của người dân như: đền bù đất
đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đăng ký khai
sinh, hộ tịch, giấy tờ nhà đất… còn thiếu do đó
chỉ đáp ứng một phần nhu cầu của người dân.
Theo kết quả khảo sát chỉ có 25,3% số người
cho rằng số lượng đầu sách đáp ứng cơ bản
nhu cầu tìm hiểu của họ; 53% cho rằng đáp ứng
một phần nhu cầu tìm hiểu; 16,9% cho rằng
chưa đáp ứng nhu cầu tìm hiểu. Về vị trí, nơi
đọc và thời gian phục vụ của Tủ sách pháp luật,
đa phần các Tủ sách pháp luật của các xã,
phường, thị trấn được đặt tại phòng làm việc
của công chức Tư pháp – Hộ tịch và chỉ phục vụ
trong giờ hành chính. Cách làm này tạo tâm lý
người dân ngại đến tìm đọc sách, báo, tài liệu
trong giờ hành chính, ngoài giờ hành chính thì
không phục vụ, thêm vào đó hiện nay hầu như
các địa phương có Tủ sách pháp luật đều không
có chỗ để đọc sách. Theo kết quả khảo sát chỉ
có 36,4% số người được hỏi trả lời có nơi để
đọc sách; 34% trả lời không có nơi để đọc sách
và 29,6% trả lời không rõ.
Từ thực tế trên cho thấy hiệu quả mang lại
của Tủ sách pháp luật vẫn chưa rõ nét, nhóm
khai thác Tủ sách pháp luật chủ yếu là cán bộ
công chức ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp,
trường học và cán bộ hưu trí, cựu chiến binh,
cán bộ ở xã, phường, thị trấn.
Như vậy liệu có nên duy trì Tủ sách pháp
luật nữa hay không? Cần có những giải pháp gì
để Tủ sách pháp luật phát huy được hiệu quả ?
Nếu không duy trì nữa thì hình thức phổ biến
nào sẽ được thay thế? Đây là những câu hỏi
cần có các cuộc kiểm tra, thăm dò, đánh giá
nghiêm túc, khoa học để từ đó đề ra những giải
pháp phù hợp, góp phần đưa pháp luật về cơ
sở.
Đức Hồng, Danh Dũng //
http://daidoanket.vn/ .- 2014 (ngày 9 tháng 9)
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LỄ HỘI NGHINH ÔNG TẠI PHAN THIẾT

T

hành phố Phan Thiết (Bình Thuận) đã chính
thức thông qua kế hoạch tổ chức Lễ hội
Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân Phan Thiết
năm 2014 với các phần lễ và phần hội diễn ra liên
tục từ ngày 15 – 17/8/2014 .

Lễ hội Nghinh Ông Phan Thiết đáo lệ 2 năm tổ
chức (vào các năm chẵn dương lịch) với ý nghĩa
ước mong cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận
gió hòa, một cuộc sống thanh bình cho mọi gia
đình và xã hội được ấm no hạnh phúc. Lễ hội
Nghinh Ông Quan Thánh đã trở thành lễ hội tiêu
biểu cho phong tục tập quán và tín ngưỡng của
người Hoa tại Phan Thiết nói riêng, người dân
Bình Thuận nói chung.

Phần lễ gồm nhiều nghi thức truyền thống. Mở
đầu là Lễ thỉnh kiệu Bà Thiên Hậu về Quan Đế
Miếu (chùa Ông Phan Thiết). Tiếp theo từ ngày 15
– 16/8 tại Quan Đế Miếu sẽ diễn ra các nghi thức
lễ chính như: Lễ thỉnh Thánh mẫu, Lễ thỉnh kinh,
Lễ khai kinh, Lế yết Quan Thánh, Lễ ra mắt Ông
của các hội quán. Riêng nghi thức khai mạc Lễ hội
Nghinh Ông với nhiều tiết mục nghệ thuật truyền
thống sẽ diễn ra tại sân khấu Ngã Bảy vào tối
15/8/2014.
Phần hội với nghi thức “Nghinh Ông Quan
Thánh Đế Quân xuất du” trên đường phố Phan
Thiết sẽ diễn ra vào ngày 17/8, bắt đầu lúc 5 giờ
sáng tại Quan Đế Miếu. Tham gia phần hội có sự
góp mặt của đoàn Quan Đế Miếu, các Hội quán
Phúc Kiến, Quảng Đông, Triều Châu, Hải Nam.
Trong lễ hội năm nay vẫn tiếp tục hiện diện “thầy
trò Đường Tăng”, “Đồng tử bái Quan Âm”, “Bát
Tiên”, “Thần Tài”, “Bao Công xử án” và nhiều đội
thanh thiếu nhi gánh hoa, trình tấu nhạc cụ truyền
thống, biểu diễn các điệu múa dân gian, đi cà
kheo.
Nguyên Vũ / Văn hóa.- 2014.- Số 2504
(ngày 1 tháng 8).- Tr.16

_________________________________________

PHÁT HIỆN 7 TÀI LIỆU QUÝ VỀ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO Ở BÌNH THUẬN
trình nghiên cứu đình làng Bình An
Qua(BìnhquáThuận)
các chuyên gia đã tìm thấy 7 tài

liệu liên quan đến chủ quyền biển đảo của Việt
Nam.

Khi tình hình Biển Đông nóng lên, Bảo tàng
tỉnh Bình Thuận đã truy lại số tài liệu liên quan đến
đội thuỷ binh triều Nguyễn từng được đề cập trong
hồ sơ xếp hạng di tích cấp Quốc gia đình làng
Bình An 20 năm trước.

đây. Bảo tàng Bình Thuận đã truy lại số tài liệu
được đề cập trước đó. Qua quá trình tìm hiểu thì
phát hiện ra ông Lê Nhự, là hậu duệ đời thứ năm
của ông Cai đội Lê Non, đang giữ những bằng sắc
cũng như các tờ lệnh do triều đình nhà Nguyễn
ban cho các vị cai quản thuỷ binh triều Nguyễn ở
làng Bình An.

Theo ông Nguyễn Xuân Lý – Giám đốc Bảo
tàng Bình Thuận, khoảng 20 năm trước, trong quá
trình nghiên cứu kiến trúc đình làng Bình An (xã
Bình Thạnh, huyện Tuy Phong) để làm hồ sơ khoa
học trình Nhà nước cấp bằng Di tích Quốc gia, ông
biết được trong đình làng có một ngôi miếu nhỏ
thờ thuỷ binh. Trong miếu thờ bày trí một khám
thờ tôn nghiêm. Trên khám có 4 chữ Hán cổ “Báo
công phục vụ”.
“Khi đó, mọi người chỉ biết ngôi miếu thờ thuỷ
binh, chứ không biết rõ là thờ ai. Trong làng còn có
những bài thơ, bài vè ca ngợi những người lính đi
biển đã mất ở khu vực Bình Thạnh”, ông Lý cho
biết.
Tuy nhiên, lúc đó, do bận nghiên cứu nhiều
mục, nên nhóm nghiên cứu của Bảo tàng Bình
Thuận chưa khai thác sâu câu chuyện về các thuỷ
binh triều Nguyễn. Nhưng, khoảng ba năm trở lại

Đình làng Bình An, xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong

Từ những thông tin có được, Bảo tàng Bình
Thuận đã tìm đến và đối chiếu những bằng chứng,
những tài liệu đã ghi vào trong hồ sơ cách đây 20
năm liên quan đến những đội thuỷ binh. Trong đó
xác định tài liệu gồm có 2 sắc phong của vua Tự
Đức, còn 5 tờ lệnh của tuần vũ Khánh Hoà – Bình
Thuận.
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- 50 và nghiên cứu các tài liệu lịch sử liên quan đến
hoạt động của thuỷ binh thời nhà Nguyễn trên
vùng biển Bình Thuận. Sau đó, ngày 10/6, Bộ Văn
hoá – Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 1868
cho ý kiến về việc thẩm định 7 sắc, bằng liên quan
đến chủ quyền biển đảo của Việt Nam được phát
hiện ở tỉnh Bình Thuận.

Dòng họ Lê ở xã huyện Tuy Phong có nhiều người phục vụ
trong thuỷ binh triều Nguyễn

Ở huyện Tuy Phong, dòng họ Lê được biết
đến là dòng họ có người giữ chức lớn trong đội
thuỷ binh triều Nguyễn ở tỉnh Bình Thuận. Trong
số các hậu duệ, ông Lê Nhự là người được giao
trọng trách lưu giữ các giấy tờ liên quan đến công
trạng của dòng tộc trong thời phong kiến. Trải qua
nhiều đời, hai tờ sắc phong và năm bằng cấp làm
bằng chất liệu giấy dó vẫn được bọc trong ống tre
quấn vải điều, cất giữ cẩn thận trong hộp gỗ. Nếu
tính theo sắc chỉ sớm nhất là tờ lệnh đề ngày 16/2
năm Tự Đức thứ nhất (1847) của triều đình bổ
nhiệm cho ông Lê Văn Châm (anh ruột của ông Lê
Non) giữ chức vụ đội tả vệ thứ năm thủy binh tỉnh
Bình Thuận, đến nay đã gần 170 năm.
Đây được xem là kỷ vật quý báu của dòng họ
Lê. Thế nên nhiều thế hệ trong dòng họ Lê ở Bình
Thạnh đã cất giữ cẩn trọng. Trải qua nhiều cuộc
binh biến và hai cuộc chiến tranh gần đây, có lúc
tưởng chừng như bom đạn đã thiêu huỷ những tư
liệu quý giá này. Nhưng nhờ cất giữ cẩn thận, nên
các tài liệu quý của dòng họ Lê vẫn còn nguyên
vẹn cho đến hôm nay.

Bộ Văn hoá – Thể thao & Du lịch khẳng định,
đây đều là các văn bản gốc, có giá trị lịch sử, văn
hóa, khoa học quan trọng, khẳng định triều đình
nhà Nguyễn đã thiết lập các đội thủy binh, quan
tâm đến việc bố phòng, bảo vệ vùng biển chủ
quyền của Việt Nam.

Các chuyên gia của Cục Di sản Văn hoá đang xem các tài
liệu gốc tại Bảo tàng tỉnh Bình Thuận

Đồng thời, Bộ VH-TT&DL xác định, đây là 7
sắc phong, bằng của triều đình nhà Nguyễn ban,
cấp cho ông Lê Văn Châm và ông Lê Non để lãnh
đạo, chỉ huy quân sĩ thuộc các đội thủy binh bảo
vệ, tuần phòng vùng biển từ Bình Thuận đến
Khánh Hòa. Dù không trực tiếp đề cập các địa
danh Hoàng Sa, Trường Sa, song các văn bản này
đều là các văn bản gốc, có giá trị lịch sử, văn hóa,
khoa học quan trọng, khẳng định triều đình nhà
Nguyễn đã thiết lập các đội thủy binh, quan tâm
đến việc bố phòng, bảo vệ vùng biển chủ quyền
của Việt Nam.
Ngày 4/8, tại huyện Tuy Phong, ông Lê Nhự
và dòng họ Lê ở huyện Tuy Phong đã hiến tặng 7
tài liệu nói trên cho Nhà nước, mà cụ thể là Bảo
tàng tỉnh Bình Thuận, để phục vụ công tác nghiên
cứu, phát huy giá trị lâu dài của các tài liệu liên
quan đến bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam./.

Hai sắc phong được thờ trong từ đường họ Lê vào năm
2012

Ông Lê Nhự cho biết: “Cái khó khăn nhất để
bảo vệ sắc phong này là 9 năm chống Pháp và 21
năm chống Mỹ, vì xã Bình Thạnh đã hai lần di cư.
Mà mỗi lần di cư như vậy tất nhiên là gia đình đều
mang theo để thờ. Sau khi hoà bình lập lại, các
sắc phong tiếp tục được lưu giữ cẩn thận cho đến
ngày nay”.
Cuối tháng 5/2014, theo đề xuất của UBND
tỉnh Bình Thuận, các chuyên gia Hán Nôm của
Cục Di sản Văn hoá đã đến Bình Thuận khảo sát

Sắc phong thứ 2 của vua Tự Đức ban cho Cai đội Lê Non
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Phiên âm: Sắc Tinh binh Suất đội sung Bình
Thuận Thủy vệ Hiệp quản Lê Non thử thứ ân
chuẩn lượng thăng nhất trật. Kinh cai tỉnh viên
thanh thỉnh cụ đề, chuẩn nhĩ thăng thụ Tinh binh
Cai đội nhưng sung y vệ Hiệp quản, suất nội vệ
biền binh. Phàm chư công vụ y lệ phụng hành.
Nhược quyết chức phất kiền, hữu quân chính tại.
Khâm tai.

Non, lần này ân chuẩn thăng lên một trật (bậc).
Qua tâu xin cụ thể của quan tỉnh Bình Thuận,
chuẩn cho ngươi thực thụ giữ chức Cai đội tinh
binh, sung vào làm Hiệp quản Vệ ấy (thủy vệ Bình
Thuận), lãnh đạo binh lính trong Vệ. Phàm các
công vụ cứ theo lệ mà làm. Nếu có chỗ nào không
chăm chỉ đã có quân pháp. Hãy kính cẩn theo
đấy.

Tự Đức nhị thập tam niên ngũ nguyệt sơ bát
nhật.

Ngày mùng 8 tháng 5 năm Tự Đức thứ 23.
(Bản dịch: Cục Di sản Văn hoá)

Dịch nghĩa: Sắc cho Suất đội tinh binh được
sung làm Hiệp quản của thủy vệ Bình Thuận là Lê
_________________________________________

Nguyễn Quốc // http://vov.vn/ .- 2014
(ngày 5 tháng 8)

Hiến tặng tài liệu quý về chủ quyền biển đảo Việt Nam

N

gày 4/8, tại huyện Tuy Phong, Ủy ban Nhân
dân tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ tiếp nhận hiến
tặng tài liệu, hiện vật lịch sử liên quan đến chủ
quyền biển, đảo Việt Nam của tộc họ Lê tại xã
Bình Thạnh, huyện Tuy Phong.

là văn bản gốc, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa
học quan trọng, khẳng định triều đình nhà Nguyễn
trước đây đã thiết lập các đội thuỷ binh, quan tâm
đến việc bố phòng, bảo vệ vùng biển chủ quyền
của Việt Nam.

Tài liệu bao gồm 2 sắc phong của triều đình
nhà Nguyễn và 5 bằng cấp của Tuần phủ hai tỉnh
Bình Thuận và Khánh Hòa từ thế kỷ 19. Nội dung
các sắc, bằng cấp cho thấy, triều đình nhà Nguyễn
đã bổ nhiệm ông Lê Văn Châm và ông Lê Non giữ
trọng trách lãnh đạo, chỉ huy quân sĩ thuộc các đội
thủy binh bảo vệ, tuần phòng vùng biển từ Bình
Thuận đến Khánh Hòa.

Những sắc, bằng này không chỉ là kỷ vật của
cha ông trong tộc họ Lê để lại cho con cháu; mà
còn là di vật, hiện vật và tài liệu lịch sử quý báu
của Quốc gia, góp phần minh chứng cho chủ
quyền của nhà nước phong kiến Đại Việt trên vùng
biển đảo ngay từ thời xa xưa.

Đây là các văn bản Hán Nôm gốc, có giá trị
lịch sử, văn hóa, khoa học quan trọng, khẳng định
triều đình nhà Nguyễn đã thiết lập các đội thủy
binh để thực hiện nhiệm vụ bố phòng, bảo vệ vùng
biển đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Những tài liệu quý này do cụ Lê Nhự (85 tuổi,
ngụ huyện Tuy Phong, là hậu duệ đời thứ 5 của cụ
Lê Non và Lê Văn Châm) lưu giữ tại gia đình. Các
sắc, bằng cấp trên đều viết bằng chữ Hán Nôm,
còn khá nguyên vẹn suốt gần 170 năm qua.
Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó chủ tịch UBND
tỉnh Bình Thuận cho biết: Các sắc, bằng này đều
________________________________________

Do nhận thức được đây là những hiện vật, tài
liệu lịch sử quý của Quốc gia chứ không đơn thuần
là kỷ vật của gia tộc, nên cụ Lê Nhự và tộc họ đã
tự nguyện hiến tặng toàn bộ số hiện vật, tài liệu
này cho Nhà nước bảo quản và phát huy giá trị;
tránh nguy cơ bị hỏng và thất lạc. Ghi nhận những
đóng góp trong việc giữ gìn nguyên vẹn những tài
liệu, hiện vật quý này trong những năm qua,
UBND tỉnh Bình Thuận đã trao tặng Bằng khen
cho cụ Lê Nhự và tộc họ Lê tại xã Bình Thạnh.
Nguyễn Thanh // http://baotintuc.vn/ .- 2014
(ngày 4 tháng 8)
Các báo cùng đưa tin: Văn hóa Số 2507

XÂY DỰNG CƠ SỞ THỜ TỰ VĂN HÓA, DÒNG TỘC VĂN HÓA

B

ắc Bình là một huyện miền núi của tỉnh Bình
Thuận. Trên địa bàn huyện hiện có 46 cơ sở
thờ tự của nhiều tôn giáo, dân tộc khác nhau như:
Phật giáo, Hồi giáo Bà Ni, Công giáo, Hội thánh
Tin lành.

Sau 5 năm thực hiện công tác vận động đồng
bào các dân tộc, tín đồ tôn giáo tham gia xây dựng
cơ sở thờ tự văn hóa và xây dựng dòng tộc văn
hóa, đến nay toàn huyện có 90% cơ sở thờ tự đạt
“nếp sống văn hóa mới” và 40 dòng họ đạt dòng
họ văn hóa. Hầu hết các cơ sở thờ tự đã tổ chức
tốt các hoạt động nhân dịp lễ, Tết đúng theo tinh
thần “trang nghiêm, lành mạnh, an toàn và tiết
kiệm”. Trong quá trình thực hiện các tiêu chí, các

cơ sở thờ tự văn hóa, các chức sắc, chức việc và
người có trách nhiệm quản lý cơ sở thờ tự đã
tuyên truyền, vận động tín đồ tham gia chỉnh trang,
trùng tu, tôn tạo cơ sở thờ tự rất khang trang. Tất
cả chức sắc, tín đồ luôn chấp hành đúng pháp
luật, tích cực hưởng ứng các phong trào trong các
cơ sở thờ tự. Đồng bào có đạo cũng tích cực tham
gia các phong trào trên địa bàn dân cư như” Giữ
gìn và bảo vệ vệ sinh môi trường trong khu dân
cư, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, thực
hành nếp sống văn minh, xóa bỏ hủ tục lạc hậu,
mê tín dị đoan.
Hàng năm, huyện thường xuyên phối hợp gặp
gỡ, trao đổi với các vị chức sắc tôn giáo, các tín đồ
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tiêu biểu và các cán bộ chi, tổ hội ở thôn, khu phố,
tăng cường tuyên truyền về nội dung cuộc vận
động, qua đó nâng cao nhận thức của nhân dân,
giúp các tín đồ tôn giáo, đồng bào các dân tộc thấy
được đó là việc làm thiết thực, phù hợp với giáo lý,
giáo luật.

dựng dòng họ văn hóa. Trong quá trình tổ chức
thực hiện, các thành viên Ban Chỉ đạo phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
huyện thường xuyên phối hợp kiểm tra, chấn chỉnh
những sai sót, chồng chéo, gây khó khăn cho cơ
sở.

Công tác tuyên truyền, vận động phải kiên trì
và có hình thức phù hợp với từng đối tượng, từng
địa bàn, tạo điều kiện để các cơ sở thờ tự, các
dòng họ phát huy tính dân chủ, tham gia bàn bạc
và thống nhất biện pháp thực hiện. Hàng năm,
huyện có khoảng 40-45 cơ sở thờ tự đăng ký xây
dựng cơ sở văn hóa, 45-48 dòng họ đăng ký xây

Thông qua việc thực hiện cuộc vận động này,
nhiều phong trào khác tại địa phương cũng được
đẩy mạnh như: Toàn dân đảm bảo trật tự an toàn
giao thông, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây
dựng nông thôn mới.
T.T.N/ Văn hóa, thể thao và du lịch.- 2014.Số 1088 (ngày 14 tháng 8).- Tr.9
_________________________________________

TẾT CỔ TRUYỀN ĐẶC SẮC CỦA NGƯỜI CHĂM

L

ễ hội Păng Katê (Tết Cha) của người Chăm
được tổ chức vào đầu tháng 7 Chăm lịch hàng
năm, để tỏ lòng tôn kính các vị Nam thần đã sinh
ra con người, vạn vật và tưởng niệm các vị anh
hùng dân tộc đã có công với nước, tạ ơn thần linh,
tổ tiên đã cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội
thu.

được thu hoạch, chỉ mới cắt được một ít lúa nếp
để gói bánh tét cúng Cha.
Chọn thời điểm cúng Cha vào lúc điều kiện
kinh tế khó khăn cũng chính là cách để thử thách
lòng trung hiếu của con cái đối với công lao của
người Cha. Còn ăn vào thượng tuần trăng tiêu
biểu cho tính dương, vì sau khi cúng Cha, người
Chăm còn ăn Tết Mẹ vào hạ tuần trăng tháng 9
Chăm lịch gọi là Cabuen.
Lưu giữ những giá trị văn hóa dân tộc
Theo Sư cả Bà La Môn Bích Văn Nhuận ở
thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh
Bình Thuận thì vật Katê gồm bánh trái như bánh
Tét, chuối, bánh gân trâu, Nongya (bánh gừng),
chè, xôi, cơm, thịt, dê, gà, trầu cau, rượu trứng,
nến trầm, hoa quả… Khi chuẩn bị lễ vật xong sẽ
thỉnh mời vua chúa trước, rồi mời người đã khuất
như ông bà tổ tiên…

Tết Cha theo tín ngưỡng của người Chăm
Katê là một loại hình tín ngưỡng được hình
thành khá lâu đời trong cộng đồng người Chăm
theo đạo Bà La Môn. Trước đây, Katê chỉ tổ chức
trong vòng 1 tuần đầu còn gọi là thượng tuần trăng
và hiện nay thì tại một số làng Chăm ở Bình Thuận
tổ chức lễ hội Păng Katê đến 2 tuần (biểu hiện cho
dương tính), trước ngày trăng rằm.
Ông Lâm Tấn Bình, Giám đốc Trung tâm trưng
bày văn hóa Chăm, tỉnh Bình Thuận cho biết: Theo
chế độ mẫu hệ, người con trai Chăm khi đến tuổi
lập gia đình thì được họ hàng nhà gái cưới về ở rể
suốt đời cho đến chết mới trả xương cốt về cho
nghĩa trang tộc họ mẹ sau khi làm lễ hỏa táng (gọi
là Kut). Do vậy công Cha rất lớn trong việc sinh
thành, dưỡng dục con cái, mà Katê là lễ cúng để
tưởng nhớ tới Nam Thần, cho nên mới gọi là Tết
Cha.
Đồng bào Chăm chọn thời điểm ăn tết vào
tháng 7 Chăm lịch (khoảng tháng 9 dương lịch) là
lúc giống “lúa mùa” dài ngày lúc bấy giờ chưa

Hình thức bài trí lễ vật của người Chăm cũng
mang biểu tượng của thuyết âm và phục vụ cho
con người theo quy luật sinh tồn của vạn vật.
Người Chăm có câu ca dao liên quan đến việc bài
trí lễ vật rằng: “Peinung Ala, Sakaya ngaok” có
nghĩa là “Bánh Tét đặt ở dưới, bánh Hồng để trên”.
Về mặt hình thức, bánh Tét là biểu tượng của
dương tính và bánh Sakaya là biểu tượng của âm
tính nhưng lại được đặt ở trên, cho nên quan niệm
của người Chăm vai trò phụ nữ rất được tôn vinh
theo chế độ mẫu hệ. Còn bánh Gừng người Chăm
gọi là Ginjraong riya là thể hiện vẻ đẹp và sự
chung thủy của phụ nữ Chăm. Riêng cách bài trí
cơm canh là biểu hiện cho hình thể con người đầu
mình và tứ chi. Nhìn cách bài trí lễ vật để dâng
cúng cho thần linh còn mang tính nghệ thuật thẩm
mỹ cao.
Lễ vật được bài trí xong, vị sư cả chủ lễ sẽ lần
lượt khấn nguyện thỉnh mời 16 vị thần về hưởng
mâm cỗ để phù hộ độ trì cho dân làng, gia đình
được bình yên, sức khỏe, vạn sự tốt lành, cầu cho
mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Sau phần lễ, dân làng Chăm thưởng thức các
tiết mục biểu diễn nghệ thuật ca, múa, nhạc dân
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gian Chăm với phong cách hết sức đặc trưng và
độc đáo của phần hội. Những điệu múa quạt
truyền thống nhịp nhàng, uyển chuyển của các cô
gái Chăm được hòa cùng động tác quay trống lực
lưỡng, hùng hồn, khoe tài của các chàng trai
Chăm là lời trao duyên ước hẹn bền lâu rồi đến
những màn trình diễn múa có động tác hàm chứa
tính phồn thực trong quy luật sinh tồn… Những âm
thanh rộn ràng của tiếng trống Ghi năng thôi thúc,
tiếng kèn Saranai da diết đã tạo nên không khí
tưng bừng của ngày hội Katê.
Ông Chế Quốc Minh người dân tộc Chăm ở
thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh
Bình Thuận cho biết: Lễ hội của người Chăm chứa
đựng nhiều giá trị văn hóa phi vật thể, có múa, trò
_________________________________________
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tấu Ghi năng, đọc thơ ariya hoặc những truyện cổ
dân gian giáo dục cho thế hệ trẻ về văn hóa, lịch
sử, truyền thống của dân tộc.
Lễ hội Katê là nơi lưu giữ những giá trị thẩm
mỹ cao nhất của nền văn hóa Chăm được biểu
hiện qua các lễ nghi, lễ vật, y phục, nhạc cụ và
những bài thánh ca, ca gợi các vị anh hùng có
công với dân, với nước. Có thể nói, lễ hội Păng
Katê là một minh chứng về sự phong phú, đa dạng
trong kho tàng văn hóa của đại gia đình các dân
tộc Việt Nam.
// http://www.dulichvn.org.vn/ .- 2014
(ngày 29 tháng 9)

Rộn ràng Tết Ramưwan của đồng bào Chăm ở Bình Thuận

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)
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THĂM BẢO TÀNG XƯƠNG CÁ VOI VẠN THỦY TÚ

V

ạn (làng chài) Thủy Tú là một trong những vạn
dân chài cổ xưa nhất của nghề biển Nam
Trung Bộ. Bên trong dinh còn lưu giữ khá nhiều di
sản Văn Hóa Hán-Nôm có liên quan đến nghề
biển. Các khám thờ, tượng thờ, hoành phi, liên đối
đều toát lên nội dung mô tả, thể hiện nghề biển
của tiền nhân.

táng những “vị” cá Ông lụy (chết) trôi dạt từ biển
vào.

Theo phong tục, ngư dân nào trông thấy “Ông”
đầu tiên là người đực làm “con trưởng” của “ngài”
và có nhiệm vụ lo làm đám tang chu đáo và để
tang ba năm.
Về cực Nam Trung bộ, đến với Bình Thuận
tham quan những danh thắng nổi tiếng như tháp
cổ Pô Sha Inư, Lầu ông Hoàng, núi Tà Cú, Chùa
Cổ Thạch… hay nghỉ dưỡng ở Mũi Né, Hòn Rơm
là chuyến đi hấp dẫn trong mùa hè, mùa lễ hội.
Có một địa điểm mà du khách không thể bỏ
qua, nằm tại trung tâm thành phố biển Phan Thiết
thơ mộng, đó là dinh Vạn Thủy Tú, tọa lạc trên
đường Ngư Ông, phường Đức Thắng, đây là nơi
thờ thần Đông Hải – tức cá ông, theo tín ngưỡng
của ngư dân vùng biển.
Một buổi sáng mùa nắng biển chói chang,
chúng tôi tìm đến dinh Vạn Thủy Tú để khám phá
“bảo tàng” xương cá voi “cá ông” lớn nhất Việt
Nam và cả Đông Nam Á.
Sau khi mua vé vào cửa: 15.000 đồng/người,
du khách sẽ được hướng dẫn viên của khu di tích
đưa đi tham quan. Đầu tiên ở phòng trưng bày, ấn
tượng nhất đối với du khách là bộ xương cá voi rất
hoành tráng dài 22m, được phục dựng gần như
nguyên vẹn. Bạn có thể dùng tay sờ vào những
ống xương, đốt xương cứng cáp như thép nguội!
Đi tiếp vào giữa gian là khu vực thờ những vị thần
biển như: Thủy Long Thánh Phi nương nương Tôn
Thần, Hi Hoàng Thái Hiệu Tiên Sư Tôn Thần,
Long Thần… Sau gian giữa là “tẩm” đựng hơn 100
bộ xương cá voi. Gần một nửa trong số đó có niện
đại từ 100 năm đến 150 năm, trong đó có những
bộ xương to lớn được thờ phụng tôn nghiêm, kính
cẩn. Gian cuối là nơi thờ tiền hiền, tức những
người có công khai phá, lập vạn chài, cứu dân
giúp nước… Có một số hiện vật như: Ông Ghè,
thuyền chài, nón lá của dân quân bảo vệ biển
được trưng bày đó đây, du khách có cảm giác
bóng dáng của quá khứ như còn lẩn khuất đâu
đây, thuở tiền nhân ta đi mở cõi!
Dinh Vạn Thủy Tú xưa kia là một bãi cát rộng
ven biển, lúc ấy còn rất hoang sơ. Đây là nơi an

Trước dinh Vạn Thủy Tú có một khu đất rộng
để mai táng Ông gọi là Ngọc Lân Thánh Địa. Đây
cũng là nơi diễn ra các lễ tế như tế xuân, cúng
chính vụ, cúng mãn vụ… Nhưng quan trọng nhất
vẫn là lễ hội cầu ngư, lễ hội chính của toàn thể
ngư dân vùng Phan Thiết- Hàm Tân, cầu cho quốc
thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội
thu… Theo truyền thuyết dân gian địa phương kể
lại: sau khi xây xong Dinh, trời nổi bão dông, mưa
mịt mù không ngớt hạt. Sau ba ngày mây tạnh trời
quang, có một số ghe, tàu của ngư dân đánh cá bị
kẹt ngoài khơi, được Ông cứu giúp. Riêng “Ông”
thì tử nạn vì đuối sức khi kè cặp, đưa tàu, ghe của
ngư dân vào bờ an toàn. Do vậy những cư dân ở
những lài chài ven biển từ Nam chí Bắc rất tôn
kính “Ông”. Còn theo các nhà khoa học giải thích
về hiện tượng cá Ông cứu người là do khi mưa
bão, “Ông” bị sóng lớn vùi dập nên phải tìm điểm
tựa để nương mình chống chọi với phong ba, bão
táp. Tàu, ghe của ngư dân được Ông nương vào
trở nên vững hơn. Cuối cùng cả hai sẽ được sóng
đưa đẩy vào bờ. Có khi ông đuối sức phải “lụy”.
Có khi “Ông” an toàn trở ra biển khơi khi biển bớt
sóng gió.
Dinh vạn Thủy Tú được ngư dân Làng Thủy
Tú xây vào năm Nhâm Ngọ 1762 để thờ Cá Ông.
Kiến trúc dinh theo phong cách truyền thống của
những làng chài ven biển Trung Bộ và Nam Trung
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Bộ. Đầu tiên là chính điện, nhà thờ tiền hiền, võ ca
được bố trí theo hình chữ Tam, mặt chính quay về
hướng Đông. Mái lợp ngói âm dương, trên nóc có
hình tượng Lưỡng long tranh châu, kỳ lân biển của
tiền nhân.
Vạn Thủy Tú là một di tích cổ có nhiều sắc
phong của các vị vua triều Nguyễn ban tặng. Có
tất cả 24 sắc phong qua các đời vua: Thiệu Trị, Tự
Đức, Đồng Khánh, Duy Tân, Khải Định. Riêng vua
Thiệu Trị ban tặng 10 sắc thần. Người ta giải thích
rằng – theo truyền thuyết – trong chiến tranh
Nguyễn – Tây Sơn, các tướng lĩnh của Chúa
Nguyễn đã nhiều lần được cá voi cứu nạn trên
biển.
Dinh Vạn Thủy Tú đã được Nhà nước xếp
hạng Di tích Lịch sử cấp Quốc Gia vào năm 1996.
Ông Từ Huỳnh Văn Thành – thủ dinh – cho khách
biết, hàng năm vào ngày 20.6 âm lịch, lễ hội Cầu
Ngư được tổ chức tại Dinh vạn Thủy Tú. Cầu ngư
_________________________________________

- 55 là lễ hội dân gian truyền thống gắn liền với tín
ngưỡng dân gian và đời sống tâm linh của ngư
dân ven biển. Lễ hội cầu ngư tái hiện sinh động
phong tục thờ cúng cá Ông theo truyền thuyết dân
gian. Ở mỗi kỳ lễ hội, bà con tổ chức các nghi thức
cúng tế trang trọng, bên cạnh đó còn có phần hội
hát bả trảo, hát bội, các trò chơi dân gian của ngư
dân miển biển như hát bài chòi, thi đua thuyền, lắc
thúng giữa các vạn chài được bà con ngư dân
tham gia sôi nổi – Dưới sông sắp đặt ghe đua/Trên
bờ sửa soạn/Miếu Chìa Trạo ca (hát bả trạo)
Về nam Trung Bộ, miền đất của biển xanh, cát
trắng, nắng, gió mênh mang, phóng khoáng. Đến
Vạn Thủy Tú chiêm ngưỡng “bảo tàng” xương cá
voi lớn nhất Việt Nam, nghe kể chuyện cá “Ông”
cứu người là một chuyến du hành bổ ích, thú vị.
Anh Việt / Kiến thức ngày nay.- 2014 .- Số 865
(ngày 20 tháng 8).- Tr.65

NHỮNG ĐÌNH LÀNG VEN BIỂN

A

nh Đào Văn Hồng, cùng lính biên phòng với
tôi năm 1975. Hồng sinh ra và lớn lên tại
Mũi Khe Gà ở Bình Thuận. Sau ngày rời quân
ngũ, anh theo nghề đông y rồi làm thầy thuốc
kết hợp kinh tế vườn nên đời sống gia đình khá
ổn định. Trước việc Trung Quốc đưa dàn khoan
Hải Dương 981 trái phép vào khu đặc quyền
kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, là chiến sĩ
nhiều năm giữ biển, Hồng điện thoại bảo tôi về
Tân Thành gặp lại đồng đội cũ, một thời lênh
đênh sóng nước. Từ Bà Rịa tôi và anh Phan
Ngọc Quang cùng là dân biên phòng năm xưa
phóng xe máy ven theo đường biển chạy qua
Long Điền, Đất Đỏ đến Xuyên Mộc, La Gi rồi
theo tỉnh lộ 719 đến tận quê anh, Mũi Khe Gà.
Tôi là dân gốc duyên hải nhưng định cư ở
Tây Nguyên gần nửa đời người. Con đường về
quê từ núi cao xuống biển cả này tôi đã đi hàng
trăm lần, thuộc lòng từng khúc quanh, từng ranh
giới địa lý. Nhớ được thăng trầm lịch sử và hình
tượng được đất và người 300 năm từ thời cha
ông mở đất. Nhưng chuyến đi lần này rất lạ.
Dọc đường tôi cứ mơ hồ nhìn thấy bóng người
xưa đội nón lá, mình choàng áo tơi hoặc tấm
nớp ngả màu thấp thoáng trên đỉnh sương mù
hay đứng chỏng chơ trên ghềnh đá… vung tay
hò hét ra lệnh con cháu một tấc đất của tổ tiên
để lại phải dùng máu giữ gìn, không được dùng
hồn thiêng sông núi của ông cha để đổi lấy hòa
bình viển vông, lệ thuộc…

sóng biển rì rầm. Nhưng tôi không thích thế! Cứ
mỗi lần hoa mắt, mỏi tay tôi thường mua nước
mía bỏ bịch kèm theo ổ bánh mì thịt nguội rồi
tìm cây đa đình làng hoặc lăng Nam Hải, nằm
dưới nền gạch kê đầu trên ba lô nhìn rễ cây xù
xì, các hoành phi hay sắc chỉ vua ban để nhớ về
một thời cha ông chân trần mang gươm đi mở
cõi. Ở xứ mình, đình làng là của chung, ai cũng
được vào với điều kiện phải tuân thủ văn hóa
cộng đồng ở nơi tôn nghiêm thờ phượng. Có
được đi, nằm, ngồi ở đình nhìn cờ xí, gươm đao
với hương khói tỏa lên mới nhận ra vong linh và
khí phách của người xưa. Ở Việt Nam qua các
triều đại, giặc ngoài đã đập phá rất nhiều di tích
cha ông. Còn trong nước, mỗi lần thay đổi
vương triều hay thể chế cộng hòa, người Việt
cũng đã từng san bằng để xây dựng cái mới tô
vẽ thành quả của mình. Nhưng đình làng vẫn
tồn tại. Đình làng là nơi thờ tự vong linh người
có công mở đất (gọi là Thành Hoàng), nơi tế lễ,
giáo dục thế hệ đi sau biết được thăng trầm lịch
sử địa phương.

Đình làng chứng tích của thời mở cõi
Mỗi người có sở thích đi đường khác nhau.
Phần lớn dân “phượt” chạy xe máy dọc theo
đường biển, mỗi lần mệt lả đều tìm quán cà phê
võng gọi nước uống rồi nằm đu đưa dưới tán
dương xanh, chỉ vài phút đã thả hồn theo tiếng

Lăng Ông Nam Hải.
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Các ngôi đình miền Đông Nam Bộ nơi tôi đã
đến, gần như trong sân đều đắp hình con hổ
(cọp) trên tấm bia bằng xi măng. Ngày xưa, cha
ông ta gọi động vật khát máu này bằng ông. Có
ba loại hổ được thờ là Hắc Hổ, Bạch Hổ và
Hoàng Hổ. Nhìn những con thú dữ khắc tinh với
con người được tạc trên bia, tự nó nói lên rằng
tiền nhân ta 300 năm trước rất hiếu chiến và
cũng hiếu hòa đối với loại thú hoang dã này. Sự
thờ cúng ba ông: Hổ đen, Hổ trắng, Hổ vàng đã
minh chứng cho sự cùng nhau tồn tại. Điều ấy
còn chứng tỏ rằng: Nếu ông xâm phạm đất tôi,
không những bị tiêu diệt mà còn lấy da làm
trống cơm, xương làm cao hổ. Có khá nhiều
đình, thờ ông Tiền Hiền, Hậu Hiền, nhưng khi
được hỏi các ông Hiền tên gì, sinh vào thế kỷ
nào đã làm được gì cho xóm làng thì rất ít người
biết! Trên đường đi từ Bà Rịa đến Xuyên Mộc,
tôi ghé thắp hương vài ngôi đình, mới phát hiện
có đình không thờ Thành Hoàng mà thờ các
Thánh Tướng như: Lý Thường Kiệt, Trần Hưng
Đạo, Nguyễn Huệ… Sự thờ tự ấy là bằng chứng
cho thấy những võ tướng được nhân dân phong
thánh gồm những lãnh tụ đủ tâm và tầm, có
thần sắc và tài thao lược, thu phục được lòng
người. Trên đường ghé thăm đền Trần Hưng
Đạo, tôi đốt bó nhang ôm chân Người thì thầm:
“Ông ơi! Giặc Tàu đã ngang nhiên mang dàn
khoan Hải Dương 981 trái phép vào hải phận
Đại Việt, sơn hà nguy biến rồi ông ơi!”. Không
thấy ông nói gì, nhưng dường như đôi mắt của
ông hừng hực hướng ra biển Đông, quan sát
từng con tàu hải cảnh và tàu đánh cá bọc sắt
của Trung Quốc đang nhung nhúc vây quanh
dàn khoan trong lãnh hải Đại Việt, đồng thời
cảnh báo ý đồ xâm lăng của giặc phương Bắc
đã và đang tồn tại hàng ngàn năm nay.

liền, còn lăng Ông, lăng Bà do ngư dân xây cất,
mặt tiền luôn đối diện với biển. Ông Bà được
thờ trong lăng là cá voi và tên lăng cũng có
nhiều cách gọi. Nếu cá đực chết già gọi là lăng
Ông, chết trẻ gọi là lăng Cậu. Cá cái chết già gọi
là lăng Bà, chết trẻ gọi là lăng Cô. Nếu như
phương Tây, họ xem cá voi là một nguồn lợi lớn
có giá trị kinh tế cao thì ở Đông Nam Á cá voi
được xem là phúc thần của biển cả. Ngư dân
gọi loại cá này bằng những danh xưng trang
trọng như: Ông Khơi (xa), Ông Lộng (gần), Ông
Nam Hải. Do những đặc điểm về tín ngưỡng
dân gian trên, cá voi ở biển Đông không những
được bảo vệ mà còn xem như một vị thần cứu
mạng. Và nếu như ở đình làng, nông dân thờ
Thành Hoàng đi với Hắc Hổ, Bạch Hổ và Hoang
Hổ thì ở lăng Nam Hải ngư dân thờ cá voi. Cho
dù việc thờ phượng bằng hình tượng gì cũng là
niềm tin và sự kính trọng. Những đình, lăng hôm
nay được người dân tôn tạo lớn hơn, hiên
ngang nhìn về biển cả như pháo đài của lòng
dân. Nơi ấy có một quyền năng vô hình thổi hồn
vào tầng lớp lao động, trở thành sức mạnh vật
chất. Chính họ là những người chít khăn tang
lên đầu ra trận bảo vệ biên cương khi chính phủ
tuyên bố lời hiệu triệu sơn hà nguy biến.

Trong số các ngôi đình ven biển, duy nhất ở
xã Tân Tiến, thị xã La Gi có Thành Hoàng, còn
gọi là dinh Thầy Thím. Huyền bí về vị Thành
Hoàng này là cả một truyền thuyết dài. Chúng
tôi tìm gặp ông Bảy Thạnh, người bản địa, được
ông cho biết: Thầy và Thím là đôi vợ chồng
người Quảng Nam được sinh ra thời vua Gia
Long. Lúc thiếu thời, Thầy theo nghiệp bút
nghiên nhưng khoa cử lận đận, nên vào núi tu,
làm nghề bốc thuốc chữa bệnh giúp người. Rồi
biến cố xảy ra trong việc tranh chấp ngôi đền
nên mang tội chết. Trước khi xử trảm, Thầy
Thím dùng hai tấm vải điều đỏ biến thành cặp
rồng bay về phương Nam lánh nạn tại rừng Tam
Tân, thuộc xã Tân Tiến bây giờ. Đến nơi mới,
Thầy Thím lại tiếp tục chữa bệnh, giúp người
trong vùng, vì vậy ai cũng kính mến. Sau này vợ
chồng Thầy chết được bà con an táng tại đây.
Tương truyền rằng sau khi vợ chồng Thầy tạ
thế, được hai ông Hắc Hổ và Bạch Hổ thường
về tảo mộ.

Con đường ven biển nối liền Bà Rịa - Phan
Thiết là con đường lộng gió, được tráng nhựa
rộng thênh thang. Để có con đường chiến lược
và kinh tế này, các vị lãnh đạo địa phương đã
rất quyết tâm biến rừng hoang, đất cát khô cằn
trở thành những mạch máu chảy đều trong cơ
thể đất nước. Đi trên đường nghe tiếng sóng
biển rì rầm, gió thổi vào rừng dương vọng lên
trầm bổng như lời ru của mẹ dưới bóng dừa
xanh cát trắng. Con đường này đi xuyên qua
quê cha đất tổ của tôi. Tuổi thơ, tôi đã từng đi
dọc đi ngang trên cát, hụp lặn dưới làn nước
biển, hàng ngày đào chang chép, đuổi bắt
những con cồng xanh đỏ, hái rau Cốc nấu canh
với cá Mai, hoặc mang về rửa qua loa ngồi nhai
ngồm ngoàm với cá Đù kho nhạt. Sau này lớn
lên tham gia quân đội cầm súng gìn giữ biển
trời. Tôi yêu con đường quê tôi như máu thịt của
mình. Nhưng bây giờ trở về quê muốn tắm biển,
có nơi phải mua vé vào cửa 50 ngàn. Trên
đường đi gặp cả trăm dự án du lịch, có dự án
thật có dự án treo, nhưng thật hay treo gì người
dân địa phương cũng không còn cơ hội xuống

Đình làng và lăng Ông Nam Hải khác nhau.
Đình làng do nông dân dựng lên nằm trong đất

Con đường của biển
Trong đời người, bạn không thể nói yêu biển
mà chưa một lần đến biển nước mình để tận
mắt nhìn thấy vẻ hiền lành thơ mộng và hung
dữ tàn bạo của thiên nhiên. Sự sống ấy được
con người gọi là hồn biển. Mà hồn biển không
phải tự nhiên mà có. Đó là xương máu của ông
cha đổ xuống từ thế hệ này đến thế hệ khác,
như những con sóng miệt mài ngày đêm bạc tóc
đổ vào bờ.
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những bãi biển đẹp, nơi một thời ấu thơ bò lết
rồi lao mình xuống biển hò hét tát nước vào
nhau. Đã không ít cư dân bản địa mỗi lần ra
biển phải đi vòng hàng rào dự án “ma” rồi ngửa
mặt lên trời chửi đổng. Chưa hết, còn những cơ
sở mang chữ Hoa khai thác Titan chấp chóa
dưới ánh nắng mặt trời. Khi đến biển Tân Tiến,
thị xã La Gi, tôi dừng lại một trạm bảo vệ ngay
chân đống Titan ngất nghểu, chỉ tay vào hai
hàng chữ Hoa thẳng đứng trên bờ tường hỏi:
“Hai hàng chữ này mang nghĩa là gì hở anh!”.
Ông bảo vệ khoảng 50 tuổi lắc đầu cho biết: “Tôi
ngồi cạnh nó suốt ngày nhưng không hiểu.
Nghe mấy người trước nói lại đó hai câu thần
chú của người Tàu dùng để yểm ma, ông ơi!”
12h, chúng tôi ghé khu du lịch mang tên
Ngảnh, nơi có cảnh biển đẹp nhất La Gi, cũng
may vẫn còn bãi để tắm. Đây là vùng khá hoang
sơ, nơi ấy có bờ cát, đá nhô ra thành một eo
nhỏ, nên gọi là Ngảnh, nước biển ở Ngảnh
trong veo, trên bờ là rừng dương xanh thẫm. Du
khách vào đây hầu hết từ khu tâm linh Thầy
Thím, mỗi năm có hàng chục ngàn người hành
hương đến cầu lộc, cầu tài và theo quy luật năm
nay xin lộc, năm sau phải trả, cứ thế khu ăn
theo này trở thành điểm đến rộn ràng.
Ven tỉnh lộ 719 từ La Gi về Phan Thiết, năm
xưa là vùng trồng lúa hai vụ, mỗi năm vào mùa
lúa chín, cả cánh đồng vàng rực chạy dài theo
tầm mắt, bây giờ sắc màu ấy trở thành ký ức.
Hiện nay cây thanh long lên ngôi với những
cành nhánh tua tủa chỉa lên không trung, xanh
cả đất trời. Ba mươi năm trước tại Tân Hải, Tân
Thuận, Tân Thành cứ vào khoảng 5-6h chiều,
khói lam từ các ngôi nhà tranh tỏa lên nhuộm cả
vùng quê yên tĩnh. Bây giờ hầu hết là nhà xây,
thanh long bao bọc. Dân cư ven đường một thời
bằng lòng với ruộng nương cày cấy, nay ra
đường bằng xe máy điện thoại di động cầm tay.
Thi thoảng có mùi nước hoa để lại khi họ rồ ga
lao về phía trước.
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Gà được khai phá từ năm 1900, lúc ấy chỉ có
vài nóc nhà từ Phan Thiết di cư vào. Ông chỉ tay
ra Mũi Điện, chỉ cách nhà vài trăm mét: “Ở phía
dưới này có một cái khe nước ngọt từ trong
rừng chảy ra, hàng ngày gần như tất cả gà rừng
từ núi Tà Kú ra uống nước nên gọi là Khe Gà.
Cách đây khoảng 2 cây số có một cửa biển cạn
bây giờ là cánh đồng muối gọi là Văn Kê.
Truyền thuyết Thành Hoàng là Ông Tiền Hiền
người có lông như ngựa. Ông Lông Ngựa giỏi
võ đã từng đánh nhau với cọp, cọp bị ông tiêu
diệt máu đổ thành vũng nên gọi là Vũng Máu tại
thôn Văn Kê bây giờ. Tuy nhiên mỗi năm cúng
đình phải ra Vũng Máu để hương khói, cho con
cháu nhớ được gian khổ người xưa”. Đang câu
chuyện về đình làng một cách rôm rả, ông chỉ
vào mặt tôi hằn học: “Chú là người viết, chú có
dám đề nghị chánh quyền bỏ chữ Kê thay bằng
chữ Khe được không! làm gì một vùng đất lại
mang hai chữ Gà - Gà, thật vô lý!”. Người già
luôn nặng lòng với đất.
Sáng hôm sau chúng tôi mò ra Mũi Khe Gà.
Thực ra đây là một hòn đảo rộng 5ha với những
bờ đá hoa cương và hàng trăm cây sứ đại thụ.
Mũi đất này còn được gọi là Mũi Điện do người
Pháp sử dụng năng lượng mặt trời để chiếu
sáng về đêm. Theo lịch sử hàng hải, Mũi Khe
Gà được xem là một vị trí cực kỳ hiểm yếu của
hải trình từ Nha Trang đi Vũng Tàu. Từ nữa thế
kỷ XVII đã có rất nhiều thuyền bè qua lại nơi đây
bị đắm do không xác định được tọa độ. Vì vậy
năm 1897 Toàn quyền Doumer đã cho xây ngọn
hải đăng cao 35m, nếu tính từ mặt nước biển
cao 65m, người Pháp đặt bóng đèn 2.000W
quét sáng 22 hải lý (khoảng 40km). Bên trong
hải đăng có 183 bậc thang xoáy trôn ốc bằng
thép dẫn đến đỉnh. Xung quanh chân tháp có hai
hàng cây sứ tỏa bóng mát với mùi hoa thơm
lừng quanh năm.

Vùng đất mang tên Gà
Chúng tôi đến Mũi Điện lúc 4h, nắng chiều
vàng ươm phủ lên mặt biển, trên bờ cát hàng
trăm chiếc thúng khổng lồ nằm chơ vơ dọc theo
mép nước. Vùng đất này rất lạ, đi đâu cũng có
tên Gà. Ví dụ như thôn Văn Kê, thôn Khe Gà,
mũi Kê Gà… Anh Đào Hồng dân xứ “Kê” chính
hiệu nhưng khi được hỏi vì sao nhiều Gà thế!
Anh cũng lắc đầu. Có lẽ vì “tự ái dân tộc”, anh
bắt tôi lên xe chạy thẳng đến nhà Sáu Lúc, một
thành viên ban hội tự của Vạn Văn Phong (lăng
Bà) thuộc dòng họ Lâm đã sống ở đây tròn 4 thế
hệ. Khi được hỏi về Gà, anh Sáu lại gãi đầu bảo
vợ lên xe chạy xồng xộc đến gặp anh trai là
Năm Hoàng và bố là ông Hai Tuấn để hỏi tiếp.
Ông Hai 90 tuổi còn khá minh mẫn nhưng phải
đi xe lăn, ông cho biết bố mẹ ông đã định cư tại
đây từ năm 1920 vào thời vua Khải Định. Khe

Đảo Khe Gà.

Anh Sáu Lúc dẫn chúng tôi ra lăng Bà, khi đi
qua khu đất có những tấm bia đá vuông vức
30x40, anh cho biết đây là nơi chôn cất của
những người phu da đen xây dựng hải đăng
hơn 100 năm trước. Nhìn những nấm mồ hoang
vô chủ, chúng tôi cảm thấy lòng se lại, không
biết ở tận châu Phi xa xôi kia, có ai biết được
dòng tộc mình còn có những người nằm lại ở
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ven bờ biển heo hút này. Điều đáng chú ý là có
một số dự án du lịch treo bảng cần sang
nhượng. Khi trở về tôi hỏi anh Năm Hoàng được
anh cho biết: “Trước đây Khe Gà là dự án cảng
nước sâu để vận chuyển bô xít từ Tây Nguyên
xuống, nhưng hiện nay đã được Chính phủ
dừng lại. Những dự án đang treo bảng bán là
của những đại gia chạy tắt đón đầu các năm
trước”. Khi được hỏi có khoảng bao nhiêu dự án
thật và “ma”, anh bấm đốt ngón tay nhẩm tính:
“Tổng cộng khoảng 30, trong đó thật là: Thuận
Quý, Tiến Thành, Ánh Dương, Đồi Xứ, Bình
Yên, Cánh Buồm Xanh còn lại là “ma”. Cũng
giữa lúc chuyện dự án chưa chấm đứt, anh
vung tay chém gió một cách giận dữ chỉ ra phía
trước: “Chuyện “thật, ma” là chuyện của các đại
gia, chuyện cái chợ Khe Gà mới là chuyện của
dân nghèo. Mấy chục năm nay bà con buôn bán
tôm, ghẹ, cá… tại đây. Từ ngày Công ty Biển
Ngọc quản lý, họ không cho ngồi bán nữa, bà
con nay chạy chỗ này mai chạy chỗ khác, có lúc
Công an xuống đuổi như đuổi tà. Đã mấy lần tôi
phát biểu trong hội đồng nhân dân xã nhưng
cũng chẳng ai ra tay, kết cục bây giờ cũng chưa
có chợ, nhiều lúc đi biển về nghe bà con than
vãn, tức muốn ói máu. Mấy ông xã mình chỉ
chạy theo dự án trên trời, còn chuyện dưới đất
bỏ mặc bà con, ông thấy có tức không? Mẹ cha
nó!”. Anh Năm lầm bầm chửi một mình.
Buổi trưa, vợ chồng anh Sáu Lúc dẫn chúng
tôi về nhà anh, một ngôi nhà xây bề thế dưới
chân động cát. Chị Sáu đã trên 50 tuổi, tuy đã
có nhà cửa và con cái thành đạt, nhưng trên đôi
mắt vẫn còn đọng lại sự gian khổ của đời người,
chị là nhân chứng bằng mắt trên 30 năm tại
vùng đất một thời heo hút này. Chị Sáu không
chịu ngồi ghế cứ đi vòng vòng nói với chúng tôi
với âm sắc buồn buồn: “Ở xứ này bây giờ có
đường sá, có khách đến thăm, chứ gần 40 năm
trước, các anh chị không thể tưởng tượng nổii
đâu. Hồi đó chỉ có vài chục gia đình sống bằng
biển giã, hàng ngày ăn khoai với cá. Hôm nào
anh Sáu nhà tui đi thúng về trúng cá, lúc ấy tui
mới nhìn đã muốn khóc rồi. Ăn thì không hết mà
bán chẳng ai mua, nên phải gánh ra tận Phan
Thiết. Gánh bộ 50 cây số theo bờ biển trên nắng
dưới nóng, có đoạn phải bò qua ghềnh đá, có
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lúc vừa đi vừa khóc. Nhà cha mẹ tui ở Tâm Tân
có lưới có ghe, thời con gái không phải làm gì,
đến khi có chồng khổ như thế này, nhiều lúc tủi
thân lắm”. Chị Sáu òa khóc, đưa những ngón
tay còn in đậm một thời khắc khổ gạt nước mắt.
“Nhưng tui không hận, vì ai cũng khổ như mình,
nhưng có lúc buồn. Đến đêm tối hù, tụi tui từ
Phan Thiết mò về động cát, cả 5-6 người phụ
nữ đi gánh, ai cũng được chồng ra đón còn tui
thui thủi một mình.” Chị lại rấm rứt khóc. Anh
Sáu cúi gầm xuống nền nhà trong khắc khoải:
“Thì tui cũng đi thúng chứ được ở nhà đâu!”. Chị
nhìn chúng tôi tiếp tục: “Ngày nhà nước phóng
đường, bà con mừng hết chỗ nói, xe ủi tới đâu,
cả xóm kéo nhau tới đó coi. Đến lúc kéo điện,
dây tới đâu cả xóm cùng theo”. Chị nhoẻn
miệng cười trong nước mắt. “Bây giờ lại đến cái
chợ bị Công an đuổi lên đuổi xuống, thật buồn
hết chỗ nói!”. Trong đời người, mọi thứ đều có
thể qua đi nhưng đối với chị Sáu ký ức bao giờ
cũng còn ở lại.
Cả tiểu đội chúng tôi, những người lính biên
phòng cũ rời biển Tân Thành ra quốc lộ I để đến
nhà anh Quang, một đại gia thanh long tỉnh lẻ.
Ban đêm đi trên con đường rộng thênh thang,
hai bên là những trụ đèn cao áp sáng rực. Lớp
trẻ lớn lên tại Tân Thành bây giờ khi nghe
chuyện gánh cá, đôi khi ngỡ ngàng như chuyện
cổ tích. Trên đường đi, tôi liên tưởng những
bóng đèn rực sáng này đang chiếu hắt xuống
từng trái tim người đi xuôi ngược để nhắc nhở
rằng đất nước mình có được đường, điện và
chủ quyền hôm nay là thừa hưởng từ xương
máu của cha ông. Ngay Mũi điện Khe Gà, ngọn
đèn 2.000W như con mắt thần quét ra biển
Đông và xa hơn nữa những ngôi đình ven biển
từ Quảng Ninh đến Vũng Chùa. Đôi mắt của các
tiền nhân Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi,
Võ Nguyên Giáp… đang nhìn ra biển Đông để
quan sát tàu Cảnh sát biển Việt Nam ngày đêm
chống chọi bất chấp mạng sống và cũng quay
lại trên bờ xem hơn 90 triệu con cháu mình
trong và ngoài nước có còn nội lực giữ được
biển đảo hay không!
Trần Đại, Ngọc Quang //
http://cstc.cand.com.vn/ .- 2014 (ngày 30
tháng 7)

_________________________________________

Bình Thuận tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc về biển đảo

Đ

ối tượng dự thi là tất cả các tác giả có khả
năng sáng tác ca khúc, kể cả chuyên và
không chuyên, trên phạm vi cả nước.

Nhạc sĩ Đỗ Quang Vinh - Trưởng phòng
Nghiệp vụ Văn hoá (Sở Văn hoá – thể thao & Du
lịch Bình Thuận) cho biết cuộc thi sáng tác ca khúc
“Ca ngợi 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống
Mỹ và bảo vệ chủ quyền Biển đảo” nhằm phát hiện

khả năng sáng tác của các tác giả địa phương, tạo
điều kiện thuận lợi cho lực lượng sáng tác ca khúc
cả nước có những tác phẩm mới, đạt chất lượng
nghệ thuật, góp phần phục vụ các ngày lễ lớn
trong năm 2015 và các năm tiếp theo.
Đối tượng dự thi là tất cả các tác giả có khả năng
sáng tác ca khúc trong và ngoài tỉnh, kể cả chuyên
và không chuyên. Tác phẩm dự thi phải là ca khúc
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có đủ phần nhạc và phần lời bằng tiếng Việt, được
kẻ nhạc vi tính hoặc chép tay rõ ràng trên khổ giấy
A4. Khuyến khích các tác giả gửi kèm đĩa CD đã
thu thành bài hát dự thi dưới dạng Demo.

- 59 Dự kiến, ngoài các tác phẩm đạt chất lượng
nghệ thuật, đảm bảo yêu cầu nội dung được trao
các giải thưởng chính thức (giải nhất, nhì, ba và
khuyến khích), các sáng tốt mặc dù không được
giải thưởng cũng sẽ được sử dụng dưới nhiều
hình thức: chuyển cho Nhà hát ca múa nhạc Biển
Xanh để đưa vào những chương trình chính trị phù
hợp với năm 2015, chuyển cho Trung tâm Văn hoá
tỉnh để dàn dựng phục vụ các hoạt động sự kiện
chào mừng trong năm 2015...
Về cơ cấu giải thưởng, cuộc thi sáng tác ca
khúc về biển đảo của tỉnh Bình Thuận sẽ có 1 giải
nhất trị giá 20 triệu đồng; 2 giải nhì, trị giá mỗi giải
15 triệu đồng; 3 giải ba, trị giá mỗi giải 10 triệu
đồng; 4 giải khuyến khích, trị giá mỗi giải 5 triệu
đồng. Ban tổ chức nhận bài dự thi từ ngày ra
thông báo đến hết ngày 30/11/2014.

Nhạc sĩ Đỗ Quang Vinh. (Ảnh: Nguyễn Quốc)

"Các ca khúc dự thi sẽ ca ngợi truyền thống
đấu tranh cách mạng, bảo vệ chủ quyền biển đảo
thiêng liêng của Tổ quốc và ca ngợi những thành
tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã
hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Trong đó chú ý
đến thế mạnh tiềm năng du lịch Bình Thuận.",
nhạc sĩ Đỗ Quang Vinh, thành viên Ban tổ chức
cho biết.

Tác phẩm gửi về: Phòng Nghiệp vụ Văn hoá,
Sở Văn hoá – Thể thao & Du lịch Bình Thuận, số
86 Trần Hưng Đạo, TP Phan Thiết, tỉnh Bình
Thuận. Kết quả cuộc thi và lễ trao giải thưởng sẽ
được công bố vào dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng
quê hương Bình Thuận 19/4/2015.
Nguyễn Quốc // http://vov.vn/ .- 2014
(ngày 7 tháng 8)
Các báo cùng đưa tin: Văn hóa Số 2508

__________________________________
Thể thao thành tích cao Bình Thuận:

NHỮNG KẾT QUẢ 2/5KHẢ QUAN

T

heo kế hoạch trong năm 2014, thể thao thành
tích cao của Bình Thuận tham gia thi đấu tổng
cộng 30 giải với chỉ tiêu được giao: Đoạt 87 huy
chương các loại (gồm 26 HCV - 24 HCB - 37
HCĐ). Thế nhưng chỉ qua hơn nửa đầu năm nay,
các bộ môn thế mạnh của địa phương như Đua
thuyền
truyền
thống,
Canoeing,
Judo,
Taekwondo… đã xuất sắc hoàn thành chỉ tiêu
“vàng”.
Góp công lớn cho thể thao thành tích cao của
Bình Thuận phải kể đến Judo, trong năm 2014 bộ
môn này dự tranh 3 giải và nhận chỉ tiêu đem về
cho địa phương 3 HCV. Dù vậy chỉ với Giải vô địch
các CLB Judo toàn quốc diễn ra tại Bà Rịa - Vũng
Tàu (30/3 - 6/4), đơn vị Bình Thuận đã giành
5HCV - 3HCĐ để qua đó xếp hạng nhất toàn đoàn.
Kế đến tại Giải vô địch Trẻ tổ chức tại Trà Vinh (3 9/6), các võ sĩ của tỉnh tiếp tục “gặt” thêm 2 HCV 1HCĐ góp vào thành tích chung cho bộ môn Judo.
Chưa dừng lại ở đó, tại Giải vô địch Judo trong
khuôn khổ Đại hội TDTT toàn quốc năm 2014 do
Hà Nội đăng cai (29/11 - 5/12), bộ môn này còn
nhận chỉ tiêu “lấy” thêm 1HCV - 2HCB - 2HCĐ.
Không chịu kém cạnh, Đua thuyền truyền
thống - bộ môn hiện là thế mạnh của địa phương
cũng đã đem về cho địa phương cùng lúc 6HCV
ngay trong Giải vô địch Đại hội TDTT toàn quốc

2014. Tham dự giải tổ chức tại Hải Dương (8 13/5), Đua thuyền truyền thống Bình Thuận vẫn
khẳng định vị thế dẫn đầu ở hầu hết các nội dung
dành cho nam, xếp trên các đơn vị An Giang, Cần
Thơ, Quảng Trị… Dự kiến sau giải đấu này, Ban tổ
chức sẽ tiến hành tuyển chọn những tay chèo xuất
sắc nhất để chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội
Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 4 sắp tới tại Thái
Lan. Cũng là bộ môn đua thuyền nhưng mang tính
hiện đại, Canoeing Bình Thuận dù mới dự tranh
1/3 giải đấu trong năm 2014 là Giải CLB toàn quốc
(tại Đà Nẵng từ 3 - 10/4), song vẫn đóng góp cho
thể thao thành tích cao tỉnh nhà 4HCV - 3HCB 2HCĐ. Hiện huấn luyện viên trưởng Phan Đăng
Nguyên tiếp tục dẫn quân dự Giải Canoeing Trẻ
toàn quốc đang khởi tranh tại Hà Nội, kế đến là
Giải vô địch trong khuôn khổ Đại hội TDTT toàn
quốc năm 2014 diễn ra ở Hải Phòng (25/11 - 4/12).
Theo nhận định của giới chuyên môn, Canoeing
Bình Thuận nhiều khả năng sẽ sớm hoàn thành
hoặc vượt chỉ tiêu mà ngành giao thực hiện trong
cả năm nay là 7HCV - 8HCB - 12 HCĐ…
Những năm gần đây, Taekwondo của Bình
Thuận dần trở thành một trong những bộ môn chủ
lực đem về nhiều “vàng” nhất cho thể thao địa
phương, đồng thời còn góp sức làm rạng danh
màu cờ sắc áo Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
Chỉ tính riêng trong nửa đầu năm 2014, bộ môn

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

Thoâng tin tö lieäu Bình Thuaän – Soá 03 naêm 2014
này dù chỉ tham gia thi đấu hai giải nhưng đã bổ
sung vào thành tích chung của tỉnh và quốc gia
đến 7HCV - 6HCB - 13HCĐ. Trong đó, thành tích
mà đơn vị Bình Thuận đạt được tại Giải
Taekwondo học sinh toàn quốc (do TP. HCM đăng
cai tổ chức từ 25 - 28/2) là 5HCV - 6HCB - 13
HCĐ. Đặc biệt tham dự Giải Vô địch Taekwondo
châu Á diễn ra tại Uzbekistan (19 - 24/5) vừa qua,
võ sĩ tỉnh nhà cũng thể hiện phong độ thi đấu xuất
sắc để cùng đội tuyển giành thêm 2HCV cho đoàn
thể thao Việt Nam… Ngoài ra từ đầu năm 2014
đến nay, bộ môn Điền kinh cũng đóng góp vào
thành tích thể thao Bình Thuận bằng việc hoàn

- 60 thành chỉ tiêu 2HCV, dù vẫn còn một số giải chưa
thi đấu.
Với kết quả đạt được trong hơn nửa đầu năm
là 65/87 chỉ tiêu huy chương các loại, như vậy thể
thao thành tích cao của Bình Thuận không khó để
hoàn thành nhiệm vụ cả năm. Nhất là với việc đã
xuất sắc hoàn thành chỉ tiêu “vàng” (26/26 chiếc),
ngành thể thao tỉnh nhà chắc chắn sẽ còn nâng
cao thành tích và được kỳ vọng nhiều vào những
môn võ ở Giải vô địch Đại hội TDTT toàn quốc
đồng loạt diễn ra cuối năm nay.
BBT / Thể thao Việt Nam.- 2014.- Số 28
(ngày 11 tháng 7).- Tr.7

_________________________________________

“Tổ quốc gọi tên anh” đoạt huy chương Vàng
Liên hoan Ảnh Nghệ thuật

T

ác phẩm “Tổ quốc gọi tên anh” của tác giả
Ngô Đình Hoà (Bình Thuận) đoạt huy
chương vàng liên hoan ảnh nghệ thuật Đông
Nam Bộ 2014.
Ngày 22/7, tại Tây Ninh, Hội đồng giám khảo
Liên hoan Ảnh nghệ thuật miền Đông Nam Bộ
lần thứ 22 đã tổ chức chấm giải công khai và
công bố các ảnh đoạt giải. Năm nay, Liên hoan
miền Đông Nam Bộ có 1.800 tác phẩm của 254
tác giả của 8 tỉnh trong khu vực tham gia. Hội
đồng giám khảo đã chọn được 13 tác phẩm xuất
sắc nhất để trao giải, gồm: 1 Huy chương Vàng,
2 huy chương Bạc, 4 huy chương Đồng và 6
giải Khuyến khích.

NSNA Ngô Đình Hoà cho biết, anh cảm thấy
xúc động và vui mừng khi nhận được kết quả
bất ngờ từ hội đồng giám khảo. Đây là lần đầu
tiên tác giả Ngô Đình Hoà đoạt Huy chương
vàng Liên hoan ảnh nghệ thuật miền Đông Nam
Bộ. “Tác phẩm này tôi chụp lại khoảnh khắc
trong ngày hội tòng quân tại quảng trường
Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết vào
năm 2013 - giây phút chia tay giữa các thanh
niên lên đường nhập ngũ và người thân, bạn
bè” – tác giả Ngô Đình Hoà cho biết.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Đình Hoà (Ảnh: nhân vật cung cấp)

Tác phẩm “Tổ quốc gọi tên anh” của NSNA Ngô Đình Hoà
(Bình Thuận)

Tác phẩm “Tổ quốc gọi tên anh” của Nghệ sĩ
nhiếp ảnh (NSNA) Ngô Đình Hoà (TP Phan
Thiết, tỉnh Bình Thuận) xuất giành vị trí cao nhất
tại Liên hoan nhờ nội dung tư tưởng cũng như
cách thể hiện bức ảnh của tác giả. Bức ảnh ấn
tượng với nụ cười đầy quyết tâm của các chiến
sĩ mới trong trang phục Hải quân sẵn sàng lên
đường nhập ngũ.

Liên hoan Ảnh nghệ thuật Khu vực Đông
Nam bộ lần thứ 22 năm 2014 do Hội Nghệ sĩ
Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp cùng Hội Văn học
Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh tổ chức. Liên hoan có
8 tỉnh tham gia: Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng
Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình
Phước, Tây Ninh và Lâm Đồng. Chủ đề liên
hoan là “Đất nước - Con người Đông Nam bộ”.
Nguyễn Quốc // http://vov.vn/ .- 2014
(ngày 23 tháng 7)
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III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT
TP PHAN THIẾT CÓ ĐƯỜNG VÕ NGUYÊN GIÁP

C

on đường đẹp nhất TP Phan Thiết (Bình
Thuận) đã được đặt tên Võ Nguyên Giáp theo
Nghị quyết vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 9
HĐND tỉnh Bình Thuận.
Đường Võ Nguyên Giáp là con đường ven
biển 706B (song song với đường Nguyễn Đình
Chiểu chạy dọc khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né) dài
16,2km, rộng 12m với 6 làn xe bắt đầu từ vòng
xoay Nguyễn Thông cho đến đồi cát Mũi Né. Bên
_________________________________________

cạnh đó, con đường dài 2.200m, rộng 15m (từ
đường Trần Hưng Đạo đến công viên đường Hùng
Vương) được đặt tên Võ Văn Kiệt. Đợt này, TP
Phan Thiết có 32 tuyến đường được đặt tên theo
tên các danh nhân, anh hùng liệt sĩ, người có công
với đất nước và địa phương qua các thời kỳ.
Nguyên Vũ // http://sggp.org.vn/ .- 2014
(ngày 30 tháng 7)

BÌNH THUẬN TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH EBOLA

C

ác ngành chức năng của tỉnh Bình Thuận tăng
cường giám sát người nhập cảnh, đặc biệt lưu ý
những người từ các quốc gia có dịch bệnh.

Trước tình hình dịch bệnh do virus Ebola diễn
biến phức tạp tại châu Phi và đang có nguy cơ lây
truyền sang nhiều quốc gia khác, không loại trừ Việt
Nam, cùng với các địa phương khác trên cả nước,
tỉnh Bình Thuận đang khẩn trương triển khai các biện
pháp để chủ động phòng, chống dịch bệnh Ebola.
Bình Thuận là địa phương có đông khách quốc
tế đến tham quan du lịch, nghỉ dưỡng nên việc lây lan
dịch bệnh có thể xảy ra nếu không chủ động phòng
tránh. Trước sự nguy hiểm của virus Ebola, UBND
tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng và các địa
phương triển khai ngay các biện pháp phòng, chống
và ngăn chặn.
Các ngành chức năng của tỉnh Bình Thuận tăng
cường giám sát người nhập cảnh tại trạm trung
chuyển Lagi, đặc biệt lưu ý những người từ các quốc
gia có dịch bệnh. Việc giám sát tại cộng đồng và cơ
sở y tế cũng đang được triển khai nghiêm túc trong
những ngày này.

Bên cạnh đó, các đội chống dịch của tỉnh Bình
Thuận cũng đã được thành lập và tổ chức chống dịch
theo đúng quy định. Do hiện nay chưa có vaccine và
thuốc điều trị đặc hiệu bệnh Ebola, nên ngành Y tế
tỉnh Bình Thuận đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền
để người dân chủ động phòng bệnh bằng các biện
pháp như: Giữ gìn vệ sinh cá nhân, làm sạch môi
trường xung quanh, thường xuyên rửa tay bằng xà
phòng hoặc dung dịch sát khuẩn...
Bác sĩ Lê Văn Hồng, Trưởng phòng nghiệp vụ y
tế, Sở Y tế Bình Thuận cho biết: Trung tâm y tế của
tỉnh và Trung tâm y tế tuyến huyện phải thường
xuyên giám sát những người nhập cảnh từ các quốc
gia có dịch bệnh, đồng thời giám sát tại cộng đồng và
các cơ sở y tế. Các đội chống dịch cơ động cũng đã
được kiện toàn và sẵn sàng chống dịch. Khi phát
hiện những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do virus
Ebola cần phải thực hiện ngay biện pháp cách ly và
lấy mẫu để gửi về viện Paster để xét nghiệm xác
định.
Vũ Thành Trung // http://vov.vn/ .- 2014 (ngày
17 tháng 8)

________________________________________

HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ

Câu lạc bộ “Nuôi con bằng sữa mẹ” ở phường Mũi Né,
Bình Thuận

C

âu lạc bộ “Nuôi con bằng sữa mẹ” ở Bình
Thuận:

Là mô hình nằm trong dự án “Nuôi con bằng sữa mẹ”
do Tập đoàn ABBOTT tài trợ, vừa qua, câu lạc bộ
“Nuôi con bằng sữa mẹ” phường Mũi Né, thành phố
Phan Thiết và xã Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc,
tỉnh Bình Thuận đã tổ chức sinh hoạt với chủ đề
“Thực trạng nuôi con bằng sữa mẹ tại địa phương Nuôi con bằng sữa mẹ có lợi gì - tại sao?”. Tham dự
sinh hoạt tại các Câu lạc bộ có đại diện Lãnh đạo Hội
LHPN tỉnh, Hội phụ nữ huyện, thường trực Hội phụ
nữ xã/phường, cán bộ Y tế xã/phường, đại diện cấp
ủy, chính quyền địa phương và 30 thành viên/Câu lạc
bộ. Tại buổi sinh hoạt, Ban Chủ nhiệm CLB triển khai
các nội dung, lượng giá và hướng dẫn các thành viên
CLB chia nhóm thảo luận nội dung liên quan đến chủ
đề “Thực trạng nuôi con bằng sữa mẹ tại địa phương
- Nuôi con bằng sữa mẹ có lợi gì - tại sao?”. Bên
cạnh đó, Ban Chủ nhiệm cũng cung cấp, chuyển tải
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các kiến thức; tư vấn, giải thích cho các thành viên
trong CLB nắm thêm một số vấn đề có liên quan như:
lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn
trong 6 tháng đầu, lợi ích đối với bà mẹ và xã hội khi
cho con bú sữa mẹ, … Thông qua buổi sinh hoạt, các
thành viên trong CLB đã nắm và hiểu thêm về những

- 62 lợi ích khi nuôi con bằng sữa mẹ và được cùng nhau
chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con.
// http://hoilhpn.org.vn/ .- 2014
(ngày 8 tháng 8)

________________________________________

Ủng hộ chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi” Bình Thuận

Đ

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.

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

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.

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.

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 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.

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 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)

_______________________________________

Đoàn y tế Hàn Quốc khám bệnh miễn phí cho người dân Bình Thuận

T

rong hai ngày 14-15/8, đoàn y tế của tổ chức
YERAM GLOBAL Corps Hàn Quốc phối hợp với Hội
bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Bình Thuận
tổ chức khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho
người nghèo tỉnh Bình Thuận.
Đoàn y tế của tổ chức YERAM GLOBAL Corps Hàn
Quốc đã tiến hành khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn
phí cho gần 1.000 người với các bệnh về mắt, tai mũi
họng, nhổ răng, châm cứu.
Các đối tượng được khám chữa bệnh miễn phí đợt
này là những người đồng bào dân tộc thiểu số, người
khuyết tật, trẻ mồ côi và gia đình nghèo với tổng kinh phí
hơn 1 tỷ đồng.
Ông Mãn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội bảo trợ người
khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Bình Thuận, cho biết sự hỗ

trợ của những nhà hảo tâm đã giúp nhiều người dân
nghèo ở Bình Thuận được khám chữa bệnh miễn phí,
phát hiện sớm những căn bệnh hiểm nghèo để chữa trị
kịp thời, có cuộc sống khỏe mạnh và yên tâm hơn trong
lao động, mưu sinh.
Chương trình còn tư vấn tạo dựng ý thức cho bà
con để gìn giữ sức khỏe cho chính mình và những
người thân.
Dịp này, đoàn y tế của tổ chức YERAM GLOBAL
Corps Hàn Quốc cũng tặng 3 tấn gạo cho người nghèo
của tỉnh Bình Thuận.
Nguyễn Thanh // http://www.vietnamplus.vn/ .2014 (ngày 14 tháng 8)
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HẾT LÒNG VÌ NẠN NHÂN DA CAM/ĐI-Ô-XIN

Đ

ó là anh Nguyễn Thành Tâm, sinh năm 1944,
quê xã Hòa Thắng, huyện bắc Bình – cái nôi
của phong trào cách mạng. Hiện nay, anh cư trú
tại phường Bình Hưng, TP.Phan Thiết. Một
thương binh ¾ qua nhiều cương vị chỉ huy chiến
đấu, cương vị nào anh cũng hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ, đồng đội tin yêu, nhân dân quý mến.
Năm 1999, với cương vị chỉ huy trưởng Bộ
CHDQS tỉnh Bình thuận, anh được cấp trên cho
nghỉ về hưu.
Rời quân ngũ về với cuộc sống đời thường,
với bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, anh luôn nhiệt tình
trong công tác xã hội. Từ năm 2005 đến nay, anh
được bầu làm chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da
cam/đi-ô-xin Anh tâm sự: “Làm tốt chính sách là
cơ hội để chúng ta đền ơn đáp nghĩa, tiếp tục
chăm sóc giúp đỡ đồng chí, đồng đội và con cháu
của họ có điều kiện vươn lên hòa nhập với cộng
đồng, vơi bớt nỗi đau do di chứng chất độc da cam
của cuộc chiến tranh xâm lược Mỹ gây ra”.
Từ suy nghĩ đó, hàng năm anh cùng đồng đội
thực hiện tốt phương châm “3 trực tiếp”. Trực tiếp
đi cơ sở nắm tình hình để tai nghe, mắt thấy về
hoàn cảnh cụ thể từng người, từng gia đình; trực

tiếp gặp lãnh đạo địa phương, nhân dân và các
mạnh thường quân, nhà hảo tâm, các tổ chức kinh
tế, chính trị-xã hội đề nghị họ giúp đỡ. Khi được
nhà tài trợ giúp đỡ kinh phí vật chất, anh trực tiếp
trao tặng cho nạn nhân trước sự chứng kiến của
nhà tài trợ, chính quyền và nhân dân địa phương.
Với cách làm đó, 9 năm qua, Hội Nạn nhân chất
độc da cam/đi-ô-xin của tỉnh đã khảo sát 5.579
người nhiễm chất độc, trong đó 825 người tham
gia kháng chiến và con cháu của họ bị nhiễm
2.928 người; phối hợp với ngành LĐ-TBXH giải
quyết chế độ 600 anh em bị nhiễm theo QĐ
54/2006 của Chính phủ, trong đó 362 người hoạt
động cách mạng và 238 tỷ đồng và trên 10 tấn
hàng giúp anh chị em bị phơi nhiễm có hoàn cảnh
khó khăn, xây dựng trên 100 căn nhà và 150 sổ
tiết kiệm; tặng trên 2.00o suất quà trong các ngày
lễ, tết và năm 2013 anh vận động công ty TNHH
thương mại dịch vụ xây dựng Phương Thảo
Nguyên (TP Hồ Chí Minh) tổ chức giải golf
Phương Thảo Nguyên, gây quỹ xây dựng trung
tâm chăm sóc nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da
cam/đi-ô-xin tỉnh Bình Thuận 2,3 tỉ đồng.
Văn Chiến/ Cựu chiến binh.- 2014.- Số 1027
(ngày 10 tháng 7).- Tr.6

________________________________________

Bình Thuận có 90% người nghiện ở độ tuổi thanh thiếu niên

C

ần biết - Tính đến tháng 6/2014, tại Bình
Thuận có hơn 1.600 đối tượng nghiện ma túy,
đáng chú ý là hơn 90% số người nghiện còn đang
ở độ tuổi thanh thiếu niên.

nghiện ma túy chưa chặt chẽ; công tác tuyên
truyền, phát động phong trào phòng, chống ma túy
ở từng địa phương vẫn chưa thực sự đạt theo yêu
cầu.
Để kiềm chế và đẩy lùi ma túy trên địa bàn,
UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng trực
thuộc tăng cường tổ chức tập huấn, trang bị kiến
thức pháp luật và phòng, chống ma túy; tiếp tục
phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng,
chống ma túy”; đẩy mạnh các hoạt động tuyên
truyền đến từng khu dân cư, tập trung vào những
nơi có nguy cơ có số người nghiện và tái nghiện
cao; kiểm tra, rà soát các địa bàn “nóng” về tình
trạng trồng cây cần sa trên địa bàn.

UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, tình hình tội
phạm về tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh đang ngày
càng có chiều hướng gia tăng phức tạp. Tính đến
tháng 6/2014, tại Bình Thuận có hơn 1.600 đối
tượng nghiện ma túy, đáng chú ý là hơn 90% số
người nghiện còn đang ở độ tuổi thanh thiếu
niên.

Từ nay đến cuối năm 2015, toàn tỉnh Bình
Thuận phấn đấu kéo giảm ít nhất 10% số xã,
phường, thị trấn có tệ nạn ma túy. UBND tỉnh Bình
Thuận đề nghị các địa phương quản lý chặt số
người nghiện ma túy và các cơ sở kinh doanh dịch
vụ "nhạy cảm"; 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...
// http://tuoitre.vn/ .- 2014 (ngày 8 tháng 7)

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là
do việc quản lý, giáo dục, giúp đỡ đối tượng
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Xã Hồng Sơn (huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận):

TRỒNG THANH LONG GIÚP HÀNG TRĂM NÔNG DÂN THOÁT NGHÈO

T

oàn xã Hồng Sơn (huyện Hàm Thuận Bắc,
Bình Thuận) có 1.760 ha cây thanh long, trong
đóa có 440 ha đã tham gia vào nhóm Việt Gap
(trồng thanh long chất lượng cao theo tiêu chuẩn
quốc tế). Năng suất bình quân khoảng 30 tấn
quả/ha, giá bán tại vườn bình quân khoảng 12000
đồng/kg. Mỗi ha thanh long trừ đi cho phí còn thu
về cho chủ vườn khoảng 200 triệu đồng. Nhờ
nghề trồng than long mà hàng trăm hộ dân địa
phương đã thoát nghèo, vươn lên khá giả, đời
sống nâng cao.
Đổi đời nhờ thanh long
Hồng Sơn những ngày này, cái đói, nghèo đã
bị đẩy lùi hoàn toàn, những con đường đất, ngôi
nhà lụp xụp đã được thay bằng đường bê tông,
những ngôi nhà mái bằng, khu nhà thái lộng lẫy.
Biết bao khu đất trống, đất đá sỏi đã được phủ
xanh bởi những vườn thanh long xanh mướt, cho
thu nhập cao.
Ông Lê Đình Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân xã
Hồng Sơn cho biết: “Những năm trước đây, Hồng
Sơn là một xã nghèo, người dân chủ yếu dựa vào
việc trồng cây lúa nước. Hơn chục năm trở lại đây,
nhờ việc chủ trương chuyển đổi cây trồng của các
cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, nhiều hộ
dân đã nhanh chóng chuyể từ trồng lúa sang trồng
thanh long. Đất sỏi rất khó trồng cây lương thực
nhưng lại rất phù hợp với việc trồng cây thanh
long. Cây thanh long phát triển rất nhanh, cho tới
nay toàn xã đã có 1.760 ha cây thanh long, năng
suất bình quân đạt khoảng 30 tấn/ha/năm, trừ đi
chi phí NLĐ thu lãi khoảng 200 triệu đồng/ha thanh
long”.
Theo thống kê của UBND xã Hồng Sơn, tính
trung bình người nông dân tham gia trồng thanh
long tại địa phương có mức thu nhập bình quân
khoảng trên 10 triệu đồng/lao động/tháng. Riêng
thôn Suối Đá, xã Hồng Sơn thì NLĐ có mức thu
nhập gần 20 triệu đồng/lao động/tháng.
Anh Lưu Ngọc Tính ngụ tại thôn Suối Đá, xã
Hồng Sơn cho biết: “ Gia đình tôi trồng 600 trụ
thanh long, diện tích khoảng hơn 5 sào. Trừ đi chi
phí mỗi năm thu về 200 triệu đồng”. Anh Nguyễn
Hữu Khoa, một nông dân ở địa phương chia sẻ”
Gia đình tôi đã chuyển rất nhiều địa phương kiếm
_________________________________________

sống, đến Hồng Sơn, từ khi địa phương có chủ
trương chuyển sang trồng cây thanh long, gia đình
tôi trồng được 1000 trụ thanh long, nhờ đó gia
đình tôi thoát nghèo, có thu nhập ổn định”.
Tìm hướng bền vững
Theo ông Dương Văn Đông, Bí thư Đảng ủy
xã Hồng Sơn: “Hiện nay số người tham gia trồng
thanh long ở địa phương ngày càng nhiều, đặ biệt
là diện tích trồng cây thanh long liên tục được mở
rộng, do đó điều quan trọng là phải tạo đầu ra cho
cây thanh long, đồng thời tìm hướng phát triển bền
vững cho giống cây “làm giàu” này”.
Họ được tham gia vào một tổ chức trồng cây
thanh long chất lượng cao gọi tắt là Việt Gap,
thương hiệu đảm bảo chất lượng sạch, an toàn
cho người tiêu dùng. Điều này thể hiện nồng độ
các loại thuốc trừ sâu khi phun cho cây được đảm
bảo nồng độ cho phép, thời hạn thu hoạch trái
thanh long phải đảm bảo cho phép an toàn sau khi
phun thuốc. Kỹ thuật trồng, thu trái, chăm sóc luôn
có cán bộ kỷ thuật hướng dẫn cho tiết, đảm bảo
chất lương cho sản phẩm khi thu hoạch. Cho đến
nay đã có 622 hộ nông dân tham gia vào hội Việt
Gap (diện tích 440ha). Nhiều mô hình tăng năng
suất cho cây thanh long ở Hồng Sơn đã được
người nông dân triển khai như thắp bóng đèn cao
áp vào ban đêm cho cây thanh long, kích thích
cây ra quả trái mùa. Do đó năng suất cây thanh
long không ngừng được tăng lên nhiều so với
trước. Các sản phẩm thanh long ở Hồng Sơn
không chỉ cung cấp cho thị trường trên cả nước
như: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… mà còn
xuất khẩu ra thị trường thế giới như NHật, Trung
Quốc, Tây Âu…
Hiện nay căn cứ vào thời điểm thu hoạch,
thương lái lại tới vườn thu mua, giá đúng với với
thị trường. Người nông dân không bị ép giá. Quê
hương Hồng Sơn đã thực sự thay da đổi thịt nhờ
cây thanh long, số hộ nghèo đã giảm, những ngôi
nhà khang trang mọc lên, cuộc sống ấm no thay
thế đói nghèo. Địa phương đã đạt được 12/19 tiêu
chí xây dựng nông thôn mới.
Xuân Hướng/ Lao động xã hội.- 2014.- Số
86 (ngày 20 tháng 7).- Tr.8

Nhiều báo viết về vợ chồng ông Kurt Lender Jensen sai sự thật

C

hủ tịch UBND huyện Tuy Phong (Bình Thuận)
vừa có công văn gửi Sở Thông tin và truyền
thông tỉnh Bình Thuận báo cáo về việc một số tờ
báo, trang mạng xã hội thông tin về vợ chồng
người Đan Mạch Kurt Lender Jensen và bà Tiêu
Thị Ngọc Sang hiện đang cư trú tại Chí Công,
huyện Tuy Phong sai sự thật.

Công văn nêu: Vào tháng 7-2012, vợ chồng
ông Kurt sang nhượng 1,5 ha đất nông nghiệp
cạnh quốc lộ 1A xã Chí Công của một người dân
địa phương với giá 140 triệu đồng. Hai tháng sau,
vợ chồng ông Kurt xây dựng năm công trình tạm
trái phép (gồm nhà ở và các công trình phụ) với
2
tổng diện tích xây dựng 108 m . Xã Chí Công kiểm
tra và đã ra quyết định xử phạt, buộc tháo dỡ công
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trình. Sau đó bà Sang có làm đơn xin thuê lại diện
tích này.

Ông Kurt Lender Jensen (thứ hai, từ trái sang) trong cuộc
gặp gỡ báo chí và lãnh đạo huyện Tuy Phong ngày 11-62014. Ảnh: HOÀNG ANH

Với thông tin chính quyền địa phương hứa hẹn
“đền bù” dự án tại Hòa Phú bằng cách cho thuê
diện tích đất khác cạnh bãi biển đẹp Bãi Dương,
Minh Hòa, UBND huyện Tuy Phong minh định: Tại
địa phương không hề có hai địa danh Bãi Dương
hay Minh Hòa. Đối với dự án Hòa Phú có diện tích
hơn 50.000 m2, năm 2011 bà Sang làm đơn thuê
để kinh doanh du lịch. Tuy nhiên, do khu đất này
của một công ty khác đã được tỉnh cho phép khảo
sát, lập dự án nên huyện không xem xét đơn xin
_________________________________________

- 65 thuê đất của bà Sang. Sau đó bà Sang làm đơn
2
xin thuê hơn 14.000 m tại xã Hòa Minh. Qua xem
xét, huyện đã thống nhất và giải thích cho bà Sang
biết muốn lập dự án du lịch phải lập thủ tục đấu
giá thuê đất theo quy định.
Về thông tin vợ chồng ông Kurt thường xuyên
bị xét hỏi giấy tờ, xin tiền đổ xăng, máy vi tính bị
xóa dữ liệu, huyện Tuy Phong khẳng định: điều
này là không đúng sự thật. Sau khi báo chí thông
tin, cơ quan chức năng làm việc, ông Kurt và bà
Sang khẳng định không có ai xét hỏi, xin tiền đổ
xăng. Máy vi tính của họ bị hư, họ mang đi sửa
chữa nên mất một số dữ liệu chứ không có cán bộ
nào đến lấy máy và xóa. Còn giếng nước của họ
không có ai phá hoại mà sự thật là họ phát hiện
nước hút lên không đảm bảo vệ sinh, phải chuyển
sang địa điểm khác khoan giếng.
Công văn nêu thêm: Hiện vợ chồng ông Kurt
có nguyện vọng nhờ chính quyền giúp đỡ về thủ
tục chuyển nhượng đất rồi chuyển sang đất sản
xuất kinh doanh và xin phép xây dựng theo đúng
pháp luật. UBND huyện đã ghi nhận và đã chỉ đạo
các ngành liên quan rà soát các giấy tờ liên quan
để nghiên cứu giải quyết một cách thuận lợi nhất
cho vợ chồng ông Kurt.
Phương Nam // http://plo.vn/ .- 2014
(ngày 4 tháng 7)

BÌNH THUẬN: THIỆT HẠI NẶNG DO MƯA LỚN

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.

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.

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.

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.

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

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
Kiết, 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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Phát đi thông báo khẩn về lũ lớn trên sông La Ngà

L

ũ trên sông La Ngà đang lên, người dân hai
huyện Đức Linh và Tánh Linh cần chủ động
ứng phó để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài
sản.

để có kế hoạch di dời tốt nhất; chuẩn bị tốt các
phương tiện và lực lượng để sẵn sàng triển khai
phòng chống lũ tại địa phương; chủ động ứng cứu
kịp thời, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Sáng nay (1/8), Văn phòng thường trực Ban
Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Bình Thuận phát đi
thông báo khẩn, yêu cầu Ban Chỉ huy
PCLB&TKCN huyện Đức Linh, Tánh Linh thông
báo ngay cho nhân dân các xã ven sông La Ngà
của địa phương mình biết tình hình mực nước lũ
đang lên để chủ động ứng phó, phòng tránh theo
phương châm 4 tại chỗ, bảo đảm an toàn về tính
mạng và tài sản; đồng thời có phương án bảo vệ
sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản.

Công ty TNHH MTV khai thác Công trình thuỷ
lợi Bình Thuận cử người thường trực tại các trạm
bơm ven sông, công trình thủy lợi để theo dõi, có
phương án bảo đảm an toàn công trình. Đài Khí
tượng thuỷ văn tỉnh đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ
tình hình, diễn biến mưa, lũ trong khu vực thông
báo cho Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy
PCLB&TKCN tỉnh và các địa phương nhằm chỉ
đạo và ứng phó kịp thời khi lũ lớn xảy ra.
Hai huyện Đức Linh và Tánh Linh cùng các đơn
vị liên quan tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi
tình hình, thu nhận thông tin về mưa, lũ nhằm chủ
động trong công tác phòng tránh.
Theo Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Bình Thuận,
trong 24 giờ qua ở khu vực huyện Đức Linh và
Tánh Linh có mưa vừa, mưa to; lượng mưa đo
được phổ biến tại các trạm từ 20 – 60mm. Hiện tại,
lũ trên sông La Ngà đang lên. Mực nước lúc 21h
ngày 31/7 tại trạm đo Tà Pao đạt 120,09m, vượt
trên báo động cấp 2 là 0,09m.

Sông La Ngà chảy qua hai huyện Đức Linh và Tánh Linh

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy
PCLB&TKCN tỉnh Bình Thuận yêu cầu các địa
phương cần kiểm tra, rà soát phương án, kế
hoạch di dời dân cư ở những vùng trũng, ngập lụt
_________________________________________

Dự báo lũ trên sông La Ngà tiếp tục lên, mực
nước đỉnh lũ đạt trên 120,50m; vượt báo động cấp
II hơn 0,50m.
Nguyễn Quốc // http://vov.vn/ .- 2014
(ngày 1 tháng 8)

GIA ĐÌNH SỐNG TRONG RỪNG BẮT ĐẦU XÂY NHÀ

N

gày 7-9, ông Gịp A Dưởng (ngụ xã Hải
Ninh, huyện Bắc Bình, Bình Thuận) đã thuê
thợ và nhờ bà con làng xóm đổ móng, xây nhà
trên mảnh đất tổ tiên để lại.
Đây là gia đình đã được Tuổi Trẻ đăng bài
viết Bốn đứa trẻ giữa rừng sâu (TT 23-6) và sau
đó nhiều người hảo tâm đã ủng hộ kinh phí xây
nhà cho gia đình này.
Ông Gịp A Dưởng cho biết các nhà hảo tâm
đã giúp đỡ cho gia đình ông được số tiền trên
100 triệu đồng.
Ông Dưởng gom góp thêm số tiền ông dành
dụm trong nhiều năm qua để xây căn nhà 2
phòng ngủ cho 4 người con và hai vợ chồng
ông về xuôi sinh sống, thoát cảnh đời sống núi
rừng tách biệt.
Quan trọng hơn là sau khi xây nhà xong,
ông Dưởng có điều kiện đưa 4 người con ở trên
rừng về xuôi học hành, hòa nhập với cộng đồng.

Chính quyền các cấp của tỉnh Bình Thuận
cũng đang vận động kinh phí để giúp đỡ gia
đình ông Dưởng.
UBND xã Hải Ninh sẽ tiến hành xét trợ cấp
các chế độ chính sách phù hợp cho gia đình này
bắt đầu từ năm 2015.
Như Tuổi Trẻ đã thông tin, gia đình ông Gịp
A Dưởng có sáu nhân khẩu sinh sống trong
rừng sâu tại khu vực giáp ranh giữa Ban quản lý
rừng phòng hộ Tuy Phong (huyện Tuy Phong)
và Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Mao
(huyện Bắc Bình).
Bốn đứa con của ông Dưởng đều do một tay
ông đỡ đẻ trong rừng, sinh sống trong điều kiện
thiếu thốn về y tế, giáo dục, giao lưu cộng đồng.
Gia đình này dựng chòi mưu sinh giữa rừng
bằng cách lấy dầu thông đem về xuôi bán.
Nguyễn Nam // http://tuoitre.vn/ .- 2014
(ngày 7 tháng 9)
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Công ty Duy Lợi hỗ trợ gia đình A Sáng 100 triệu đồng

Đ

ọc thông tin trên báo Pháp Luật TP.HCM về
hoàn cảnh nghèo khổ của gia đình ông A
Sáng (tên thật là Gịp A Dưỡng, người thôn Hải
Thủy, xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, Bình Thuận)
mới 50 tuổi nhưng đã 32 năm sống giữa rừng sâu,
sáng 2-7, ông Lâm Tấn Lợi (Giám đốc Công ty
TNHH Sản xuất Duy Lợi) đã cử đại diện đến báo
Pháp Luật TP.HCM trao tặng số tiền 100 triệu
đồng để giúp đỡ với hy vọng sẽ đỡ đần phần nào
cho gia đình A Sáng.
Đến nay, phòng Công tác bạn đọc đã tiếp
nhận tổng cộng 105 triệu đồng số tiền ủng hộ cho
gia đình A Sáng bao gồm: Công ty TNHH Sản xuất
Duy Lợi (100 triệu đồng), chú Tư Xuyên (2 triệu
đồng), Nguyễn Kim Hồng (3 triệu đồng).
Ngoài ra, một số bạn đọc báo Pháp Luật
TP.HCM đã ủng hộ qua tài khoản của A Sáng 4,2
triệu đồng.
UBND huyện Bắc Bình cho biết sẽ có kế
hoạch đưa gia đình A Sáng ra khỏi rừng, cấp đất
sản xuất, xét cấp sổ hộ nghèo và tạo điều kiện
đưa các con A Sáng đến trường. Đồng thời, UBND
huyện, xã sẽ vận động các mạnh thường quân hỗ
trợ xây nhà cho gia đình A Sáng.
Một thượng tọa tại Tỉnh hội Phật giáo Bình
Thuận cho biết sẽ hỗ trợ 20 triệu đồng hoặc phối
hợp cùng địa phương xây nhà cho gia đình A
Sáng.

Đại diện Công ty TNHH Sản xuất Duy Lợi (trái) trao tiền ủng
hộ gia đình ông A Sáng.

Trước đó, một nhóm PV các báo Pháp Luật
TP.HCM, VnExpress, Tuổi Trẻ, Người Lao Động
đã băng rừng vào tận nơi để viết bài về gia đình A
Sáng và trao 25,5 triệu đồng do các nhà báo và
cộng đồng Facebook đóng góp giúp đỡ gia đình
anh.
Như vậy, mơ ước ra khỏi rừng để ổn định
cuộc sống và để con cái được đi học, được giao
lưu với cộng đồng của vợ chồng A Sáng sẽ thành
hiện thực trong một ngày gần đây.
Trân Chính/ Pháp luật TP.HCM.- 2014.- Số 174
(ngày 3 tháng 7).- Tr.11

_________________________________________

Bắt đầu phát điện 24 giờ mỗi ngày tại huyện đảo Phú Quý
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.

Một góc đảo Phú Quý. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

T

heo Công ty Điện lực Bình Thuận, bắt đầu từ
ngày 1/7, công ty bắt đầu tăng thời gian phát
điện tại huyện đảo Phú Quý từ 16 giờ lên 24
giờ/ngày.
Ông Huỳnh Văn Hưng, Bí thư Huyện ủy kiêm
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quý, Bình
Thuận, cho rằng việc thực hiện giá bán điện bằng
với đất liền từ ngày 1/6/2014 và nâng thời gian sử
dụng điện từ 16 giờ/ngày lên 24 giờ/ngày bắt đầu
từ 1/7 đối với đảo Phú Quý là bước ngoặt mang
tính lịch sử.

Để kịp tiến độ phát điện 24 giờ/ngày tại huyện
đảo Phú Quý, Công ty Điện lực Bình Thuận đã đẩy
nhanh tiến độ hoàn thành đưa vào vận hành 2
máy diesel mới công suất 1000kW; đồng thời tăng
cường tạm thời lực lượng đã có kinh nghiệm vận
hành diesel từ đất liền ra và tuyển nhân sự mới
gửi đi đào tạo nghiệp vụ vận hành nguồn diesel tại
trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh
để đảm bảo vận hành ổn định lâu dài.
Ngoài ra, Công ty Điện lực Bình Thuận cũng
đang lập đề án tiếp tục tăng quy mô công suất nhà
máy diesel thêm 2MW trong năm 2015; lắp đặt 2
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... Mặt khác, Công ty đầu tư
nâng cấp toàn bộ hệ thống lưới điện trung hạ thế
trên đảo để đảm bảo cung cấp điện ổn định, đáp
ứng nhu cầu điện phát triển sản xuất, tiêu dùng
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dân cư trên đảo sau khi tăng thời gian phát điện
lên 24 giờ.
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. Giá điện quá cao đã khiến nhiều doanh nghiệp
chuyển cơ sở sản xuất vào trong đất liền. Triển
khai thực hiện Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg
ngày 07/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu
từ 1/6/2014, Công ty Điện lực Bình Thuận áp dụng
giá bán điện tại đảo Phú Quý bằng với giá bán tại
đất liền.
Như vậy, theo tính toán của Tổng Công ty
Điện lực miền Nam, 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
của ngành điện miền Nam tăng lên 90 tỷ
đồng/năm. 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.

- 68 đất liền, không kết nối với lưới điện quốc gia. Thời
gian phát điện tại đảo là 16 giờ/ngày. Hiện tỷ lệ hộ
sử dụng điện trên đảo đạt 100%. Nguồn điện
chính tại đảo là nhà máy Diesel, với tổng công
suất 3MW. Việc vận hành nguồn diesel liên tục
phát sinh nhiều hư hỏng, phải thường xuyên sửa
chữa. Mặt khác, vật tư, thiết bị lưới điện hoạt động
trong môi trường nhiễm mặn cao nên nhanh chóng
xuống cấp. Do vậy, chi phí sản xuất và cung cấp
cấp điện tại đảo cao hơn nhiều so với đất liền,
không mang lại hiệu quả về mặt kinh doanh.
Ngoài ra, từ năm 2013 đảo có thêm nhà máy
phong điện với tổng công suất 6MW, gồm 3 tuabin.
Tuy nhiên, hiệu suất khai thác nhà máy phong điện
mới đóng góp khoảng 30% sản lượng điện trên
đảo.
Mai Phương // http://www.vietnamplus.vn/ .2014 (ngày 1 tháng 7)
Các báo cùng đưa tin: Sài Gòn giải phóng
số 13316, Tiền phong số 183, Lao động Số 151

Theo Công ty Điện lực Bình Thuận, đảo Phú
Qúy đang sử dụng nguồn điện tại chỗ do cách xa
_________________________________________

Phòng, chống biển xâm thực ở tỉnh Bình Thuận

VỪA CHỦ QUAN, VỪA BỊ ĐỘNG

T

ừ đầu năm 2014 đến nay, ở nhiều xã, phường
ven biển của tỉnh Bình Thuận, đặc biệt là xã
Tiến Thành, TP Phan Thiết, tình trạng biển xâm
thực diễn ra phức tạp khiến hơn 100 căn nhà của
ngư dân bị sập và cuốn trôi. Mặc dù vậy, công tác
phòng, chống biển xâm thực của chính quyền địa
phương và người dân vẫn rất thụ động. Việc bố trí
nơi tái định cư cho các hộ dân bị mất nhà bộc lộ
nhiều bất cập.

nhà, cách mép biển 50-60m, nhưng đến nay sóng
đã đánh sát móng nhà tôi rồi”.
Vào mùa triều cường, mưa, bão là thời điểm
biển xâm thực mạnh nhất. Sự cố lún sụt, sập nhà
thường xảy ra vào ban đêm. Đứng trên mỏm đất
chênh vênh bên căn nhà đổ nát vì biển xâm thực,
ông Lê Văn Hai ở thôn Tiến Đức nhớ lại: “Tôi
chuẩn bị đi ngủ thì bỗng thấy nền nhà sụt lún,
chuyển động mạnh. Hoảng quá, tôi chỉ kịp kêu vợ
và ôm con thoát nhanh ra khỏi nhà. Kể từ khi mất
nhà, gia đình tôi phải mượn đất của người
thân dựng tạm căn nhà bạt”.
Hộ ông Lê Văn Dương cũng bị biển xâm thực
mất nhà vào tháng 3-2014 khiến gia đình phải ở
trọ, mỗi tháng mất 700.000 đồng. Anh Nguyễn
Ngọc Lâm người dân địa phương chia sẻ: “Lo nhất
là những ngày chúng tôi đi biển, ở nhà chỉ còn
mấy đứa trẻ, nếu bị biển xâm thực thì nguy hiểm
lắm…”.

Nhiều căn nhà ở thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành bị sụp đổ,
cuốn trôi vì biển xâm thực.

Ảnh hưởng của cơn bão số 2 - Rammasun từ
trung tuần tháng 7 năm nay khiến một số nhà dân,
cồn cát… tại thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành tiếp tục
bị sụt, xói lở nhiều. Bà Lê Thị Dưỡng, ngụ thôn
Tiến Đức, than thở: “Sóng lớn, triều cường làm
căn nhà của gia đình tôi nghiêng, lún, không biết
có trụ qua được mùa mưa, bão năm nay không?
Cách đây 2 năm, phía trước nhà tôi còn có 6 ngôi

Theo thống kê của UBND xã Tiến Thành, từ
năm 2011 đến nay, nước biển xâm thực tuy chưa
gây thương vong về người nhưng đã cuốn trôi 190
ngôi nhà và nhiều tài sản khác. Bình Thuận có hơn
190 km bờ biển thì chỉ từ năm 2013 đến nay đã có
gần 70km bờ biển, cửa sông bị xói lở, ăn sâu vào
đất liền từ 70m đến 150m, làm mất gần 100ha đất,
hơn 1.100 hộ dân mất nhà cửa, trong đó, xã Tân
Phước (thị xã La Gi), xã Tiến Thành, phường Đức
Long thuộc TP Phan Thiết… là những địa phương
bị thiệt hại nặng nề nhất. Hiện thôn Tiến Đức có 30
căn nhà của dân hầu hết là xây dựng không kiên
cố, chỉ cách biển từ 1 đến 4m, nguy cơ bị xâm
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thực rất cao. Mặc dù vậy nhưng khi đi dọc bờ biển,
chúng tôi nhận thấy, nhiều hộ dân vẫn không hề
đóng cọc, đắp bao cát che chắn, chống đỡ; các
ngôi nhà cũng không được chằng, chéo, gia cố…
Công tác thông tin dự báo tình hình thời tiết và
cảnh báo biển xâm thực của địa phương đến với
ngư dân cũng không thường xuyên, thiếu cập
nhật.
Anh Nguyễn Văn Thân ở thôn Tiến Đức bày
tỏ: “Gia đình kinh tế còn khó khăn, hàng ngày tôi
phải đi đánh bắt hải sản bằng thuyền thúng từ sớm
đến tối mới về nên cũng chẳng có thời gian nào để
theo dõi thời tiết, cập nhật dự báo biển xâm thực”.
Ông Tống Duy Mạnh, Chủ tịch UBND xã Tiến
Thành, cho biết: “Chúng tôi cũng đã tuyên truyền
vận động nhưng người dân nhận thức còn hạn
chế nên vẫn chủ quan, trong khi khả năng của địa
phương cũng có hạn”.
Biến đổi khí hậu, nước biển dâng cao đã làm
đảo lộn cuộc sống của ngư dân ven biển. Cho đến
nay, tỉnh Bình Thuận mới tổ chức kè được hơn
12.000m bờ biển kiên cố và 1.500m kè tạm. Theo
dự báo của ngành chức năng, mùa mưa, bão năm
nay, Bình Thuận sẽ có khoảng 400 căn nhà của
dân có nguy cơ bị sóng biển cuốn trôi. Ông
Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình
Thuận cho biết: “Tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hội
nghị đề ra các biện pháp, đồng thời chỉ đạo ngành
chức năng xây dựng dự án, kế hoạch phòng
chống, nhưng kinh phí còn khó khăn. Để bảo đảm

- 69 khu tái định cư, tỉnh cũng đã chỉ đạo di dời và cấp
đất cho các hộ dân bị mất nhà tại một số xã ở TP
Phan Thiết, thị xã La Gi”.
Tuy nhiên, qua tìm hiểu của chúng tôi, phần
lớn người dân nơi đây đều sống bằng nghề đi
biển, trong khi các khu tái định cư lại bố trí cho
người dân mất nhà ở thôn Tiến Đức về ở thôn
Tiến Bình, xã Tiến Thành là địa bàn rừng núi, nên
nhiều người dân không muốn di dời. Hơn nữa, tại
các khu tái định cư, cơ sở vật chất về điện, nước
sinh hoạt, đường giao thông cũng còn hạn chế.
Chính vì vậy, nhiều người dân khi bị biển xâm thực
mất nhà, họ tìm cách ở lại bằng nhà bạt, nhà tôn
tạm, hoặc thuê nhà, ở chung với người thân chứ
không đến nơi được bố trí tái định cư...
"Cuộc chiến" chống biển xâm thực bảo vệ tính
mạng, tài sản của ngư dân ven biển ở Bình Thuận
đang thực sự cam go. Việc đầu tư kiên cố hóa các
công trình bờ kè chống xâm thực đòi hỏi nguồn
kinh phí lớn, phải có sự hỗ trợ từ Trung ương,
không thể tiến hành trong một sớm một chiều. Tuy
nhiên, các địa phương hoàn toàn có thể chủ động
trong dự báo tình hình, đẩy mạnh tuyên truyền vận
động nhân dân di dời, điều chỉnh quy hoạch các
khu tái định cư, hỗ trợ người dân tái sản xuất ổn
định cuộc sống. Không thể đổ lỗi vì thiếu kinh
phí nên cứ để tình trạng biển xâm thực kéo dài,
gây nhiều thiệt hại.
Duy Hiển/ Quân đội nhân dân.- 2014.- Số
19178 (ngày 28 tháng 8).- Tr.8
________________________________________

XÓA TẢO HÔN BẰNG HƯƠNG ƯỚC THÔN

H

ương ước thôn quy định “Nam phải đến tuổi biết
suy nghĩ, biết làm ăn, làm nhà, phát rẫy và tự cất
nhà cho mình thì mới được lấy vợ. Nữ phải biết nấu
cơm, giặt giũ, chăm sóc con cái, dệt vải… thì mới
được cưới chồng”.

kết hôn, sinh con đẻ cái sớm nên cái nghèo cái khổ ,
thiếu đói cứ đeo đẳng họ quanh năm suốt tháng.
Trước vấn nạn tảo hôn sớm, chính quyền xã đã
ra sức vận động, tuyên truyền và xử phạt nhưng
không thể giải quyết triệt để. Bà con dân bản vẫn
chưa thông hiểu được hậu quả của việc lấy chồng,
sinh con đẻ cái sớm nên tình trạng tảo hôn còn tăng
cao, đời sống kinh tế thôn bản càng đói nghèo, lạc
hậu.

Người dân hưởng ứng và tự nguyện thực hiện hương ước
của thôn - Ảnh: Tiểu Thiên

Cái nghèo đeo đẳng vì tảo hôn
Thôn Tân Quang vốn là thôn vùng sâu, vùng xa
của xã Sông Phan, H.Hàm Tân (Bình Thuận). Thôn
có 309 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu, trong đó
chủ yếu là người dân tộc Rắc lây, K’ho, Chăm... Tập
tục sinh hoạt của đồng bào nơi đây là thường xuyên

Đường liên thôn được trải nhựa nhờ xây dựng nếp sống
mới - Ảnh: Tiểu Thiên

“Bảo bối” hương ước thôn
Trong lúc chính quyền đang “đau đầu” vì chưa
tìm ra lời giải cho “bài toán” tảo hôn thì ở địa phương
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đã có sáng kiến áp dụng hương ước, quy ước của
làng để ràng buộc con em mình. Nhờ “bảo bối”
hương ước, quy ước mà gần 4 năm nay nạn tạo hôn
ở thôn Tân Quang được đẩy lùi.
Chị Nguyễn Thị Chiêu, (40 tuổi, thôn Tân Quang)
chia sẻ: “Nghèo khổ lắm rồi, không đẻ nhiều nữa đâu.
Vợ chồng tui có 2 đứa con gái lớn hơn 18 tuổi rồi
nhưng không gả sớm đâu, để cho nó có công việc ổn
định rồi mới cho cưới”.
Tìm gặp lãnh đạo thôn để tìm hiểu về “bảo bối”
giúp xóa nạn tảo hôn, ông Lê Xuân Dâm, Bí thư chi
bộ thôn Tân Quang cười khà khà: “Ngày trước thôn
có nhiều đôi kết hôn trước 18 tuổi, sinh con sớm mà
nghèo quá không nuôi nổi nên xảy ra mâu thẫn rồi ly
hôn. Nay nhờ thôn áp dụng thêm hương ước,quy
ước để giáo dục nên bà con đã tự nhận thức được
những tác hại của việc tảo hôn, từ đó loại bỏ dần thói
quen lấy vợ, lấy chồng sớm”.
Nói thì dễ nhưng để làm được là cả một sự nỗ
lực của toàn thôn. Cán bộ thôn, những người có uy
tín trong làng cùng toàn thể bà con đã phải nhiều lần
họp bàn để thống nhất xây dựng hương ước, quy
ước thôn. “Thôn làng quy định, trai phải đến độ tuổi,
biết suy nghĩ, biết làm ăn, biết làm nhà, phát rẫy, tự
cất nhà cho mình mà không nhờ đến sự giúp đỡ thì

- 70 mới được lấy vợ. Nữ phải biết nấu cơm, giặt giũ,
chăm sóc con cái, dệt vải, … thì mới được cưới
chồng”, ông Dâm giải thích.
Nếu để xảy ra nạn tảo hôn thì nhà trai hoặc nhà
gái phải chịu phạt và đền bù “danh giá” cho người bị
bỏ. Những người làm chủ hôn, đứng ra chứng kiến
cuộc hôn nhân cũng phải chịu “trách nhiệm liên đới”
cho sự tan vỡ trong hôn nhân của hai vợ chồng.
Ngoài ra, những trường hợp ngoại tình, “lăng
nhăng” thì làng sẽ phạt vạ rồi mới đưa ra pháp luật
xử lý. Do bị phạt vạ nặng nên thanh niên làng cũng
“sợ” khiến tình trạng ngoại tình cũng giảm hẳn. Nhờ
vậy mà bộ mặt thôn Tân Quang dần dần được đổi
mới. Đường giao thông nông thôn được đổ bê tông
láng bóng khắp thôn, trẻ em được chăm sóc sức
khỏe, được đến trường và học hành đầy đủ. Đời
sống kinh tế thôn có nhiều khởi sắc hơn.
Ông Nguyễn Quốc Hưng, Bí thư Đảng ủy xã
Sông Phan chia sẻ: “Đây là một cách làm hay rất cần
được nhân rộng để tiến tới đẩy lùi và xóa bỏ nạn tảo
hôn, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào
dân tộc vùng sâu, vùng xa”.
Tiểu Thiên/ Thanh niên.- 2014.- Số 189
(ngày 8 tháng 7).- Tr.21

_________________________________________

Hai đoàn tàu Sài Gòn - Phan Thiết tạm ngừng hoạt động

N

gày 7-7, ông Nguyễn Văn Thành – Trưởng ga
Sài Gòn, cho biết từ ngày 8-7 hai đoàn tàu PT3,
PT4 chạy tuyến Sài Gòn – Phan Thiết sẽ bắt đầu tạm
ngừng hoạt động và chưa biết khi nào bắt đầu hoạt
động lại. Lý do là ga Sài Gòn đang thực hiện nâng
cấp, thi công một số hạng mục.
Theo đó, từ 8-7, những hành khách đã mua vé
tàu PT4 đi từ Sài Gòn ra Phan Thiết sẽ được hoàn
tiền vé tàu, vé xe nếu có kèm theo xe máy, hoặc nếu
khách có nhu cầu đi tàu thì ga Sài Gòn ưu tiên bán
vé tàu SPT2 chạy từ Sài Gòn lúc 6g50 sáng hôm
sau. Những hành khách không đi kèm với xe máy sẽ
được chuyển sang tàu SQN2 chạy lúc 19g25 từ ga

Sài Gòn đến ga Bình Thuận. Khi đến ga Bình Thuận
sẽ có ô tô đưa khách đến ga Phan Thiết.
Còn đối với hành khách đã mua vé tàu PT3 đi từ
ga Phan Thiết vào Sài Gòn, nhà ga sẽ trả lại tiền
hoặc đối với những hành khách đi kèm xe máy thì ga
Phan Thiết sẽ ưu tiên bán vé tàu SPT1 chạy từ Phan
Thiết lúc 13g10 ngày hôm sau. Hành khách khi được
chuyển chỗ sẽ không bị thu tiền chênh lệch.
Đại Việt // http://tuoitre.vn/ .- 2014
(ngày 7 tháng 7)
Các báo cùng đưa tin: Giao thông Số 108,
Công an nhân dân số 3268/ Gia đình xã hội số 81

_________________________________________

YÊU CẦU DỪNG XÂY KHÁCH SẠN VƯỢT TẦNG

N

gày 18-8, ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Bình Thuận, có công văn gửi Sở Xây
dựng, yêu cầu thông báo cho chủ đầu tư dừng ngay
các hoạt động xây dựng tại công trường xây dựng
Khu du lịch Đồng Ngân tại phường Hàm Tiến, TP
Phan Thiết.
Công văn giao Sở Xây dựng phối hợp với các sở
KH&ĐT, TN&MT và UBND TP Phan Thiết rà soát vụ
việc, nêu rõ các sai phạm của Công ty TNHH Đồng
Ngân, đề xuất hướng giải quyết trước ngày 20-8.
Theo đó, buộc Công ty TNHH Đồng Ngân “cắt ngọn”
phần xây dựng trái phép (từ bốn tầng nhưng xây lên
bảy tầng) hoặc cho điều chỉnh chức năng sang đầu
tư xây dựng khách sạn để tiếp tục đầu tư theo hiện
trạng.

Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Coco Mũi Né
(Hàm Tiến, TP Phan Thiết) do Công ty TNHH Đồng
Ngân làm chủ đầu tư, sau đó sang lại cho Tập đoàn
khách sạn Mường Thanh. Dự án được cấp giấy phép
xây dựng bốn tầng nhưng Tập đoàn Mường Thanh
đã xây cao tới bảy tầng. Ngày 8-7, UBND phường
Hàm Tiến đã đình chỉ thi công và Sở Xây dựng xử
phạt Đồng Ngân 50 triệu đồng, tạm dừng thi công.
Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn tiếp tục thi công hoàn thiện
phần xây dựng vượt phép.
Dư luận ở Bình Thuận cho rằng chủ đầu tư phớt
lờ các quyết định của địa phương vì Bình Thuận sẽ
cấp phép theo hiện trạng xây dựng như chuyện đã
rồi.
Phương Nam/ Pháp luật Tp.HCM.- 2014.- Số 221
(ngày 19 tháng 8).- Tr.6
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UBND tỉnh Bình Thuận thắng kiện, nhiều người được thưởng

L

iên quan đến vụ thắng kiện Công ty South
Fork, chủ tịch UBND Tỉnh Bình Thuận vừa có
Quyết định tặng bằng khen cho 19 cá nhân và một
công ty luật.
Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bình Thuận cũng có
tờ trình đề nghị Thủ tướng chính phủ tặng bằng
khen cho 7 cá nhân và 1 tập thể.

đầu tư xây dựng gì trên khu đất dự án được giao.
Công ty này lấy lý do đất đã cấp cho Công ty
Đường Lâm khai thác titan nên đã dừng hẳn dự
án, đồng thời thuê Công ty luật Dardene & Boyd
(Mỹ) làm các thủ tục khởi kiện UBND tỉnh Bình
Thuận ra Trọng tài Quốc tế vào ngày 18- 11- 2010.

Các cá nhân và tập thể này được tặng bằng
khen vì đã có nhiều nỗ lực, thành tích góp phần
giúp UBND tỉnh Bình Thuận thắng kiện ông
Michael Lee Mckenzine, chủ khu du lịch South
Fork.
Cuối năm 2004, Công ty South Fork (Mỹ) được
Bộ Kế hoạch - Đầu tư cấp phép đầu tư vào dự án
du lịch tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh
Bình Thuận với tổng diện tích lên tới 600 ha.
Giai đoạn1 của dự án, UBND tỉnh Bình Thuận
đã giao cho Công ty South Fork hơn 330 ha đất và
yêu cầu South Fork phải hoàn thành vốn pháp
định tại Việt Nam trong vòng 3 tháng. Sau 5 tháng
kể từ ngày ký quyết định giao đất mà Công ty
South Fork chưa triển khai dự án, UBND tỉnh Bình
Thuận sẽ thu hồi quyết định giao đất trước đó.
Tháng 7-2007, UBND tỉnh Bình Thuận đã cấp
phép cho Công ty Đường Lâm khai thác titan trên
diện tích 120 ha trong khu vực dự án du lịch của
Công ty South Fork.
Đến tháng 5-2010, khi UBND tỉnh Bình Thuận
kiểm tra thì Công ty South Fork vẫn chưa triển khai
_________________________________________

Khu đất mà UBND tỉnh Bình Thuận thu hồi sau khi giao cho
Công ty South Fork

Tháng 7-2013, HĐTT quốc tế đã tổ chức phiên
họp giải quyết vụ tranh chấp tại Hồng Kông.
Tháng 12-2013, HĐTT đã ra phán quyết chấp
nhận các lập luận của Việt Nam, bác bỏ tất cả các
yêu cầu khởi kiện của ông McKenzie, buộc ông
McKenzie phải thanh toán toàn bộ các chi phí mà
Việt Nam phải chịu khi tham gia vụ kiện (1,6 triệu
USD).
// http://nld.com.vn/ .- 2014 (ngày 30 tháng 7)

NGÀN HỘ DÂN PHẢI BƠI SÔNG ĐỂ CANH TÁC
Bến đau thương…
Bến Cây Gáo là bến sông nằm ở thôn Suối Máu,
xã Tân Hà. Mùa khô, khúc sông Bến Gáo phẳng lặng
và cạn dòng, người dân có thể lội qua sông. Còn vào
mùa mưa, con sông Dinh hung dữ đến cuồng nộ, đột
ngột kéo lũ từ thượng nguồn về, cướp đi sinh mạng
của 13 người dân xấu số ở 2 thôn Suối Máu và Đông
Thanh của xã Tân Hà.

Ông Trần Bá Kim vẫn hằng ngày bơi qua dòng sông Dinh
để canh tác và chăn bò.

S

ống ở bên này sông Dinh, nhưng “cái ăn” lại nằm
bên kia sông, mỗi ngày có đến cả ngàn hộ dân xã
Tân Hà (huyện Hàm Tân) phải tìm đủ mọi cách, từ đi
xuồng, đi thuyền thúng, đến việc phải bơi qua sông
Dinh để canh tác hoa màu và chăn nuôi. Và để có
được cái ăn đó, trong 7 năm liên tiếp, đã có 13 người
thiệt mạng do bị lũ cuốn trôi, trong đó có cả những
cháu học sinh ra đồng để giúp cha mẹ. Bến Cây Gáo
- nơi đã xảy ra nhiều cái chết thương tâm do nước
cuốn trôi - đã được người dân đổi tên thành bến “đau
thương”.

Đã tròn 9 năm ngày ông Trần Bá Kim (60 tuổi,
ngụ thôn Đông Thanh, xã Tân Hà) mất đi 2 người con
gái là Trần Thị Diệu Huyền (SN 1985) và Trần Thị
Thùy Trang chỉ trong vòng một ngày. Trong lúc cố
gắng lội vượt sông vào lúc trời nhập nhoạng tối thì
một cơn lũ bất ngờ từ thượng nguồn đổ ập xuống,
khiến cả hai bị cuốn trôi trong chớp mắt. Ông Kim nói
rằng, để lo có cái ăn, cái mặc, bà con chỉ còn cách
“chống chèo” cố gắng qua lại.
Năm 1999, một cơn lũ lớn đã cuốn trôi hai vợ
chồng nông dân khi đang băng qua sông Dinh. Năm
2003, ba mẹ con bà Huỳnh Thị Mỹ Lệ tranh thủ lúc
nước cạn đánh xe bò lội qua sông thì bất ngờ lũ trên
thượng nguồn đổ xuống, đánh lật úp và cuốn trôi
chiếc xe bò cùng bà Lệ và người con gái Phan Thị Lý
Huỳnh.
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- 72 dân thì có đến 70% các hộ dân phải sang bên kia
sông để canh tác, trung bình mỗi hộ có 2-3 người.
Ông Trần Hữu Thành – Phó Chủ tịch UBND huyện
Hàm Tân - cho biết: Trước đây, huyện đã đầu tư một
chiếc xuồng gỗ làm phương tiện đi lại qua sông,
nhưng chỉ được 7 năm thì đã bị mục nát, hư hỏng.

Ông Kim nhận phần cơm từ con trai để đưa sang bên kia
sông cho vợ

Cần lắm một con thuyền!
Hiện nay, phương tiện đi lại, canh tác của người
dân hai thôn Suối Máu và Đông Thanh đều là tự túc,
chỉ có một vài người dân có thuyền thúng để băng
sông, một số khác thì đi xuồng của ông Phạm Đức
Thành tự đóng. Gần 14 năm lái đò trên bến Cây Gáo,
vì chứng kiến nhiều cái chết quá thương tâm nên ông
đã vay tiền từ ngân hàng và bỏ thêm một ít để mua
cái xuồng. Người già và trẻ nhỏ ông chở miễn phí, ai
có tiền đưa bao nhiêu ông nhận bấy nhiêu, không đòi
hỏi.

Tỉnh Bình Thuận đã xin ngân sách được 10 tỉ
đồng để xây dựng cầu qua sông Dinh, mọi thủ tục để
triển khai dự án đã chuẩn bị xong thì “đùng” một cái
nguồn vốn 10 tỉ đồng này lại được chuyển qua để
mua xe cứu thương phục vụ hệ thống bệnh viện
tuyến huyện. Tỉnh phải đổi phương án tự xây dựng
cầu. Phương án ban đầu là sẽ xây dựng một chiếc
cầu treo “bề thế” cho người dân, nhưng số tiền vận
động quá lớn nên chuyển qua việc xây dựng một
chiếc cầu bêtông có mặt cắt 4-5m, số tiền thực hiện
cây cầu này cũng khoảng 7 tỉ đồng.
UBND huyện Hàm Tân cũng đang “đau đầu”
trong việc tìm nguồn kinh phí. Trước mắt, người dân
cần là một chiếc thuyền bằng chất liệu composite
trong khi đợi xây cầu. Một chiếc thuyền như thế có
thể từ 70 – 100 triệu đồng, chưa kể mua áo phao. Khi
có thuyền rồi, chúng tôi sẽ cử ông Thành đi học lái
tàu và giao phương tiện cho ông quản lý, bảo quản”.
Hà Anh Chiến // http://laodong.com.vn/ .- 2014
(ngày 25 tháng 8)

Ông Nguyễn Quang Hoàng – cán bộ địa chính xã
Tân Hà - cho biết: Xã Tân Hà có khoảng 1.300 hộ

_________________________________________

CHÌM TÀU TRÊN VÙNG BIỂN KÊ GÀ, 16 NGƯỜI MẤT TÍCH

2

1 giờ 30 ngày 8-7, ông Phạm Hùng Tân, Chánh
Văn phòng Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão và
Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận xác nhận tàu
BTH96984 TS đã chìm làm 16 thuyền viên trên tàu
mất tích vào lúc 17 giờ cùng ngày.

Rất nhiều vợ con của các thuyền viên trên con
tàu xấu số đổ về cảng Phan Thiết để nghe ngóng tình
hình. Đến 22 giờ cùng ngày, gió vẫn giật mạnh và
mưa lớn nên việc tìm kiếm trên biển trong đêm gặp
rất nhiều khó khăn.

Địa điểm tàu bị chìm được xác định ở vùng biển
Nam Kê Gà, cách Phan Thiết khoảng 27 hải lý. Được
biết tàu trên do ông Bùi Văn Toàn ở khu phố 2,
phường Đức Nghĩa, TP Phan Thiết làm chủ, đi đánh
bắt xa bờ ở vùng biển Trường Sa trên đường trở về
thì gặp nạn.

Ngày 8-7, Đồn biên phòng Rạch Gốc (Bộ đội
biên phòng tỉnh Cà Mau) cho biết đơn vị đã cứu hộ
sáu thuyền viên và kéo tàu cá BT 95614 TS vào bờ
an toàn. Rạng sáng cùng ngày, thuyền trưởng tàu BT
95614 TS xin được hỗ trợ vì tàu gãy chân vịt và có
nguy cơ bị chìm. Đồn biên phòng đã trưng dụng tàu
cá, điều sáu cán bộ cùng chiến sĩ ra biển cứu nạn
thành công...

Vùng biển Bình Thuận thời tiết xấu nên ảnh
hưởng khá lớn đến công tác tìm kiếm. Bộ Chỉ huy Bộ
đội biên phòng tỉnh Bình Thuận cũng đã cử hai tàu
cứu nạn trực chỉ ra hiện trường và kêu gọi các tàu
đang ở gần tọa độ trên tham gia tìm kiếm.

Phương Nam, Lê Khoa // http://plo.vn/ .- 2014
(ngày 9 tháng 7)

________________________________________

XÂY NHÀ CHO MẸ THUYỀN VIÊN MẤT TÍCH Ở BÌNH THUẬN

S

đánh chìm giữa vùng biển cách mũi Kê Gà chừng 28
hải lý. Các lực lượng cứu hộ chỉ cứu được 13 người,
một thuyền viên đã tìm thấy thi thể.

Căn nhà trị giá 35 triệu đồng, dự kiến sẽ hoàn
thành trong 20 ngày. Anh Thảo là lao động duy nhất
nuôi mẹ già.

Hiện nay vẫn còn 5 thuyền viên mất tích, trong
đó có anh Thảo. Trước đây, Báo Thanh Niên đã trao
hỗ trợ 3 triệu đồng/thuyền viên mất tích và 1 triệu
đồng/thuyền viên được cứu sống ngay sau khi sự
việc xảy ra.

Ngày 8.7 vừa qua, anh Thảo cùng 18 thuyền viên
khác gặp nạn trên tàu cá BTh 96984-TS, bị sóng

Quế Hà/ Thanh niên.- 2014.- Số 207
(ngày 26 tháng 7).- Tr.12

áng 25.7, đại diện Báo Thanh Niên và Công ty
TNHH doanh thương Việt Nhật (TP.HCM) đã
khởi công xây nhà cho bà Đinh Thị Dậu (76 tuổi)
là mẹ của thuyền viên Nguyễn Văn Thảo (ở P.Đức
Thắng, TP.Phan Thiết, Bình Thuận).
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13 ngư dân bị nạn tại vùng biển Kê Gà đã được cấp cứu an toàn

T

ối 9/7, 13 ngư dân trên tàu BTh 96984 TS bị chìm tại
vùng biển Kê Gà (huyện Hàm Thuận Nam, Bình
Thuận) đã được đưa vào bờ và sau đó đã được đưa
thẳng đến bệnh viện Phan Thiết cấp cứu.
Do ngâm mình khá lâu trong nước biển lạnh cùng
với sóng to nên tình trạng sức khỏe của các ngư dân rất
yếu.

Hải (thành phố Phan Thiết) để ngóng chờ thông tin từ
lực lượng cứu hộ gửi về.
Đối với 6 ngư dân còn mất tích trên biển, Ủy ban
Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các tàu cứu hộ cứu nạn phối
hợp cùng với ngư dân tiếp tục tìm kiếm trên phạm vi
rộng hơn.

Tại bệnh viện, các bác sỹ đã tích cực hồi sức và
làm ấm cơ thể cho các ngư dân. Sau khi được cấp cứu
khẩn trương, nhiều ngư dân đã trò chuyện được với
người thân của mình.

Xúc động khi được trở về an toàn, ông Bùi Văn
Toàn, thuyền trưởng tàu BTh 96984 TS cho biết do thời
tiết xấu nên các thuyền viên trên tàu không xoay xở kịp.
Sau khi tàu chìm ông và các thuyền viên đã lênh đênh
18 giờ dưới dòng nước biển lạnh.

Ngay khi đưa các thuyền viên vào đất liền, lãnh đạo
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận và thành phố Phan
Thiết đã đến thăm hỏi, động viên các ngư dân; đồng thời
hỗ trợ những ngư dân bị nặng là 2,5 triệu đồng và nhẹ là
2 triệu đồng.

Như tin đã đưa, vào chiều tối 8/7, tàu BTh 96984
TS đang đánh bắt tại tọa độ 10 0 29’30’’ Vĩ độ Bắc-108 0
6’30’’ Kinh độ Đông thì bị chìm. Vị trí tàu chìm được xác
định cách Mũi Điện Kê Gà 15 hải lý về hướng Đông
Nam.

Đại tá Nguyễn Văn Thoa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ
Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết hiện
thời tiết tại khu vực xảy ra sự cố đang rất xấu, có xuất
hiện sương mù nhưng các đơn vị tham gia tìm kiếm cứu
hộ cứu nạn vẫn tiếp tục tìm kiếm 6 ngư dân còn lại.
Phạm vi tìm kiếm cứu nạn đang được mở rộng hơn.

Khi tàu ra khơi đánh bắt thì trên tàu BTh 96984 TS
chỉ có 16 ngư dân, trong quá trình đánh bắt thì có 3 ngư
dân từ tàu khác chuyển qua tàu BTh 96984 TS, nên trên
tàu có 19 ngư dân khi bị chìm.

Đến tối 9/7, hàng nghìn người dân và thân nhân
của các ngư dân trong vụ chìm tàu tại vùng biển Kê Gà
(huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận) vẫn tập trung rất
đông tại bệnh viện Phan Thiết và Đồn Biên phòng Thanh

Tàu BTh 96984 TS do ông Bùi Văn Toàn ở khu phố
2, phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết làm thuyền
trưởng. Tàu có công suất 380 CV, chuyên hành nghề
vây rút chì.
Nguyễn Thanh // http://www.vietnamplus.vn/ .- 2014
(ngày 9 tháng 7)

_________________________________________

TẠM NGỪNG DỰ ÁN HÚT CÁT, GIỮ LẠI BÃI TẮM CHO DÂN

N

gày 30-6, UBND tỉnh Bình Thuận có công văn
gửi các sở, ngành liên quan đến tình hình nạo
vét cát tại cửa biển Hồ Lân, Tân Thắng, Hàm Tân
của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập
khẩu Đại Nam Việt khiến hàng trăm người dân bao
vây phản đối vào các ngày 30-5 và 1-6.
Theo đó, không có tình trạng hồ tôm, nhà dân bị
sạt lở khi công ty này nạo vét thông luồng lấy cát bán
cho các tàu nước ngoài. Tuy nhiên, việc thực hiện dự
án của công ty này thời gian qua chưa đúng quy
định, chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết. Cụ
thể đã hết thời gian thuê đất thực hiện dự án, chưa
có biện pháp bảo vệ môi trường, chưa đóng kè bảo
vệ để chống sạt lở. Đặc biệt công ty này cũng chưa

đăng ký khối lượng thu hồi khoáng sản, chưa thông
báo công khai cho người dân về dự án. Do đó khi thi
công, nhiều hộ dân ở xung quanh sợ bị sạt lở nên
bức xúc dẫn đến phản ứng. Trước mắt, tỉnh đã tạm
ngừng dự án để thực hiện bổ sung đầy đủ các thủ
tục. Ngoài ra phải điều chỉnh thiết kế, khoanh trừ bãi
tắm ra khỏi phạm vi dự án.
Theo UBND tỉnh Bình Thuận, về trách nhiệm
quản lý, Sở Xây dựng, UBND huyện Hàm Tân và
UBND xã Tân Thắng thiếu thường xuyên phối hợp
kiểm tra giám sát dự án là chưa thực hiện đúng theo
chỉ đạo của UBND tỉnh.
Phương Nam/ Pháp luật TP.HCM.- 2014.- Số 172
(ngày 1 tháng 7).- Tr.4

_________________________________________

Vụ “trùm cát lậu nguyên là Giám đốc Sở Tư pháp”:

PHÁT HIỆN THÊM 2 ĐIỂM KHAI THÁC CÁT LẬU

N

gày 29.6, lãnh đạo Sở TN-MT Bình Thuận dẫn
đầu đoàn công tác gồm đại diện Phòng Cảnh sát
kinh tế, Cảnh sát môi trường (Công an Bình Thuận)
đã đến thị sát vùng khai thác cát lậu của ông Trần
Văn Xê (nguyên Giám đốc Sở Tư pháp Bình Thuận)
tại khu vực thôn 2, xã Hàm Liêm (H.Hàm Thuận Bắc).
Đại diện Sở TN-MT và Công an tỉnh đã lập biên bản
hiện trường và phát hiện thêm hai điểm khai thác cát
trái phép khác gần đó.

tìm cách xử lý dứt điểm vụ khai thác cát lậu của ông
Trần Văn Xê. Trả lời Thanh Niên chiều qua, ông Hồ
Lâm, Phó giám đốc Sở TN-MT Bình Thuận, cho biết
sẽ tham mưu cho UBND tỉnh xử lý triệt để tình trạng
khai thác cát lậu tại Hàm Thuận Bắc, bất kể người
khai thác lậu là ai.
Quế Hà, Thanh Bình //
http://www.thanhnien.com.vn/ .- 2014 (ngày 30
tháng 6)

Theo kế hoạch, hôm nay (30.6), Sở sẽ có cuộc
làm việc với lãnh đạo UBND.H.Hàm Thuận Bắc để
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RẦM RỘ KHAI THÁC CÁT TRÁI PHÉP

S

áng 29-6, đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp
với chính quyền huyện Hàm Thuận Bắc, Bình
Thuận đã tới hiện trường kiểm tra tình trạng khai
thác cát xây dựng trái phép diễn ra rầm rộ tại xã
Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc.
Tại hiện trường, hàng chục ha mặt đất bị cày
xới, xe cuốc đào múc lấy cát để lại nhiều hố lớn
như những cái ao liền kề nhau. Rất nhiều ống
nhựa, xe ủi, xe cuốc phục vụ hút cát trái phép
được tập trung gần khu vực khai thác. Có xe cuốc
đang xúc cát khi thấy đoàn kiểm tra tới liền được
đưa đi ẩn nấp.
_______________________________________

Theo báo cáo của UBND huyện Hàm Thuận
Bắc, tại khu vực chân núi Bành, thuộc thôn 2, xã
Hàm Liêm có tới 4 khu vực đang xảy ra khai thác
cát trái phép với diện tích tác động khoảng 19 ha.
Đoàn kiểm tra đã đề nghị chính quyền huyện Hàm
Thuận Bắc tăng cường kiểm tra, giám sát. Đồng
thời mời các chủ đất lên để xử lý hành vi hoạt
động khai thác khoáng sản không có giấy phép và
xử lý hành vi hủy hoại đất theo quy định.
B.Long // http://nld.com.vn/ .- 2014
(ngày 29 tháng 6)

Tranh chấp mỏ Titan 6 triệu USD:

CƠ QUAN ĐIỀU TRA BỘ CÔNG AN ĐÃ VÀO CUỘC

X

oay quanh những dấu hiệu sai phạm xảy ra tại
Cty Khoáng sản Bình Thuận từ việc tranh chấp
mỏ titan 6 triệu USD, mới đây thông tin tại cuộc
họp báo thường kỳ của UBND tỉnh Bình Thuận cho
biết, vụ việc đã được bàn giao lại cho C46 (phia
Nam) - Bộ Công an thụ lý điều tra.
Đang điều tra, làm rõ các dấu hiệu sai phạm
Trước câu hỏi vì sao lại để vụ việc kéo dài
quá lâu mà vẫn chưa có kết luận cuối cùng, đại
diện của UBND tỉnh tiết lộ: Trong quá trình giải
quyết khiếu nại, tố cáo xung quanh việc quản lý,
khai thác mỏ titan tại Suối Nhum giữa ông Nguyễn
Thành Long, Chủ tịch Cty CP Đầu tư Khoáng sản
và Thương mại Bình Thuận (gọi tắt là Cty Khoáng
sản Bình Thuận) và bà Hoàng Thị Lý, thấy có dấu
hiệu vi phạm pháp luật nên Công an tỉnh đã đề
nghị UBND tỉnh thanh tra toàn diện quá trình hoạt
động của Cty này.
Ngày 14/3/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Bình
Thuận ra Quyết định thành lập Đoàn thanh tra liên
ngành, đến ngày 02/7/2013, UBND tỉnh có Kết
luận thanh tra số 159, trong đó giao Thanh tra tỉnh
chuyển Kết luận thanh tra và hồ sơ, tài liệu có liên
quan để Công an tỉnh Bình Thuận làm rõ.
Sau khi tiếp nhận hồ sơ vào ngày 16/7/2013,
Công an tỉnh đã nhanh chóng tiến hành giải quyết
vụ việc. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, xác
minh làm rõ đến tháng 10/2013, Cục CSĐT tội
phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ- Bộ
Công an có Công văn số 852/C46B(P10) yêu cầu
Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Thuận báo cáo
kết quả bước đầu, đồng thời bàn giao hồ sơ vụ
việc trên cho Cơ quan CSĐT, Bộ Công an (phía
Nam) để điều tra, xử lý. Nhưng đến nay Bộ Công
an vẫn chưa có kết luận chính thức. Gần một năm
trước, thông qua đơn tố cáo xoay quanh việc quản
lý, khai thác mỏ titan tại Suối Nhum (Bình Thuận),
báo chí đã lần lượt bóc tách, phanh phui hàng loạt
những bất ổn tại Cty Khoáng sản Bình Thuận, từ
đó phơi bày hàng loạt những dấu hiệu lừa đảo,

trốn thuế từ việc chuyển nhượng qua lại giữa các
cổ đông để sở hữu mỏ khoáng sản Suối Nhum.
Sau đó, theo một nguồn tin, bước đầu khi cơ
quan chức năng vào cuộc đã xác định ông Nguyễn
Thành Long (Chủ tịch HĐQT Công ty Khoáng sản
Bình Thuận, Chủ tịch HĐQT Công ty Hợp Long) đã
chuyển nhượng quyền khai thác mỏ titan Suối
Nhum thu lợi hơn 1,6 triệu USD và chuyển
nhượng căn biệt thự trên đường Trần Phú
(TP.HCM) trị giá 1 triệu USD. Khi chuyển nhượng,
Cty Hợp Long đã không xuất hóa đơn, không khai
báo đóng thuế thu nhập doanh nghiệp. Riêng đối
với việc bán quyền khai thác mỏ titan giá 3,3 triệu
USD hiện được cho là che giấu dưới dạng hình
thức “vay vốn” không tính lãi và đang được làm rõ.
Lộ thêm dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài
sản
Lật lại hồ sơ vụ lùm xùm tại Cty Khoáng sản
Bình Thuận: Năm 2007, ông Nguyễn Thành Long,
Chủ tịch HĐQT Cty CP TM và Đầu tư Hợp Long
(Cty Hợp Long) có bán mỏ titan Suối Nhum cho bà
Hoàng Thị Lý thông qua hợp đồng nguyên tắc và
hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác mỏ
(ngày 10/10/2008). Theo đó, ông Nguyễn Thành
Long đã nhận trước một khoản tiền được cho là
2,6 triệu USD gồm hợp đồng thỏa thuận góp vốn
và căn nhà số 12A đường Trần Phú, Phường 4,
Quận 5, Tp.HCM có giá 1 triệu USD của bà Lý.
Năm 2008, Cty Khoáng sản Bình Thuận được
thành lập từ 3 cổ đông gồm Cty Hợp Long đại diện
là ông Nguyễn Thành Long (góp 60% vốn điều lệ)
giữ quyền chủ tịch HĐQT; Cty liên doanh khoáng
sản Quốc tế Hải Tinh (gọi tắt là Cty Hải Tinh) do bà
Hoàng Thị Lý làm đại diện (góp 35% vốn điều lệ);
cổ đông cá nhân ông Nguyễn Ngọc Long (góp 5%
vốn điều lệ). Sau đó, bà Lý đã mua lại 5% cổ phần
của ông Nguyễn Ngọc Long và chính thức nắm
giữ 40% cổ phần.
Đến năm 2009, theo bà Hoàng Thị Lý, ông
Long đã bán dứt điểm mỏ titan suối Nhum (tức
60% vốn điều lệ) cho bà Lý (trị giá khoảng 60 tỷ
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đồng) nhưng được hợp thức hóa bằng hình thức
vay vốn trong 3 năm không lấy lãi từ năm 2009
đến 2012.
Ngoài ra, ông Long còn làm hợp đồng ủy
quyền cho bà Hoàng Thị Lý được toàn quyền quản
lý, điều hành và quyết định mọi vấn đề liên quan
đến hoạt động của Cty Khoáng sản Bình Thuận.
Thời hạn ủy quyền từ ngày 16/6/2009 đến ngày
12/12/2012.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy sau khi hết thời
hạn ngày 12/12/2012, Cty Hợp Long đã không
thực hiện các thủ tục chuyển nhượng toàn bộ cổ
phần của mình tại Cty khoáng sản Bình Thuận cho
bà Lý như đã thỏa thuận và cũng không hề trả tiền
cho bà Lý.
Ngược lại, vào ngày 23/3/2013, ông Nguyễn
Thành Long lại ủy quyền cho ông Nguyễn Vương
Nguyên và hàng loạt đối tượng lạ mặt đến công ty
Bình Thuận đập phá tài sản, đánh đuổi bảo vệ để
đòi quyền lợi cho 60% vốn điều lệ thuộc quyền sở
hữu của công ty Hợp Long với lý do hợp đồng ủy
quyền cho bà Hoàng Thị Lý ngày 16/6/2009 đã hết
hiệu lực !?
Không chỉ dừng lại đó, tại buổi làm việc với
PV, bà Hoàng Thị Lý đã cung cấp thêm các bằng
chứng mượn nợ khác rồi xù của ông Long như:
Tại Giấy giới thiệu đề ngày 02/10/2012 ông

- 75 Nguyễn Thành Long giới thiệu bà Phan Thị Đức
Huyền, chức vụ thủ quỹ công ty, đến nhận từ ông
Phan Đình Hiển số tiền vay 1 tỷ đồng. Bà Huyền
cũng đã ký xác nhận việc đã nhận đủ số tiền này.
Ngoài ra tại giấy nhận tiền ngày 24/11/2012 ông
Long đã xác nhận việc nhận số tiền 20.000 USD
với lý do: “lập thủ tục gia hạn giấy phép khai thác
mỏ Suối Nhum, Bình Thuận”. Cũng tại tờ giấy này
còn ghi thêm nội dung: ngày 10/12/2012 nhận 1 tỷ
đồng, phía dưới là chữ ký của Chủ tịch HĐQT Cty
Khoáng sản Bình Thuận Nguyễn Thành Long.
Dù việc nhận tiền được ghi nhận một cách chi
tiết, thế nhưng bà Lý cho biết sau khi nhận tiền
ông Nguyễn Thành Long đã không thực hiện đúng
theo nội dung của giấy nhận tiền là: lập thủ tục gia
hạn giấy phép khai thác mỏ Suối Nhum, Bình
Thuận? Và cho đến nay ông Long vẫn chưa chịu
hoàn trả lại số tiền trên.
Xâu chuỗi các tình tiết lại cho thấy, ông
Nguyễn Thành Long với hai vai trò Chủ tịch HĐQT
Cty Hợp Long, Chủ tịch HĐQT Cty Khoáng sản
Bình Thuận đã dần lộ rõ các dấu hiệu lừa đảo,
chiếm đoạt tài sản và là tâm điểm của những mâu
thuẫn, phức tạp, kiện tụng lùm xùm diễn ra tại Cty
Khoáng sản Bình Thuận trong suốt thời gian dài
vừa qua.
Ngọc Hoàng/ Nhà báo và công luận.- 2014.Số 32 (ngày 10 tháng 8).- Tr.14

_________________________________
Thi công QL1 qua Bình Thuận:

Nhà thầu "lơ" chuyện an toàn, tai nạn chực chờ

T

ình trạng các chủ đầu tư, nhà thầu “làm ẩu”,
không tuân thủ các quy định về bảo đảm trật tự
ATGT đã và đang làm cho tình hình ùn tắc và
TNGT trên tuyến QL1 qua địa bàn tỉnh Bình Thuận
ngày càng xấu.

cọc bê tông, những con mương lớn dọc hai bên
đường (do bị đào xới đất rồi để nguyên) vô tình trở
thành những cái bẫy đối với người đi đường.
Ông Huỳnh Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
Ban ATGT Bình Thuận cho biết, trong tổng số
185km QL1 chạy qua địa bàn, có 169 km đã được
bàn giao cho 3 chủ đầu tư gồm: Ban QLDA 1,
Tổng Công ty 319 và Công ty Cổ phần BOT QL1
Bình Thuận triển khai thi công đồng loạt để mở
rộng, nâng cấp tuyến đường này.
Trước khi triển khai thi công, Ban ATGT tỉnh
đã mời 3 chủ đầu tư cam kết thực hiện, thế nhưng,
trong quá trình thi công, các đơn vị đều không
chấp hành” - ông Thanh nói.

Thi công QL1 cả hai bên khiến lòng đường bị thu hẹp gây
mất ATGT

Nói không với quy định về an toàn...
Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông trên
tuyến QL1 qua Bình Thuận, nhiều đoạn đường do
thi công cả hai bên nên đã bị thu hẹp đáng kể. Hệ
thống hàng rào, biển báo, đèn tín hiệu cảnh báo…
thiếu trầm trọng. Đáng ngại nhất là những chiếc

Cũng theo ông Thanh các đơn vị thi công gần
như không “đoái hoài” đến việc tại các công
trường phải có biển cảnh báo, người hướng dẫn
giao thông, ban đêm phải có đèn quay báo hiệu,
phản quang; thi công trong đô thị phải có thêm
hàng rào chắn bằng tôn, còn ngoài đô thị phải có
cọc tiêu…
Thêm vào đó, một số nhà thầu thi công cùng
lúc cả hai bên đường làm lòng đường hẹp lại,
nhiều đoạn trước đây vốn dĩ 4 làn, giờ chỉ còn hai.
Quy định chiều dài đoạn thi công không quá 500m,
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mỗi đoạn cách nhau ít nhất 300m,… cũng bị đơn vị
thi công cố tình… phớt lờ.
Ùn tắc và tai nạn
Thời gian qua, không chỉ có Ban ATGT mà
CSGT và TTGT đã nhận được nhiều ý kiến phản
ánh của người dân về những bất cập trên tuyến
QL1. Nhiều vụ TNGT và va quệt đã xảy ra, có
trường hợp người đi đường bị sa xuống hố, thậm
chí có người đâm cả vào cọc bê tông.
Trên thực tế, đã có những vụ TNGT đặc biệt
nghiêm trọng làm nhiều người chết. “Từ đầu năm
2014 đến nay, chỉ tính riêng trên QL1 qua địa bàn
xã Hàm Thắng đã xảy ra 7 vụ TNGT, làm 7 người
chết và hơn 10 vụ va chạm làm nhiều người bị
thương. Trong đó có 2 vụ đặc biệt nghiêm trọng,
làm 3 người chết, 2 người bị thương.
Còn về tình hình ùn tắc, có nhiều đêm cuối
tuần, các phương tiện ô tô phải mất đến 7 - 8 giờ
để di chuyển từ Phan Thiết đi TP HCM (khoảng
200km)” - ông Thanh cho biết.

- 76 Thống kê cho thấy TNGT trên QL1 tại Bình
Thuận đã và đang chiếm tỷ lệ hơn 50% số vụ
TNGT so với toàn địa bàn và trước nhiều bất cập
trong quá trình thi công, tuyến đường này vẫn
đang tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gia tăng.
Để “hạ nhiệt” ùn tắc và TNGT trên tuyến QL1,
ông Phạm Văn Nam - Giám đốc Sở GTVT Bình
Thuận cho biết, Sở yêu cầu các chủ đầu tư
thường xuyên theo dõi, giám sát các nhà thầu thi
công thực hiện đúng các quy định; đồng thời, tiến
hành xử phạt một số đơn vị thi công quá chiều dài,
không đúng khoảng cách.
“Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền để
người tham gia giao thông tự bảo vệ mình khi lưu
thông trên tuyến, chúng tôi cũng kiến nghị các cấp,
ngành có thẩm quyền xử lý thật nghiêm những chủ
đầu tư, nhà thầu thi công tiếp tục cố tình vi phạm
các quy định trong quá trình xây lắp...” - ông Nam
khẳng định.
Mai Huyên, Hữu Hiếu/ Giao thông vận tải.2014.- Số 113 (ngày 16 tháng 7).- Tr.16
_________________________________________

“Hộp đen” không hoạt động, nhà xe bị xử phạt

N

gày 25-9, Sở GTVT Bình Thuận cho biết đã ra
quyết định xử phạt 3 đơn vị vận tải sử dụng
phương tiện kinh doanh vận tải có gắn thiết bị
giám sát hành trình nhưng thiết bị không hoạt
động.
Cụ thể, Công ty Phương Uyên, Hợp tác xã
dịch vụ vận tải Tánh Linh, Hợp tác xã dịch vụ vận
tải La Gi - Hàm Tân bị phạt mỗi đơn vị 7 triệu
đồng.
Ngoài ra, cơ quan chức năng còn áp dụng
hình thức xử phạt bổ sung tước phù hiệu của 6 xe
thuộc các đơn vị trên trong thời gian 30 ngày.

Theo Sở GTVT Bình Thuận, việc xử lý như
trên nhằm chấn chỉnh và nâng cao trách nhiệm
của bộ phận theo dõi an toàn giao thông tại các
đơn vị vận tải, tránh để phương tiện hoạt động
kinh doanh vận tải trong tình trạng thiết bị giám sát
hành trình không hoạt động hoặc cố ý tắt thiết bị
giám sát hành trình để tránh việc xử lý xe chạy
quá tốc độ, vi phạm hành trình, vi phạm thời gian
lái xe liên tục theo quy định của Bộ GTVT.
Ng.Nam // http://tuoitre.vn/ .- 2014
(ngày 25 tháng 9)

_________________________________________

BÌNH THUẬN BÁO ĐỘNG TNGT TRÊN QL1A

C

hỉ trong vòng 4 tháng trên tuyến QL1A đoạn

qua địa bàn tỉnh Bình Thuận đã có 47
người thiệt mạng vì TNGT.
Trong thời gian này trên QL1A đoạn qua địa
bàn tỉnh Bình Thuận cũng xảy ra 1 vụ TNGT đặc
biệt nghiêm trọng làm chết 3 người.
Theo số liệu thống kê của Ban ATGT tỉnh
Bình Thuận, trong vòng 4 tháng qua (từ ngày
16/3-15/7) trên tuyến QL1A đoạn qua địa bàn
tỉnh Bình Thuận đã xảy ra 44 vụ TNGT, làm chết
47 người, bị thương 5 người. Trong đó huyện
Hàm Thuận Bắc là địa phương tăng cao nhất,
xảy ra 15 vụ làm chết 18 người, bị thương 3
người. So với cùng kỳ năm 2013, số người chết
tăng 5 vụ (50%), tăng 6 người chết (50%), tăng
2 người bị thương (200%).

Huyện Tuy Phong xảy ra 10 vụ làm chết 10
người, làm bị thương 2 người; huyện Hàm
Thuận Nam xảy ra 9 vụ làm chết 9 người; huyện
Bắc Bình 7 vụ làm chết 7 người.
Liên quan đến việc TNGT tăng cao trên
tuyến QL1A ông Huỳnh Ngọc Thanh, Chánh
Văn phòng Ban ATGT tỉnh Bình Thuận cho biết
vừa qua (ngày 22/8) Ban ATGT đã yêu cầu đơn
vị thi công giải trình liên quan đến vụ tai nạn
khiến một phụ nữ thiệt mạng. Đồng thời yêu cầu
các đơn vị thi công tăng cường công tác đảm
bảo ATGT trên các tuyến đường đang thi công.
Vĩnh Phú // http://giaothongvantai.com.vn/ .2014 (ngày 1 tháng 9)
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Dự án nâng cấp, mở rộng QL 1A qua Bình Thuận:

Tăng các biện pháp thi công hợp lý, kéo giảm tai nạn

Đ

ể đảm bảo ATGT cho người và phương tiện
lưu thông, đồng thời góp phần làm giảm thiểu
tai nạn, thực hiện các biện pháp đảm bảo tiến độ
thi công theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ,
vừa qua ông Lê Tiến Phương, Chủ tịch UBND tỉnh
Bình Thuận đã có văn bản yêu cầu BQL Dự án 1,
Tổng Công ty 319 và Công ty CP BOT QL1A Bình Thuận chỉ đạo các Nhà thầu thi công thực
hiện đầy đủ các quy định khi thi công trên đường
bộ đang khai thác để đảm bảo tuyệt đối an toàn
giao thông.

Dự án nâng cấp mở rộng QL1A đoạn qua tỉnh Bình Thuận.

Dự án nâng cấp, mở rộng QL1A qua địa bàn
tỉnh Bình Thuận chiều dài 167,38km. Các đơn vị
thi công từ nhiều tháng qua thi nhau đào bới,
thành hố sâu ở cả hai bên đường khiến cho các
phương tiện lưu thông qua lại khu vực này rất
nguy hiểm vừa tốn nhiều thời gian, chí phí và gây
ùn tắc thường xuyên.
Để đảm bảo ATGT cho người và phương tiện
lưu thông, đồng thời góp phần làm giảm thiểu tai
nạn, thực hiện các biện pháp đảm bảo tiến độ thi
công theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, vừa
qua ông Lê Tiến Phương, Chủ tịch UBND tỉnh
Bình Thuận đã có văn bản yêu cầu BQL Dự án 1,
Tổng Công ty 319 và Công ty CP BOT QL1A Bình Thuận chỉ đạo các Nhà thầu thi công thực
hiện đầy đủ các quy định khi thi công trên đường
bộ đang khai thác để đảm bảo tuyệt đối an toàn
giao thông. Các đơn vị thi công phải có biện pháp
_________________________________________

hữu hiệu tổ chức thi công phù hợp, dứt điểm từng
đoạn một, không thi công hai bên cùng lúc làm thu
hẹp lòng đường và tăng cường nhân lực, thiết bị
để đẩy nhanh tiến độ dự án.
Theo thống kê của Phòng CSGT Công an
Bình Thuận (PC67) cho biết, tình hình tai nạn giao
thông trên tuyến QL1A sau 5 tháng thi công nâng
cấp mở rộng đang có chiều hướng gia tăng. Từ
ngày 16-3 đến 15/8/2014 tai nạn giao thông xảy ra
54 vụ, làm chết 59 người và bị thương 5 người, so
với cùng kỳ năm trước tăng 8 vụ (tăng 17,4%),
tăng 3 người chết (tăng 5,4%). Riêng tại huyện
Hàm Thuận Nam, mặc dù đã triển khai nhiều biện
pháp để đảm bảo TTATGT, phòng ngừa và xóa
các “điểm đen giao thông” nhưng tình hình TNGT
trên địa bàn huyện vẫn diễn biến khá phức tạp.
Nhiều vụ TNGT đã xảy ra trên QL1A đang thi
công. Nguyên nhân khiến TNGT trên địa bàn Hàm
Thuận Nam trở nên phức tạp trong thời gian gần
đây là do việc thi công mở rộng, nâng cấp quốc lộ
1A. Hàm Thuận Nam là huyện có tuyến QL1A
chạy qua khá dài, từ khi thi công người dân luôn
sống trong tâm trạng sợ hãi khi ra đường, đặc biệt
là phương tiện xe gắn máy. Các nhà thầu mặc cho
sự thiệt hại, ảnh hưởng kinh tế, nỗi lo sợ của
người dân vẫn ung dung thi công với tiến độ “rùa
bò”. Có những đoạn đường một bên được đào
sâu, một bên ngổn ngang đá, nhiều đoạn không đủ
để hai xe ôtô tránh nhau. Người đi xe máy chỉ bất
cẩn một chút là trượt ngã, nhất là khi lưu thông
vào ban đêm. Thậm chí có những đoạn đơn vị thi
công chỉ lập rào chắn và gắn biển báo mà không
có đèn tín hiệu cảnh báo vào ban đêm...
Bức xúc trước tình hình TNGT gia tăng do thi
công dự án QL1A, vừa qua Ban ATGT tỉnh cùng
với Phòng CSGT– Công an tỉnh đã kiểm tra toàn
tuyến của dự án. Kết quả cho thấy, hầu hết các
đơn vị thi công đều vi phạm quy định về bảo đảm
an toàn giao thông
Hoàng Châu // http://cand.com.vn/ .- 2014
(ngày 19 tháng 9)

Tham nhũng phổ biến trong quản lý đất đai, tài nguyên tại Bình Thuận

T

rong 6 tháng qua, đã có 19 vụ với 31 người ở
Bình Thuận có dấu hiệu tham nhũng được đưa ra
xét xử.

trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng
sản, quản lý sử dụng ngân sách, các quỹ của hội,
đoàn thể… gây bức xúc trong nhân dân.

Sáng nay (24/7), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình
Thuận họp đánh giá về công tác phòng, chống tham
nhũng 6 tháng đầu năm nay và bàn biện pháp đẩy
mạnh công tác này trong những tháng còn lại của
năm 2014 .

Trong thời gian tới, tỉnh Bình Thuận tập trung xử
lý những trường hợp sai phạm đang tồn đọng; cơ
quan chức năng đôn đốc đưa ra xét xử các vụ việc
đã kết thúc điều tra. Đồng thời đẩy mạnh công tác
thanh tra, tự kiểm tra, giám sát. Trong đó, đặc biệt
lưu ý những dấu hiệu vi phạm ở cấp xã, phường và
các công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên của
nhà nước…

6 tháng qua, tỉnh Bình Thuận đã triển khai 61
cuộc thanh tra tại 297 đơn vị. Qua thanh tra đã phát
hiện sai phạm trong quản lý kinh tế hơn 2 tỷ đồng. Đã
có 19 vụ với 31 người có dấu hiệu tham nhũng được
đưa ra xét xử. Tình hình tham nhũng phổ biến nhất là

Nhật Huy // http://vov.vn/ .- 2014
(ngày 24 tháng 7)
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THAY NHIỀU NHÂN SỰ TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM BÌNH THUẬN

N

gày 3-9, Sở Giao thông vận tải Bình Thuận
cho biết đã phân công ông Nguyễn Quốc
Nam, phó giám đốc sở này kiêm nhiệm chức giám
đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận.

đăng kiêm viên nhận tiền trong các công đoạn
kiểm tra.
Sở Giao thông vận tải Bình Thuận đã xử lý sai
phạm trên bằng việc cách chức một phó giám đốc
trung tâm và buộc thôi việc 3 đăng kiểm viên.
Ông Trần Minh Tiến mặc dù không liên quan
đến dây chuyền kiểm định xe gây ra sai phạm,
nhưng bị kỷ luật vì trách nhiệm của người đứng
đầu.
Trong quá trình “thay máu” nhân sự trên, Cục
Đăng kiểm VN đã điều động 2 đăng kiểm viên về
công tác tại trung tâm trong thời hạn 6 tháng.

Sau khi tạm dừng hoạt động từ ngày 8-8 để
thay nhân sự và lắp 2 dây chuyền kiểm định mới,
Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận sẽ
mở cửa trở lại vào ngày 4-9 - Ảnh: Nguyễn Nam
Bên cạnh đó, sở này bổ sung ông Nguyễn
Thanh Long, phó chánh thanh tra Sở Giao thông
vận tải, trạm trưởng trạm cân trọng tải Bình Thuận,
làm phó giám đốc trung tâm đăng kiểm.
Ngoài ra, đăng kiểm viên Trương Ngọc Thiện
của trung tâm được bố trí lên làm phó giám đốc
trung tâm.
Ông Trần Minh Tiến, nguyên giám đốc Trung
tâm đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận sẽ được
điều về làm phó phòng Quản lý vận tải, phương
tiện và người lái của Sở Giao thông vận tải Bình
Thuận.
Trước đó, tổ kiểm tra của Cục Đăng kiểm VN
đã bí mật kiểm tra trung tâm này và phát hiện các
_________________________________________

Sở Giao thông vận tải Bình Thuận cũng đã lập
danh sách dự kiến đưa 8 người đi đào tạo để trở
về công tác tại trung tâm sau này.
Ngày 4-9, trung tâm đăng kiểm Bình Thuận
hoạt động trở lại
Người phát ngôn của Sở Giao thông vận tải
Bình Thuận cho biết trong thời gian tạm đóng cửa
từ ngày 8-8, trung tâm đã được lắp đặt 2 dây
chuyền kiểm định mới và sẽ mở cửa phục vụ
người dân trở lại vào ngày 4-9.
“Việc này nhằm củng cố bộ máy, chấn chỉnh
tác phong làm việc tại trung tâm. Chúng tôi sẽ bố
trí thêm nơi cho khách ngồi chờ. Những mặt chưa
được của trung tâm khi nhận được phản ánh
chúng tôi sẽ tiến hành xử lý nghiêm túc.”, vị này
cho biết.
Nguyễn Nam/ Tuổi trẻ TP.HCM.- 2014.- Số 238
(ngày 4 tháng 9).- Tr.2

ĐÒI PHÂN LÔ BÁN NỀN DỰ ÁN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

T

ập đoàn Rạng Đông lại tiếp tục “gây sốc” khi
xin cho phân lô bán nền dự án trung tâm
thương mại ngay giữa TP Phan Thiết.
Dư luận tại Bình Thuận chưa hết xôn xao về
vụ Tập đoàn Rạng Đông vừa mua lại sân golf
Phan Thiết đã xin chuyển làm khu đô thị thì tập
đoàn này lại tiếp tục gây sốc tiếp.

Dự án trung tâm thương mại Rạng Đông tọa
lạc trên đường Từ Văn Tư nối dài (TP Phan Thiết)
được xem là “khu đất vàng” với diện tích 4ha.
“Bánh vẽ”
Năm 2011, Công ty cổ phần Rạng Đông (thuộc
Tập đoàn Rạng Đông) trúng đấu giá khu đất 4ha
được UBND tỉnh Bình Thuận quy hoạch làm trung
tâm thương mại với giá gần 130 tỉ đồng (3,25 triệu
đồng/m2).
Tháng 4-2012, công ty tổ chức khởi công rầm
rộ và loan báo sẽ xây dựng một khu trung tâm
thương mại hiện đại, tổng kinh phí đầu tư lên đến
1.340 tỉ đồng. Giai đoạn 1 của dự án (2012-2014)
xây dựng nhà thấp tầng trên diện tích 2ha, giai
đoạn 2 (2014-2016) xây tòa nhà mười tầng trên
diện tích 2ha còn lại.

Nơi con bò đứng theo thiết kế quy hoạch là trung tâm
thương mại Rạng Đông Plaza - Ảnh: N.Nam

Trong thời gian công ty trên rục rịch làm dự án
trung tâm thương mại, giá đất tại khu vực lân cận
2
tăng chóng mặt, lên đến gần 20 triệu đồng/m .
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Nhiều người dân TP Phan Thiết tranh nhau mua
các lô đất bao quanh khu dự án và xây nhà chờ cơ
hội làm ăn khi trung tâm thương mại hiện hình.

cho việc đầu tư, kinh doanh. Đó chính là lý do mà
công ty nêu ra hai phương án giải quyết dự án
trung tâm thương mại.

Tuy nhiên, từ ngày khởi công đến nay công ty
chỉ dựng một trụ quảng cáo ghi Rạng Đông Plaza.
Theo năm tháng, khu đất mọc đầy cỏ dại, trở
thành nơi quen thuộc của thú nuôi. Nhiều người
dân đi qua khu dự án đều tỏ ra khó hiểu khi giữa
lòng một đô thị lại có bãi hoang rộng lớn như vậy.

Nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ cho biết Sở Kế
hoạch và đầu tư Bình Thuận đã lấy ý kiến các sở,
ngành, địa phương về kiến nghị của Công ty cổ
phần Rạng Đông.

Ra điều kiện với tỉnh
Gần tròn hai năm sau ngày khởi công, ngày
12-3-2014 công ty này gửi văn bản cho các cơ
quan chức năng của tỉnh Bình Thuận đề nghị hai
phương án giải quyết đối với khu đất trên.
Theo đó, phương án 1 là trả lại dự án trung
tâm thương mại Rạng Đông cho Nhà nước quản
lý, tùy nghi sử dụng, với điều kiện Nhà nước giúp
trả lại tiền sử dụng đất như đã trúng đấu giá, cộng
với lãi suất của từng thời điểm mà công ty hoàn
thành nghĩa vụ tài chính với số tiền trên 181 tỉ
đồng (trong đó tiền lãi trên 51 tỉ đồng).
Phương án 2, công ty xin chuyển đổi mục đích
từ đất sản xuất kinh doanh sang đất ở đô thị, hình
thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất,
thời hạn sử dụng đất lâu dài, qua đó sẽ nộp cho
ngân sách thêm 111 tỉ đồng.
Theo khảo sát thị trường, nếu việc chuyển đổi
trót lọt, công ty chỉ đầu tư trên 240 tỉ đồng (130 tỉ
đồng trúng đấu giá, 111 tỉ đồng nộp thuế) sẽ thu
về thêm hàng trăm tỉ đồng.
Phó giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Bình
Thuận Trần Đức Tiến cho biết Công ty cổ phần
Rạng Đông báo cáo do một số thủ tục triển khai
chậm nên cơ hội đầu tư không còn, đối tác nước
ngoài liên doanh với công ty thiếu an tâm, chuyển
đầu tư đến nơi khác. Ngoài ra siêu thị Lotte được
cấp phép đầu tư tại Phan Thiết, hiện đi vào hoạt
động chỉ cách dự án khoảng 150m, gây khó khăn

Trên cơ sở các ý kiến, ngày 11-7 Sở Kế hoạch
và đầu tư Bình Thuận có văn bản đề xuất, báo cáo
UBND tỉnh Bình Thuận chưa nên xem xét việc đề
nghị giải quyết dự án trung tâm thương mại Rạng
Đông theo đề xuất của công ty. Đồng thời yêu cầu
công ty tiếp tục triển khai dự án trung tâm thương
mại Rạng Đông theo giấy phép đầu tư được cấp.
Đang xem xét dự án sân golf Phan Thiết
Nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết Bộ Kế hoạch
và đầu tư đang tiến hành lập hồ sơ báo cáo với
Thủ tướng Chính phủ sau khi bộ này nhận được
trả lời của UBND tỉnh Bình Thuận về các kiến
nghị của ông Đinh Trung (nguyên ủy viên Trung
ương Đảng, nguyên bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận),
hội viên sân golf Phan Thiết, về việc xem lại quy
trình cho chuyển đổi sân golf này thành khu đô thị
của UBND tỉnh Bình Thuận.
Ông Đinh Trung cùng một số vị lãnh đạo tiền
nhiệm của Bình Thuận và các hội viên chơi golf
phản đối chủ trương cho chuyển đổi, đưa ra
nhiều luận điểm để chứng minh việc chuyển đổi
là sai quy trình, vội vàng. Còn UBND tỉnh Bình
Thuận trả lời chủ trương này đã được thống nhất
cao.
Trước đó, chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông
Nguyễn Văn Đông gửi văn bản cho Tỉnh ủy,
UBND tỉnh Bình Thuận nêu quan điểm sân golf
SeaLinks của tập đoàn này sẽ trở thành khu đô
thị trong tương lai.
Nguyễn Nam/ Tuổi trẻ TP.HCM.- 2014 .- Số 207
(ngày 4 tháng 8).- Tr.7
_________________________________________

THỦ TƯỚNG KHÔNG ĐỒNG Ý CHUYỂN ĐỔI SÂN GOLF PHAN THIẾT

D

anh mục các sân golf dự kiến phát triển đến
năm 2020 ban hành kèm quyết định số
795/QĐ-TTg của Thủ tướng vẫn còn tên sân golf
Phan Thiết.
Thủ tướng 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.
Theo đó, đưa 9 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, 9 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 ThiênHuế, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu,
Tây Ninh, Long An.
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 62ha đất sân
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golf Phan Thiết sang xây dựng khu đô thị của
Công ty cổ phần Rạng Đông (Tập đoàn Rạng
Đông).

tạo ra khu đô thị mới ven biển có chất lượng cao
với những hạng mục cao, công viên, cây xanh và
trước mắt có thêm nguồn thu cho ngân sách.

Theo báo cáo của nhà đầu tư, từ khi đi vào
hoạt động (năm 1998) đến nay việc kinh doanh
không hiệu quả, kinh phí đầu tư, bảo trì và hoạt
động cho sân golf quá cao, trong khi đó lượng
khách đánh golf rất thưa thớt, sân golf luôn trong
tình trạng thua lỗ, không bù đắp nỗi chi phí.

Trước đó, ông Nguyễn Đức Hòa, Giám đốc Sở
KH-ĐT, cho rằng: “Sân golf này không hiệu quả
kinh tế, không thu được gì cho ngân sách, cũng
chẳng giải quyết được việc làm cho dân. Việc
chuyển đổi là cần thiết trong giai đoạn hiện nay”.

Nếu dựa trên danh sách hiện nay sân golf này
chỉ phục vụ khoảng 200 golf thủ. Trong khi đó,
trong 10 năm trở lại đây (tính từ năm 2004), tổng
lỗ của Sân golf Phan Thiết lên tới 115 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy
Bình Thuận từng cho biết, thực tế, hiệu quả sử
dụng đất của Sân golf Phan Thiết rất thấp, đóng
góp cho ngân sách không đáng kể. Như vậy, sẽ có
hai tình huống, hoặc giữ sân golf này thêm 30 năm
nữa rồi trả cho tỉnh và nó sẽ trở thành sân golf
chết, không hoạt động.
Hai là chấp thuận cho chuyển đổi mục đích
sang làm biệt thự. Việc chuyển đổi này sẽ nối lại
các tuyến đường giao thông ven biển, đồng thời

Thế nhưng, theo ông Nguyễn Văn Thu,
nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, thì
nếu chuyển mục đích sân golf này thành đất ở là
sai lầm. Bởi lẽ khi quy hoạch Phan Thiết lên đô thị
loại 1 thì đã thiếu diện tích cây xanh, phải “thiếu
nợ” tiêu chí này.
“Nếu lại biến sân golf này thành một khu dân
cư, hay khu biệt thự gì đi nữa thì quá ngột ngạt.
Vài nghìn tỉ tiền đất cho chuyển đổi sân golf có thể
kiếm được. Nhưng hơn 62 ha đất vàng trong thành
phố ở vị trí này sẽ không bao giờ có được nữa”,
ông Thu phân tích.
Hà Anh // http://www.baoxaydung.com.vn/ .2014 (ngày 29 tháng 7)
_________________________________________

THỰC HƯ TIN ĐỒN BẮT CÓC HỌC SINH Ở BÌNH THUẬN

C

ông an tỉnh Bình Thuận lên tiếng xác nhận
không có chuyện bắt cóc học sinh như tin đồn
của người dân.

Tin tức trên báo điện tử Người lao động cho
biết, khoảng 12 giờ ngày 26-9, ô tô biển số 51A797.72 chạy qua thôn Thái An, xã Hồng Thái,
huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đúng lúc 1 nhóm
học sinh đi học về. Lúc này, một nhóm thanh niên
trên xe mở cửa gọi các em lên xe chơi.

Trên xe có 4 người gồm 2 người nam nói tiếng
Trung Quốc và 2 người Việt Nam.
Theo thông tin ban đầu, nhóm người trên cho
biết đang đi tìm mua thanh long ở Bình Thuận
Hàng trăm người dân lo sợ con em mình bị bắt
cóc lấy nội tạng nên đã yêu cầu làm rõ sự việc.
Lực lượng chức năng đã phải điều rất nhiều cảnh
sát cơ động - trật tự đến giữ hiện trường.

Chiếc ô tô Inova của nhóm người bị nghi bắt cóc học sinh
bị công an tạm giữ. (Ảnh: Người lao động)

Rất nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập xung quanh UBND xã
Hồng Thái la hét và đập phá chiếc xe Inova(ảnh: Dân Trí)

Tuy nhiên, gần đây trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận xuất hiện nhiều tin đồn về việc bắt cóc trẻ
em mổ lấy nội tạng nên các em học sinh hoảng sợ
bỏ chạy, vừa chạy vừa la. Đúng lúc này, ô tô cũng
rồ ga chạy mất nên người dân trong thôn tri hô và
báo công an.

Đến 16 giờ 30 phút, 2 người nam nói tiếng
Trung Quốc được đưa về trụ sở Công an tỉnh Bình
Thuận để điều tra làm rõ.

Người dân và công an đuổi theo khoảng 1 km
thì thấy xe ô tô đang đậu cạnh vườn thanh long.

Khi lực lượng công an đưa 4 người này về
UBND xã Hồng Thái, có hàng ngàn người dân
hiếu kỳ đã kéo đến trụ sở UBND xã Hồng Thái. Số
người tập trung quá đông kiến quốc lộ 1A bị tắc
nghẽn giao thông cục bộ.
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Một số đối tượng quá khích còn xông vào
khuôn viên UBND xã đập phá xe ô tô, đánh bị
thương 1 người trong nhóm này. Do số lượng
người dân kéo đến mỗi ngày một đông nên Công
an huyện Bắc Bình phải nhờ sự giúp đỡ của lực
lượng Cảnh sát cơ động thuộc Công an tỉnh đến
giải tán đám đông.
Đến 17h30 cùng ngày, đám đông mới được
giải tán.
Theo tin tức trên báo điện tử VOV, sáng nay
28/9, Công an tỉnh Bình Thuận đã chính thức xác
nhận chuyện bắt cóc học sinh ở xã Hồng Thái,
huyện Bắc Bình là không có thật. Nhóm 4 người đi
xe Innova bị nghi ngờ bắt cóc trẻ em là đối tác
mua bán thanh long của một doanh nghiệp tại
Bình Thuận.
Đại tá Nguyễn Đắc Minh - Trưởng Phòng
Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công
an tỉnh cho biết, qua quá trình điều tra, đến ngày
28/9 có thể khẳng định chính xác chuyện bắt cóc 3
học sinh của trường THCS Bắc Bình 3 chỉ là tin
đồn thất thiệt, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an
ninh trật tự tại địa phương.

Những người bị hành hung là đối tác làm ăn của doanh
nghiệp tư nhân Hải Duy (huyện Hàm Thuận Nam) (Ảnh:
VOV)

Theo Đại tá Trần Sỹ Tá – Phó Giám đốc Công
an tỉnh Bình Thuận, vụ việc trở nên nghiêm trọng
là do những người quá khích, không tuân thủ pháp
luật, kích động dân chúng gây ra.
Công an tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục điều tra
động cơ của các nhóm quá khích đã hành hung
các thương nhân đi khảo sát thị trường thanh long
cũng như hành vi gây rối trật tự công cộng tại trụ
sở xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình.
Hà Linh // http://www.doisongphapluat.com/
.- 2014 (ngày 28 tháng 9)
________________________________________

BIỂN PHAN THIẾT KHÔNG CÒN BÃI

V

ào những ngày cuối tuần, bãi biển Mũi Né Phan Thiết kéo dài từ trung tâm TP. Phan
Thiết đến các phường Hàm Tiến, Mũi Né (TP.Phan
Thiết, tỉnh Bình Thuận) có chiều dài khoảng 22km,
lúc nào cũng đông người. Du khách từ khắp nơi đổ
về đây làm cho bãi biển thêm sôi động. Để “phục
vụ” nhu cầu của “thượng đế”, từ công ty, doanh
nghiệp... đến các hộ dân đều tranh thủ mở các
dịch vụ để buôn bán khiến bộ mặt của Mũi Né Phan Thiết thay đổi rõ rệt.

Nhà tắm, nhà vệ sinh cũng xây trên bãi biển

Một người dân sinh sống lâu năm nơi đây bộc
bạch: “Gần 20 năm về trước, từ khu vực trung tâm
TP.Phan Thiết đi về Mũi Né, một bên là đồi cát,
một bên là nhà dân lưa thưa, tiếp giáp với biển. Đa
số cư dân sống bằng nghề đánh bắt cá, cuộc sống
rất khó khăn, dọc bờ biển chỉ có vài khách sạn,
nhà trọ. Gần đây, do du khách đổ về bãi biển ngày

một nhiều, hàng trăm nhà hàng, khách sạn, resort
mọc lên chắn ngang đường xuống biển, người dân
địa phương muốn xuống biển để tắm không còn
biết đường nào để đi”. Anh Nguyễn Thanh Hải (SN
1955, trú P.Mũi Né, TP.Phan Thiết) cho biết:
“Phòng ngủ ở Mũi Né ngày thường có giá thuê
thấp nhất là 500.000 đồng, resort thấp nhất là 2
triệu đồng/ngày. Đó là chưa kể những phòng đẹp,
diện tích rộng và cho thuê ngày cuối tuần thì giá
cao gấp hai, gấp ba lần. Vì giá cho thuê phòng khá
cao nên ai có đất cũng đua nhau xây dựng nhà trọ,
khách sạn, resort”.
Những năm gần đây, đến bãi biển Mũi Né Phan Thiết, du khách thấy chỉ toàn nhà là nhà. Đất
trống rất ít và hệ thống cây xanh thưa thớt. Một
cán bộ Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận nói với
chúng tôi: “Dọc bờ biển tại Hàm Tiến - Mũi Né, các
khu resort, khách sạn... xây dựng san sát. Không
chỉ có quá nhiều resort, khách sạn vi phạm về mật
độ xây dựng, mà còn vi phạm về chiều cao, lấn
biển, lấn đường. Vì xây phòng cho thuê thu được
nhiều tiền nên những cá nhân, tổ chức được cấp
đất, giao đất, thuê đất cứ tận dụng xây thêm nhiều
phòng để cho thuê, làm cho các khu đất không còn
chỗ trống. Và vì thế quy hoạch được phê duyệt đã
bị phá vỡ”.
Trong đơn gửi đến Báo CATP, bà con phường
Hàm Tiến bức xúc: “Gần khu vực nhà hàng Cây
Bàng người ta đổ đất đá cơi nới ra biển với lượng
cực lớn để xây dựng công trình phụ ngay sát bãi
biển, lấn chiếm để xây dựng một nhà hàng hoành
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tráng, làm bãi đậu xe... nhưng không hiểu sao
công trình này vẫn cứ tồn tại và không ngừng phát
triển”. Ai cũng có thể nhận thấy nhà hàng Cây
Bàng (ở P.Hàm Tiến) xây dựng lấn đường, lấn
biển, vi phạm nghiêm trọng Quyết định số 681/QĐUBND ngày 11-3-2008 của UBND tỉnh Bình
Thuận, nhưng không hiểu sao chính quyền địa
phương vẫn chưa có biện pháp xử lý.

- 82 biển, tạo thành khu đất rộng hàng ngàn mét vuông
nằm sát bên đường trông rất phản cảm, gây bức
xúc trong nhân dân.

Nhà hàng Cây Bàng nhô ra biển

Hàng chục ngàn khối đất cát đỏ đổ ra biển mà không bị xử lý

Không chỉ cá biệt ở khu vực nhà hàng Cây
Bàng, trên cung đường dài khoảng 22km đi từ
trung tâm TP.Phan Thiết đến bãi biển Mũi Né, theo
“hướng dẫn” của một cán bộ địa phương, chúng
tôi không sao đếm xuể những công trình xây dựng
vi phạm Quyết định 681/QĐ-UBND của UBND tỉnh
Bình Thuận nhưng vẫn cứ tồn tại.
Liều lĩnh hơn, một số cá nhân, công ty còn
ngang nhiên đổ đất, lấn chiếm, biến bãi biển thành
khu đất của riêng mình để kinh doanh. Tại khu vực
gần dự án “Sunny Villa - khu biệt thự nghỉ dưỡng
cao cấp” của Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn (có
trụ sở tại TPHCM), con đường tráng nhựa đi vào
khu du lịch Mũi Né xinh đẹp, một bên là đồi cao một bên là biển uốn lượn thành vòng cung đã bị
san lấp, hàng chục ngàn khối đất cát đỏ cứ đổ ra

Trao đổi với chúng tôi, Chánh thanh tra Sở Tài
nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cho biết:
“Sau khi phát hiện sự việc này, chúng tôi đã tiến
hành lập biên bản xử lý”. Còn người dân ở địa
phương bức xúc: “Không hiểu các cơ quan chức
năng tỉnh Bình Thuận xử lý kiểu gì mà năm này
qua tháng nọ, hàng chục ngàn khối đất cát đỏ lấn
chiếm biển, làm dơ bẩn bãi biển vẫn không bị
cưỡng chế, buộc chở đi nơi khác để khôi phục
hiện trạng, trả lại mỹ quan cho khu vực”.
Để lập lại trật tự, mỹ quan đô thị vùng biển Mũi
Né - Phan Thiết, đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận và
các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý nghiêm
những trường hợp vi phạm xây dựng, đổ đất đá
lấn chiếm biển để làm nhà hàng, khách sạn,
resort, bãi giữ xe... buộc các tổ chức, cá nhân vi
phạm phải khôi phục hiện trạng ban đầu để bãi
biển Mũi Né - Phan Thiết tạo dấu ấn đẹp trong
lòng du khách.
Đình Chi // http://www.congan.com.vn/ .- 2014
(ngày 24 tháng 8)

_________________________________________

Chấn chỉnh hoạt động vận tải biển tuyến Phan Thiết - Phú Quý

N

gày 11/8, ông Lê Tiến Phương, Chủ tịch
UBND tỉnh Bình Thuận đã ký công văn gởi
Sở GTVT, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng vụ
Hàng hải Bình Thuận và các đơn vị lien quan
yêu cầu chấn chỉnh hoạt động vận tải biển tuyến
Phan Thiết - Phú Qúy và ngược lại.
Theo đó, yêu cầu các chủ tàu hoạt động vận
tải tuyến Phan Thiết - Phú Quý thực hiện
nghiêm túc việc bán vé, kiểm soát vé và lập
danh sách hành khách đi tàu, bảo đảm chỉ cho
xuống tàu đúng số lượng hành khách tàu được
phép chở.
Cảng vụ hàng hải Bình Thuận thường xuyên
kiểm tra về thuyền viên, các trang thiết bị hàng
hải, cứu sinh, cứu hoả, mớn nước chở hàng và
việc xếp hàng hoá trên boong của các tàu (bảo

đảm tính ổn định và an toàn của tàu), đồng thời
phối hợp với lực lượng Biên phòng kiểm tra vé
của hành khách trước khi tàu xuất bến. Nếu
phát hiện hành khách không có vé, không có tên
trong danh sách hành khách hoặc chủ tàu bán
vé quá số lượng quy định thì kiên quyết không
cấp phép cho tàu rời cảng và xử phạt theo quy
định.
Về Dự án đóng mới tàu khách cao tốc tuyến
Phan Thiết - Phú Quý đã được Trung ương
thống nhất chủ trương; giao Sở GTVT tham
mưu tỉnh kiến nghị Chính phủ, Bộ GTVT sớm
triển khai Dự án trên.
Phương Nam // http://plo.vn/ .- 2014
(ngày 12 tháng 8)
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Đình chỉ hoạt động 1 tàu khách biển Phan Thiết - Phú Quý

T

hông tin từ Cục Đăng kiểm VN cho biết, đã có
quyết định đình chỉ hoạt động và thu hồi giấy
chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
đối với tàu khách Phú Qúy 07 thuộc HTX vận tải
Phú Quý đang hoạt động chở khách và hàng hóa
từ Cảng TP Phan Thiết ra đảo Phú Quý (tỉnh Bình
Thuận).
Trong công tác kiểm định, Tổ Công tác đăng
kiểm đã phát hiện tàu này có nhiều khiếm khuyết
không đảm bảo an toàn hàng hải, bảo vệ môi
trường và cứu sinh… Theo thiết kế tàu dài 38m,
chở 150 hành khách, xuất xưởng năm 2001 đến
này đã bộc lộ nhiều vấn đề lỗi kỹ thuật không an
_________________________________________

toàn trên hải trình 56 hải lý từ Phan Thiết ra huyện
đảo Phú Qúy là vùng biển thường xuyên giông
bão, thời tiết xấu.
Cục đăng kiển VN cũng nhắc nhở các chủ đơn
vị vận tải hai tàu Bình Thuận 01 và Bình Thuận 16
khắc phục những lỗi, khiếm khuyết nhỏ để bảo
đảm an toàn khi hoạt động
Nam Yên // http://cand.com.vn/ .- 2014
(ngày 15 tháng 7)
Các báo cùng đưa tin: Thanh niên Số 192/
Tuổi trẻ 186 / GTVT 112/ ND số 21481

THÊM MỘT HỆ LỤY TỪ SẢN XUẤT TỰ PHÁT

B

ình Thuận có diện tích và sản lượng thanh
long lớn nhất cả nước. Thanh long không chỉ
là cây xóa đói, giảm nghèo mà đã trở thành cây
làm giàu của người nông dân. Tuy nhiên, hiện nay
trái thanh long rớt giá thê thảm cộng với diện tích
phát triển quá nhanh, phá vỡ quy hoạch, đặt người
trồng thanh long vào nguy cơ thua thiệt!
Phát triển “nóng” vượt quy hoạch

thanh long tươi tốt là những vườn thanh long mới
được trồng. Trên đường 719 chạy qua thôn Thanh
Phong, xã Tân Thuận, nhiều thửa ruộng năm
trước còn trồng lúa, trồng dưa lấy hạt thì đến nay
được đổ đất trồng thanh long. Đoạn đường từ thị
trấn đến hồ Tân Lập, chúng tôi thấy một số hộ dân
vẫn đang san ủi, đổ đất để chuẩn bị xuống dây.
Gia đình chị Trần Thị Mai ở khu phố Nam Trung,
huyện Hàm Thuận Nam có 2ha vườn thanh long.
Thời điểm trúng giá, mỗi năm gia đình chị lãi
khoảng 600 triệu đồng. Chị Mai nói: “Tôi vừa
xuống dây hơn 600 trụ mới, nhưng giá thanh long
xuống thê thảm thế này thì cầm chắc lỗ”. Việc
phát triển ồ ạt diện tích trồng đã và đang đẩy thanh
long vào khủng hoảng kép về sản xuất và đầu ra
sản phẩm.
Thanh long rớt giá và vấn đề thị trường

Thanh long mất giá nhưng người dân Bình Thuận vẫn mở
rộng thêm diện tích.

Đến cuối tháng 6-2014, diện tích trồng thanh
long của tỉnh Bình Thuận đã lên đến 22.758ha,
vượt 7.758ha so với quy hoạch đến năm 2015.
Sáu tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh đã có
2.188ha cây thanh long được trồng mới. Điều lo
ngại nhất là trong đó có 543ha được trồng trên đất
quy hoạch trồng lúa. Cây thanh long được bà con
nông dân đánh giá là cây trồng có giá trị kinh tế
cao số một của Bình Thuận. So với trồng lúa, 1ha
trồng thanh long cho lợi nhuận gấp gần 10 lần. Vì
thế những năm qua ở Bình Thuận mới xảy ra tình
trạng nhà nhà, người người trồng thanh long. Hàm
Thuận Nam là huyện có diện tích thanh long lớn
nhất tỉnh, với 11.528ha. Trưởng phòng Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hàm Thuận
Nam Nguyễn Văn Phúc nói: “Nếu Hàm
Thuận Nam không có thanh long thì là huyện
nghèo nhất tỉnh, nhưng từ khi có thanh long trở
thành huyện giàu nhất tỉnh”. Đi đến đâu trong
huyện chúng tôi cũng thấy bên cạnh những vườn

Mặc dù đã có những cố gắng mở rộng thị
trường xuất khẩu, đẩy mạnh khâu chế biến, đa
dạng sản phẩm từ quả thanh long để giải tỏa áp
lực về thị trường, song kết quả còn rất khiêm tốn,
trong khi sản lượng ngày một tăng. Con đường
xuất khẩu thanh long sang Trung Quốc sẽ giảm đi
trong những năm tới khi mà các địa phương Trung
Quốc trồng được thanh long. Thời hoàng kim của
trái thanh long vào cuối năm ngoái và sang đầu
năm nay đã qua. Khi đó, giá thanh long dao động
từ 20.000-30.000 đồng/kg. Thời điểm này, thanh
long loại I giá 8000 đồng/kg, loại II từ 3000 đến
5000 đồng/kg. Với diện tích khoảng 17.000ha
đang cho trái, lượng thanh long Bình Thuận cung
cấp ra thị trường mỗi năm khoảng 5000 tấn. Lo
ngại nhất là có hơn 70% sản lượng thanh long
Bình Thuận được xuất khẩu vào thị trường Trung
Quốc nhưng chủ yếu qua đường tiểu ngạch, tính
rủi ro rất cao. Bà Đào Thị Kim Dung, Giám đốc
Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long
tỉnh Bình Thuận cho biết: Tỉnh khuyến cáo bà con
hạn chế phát triển diện tích cây thanh long mà tập
trung vào nâng cao chất lượng, bảo đảm vệ sinh,
an toàn thực phẩm cho trái thanh long. UBND tỉnh
đã cùng với các ngành, các doanh nghiệp tiếp tục
đầu tư xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường,
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khuyến khích bà con sản xuất thanh long theo
hướng vệ sinh, an toàn để tăng tính cạnh tranh.
Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 7.500ha thanh long
đạt tiêu chuẩn VietGAP (Thực hành sản xuất nông
nghiệp tốt ở Việt Nam), chiếm 1/3 diện tích trồng
thanh long toàn tỉnh. Đây là hướng đi đúng cho
sản xuất thanh long của Bình Thuận. Nhưng
nghịch lý là trong tỉnh hiện chưa có doanh nghiệp
nào tổ chức thu mua sản phẩm theo tiêu chuẩn
VietGAP. Vì vậy, sản phẩm thanh long đạt tiêu
chuẩn VietGAP cũng chỉ bán với mức giá như
thanh long sản xuất bình thường, điều này không
khuyến khích được người nông dân mà còn làm
cho không ít người sản xuất nản lòng.
Đầu ra cho trái thanh long đang là nỗi lo của
người trồng thanh long không chỉ ở Bình Thuận.
Hiện nay, trái thanh long phụ thuộc lớn vào thị
trường Trung Quốc, đa phần xuất theo tiểu ngạch.
Để khắc phục tình trạng này, Giám đốc Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận Mai
Kiều chia sẻ: “Tỉnh đang chỉ đạo các doanh nghiệp

- 84 tham gia xuất khẩu xúc tiến tìm các thị trường mới.
Đến nay, trái thanh long của Bình Thuận đã xuất
khẩu sang 14 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.
Ngoài việc tìm kiếm thị trường mới, phải nối lại các
thị trường đã bị ngưng trệ do hàng rào kĩ thuật
ngăn cản mấy năm qua”. Thị trường tiêu thụ thanh
long hiện nay chủ yếu là châu Á, chiếm tỷ trọng
80-90% sản lượng và giá trị. Đối với thị trường
châu Âu, châu Mỹ, việc xuất khẩu vẫn gặp khó
khăn do thời gian vận chuyển dài và những rào
cản thương mại, kỹ thuật vệ sinh an toàn thực
phẩm…
Để sản xuất cây thanh long phát triển bền
vững, đạt hiệu quả cao, các chuyên gia kinh tế
khuyến cáo, từng địa phương phải chấm dứt tình
trạng sản xuất tự phát, không mở rộng thêm diện
tích, sớm quy hoạch vùng nguyên liệu ổn định và
nhanh chóng giải quyết đầu ra cho sản phẩm, đặc
biệt là sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP.
Huy Võ // http://qdnd.vn/ .- 2014
(ngày 28 tháng 6)

_________________________________________

GIAN NAN CUỘC CHIẾN GIỮ RỪNG GIÁP RANH

N

hiều năm qua việc bảo vệ rừng vùng giáp ranh
giữa Lâm Đồng và Bình Thuận rất gian nan.

Khi Hạt kiểm lâm Di Linh lập chốt tại các điểm
Km 52, Km 70, QL 28, thuộc xã Gia Bắc và Sơn
Điền để ngăn chặn việc vận chuyển gỗ lậu đi
H.Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận), thì lâm tặc
chuyển hướng qua H.Bắc Bình. Khi huyện lập chốt
chặn tại TK 701, thì lâm tặc mở đường mới từ TK
706 xa hàng chục km, rồi vòng ngược lên các TK
723, 724, 777 để khai thác gỗ. Chúng tự độ chế xe
cải tiến để vận chuyển gỗ về xã Phan Sơn (H.Bắc
Bình) hoặc Ninh Loan (H.Đức Trọng).

Hủy gỗ khai thác trái phép tại rừng giáp ranh 2 tỉnh Lâm
Đồng-Bình Thuận. Ảnh: Lâm Viên

Bít đường này, lâm tặc mở đường khác
Điểm nóng của tình trạng khai thác lâm sản
trái phép thuộc khu vực giáp ranh giữa các H.Đức
Trọng, Di Linh (Lâm Đồng) và H.Bắc Bình, Hàm
Thuận Bắc (Bình Thuận). Ông Đinh Tiến Hùng,
Hạt trưởng hạt Kiểm lâm H.Di Linh, cho biết Di
Linh có 95 ngàn ha rừng/ 164 ngàn ha đất tự
nhiên, trong đó diện tích rừng giáp ranh tỉnh Bình
Thuận kéo dài hàng chục km. Khó khăn lớn nhất
trong việc giữ rừng là địa bàn rộng, địa hình trắc
trở. Từ trung tâm H.Di Linh muốn đến các điểm
nóng phá rừng phải đi gần 100km. Quá trình di
chuyển của đoàn công tác rất dễ bị lâm tặc theo
dõi, báo động cho nhau lẩn trốn. Rất nhiều lần tổ
công tác đến được hiện trường, thấy gỗ mới cưa
nằm lăn lóc nhưng lại không thấy lâm tặc đâu. Do
không thể vận chuyển số gỗ lậu nên đành phải
cưa nhỏ và đốt hủy tại chỗ.

Bắt giữ xe máy vận chuyển gỗ trái phép - Ảnh: Lâm Viên

Chống trả cơ quan chức năng
Ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH
lâm nghiệp Tam Hiệp, đơn vị quản lý các điểm
nóng nói trên, kể: “Có lần anh em bắt giữ 1 chiếc
xe chở gỗ trái phép, khoảng 2 giờ sáng có số điện
thoại lạ gọi cho tôi rồi “mặc cả” thả xe với giá 50
triệu đồng, chúng còn lên giọng thách thức, hăm
dọa nữa. Một lần khác, đoàn công tác liên ngành
bắt giữ 1 xe cải tiến chở gần 3m3 gỗ nhóm II, khi
đưa xe vi phạm ra tới cửa rừng thì có gần 100 lâm
tặc và người nhà bao vây dùng mã tấu, gạch đá
gây áp lực để “cướp” lại xe, có kẻ manh động giật
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cả súng AK của cán bộ bảo vệ rừng vứt xuống
suối. Lâm tặc còn cởi trần nằm dưới bánh xe đoàn
công tác để yêu sách thả người vi phạm”. Cuối
tháng 2.2014, hai cán bộ của Công ty TNHH lâm
nghiệp Tam Hiệp phát hiện K’ Joan (xã Tam Bố)
vận chuyển gỗ lậu nên yêu cầu đưa xe về trụ sở
giải quyết thì bị y chửi bới, xúc phạm rồi vứt gỗ
xuống đường, lái xe bỏ đi. Tối hôm sau, K’Joan
cùng 3 người khác “mời” 2 cán bộ trên uống rượu.
Chúng thu điện thoại của 2 cán bộ, ép uống rượu
rồi lăng mạ, đánh đập… Vụ việc được trình báo cơ
quan công an. Sau gần 3 tháng điều tra, Công an

- 85 H.Di Linh chỉ xử phạt hành chính K’ Joan 2,5 triệu
đồng, vì chưa cấu thành tội phạm!
Trước tình hình đó, tỉnh Lâm Đồng phối hợp
với tỉnh Bình Thuận quyết định cho xây dựng trạm
kiểm soát liên ngành tại TK 726 để ngăn chặn tình
trạng phá rừng giáp ranh. Tuy vậy, ông Đinh Tiến
Hùng cho biết cuộc chiến giữ rừng trên địa bàn
giáp ranh vẫn còn nhiều gian nan và khốc liệt.
Lâm Viên // http://www.thanhnien.com.vn/ .2014 (ngày 29 tháng 8)
________________________________________

Báo động tình trạng "lâm tặc" chống người thi hành công vụ

T

hời gian gần đây, nạn chặt phá rừng trên địa bàn
tỉnh Bình Thuận giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng liên tục
xảy ra. Những đối tượng phá rừng có tổ chức chống đối
lực lượng bảo vệ với nhiều thủ đoạn tinh vi, manh động.
Có nơi, chúng còn sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí tự
tạo gây thương tích cho lực lượng bảo vệ rừng (BVR)
và người dân.
Những vụ manh động của "lâm tặc"
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
đã có 8 vụ "lâm tặc" sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí tự
tạo, hung khí để chống đối lực lượng thi hành công vụ.
Có trường hợp "lâm tặc" còn hung hăng dùng cưa máy
bổ thẳng vào người Trạm trưởng Trạm BVR Bắc Ruộng,
huyện Tánh Linh khiến ông đứt bàn tay. Dịp tháng 5 vừa
qua tại huyện Tánh Linh, "lâm tặc" cùng các đối tượng
có tiền án, tiền sự dùng hung khí uy hiếp lực lượng BVR
thuộc Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông.
Ngoài ra, hàng trăm hộ dân ở hai xã Phan Sơn, Phan
Lâm huyện Bắc Bình tham gia nhận khoán BVR, khi
phát hiện hành vi phá rừng, họ tới báo chính quyền, sau
đó còn bị bọn "lâm tặc" đốt chòi canh, cầm hung khí
hăm dọa. Tháng 7 vừa qua, khi bọn "lâm tặc" nghi ông
Phan Văn Hòa, trú tại thôn 1, xã Phan Sơn, huyện Bắc
Bình báo cho lực lượng kiểm lâm về hành vi phá rừng
của chúng, hơn 10 tên "lâm tặc" tới đập phá và đốt luôn
căn nhà gỗ của ông Hòa.

Lực lượng bảo vệ rừng phòng hộ Tuy Phong đi tuần tra

Khu vực rừng phòng hộ thuộc xã Phan Dũng, huyện
Tuy Phong là “điểm nóng” về nạn chặt phá rừng và
chống đối lực lượng BVR. Chị Lê Thị Thuận, Phó trưởng
ban quản lý rừng phòng hộ Tuy Phong nhớ lại: Vừa qua,
tại tiểu khu 12,15 thuộc Trạm BVR số 1, xã Phan Dũng,
lực lượng tuần tra phát hiện 18 đối tượng cùng 9 xe gắn
máy đang cưa xẻ, vận chuyển gỗ giáng hương trái
phép. Do địa hình khó khăn không vận chuyển tang vật
về xử lý, vì vậy đoàn công tác quyết định tiêu hủy tang
vật tại chỗ. Khi chuẩn bị tiêu hủy, bất ngờ khoảng 20

"lâm tặc" ập vào dùng dao, rựa và vũ khí tự chế tấn
công lực lượng BVR, làm 3 nhân viên BVR bị thương.
Trong đó, anh Nguyễn Văn Lòng bị các đối tượng trên
bắt giữ, đánh đập làm nát xương tay trái và tay phải bị
lâm tặc dùng súng bắn thủng. Anh Lòng bức xúc: “Tôi
phải trốn vào trong rừng, đến 4 giờ sáng hôm sau đơn vị
mới tìm được đưa đi cấp cứu. Đến nay, cánh tay tôi
không thể nâng được những vật nặng”.
Cần có sự ra tay quyết liệt và hiệu quả
Khi những hành vi chống đối, coi thường pháp luật
của "lâm tặc" chưa được nghiêm trị thì rừng ở Bình
Thuận còn bị chặt phá và lâm sản còn bị vận chuyển trái
phép. Điều bức xúc nhất đối với lực lượng kiểm lâm,
BVR và người dân Bình Thuận là các vụ "lâm tặc" tấn
công, chống đối người thi hành công vụ gần đây đều
chưa được đưa ra xét xử công khai. Vì thế, tài nguyên
của quốc gia sẽ còn bị mất, sức khỏe, tính mạng của
kiểm lâm và lực lượng BVR sẽ còn bị xâm hại và đe
dọa.
Theo ông Huỳnh Hiếu, Phó chi cục trưởng Chi cục
Kiểm lâm Bình Thuận, khó khăn nhất hiện nay là lực
lượng kiểm lâm, BVR quá mỏng, địa bàn rộng và không
được trang bị vũ khí đủ mạnh để trấn áp "lâm
tặc". Chính quyền địa phương, công an, chủ rừng và
kiểm lâm cần phối hợp truy quét các điểm nóng và xử lý
nghiêm các đối tượng có hành vi chống đối, uy hiếp, tấn
công lực lượng quản lý BVR. Công an ở các địa phương
cần tăng cường các biện pháp phối hợp cùng lực lượng
kiểm lâm, chủ rừng và UBND các cấp quản lý và xử lý
nghiêm các xe tự chế, các điểm sản xuất xe tự chế,
hoán cải để phá rừng, kiểm soát chặt chẽ việc di dân tự
do. Kiên quyết triệt phá tận gốc các băng nhóm phá
rừng. Các ngành chức năng phải tổ chức các chốt, trạm
tại các khu vực nóng về khai thác gỗ trái phép, có kế
hoạch đấu tranh, trấn áp tội phạm để phòng ngừa, ngăn
chặn và xử lý nghiêm các đối tượng chống người thi
hành công vụ... Các cơ quan bảo vệ pháp luật ở các địa
phương cũng cần khẩn trương điều tra, đưa ra truy tố,
xét xử nghiêm các vụ án phá rừng và các vụ chống
người thi hành công vụ, để giữ nghiêm kỷ cương và răn
đe, giáo dục.
Điều mong mỏi cấp thiết hiện nay là chính quyền
địa phương cần giúp cho các hộ dân ở ven rừng có việc
làm, có thu nhập ổn định và có đất sản xuất; công tác
tuyên truyền, giáo dục về BVR phải được tiến hành
đồng bộ, cụ thể đến từng cá nhân, từng hộ gia đình ven
rừng... Có như vậy, công tác BVR ở Bình Thuận mới đạt
hiệu quả cao.
Huy Võ/ Quân đội nhân dân.- 2014.- Số 19156
(ngày 6 tháng 80.- Tr.8
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Xử lý 421 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng

S

áu tháng đầu năm 2014, lực lượng quản lý bảo
vệ rừng tỉnh Bình Thuận đã phát hiện và xử lý
421 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng,
giảm 44 vụ, so với cùng kỳ năm 2013 và giảm 100
vụ, so với 6 tháng cuối năm 2013.
Cơ quan chức năng cũng đã xử lý hành chính
414 vụ, khởi tố 7 vụ, tịch thu hơn 424 mét khối gỗ
các loại, 146 chiếc xe máy, 4 ô tô máy kéo và các
loại phương tiện khác, nộp ngân sách gần 3 tỷ
đồng.
Nhìn chung số vụ vi phạm tuy có giảm, nhưng
tính chất, mức độ hành vi nguy hiểm hơn, các đối
________________________________________

tượng dựa vào số đông, sử dụng hung khí, súng
tực chế … để chống trả, tấn công, đe dọa trực tiếp
đến tính mạng của lực lượng làm nhiệm vụ quản
lý, bảo vệ rừng. Từ đầu năm đến nay đã có 8 vụ
chống người thi hành công vụ, tăng 4 vụ so với
cùng kỳ năm trước, tập trung nhiều nhất ở huyện
Tánh Linh. Tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp
vẫn còn diễn ra tại vùng giáp ranh giữa hai tỉnh
Bình Thuận và Lâm Đồng.
PL // http://www.daibieunhandan.vn/ .- 2014
(ngày 23 tháng 7)

Thiết bị y tế “trùm mền”, bệnh viện phải kiểm điểm

G

iám đốc Sở Y tế đã tổ chức kiểm điểm, xử lý
trách nhiệm liên đới người đứng đầu BV Đa
khoa Bình Thuận và công khai kết quả cho cán bộ,
viên chức của bệnh viện được biết.

Y tế làm chủ dự án cung cấp cho bệnh viện trong
khi bệnh viện chưa có phòng đảm bảo đủ điều
kiện về an toàn bức xạ nên phải để tạm ở chân
cầu thang.

Với các thiết bị y tế chưa sử dụng, hư hỏng
phải tìm nhà sửa chữa hoặc báo cáo để điều
chuyển nếu không sử dụng… Kết luận ngày 29-8
của UBND tỉnh Bình Thuận về hàng loạt máy móc,
thiết bị y tế tiền tỉ bị “đắp chiếu” hoặc không hoạt
động được tại BV Đa khoa Bình Thuận từ nhiều
năm qua cho biết như trên.

Ngoài ra, bộ phẫu thuật nội soi mũi xoang
được bệnh viện mua về từ năm 2007 nhưng sử
dụng không hiệu quả vì trước khi mua sắm, bệnh
viện chưa có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật
cho viên chức bệnh viện, chưa thực hiện đúng
công năng của thiết bị nên hiệu quả phục vụ điều
trị chưa cao.

Cụ thể, máy xét nghiệm sinh hóa Biolis 24i trị
giá gần 900 triệu đồng bị hỏng từ năm 2012 đến
nay không sử dụng được. Máy do Sở Y tế cung
cấp nhưng khi bóng đèn và các thiết bị hư hỏng,
nhà cung cấp máy không bán thiết bị thay thế nên
máy “trùm mền”.

UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu giám đốc Sở Y
tế tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm những
người liên quan, báo cáo UBND tỉnh trước ngày
15-9 để tỉnh xem xét, chỉ đạo.
Phương Nam // http://plo.vn/ .- 2014
(ngày 30 tháng 8)

Đối với thiết bị hệ thống tán sỏi ngoài cơ thể bị
“trùm mền” từ tháng 11-2012 đến nay, máy do Sở
_________________________________________

Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận kiểm tra công tác
tư pháp tại 5 địa phương trong 9 tháng đầu năm

N

các đối tượng thuộc xã 03 xã: Ngũ Phụng, Tam
Thanh và Long Hải.

Tại Phú Quý, Đoàn công tác đã phổ biến một
số văn bản QPPL mới và tập huấn một số nghiệp
vụ cho các đối tượng có liên quan; đồng thời, đại
diện Đoàn thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí cho

Tham dự buổi làm việc tại 5 huyện đều có Đại
diện Lãnh đạo UBND huyện; Trưởng Phòng Tư
pháp huyện; Thủ trưởng các Ban, Ngành thuộc
huyện; Lãnh đạo UBND cấp xã và công chức Tư
pháp – Hộ tịch. Đoàn đánh giá công tác tư pháp ở
5 huyện có những chuyển biến tích cực: UBND
huyện đã quan tâm chỉ đạo công tác tư pháp địa
phương; các nhiệm vụ được triển khai kịp thời,
đồng bộ và khá toàn diện; đã ban hành các quyết
định, chương trình, kế hoạch để chỉ đạo và triển
khai công tác tư pháp địa phương. Đội ngũ công
chức Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp –Hộ tịch
cấp xã đủ số lượng, chất lượng cơ bản đảm bảo.
Công tác tư pháp đã đạt được một số kết quả nổi

hằm đánh giá những kết quả đạt được và
những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong
công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2014 tại địa
phương; kịp thời giải quyết hoặc kiến nghị cấp có
thẩm quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc cho
các huyện, góp phần giúp các huyện hoàn thành
tốt công tác tư pháp, từ tháng 4/2014 đến tháng
7/2014, Đoàn công tác của Sở Tư pháp do đại
diện Lãnh đạo Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn đã
tiến hành làm việc tại 5 địa bàn huyện về công tác
tư pháp: Phú Quý; Tuy Phong ; Hàm Thuận Bắc;
Tánh Linh; Hàm Tân.
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bật như: Đã hoàn thành việc rà soát, hệ thống hóa
văn bản QPPL do HĐND, UBND huyện ban
hành; Đã kịp thời ban hành Kế hoạch và tổ chức
triển khai Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam trên địa bàn huyện năm 2014; Xây
dựng và triển khai kịp thời Kế hoạch tổ chức Hội thi
Hòa giải viên giỏi năm 2014, Kế hoạch triển
khai Luật Hòa giải; Hội đồng Phối hợp PBGDPL
huyện và đội ngũ báo cáo viên pháp luật huyện
được kiện toàn; Trong công tác Hộ tịch, Chứng
thực đã giải quyết được một khối lượng hồ sơ khá
lớn và đa số thủ tục hành chính được giải quyết kịp
thời, phù hợp với quy định của pháp luật, không có
những sai sót lớn.
Các Đại biểu tham dự Buổi làm việc, thẳng
thắn trao đổi các khó khăn, vướng mắc mà huyện
gặp phải trong công tác tư pháp. Đồng thời, thông
qua kiểm tra, Đoàn đã giúp Phòng Tư pháp, UBND
cấp xã phát hiện các sai sót và mặt hạn chế trong
việc triển khai công tác tư pháp tại địa bàn huyện
như: Phú Quý chưa kịp thời ban hành Quyết định
sửa đổi, bổ sung chức năng của Phòng Tư pháp
phù hợp với quy định hiện hành; Tuy Phong và
Hàm Thuận Bắc (Hiệu quả của Tủ sách pháp luật
chưa rõ nét, phần lớn đầu sách trong tủ sách pháp
luật đã lạc hậu, giá trị tham khảo thấp, tủ sách
pháp luật được đặt ở vị trí không thuận tiện; không
có chỗ để ngồi đọc; tỷ lệhòa giải thành ở cơ sở
chưa cao; Công khai và thực hiện niêm yết TTHC
chưa đúng quy định hiện hành…); Tánh Linh còn
lúng túng trong việc thực hiện nhiệm vụ mới (công
_________________________________________

- 87 tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, bồi thường
nhà nước, cải cách thủ tục hành chính…).
Qua kiểm tra và trong buổi làm việc địa
phương về công tác tư pháp, Trưởng Đoàn Công
tác đề nghị UBND huyện, UBND cấp xã khắc phục
những điểm còn hạn chế, vướng mắc trong công
tác tư pháp của huyện; đồng thời, đề nghị UBND
cấp xã cần quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất cho
công chức Tư pháp – Hộ tịch để đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ trong tình hình mới; yêu cầu Phòng Tư
pháp 4 huyện (Phú Quý, Tuy Phong, Hàm Thuận
Bắc và Hàm Tân) cần thường xuyên kiểm tra công
tác tư pháp của UBND cấp xã, nhất là việc chứng
thực các Hợp đống, giao dịch…; đề nghị UBND
huyện Phú Quý: Cần quan tâm, bổ sung thêm biên
chế cho Phòng Tư pháp (Bảo đảm định biên là 03
biên chế); Ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung
chức năng của Phòng Tư pháp phù hợp với quy
định hiện hành; đề nghị UBND huyện Hàm Thuận
Bắc có Văn bản hướng dẫn kịp thời cụ thể việc
trích và sử dụng 30% lệ phí thu được để đảm bảo
chi phí khi thực hiện nhiệm vụ cấp bản sao, chứng
thực tại UBND cấp xã theo Quyết định số
44/2012/QĐ-UBND ngày 25/10/2014 của UBND
tỉnh, Văn bản chỉ đạo UBND cấp xã niêm yết văn
bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế đúng thời
hạn 30 ngày theo quy định tại Nghị định số
75/2000/NĐ-CP của Chính phủ.
PV/ Pháp luật Việt Nam.- 2014.- Số 255
(ngày 12 tháng 9).- Tr.4

Tổ chức Hội thi hòa giải viên từ cơ sở khu dân cư

N

gày 9-9, UBND tỉnh Bình Thuận đã tổ chức
Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Bình Thuận năm
2014. Tham dự Hội thi có 9/10 huyện, thị xã, thành
phố trên địa bàn tỉnh với 60 thí sinh là hòa giải viên
của các Tổ hòa giải ở các thôn, khu phố, khóm, ấp
trên địa bàn tỉnh tham dự.
Việc tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi năm
2014 không những để trang bị kiến thức pháp luật,
kỹ năng vận dụng pháp luật vào những công việc
thực tế của hoà giải viên; tạo điều kiện cho hòa
_________________________________________

giải viên gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh
nghiệm với nhau mà còn nâng cao được vị trí, vai
trò và tầm quan trọng của hoạt động hòa giải ở cơ
sở; tăng cường sự quan tâm của cấp ủy, chính
quyền địa phương đối với công tác này. Đây là lần
thứ 3 UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội thi Hòa
giải viên giỏi trên phạm vi toàn tỉnh.
Đức Hồng – Hoàng Sa/ Đại đoàn kết.- 2014.Số 254 (ngày 11 tháng 9).- Tr.7

Phát hiện đường dây buôn người sang Trung Quốc

T

rong cuộc họp giao ban báo chí chiều 28.8,
thượng tá Nguyễn Văn Nhiều, Chánh văn
phòng - người phát ngôn Công an Bình Thuận,
cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa phát
hiện vụ 6 phụ nữ (4 ở Bình Thuận và 2 ở một tỉnh
miền Tây) bị lừa bán sang Trung Quốc dưới chiêu
thức đi làm thuê. Do vụ án trong quá trình điều tra,
nên thượng tá Nhiều chưa tiết lộ thông tin về tên
tuổi của 6 nạn nhân cũng như những kẻ buôn
người.

sang Trung Quốc. Qua điều tra, công an phát hiện
vào tháng 5.2014, có 2 phụ nữ lấy chồng Trung
Quốc thường xuyên liên lạc với một người ở Bình
Thuận, dụ dỗ những phụ nữ nhẹ dạ sang Trung
Quốc làm ăn, nhưng thực chất là tổ chức mua bán
phụ nữ. Cũng theo ông Nhiều, Công an Bình
Thuận đang chỉ đạo công an các huyện, thị rà soát
và thống kê các đối tượng có nghi vấn.
Quế Hà // http://www.thanhnien.com.vn/ .- 2014
(ngày 29 tháng 8)

Trước đó, ngày 8.8 cơ quan CSĐT nhận đơn của
một trong các nạn nhân nói trên tố cáo bị lừa bán
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IV. CÔNG NGHỆ - NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN
PHÁT HUY TIỀM NĂNG TRÍ TUỆ CỦA ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC

T

rong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Liên hiệp
các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận
(Liên hiệp Hội) diễn ra khá sôi nổi, toàn diện và đạt
được những kết quả tích cực. Trước thềm Đại hội
nhiệm kỳ III, ông Nguyễn Văn Thuần - Chủ tịch
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình
Thuận đã có cuộc trao đổi với PV Đại Đoàn Kết về
những yếu tố quyết định làm nên thành quả này.

Nhiều nghiên cứu đang được ứng dụng để phát triển
thương hiệu cho quả thanh long Bình Thuận

PV: Được biết, Liên hiệp Hội tỉnh Bình Thuận
đã đạt được nhiều thành tích cao trong các phong
trào thi đua. Ông đánh giá thế nào về kết quả hoạt
động của Liên hiệp Hội trong nhiệm kỳ vừa qua?
Ông Nguyễn Văn Thuần: Trong nhiệm kỳ qua,
Liên hiệp Hội đã thường xuyên quan tâm đến công
tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội
viên, xây dựng và phát triển tổ chức không ngừng
nâng cao về số lượng và khẳng định chất lượng
hoạt động của các tổ chức hội. Việc phát triển các
tổ chức hội có bước khởi sắc và đổi mới sáng tạo,
việc kết nạp các trung tâm sự nghiệp khoa học với
tư cách là hội viên tập thể tạo mối quan hệ giúp
cho Liên hiệp Hội và các hội thành viên thực hiện
nhiều chương trình chuyển giao ứng dụng tiến bộ
kỹ thuật rất phong phú.
Sự phát triển các tổ chức hội mà Liên hiệp Hội
đã làm được là sự nỗ lực năng động, sáng tạo của
các hội thành viên đã tạo ra sự phối hợp nhịp
nhàng, chia sẻ và tạo điều kiện thuận lợi để hoạt
động khoa học công nghệ ngày càng đa dạng hơn.
Với những kết quả đã đạt được, Liên Hiệp hội
Bình Thuận được Liên hiệp Hội Việt Nam, Tỉnh ủy,
UBND tỉnh Bình Thuận đánh giá là một đơn vị hoạt
động có hiệu quả và nhiều năm được tặng cờ thi
đua, bằng khen cho tập thể và cá nhân.
Mục đích Liên hiệp Hội là phát huy tiềm năng
trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ
phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện mục tiêu
dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng
và văn minh. Vậy trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp

Hội đã đạt được những thành tích gì nổi bật, thưa
ông?
- Theo tôi, một trong những thành tích nổi bật
của Liên hiệp Hội là công tác tư vấn, phản biện và
giám định xã hội. Thời gian qua, Liên hiệp Hội đã
tổ chức phản biện 25 đề án, dự án, quy hoạch
tăng 150% so với nhiệm kỳ trước, trong đó có một
số đề án, quy hoạch được lãnh đạo tỉnh và nhân
dân đánh giá cao như: Quy hoạch phát triển kinh
tế - xã hội tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, quy
hoạch tổng thể Phát triển kinh tế, xã hội TP.Phan
Thiết đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025.
Về nghiên cứu, chúng tôi có 14 dự án KHCN
cấp Trung ương, riêng đề tài khoa học cấp tỉnh đã
và đang triển khai 30 đề tài (tăng 66,6% so với
nhiệm kỳ trước). Trong đó một số đề tài tiêu biểu
như Xây dựng mô hình quản lý, khai thác và phát
triển chỉ dẫn địa lý "Phan Thiết” cho sản phẩm
nước mắm; Sưu tầm và phân lập giống thanh long
ruột trắng hiện đang trồng tại tỉnh Bình Thuận …
Hàng năm, Liên hiệp Hội cũng đã tổ chức hội thảo
khoa học về đổi mới nội dung và phương thức
hoạt động của hội, cũng như chuyển tải một số
chương trình KH&CN đã được triển khai, với việc
nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ KH&CN vào sản
xuất và đời sống. Ngoài ra, hoạt động xóa đói,
giảm nghèo và phát triển cộng đồng; Liên hiệp Hội
đã tranh thủ vận động tổng cộng trên 25,0 tỷ đồng.
Tập huấn chuyển giao đưa tiến bộ kỹ thuật vào
sản xuất nông nghiệp và đời sống hơn 400 buổi
với 9.270 lượt người tham gia. Ngoài ra, hỗ trợ
sửa chữa đường giao thông nông thôn và hỗ trợ
xây dựng cầu, cống, hệ thống nước sinh hoạt, vệ
sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ máy vi tính để
dạy vi tính cho các trường học…
Trong nhiệm kỳ II (2009-2014) được sự quan
tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban
ngành, đặc biệt là sự phối kết hợp với các Hội
thành viên: Đội ngũ trí thức tỉnh Bình Thuận
không ngừng được củng cố, tăng cường về số
lượng và chất lượng; Từ khi Đại hội nhiệm kỳ II
có 22 tổ chức hội, trong đó: Hội thành viên 16, hội
viên tập thể 6 và 2 đơn vị trực thuộc với tổng số
hội viên 11.204; đến nay đã có 34 tổ chức hội
(tăng 54,5%), trong đó: Hội thành viên 23 (tăng
43,7%), hội viên tập thể 11 (tăng 83,3%) và 4 đơn
vị trực thuộc (tăng 100 %) với tổng số hội viên
15.208 (tăng 35,7%).
Từ các kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ
qua, Đại hội Liên hiệp Hội tỉnh nhiệm kỳ 20142019 sẽ kế thừa, cũng như đặt ra các mục tiêu
trọng tâm nào, thưa ông?
- Nhiệm kỳ III của Liên hiệp Hội (2014 -2019)
diễn ra ngay trong bối cảnh cả nước và tỉnh Bình
Thuận ở vào thời kỳ phát triển nhanh, song có
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nhiều khó khăn, phức tạp. Sự phát triển và cạnh
tranh trên thương trường sẽ quyết liệt hơn và điều
đó đòi hỏi năng suất, chất lượng, hiệu quả trong
mọi hoạt động phải được nâng cao. Vì vậy, yêu
cầu nâng cao dân trí, ứng dụng tri thức khoa học
và công nghệ càng trở nên cấp bách.
Do đó trong nhiệm kỳ III (2014-2019), Liên
hiệp các Hội KH&KT tỉnh sẽ xây dựng Liên hiệp
Hội trở thành một tổ chức chính trị xã hội của đội
ngũ trí thức vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong

- 89 việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo
của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ của tỉnh
nhà, góp phần đưa khoa học công nghệ trở thành
động lực phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, là chỗ
dựa tin cậy của Tỉnh ủy và UBND tỉnh trong công
tác trí vận. Và là tổ chức thành viên quan trọng
của Mặt trận Tổ quốc.
Trân trọng cảm ơn ông!
Văn Nhất // http://daidoanket.vn/ .- 2014
(ngày 30 tháng 7)

_________________________________________

Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin sởi – rubella miễn phí trong toàn tỉnh

T

rong 2 ngày 23 - 24/7, Sở Y tế Bình Thuận
phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh tổ
chức hội nghị triển khai đợt tiêm vắc xin sởi –
rubella miễn phí trong chiến dịch tiêm chủng mở
rộng giai đoạn 2014 – 2015.
Chiến dịch tiêm vắc xin sởi – rubella miễn phí
sẽ được chia làm 3 đợt: Đợt 1, tiêm cho trẻ 1 đến
5 tuổi, diễn ra vào tháng 9 và tháng 10/2014; đợt 2
tiêm cho trẻ 6 đến 10 tuổi vào tháng 11 và
12/2014; đợt 3 tiêm cho trẻ từ 11 đến 14 tuổi, diễn
ra vào tháng 1 năm 2015. Mục tiêu của chiến dịch
là có trên 95% trẻ từ 1 đến 14 tuổi trên địa bàn
toàn tỉnh sẽ được tiêm chủng miễn phí .
Sở Y tế tỉnh Bình Thuận tổ chức tập huấn cho
các đối tượng liên quan; chú trọng đến đội ngũ
giáo viên dạy trẻ trong độ tuổi tiêm chủng; bố trí
các đội cấp cứu lưu động tại các điểm tiêm chủng
để kịp thời xử lý các trường hợp tai biến sau tiêm
chủng. Để chiến dịch đạt hiệu quả cao, Bình
________________________________________

Thuận chọn địa phương để tiến hành tiêm thí điểm
và rút kinh nghiệm trước khi triển khai nhân rộng
trên toàn tỉnh. Riêng ở vùng sâu, vùng nguy cơ
cao và địa bàn đi lại khó khăn, khó tiếp cận, có thể
tiêm chủng đồng thời cùng một đợt và thực hiện
theo phương thức "cuốn chiếu" từ trường học tới
trạm y tế.
Từ đầu năm đến nay, Bình Thuận có 140
trường hợp sốt phát ban nghi sởi và 43 ca mắc
sởi. Sở Y tế Bình Thuận đã chỉ đạo các địa
phương giám sát chặt chẽ và theo dõi các đối
tượng đang nghi mắc sởi để có phương pháp điều
trị tốt nhất; rà soát kỹ các đối tượng trong độ tuổi
có nguy cơ dễ mắc sởi để phòng ngừa kịp thời.
Tại các địa phương trong tỉnh, trong thời điểm
bệnh sởi xuất hiện trên địa bàn, rất nhiều phụ
huynh đều đưa con em đến tiêm chủng.
Hồng Hiếu // http://www.cpv.org.vn/ .- 2014
(ngày 24 tháng 7)

Phổ biến quy định mới trong lĩnh vực hóa chất

S

ở Công Thương và Sở Tài nguyên và Môi
trường Bình Thuận vừa tổ chức tập huấn, phổ
biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật
liên quan đến lĩnh vực hóa chất cho các doanh
nghiệp ngành Công Thương.
Các văn bản được phổ biến gồm: Thông tư số
44/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công
Thương quy định danh mục hàng nguy hiểm phải
đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận
chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương
tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và
đường thủy nội địa; Thông tư số 04/2012/TT-BCT
ngày 13/2/2012 của Bộ Công Thương quy định
phân loại và ghi nhãn hóa chất; Tiêu chuẩn Việt
Nam TCVN5507:2002 quy định về hóa chất nguy
hiểm; quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh
doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển. Thông
tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ
Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất
thải nguy hại; Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày
14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi

phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi
trường.
Buổi tập huấn nhằm giúp các đơn vị sản xuất,
kinh doanh trong lĩnh vực hóa chất cập nhật các
quy định mới được ban hành thay thế quy định cũ;
những quy định mới phát sinh nhằm điều chỉnh
các hành vi có liên quan đến công tác bảo đảm an
toàn trong vận chuyển hàng nguy hiểm, góp phần
bảo vệ môi trường khi có sự cố xảy ra và giảm
thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất.
Tại buổi tập huấn, các doanh nghiệp cũng đã
thẳng thắn trao đổi những thắc mắc của đơn vị
xoay quanh vấn đề học và cấp Giấy chứng nhận
liên quan, cách làm báo cáo giám sát môi
trường,… Đại diện phía Sở Tài nguyên & Môi
trường cũng đã giải đáp cơ bản các vướng mắc,
đồng thời ghi nhận các bất cập để có kiến nghị đến
các bộ, ngành có liên quan nhằm tạo điều kiện
thuận lợi cho doanh nghiệp.
Thu Hoài // http://baocongthuong.com.vn/ .2014 (ngày 26 tháng 8)
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Sở Công Thương Bình Thuận:

Tổ chức tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm

N

gày 6/6/2014, tại hội trường Trường Trung cấp
nghề kinh tế - kỹ thuật Công đoàn Bình Thuận,
Sở Công Thương Bình Thuận đã phối hợp với
Trường đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM tổ
chức lớp tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm
cho 96 học viên.
Tham dự lớp tập huấn, các học viên được trang
bị hệ thống các văn bản quy định của Nhà nước về
an toàn thực phẩm. Các giảng viên Trường đại học
Công nghiệp thực phẩm bằng phương pháp giảng
dạy sinh động với nhiều ví dụ thực tiễn đã truyền đạt

đến các học viên những kiến thức cơ bản bổ ích,
đồng thời cũng giải đáp được những thắc mắc của
các học viên.
Lớp tập huấn đã góp phần tăng cường vai trò và
trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân trong công tác
bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, hạn
chế ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực
phẩm trong các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh
thực phẩm.
Thu Hoài // http://baocongthuong.com.vn/ .- 2014
(ngày 1 tháng 7)

_________________________________________

Tôn vinh 23 sản phẩm công nghiệp nông thôn tỉnh Bình Thuận năm 2014

N

gày 28/9, tỉnh Bình Thuận đã tổ chức công bố và
tôn vinh 23 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu
biểu tỉnh Bình Thuận năm 2014 và chọn ra 12 sản
phẩm tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp
nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam.

Đây là một hoạt động nhằm kịp thời động viên,
tạo động lực thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của các
sản phẩm công nghiệp nông thôn. Được biêt, trong
năm qua, đề án tổ chức bình chọn sản phẩm công
nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh đã nhận được sự
tham gia của 20 đơn vị với 36 sản phẩm tại địa
phương với nhiều chủng loại khác nhau như: hàng
trang trí, thực phẩm chức năng, nước giải khát, gia vị
(muối, nước mắm), thiết bị phục vụ nông nghiệp,
gạch bê tông…
Hầu hết các sản phẩm tham gia là những sản
phẩm công nghiệp nông thôn đặc thù của tỉnh. Bên
cạnh các sản phẩm đã khẳng định ưu thế về mẫu

mã, kiểu dáng, chất lượng cao và có thị trường tiêu
thụ mạnh như: Nước khoáng Vĩnh Hảo, nước mắm
Phan Thiết, hạt điều... Cuộc bình chọn lần này đã
phát hiện ra những sản phẩm mới sử dụng nguồn
nguyên liệu dồi dào tại địa phương, đang được thị
trường chấp nhận và có khả năng phát triển mạnh
trong thời gian tới như: Đũa sóng lá buông, mủ trôm,
trà dứa dại, hệ thống tưới cây ăn quả “3 trong 1”,
gạch bê tông tự chèn...
Sau khi công nhận là sản phẩm tiêu biểu, các
sản phẩm này sẽ được ưu tiên hỗ trợ phát triển sản
xuất, giảm thuế, xúc tiến thương mại như: được hỗ
trợ đào tạo lao động, tiết kiệm năng lượng, đầu tư đổi
mới thiết bị, công nghệ sản xuất, xây dựng thương
hiệu…
N.Y // http://dangcongsan.vn/ .- 2014
(ngày 29 tháng 8)

_________________________________________

Toshiba trúng gói thầu chính cấp thiết bị nhà máy nhiệt điện chạy than

T

ập đoàn Toshiba Corporation (mã giao dịch sàn
Tokyo: 6502) công bố sẽ cung cấp 2 tua-bin hơi
siêu quá nhiệt và máy phát điện công suất 600 MW
cho Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 tại tỉnh Bình
Thuận theo hợp đồng với Tập đoàn Công nghiệp
nặng và Xây dựng Doosan (Hàn Quốc) và Tập đoàn
Mitsubishi Corporation (Nhật Bản), là những thành
viên trong tổ hợp thắng thầu hợp đồng thiết kế, cung
cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công
trình (EPC) cho dự án này

Toshiba sẽ giao hàng vào năm 2015 và tổ máy
đầu tiên của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 sẽ đi
vào hoạt động vào năm 2017.
Toshiba thắng thầu dựa vào đánh giá tích cực
của Mitsubishi và Doosan về hiệu suất và độ tin cậy
của các máy phát điện tua-bin hơi của Toshiba tại
các nhà máy nhiệt điện chạy than, gồm những tổ máy
phát đang lắp đặt tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1
(Hà Tĩnh) và Thái Bình 2 (Thái Bình).
N.Minh // http://nld.com.vn/ .- 2014
(ngày 20 tháng 7)

BÁC SĨ “VỀ LÀNG”
Ông Nguyễn Quốc Việt, phó giám đốc Sở Y tế Bình Thuận, cho biết trong năm 2014 đã có 15 bác sĩ tốt nghiệp
ĐH Y dược TP.HCM trở về Bình Thuận phục vụ quê hương. Đây là lớp bác sĩ đầu tiên được tỉnh cử đi học từ năm
2008 về phục vụ quê nhà.
Trong năm học 2014, Bình Thuận tiếp tục đưa 18 sinh viên đi học tại Trường ĐH Y dược Cần Thơ, được tỉnh
đài thọ kinh phí. Từ năm 2008 - 2014, tỉnh Bình Thuận đã đưa tổng cộng bảy lượt thí sinh đi học theo diện trên với
tổng cộng 97 người để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân tỉnh nhà, giảm tình trạng quá tải tuyến trên.
Nguyễn Nam / Tuổi trẻ TP.HCM.- 2014.- Số 235 (ngày 1 tháng 9).- Tr.11
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Điện lực Bình Thuận:

Cam kết phục vụ tốt bà con trồng thanh long

T

rước thông tin một số hộ nông dân cho rằng
mùa thắp đèn thanh long này sẽ gặp khó khăn.
Lãnh đạo Công ty Điện lực Bình Thuận khẳng
định mọi chính sách về điện đối với bà con trồng
thanh long không có gì thay đổi so với năm trước.

nghiệm. Qua tìm hiểu chi phí 3 triệu đồng là khoản
chi phí thí nghiệm được lập trên cơ sở quy định
của nhà nước.

Đóng điện cho thanh long
Kể từ ngày 11.8.2014, bà con trồng thanh long
trong tỉnh đã đến đăng ký đóng điện cho mùa vụ
thanh long mới. Tất cả các khách hàng của Công
ty Điện lực Bình Thuận (viết tắt là PC Bình Thuận)
đều được đối xử bình đẳng và được phục vụ chu
đáo.
Trước thông tin ngành điện sẽ triển khai thực
hiện thông tư 32 của Bộ Công thương về việc thí
nghiệm bảo dưỡng định kỳ biến thế và lưới điện là
tài sản của khách hàng, PC Bình Thuận khẳng
định sẽ làm tốt công tác tuyên truyền đến người
dân và các hộ sử dụng điện chong đèn thanh long.
Ông Nguyễn Thành Ngôn - Trưởng phòng Kế
hoạch Kỹ thuật PC Bình Thuận cho biết:
Ngay từ tháng 1.2012, PC Bình Thuận đã chỉ
đạo các điện lực gửi thông báo đề nghị khách
hàng thực hiện bảo dưỡng và thí nghiệm định kỳ
theo quy định của thông tư 32. Tiếp đó, tháng
3.2014 , PC Bình Thuận tiếp tục gởi thông báo lần
2 để thực hiện công tác này. Thông tư 32 của Bộ
Công thương quy định tất cả khách hàng sử dụng
điện có sở hữu lưới điện đều phải có trách nhiệm
bảo dưỡng và thí nghiệm định kỳ.
Tuy nhiên, trước năm 2013 khách hàng chưa
thực hiện công tác này do chưa rõ lợi ích bảo vệ
tài sản và chưa tìm được đơn vị có năng lực thí
nghiệm với chi phí cạnh tranh... Vừa qua, có một
số khách hàng phản ứng về công tác bảo dưỡng
thí nghiệm định kỳ lưới điện do bất ngờ về chủ
trương này. Nguyên nhân chính là chưa rõ lợi ích
trong việc phòng ngừa sự cố và bảo vệ tài sản của
chính khách hàng.
Hiện nay, mọi khách hàng đến đăng ký đều
được PC Bình Thuận sắp xếp, bố trí để đóng điện
bình thường. PC Bình Thuận không ràng buộc
khách hàng phải thí nghiệm xong thì mới đóng
điện chong thanh long trái vụ.
Đối với những khách hàng đã có kế hoạch thí
nghiệm và đăng ký với điện lực, các điện lực tổ
chức sắp xếp lịch cắt điện phục vụ công tác thí
nghiệm. Những trường hợp khách hàng chưa có
kế hoạch thí nghiệm, điện lực giải thích, tuyên
truyền ý nghĩa và lợi ích của việc thực hiện thông
tư 32.
Khách hàng được phép lựa chọn
Trước thông tin cho rằng người dân phải trả
chi phí 3 triệu đồng tiền bảo dưỡng thí nghiệm lưới
điện của mình, ông Ngôn cho biết PC Bình Thuận
không có chức năng đưa ra giá trị hợp đồng thí

Vườn Thanh Long sử dụng điện cho ra hoa trái vụ - Ảnh
Xuân An

Khi triển khai thực hiện thông tư 32 thì điện lực
đều có thông báo đến khách hàng. Trong đó nêu
rõ 02 phương án: phương án một là khách hàng tự
chọn đơn vị thí nghiệm có năng lực để hợp đồng
thí nghiệm. Phương án hai nếu khách hàng gặp
khó khăn trong việc tìm kiếm đơn vị thí nghiệm thì
liên hệ điện lực để được tư vấn hỗ trợ. Thực tế,
các điện lực đều giới thiệu khách hàng các đơn vị
có chức năng thí nghiệm như: Công ty Thí nghiệm
điện Miền Nam, Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo
lường chất lượng 3, Công ty TNHH TM-DV xây lắp
điện Quốc Hùng (Bình Thuận)…
Như vậy, tất cả các đơn vị được cơ quan quản
lý nhà nước cấp phép thực hiện công tác thí
nghiệm, đủ năng lực đều có thể tham gia thực hiện
công tác bảo trì và thí nghiệm. Việc hợp đồng thực
hiện với đơn vị nào là do khách hàng lựa chọn.
Về quan điểm, PC Bình Thuận ủng hộ tất cả
các doanh nghiệp có năng lực hoạt động trong
công tác thí nghiệm, đúng quy định pháp luật đều
có thể ký kết bảo trì theo thông tư 32.
Xuân An/ Thanh niên.- 2014.- Số 235
(ngày 23 tháng 8).- Tr. 21
Cùng đưa tin: Báo Người lao động số 6586
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Thay 2 triệu bóng đèn sợi đốt bằng đèn tiết kiệm điện trồng thanh long

Đ

ể hỗ trợ nông dân Bình Thuận sử dụng đèn tiết
kiệm điện thay thế đèn sợi đốt trồng cây thanh
long, ngày 1.7, tại Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Tập
đoàn Điện lực VN (EVN) phối hợp với Trung ương
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Bình Thuận và
các nhà sản xuất đèn trong nước tổ chức lễ phát
động chương trình “Hỗ trợ nông dân trồng thanh long
thay đèn sợi đốt bằng đèn tiết kiệm điện 2014-2015”.

miền Nam, dãn tiến độ đầu tư công trình điện, tăng
khả năng ổn định cung cấp điện, đồng thời giảm hơn
200 nghìn tấn khí thải CO2 giúp bảo vệ môi trường
và phát triển bền vững.
Chương trình áp dụng các cơ chế hỗ trợ cho các
hộ dân trồng cây thanh long thay/ bỏ bóng đèn sợi
đốt cụ thể như sau:
1. EVN/ EVNSPC nhận lại đèn tròn sợi đốt mà hộ
dân đang sử dụng trồng thanh long và hoàn trả giá trị
còn lại của đèn là 4.000đ/bóng; chịu các chi phí về
đăng ký, điều hành, tiêu hủy đèn tròn thu hồi theo
đúng quy định bảo vệ môi trường với bình quân
3.000 đ/bóng; hỗ trợ vật tư đấu nối an toàn điện có
giá trị 3.000đ/bóng để thay cho việc dùng kim băng
không an toàn như hiện nay; hỗ trợ nhân công tháo
gỡ đèn tròn, lắp đặt đèn tiết kiệm điện. Tổng giá trị hỗ
trợ của EVN là 20 tỉ đồng, tương đương 10.000
đồng/bóng.

Thay thế bóng đèn sợi đốt bằng đèn tiết kiệm điện giảm
đáng kể tiêu thụ điện năng.

Chương trình với sự có mặt của lãnh đạo Bộ
Công Thương, lãnh đạo các tỉnh Bình Thuận, Long
An, Tiền Giang, Trung ương Đoàn TNCSHCM và Tập
đoàn Điện lực Việt Nam.
Chương trình là bước triển khai cụ thể hoá thoả
thuận hợp tác tuyên truyền, vận động sử dụng điện
an toàn, tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2014- 2015
ký kết giữa EVN và Trung ương Đoàn TNCSHCM.
EVN giao TCty Điện lực miền Nam (EVNSPC) triển
khai chương trình này, thay 2 triệu bóng đèn tròn sợi
đốt trồng thanh long bằng đèn tiết kiệm điện trên
phạm vi 3 tỉnh có diện tích trồng thanh long lớn nhất
cả nước là Bình Thuận, Tiền Giang, Long An nhằm
đạt được các mục tiêu chính:
Thứ nhất, nâng cao nhận thức về sử dụng điện
an toàn, tiết kiệm và hiệu quả cho từng hộ gia đình,
cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng và đặc
biệt là cho bà con nông dân tại khu vực trồng thanh
long các tỉnh Bình Thuận, Long An và Tiền Giang.
Thứ hai, tuyên truyền, quảng bá cho cộng đồng
người dân và doanh nghiệp thay thế bóng đèn sợi
đốt bằng bóng đèn tiết kiệm điện sử dụng trong sinh
hoạt và sản xuất, góp phần hoàn thành Chương trình
mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm
và hiệu quả giai đoạn 2012 - 2015 và lộ trình cắt giảm
tiêu thụ bóng đèn tròn sợi đốt trên thị trường.
Thứ ba, tăng cường sự phối hợp giữa EVN với
các địa phương, TƯĐTNCS Hồ Chí Minh, các nhà
sản xuất, hội và hiệp hội để vận động, tuyên truyền
bà con nông dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và
hiệu quả.
Thứ tư, “Ích nước và lợi nhà”, chương trình sẽ
giúp cho các hộ nông dân trồng thanh long giảm chi
phí trong sản xuất nông nghiệp mỗi năm khoảng 53
triệu kWh (tương đương 80 tỉ đồng tiền điện), giảm
hơn 50MW công suất hệ thống, đóng góp một phần
cho việc giảm áp lực đầu tư hệ thống điện tại khu vực

2. Các nhà cung cấp đèn tiết kiệm điện trong
nước gồm Công ty CP Điện Quang, Công ty CP
Bóng đèn & Phích nước Rạng Đông: bán đèn
compact 20 Watt với giá giảm tối thiểu từ 10% so với
giá bán thực tế và có cơ chế trả chậm trong vòng 90
ngày. Trường hợp hộ nông dân mua đèn trả ngay sẽ
được giảm giá đến 15%. Nhà cung cấp có bán kèm
đui đèn với giá thấp hơn giá thực tế đã bán trên thị
trường.
3. Giá trị hỗ trợ thay bóng đèn tròn khoảng
14.000 đ/bóng thực hiện theo hình thức trả chậm
hoặc 15.220 đ/bóng thực hiện theo hình thức trả
ngay. Toàn bộ chi phí hỗ trợ tương đương 30 tỉ đồng,
trong đó giá trị hỗ trợ của EVN là 20 tỉ đồng, của
EVNSPC là 10 tỉ đồng.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Tuấn Phong - Phó
Tổng cục trưởng – Tổng cục Năng lượng - Bộ Công
Thương cho rằng: “Đây là một chương trình thiết
thực nhằm hỗ trợ bà con nông dân sử dụng các thiết
bị chiếu sáng có hiệu suất cao, an toàn và tiết kiệm,
phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước về
sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần
bảo vệ môi trường”.
Tại buổi lễ, các công ty điện lực, hội nông dân và
Đoàn TNCSHCM tỉnh Bình Thuận, Tiền Giang, Long
An đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong việc phối hợp
thực hiện chương trình và ký kết hợp đồng 3 bên, hỗ
trợ thay đèn sợi đốt và cung cấp đèn tiết kiệm điện
giảm giá giữa Công ty điện lực Bình Thuận với nhà
cung cấp Điện Quang và Rạng Đông với hộ nông
dân.
Theo đó, hội nông dân các tỉnh sẽ chủ trì tham
gia tuyên truyền quảng bá và thu thập thông tin về hộ
trồng thanh long đăng ký thay đèn tròn sợi đốt bằng
đèn compact tiết kiệm điện, làm cầu nối thực hiện vai
trò giám sát phối hợp với các Cty điện lực tuyên
truyền, kiểm soát đôn đốc các bên tham gia thực hiện
đúng theo tiêu chí của chương trình.
// http://laodong.com.vn/ .- 2014 (ngày 2 tháng 7)
Các báo cùng đưa tin: Tuổi trẻ 174/ SGGP
13316/ QĐND 19121/ CAND số 3262
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Thủy điện Đan Sách 2: Thi công được khoảng 60% giá trị công trình

T

heo báo cáo của ông Trần Hữu Nhã, Giám đốc
Công ty CP Cát Nam Bình Thuận, tiến độ xây
dựng dự án Nhà máy thủy điện Đan Sách 2 đã thi
công đạt khoảng 60% giá trị công trình.
Hiện công ty đã san ủi mặt bằng, đường giao
thông, hoàn thành tuyến hầm dẫn dòng thi công,
đang thi công phần móng trụ nhà máy, xây dựng
phần đập chính, tuyến năng lượng, nhà máy và
các hạng mục liên quan khác. Đến nay, đã hoàn
thành khoảng 200m đường ống áp lực cấp nước
cho tuabin và đang lắp đặt phần đường ống áp lực
còn lại. Song song với xây dựng công trình, công
ty đã hoàn thành thủ tục đấu nối đường dây và thủ
_________________________________________

tục bán điện. Phấn đấu đến tháng 11/2014 sẽ phát
hoàn thành công trình, phát điện.
Trong thời gian tới, công ty sẽ phối hợp với
các cơ quan chức năng có liêu quan để hoàn tất
thủ tục xin giấy phép khai thác mặt nước và giấy
phép phát điện.
Đối với dự án Nhà máy thủy điện Đan Sách 3,
công ty đang sang gạt mặt bằng và sẽ tập trung thi
công tiếp Nhà máy thủy điện Đan Sách 3 sau khi
hoàn thành Đan Sách 2.
Thu Hoài // http://baocongthuong.com.vn/ .2014 (ngày 1 tháng 7)

ĐIỆN QUANG HỖ TRỢ NÔNG DÂN TRỒNG THANH LONG

C

ông ty CP Bóng đèn Điện Quang phối hợp
với Trung tâm Nghiên cứu Phát triển thanh
long Bình Thuận tổ chức chương trình tập huấn
sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP
trên toàn tỉnh Bình Thuận.
Tham gia chương trình tập huấn, bà con được
hướng dẫn triển khai mô hình sử dụng bóng đèn
compact chống ẩm thay cho bóng đèn sợi đốt
trong xử lý thanh long ra hoa trái vụ, tiết kiệm, hiệu
quả.
Ngoài ra, Điện Quang còn cam kết đồng hành,
hỗ trợ 8.000 bóng đèn compact chống ẩm cho các

hộ gia đình sản xuất thanh long có hoàn cảnh khó
khăn, chưa đủ điều kiện kinh phí để chuyển toàn
bộ bóng đèn sợi đốt sang bóng đèn compact
chống ẩm để chong đèn cho thanh long trái vụ.
Được biết trong những năm gần đây, cây
thanh long của tỉnh Bình Thuận đã phát triển khá
nhanh về diện tích và sản lượng. Chỉ riêng 5 tháng
đầu năm 2014, Bình Thuận đã trồng mới được 776
ha, đưa diện tích thanh long của tỉnh lên 21.278
ha.
H.Thúy // http://nld.com.vn/ .- 2014
(ngày 24 tháng 8)
_________________________________________

Bình Thuận: Ngành Công Thương nỗ lực tăng trưởng

V

ới việc chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn; tích
cực đầu tư triển khai các dự án…, ngành Công
Thương Bình Thuận đã hoàn thành và vượt kế hoạch
6 tháng đầu năm, tạo nền tảng thuận lợi để thực hiện
kế hoạch của những tháng tiếp theo.

Nâng cấp hệ thống lưới điện tại Bình Thuận

CôngThương - Công nghiệp tăng 10,47% so
với cùng kỳ
Mặc dù nền kinh tế trong nước vẫn đứng trước
nhiều khó khăn, thách thức nhưng 6 tháng đầu năm
2014, giá trị sản xuất công nghiệp của Bình Thuận

vẫn tiếp tục tăng trưởng, đạt 8.569 tỷ đồng, tăng
10,47% so cùng kỳ.
Trong đó, việc tích cực triển khai đầu tư các công
trình hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp (CN) tại
các địa phương có thể xem là yếu tố tích cực thúc
đẩy hoạt động đầu tư vào tỉnh này. Cụ thể như việc
trình UBND tỉnh xem xét thành lập cụm CN Mũi Né,
Võ Xu, Hải Ninh; hoàn thành Khu xử lý nước thải
cụm CN Phú Hài; điều chỉnh vị trí quy hoạch cụm CN
Tân Bình 2; khởi công cụm CN Tân Bình 1; san lấp
mặt bằng, thi công trục đường chính cụm Thắng Hải
2; phối hợp, đôn đốc triển khai chuẩn bị đầu tư cụm
CN Hòa Phú; triển khai đầu tư xây dựng Khu chế
biến phơi cá tại xã Phú Lạc.
Trong điều kiện khó khăn về vốn, nguồn nguyên
liệu và thị trường đầu ra, với vai trò của mình, Sở
Công Thương Bình Thuận đã kịp thời phối hợp, tháo
gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ để đưa vào hoạt
động giai đoạn 1 Nhà máy chế biến cát tại cụm
Thắng Hải 1, Nhà máy luyện xỉ titan (xã Tân Xuân);
triển khai xây dựng nhà máy chế biến viên nén gỗ tại
cụm Thắng Hải 1; thi công đạt 90% Nhà máy sản
xuất dây khóa kéo tại Cụm Hàm Đức.
Bằng kinh nghiệm triển khai thành công nhiều dự
án điện, 6 tháng đầu năm Bình Thuận cũng đã tích
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cực triển khai một số dự án và đạt kết quả khá. Trong
đó, phải kể đến sự kiện khởi công điện gió Phú Lạc;
vận hành phát điện tổ máy số 1 (622MW), lắp đặt tổ
máy số 2 - Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2; khởi công
Nhiệt điện Vĩnh Tân 4; thi công các tuyến 220kV Vĩnh
Tân - Phan Thiết, Vĩnh Tân - Tháp Chàm; nâng công
suất TBA 110/22kV Lương Sơn lên 25+63MVA. Hoàn
thành dự án nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực
nông thôn tỉnh vay vốn Ngân hàng Tái thiết Đức
(kfW).
Song song với đó, việc phát triển hệ thống cung
cấp điện của Bình Thuận cũng đã cơ bản đã đáp ứng
được nhu cầu phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của
nhân dân tại địa phương. Đến nay, 100% xã,
phường, thị trấn trên đất liền sử dụng điện lưới quốc
gia; có 98,9% tỷ lệ hộ sử dụng điện, trong đó khu vực
nông thôn đạt 98,1%; 3 xã tại huyện Phú Quý đã
được sử dụng điện từ nhà máy phát điện diesel kết
hợp điện gió Phú Quý.
Xuất khẩu tăng nhưng thiếu ổn định
Với rất nhiều cố gắng, kim ngạch xuất khẩu hàng
hóa của các doanh nghiệp tại Bình Thuận 6 tháng
đầu năm đạt 124,42 triệu USD, tăng 3,93% so cùng
kỳ. Tuy nhiên, mức tăng chỉ tập trung vào mặt hàng
hải sản và may mặc; hàng nông sản giảm cả về
lượng, giá cả và giá trị. Nguyên nhân là do nền kinh
tế phục hồi chậm, nhu cầu nhập khẩu của các đối tác
tại một số thị trường chưa cải thiện đáng kể, nguồn
nguyên liệu không ổn định và giá cả đầu vào tăng, thị
trường khắc khe về chất lượng, an toàn vệ sinh thực
phẩm…. Ngoài ra, các doanh nghiệp tham gia xuất
khẩu của Bình Thuận đa số có quy mô nhỏ, nguồn
vốn hạn chế, công nghệ chế biến chưa cao, chất
lượng và mẫu mã chưa đa dạng, tính cạnh tranh
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được rào cản kỹ thuật của các nước nhập khẩu nên
còn hạn chế về mặt hàng và số lượng xuất khẩu.
6 tháng đầu năm cũng là thời điểm Bình Thuận
triển khai đầu tư xây dựng, nâng cấp cải tạo 7 chợ
(Đông Hà, Phú Long, Mũi Né, Phan Thiết, Đồng Kho,
Sông Phan, Hiệp Phú), di dời giải tỏa 3 chợ (Huy
Khiêm, Thanh Hải, Phú Long); hoàn thành, đưa vào
họat động 1 tàu dầu tại Tuy Phong, đang triển khai
thủ tục đầu tư 1 tàu dầu tại Phú Quý… Các hoạt
động này đã góp phần đưa thương mại nội địa của
Bình Thuận tiếp tục phát triển ổn định với tổng mức
bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng trưởng
khá.
Đặc biệt, công tác phối hợp kiểm tra, kiểm soát
thị trường tại các địa phương được các cơ quan
chức năng triển khai thực hiện tốt, xử lý kịp thời các
hành vi vi phạm; nhờ đó đã không xảy ra tình trạng
thiếu hàng sốt giá, ngay cả những dịp lễ, tết. Kết thúc
6 tháng đầu năm, lực lượng quản lý thị trường tại các
địa phương của Bình Thuận đã kiểm tra 1.508 vụ, xử
lý 713 vụ, xử phạt 2,757 tỷ đồng.
Thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm, bên cạnh
việc tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, hoàn thiện một số vấn
đề có liên quan đến dự án hạ tầng cụm công nghiệp,
dự án điện, xây dựng chợ nông thôn mới…, ngành
Công Thương Bình Thuận tiếp tục phối hợp hỗ trợ
giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhằm
nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh sản
phẩm hàng hóa, nhất là thanh long, cao su, hải sản
chế biến...
Thu Hoài // http://baocongthuong.com.vn/ .2014 (ngày 26 tháng 7)

________________________________________

MUA SỞ HỮU TRÍ TUỆ, THÚC ĐẨY SÁNG TẠO

C

ác thương vụ mua bán sản phẩm sở hữu trí tuệ
không còn là hiếm, điều này đang mở ra tương
lai tươi sáng cho các nhà khoa học, trở thàng động
lực để sáng tạo.

Công ty TNHH Thanh Long Hoàng Hậu (Bình
Thuận) vừa bỏ ra 2 tỷ đồng để mua giống thanh long
ruột tím hồng LD95. Sản phẩm này do Viện Nghiên
cứu cây ăn quả miền Nam nghiên cứu và đăng ký
quyền sở hữu giống cậy trồng. gần đây là thương vụ
mua bán quyền đối với giống lúa HYT100 được
chuyển nhượng với giá 3 tỷ đồng do Công ty Cổ
phần Nông nghiệp Kỹ thuật cao Hải Phòng mua của
Viện Cây lương thực – cây thực phẩm. Viện ngiên
cứu Ngô cũng đã chuyển nhượng quyền đối với
giống ngô nếp lai số 5 cho Công ty cổ phần Giống
cây trồng T.U& và giống ngô nếp lai số 9 cho Công
tyTNHH giống cây trồng miền Trung có giá trị hàng
trăm triệu đồng.
TS Đặng Tùng Sơn, Viện Hàn lâm KH&CN Việt
Nam cho biết, rõ ràng xu hướng sở hữu trí tuệ này
đang trở thành động lực sáng tạo cho các nhà khoa
học. Người làm khoa học chỉ cần làm tốt nhiệm vụ
khoa học, không cần phải ra thương trường lặn lội
buôn bán, cũng có thể làm giàu, kiếm được hàng tỷ

đồng, nếu nghiên cứu đó có tính ứng cao, c1 thể triển
khai rộng rãi. Khi sản phẩm đã đăng ký quyền sở hữu
trí tuệ, không một đơn vị, doanh nghiệp nào được
ngiên cứu sản xuất trùng với sản phẩm đó nữa.
Đương nhiên khi đó, doanh nghiệp chỉ còn lo phát
triển sản phẩm mà không phải lo đến chuyện cạnh
tranh hay lấy cắp thương hiệu. Nhờ có sở hữu trí tuệ,
nước mắm Phú Quốc, vải thiều Lục Ngạn, bưởi Đoan
Hùng đã tăng được giá bán từ 1,5 đến 2 lần so với
trước khi được bảo hộ.
Nhưng vì sao số doanh nghiệp bỏ tiền ra để sở
hữu trí tuệ vẫn còn ít? TS Đặng Tùng Sơn cho rằng,
có nhiều lý do, nhưng sợ rủi ro, không có kênh tiếp
cận công nghệ có thể triển khai ứng dụng và đem lại
lợi nhuận còn ít. Số sản phẩm vừa có thể triển khai
ứng dụng, vừa đem lại lợi nhuận cao không phải là
nhiều. Xu hướng này đưa nhà khoa học vào một
cách tiếp cận mới khi nghiên cứu: Tính đến khả năng
ứng dụng và làm lợi cho doanh nghiệp mỗi khi đề
xuất đề tài nghiên cứu. Hy vọng, sản phẩm nghiên
cứu nào vừa ra lò cũng “đắt như tôm tươi” để nền
khoa học cất cánh!
Hà Bình/ Khoa học và đời sống.- 2014.- Số 86
(ngày 18 tháng 7).- Tr.4
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Ký hợp đồng vay vốn Dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4

S

áng 17/7, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt
Nam (EVN) và Ngân hàng hợp tác Quốc tế
Nhật Bản (JBIC) ký hợp đồng vay vốn cho Dự án
Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 với tổng trị giá hơn
338,2 triệu USD trong đó phần vay vốn từ JBIC
hơn 202,9 triệu USD.
Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 do
Tổng công ty Phát điện 3 (EVN GENCO3 làm chủ
đầu tư với tổng số vốn 1,763 tỷ USD, công suất
1.200MW (2 tổ máy), nằm trong Trung tâm Điện
lực Vĩnh Tân (xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh

Bình Thuận) gồm bốn nhà máy nhiệt điện với tổng
công suất 5.600MW . Dự án công nghệ hiện đại,
thân thiện môi trường, chi phí hợp lý, đi vào vận
hành sẽ cung cấp cho lưới điện quốc gia 7,2 tỷ KW
giờ điện. Nhà máy được khởi công vào tháng 32014 và dự kiến vận hành tố máy vào cuối quý IV2017.
PV/ Nhân dân.- 2014.- Số 21485
(ngày 18 tháng 7).- Tr.2
Các báo cùng đưa tin: Sài gòn giải phóng
số 13335/Pháp luật TP.HCM Số 189
_______________________________________

TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG

T

ỉnh Bình Thuận chỉ đạo Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn phối hợp với các sở,
ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, giáo dục gắn với bảo vệ môi trường
sinh thái ở từng địa bàn để phát triển rừng bền
vững; triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định
và quy chế phối hợp về quản lý, bảo vệ rừng.
Các lực lượng chức năng của tỉnh tăng cường
công tác tuần tra, truy quét; xử lý nghiêm tình
trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép, nhất là ở
các Khu bảo tồn thiên nhiên, rừng phòng
hộ…Đồng thời đẩy nhanh tiến độ thu hồi, chuyển
giao đất đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng giai
đoạn 2011-2015 cho các địa phương quản lý để
bố trí đất sản xuất cho nhân dân, nhất là các hộ
đồng bào dân tộc đang thiếu đất xản xuất.
Sáu tháng đầu năm 2014, lực lượng quản lý
bảo vệ rừng tỉnh Bình Thuận đã phát hiện và xử lý
421 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng,
_________________________________________

giảm 44 vụ (9,5%) so với cùng kỳ năm 2013 và
giảm 100 vụ (23,7%) so với 6 tháng cuối năm
2013. Cơ quan chức năng đã xử lý hành chính 414
vụ, khởi tố 7 vụ, tịch thu hơn 424 mét khối gỗ các
loại, 146 chiếc xe máy, 4 ô tô máy kéo và các loại
phương tiện khác, nộp ngân sách gần 3 tỷ đồng.
Nhìn chung số vụ vi phạm tuy có giảm, nhưng
tính chất, mức độ hành vi nguy hiểm hơn, các đối
tượng dựa vào số đông, sử dụng hung khí, súng
tực chế … để chống trả, tấn công, đe dọa trực tiếp
đến tính mạng của lực lương làm nhiệm vụ quản
lý, bảo vệ rừng. Từ đầu năm đến nay đã có 8 vụ
chống người thi hành công vụ, tăng 4 vụ so với
cùng kỳ năm trước, tập trung nhiều nhất ở huyện
Tánh Linh. Tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp
vẫn còn diễn ra tại vùng giáp ranh giữa hai tỉnh
Bình Thuận và Lâm Đồng .
Tấn Hùng // http://dangcongsan.vn/ .- 2014
(ngày 23 tháng 7)

LÀM GIÀU TỪ NUÔI DÔNG

N

hững năm qua, nghề nuôi dông ở tỉnh Bình
Thuận đã giúp nhiều hộ nông dân các xã ven
biển thoát nghèo. Hơn thế, tận dụng gần 100ha
bãi, cồn cát khô cằn phát triển sản xuất, nghề mới
nuôi dông ở các địa phương trong tỉnh Bình Thuận
đã góp phần thúc đẩy nhanh mục tiêu quốc gia về
xây dựng nông thôn mới.
Đến xã Tiến Thành, TP Phan Thiết-nơi có
những cồn, bãi cát trắng mênh mông dọc bờ biển,
chúng tôi được chứng kiến mô hình “Người người
nuôi dông, nhà nhà nuôi dông”. Dẫn chúng tôi
thăm khu chuồng nuôi dông gần 8000m2, Trung tá
cựu chiến binh Lâm Văn Luận, nguyên Chỉ huy
trưởng Đồn Biên phòng Thanh Hải (Bộ đội Biên
phòng tỉnh Bình Thuận), là một trong những hộ
nuôi dông đầu tiên của xã Tiến Thành, cho biết,
vùng đất ở đây toàn cát trắng, thời gian đầu, gia
đình ông chỉ trồng đậu, ngô… nhưng năng suất rất
thấp, mùa khô thiếu nước tưới nên có vụ đành bỏ

hoang. Sau nhiều đêm trăn trở, ông Luận nhớ đến
tuổi thơ của mình thường tìm bắt dông hoang ở
các cồn cát, song những năm gần đây, dông ngày
càng hiếm. Từ khi ngành du lịch phát triển tại địa
phương, thịt dông là món đặc sản hấp dẫn du
khách, vì vậy ông Luận nhen nhóm ý tưởng nuôi
dông. Nghĩ là làm, thời gian đầu với vốn chỉ có 4
triệu đồng, ông thí điểm nuôi 250 con giống. 7
tháng sau, ông thu được 60kg. Với giá 300.000
đến 350.000 đồng/kg, trừ chi phí, ông thu lợi hơn
14 triệu đồng. Thấy nuôi dông có lãi, dễ chăm sóc,
ông Luận mạnh dạn mở rộng diện nuôi 6000 con
giống. Năm 2013 vừa qua, ông thu gần 900kg, lợi
nhuận hơn 200 triệu đồng. Theo ông Luận, dông là
một loài bò sát thích nghi vùng đất cát ven biển,
sinh sản nhanh, mỗi năm từ 3 đến 4 lứa, mỗi cặp
sinh 25 đến 30 con/năm. Dông ít bệnh, tỷ lệ sống
đạt hơn 90%; thức ăn đơn giản, như các loại rau
muống, rau lang, cải, thân chuối non… băm nhỏ;
mỗi ngày cho ăn từ 2 đến 3 lần; chuồng dùng tấm
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lợp phi-brô xi măng quây kín sâu xuống đất từ 1,2
đến 1,3m, tường cao từ 1,3 đến 1,5m để dông
không đi mất. Nhờ nuôi dông, ông Luận có tiền xây
nhà khang trang, lại có điều kiện cho con ăn học.
Không chỉ làm giàu cho mình, ông còn tích cực
giúp nhiều hộ trong xã thoát nghèo bằng nghề nuôi
dông.

Niềm vui của chị Lê Thị Thắm, thôn Tiến Phú, xã Tiến
Thành với nghề nuôi dông.

Chị Lê Thị Thắm, ngụ thôn Tiến Phú, xã Tiến
Thành, bày tỏ: “Từ ngày được ông Luận hướng
dẫn kỹ thuật, địa phương giúp vốn, tôi tận dụng
hơn 3000m2 bãi cát bỏ không nuôi 4000 con dông,
mỗi tháng thu từ 7 đến 8 triệu đồng. Nhờ nuôi
dông, vợ chồng tôi không còn phải lo kiếm việc
làm thuê như trước nữa. Hằng ngày, ngoài chăm
sóc dông, tôi còn làm thêm nhiều việc phụ khác
nên kinh tế ngày càng khá giả”. Không chỉ chị
Thắm mà nhiều hộ dân nghèo ở xã Tiến Thành
nuôi dông cũng không còn phải "chạy giông" kiếm
việc làm nữa.
Từ mô hình nuôi dông ở xã Tiến Thành, tỉnh
Bình Thuận đã chỉ đạo nhân rộng mô hình đến hầu
hết các xã ven biển của TP Phan Thiết, huyện Tuy
Phong, thị xã Phan Rí Cửa và huyện đảo Phú
Quý, nhờ đó́ nghề nuôi dông phát triển mạnh. Bình
________________________________________

- 96 Thuận là tỉnh duyên hải cực Nam Trung Bộ được
thiên nhiên ban tặng nhiều lợi thế về điều kiện tự
nhiên, khí hậu thuận lợi phát triển nhiều mô hình
chăn nuôi hiệu quả. Theo thống kê của Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận,
hiện toàn tỉnh có hơn 5.700 hộ nuôi dông với diện
tích gần 100ha, chủ yếu tận dụng cồn, bãi cát khô
cằn. Các hộ nuôi dông đa số là do người già,
người có sức khỏe hạn chế và trẻ em đảm trách,
nhưng đã cho thu lợi mỗi năm hơn 120 tỷ đồng.
Tuy nhiên, hiện nay nhiều hộ dân còn thiếu
vốn sản xuất, nhận thức hạn chế, phát triển chăn
nuôi vẫn mang tính tự phát chạy theo thời vụ. Để
khắc phục tình trạng này, UBND tỉnh Bình Thuận
đã chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban,
ngành đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức
người dân, tăng cường xúc tiến thương mại liên
kết chặt chẽ với các tỉnh bạn và TP Hồ Chí Minh,
gắn doanh nghiệp, cơ sở du lịch trong tỉnh với hộ
chăn nuôi, nhằm bao tiêu sản phẩm, bảo đảm
quyền lợi nông dân. Ông Mai Kừu, Giám đốc Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình
Thuận cũng cho rằng: Nghề nuôi dông là một trong
những thế mạnh của địa phương. Tuy nhiên, để
phát triển bền vững, tỉnh có kế hoạch rà soát kỹ
đặc điểm từng địa phương, từng bước quy hoạch
cụ thể, tận dụng tốt thế mạnh từng địa bàn gắn với
tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tạo ra sản phẩm
độc quyền chất lượng. Trên cơ sở đó, tỉnh có biện
pháp tập huấn bồi dưỡng kỹ thuật, hỗ trợ vốn sản
xuất cho hộ khó khăn, phát huy sử dụng hiệu quả
lao động nông nhàn, tận dụng tốt cồn, bãi cát sa
mạc khô cằn đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Thực tiễn mô hình đã có, chủ trương của
chính quyền và các ngành chức năng đã rõ ràng,
hy vọng nghề nuôi dông sẽ thực sự là "sản phẩm
độc quyền chất lượng" trong tương lai gần tại tỉnh
duyên hải Bình Thuận.
Nguyễn Duy Hiển // http://qdnd.vn/ .- 2014
(ngày 20 tháng 8)

Nấm bệnh gây thiệt hại nặng cho nông dân trồng thanh long Bình Thuận

T

ừ tháng 7 đến nay, toàn tỉnh Bình Thuận có
hơn 4.000 ha thanh long bị bệnh thán thư và
trên 3.000 ha bị bệnh đốm trắng. Diện tích thanh
long bị thiệt hại chủ yếu tập trung ở các huyện
Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc và Bắc Bình.

Ông Nguyễn Văn Chinh nói: "Tổng sản lượng
thanh long của tôi ước được khoảng 6 tấn, nhưng
chỉ lựa được 2 tấn thôi. Còn lại 4 tấn bị nấm trắng
và nấm đồng tiền phải bỏ. Một lứa bán như vậy chỉ
đủ chi phí tiền thuốc".

Gia đình ông Nguyễn Văn Chinh, ở xã Mương
Mán, huyện Hàm Thuận Nam có 2.000 trụ thanh
long cho thu hoạch. Đây là thời điểm thu hoạch lứa
quả đầu tiên của vụ thanh long chính, tức là vụ ra
quả tự nhiên. Dịch bệnh rơi vào vào lứa quả tập
trung nhất, do đó sản lượng thu hoạch bị ảnh
hưởng nặng. Hôm 13/8, vườn của ông cắt được
khoảng 6 tấn thanh long. Nhưng trong đó có đến
2/3 sản lượng thu hoạch không thể bán được. Trái
bị nhiễm bệnh bị vứt bỏ nằm la liệt trong vườn.

Các nhà vườn trồng thanh long cho biết bệnh
đốm trắng, còn gọi là nấm tắc kè và bệnh thán thư,
còn gọi là nấm đồng tiền hiện rất khó trị. Nhiều
người đã chủ động phun xịt thuốc bảo vệ thực vật
từ đầu mùa, nhưng vẫn không mang lại hiệu quả.
Anh Nguyễn Văn Hiệp – nông dân xã Mương
Mán, huyện Hàm Thuận Nam cho biết: "Nấm đốm
trắng không có thuốc đặc trị. Chỉ có thuốc ngừa,
phải xịt thuốc từ lúc trái còn nhỏ".
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Theo Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Bình Thuận:
thán thư không phải là bệnh mới và xuất hiện từ
lâu trên vùng chuyên canh thanh long Bình Thuận.
Nguyên nhân làm cho hàng loạt vườn thanh
long bị nhiễm 2 loại bệnh nói trên là do đầu tháng
7 vừa qua, ở Bình Thuận có mưa nhiều và liên tục
đã tạo môi trường thuận lợi để bệnh phát sinh.
Người dân đã dùng thuốc để trị bệnh nhưng
vẫn không có hiệu quả, vì phun xịt xong thì lại gặp
mưa liên tục. Và một nguyên nhân khác nữa là do
lâu nay nông dân đã không thực hiện đúng quy
trình chăm sóc thanh long.
Lẽ ra chừng nào trị xong bệnh thì mới phun xịt
phân bón lá, chất kích thích, chất tăng trưởng
nhưng người trồng thanh long lại thường trộn
chung các loại thuốc vào cùng một bình để xịt,
điều này lại càng gây thêm bệnh cho cây thanh
long. Vừa qua có tình trạng các chủ vựa thu mua
và một số hộ dân mang thanh long nhiễm bệnh ra
đổ ven đường làm mất vệ sinh môi trường và nguy
cơ lây lan mầm bệnh ra những khu vực khác.
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Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Bình
Thuận Trần Minh Tiến

Ông Trần Minh Tiến - Chi cục trưởng Chi cục
Bảo vệ thực vật tỉnh Bình Thuận nói:"Bệnh thán
thư và nấm đốm trắng lây lan qua nước mưa và
những vật dụng khác. Do đó, đổ trái hỏng ra
những nơi công cộng càng lây lan mạnh. Trong
mùa mưa này, nông dân không nên để cành non.
Nếu để cành non là bị bệnh đốm trắng ngay".
Theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp Bình
Thuận: các chủ vườn cần tranh thủ những ngày
nắng như thời điểm hiện tại để phòng trừ bệnh
hiệu quả. Nguồn thanh long bị nhiễm bệnh cần
được chôn lấp cẩn thận, khi phát hiện có dấu hiệu
bệnh, chủ vườn cần thu gom cành quả, rắc vôi
khử trùng để hạn chế bệnh lây lan.
Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2014
(ngày 13 tháng 8)

_________________________________________

"NÓNG" BỆNH ĐỐM TRẮNG THANH LONG

H

àng chục ngàn ha cây thanh long của 3 tỉnh
Bình Thuận, Long An, Tiền Giang đang bị đe
dọa bởi bệnh đốm trắng.
Bệnh lây lan và phát triển mạnh ảnh hưởng
nghiêm trọng đến năng suất và sản xuất thương
mại. Nông dân kêu trời vì đến nay vẫn chưa có
thuốc chữa.

với năm ngoái. Trong đó, bệnh đốm trắng tấn công
trên trái chiếm tỷ lệ 60%. Trái mắc bệnh có mẫu
mã xấu, khó tiêu thụ, thậm chí không tiêu thụ được
và phải đổ cho bò ăn.

“Sát thủ” thanh long
Ngày 22/8, chúng tôi có mặt tại huyện Hàm
Thuận Nam, tỉnh Bỉnh Thuận. Đây là huyện có
diện tích trồng cây thanh long lớn nhất tỉnh với
13,5 ngàn ha. Theo ông Phạm Văn Phụng, Trưởng
trạm BVTV, chỉ trong vòng 5 năm nay, huyện có
đến 5 ngàn ha trồng thanh long vượt qui hoạch.
Khi diện tích trồng tăng đến mức không thể
kiểm soát thì bệnh đốm trắng (còn gọi là bệnh đốm
nâu, tắc kè) cũng bắt đầu phát sinh, đặc biệt từ 2
năm nay.
Hiện toàn huyện có 5 ngàn ha bị bệnh đốm
trắng gây hại trên cành và trái, tăng gấp 10 lần so

Bộ Trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát phát biểu chỉ đạo
hội nghị

"Tại thời điểm này, giá thanh long tăng lên
được 10 ngàn đồng/kg, nhưng trái phải đỏ bóng,
tai xanh, trọng lượng đạt từ 5 lạng trở lên. Còn trái
nào xấu, ghẻ, đốm trắng bị coi là hàng dạt hoặc
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hàng xô, giá chỉ từ 3 - 5 ngàn đồng/kg thôi" - ông
Phụng nói.
Theo hướng dẫn của ông Đỗ Hữu Trí, Phó chủ
tịch UBND xã Hàm Cường, chúng tôi về xóm Phú
Lộc có 10 hộ trồng thanh long đang phải chống đỡ
với bệnh đốm trắng. Tại đây, có đến 65% diện tích
trồng thanh long đang thu hoạch cho... trái hỏng.
Ông Nguyễn Thanh Minh, người trong xóm
Phú Lộc chỉ vào vườn cây trồng 700 trụ thanh long
nhăn nhó: "Tui trồng thanh long được 5 năm, sâu
bệnh gì cũng trị được, riêng đốm trắng thì vô
phương. Hàng năm, từ tháng 4 đến tháng 9 là
chính vụ, năm ngoái tôi thu được 15 tấn trái, bán
giá 13 ngàn đồng/kg.
Trừ mọi chi phí, cũng lời xấp xỉ 100 triệu đồng.
Năm nay, bệnh lây lan nhiều, trái xấu chiếm tỷ lệ
cao, năng suất giảm còn 10 tấn. Đến lúc bán thì
gặp giá thấp. Hàng xô chỉ có 3 ngàn đồng/kg.
Tổng thu được 30 triệu đồng, coi như thua lỗ".

- 98 Chẳng hạn, có sản phẩm được quảng cáo
không chỉ điều trị được bệnh đốm trắng mà còn trị
cả kiến, rệp, tuyến trùng... rồi thúc cây ra hoa, trái
bóng, đẹp. Thậm chí có công ty còn trực tiếp triển
khai thử nghiệm "bộ thuốc" trị giá 5 triệu đồng/ha
để điều trị bệnh đốm trắng", bà Dung bức xúc nói.
Nông dân Nguyễn Ngọc Sơn ở xã Hàm Hiệp,
huyện Hàm Thuận Bắc cho biết thêm, các công ty,
đại lý thuốc BVTV tổ chức hội thảo hà rầm, quảng
bá thuốc của mình SX trị được bệnh đốm trắng.
Nông dân càng mua, càng tốn kém vì xịt không
hết.
Có "ông" quảng cáo “khiêm tốn”, thuốc của
mình trị thành công với tỷ lệ 70 - 80%. "Nghe mà
mừng, nhưng mua về xịt có hết đâu. Một chai
thuốc giá 2 triệu đồng, tôi cũng đã mua về xài thử
nhưng không thấy hiệu quả", ông Sơn nói.
Theo ông Trần Minh Tiến, Chi cục trưởng Chi
cục BVTV tỉnh, từ tháng 4 đến tháng 7/2014, Chi
cục đã kết hợp với Trung Tâm Kiểm định và kiểm
nghiệm thuốc BVTV phía Nam cùng 8 công ty
SXKD thuốc BVTV là Green Life, Thuận Phong,
Thiên Đức, Đại Nguyên Lâm, phân bón Sông Lam,
BVTV Sài Gòn, Đông Nam Đức Thành, Cty HAI
thử nghiệm ngoài đồng ruộng các sản phẩm thuốc
mà họ nói là trừ được bệnh đốm trắng.
Tuy nhiên, sau 7 - 10 ngày phun thuốc, các
loại thuốc đó vẫn chưa được hiệu quả như mong
muốn. Như vậy, có thể khẳng định đến thời điểm
này vẫn chưa có thuốc nào đặc trị được bệnh đốm
trắng do nấm Neoscytalidium dimidiadium gây ra.

Nông dân Bình Thuận trồng thanh long đang "chống đỡ"
với bệnh đốm trắng

“Đục nước, béo cò”
Theo
Hữu Trí,
Trong số
trắng lên
trên trái.

Phó chủ tịch UBND xã Hàm Cường Đỗ
xã hiện có 1.300 ha trồng thanh long.
đó, diện tích trồng bị nhiễm bệnh đốm
đến 1.100 ha. Bệnh chủ yếu tấn công

"Vườn nào có trái bị vết bệnh ít (chiếm 15%)
thu hoạch thì cơ sở thu mua giảm phân nửa giá.
Còn vườn có trái bị vết bệnh nhiều (trên 30%) họ
mua giá rất thấp, có trường hợp chuyển qua hàng
xô, hàng dạt".
Bà Đào Thị Kim Dung, GĐ Trung tâm nghiên
cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận thừa
nhận, bệnh đốm trắng đang diễn ra khá nghiêm
trọng. Có nhà vườn gần như thất thu toàn bộ.
Trong khi nông dân đang "bó tay", các công ty
phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) lại tung ra
ồ ạt các loại "chế phẩm sinh học", thuốc BVTV với
lời quảng cáo rêu rao là thuốc phòng ngừa, hoặc
trị được bệnh đốm trắng, khiến cho công tác
phòng, trừ bệnh này như lạc vào "mê hồn trận".
"Nhiều công ty thuốc đưa ra thông tin rất không
chính xác, lừa dân.

2 giải pháp chính: Kỹ thuật và tổ chức
chính sách
Trước tình hình trên, hội nghị bàn về "Thực
trạng tình hình dịch bệnh trên cây thanh long" diễn
ra tại tỉnh Bình Thuận vào ngày 23/8 do Bộ trưởng
Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát chủ trì cùng với sự
tham dự của Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Tí, đã cho
thấy tầm quan trọng và cấp bách trong việc xử lý
phòng trừ bệnh đốm trắng trên cây thanh long hiện
nay. Hội nghị này đã thu hút hàng trăm nông dân
địa phương đến dự.
Theo Cục BVTV, bệnh đốm trắng xuất hiện
đầu tiên ở tỉnh Bình Thuận vào năm 2009. Ban
đầu, chỉ có rải rác, cục bộ. Đến cuối năm 2012
bệnh mới bắt đầu rộ với 872 ha, sau đó có dấu
hiệu lây lan sang 2 tỉnh Long An, Tiền Giang.
Năm 2013, bệnh bất ngờ phát triển nhanh
chóng làm cho hơn 9.300 ha trồng thanh long bị
nhiễm bệnh. Năm nay, đến thời điểm tháng
8/2014, cả 3 tỉnh đã có 10.000 ha có tỷ lệ nhiễm
bệnh nặng từ 5% trở lên.
Việc lây lan nấm bệnh theo nhận định của Cục
BVTV là từ nhiều con đường khác nhau, có thể từ
hom giống, tàn dư cây bệnh, trái thanh long...
Trong khi đó, người trồng lại chưa thực hiện
tốt qui trình vệ sinh đồng ruộng trong phòng chống
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bệnh. Việc vứt các nhánh cây, trái bị bệnh xuống
mương, thậm chí ngay tại vườn là khá phổ biến.
"Chúng tôi đã thực hiện khảo nghiệm một số
loại thuốc nhưng hiện chưa có hoạt chất thuốc nào
có hiệu quả cao đối với bệnh này.
Nông dân lại có thói quen lệ thuộc vào thuốc
BVTV, sử dụng hỗn hợp nhiều loại thuốc khác
nhau, tự ý tăng liều lượng và nồng độ, ít quan tâm
đến biện pháp phòng trừ tổng hợp IPM. Điều này
càng dẫn tới nguy cơ mất an toàn thực phẩm và ô
nhiễm môi trường" - TS Hồ Văn Chiến, GĐ Trung
tâm BVTV phía Nam nhận định.

- 99 long nên phải quyết liệt ngăn chặn không cho lây
lan. Trước hết là phải xác định nguồn bệnh ở đâu
để khống chế, sau đó ngăn chặn các đường lây
lan. Chống dịch không thể một hộ gia đình mà
cần nỗ lực của cả tập thể, phải chỉ đạo tổ chức
trên diện rộng mới thành công.
Tập trung chính vào 2 giải pháp kỹ thuật và tổ
chức chính sách. Trong đó khuyến cáo bà con
nông dân chỉ sử dụng thuốc theo hướng dẫn của
cơ quan chuyên môn nhà nước, đồng thời đề nghị
các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý nghiêm
khắc, nghiêm trị những doanh nghiệp bán thuốc lợi
dụng lúc này để kiếm chác trên lưng nông dân.
Thành lập "Tổ đặc nhiệm" ứng phó với
bệnh đốm trắng
Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT
Cao Đức Phát, tuần tới Bộ NN-PTNT sẽ thành lập
Ban Chỉ đạo Phát triển cây thanh long gồm Thứ
trưởng Lê Quốc Doanh làm Trưởng ban, cùng đại
diện UBND, Sở NN-PTNT của 3 tỉnh Bình Thuận,
Long An, Tiền Giang tham gia thành viên (xây
dựng qui hoạch, SX chế biến, chính sách, thị
trường);

Đủ loại "chế phẩm sinh học", thuốc BVTV quảng cáo trị
bệnh đốm trắng trên cây thanh long

TS Phạm Văn Dư, Cục phó Cục Trồng trọt xác
định, bào tử nấm bệnh đốm trắng phát tán qua 5
con đường, đó là không khí; vết bệnh trên cây
thanh long; con người; tàn dư xác cành cây, trái bị
bệnh; đất và nước. Trong đó lây lan qua đường
không khí là không thể kiểm soát được.
Bộ Trưởng Cao Đức Phát kết luận, hiện nay
đã có 10 ngàn ha bị bệnh trên tổng số 33 ha thanh

Gấp rút thành lập Tổ công tác đặc biệt làm
việc theo kiểu "Tổ đặc nhiệm" nghiên cứu các
vấn đề KHKT liên quan đến bệnh đốm trắng.
Giao TS Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục
BVTV làm tổ trưởng, thành viên là các Viện KH,
có thể mời thêm trường ĐH Nông lâm TP.HCM.
Bộ đồng ý chi tiền ngân sách để mời các chuyên
gia hàng đầu ở nước ngoài về Việt Nam để tham
gia nghiên cứu bệnh này. Bộ NN-PTNT không để
thiếu tiền mà không nghiên cứu.
Đỗ Quyên/ Nông Nghiệp Việt Nam.- 2014.Số 169 (ngày 25 tháng 8).- Tr.3
__________________________________________

Thành lập tổ công tác đặc biệt để dập dịch bệnh trên cây thanh long

S

áng nay 23.8, tại Bình Thuận, Bộ Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng UBND
tỉnh Bình Thuận đã tổ chức hội nghị bàn biện
pháp chống dịch bệnh trên cây thanh long.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông
thôn Cao Đức Phát chủ trì hội nghị. Tham dự
hội nghị lần này còn có Bí thư Tỉnh ủy Bình
Thuận Huỳnh Văn Tí và nhiều nhà khoa học
nông nghiệp, nông dân, doanh nghiệp trong
nước.
Theo Viện Khoa học Nông nghiệp miền
Nam, tình trạng dịch bệnh trên cây thanh long
hiện nay rất phổ biến và gây tác hại nghiêm
trọng. Không chỉ trên các vườn thanh long ở
Bình Thuận, mà các tỉnh Long An và Tiền Giang
cũng xuất hiện. Bệnh dịch gây thiệt hại của bà
con nông dân là rất lớn, nhưng chưa có biện
pháp hiệu quả.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn Bình Thuận, trong tháng 7 vừa qua, riêng
tỉnh này có trên 5.000 ha thanh long bị dịch
bệnh, chủ yếu là bệnh đốm trắng và thán thư.
Thiệt hại toàn tỉnh ước đến trên 3.000 tấn thanh
long trái.
Bộ trưởng Cao Đức Phát đánh giá việc dập
dịch trên cây thanh long là rất quan trọng và đề
nghị các nhà khoa học về bảo vệ thực vật
nghiên cứu, phổ biến cho bà con nông dân biết
cách phòng và chống bệnh trên cây thanh long.
Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng thống nhất
với các tỉnh là thành lập ngay tổ công tác đặc
biệt của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
để dập dịch trên cây thanh long.
Quế Hà // http://www.thanhnien.com.vn/ .2014 (ngày 23 tháng 8)
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LÚA ML 202 CUNG KHÔNG ĐỦ CẦU

M

L 202 có dạng hình đẹp, đẻ nhánh khoẻ, độ
đồng đều cao, lá đòng đứng, tỷ lệ hạt chắc trên
bông khá, thích nghi trồng trên nhiều chân ruộng
khác nhau, trồng được 3 vụ/năm...
Lúa ML 202 được đưa vào cơ cấu giống chủ lực
của nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam
bộ bởi dễ làm, chống chịu sâu bệnh tốt, năng suất
cao; đặc biệt sản phẩm gạo được tiêu thụ mạnh.
Ngay từ khi được công nhận SX thử, lúa ML 202
do Trung tâm Giống cây trồng Bình Thuận chọn tạo
đã chinh phục nông dân nhờ kháng rầy nâu, bệnh
vàng lùn, lùn xoắn lá tốt, khả năng thích ứng với
nhiều loại đất, phổ thời vụ rộng (trồng được 3
vụ/năm).
Chúng tôi về các huyện Đức Linh, Tánh Linh,
vùng trọng điểm lúa của tỉnh Bình Thuận vào thời
điểm nông dân xuống giống vụ mùa. Tại các cửa
hàng cung ứng giống cây trồng đều thấy giống ML
202 được tiêu thụ mạnh.
Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Nông
nghiệp
huyện
Đức
Linh
cho
biết: "Toàn
huyện có 9.000 ha lúa thì giống ML 202 chiếm đến
40 - 50% diện tích. Vào vụ thu hoạch ML 202, thương
lái về thu mua cả thóc tươi, thóc khô với giá cao hơn
các giống khác từ 100 - 200 đồng/kg".
Theo đánh gia của Trung tâm Giống cây trồng
tỉnh Phú Yên, lúa ML 202 đã được SX trên diện rộng,
được đánh giá có nhiều ưu điểm tốt. Qua thời
gian SX cho thấy ML 202 có các đặc tính nông học
phù hợp với điều kiện SX tại địa phương như TGST
ngắn, năng suất từ 70 - 80 tạ/ha, thâm canh tốt đạt
trên 80 tạ/ha. So với các giống khác trong bộ giống
Ma Lâm thì giống ML 202 vượt trội hẳn về năng suất.
Ông Nguyễn Lâm Danh, Tổng GĐ Cty CP Giống
cây trồng Đông Nam, đơn vị đã được Trung tâm
Giống cây trồng Bình Thuận chuyển nhượng bản
quyền SXKD giống ML 202 cho biết, đây là giống lúa
ngắn ngày, có TGST từ 90 - 95 ngày tùy theo thời vụ
(ĐX 105 - 108 ngày, HT 90 - 95 ngày), năng suất cao,
thích nghi mọi điều kiện khí hậu, khả năng chịu thâm
canh cao, chịu phèn tốt.
ML 202 có dạng hình đẹp, đẻ nhánh khoẻ, độ
đồng đều cao, lá đòng đứng, tỷ lệ hạt chắc trên bông
khá, thích nghi trồng trên nhiều chân ruộng khác
nhau, trồng được 3 vụ/năm, cây cứng, chống đổ ngã
tốt, kháng sâu bệnh khá nhất là rầy nâu, vàng lùn -

lùn xoắn lá; tỷ lệ gạo xát cao, trọng lượng 1.000 hạt
từ 25 - 26 gr.
Chúng tôi ghé thăm nhà máy xay xát gạo lớn
nhất tỉnh Bình Thuận của gia đình ông Nguyễn Văn
Sang tại thôn 3, xã Bắc Ruộng, huyện Tánh Linh.
Nhà máy có công suất 150 tấn/ngày, mỗi năm chế
biến 50.0000 - 60.000 tấn gạo. Ông Sang cho biết,
gạo ML 202 không chỉ được tiêu thụ mạnh trong
nước phục vụ công nghiệp chế biến rượu, bia bánh,
bún, phở… còn được xuất khẩu sang thị trường Đài
Loan, Hồng Kông.
Do gạo hút hàng nên diện tích trồng lúa ML 202
các huyện Đức Linh, Tánh Linh vẫn không đáp ứng
đủ nhu cầu gạo cho các nhà máy chế biến. Hiện nay
sản lượng gạo ML 202 chiếm đến 60% lượng gạomà
ông Sang chế biến hàng năm để xuất khẩu.
Ông Sang cho biết: Ngoài cơ sở của tôi thu mua
lúa ML 202 với số lượng lớn thì các doanh nghiệp
ngoài tỉnh cũng đến gom hàng; có doanh nghiệp ở
tỉnh Long An đặt mua lúa ML 202 với khối lượng lớn
nên xảy ra tình trạng tranh giành. Tôi phải mua lúa
ML 202 cao hơn các loại khác từ 100 - 200 đồng/kg.
Khi xay xát tỷ lệ gạo rất cao, từ 74 - 75%, hạt gạo
trong nên người tiêu dùng ưu chuộng".
Cũng theo ông Sang, cơ sở của ông đã có đơn
đặt hàng của đối tác mua 10.000 tấn gạo ML 202
nhưng lượng thóc ở trong kho chỉ còn 6.000 tấn và
đang phải khẩn trương thu mua. Song nhiều doanh
nghiệp khác cùng thu mua nên nhiều khả năng sẽ bị
thiếu hàng. Để chủ động nguồn nguyên liệu, ông đã
có kế hoạch xây dựng vùng nguyên liệu và ký kết đầu
tư, bao tiêu sản phẩm, song vẫn chưa được chính
quyền chấp thuận.
"Bộ NN-PTNT đã cấp bằng bảo hộ giống cây
trồng cho giống lúa ML 202 tại QĐ số 03.VN.2013
ngày 15/2/2013. Đây là cơ sở chúng tôi đã chọn lọc
bảo quản giống lúa theo quy trình rất nghiêm ngặt
để cung cấp cho nông dân hạt giống lúa tốt nhằm
đem lại hiệu quả cao nhất. Song trên thị trường hiện
nay xuất hiện các bao lúa thịt mang tên “Lúa 202”
mà bà con nhầm tưởng là lúa giống ML 202. Điều
này rất cần sự quan tâm tâm của cơ quan chức
năng để bảo vệ quyền lợi cho họ", ông Nguyễn Lâm
Danh.
Yên Trung // http://nongnghiep.vn/ .- 2014
(ngày 23 tháng 9)

_________________________________________

NUÔI CÁ CHIM VÂY VÀNG

M

ô hình nuôi cá chim vây vàng được Trung
tâm KN-KN tỉnh Bình Thuận nuôi thử nghiệm
đầu tiên tại huyện Phú Quý.
Mô hình triển khai từ năm 2013, đến nay cá
nuôi trong bè đã được 10 tháng tuổi, tỷ lệ sống đạt
khoảng 55%, cỡ cá thu hoạch khoảng 0,5 kg/con;
ước đạt lợi nhuận cho 1 hộ nuôi (40 m3 lồng) là
hơn 10 triệu đồng.

Kết quả trên là tín hiệu đáng mừng, bởi việc
đưa loài cá chim vây vàng có chất lượng thịt thơm
ngon, khả năng kháng bệnh cao, mau lớn mang lại
hiệu quả kinh tế cho các hộ nuôi và giúp đa dạng
hóa đối tượng thủy sản.
Thủy Thanh // http://nongnghiep.vn/ .- 2014
(ngày 10 tháng 7)
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NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI TÀU ĐÁNH BẮT XA BỜ

T

hực hiện mục tiêu của tỉnh về đẩy mạnh xây
dựng đội tàu đánh bắt xa bờ, trong hơn 4 năm
qua, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Bình
Thuận đã tập trung chuyển giao cho ngư dân các
kỹ thuật mới về cải tiến ngư cụ, ứng dụng các thiết
bị hàng hải hiện đại vào sản xuất, đẩy mạnh vươn
khơi và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho ngư
dân.
Bình Thuận là một trong ba ngư trường lớn
nhất của cả nước, hoạt động khai thác hải sản là
thế mạnh của tỉnh trong những năm qua. Nhằm
nâng cao năng lực tàu thuyền khai thác xa bờ, từ
năm 2010 đến nay, hoạt động khuyến ngư của tỉnh
góp phần giảm khai thác ven bờ, phát triển khai
thác bền vững và thân thiện với môi trường.
Ông Tô Quang Bình, Giám đốc Trung tâm
Khuyến nông Khuyến ngư Bình Thuận cho biết:
Đối với đa số ngư dân hoạt động khai thác hải sản
trên biển trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó
khăn, khả năng đầu tư mua sắm trang thiết bị để
khai thác vươn ra khơi xa còn nhiều hạn chế,
chậm đổi mới về công nghệ khai thác… do đó đối
tượng khai thác chưa đa dạng, hiệu quả kinh tế
mang lại chưa cao. Trong những năm qua, công
tác khuyến ngư về khai thác hải sản đã chuyển
giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên
tiến, công nghệ mới nhằm góp phần từng bước
hiện đại hóa nghề cá. Đồng thời, Trung tâm
Khuyến nông Khuyến ngư chú trọng xây dựng các
mô hình sản xuất mang tính trọng điểm và mang
lại những kết quả thiết thực cho ngư dân.
Nhiều mô hình khai thác hải sản đã được
Trung tâm triển khai đạt hiệu quả, giúp ngư dân
vươn khơi bám biển như: mô hình đóng hầm bảo
quản sản phẩm thủy sản bằng vật liệu Poly
Urethane, khai thác cá chình bằng lồng bẫy, nghề
_________________________________________

lưới vây… Trong đó nổi bật là mô hình lưới chụp
mực 4 tăng gông được cải tiến từ chụp mực 2 tăng
gông. Do ngư dân thường sử dụng lưới chụp mực
2 tăng gông truyền thống, có diện tích miệng lưới
mở nhỏ nên hiệu suất khai thác đạt thấp. Sau khi
cải tiến, lưới chụp mực 4 tăng gông đã làm tăng
kích thước miệng lưới, tăng khả năng đánh bắt
của ngư cụ. Từ 1 mô hình ban đầu của Trung tâm,
đến nay đã có hơn 300 thuyền ứng dụng và đang
có xu hướng thay thế dần nghề chụp mực 2 tăng
gông truyền thống.
Mô hình ứng dụng máy dò ngang trong khai
thác hải sản triển khai trong thời gian qua cũng
mang lại hiệu quả kinh tế cao, tiết kiệm nhiên liệu,
năng suất đánh bắt tăng 150 – 180%. Các mô hình
do Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư triển khai
đã mang lại hiệu quả thiết thực, giảm chi phí, tăng
lợi nhuận cho ngư dân khai thác và được ngư dân
đánh giá cao. Bên cạnh đó, cũng đã góp phần
nâng cao ý thức cho cộng đồng ngư dân trong việc
khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản thông qua
các lớp tập huấn, sách hướng dẫn kỹ thuật và các
phương tiện thông tin đại chúng.
Với những hiệu quả từ sự hỗ trợ của Trung
tâm Khuyến nông Khuyến ngư, lĩnh vực khai thác
hải sản xa bờ Bình Thuận có những bước phát
triển mạnh về sản lượng và giá trị, trở thành nhân
tố thúc đẩy ngành thủy sản phát triển bền vững với
tốc độ tăng trưởng trung bình từ 8 - 10%/năm. Với
những ưu thế và lợi ích lâu dài của đánh bắt xa bờ
mang lại, Bình Thuận đặt ra chỉ tiêu đến năm 2015
phấn đấu nâng tỷ trọng đội tàu cá xa bờ lên 30 35% trong tổng đội tàu cá của tỉnh, nâng sản
lượng khai thác vùng khơi đạt 55 - 60% trong tổng
sản lượng khai thác.
// http://qdnd.vn/ .- 2014 (ngày 1 tháng 9)

Đội tàu thu mua cá: Hậu phương nơi tiền tuyến

T

rong số hàng nghìn chiếc tàu đánh cá của Bình
Thuận ngày, đêm vươn khơi bám biển còn có
những đội tàu thu mua cá “gom hàng” ngay trên
biển. Đội tàu này được ví như “hậu phương nơi
tiền tuyến” giúp ngư dân yên lòng đánh bắt xa bờ
trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa - Trường
Sa.

Chuẩn bị cho chuyến đi biển mới

Biển của mình, mình cứ đi!
Thăm cảng cá TP. Phan Thiết, Bình Thuận
vào đúng thời điểm đội tàu thu mua của Công ty
Bích Thanh vừa trở về từ ngư trường Hoàng Sa Trường Sa sau gần một tháng lênh đênh trên biển.
Trời mưa, nhưng các nhân viên vẫn đang miệt mài
cọ rửa sàn tàu để chuẩn bị cho chuyến đi biển
mới.
Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương,
anh Hồ Văn Nghi- quản lý đội tàu -cho biết, ở Bình
Thuận có nhiều tàu thu mua, chủ yếu ở đảo Phú
Quý. Còn ở Phan Thiết, đội tàu của Bích Thanh
gồm 3 chiếc là đội tàu duy nhất được trang bị đầy
đủ phương tiện hiện đại như định vị vệ tinh, ra
đa... Với 650 mã lực, khoang chứa hàng rất lớn,
loại tàu này có thể thu mua từ 60 – 200 tấn hải
sản. Thông thường, mỗi chuyến đi kéo dài gần một
tháng, nếu mua nhanh đầy cá thì 15 ngày…
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Cũng theo anh Nghi, tàu của anh thu mua tất lượng này là quá ít nếu tính trên tổng số tàu của
cả các loại hải sản mà bà con ngư dân đánh bắt tỉnh.
được như cá ngừ, tôm, cua, mực... Để biết được
Được biết, chỉ những tàu dịch vụ có công suất
giá cả hàng ngày sẽ dùng điện thoại vệ tinh
lớn mới đi xa và thu mua được cho nhiều ngư dân.
(99.000 đồng/phút) để liên lạc với đất liền. Hơn
Do đó, nhà nước có chủ trương phát triển đội tàu
nữa, chính các ngư dân cũng liên lạc thường
đánh bắt xa bờ thì cũng cần có
xuyên với gia đình để hỏi giá nên
thêm nhiều đội tàu hậu cần lớn để
việc mua, bán trên biển rất thuận Anh Hồ Văn Nghi- quản lý
vừa thu mua vừa cung cấp nhu yếu
lợi. Ngoài việc thu mua, tàu của đội tàu:
phẩm phục vụ sinh hoạt, cũng như
Bích Thanh còn cung cấp đồ ăn,
Có thể coi chính sách hỗ trợ nhiên liệu sản xuất. Có như vậy mới
thức uống, dầu chạy máy cho các
ngư dân đánh bắt là đầu giúp ngư dân bám biển, vừa phát
tàu khác và giúp đỡ những tàu cá
vào thì cũng nên có chính triển kinh tế, vừa góp phần bảo vệ,
chẳng may bị nạn.
sách hỗ trợ các đội tàu dịch khẳng định chủ quyền biển đảo Tổ
Khi được hỏi về việc trước đây vụ hậu cần là đầu ra. quốc.
Trung Quốc có lệnh cấm bắt cá và Nhưng dù có hỗ trợ hay
Qua tìm hiểu thực tế, nhiều
hiện nay là hạ đặt giàn khoan trái không chúng tôi vẫn bám
năm
qua, ở Bình Thuận cũng như
phép trong vùng biển thuộc chủ biển Hoàng Sa- Trường Sa,
nhiều địa phương khác, đã có
vì
đó
là
ngư
trường
truyền
quyền của Việt Nam có ảnh hưởng
những đội tàu dịch vụ thu mua của
tới hoạt động thu mua của đội tàu thống của tổ tiên mình từ
các hợp tác xã, doanh nghiệp và cá
và bản thân có sợ không, anh Nghi bao đời.
thể nhưng vẫn mang tính tự phát,
khẳng định, anh cũng như các
nhỏ lẻ, không chuyên nghiệp, tính
thành viên không hề sợ hãi với lý do
liên kết còn lỏng lẻo. Được biết, ở thời điểm hiện
“đó là vùng biển của Việt Nam, là cuộc sống của
tại, các tàu thu mua mới nhận được sự hỗ trợ tiền
mình, dù phía Trung Quốc có đe dọa thế nào thì
dầu tính theo công suất và sự giúp đỡ, hỗ trợ của
mình vẫn cứ đi”.
lực lượng biên phòng, Cảnh sát biển, kiểm ngư.
Cần phát triển đội tàu hậu cần
Nhiều chuyên gia cho rằng, nếu phát triển đội tàu
dịch vụ hậu cần quy mô hiện đại, có tổ chức,
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát
chuyên nghiệp sẽ giúp bà con ngư dân giảm thiểu
triển nông thôn Bình Thuận, hiện cả tỉnh có
chi phí cho chuyến đi, tăng thời gian và cơ hội khai
khoảng 8.000 tàu thuyền hoạt động trên biển,
thác, thu được sản lượng cao hơn, chất lượng sản
trong đó trên 2.000 tàu khai thác xa bờ. Nhưng số
phẩm được bảo quản tốt hơn.
tàu làm dịch vụ hậu cần nghề cá trên biển chỉ trên
Đình Dũng // http://baocongthuong.com.vn/
100 chiếc, với công suất từ 90 CV trở lên. Số
.- 2014 (ngày 8 tháng 7)
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NHỊP ĐỜI NƠI CHỢ CÁ

C

hợ cá làng chài Mũi Né lớn nhất nhì vùng biển
Phan Thiết. Niềm tự hào về cái nghề “cưỡi
sóng vượt khơi” vẫn đang thắp sáng bao niềm tin,
dự định mới của dân chài nơi đây.
Náo nhiệt sớm mai
Mới gần 4 giờ sáng mà chợ cá đã xôn xao ánh
đèn pin ắc-quy lấp loáng cùng tiếng cười í ới ra
mép biển đón tàu vào bến. Lẫn trong muôn đợt
sóng ộp oạp vỗ bờ cát và muôn vàn cung thanh
trầm bổng ngân vang lên những rặng cây phi lao,
là tiếng vợ gọi chồng, con gọi cha, người mua gọi
người bán.
Chỉ trừ những ngày biển động, còn lại các
tháng ngày trong năm trời yên biển lặng, cứ mỗi
khi gà gáy lần 1, chợ cá làng chài Mũi Né bắt đầu
một phiên mới với bao nỗi niềm buồn vui, ngóng
đợi. Đến lượt gà gáy đợt 2 mới là lúc chợ vào trào
“nóng” nhất. “Do các chủ vựa hải sản thường thu
mua với số lượng lớn nên được các chủ phương
tiện ưu tiên giao dịch trước để họ kịp đem đến nơi
tiêu thụ. Khâu khuân bê hay cân đong, đo đếm
trong quá trình làm việc với các chủ buôn phần lớn
đều do các ngư dân tụi tui đảm nhận”, anh Hồ Văn

Ánh, một ngư dân chia sẻ sau khi đã dốc vào
miệng giọt cà phê cuối cùng trong chiếc chai nhựa
vợ anh vừa “tiếp tế”
Chừng thấy tôi còn chưa hiểu lắm về tập quán
giao thương nơi chợ cá này, chị Lê Thị Thương,
vợ anh Ánh, người cũng làm nghề buôn bán quy
mô nhỏ, giải thích thêm: “Chủ tàu, ngư dân đi bạn
đánh lộng ai chả mong con cá được giá. Thế
nhưng, nếu bán lẻ, việc ngã giá cùng các các công
đoạn khác bị kéo dài, làm cá mất tươi, giảm giá trị.
Vì thế người ta thương ưu tiên giao dịch với người
mua sỉ. Mỗi bên đều ý thức đượa rằng cần
“nhường” nhau chút đỉnh thì mới làm ăn với nhau
được lâu dài. Có lẽ, câu thành ngữ “Buôn có bạn,
bán có phường” luôn luôn đúng trong mọi hoàn
cảnh, ít nhất là ở ngôi chợ vùng biển này.
Theo quan sát của chúng tôi, hàng trăm con
tàu lớn nhỏ xuất mẻ hàng đầu tiên cho chủ vựa hải
sản, như một quy định bất thành văn, thứ tự tiếp
theo được dành chp các thương lái gom hàng với
quy mô nhỏ hơn và tiếp đến mới là người tiêu
dùng địa phương cũng như khách du lịch với số
lượng rất đông.
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Tâm sự làng biển
Sau chuyến hàng thu gom buổi sớm đã yên vị
trên chiếc xe lạnh nhỏ, chị Trương Thị Sợi, một
chủ vựa hải sản ở trung tâm thành phố Phan Thiết,
kể: “Thui luôn xác định muốn làm ăn lâu bền thì
phải giữ được chữ tín với các chủ tàu và khi họ có
việc nhờ thì mình phải giúp đỡ hết lòng. Cũng nhờ
cái làng này có bến bãi an toàn, mua bán tiện lợi,
giảm nhiều chi phí trung gian nên ngư dân ăn nên
làm ra. Người thu gom hải sản như tụi tui được lợi,
luôn mua được loại cá tươi hơn, giá lại rẻ đôi
phần”. Theo chị Sợi, cáh đây mươi năm, chị chỉ
buôn bán theo kiều “hàng xáo” trên khắp các bãi
biển vùng Phan Thiết. Nghĩa là cứ mua sỉ vài mớ
cá, rồi bán lại cho khách du lịch và người tiêu dùng
tại chỗ. Do làm ăn khấm khá, dần dần chị mới có
được ngôi vị “chủ vựa” như ngày hôm nay.
“Thời gian này, do lượng hải sản về nhiều nên
tui tăng vốn lên mua gấp rưỡi so với cùng kỳ mọi
năm. Ngoài việc bán vựa, tui còn cho anh em làm
công chở đi bỏ mối tại nhiều nhà hàng, khách sạn
ở Phan Thiết. Để giữ mối quan hệ với chủ tàu, hễ
họ gãi đầu gãi tai kêu thiếu kinh phí cho chuyến
đánh bắt tiếp theo là tui sẵn sàng ứng trước. Giá
cả dẫu lúc xuống lúc lên như con nước ròng, nước
lớn nhưng không có chuyện o ép , phá giá và
giành mối. Đặc biệt, trong lúc ngư dân đang gặ
khó khăn do phía Trung Quốc xâm phạm chủ
quyền của ta, giữa ngư dân và các chủ hàng thu
mua hải sản cần phải gắn bó khăng khít”, chị Sợi
khẳng định

- 103 Phiên chợ cá vãn dần, như ngư dân bắt đầu
tụm năm, tụm bảy trên thuyền nói chuyện, chị em
phụ nữ xúm xít bắt tay vào thu dọn. Trèo lên một
con tàu mà theo sự giới thiệu của chị Sợi là con
tàu của ông Trương Tốt, chính người gốc Mũi Né,
từng có mấy chục năm tung hoành trên vùng biển
Hoàng Sa, Trường Sa, tôi “mào đầu”: “Nghe nói vụ
cá nam năm nay trúng lớn, khi nào chú tính
chuyện đóng tàu vỏ sắt?”. Ông Tốt hào hứng:
“Thiệt vối chú, cũng tính cả rồi! Trước đây mơ ước
có chiếc tàu to nhưng làm ăn khó khăn nên ước
mơ cũng khó neo lại. Bây giờ, cơm gạo cho cả
nhà không còn phải lo rạc mặt, mà chì tính chuyện
làm giàu. Không phải từ khi tàu cá Việt Nam bị các
tàu Trung Quốc va đâm, húc, ngư dân tụi tui mới
ước ao có tàu kiên cố để yên tâm khai thác. Nghe
nói Chính phủ sẽ hỗ trợ ngư dân đóng tàu võ sắt,
chúng tôi rất phấn khởi vì yên tâm hơn khi hoạt
động ngoài khơi, đặ biêt là tránh được sự uy hiếp
của tàu Trung Quốc.
Mặt trời lên cao tỏa nắng khắp xứ cát, từng làn
sóng vẫn đều đặn vỗ về lăn dài trên bãi biển. Bầu
trời xanh màu ngọc bích, xa xa, muôn vàn cánh
chim hải âu tung tăng chao lượn báo hiệu một mùa
biển bình yên. Tôi thầm hy vọng ngư dân ở Mũi Né
rồi sẽ đổi đời từ những chiếc tàu lớn như mơ ước
của ông Tốt. Để sau những chuyến đi biển cập bờ,
trên tuyến khơi, tuyến lộng, đâu đâu cũng bắt gặp
những con tàu giương cờ Tổ Quốc, nhằm hướng
khơi xa thẳng tiến
Nguyễn Long/ Phụ nữ Việt Nam.- 2014.- Số
84 (ngày 14 tháng 7).- Tr.5
________________________________________

Lương y Võ Thị Liễu, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Vĩnh Tân:

"Không có đường cùng, chỉ có con đường muốn đi mãi..."

T

rong đường cùng của bệnh tật, bà trở thành
lương y. Trong ước mơ thoát nghèo, bà thành
lập công ty với nhà máy tiêu chuẩn GMP, công
suất 43 triệu tấn sản phẩm/năm. Dù không ít lần
nghĩ đến cái chết nhưng bà Võ Thị Liễu đã tự thay
đổi số phận của mình bằng nghị lực vươn lên và
sự chân thành với cuộc đời, nghề nghiệp.

- Tuổi thơ tôi gắn liền với cái nghèo của thôn
La Bá, xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình
Thuận. Năm 1975, khi mới 6 tuổi, tôi đã theo gia
đình lên vùng kinh tế mới. Như bao trẻ em khác ở
vùng đất mới khai hoang, tôi đã nếm trải cái khổ,
cái đói của những bữa cơm không đủ ăn và cái
lạnh khi không đủ mặc. Mười một tuổi, tôi đã cùng
mẹ gánh chuối, gánh khoai đi hơn 60km về đồng
bằng để bán rồi mua mắm, gạo về nuôi 5 đứa em
và cha khuyết tật.
Tuy lam lũ, cực khổ nhưng nhờ sáng dạ và
chăm chỉ, tôi được Ban Quản lý vùng kinh tế mới
cho đi học bổ túc để về xóa mù chữ cho bà con và
học hộ sinh để về đỡ đẻ cho chị em trong vùng.
Năm 20 tuổi, vừa sinh con được 4 tháng, Bệnh
viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM phát hiện tôi bị viêm
gan siêu vi B giai đoạn cuối, sắp chuyển sang siêu
vi C.

* Cuộc đời của bà như một cuốn phim mà mỗi
lần dừng lại đều chỉ thấy cơ cực và bi kịch. Điều gì
đã là động lực để bà vượt qua những biến cố đó?

Nằm bệnh viện mà không có tiền điều trị, tôi
trốn về nhà. Cùng lúc đó, cuộc hôn nhân của tôi
tan vỡ, tôi ôm con về nhà cha mẹ và đi bán mì gõ
nuôi con. Với gương mặt bị nám đen, đầy mụn
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nhọt, sần sùi, mọi người trong vùng xa lánh, chẳng
ai dám đến ăn mì của tôi vì họ nói tôi bị sida.
Không còn đường mưu sinh, tôi gửi ba đứa
con cho cha mẹ, lên TP.HCM xin rửa chén cho
một nhà hàng từ 5 giờ chiều đến 2 giờ sáng. Tiền
rửa chén lúc đó gấp ba lần đi phụ việc nên ban
ngày tôi có điều kiện đến Trung tâm Ứng dụng Y
học cổ truyền Chợ Lớn chữa bệnh và học nghề
bốc thuốc.
Tuy chữa khỏi bệnh nhưng làn da vẫn không
hết nám. Những vết mụn bị hoại tử để lại sẹo thâm
tím. Tôi rất mặc cảm, thậm chí làm lương y nhưng
chẳng dám nói với ai là mình đang làm lương y.
Nhớ lại ngày xưa ở vùng kinh tế mới, cả 5 chị em
ăn rất nhiều mủ trôm để chống đói, chẳng biết nó
có công dụng gì, mà chị em tôi đều có mái tóc dày,
khỏe, làn da hồng hào.
Tôi liều thử nghiệm, cào các vết sẹo mụn và
lấy mủ trôm tinh chất vừa chảy ra, đắp lên vết
thương. Một tuần sau nữa, thấy vết sẹo khô và vài
tuần sau, da sáng lên, các vết mụn thâm hết dần.
Với kiến thức 4 năm theo học Y học cổ truyền, lại
được thầy truyền nghề bài bản, cộng với nghiên
cứu sách vở, tôi đã biết được tính năng của mủ
trôm thiên nhiên mà ngay cả người trồng trôm
cũng không biết.
Tôi chợt nảy sinh ý nghĩ nghiên cứu dùng mủ
trôm để làm mỹ phẩm, trước hết là tiếp tục tự chữa
làn da cho mình, nếu thành công sẽ giúp được
nhiều chị em mặc cảm vì có làn da xấu như mình.
Và đó chính là bước ngoặt thay đổi cuộc đời tôi.
* Bà đã đối diện với cuộc đời như thế nào
trước khi ổn định cuộc sống và thành lập doanh
nghiệp ăn nên làm ra như hiện nay?
- Phải nói rằng tôi có được sự nghiệp như hôm
nay là nhờ sự giúp đỡ tận tình của thầy tôi, lương
y Nguyễn Văn Tân - Giám đốc Trung tâm Ứng
dụng Y học cổ truyền Chợ Lớn. Ngày đó, học trò
của thầy rất đông, nhưng tôi là đứa được thầy
quan tâm nhất. Không những chỉ dạy tôi kỹ nhất
mà thầy còn tạo điều kiện cho tôi bắt mạch, bốc
thuốc, đến nỗi nhiều học viên phải "ghen tỵ”.

- 104 Nhiều năm làm nghề bốc thuốc và tích góp, tôi
đã vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và bắt
tay nghiên cứu làm mỹ phẩm từ mủ trôm. Song,
việc nghiên cứu không dễ dàng. Do xuất thân là
nông dân, không được tiếp cận khoa học và học
hành bài bản nên tôi phải học theo sách vở, bạn
bè trong ngành mỹ phẩm, học từ những người đi
trước để có kiến thức và xây dựng cho mình ý
thức cẩn trọng trong công việc, đảm bảo những gì
tôi làm ra là hoàn toàn nghiêm túc.
Điều may mắn nhất là tôi kịp thời nghiên cứu
thành công để giữ lại cây trôm, nếu không bà con
ở Bình Thuận đã chặt hết rồi. Bởi trước đây khi tôi
chưa chiết xuất tinh chất mủ trôm, cây trôm chỉ
bán được dưới dạng nguyên liệu thô, giá bấp
bênh, cuộc sống người dân không khá lên được.
Từ khi tôi có được bí quyết làm mỹ phẩm từ mủ
trôm, bà con tin tưởng trồng trôm, nhiều người có
nguồn thu nhập ổn định và trở nên khấm khá trên
chính quê hương mình.
* Dù phải mày mò học hỏi nhưng xem ra quá
trình nghiên cứu của bà cũng khá nhanh và suôn
sẻ?
- Không đúng đâu. Để có sản phẩm ra mắt thị
trường, tôi đã mất 20 năm với 15 năm thất bại,
thậm chí tôi còn liều lĩnh thí nghiệm lâm sàng ngay
với các con và bản thân mình. Khi bôi sản phẩm
đến ngày thứ ba, da mặt tôi bị nám đen, còn con
thì bị bỏng loang lổ, phải vào Bệnh viện Chợ Rẫy
cấp cứu.
Tôi ân hận mãi vì tại sao không chỉ làm thử
nghiệm trên bản thân mình mà còn gây hại cho
con. Nhưng sau đó tôi vẫn không từ bỏ ý định. Tôi
chấp nhận thất bại để có thành công chắc chắn
chứ không bộp chộp và làm những điều trái với
lương tâm.
Nhiều năm nghiên cứu, tôi luôn lấy chữ tín làm
đầu, giữ chữ tín với người trồng trôm, với bạn
hàng, với sức khỏe người dùng. Tôi luôn tìm tòi
những gì tốt nhất cho sản phẩm, phải tạo ra sản
phẩm bằng nguyên liệu từ thiên nhiên, không dùng
hóa chất mà chỉ thông qua quy trình ủ và lên men.

* Nhiều năm nay, ngành mỹ phẩm nội địa đang
gặp khó vì vô số thương
"Vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam
hiệu mỹ phẩm ngoại cạnh
phải mang giá trị Việt, nghĩa là họ phải
tranh, người tiêu dùng lại
được làm đẹp từ những phẩm vật, cây
không tin dùng mỹ phẩm
trái Việt Nam".
trong nước, bà có thấy
mình sai lầm khi đầu tư mở
- Lương y Võ Thị Liễu, Giám đốc
rộng sản xuất vào một lĩnh
Công ty TNHH Công nghệ Vĩnh Tân
vực đang bị xem là... hết
thời không?
Tôi bán thuốc cũng rất rẻ,
chủ yếu đủ tiền mua nguyên liệu và có chút vốn
- Không biết người khác bước vào kinh doanh
xoay xở chứ không chủ đích bán thuốc làm giàu.
như thế nào, riêng tôi đi vào con đường kinh
Vậy mà tiếng lành đồn xa, nhiều người uống thuốc
doanh với tâm thế rất nhẹ nhàng, dường như
thấy công dụng đến đề nghị tôi bán lại công thức,
chẳng bị áp lực mà cũng không nghĩ đến chuyện
nhưng tôi không bán bởi nhớ lời thầy dặn: "Con
phải cạnh tranh. Bởi lúc đầu, tôi chỉ đặt ra mục tiêu
muốn làm giàu thì đừng theo nghề thuốc, vì như
nghiên cứu sản phẩm thật tốt, đúng tiêu chuẩn quy
vậy sẽ không có đức".
định, rồi bán cho những người cần, miễn đủ chi
phí nuôi công ty và tiếp tục nghiên cứu.
Thầy đã truyền cho tôi rất
nhiều bài thuốc, trong đó có
bài "Mát gan tiêu nhiệt độc"
được tôi xem như "thuốc quý”
gia truyền. Song, đã là "thuốc
quý” thì ai có duyên thì gặp, tôi
không
quảng
cáo,
phô
trương...
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Lợi thế của tôi là có người cháu hiện là "Vua
trôm" ở Bình Thuận, đang sở hữu gần 70ha vườn
trôm trên 20 năm tuổi và có bí quyết chiết xuất tinh
chất mủ trôm. Bằng cách tiếp thị trực tiếp đến
người dùng, tặng sản phẩm dùng thử, miệt mài
gần 10 năm trời từ lúc nghiên cứu thử nghiệm đến
khi hoàn chỉnh sản phẩm, đến nay, tôi đã có một
lượng khách hàng trung thành với gần 200 đại lý
phân phối.
Tuy tự tin về sản phẩm và có lượng khách
hàng ủng hộ khá đông nhưng tôi không phải là
người liều lĩnh, mạo hiểm. Điều tự hào là đến giờ
tôi chưa vay một đồng nào từ ngân hàng. Đồng
tiền tôi có được là do sự tích cóp nhọc nhằn, vì
vậy tôi đều rất cẩn trọng với mọi quyết định đầu tư.
Khi sản phẩm có đầu ra ổn định, ở trong nước,
các dược sĩ như Bùi Bạch Loan từng công tác tại
Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, dược sĩ Nguyễn
Văn Tân đang công tác tại Phòng Quản lý dược
tỉnh Cà Mau... đồng ý bao tiêu sản phẩm; còn ở
nước ngoài, anh em đang làm ở Bệnh viện Mexico
(Mỹ) và ở Canada ký hợp đồng mua sản phẩm. Từ
những hợp đồng này nên tôi mới quyết định đầu tư
nhà máy sản xuất với quy mô và công suất lớn.
* Được biết, thời gian qua, sản phẩm của Vĩnh
Tân bị nhiều lời chê bai, cạnh tranh không lành
mạnh. Bà không thấy bị áp lực sao?
- Thời gian đầu, nghe dư luận xấu về sản
phẩm, đại loại là kem mủ trôm có chứa Corticoid,
nhiều người dùng bị hư da, tôi vẫn không hề cảm
thấy áp lực mà ngược lại vẫn bình thản, thậm chí
lại có chút tự hào vì cho rằng sản phẩm mình tốt
mới bị người ta "để ý”. Thế nhưng ngày càng
nhiều nơi làm kem mủ trôm, và cũng có rất nhiều
người đến bệnh viện chữa da dị ứng do dùng mỹ
phẩm mủ trôm không nhãn mác. Lúc đó, tôi mới
bắt đầu lo lắng sản phẩm của mình bị ảnh hưởng
lây.
Song, tôi cũng phải cám ơn đã bị cạnh tranh.
Nhờ bị cạnh tranh mà tôi luôn phải học hỏi, tìm tòi
để nâng cao kiến thức, hoàn thiện sản phẩm và
quy trình sản xuất. Nhà máy GMP của Vĩnh Tân ra
đời một phần cũng là do cạnh tranh. Tôi vẫn nói
với nhân viên: "Mỗi điều người khác nói xấu, trả lời
được nghĩa là mình đang lớn khôn".
* Như vậy, nhà máy GMP ra đời là do áp lực
cạnh tranh chứ không nằm trong chiến lược phát
triển của Vĩnh Tân?
- Nói đúng hơn là ra đời sớm hơn kế hoạch.
Khi tôi dời Công ty từ Bình Thuận lên TP.HCM, Sở
Y tế Bình Thuận đến kiểm tra không thấy cơ sở
hoạt động nên ra quyết định rút giấy công bố sản
phẩm. Tuy nhiên, khi viết biên bản, cán bộ lại ghi
chệch lý do rút giấy phép là: "Kê khai không trung
thực các nội dung".
Ngay lập tức thông tin này được loan truyền
rằng: "Mỹ phẩm Vĩnh Tân vì kém chất lượng nên
bị rút giấy phép". Lúc đó, tôi rất buồn và bức xúc.
Ngẫm ra mới thấy, thương trường quả là khắc

- 105 nghiệt khi mình muốn làm thật, kinh doanh an
phận cũng chẳng yên.
Nhiều anh em khuyên tôi phải ra Bộ Y tế khiếu
nại, và cuối cùng Sở Y tế Bình Thuận đã ra quyết
định vẫn cho Vĩnh Tân sản xuất mỹ phẩm nhưng
phải có nhà máy đạt chuẩn GMP. Nhờ Bộ Y tế tư
vấn, hướng dẫn, nhà máy GMP của chúng tôi đã
được khởi công vào tháng 11/2013 và đang chuẩn
bị đi vào hoạt động.
* Bà từng nói với mọi người rằng "Giá trị lớn
nhất trong sự nghiệp của bà là làm ra mỹ phẩm
thương hiệu Việt và mong tạo được tên tuổi ở thị
trường nước ngoài". Điều này liệu có quá tham
vọng không?
- Từ khi còn nhỏ tôi đã ước mơ được xinh đẹp,
bởi vì sự xinh đẹp mang lại niềm vui cho mọi
người và sự tự tin trong cuộc sống. Vì vậy, khi
theo lĩnh vực này, tôi tự giao trách nhiệm phải làm
cho người khác đẹp và tôi đã làm bằng tất cả tình
yêu, sự kiểm định và theo dõi khắt khe của cơ
quan y tế và khách hàng.
Song, vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam phải
mang giá trị Việt, nghĩa là họ phải được làm đẹp từ
những phẩm vật, cây trái Việt Nam. Và sản phẩm
đó phải được thế giới biết đến. Đó mới là điều tôi
tâm đắc và là giá trị mà tôi gửi gắm trong sản
phẩm của mình.
Vì vậy, dẫu biết khó khăn, nhưng tôi vẫn tin và
tiếp tục nỗ lực. Tôi đã đi lên từ hai bàn tay trắng,
từ những khó khăn nên không ngại khó khăn. Ở
tuổi gần 50 tôi vẫn đèn sách, thí nghiệm. Một phần
vì tôi muốn con cái và lớp trẻ lấy đó làm gương,
một phần nếu tôi dừng việc học thì việc nghiên
cứu tôi sẽ bị tụt hậu.
Tôi tiếp tục học để tìm ra lời giải trong việc tạo
dựng một thương hiệu mỹ phẩm mạnh để nước
ngoài khâm phục. Muốn làm được điều này phải
có kiến thức khoa học chứ không phải dựa vào
kinh nghiệm.
* Con cái trưởng thành, cơ ngơi ổn định, ước
mơ đã thành hiện thực, trong ba điều đó, điều gì
khiến bà hạnh phúc nhất?
- Từ một nông dân chân lấm tay bùn, trải qua
tháng ngày tự vươn lên, góp phần làm cho cây
trôm đổi đời và bây giờ được đứng trước hàng
trăm người chia sẻ về thành công, tôi thấy đó là
niềm vui, niềm hạnh phúc nhất trong đời.
* Hiện nay, doanh nhân làm từ thiện, đóng góp
cho xã hội là một trách nhiệm và qua đó cũng là
cách để làm thương hiệu. Được biết, bà cũng đóng
góp rất nhiều cho công tác xã hội, suy nghĩ của bà
khi tham gia công việc này là gì?
- Đồng tiền tôi có được so với các doanh
nghiệp khác không là gì nhưng với tôi là quá
nhiều. Bởi, người ta hay ví nghèo rớt mồng tơi,
còn tôi trước đây nghèo đến nỗi không có mồng
tơi để rớt. Vì vậy, bây giờ có tiền, tôi luôn nghĩ và
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động lòng trắc ẩn với những người khó khăn, đồng
cảnh ngộ nghèo khó như mình ngày xưa.
Hơn ba mươi năm quay lại vùng đất mình đã
sống, tôi rất xót xa vì cuộc sống của người dân ở
đó vẫn còn rất khổ cực, thiếu thốn và bệnh tật.
Thành công có thể đo lường bằng mức độ sở hữu
vật chất, còn thành đạt chỉ có thể đo lường bằng
sự sẻ chia, bằng tấm lòng của sự cho đi.
Một doanh nghiệp muốn tồn tại lâu bền thì
phải biết tạo phước đức. Và ngay từ khi bước vào
kinh doanh tôi đã xác định, 70% số tiền kiếm được
là để tiếp tục đầu tư sản xuất, còn 30% để làm từ
thiện, chứ không phải xây dựng xong sự nghiệp,
giàu có, dư dả rồi mới đóng góp cho các hoạt động
từ thiện xã hội.
* Được biết cả ba người con của bà đều đã
trưởng thành nhưng tại sao lại không cùng làm
chung công ty với mẹ?
________________________________________

- 106 - Mặc dù hai con lớn của tôi đã 26 và 25 tuổi
nhưng cả hai đều có công việc làm ăn riêng. Quan
điểm của tôi là dạy cho các con kiến thức, cách
xoay xở buôn bán, tự kiếm tiền chứ không cho con
tài sản. Hơn nữa, tôi muốn thuê những người tài
giỏi về điều hành, quản lý Công ty vì sự nghiệp
của Vĩnh Tân còn liên quan đến cuộc sống của
hàng trăm con người.
Nếu con tôi không giỏi, tôi không thể giao việc
và cũng không nhất thiết phải cùng làm với mẹ.
Hiện con gái út của tôi đang học Đại học Quân y
và nếu học xong, đủ năng lực, kiến thức thì con sẽ
cùng tôi tiếp tục vun đắp sự nghiệp Vĩnh Tân.
* Xin cảm ơn bà về buổi trò chuyện chân thành
và rất cảm động.
Lữ Ý Nhi // http://www.doanhnhansaigon.vn/ .2014 (ngày 3 tháng 7)

CÂY TRÔM BÌNH THUẬN

T

ừ năm 2006, Sở NN-PTNT Bình Thuận đã có
chủ trương cho phát triển cây trôm và coi đây
là loại cây trồng có vai trò quan trọng trong công
tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Cây trôm hợp đất Tuy Phong

Chinh phục đất cằn
Nhắc đến cây trôm, nhiều người nghĩ
ngay đến huyện Tuy Phong, một vùng nắng,
Nhờ trồng trôm mà đời sống người dân nơi
từng bước xóa đói giảm nghèo và góp phần
xanh đất trống đồi trọc.

đến
gió.
đây
phủ

Người tiên phong trồng trôm phải kể đến anh
Trịnh Toàn, xã Vĩnh Hảo. Năm 2005 anh bắt đầu
trồng 2 ha trôm với vốn đầu tư khoảng 20 triệu
đồng/ha, trồng trên nền đất đầy sỏi đá, không phải
chăm sóc nhiều nhưng trôm vẫn phát triển tốt. Đến
năm thứ 4 cây bắt đầu cho thu hoạch mủ. Thấy
hiệu quả, anh tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích,
đến nay đã có gần 50 ha trôm, trong đó 40 ha đã
cho thu hoạch mủ, mang lại thu nhập cả tỷ
đồng/năm.
Anh Toàn cho biết, trôm là loại rất dễ trồng
phù hợp trên vùng đất đồi, khô hạn, chi phí đầu tư

thấp, lượng phân bón chỉ bằng 30% so với cây
trồng khác. Trung bình 1 sào trồng khoảng 100
cây, cự ly hàng cách hàng 3 x 4 m hoặc 4 x 4 m,
tuy nhiên tùy vùng đất mà trồng cho thích hợp. Từ
khi trồng đến khi thu hoạch từ 3 - 4 năm.
Khai thác lấy mủ trôm bằng cách đục vào vỏ
cây nhiều lỗ vuông hoặc tròn ở các vị trí khác nhau
(mỗi lỗ có kích thước 2 x 2 cm) sâu đến tận lớp gỗ
trong thân cây. Sau đó các lỗ bị đục sẽ tiết ra mủ.
Để mủ không bị vàng, dùng băng keo trắng quấn
quanh thân cây, sau đó khoan lỗ, mủ tiết ra sẽ tụ
cục bám trên
băng keo. Dùng
máy khoan dùi
lỗ để lấy mủ sẽ
Trung tâm KN-KN Bình
ít làm cây tổn
Thuận triển khai các mô
thương, mủ ra
hình trình diễn SX cây trôm
đều và nhanh
tại huyện Tuy Phong với
lành vết da của
diện tích 15,5 ha. Qua đó bà
cây.
con đã nắm bắt được kỹ
thuật, mạnh dạn đầu tư
Thu hoạch
thâm canh và phát triển cây
mủ trôm chủ
trôm trên vùng đất nghèo
yếu vào mùa
dinh dưỡng, góp phần tăng
nắng, từ tháng
thu nhập và cải thiện đời
11 năm trước
sống", ông Nguyễn Tám cho
đến tháng 5
biết.
năm
sau. Giá
mủ tươi hiện
dao động từ
50.000 - 60.000
đồng/kg, nếu phơi khô thì giá từ 120.000 - 180.000
đồng/kg.
Xây dựng thương hiệu
Theo Sở NN-PTNT Bình Thuận, toàn tỉnh có
hơn 500 ha trôm, chủ yếu tập trung ở huyện Tuy
Phong (400 ha). Điều này chứng tỏ sự phù hợp
của cây trôm với điều kiện tự nhiên và thổ nhưỡng
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vùng đất khô cằn này. Giá trị lớn nhất của cây trôm
là mủ. Mủ được chế biến làm nguyên liệu phục vụ
SX công nghiệp, mỹ phẩm, chế biến thực phẩm,
nước giải khát... Mủ trôm Tuy Phong đã trở thành
hàng hoá. Song, do chưa được quảng bá rộng rãi
nên mủ trôm nơi đây chưa có tên tuổi trên thị
trường.
Tại hội thảo “Định hướng xây dựng và phát
triển thương hiệu mủ trôm Tuy Phong” vừa qua,
ông Nguyễn Tám, PGĐ Trung tâm KN-KN Bình
Thuận đề xuất, để cây trôm phát triển bền vững và
nâng cao giá trị sản phẩm mủ trôm cần có sự phối
hợp chặt chẽ của các cơ quan ban ngành. UBND
huyện Tuy Phong cần chủ động lập quy hoạch
phát triển SX cây trôm trên địa bàn để đa dạng
hoá sản phẩm, tạo công ăn việc làm, tăng thu
nhập cho người dân trong vùng.

- 107 Trung tâm KN-KN sẽ tham mưu cho Sở NNPTNT ban hành quy trình tạm thời về kỹ thuật
“Trồng, chăm sóc và khai thác cây trôm theo
hướng GAP” để hướng dẫn người dân thực hiện.
Đồng thời tăng cường công tác tập huấn kỹ thuật
trồng, chăm sóc và khai thác để người trồng đầu
tư đúng mức cho vườn trôm đạt năng suất cao,
chất lượng mủ trôm tốt hơn.
Ông Tám còn đề nghị Sở KH-CN giúp huyện
Tuy Phong xây dựng thương hiệu mủ trôm Bình
Thuận cùng với việc đẩy mạnh xúc tiến thương
mại, tìm kiếm thị trường gắn với liên kết 4 nhà để
tiêu thụ ổn định sản phẩm cho người dân, giúp
người dân trồng yên tâm hơn trong việc mở rộng
diện tích, phát triển SX cây trôm.
Kim Sơ // http://nongnghiep.vn/ .- 2014
(ngày 12 tháng 9)

________________________________________

TRÔM – ĐẶC SẢN CỦA BÌNH THUẬN

B

ình Thuận có khoảng 400 ha cây trôm có chất
lượng mủ rất tốt. Cây ở độ tuổi trưởng thành
cho năng suất trung bình 1,8 tạ mủ khô/ha/năm,
giá bán hiện khoảng 200.000 đồng/kg

Ngày 22-8, tại Bình Thuận, hội thảo khoa học
“Định hướng xây dựng và phát triển thương hiệu
mủ trôm Tuy Phong” do Sở Khoa học và Công
nghệ phối hợp cùng các ban, ngành của tỉnh Bình
Thuận tổ chức.

mủ trôm và sự hợp tác độc quyền của người nông
dân được mệnh danh là “vua cây trôm” Trịnh Toàn
đã tạo nên bước đột phá trong công nghệ điều trị
nám chuyên sâu của thương hiệu mỹ phẩm Vĩnh
Tân.

Trôm có giá trị kinh tế cao
Ngoài tác dụng giải nhiệt, mủ trôm còn có thể
làm thuốc chữa bệnh về tiêu hóa và giúp ổn định
đường huyết. Theo kết quả kiểm nghiệm sản
phẩm mủ trôm của Viện Vệ sinh Y tế công cộng
TP HCM, hàm lượng magiê/100 g mủ trôm là 102
mg, kali là 360 mg, kẽm là 42 mg.
Giá trị kinh tế nhất của cây trôm là mủ trôm bởi
trong mủ trôm chứa nhiều giá trị dinh dưỡng cao,
có tác dụng điều hòa đường huyết, ổn định huyết
áp, mát gan, giải độc gan, làm lành vết thương. TS
Lê Bá Toàn - Khoa Lâm nghiệp Trường ĐH Nông
Lâm TP HCM, người có nhiều năm dành tâm
huyết cho cây trôm - cho biết: “Nhiều công trình
của các nhà khoa học trên thế giới đã chứng minh
công dụng đặc biệt của cây trôm. Theo đó, ngoài
tác dụng giải nhiệt, thải độc, chống táo bón, cải
thiện mỡ trong máu của mủ trôm, dầu chiết từ hạt
trôm còn chữa được các bệnh ngoài da như ngứa.
Khi tách chiết lá trôm bằng ethanol sẽ thu được
hợp chất có tính kháng khuẩn, kháng nấm. Vì vậy
lá trôm có thể được sử dụng để thay thế kháng
sinh”. Ngoài giá trị lấy mủ, trôm còn là loại cây thân
gỗ to, khoảng 20 năm thì cho khai thác, gỗ không
bị mối mọt.
Hiện mủ trôm Bình Thuận được các nhà máy
chế biến nước giải khát, nhà máy sản xuất dược
phẩm, nhà máy nước yến sử dụng làm nguyên liệu
sản xuất. Đặc biệt, với bí quyết trích xuất tinh chất

“Vua cây trôm” Trịnh Toàn và bí quyết trích xuất tinh chất
mủ trôm đã ứng dụng trong điều trị nám chuyên sâu và tạo
nên thương hiệu mỹ phẩm Vĩnh Tân

Cần xây dựng thương hiệu cho trôm
Các chuyên gia lâm nghiệp đánh giá trôm là
loại cây có quy trình kỹ thuật trồng và khai thác dễ
dàng, hiệu quả kinh tế cao hơn các loại cây khác.
Hiện trôm đang được trồng và phát triển trên diện
tích rộng nhằm phủ xanh đất trống đồi núi trọc,
đồng thời mang lại thu nhập cao cho người dân.
Theo trung tâm khuyến nông - khuyến ngư,
nhiều nông dân đã nắm bắt được kỹ thuật và
mạnh dạn đầu tư phát triển cây trôm. Tuy nhiên,
cây trôm được phát triển một cách tự phát, chưa
có quy hoạch, chính sách cụ thể. Việc tiêu thụ mủ
trôm chủ yếu dưới dạng bán trực tiếp mủ tươi cho
thương lái.
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Tại hội thảo, các chuyên gia lâm nghiệp, các
nhà khoa học chuyên ngành đã phân tích cặn kẽ
thổ nhưỡng, chu kỳ sinh trưởng cũng như giá trị
kinh tế của cây trôm. Theo đó, trôm là loại cây đa
mục đích, có giá trị kinh tế cao, đặc biệt là có tác
dụng làm dược liệu, nguyên liệu mỹ phẩm, rất phù
hợp trên vùng đất đồi, núi, đất khô hạn, chi phí đầu
tư ban đầu rất thấp, chỉ bằng 30% so với các loại
cây khác.

- 108 Để phát triển loài cây có hiệu quả kinh tế cao
này và tận dụng nguồn đất nghèo dinh dưỡng
Bình Thuận, cần chủ động lập quy hoạch phát
triển. Bên cạnh đó, Bình Thuận cần nhanh chóng
đăng ký bảo hộ độc quyền cho dấu hiệu nhận diện
và đăng ký chỉ dẫn địa lý cho mủ trôm Tuy Phong.
Hoàng An // http://nld.com.vn/ .- 2014
(ngày 26 tháng 8)
________________________________________

Holcim giúp đưa "Thùng rác sinh học" đến nông dân Bình Thuận

G

iải pháp xử lý xác cây thanh long sau khi thu
hoạch thành phân bón, thuộc dự án “Thùng
rác sinh học” của nhóm sinh viên trường ĐH Kiến
trúc TPHCM, đã được bàn giao cho người dân tại
xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình
Thuận, với kinh phí hỗ trợ 200 triệu đồng từ Công
ty Holcim Việt Nam.

Theo ông Phan Tấn Trinh, Trưởng phòng
Khuyến nông, Trung tâm Khuyến nông Khuyến
ngư tỉnh Bình Thuận, nhiều năm nay, thanh long là
cây trồng giúp hàng chục nghìn hộ nông dân ở
Bình Thuận tăng thêm thu nhập và góp phần làm
khởi sắc nhiều vùng nông thôn trong tỉnh. Tuy
nhiên việc xử lý xác cây thanh long sau thu hoạch
đang trở thành một trong những mối quan tâm lớn
của người dân địa phương vì nếu để xác cây
thanh long tự phân hủy sẽ mất thời gian khá lâu và
gây ô nhiễm môi trường.
Trao đổi với TBKTSG Online ngày 3-9-2014,
đại diện Công ty Holcim Việt Nam, cho biết dự án
“Thùng rác sinh học” ứng dụng mô hình “giun quế
xử lý rác thải hữu cơ” cho thân cây thanh long để
giảm thiểu ô nhiễm. Ngoài ra, dự án còn giúp giảm
chi phí nông nghiệp, tăng thu nhập cho nông dân
với việc phân giun được dùng để bón cây và xác
giun sau khi hết vụ sẽ được bán làm thức ăn cho
gia súc, gia cầm.

Công ty Holcim và sinh viên trường Kiến trúc Bàn giao
"Thùng rác sinh học" cho nông dân Bình Thuận. Ảnh: Lan
Lương

Dự kiến từ năm 2015, tỉnh Bình Thuận sẽ ứng
dụng đại trà mô hình "Thùng rác sinh học" đến các
hộ trồng thanh long tại địa phương.

Dự án “Thùng rác sinh học” đã đoạt giải Ứng
dụng - giải thưởng cao nhất của cuộc thi Holcim
Prize 2013.

Tường Nguyên //
http://www.thesaigontimes.vn/ .- 2014
(ngày 3 tháng 9)

Từ nay đến cuối tháng 12-2014, dự án sẽ
được triển khai thử nghiệm cho 5 hộ nông dân tại
xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc.
_________________________________________

GIẢI PHÁP MỚI XỬ LÝ RÁC THẢI TỪ CÂY THANH LONG

M

ô hình “Thùng rác sinh học” ra đời đã mang
lại kết quả khả quan giúp nông dân Bình
Thuận xử lý hiệu quả rác thải từ cây thanh long…
“Thùng rác sinh học” là mô hình mới vừa được
triển khai thực hiện tại nhiều hộ dân trồng thanh
long tại xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc
(Bình Thuận). Mô hình này giúp giảm thiểu ô
nhiễm từ rác thải là xác cây thanh long sau vụ thu
hoạch. Mô hình còn giúp giảm chi phí nông
nghiệp, tăng thu nhập cho nông dân với việc phân
giun được dùng để bón cây và xác giun sau khi hết
vụ sẽ được bán làm thức ăn cho gia súc, gia cầm.

Mô hình “Thùng rác sinh học” là mô hình nuôi
giun quế để xử lý rác thải từ thân cây thanh long.
Thùng rác này làm bằng gỗ, diện tích khoảng 1
m2, cao 0,5 m, bao gồm hai khay xếp chồng lên
nhau và được liên kết cố định bởi hệ thống khung
bên ngoài. Bên dưới mỗi khay đều có một lớp lưới
kẽm đan vuông để nuôi giun quế, mỗi thùng chứa
khoảng 20 kg giun quế. Bên trên có nắp đậy để
chống mưa. Mỗi thùng có khả năng chứa được
khoảng 200 kg rác tươi và có thể giải quyết được
khối lượng rác của 40 trụ thanh long mỗi năm.
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- 109 phân hữu cơ, có thể bón ngược trở lại cho cây
thanh long. Sau 3 tháng, có thể thu hoạch phân và
giun một lần. Mỗi lần thu hoạch đạt từ 80 - 90 kg
phân hữu cơ, từ đó tiết kiệm được từ 4 - 5 triệu
tiền phân bón. Hơn nữa, việc này còn tiết kiệm rất
lớn một khoản công thu gom và xử lý cành thanh
long như trước đây. Với mô hình này, lượng giun
sinh ra ngày càng nhiều, từ đó gia đình còn tận
dụng giun để nuôi thêm gà cải thiện kinh tế, ông
Bình chia sẻ cách làm.

Ngoài việc giải quyết rác thải thanh long, mô hình này có
thể tăng thêm thu nhập từ việc kinh doanh giun quế

Ông Đào Ngọc Bình, thôn Kim Bình, xã Hàm
Thắng cho biết: Gia đình ông là một trong những
hộ đầu tiên thực hiện mô hình này. Với hơn 750
trụ thanh long, gia đình luôn phải tìm cách đối phó
với lượng cành được tỉa ra hàng ngày. Trước đây,
ông cũng đã thử nghiệm nhiều mô hình xử lý như
ủ phân vi sinh từ rác thanh long nhưng kết quả
không như mong đợi vì tốn chi phí mà bốc mùi hôi
thối. Sau gần 3 tháng thử nghiệm mô hình mới
này, gia đình ông rất phấn khởi. Hiện gia đình có 3
thùng rác sinh học, bảo đảm xử lý hết toàn bộ rác
thải từ vườn thanh long nhà. Nếu mùa thu hoạch
hoặc tới giai đoạn cắt bỏ cành, gia đình sẽ tiếp tục
đầu tư thêm để bảo đảm xử lý toàn bộ rác thải.
Mỗi thùng rác nếu tính tổng cộng chi phí
khoảng hơn 2 triệu đồng, cách thiết kế và sử dụng
cũng rất đơn giản. Sau khi tỉa cảnh, làm vệ sinh
vườn thanh long, có thể cắt hoặc xay nhỏ cành.
Sau đó đem ủ qua 3 đêm rồi cho vào thùng rác
sinh học mà không sử dụng bất kỳ hóa chất hay
loại thuốc gì, giun quế ở bên trong thùng sẽ từ từ
ăn hết lượng cành cho vào. Cứ khoảng 4 ngày,
cho giun ăn một lần, phân giun tiết ra sẽ trở thành
________________________________________

Với chi phí ban đầu tương đối hợp lý và cách
vận hành đơn giản, mô hình này không chỉ áp
dụng được cho rác thải từ cây thanh long mà còn
áp dụng được cho tất cả các loại rác hữu cơ từ
nông nghiệp, nhằm bảo vệ môi trường nông thôn
và cải thiện kinh tế cho nông dân.
Ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Hội Nông dân
xã Hàm Thắng cho biết: Trước đây, việc xử lý rác
cây thanh long là mối lo của nhiều nông dân, vì
nếu để xác cây thanh long tự phân hủy sẽ mất thời
gian khá lâu và ô nhiễm môi trường. Hầu hết nông
dân chặt bỏ cành tại vườn hoặc vứt theo mương
nước, suối… Từ đó bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm
môi trường và là nguyên nhân lây lan mầm bệnh
cho cây trồng. Mô hình khép kín “Thùng rác sinh
học” được ứng dụng tại địa phương không những
giải quyết được vấn đề về ô nhiễm môi trường mà
còn giúp nông dân có thêm thu nhập. Trong thời
gian tới, Hội sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức
nhiều hội thảo đầu bờ để giúp nông dân tìm hiểu
và nhân rộng mô hình tại mỗi vườn thanh long.
Hồng Hiếu // http://baotintuc.vn/ .- 2014
(ngày 25 tháng 9)

MỰC MỘT NẮNG PHAN THIẾT

M

ực một nắng Phan Thiết nổi tiếng từ lâu, thiếu
sót rất lớn nếu du khách tới Phan Thiết mà
chưa thưởng thức món mực đặc biệt này. Khác
với các loại mực khô thông thường, mực một nắng
chỉ phơi duy nhất một lần nắng. Việc phơi mực
cũng là “kỹ thuật” làm sao để thân ngoài con mực
đã ráo hẳn nhưng bên trong thịt mực vẫn còn tươi
rói là đạt yêu cầu.
Theo những người chuyên nghề câu mực thì
họ hàng nhà mực gồm nhiều loại: mực lá, mực
ống, mực tuộc, mực ghim… nhưng chỉ có mực lá
mới chế biến được món mực một nắng ngon. Vì
thế, người câu mực luôn ưu tiên câu mực lá hơn là
các loại mực khác. Đi câu mực thường vào lúc 1-2
giờ sáng. Chiếc thuyền lớn chở các “thúng” ra đến
ngoài khơi xa, người câu mực ngồi vào thuyền
thúng và bắt đầu công việc của mình. Dưới ánh
sáng của bóng đèn tròn, mực lá cứ tự tiến đến
gần, người câu mực câu lên khá dễ dàng. Khoảng
thời gian câu mực kéo dài từ 2 giờ đêm đến 10 giờ
sáng. Câu được con mực nào, họ bỏ lên thuyền,

có người chuyên lột da, xẻ mực và treo mực thành
hàng lên sợi dây căng sẵn. Lúc thuyền cập bến thì
mực lá cũng vừa khô qua một nắng, họ chỉ việc
cân hàng giao cho “mối” hoặc điểm thu mua.
Trung bình, một con mực lá nặng từ 200-300g,
có con nặng 1kg. Giá cả tùy theo mực lớn bé dao
động từ khoảng 250 nghìn đến 500 nghìn/kg. Mực
một nắng cần nướng kỹ trên lửa than liu riu, không
để lửa già. Con mực có màu trắng tinh, khi nướng
chín chuyển sang màu vàng. Lửa nướng vừa phải,
con mực sẽ chín, cả trong cả ngoài, bay tỏa mùi
thơm ngọt ngọt tự nhiên. Nếu để lửa già quá, con
mực chỉ cháy vàng bên ngoài, còn bên trong thịt
vẫn sống.
Mực một nắng làm được nhiều món ăn nhưng
tuyệt nhất vẫn là món nướng muối ớt. Làm muối ớt
cay và đỏ, rồi phết lên bề mặt của mực một nắng.
Chờ cho muối ớt thấm vào mực thì nướng trên
bếp than hồng. Khi ngả sang màu vàng ươm, vị
thơm nồng là được. Khi ăn miếng mực ngọt lịm,
mềm mềm, thơm phức, hòa quyện với vị cay nồng
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của tương ớt, thật không có gì sánh bằng. Nhờ
vậy mà món mực một nắng Phan Thiết, món đặc
sản quê hương mà người ta thường làm quà gởi
cho những người bà con xa xứ.
Hiện nay, nhiều cửa hàng vì cạnh tranh đã bán
những loại mực một nắng với giá rẻ. Nếu khách
ham rẻ mua về sẽ không ăn được vì dai, nhạt, nếu
nướng sẽ rất khó chín bên trong. Chưa kể, trong
quá trình nướng, con mực to hơn bàn tay sễ từ từ
_________________________________________

- 110 phồng lên, chảy nước rất nhiều và teo lại. Dù chín,
con mực sẽ không có màu vàng ươm mà tái nhợt.
Đó là mực ngâm nước đá từ 2-3 ngày. Ngay cả khi
đã được nướng chín, cắt ra bên trong vẫn còn
chảy nước. Vì vậy du khách hãy cảnh giác mua,
chọn mực ở những cơ sở có uy tín.
H.V/ Biển Việt Nam.- 2014.- Số 7
(tháng 7).- Tr.52

Lẩu thả - Đặc sản của Bình Thuận

L

à một trong 4 đặc sản của tỉnh Bình Thuận
được công nhận vào hành trình quảng bá ẩm
thực đặc sản Việt Nam lần thứ nhất trong TOP đặc
sản và ẩm thực Việt Nam năm 2012. Lẫu Thả là
một món ăn rất độc đáo với hương vị đậm đà, mộc
mạc xứ biển Phan Thiết...
Lẫu Thả được làm bởi các nguyên liệu rất phổ
biến như cá đục, cá mai, cá suốt, nhưng ngon nhất
vẫn là cá mai, một trong những loài cá đặc sản
của vùng biển Phan Thiết, Bình Thuận cùng với
tôm biển, thịt heo, rau xanh, xoài sống, trái khế
thái ngang, dưa leo xắt mỏng, bắp chuối, bánh
tráng nướng, bún và trứng chiên. Làm lẫu thả phải
sử dụng cá tươi thì món lẫu thả mới ngon và thịt
cá không bị bủn và rời. Bún ở đây phải chọn từ
các cơ sở sản xuất bún tại Hàm Tiến, Mũi Né thì
mới tạo nét đặc trưng của món lẫu thả nơi đây.

Cách làm như sau: Dùng lưỡi dao bén cắt lấy
hai bên thân cá hoặc dùng tay bóp ngang thân cá,
rút lấy xương, sau đó rồi trụng và rửa bằng nước
chanh tươi để khử mùi tanh của cá, có thể dùng
khế hoặc me. Thịt cá sau khi tái chanh được ướp
ớt xay nhuyễn, thêm tỏi cùng với nước gừng già.
________________________________________

Để nấu nước lèo, nguyên liệu bao gồm tôm biển
và thịt heo xắt nhỏ. Ngoài ra không thể bỏ qua một
yếu tố làm món Lẫu Thả ngon hơn đó là nước
chấm, nước chấm phải từ nước mắm cá cơm tại
Phan Thiết, thêm ớt xay, đậu phộng giã ...tạo nên
món ăn rất đơn giản nhưng hương và vị làm hài
lòng mọi đối tượng sành ăn.
Món Lẫu thả được trình bày lên bàn ăn với đĩa
cá tái chanh ướp ớt đỏ tươi ở giữa, xung quanh
với thứ nước lèo thơm lừng, bắp chuối đỏ đựng
rau xanh và xoài sống, khế, dưa leo, trứng chiên,
thịt luộc xắt sợi. Cùng bánh tráng đập nhỏ, đĩa
bún, tô nước mắm đặc quánh và đĩa ớt chanh tạo
thành một món ăn vừa thơm ngon vừa hấp dẫn.
Để thưởng thức có thể ăn món này theo 2
cách là khô và nước. Sau khi cho mỗi thứ nguyên
liệu một ít vào chén, nếu chỉ ăn với nước mắm sẽ
là món Lẫu thả khô, còn cho thêm nước lèo nóng
hổi trên bếp vào, vắt thêm tí chanh và vài lát ớt xắt
sẽ là món Lẫu thả nước. Vị dai và bùi của cá tái
chanh, hương vị thơm béo của mắm đậu phộng
hay nước lèo, cảm giác giòn tan của bánh tránh
mè, vị ngọt của thịt luộc, trứng chiên và nhất là
những hương vị quê hương như rau thơm, ngò
gai, quế, bắp chuối, dưa leo, xoài xanh...sẽ đem
đến cho tất cả những ai đã từng thưởng thức
không những sự ngon miệng, kích thích vị giác,
hài lòng về thị giác, thỏa mãn về khứu giác mà còn
là sự đong đầy những nét thật dung dị, gần gũi và
thân thương của quê hương.
// http://www.dulichvn.org.vn/ .- 2014 (ngày
2 tháng 7)

MÓN NGON TỪ DÔNG CÁT PHAN THIẾT

N

goài thực đơn hải sản đa dạng, khi đến Phan
Thiết, du khách còn có cơ hội thưởng thức
những món ngon từ dông cát địa phương.
Hương vị và cách chế biến độc đáo chính là lý do
những món ăn từ dông ngày càng được nhiều người
yêu thích tại xứ biển nắng gió này.
Những đồi cát nóng bỏng ven biển Mũi Né từ lâu
đã là môi trường sinh sống yêu thích của những chú
dông cát thuộc họ bò sát, có kích thước lớn hơn thằn

lằn. Từ một loài động vật hoang dã, dông được đem
về nuôi để cung ứng cho thị trường như một nguyên
liệu ngon, giàu dinh dưỡng.
Dông rộ nhất vào mùa mưa, và mặc dù chạy rất
nhanh, chỉ cần thấy bóng người là bay biến nhưng
chẳng vì thế mà làm khó được người bắt. Bắt dông
có nhiều cách: đào, bẫy, chặn ngách, giăng lưới, dò,
thổi... nhưng phổ biến nhất có lẽ là dò dông. Nương
theo tập quán sinh sống trốn trong cát ngủ khi mặt
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trời chưa lặn để tránh rắn của dông, người ta thường
dùng đầu gậy giả làm rắn chui hang để dông sợ
phóng ra rồi dùng bẫy tre mà kẹp.

- 111 hành khô, rau răm… ăn kèm bánh tráng nướng giòn
rụm đậm đà. Ngoài gỏi, thịt dông đem nấu cháo cũng
ngon phải biết. Chỉ cần bằm lấy ít dông, xào qua với
gia vị, bắc nồi cháo lên đợi gạo tơi, sôi ùng ục thì trút
thịt dông vào nêm thêm muối mắm, bột ngọt, hành,
tiêu... là có ngay món dằn bụng nóng hổi. Cũng theo
cách ướp gia vị ấy, người ta đem thịt dông xào trên
lửa lớn, thêm ít đậu phộng, sả, ớt bằm, nước trộn gỏi
vào làm thành món dông xào xúc bánh tráng thơm
béo.

Thịt dông chắc ngọt, làm gỏi, nướng, xào sả ớt hay nấu lẩu đều
ngon

Đặc sản dông cát
Thịt dông trắng như thịt gà, lại ngọt, bùi, mề,
xương gần như sụn ăn sừn sựt nên dân địa phương
ưa gọi với cái tên “gà đất”. Theo những người giàu
kinh nghiệm thì vị thơm ngon này có được là nhờ tập
quán sinh sống trong hang, ăn chồi non, uống nước
sương đêm giữa mênh mông “biển cát”.
Từ xa xưa, người dân làm rẫy ở miền cát trắng
đã nghĩ ra rất nhiều cách chế biến món ngon từ dông.
Điểm sơ vài món quen như: chả dông, dông bằm xúc
bánh tráng, cháo thịt dông, dông xào lăng, xào sả ớt,
nấu dưa hồng, bánh xèo thịt dông… thôi cũng đã
thấy hấp dẫn. Trong số đó, được dân nhậu yêu thích
nhất có lẽ là món dông nướng. Dông làm món nướng
ngon nhất phải là dông đạt cỡ trưởng thành.

Thịt dông nấu lẩu ngon không kém hải sản

Dông nấu lẩu cũng ngon chẳng kém gì hải sản.
Dông làm món lẩu được đem trụng qua nước sôi, tùy
thích để nguyên con hay lột lớp da ngoài, làm sạch
ruột, cắt khúc vừa ăn. Nước lẩu cũng được nấu đơn
giản bằng cách phi thơm hỗn hợp hành, tỏi, ớt băm,
thêm nước dùng vào nấu rồi nêm nếm đường, nước
mắm, hạt nêm, muối, bột ngọt, nước cốt me cho vừa
ăn. Khi ăn chỉ việc thả dông vào nấu 5 phút, thêm lá
me non, rau om, ngò gai, rau quế vào trộn đều, dùng
kèm bún và nước mắm ớt.
Không chỉ làm nên những món ngon, thịt dông
còn được biết đến như một “phương thuốc” ăn để
khỏe có tác dụng bồi bổ sức khỏe cho người ốm, phụ
nữ mới sinh con, đồng thời tăng cường sinh lực của
các quý ông.
Ăn ở đâu?
Dông là món nhâm nhi khoái khẩu của người dân
địa phương, vì vậy bạn có thể dễ dàng tìm thấy
những món ăn này ở khắp các nhà hàng, quán nhậu
tại Phan Thiết, Mũi Né. Dưới đây là một vài địa chỉ
cho bạn tham khảo:

Trong các món từ dông, được yêu thích nhất là dông nướng

Sau khi lột da dông được làm sạch, ướp hành
băm nhuyễn, hạt nêm, tiêu và nước nắm ngon
khoảng 30 phút cho thấm, rồi đem nướng trên lửa
than hồng, vừa nướng vừa lật trở đều đến khi chín
vàng. Hương thơm của dông nướng tăng dần đều
theo độ chín của nó, thế nên dân nhậu thường thích
nướng cho hơi sém, giòn một tẹo, khi ăn nhai cả
xương. Dông vừa nướng xong, thơm nức được
mang tới tận bàn ăn cùng bánh tráng nướng, rau
sống, bún hoặc tráng mỏng với mắm me. Khi ăn
nhấp chút bia lạnh thì tuyệt.
Gỏi dông cũng là một món được nhiều người ưa
thích. Thịt dông sau khi làm sạch ruột, lột da, rửa
sạch, luộc, xé lấy thịt, ướp cùng muối, đường, bột
ngọt, tỏi cho ngấm sẽ được trộn với hành tây, cà rốt,

Nếu ở Mũi Né bạn có thể thưởng thức tại nhà
hàng Việt Nam Home (125AB Nguyễn Đình Chiểu,
Mũi Né), các quán nhậu bờ kè, nhà hàng nhỏ dọc
đường Nguyễn Đình Chiểu…
Nếu ở trong trung tâm thành phố Phan Thiết bạn
có thể ghé đến quán Xuân Vàng, quán 49 trên đường
Phạm Văn Đồng (khu Mũi Tàu, dưới chân cầu Cà
Ty), nhà hàng Sóng biển (biển Đồi Dương)…
Nếu có ý định thăm thú, khám phá tập quán sinh
sống, cách thức chăm sóc dông… bạn có thể tìm đến
trang trại ông Bảy Đức (Thôn Tiến Hiệp, xã Tiến Lợi,
Phan Thiết, Bình Thuận).
Huy Chương // http://phunuonline.com.vn/ .- 2014
(ngày 14 tháng 9)
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V. ĐNA LÝ – DU LNCH
BÌNH THUẬN KÍCH CẦU DU LỊCH HÈ 2014

H

ưởng ứng Chương trình kích cầu du lịch gắn
với việc thúc đẩy các ngành dịch vụ phát triển,
tỉnh Bình Thuận tiếp tục triển khai thực hiện
chương trình kích cầu du lịch từ 2013 đến hết năm
2014, nhất là nhân dịp mùa du lịch hè năm 2014.
Xúc tiến, quảng bá hướng về nhu cầu nội
địa
Du lịch Bình Thuận đẩy mạnh tuyên truyền,
quảng bá, tổ chức các họat động xúc tiến du lịch
thông qua các kênh truyền thông và tham gia hội
chợ du lịch quốc ITE 2014 tại Tp.HCM, các
chương trình hưởng ứng năm du lịch quốc gia
2014 tại Lâm Đồng. Đón tiếp chu đáo và hiệu quả
các đoàn Famtrip đến khảo sát, tìm hiểu thị
trường, sản phẩm du lịch và cơ hội đầu tư tại Bình
Thuận. Bên cạnh hướng đến nhu cầu du lịch nội
địa nhân các ngày nghỉ, ngày lễ, các sự kiện văn
hóa – du lịch, ngành du lịch còn vận động các
doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, nhà hàng, vận
tải , các điểm tham quan, mua sắm, vui chơi, giải
trí thực hiện các chương trình khuyến mãi từ 10 –
40% so với giá công bố. Ngành du lịch sẽ tạo điều
kiện thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh
thương mại phối hợp với doanh nghiệp du lịch giới
thiệu các chương trình khuyến mãi hàng hóa, kích
cầu tiêu dùng các sản phẩm đặc trưng của các địa
bàn trọng điểm du lịch.

Thực hiện Chiến dịch quảng bá, xúc tiến tại
chỗ và nâng cao nhận thức cộng đồng thông qua
việc phát động chương trình làm sạch môi trường
du lịch, các khu du lịch dã ngoại như: Hòn Rơm,
Bình Thạnh (Tuy Phong), Bàu Trắng (Bắc Bình),
Cam Bình (La Gi)...Song song với việc tổ chức các
lớp tập huấn cho cộng đồng nhằm nâng cao nhận
thức về du lịch, kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn hóa,
xây dựng nếp sống văn minh nơi cộng cộng,
ngành du lịch còn thường xuyên kiểm tra, kiểm
soát giá cả, chất lượng hàng hóa, dịch vụ phục vụ
du khách, các quy định về vệ sinh an toàn thực
phẩm, vệ sinh môi trường tại các khu, điểm du lịch,
khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi, giải trí.

Xây dựng các tour, tuyến du lịch mới nối với
các tỉnh lân cận gắn liền với các sự kiện du lịch, lễ
hội văn hóa truyền thống của Bình Thuận phục vụ
nhu cầu tham quan của du khách trong và ngoài
nước. Xúc tiến thu hút loại hình du lịch kết hợp hội
nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện tại Bình
Thuận. Khuyến khích phát triển sản phẩm mới, có
lợi thế về biển, các môn thể thao biển, chơi golf,
spa, chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh, thực hiện đề
án City tour Phan Thiết. Tiếp tục phát huy hiệu quả
công tác thông tin, hỗ trợ du khách và xúc tiến
thành lập Trạm thông tin, hỗ trợ du khách tại khu
vực Đồi Dương, thành phố Phan Thiết.
Khuyến mãi mùa du lịch hè
Tham gia chương trình kích cầu du lịch hè
2014 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phát
động, những resort cao cấp ven biển ở Bình
Thuận đã chính thức áp dụng việc khuyến mãi,
giảm giá ngay từ đầu tháng 6/2014 với các mức
giá khá hấp dẫn. Như tại Villa Del Sol Beach Villas
& Spa (tiêu chuẩn 4 sao) đưa ra mức giảm đến
50%, cụ thể từ 1.980.000 đồng giảm còn 990.000
đồng/đêm cho loại phòng Superior Garden View.
Đối với gói dịch vụ nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm dành
cho hai người lớn và một bé dưới 6 tuổi cũng giảm
từ 3.780.000 đồng xuống mức 1.890.000 đồng.
Với tiêu chuẩn 4 sao, Phan Thiết Ocean
Dunes Resort đã đăng ký giảm giá loại phòng
hướng vườn xuống còn 1.100.000 đồng/đêm dành
cho hai người trong suốt mùa du lịch hè năm 2014.
Mức giá này bao gồm 10% thuế VAT và 5% phí
dịch vụ, ăn sáng (buffet hoặc gọi món), khăn lạnh,
nước uống khi nhận phòng nhưng phụ thu 210.000
đồng/phòng vào hai ngày thứ sáu - thứ bảy. Cũng
được xếp hạng 4 sao, Làng Tre Mũi Né thông báo
kể từ ngày 5/6 đến hết tháng 9 giảm giá phòng
Deluxe chỉ còn 1.789.000 đồng/đêm. Tiếp đó giảm
thêm 10% tour tham quan địa phương, 20% dịch
vụ Spa, 15% dịch vụ ăn uống, tặng 2 cây kem cho
mỗi đêm lưu trú.
Hưởng ứng chương trình khuyến mãi du lịch
hè 2014, Sea Lion Beach Resort & Spa (4 sao)
đưa ra mức giảm từ giá gốc là 3.100.000 đồng
xuống còn 2.310.000 đồng/đêm cho loại phòng
Deluxe Pool View. Mức giá này đã bao gồm 10%
thuế VAT, 5% phí dịch vụ, 1 bữa ăn cho hai khách
(có thể chọn bữa trưa hoặc tối) và được áp dụng
cho tất cả các ngày trong tuần. Còn tại The Beach
Resort (3 sao) thì công bố nhiều mức giá khuyến
mãi hấp dẫn cho mùa du lịch hè năm nay, giúp du
khách có thêm sự lựa chọn. Chẳng hạn loại phòng
Sup Garden View dành cho hai người chỉ với
1.230.000 đồng, nếu ở từ 3 đêm sẽ được miễn phí
1 Voucher Cocktails, từ 6 đêm thì miễn tiền phòng
1 đêm. Hay như gói 3 ngày 2 đêm được áp dụng
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mức giá 3.324.000 đồng cho loại phòng Sup
Garden View, trong đó có ăn sáng buffet, ăn trưa,
ăn tối, 1 Voucher Cocktails, trái cây và hoa tươi
đặt tại phòng…
“Trọn gói đặc biệt mùa hè” do Rock Water
Bay Beach Resort & Spa thực hiện đến ngày
30/9/2014 với giá 2 ngày 1 đêm là 1.800.000
đồng/phòng Villa toàn cảnh biển dành cho hai
khách, gồm có thêm 3 bữa ăn (điểm tâm sáng,
_________________________________________

- 113 bữa trưa là lẩu thả, các món hải sản nướng vào
bữa tối), suất tắm bùn và ngâm bồn thảo dược.
Đồng thời Rock Water Bay Beach còn giảm thêm
50% cho dịch vụ sử dụng ở khu massage, giảm
đến 50% cho dịch vụ hành trình vào rừng tắm suối
khoáng nóng.
// http://www.dulichvn.org.vn/ .- 2014
(ngày 2 tháng 7)

Nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày du lịch Bình Thuận

T

iếp tục khẳng định thế mạnh, vai trò, vị trí của
ngành Du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội
địa phương, Sở VHTTDL tỉnh Bình Thuận vừa có
kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao
và du lịch chào mừng kỷ niệm 19 năm Ngày Du
lịch Bình Thuận 24/10/2014 với không gian diễn ra
các sự kiện là thành phố Phan Thiết.

Hoạt động thể thao kỷ niệm ngày Du lịch còn
sôi động bởi Giải bóng chuyền bãi biển nam, nữ thi
đấu tại bãi biển xinh đẹp Đồi Dương – Thương
Chánh. Vận động viên là nhân viên của các doanh
nghiệp du lịch, dịch vụ, cán bộ, viên chức, người
lao động ngành Du lịch sẽ tranh tài từ ngày 2224/10.

Với ý nghĩa tạo sức lan tỏa trong công tác xúc
tiến, quảng bá hình ảnh cũng như tạo thêm sản
phẩm du lịch hấp dẫn du khách, các hoạt động sẽ
diễn ra từ ngày 10/10 – 31/10/2014 tại nhiều khu
du lịch nổi tiếng của thành phố Phan Thiết như:
công viên Đồi Dương, khu Hàm Tiến – Mũi Né,
Tiến Thành – Hàm Thuận Nam.

Chào mừng Ngày Du lịch cũng là dịp để tập
thể địa phương, cộng đồng có nhiều đóng góp cho
ngành Du lịch. Tại Lễ kỷ niệm, bên cạnh chương
trình nghệ thuật đặc sắc sẽ là lễ tuyên dương
những tập thể, cá nhân, các doanh nghiệp, doanh
nhân, các địa phương có nhiều đóng góp vào sự
phát triển xanh và bền vững của Du lịch Bình
Thuận. Lễ kỹ niệm sẽ diễn ra vào chiều ngày
24/10/2014 tại một resort ở Hàm Tiến (hoặc Trung
tâm hội nghị tỉnh).

Cụ thể, từ ngày 10-15/10 tại Nhà hát Ca múa
nhạc Biển Xanh sẽ diễn ra Liên hoan “Tiếng hát
ngành Du lịch lần thứ 3 năm 2014” với sự tham gia
của cán bộ, nhân viên đang làm việc trong ngành
VHTTDL. Một sự kiện văn hóa nữa là Triển lãm
ảnh di sản Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 22-31/10
tại khuôn viên công viên Đồi Dương. Triển lãm hội
tụ những tác phẩm xuất sắc của cuộc thi ảnh về
đề tài di sản thiên nhiên, văn hóa Việt Nam do Tạp
chí Vietnam Heritage tổ chức.
Giải Quần vợt Du lịch Bình Thuận do Hiệp hội
Du lịch tổ chức, với sự tham gia của lực lượng
đang công tác trong lĩnh vực du lịch sẽ thi đấu từ
ngày 22-23/10 tại các resort thuộc khu vực Hàm
Tiến.
________________________________________

Nhân dịp này, để chào mừng Ngày Du lịch
Bình Thuận cũng như tiếp tục cuộc vận động kích
cầu du lịch, toàn ngành Du lịch sẽ hưởng ứng
Tháng tri ân khách hàng với nhiều chương trình
khuyến mãi, giảm giá tại các cơ sở lưu trú, khách
sạn, nhà hàng, dịch vụ du lịch, khu vui chơi giải trí
và các điểm tham quan.
Nguyên Vũ / Du lịch.- 2014.- Số 35
(ngày 4 tháng 9).- Tr.6

DU LỊCH HÈ PHAN THIẾT

C

ùng với những ưu đãi của thiên nhiên về địa
hình, khí hậu tạo nên một mùa dù lịch hè sôi
động và rộn ràng, thành phố Phan Thiết con hấp dẫn
du khách xa, gẩn bởi những nét duyên đằm thắm và
vẻ đẹp quyến rũ rất riêng của mình. Nào, hãy cùng tôi
tham quan, trai nghiệm và tận hưởng nhé!
Bức tranh sơn thủy hữu tình
Đó là hình ảnh của dải đất ven biển mang tên
Phan Thiết (Bình Thuận) khi được nhìn từ trên cao.
Hùng vĩ, trinh nguyên, quyến rũ... là những cảm nhận
của tôi cũng như rất nhiều du khách trong và ngoài
nước khi thưởng lãm.

Với độ cao 65m so với mực nước biển, ngọn hải
đăng Kê Gà (xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam)
không chỉ hấp dẫn bởi kiến trúc hải đãng đẹp nhất
Việt Nam mà còn là nơi để thưởng lam trọn vẹn “tác
phẩm nghệ thuật” của thiên nhiên. Một vùng biển yên
bình đến lạ. Màu xanh của cỏ cây, của biển, của trời
và của núi như hòa quyện vào nhau, để rồi bất chợt
lay động khi có một con sóng nhỏ vô tình vỗ bờ trắng
xóa. Thiên nhiên đa đẹp, cộng thêm vài điểm nhấn
như làng chài mộc mạc, chuỗi resort đa sắc chạy dọc
bãi đá đủ hình dáng tạo nên một “khung ảnh” rất thi vị
và rất riêng của vùng biển phía Nam thành phố du
lịch Phan Thiết.
Ngược với bức tranh thiên nhiên Tiến Thành Hàm Thuận Nam, đứng trên sân thượng của khách
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sạn 5 sao Rạng Đông (thuộc quần thể Sea Links
City) mới cảm nhận hết sức quyến rũ của dải bờ biển
Hàm Tiến - Mũi Né. Từ doi cát vàng óng có tên Mũi
Né, biển vẽ nên một đường cong như muốn ôm lấy
rừng dừa bạt ngàn và những đồi cát trập trùng, mênh
mông. Đã ngỡ ngàng với vẻ hoàn mỹ của biển trời thì
sẽ càng ngạc nhiên hơn khi chen giữa những gam
màu của tạo hóa là những khoảng xanh mướt mát
của quần thể SeaLinks City.
Tạo nên vóc dáng một đô thị du lịch quốc gia
hôm nay không thể thiếu khu trung tâm thành phố
Phan Thiết. Nếu biển đem đến vẻ kiều diễm và lộng
lẫy thì từng con phố, dãy nhà xinh xắn cho cảm giác
gần gũi và thân quen. Ngắm nhìn thành phố biển từ
tầng thứ 16 của khách sạn Park Diamond (đường Lê
Lợi, Phan Thiết), Đại lộ Nguyễn Tất Thành tựa dải lụa
khổng lồ từ Đồi Dương nối liền sân golf Ocean Dunes
rồi uốn lượn theo từng khối nhà yên bình. Có thể
toàn cảnh trung tâm Phan Thiết chi là bức tranh chưa
hoàn thiện, nhưng với góc nhìn từ trên cao sẽ có
thêm “vòng tay” hiền hòa của núi, của con sông Cà
Ty, hình ảnh các công trình kiến trúc hiện đại, tác
phẩm “thành phố bên bờ biển xanh” cũng rất đáng
được chiêm ngưỡng.
Khám phá thành phố biển
Ngoài biển, không gian lãng mạn của hệ thống
biệt thự biển và resort hướng biển, đến với Phan
Thiết du khách còn có dịp tham quan, khám phá, tìm
hiểu và tận hưởng nhiều địa chỉ và dịch vụ rất độc
đáo và thú vị. Đó là tham quan các thắng cảnh của
thành phố bên bờ biển xanh bằng dịch vụ “xích lô du
lịch”; khám phá con sông Cà Ty chia đôi bờ thành
phố bằng thuyền chèo; lên Tháp Pô Sah Inư xem
biểu diễn nghệ thuật Chăm và nghe kể chuyện tình
“Hàn Mặc Tử - Mộng Cầm”; tìm hiểu biểu tượng Tháp
nước với câu chuyện biểu hiện tình hữu nghị Việt Lào...
Về với biển Phan Thiết mùa hè là về với không
gian mặn nồng và náo nhiệt của 2 công viên biển
mang tên Đồi Dương và Đá ông Địa. Không chỉ là
đùa vui cùng với biển mà du khách sẽ có cơ hội được
hiểu thêm về nghề biển, ngắm nhìn những chiếc

- 114 thuyền thúng, những con tàu của ngư dân đang đánh
bắt hải sản xa xa. Cùng vói các làng chài Mũi Né,
Bình Hưng, Hưng Long, Đức Thắng với san sát tàu
thuyền, du khách hay một lần đến với Cảng cá Phan
Thiết để cảm nhận phong vị biển qua khung cảnh
thuyền cặp bến đầy ắp cá tươi, chợ cá với vô số các
loại cá mang những tên gọi ngộ nghĩnh khác nhau và
nếm thử hương vị tươi ngon của nhiều loại hải sản lạ
mà bạn chưa bao giờ nếm! Nói về nghề biển, Phan
Thiết cũng là nơi du khách nên một lần tham quan và
tìm hiểu về nghề làm nước mắm nổi tiếng hơn 100
năm qua.
Phan Thiết gần đây còn được biết đến với nhiều
món ăn ngon bên cạnh hải đặc sản. Đó là đường
Tuyên Quang mỗi chiều ghé quán “Bánh canh chả
cá”; đường Võ Thị Sáu nho nhỏ với quán “Răng mực
chiên”; đường Trần Phú với “Mì quảng vịt” độc đáo,
đường Hải Thượng Lãn Ông nơi có quán “Bánh căn”
Lân Nguyệt từng đón vua bếp Yan Can Cook đến ăn;
đến đường Trần Phú thưởng thức món “Bánh hỏi
lòng heo” ngon tuyệt; ghé hẻm Lê Hồng Phong (gần
ga Phan Thiết cũ) khám phá bún bò Phan Thiết, vào
chợ tạm Phan Thiết ăn “Bánh vai quạc” với thứ nước
mắm đặc trưng; các quán “Bánh tráng cuộn” đậm đà
hương vị xứ biển nằm rải rác trên nhiều cung đường
trung tâm thành phố; và mới nhất là tham quan và
nếm các loại rượu vang nổi tiếng thế giới tại Lâu đài
rượu vang Phan Thiết.
Chia tay phố biển, bạn sẽ dễ dàng chọn cho
mình và người thân những món quà rất riêng và ý
nghĩa. Nếu muốn lưu dấu bình yên trước những vẻ
đẹp của các thắng cảnh hãy chọn cho mình những
bức tranh cát độc đáo, những vật lưu niệm xinh xắn
chế tác từ vỏ sò, ốc; còn nếu có “tâm hồn ăn uống”
bạn sẽ tha hồ đem về nhà những chiếc cốm sấy
thơm ngon, cái bánh rế giòn tan hay trái thanh long
dịu ngọt; và món quà chắc chắn không thể thiếu sau
chuyến du lịch là những chai nước mắm tuyệt ngon
thương hiệu Phan Thiết vốn nổi tiếng hơn trăm năm
qua!
Nguyên Vũ / Du lịch.- 2014.- Số 27
(ngày 10 tháng 7).- Tr.9

________________________________________

BÌNH THUẬN: KHÁCH TĂNG 27%

N

gày 30-8, Sở Văn hóa - thể thao & du lịch Bình
Thuận cho biết hoạt động du lịch dịp lễ Quốc
khánh 2-9 năm nay tại tỉnh sẽ sôi động hơn so với
năm trước.
Thống kê sơ bộ từ các cơ sở lưu trú du lịch ở
các địa bàn trọng điểm là Hàm Tiến - Mũi Né, trung
tâm TP Phan Thiết, Tiến Thành (TP Phan Thiết),
huyện Hàm Thuận Nam cho thấy lượng khách du lịch
lưu trú ở tỉnh trong dịp lễ năm nay ước khoảng
55.300 lượt, tăng 27% so với năm trước, trong đó
khách quốc tế ước khoảng 4.900 lượt.
Công suất sử dụng phòng bình quân của tất cả
cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh trong dịp lễ năm nay
khoảng 75%. Trong ba ngày cao điểm từ 30-8 đến 19, công suất phòng của các khách sạn, resort có tiêu
chuẩn 3-4 sao ở các khu vực như trung tâm TP Phan
Thiết, Hàm Tiến - Mũi Né, Tiến Thành, Hàm Thuận

Nam, La Gi đạt 80-95%, còn lại tỉ lệ sử dụng phòng
bình quân 55-70%. Riêng ngày 2-9 còn 30-50%.
Ông Hoàng Văn Toàn, trưởng phòng nghiệp vụ
du lịch Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Bình Thuận,
cho hay hầu hết cơ sở lưu trú từ 3-5 sao đều tiếp tục
thực hiện chương trình kích cầu nội địa năm 2014,
không tăng giá phòng, giá dịch vụ trong dịp lễ.
Theo nhận định của ông Toàn, năm nay du lịch ở
các tỉnh, thành đều có sự cạnh tranh mạnh trong việc
giảm giá và quảng bá, tổ chức các sự kiện để thu hút
khách. Khách du lịch có nhiều sự lựa chọn hơn, phù
hợp với thời gian nghỉ lễ và khả năng tài chính của
mình. Tuy nhiên, năm nay học sinh tựu trường sớm
từ giữa tháng 8 nên cũng làm hạn chế việc tổ chức đi
du lịch nghỉ ngơi trong dịp 2-9 này.
Ng.Nam / Tuổi trẻ Tp.HCM.- 2014.- Số 234
(ngày 31 tháng 8)
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"Làng Nga" ở Mũi Né

"S

a-ha-ra của châu Á" hay "Thiên đường nghỉ
dưỡng phương Ðông" là những mỹ từ mà
nhiều tờ báo, trang tin hay hãng lữ hành quốc tế
dành cho vùng biển tươi đẹp Mũi Né, Phan Thiết,
Bình Thuận. Và với các nhà đầu tư người Nga
đang sinh sống, kinh doanh, tận hưởng cuộc sống
yên bình ở xứ sở nhiệt đới này, thì từ lâu, nơi đây
đã như quê hương thứ hai của họ.

Khu du lịch Sea Horse Resort tại Mũi Né (TP Phan Thiết,
Bình Thuận) tổ chức cho du khách người Nga học, tham
gia nấu các món ăn Việt Nam. Ảnh: NGUYỄN THANH

Du lịch và những cơ hội kinh doanh
Tại một quán ăn nhỏ trên đường Huỳnh Thúc
Kháng (phường Hàm Tiến), ông Mi-kha-in Gla-cốp,
du khách đến từ vùng Xi-bê-ri-a giá lạnh, vừa
nhâm nhi bia Việt, vừa thưởng thức bánh xèo hải
sản thơm phức, rôm rả trong câu chuyện với vài
người đồng hương và cả cậu bé người Việt Nam
phục vụ bàn: "Tôi phải cảm ơn chị bạn Ma-sa vì đã
quả quyết rằng, tôi nhất định nên đến đây. Thời tiết
ấm áp, bãi biển đẹp và đồ ăn rất ngon. Tôi đã ở ba
tuần, và thật sự, tôi chưa nghĩ đến khi nào sẽ quay
về". Ðồng tình với ông, cô gái trẻ I-ri-na, nhân viên
văn phòng một công ty du lịch, cũng kể lại câu
chuyện của mình. Năm năm trước, I-ri-na đến Mũi
Né trong một kỳ nghỉ sau khi tốt nghiệp đại học. Bị
mê hoặc bởi bờ biển dài đầy nắng gió và cuộc
sống dễ chịu nơi đây, cho nên khi về nước, cô đã
xin vào ngành du lịch và chọn Mũi Né làm điểm
đến. Tận dụng cơ hội miễn thị thực (visa) cho công
dân hai nước vào năm 2009, I-ri-na đã trở lại Việt
Nam với toàn bộ số tiền dành dụm được để bắt
đầu một cuộc lập nghiệp mới. Tới nay, cô đã quá
quen thuộc với công việc tổ chức tua cho khách
Nga, cũng như với nếp sống và văn hóa Việt Nam.
Cô cho biết, ngày càng nhiều khách du lịch Nga
đến với khu du lịch biển này, và số công dân Nga
sang định cư, lập nghiệp cũng không ít.
Ði qua các tuyến đường Nguyễn Thông,
Nguyễn Ðình Chiểu, Huỳnh Thúc Kháng nối liền
Phan Thiết - Hàm Tiến - Mũi Né, đâu đâu chúng tôi
cũng thấy các cửa hàng, khách sạn, quán xá, tiệm
ăn trưng bảng hiệu cung cấp dịch vụ lữ hành, mátxa, cho thuê xe máy, thực đơn... bằng song ngữ
Việt - Nga. Người buôn bán ở vỉa hè, không bảng
hiệu, không nói được tiếng Nga, cũng làm sẵn

những tờ giới thiệu để du khách xem. Bất kể sáng
sớm hay chiều tối, đều dễ dàng bắt gặp những
chàng trai Nga da rám nắng chạy bộ rèn luyện sức
khỏe, hoặc từng tốp thiếu nữ Nga tóc vàng óng ả
dạo phố mua sắm, hoặc những gia đình nhỏ tay
trong tay thong thả về phòng nghỉ sau khi tắm
biển... Chẳng thế mà chừng hơn mười năm trở lại
đây, khu vực này vẫn được gọi bằng cái tên mộc
mạc, trìu mến là "làng Nga" Mũi Né.
Thông thường từ tháng 9 đến đầu tháng 3
năm sau là mùa cao điểm du lịch, người Nga đổ về
Mũi Né đón nắng ấm và chơi các môn thể thao
dưới nước như một hình thức tránh mùa đông
phương bắc. Không có giá rét, gió mạnh, trời đẹp
và không gian trong lành, Mũi Né hội tụ đủ các yếu
tố để "lấy điểm" ngay trong mắt họ. Theo I-van
Nguyen, có cha là người Việt, mẹ người Nga, anh
kiếm được hàng nghìn USD mỗi tháng với công
việc làm huấn luyện viên môn dù lượn. Nắm bắt
tâm lý thích lướt ván, lướt sóng, đi ca-nô, chơi dù
lượn của người Nga, khoảng 70% khách sạn và
khu nghỉ dưỡng ở đây có cung cấp các dịch vụ đó
- I-van cho biết thêm.
Có lẽ cũng nên nhắc lại một chút về nguyên
nhân thú vị khiến người Nga bỗng nhiên trở thành
khách du lịch tập trung đông đúc nhất tại Hàm
Tiến, Mũi Né. Ngót hai mươi năm trước, làng chài
bình yên và đơn sơ Mũi Né đã chứng kiến một
hiện tượng thiên văn học đặc biệt: dải nhật thực
toàn phần cực kỳ hiếm có quét qua một vùng rộng
lớn. Ðông đảo nhà khoa học, nhà báo, nhà nhiếp
ảnh cũng như du khách trong và ngoài nước tìm
đến bởi đây được cho là điểm quan sát lý tưởng.
Sự kiện nhật thực qua đi, khi ấy tất cả ngỡ ngàng
trước vẻ đẹp quyến rũ của những đồi cát mênh
mông, óng ánh và bờ biển dài hun hút xanh trong
như ngọc. Ðoàn chuyên gia của Viện Hàn lâm
khoa học Nga bấy giờ về nước chắc hẳn đã ra sức
quảng bá cho hình ảnh một bãi biển tuyệt vời ở
Phan Thiết. Không bỏ lỡ cơ hội, các công ty lữ
hành ở Nga lập tức tiến hành khảo sát và thiết lập
các tua, tuyến du lịch khám phá và trải nghiệm.
Tiếng lành đồn xa, Mũi Né trở thành cái tên hàng
đầu. Và đó là một phần nguyên nhân giúp khu
Hàm Tiến-Mũi Né trở thành một "làng Nga". Tuy
nhiên phải tới những năm 2000, tỉnh Bình Thuận
mới bắt đầu có các chính sách "trải thảm đỏ" mời
gọi đầu tư vào cơ sở hạ tầng du lịch (chủ yếu
hướng tới cộng đồng người Việt tại châu Âu). Cơ
chế mở, với thủ tục hành chính nhanh gọn, tạo
điều kiện thuận lợi tối đa cho các dự án mới, đã
khiến "thủ đô resort" thêm luồng sinh khí mới, tiến
những bước dài.
Giờ đây, những mặt hàng lưu niệm như búp
bê Matryoshka, cây đàn balalaika và những bức
ảnh Quảng trường Ðỏ, Ðiện Crem-lin là vật trang
trí phổ biến trong các sảnh chờ khách sạn, các
nhà hàng, quán rượu ở Hàm Tiến- Mũi Né. Người
ta nghe những bản nhạc hiện đại, nhưng cũng
không thể thiếu vắng đi giai điệu tình tứ, êm dịu,
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ngọt ngào của những ca khúc: Chiều Mát-xcơ-va,
Ðôi bờ, Ca-chiu-sa, Triệu đóa hoa hồng... Anh Hải,
khách du lịch từ Hà Nội lần đầu đến Mũi Né đã
phải thốt lên: "Tôi bị ấn tượng mạnh mẽ bởi một
góc nước Nga thu nhỏ nơi phố biển này. Nó làm
tôi nhớ đến những năm tháng du học ở xứ sở
bạch dương xa xôi, nhớ bạn bè, thầy cô và mọi
thứ...".
Ðất lạ hóa quê hương
Từng có dịp tham quan gian hàng Mũi Né Phan Thiết tại hội chợ du lịch quốc tế MITT diễn ra
tại Mát-xcơ-va năm 2010, anh Xéc-gây La-rốp đã
có một quyết định mang tính bước ngoặt: tìm kiếm
cơ hội kinh doanh và cuộc sống mới ở Việt Nam.
Những ngày đầu khăn gói sang đến Mũi Né, anh
gặp rất nhiều khó khăn, từ chuyện bất đồng ngôn
ngữ đến chuyện tìm mặt bằng làm nhà hàng ăn
uống. Tuy nhiên, nhờ quan niệm "ở đâu cũng vậy,
chỉ cần chăm chỉ và chịu khó thì vận may sẽ đến",
anh đã từng bước ổn định được công việc làm ăn.
Không chỉ có vậy, duyên phận còn mang đến cho
anh một cô gái Việt Nam xinh đẹp, đảm đang để
yêu thương và cùng xây dựng cuộc sống. Chuyện
chồng Nga, vợ Việt hoặc chồng Việt, vợ Nga đã
không còn xa lạ ở nơi mà hai dân tộc cùng sinh
sống gần gũi, chan hòa. Nhiều gia đình Việt - Nga
ở đây tụ họp thành một câu lạc bộ và thường
xuyên tụ tập giao lưu. Khi là bữa tiệc sinh nhật, khi
thì là buổi lễ tân gia, hay những dịp lễ, Tết. Những
cô bé, cậu bé mang trong mình dòng máu hai dân
tộc được bố mẹ dạy cả tiếng Việt lẫn tiếng Nga để
các em hiểu biết và yêu mến cả hai nền văn hóa
vốn rất đậm đà bản sắc.
Cũng giống như Xéc-gây hay I-ri-na, Va-len-tina - cô gái Nga đến từ thành phố cổ kính Xanh Pêtéc-bua chỉ là một trong số rất nhiều người Nga
chọn Mũi Né làm chốn mưu sinh và lập nghiệp.
Ðơn giản vì cô "yêu cái nắng ấm, yêu mùa gió dài
và yêu cả sự ấm áp của tình người ở đây". Quả
thật, ở Mũi Né, Phan Thiết, nhiều nắng nhưng
không oi bức, cư dân hiền hòa, thân thiện, đường
phố không ồn ào, an ninh tốt, ít cảnh chèo kéo
khách. Va-len-ti-na đã có bạn trai là một đầu bếp
người Việt Nam, còn cô hiện đang bán đồ lưu
niệm trên đường Nguyễn Ðình Chiểu. Lúc rảnh rỗi,
cô nhận dạy tiếng Nga cho người Việt làm kinh
doanh du lịch. "Lớp nhỏ thôi, nhưng rất vui. Ai
cũng ham học. Và mọi người cũng dạy em tiếng
Việt nữa"- cô hồ hởi khoe, bằng tiếng Việt rành rọt.
Thỉnh thoảng, Va-len-ti-na lại cùng bạn bè đi du
lịch đến các vùng miền khác để trải nghiệm vẻ đẹp
và văn hóa Việt Nam.
Có thể nói rằng, người Nga đến đây không còn
chỉ để trốn một mùa đông lạnh lẽo hay tìm cảm
giác mạnh trong những môn thể thao dưới nước
với sóng và gió Mũi Né nữa. Họ đã đầu tư vào đây
và nhiều người trong số đó đã thật sự coi nơi đây
như một quê hương thứ hai. Khắp "làng Nga" ở
Hàm Tiến có rất nhiều cửa hàng, dịch vụ của
người Nga, hoặc do người Nga và người Việt
chung vốn cùng làm. Ðó cũng là một cơ hội không
nhỏ cho người Việt khai thác. Những người trẻ cố

- 116 gắng học tiếng Nga để giao tiếp được với khách
du lịch cũng nhiều hơn. Có rất nhiều kênh thông tin
được lập ra để chia sẻ kinh nghiệm sống, kinh
nghiệm du lịch, chẳng hạn như trang web
Muine.ru, được thực hiện bởi một nhóm cộng tác
viên cả người Nga và người Việt. Tất cả đều nhằm
góp phần đưa nước Nga đến gần hơn nữa, giúp lữ
khách hiểu thêm về Mũi Né trước khi chọn điểm
đến cho những kỳ trú đông dài trong năm.
Bên cạnh những tín hiệu đáng mừng nêu trên,
ngành du lịch và ngành văn hóa địa phương không
phải là không có những vấn đề cần sớm được giải
quyết. Thời gian gần đây, môi trường du lịch ở Mũi
Né đang dần bị ô nhiễm bởi rác thải sinh hoạt. Dọc
bãi biển Hàm Tiến, Hòn Rơm, rác tồn đọng có khi
cả tháng mới được dọn dẹp; hiện tượng thiếu
trung thực, "chặt chém", "bắt nạt" khách nước
ngoài cũng bắt đầu xuất hiện. Có "thâm niên" trong
cộng đồng người Nga ở Mũi Né, ông I-go, chủ một
nhà hàng ẩm thực thuần Việt, thẳng thắn bày tỏ:
"Thời gian tới, du khách người Nga tới Việt Nam
sẽ tăng tiếp. Hàm Tiến - Mũi Né có dịch vụ lưu trú
là tốt, còn những điểm vui chơi giải trí về đêm, các
điểm chăm sóc sức khỏe thì vẫn thiếu. Người Nga
hay đi du lịch cả gia đình nhiều thế hệ, nên cũng
cần nghiên cứu phát triển các dịch vụ cho người
già và trẻ em".
Mặt khác, vị thế độc tôn của Mũi Né trên bản
đồ du lịch của khách Nga đang phải chia sẻ cho
Nha Trang, Ðà Nẵng và Phú Quốc, bởi những địa
phương này có sân bay quốc tế và có đường bay
thẳng từ Nga, thuận tiện và nhanh chóng hơn rất
nhiều so với phải bay vào TP Hồ Chí Minh, rồi
thêm sáu tiếng ngồi xe buýt mới tới được Mũi Né.
Trước thực tế này, tỉnh Bình Thuận đã đề xuất với
Bộ Giao thông vận tải về đề án quy hoạch sân bay
Phan Thiết, dự kiến sẽ khởi công trong năm nay.
Khi sân bay đi vào hoạt động, Mũi Né - Phan Thiết
sẽ khắc phục được điểm yếu về giao thông đối
ngoại. Nhiều tổ chức xã hội, giáo dục của tỉnh
cũng liên tục mở các lớp dạy tiếng Nga, tập huấn
về văn hóa kinh doanh để giúp các cơ sở lưu trú,
dịch vụ chuẩn bị đón khách tốt hơn. Thiết nghĩ,
trong một giai đoạn lâu dài, nên có thêm trường
học quốc tế, rồi nhà văn hóa cộng đồng để cư dân
Nga yên tâm làm ăn kinh doanh. Về điều này, có
thể học tập mô hình "làng Nga" của cán bộ dầu khí
Vietsovpetro ở Vũng Tàu.
Những câu chuyện về người nước ngoài đến
lập nghiệp tại vùng đất này cho thấy, du khách
Nga đến nghỉ dưỡng tại Mũi Né không chỉ mang
đến cơ hội kinh doanh cho người dân địa phương
mà còn cho cả chính họ. Và hơn thế nữa, đó là
một cuộc hòa nhập, giao lưu văn hóa trên mọi lĩnh
vực, là dịp để củng cố, thắt chặt thêm tình đoàn
kết hữu nghị lâu đời giữa hai dân tộc. Hình bóng
xứ sở bạch dương, hương vị Nga, những sứ giả
của văn hóa Nga xa xôi đang từng ngày, từng giờ
hiện diện trên đất nước Việt Nam, thật gần gũi,
thân thương.
Hoàng Mỹ Hạnh / Nhân dân.- 2014.- Số 21514
(ngày 16 tháng 8).- Tr.1
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Báo Pháp đưa tin du khách Nga đổ xô đến bãi biển Mũi Né
Ilya Suslov, chàng thanh niên người Nga trạc
30 tuổi, người chắc nịch, quê gốc ở SaintPetersburg cho biết: "Thật lạ, năm nay, chúng tôi
có rất nhiều du khách đến từ Kazan, thủ phủ của
nước Cộng hòa Tatarstan, nằm bên bờ sông
Volga và từ thành phố công nghiệp Naberejnye
Tchelny. Đây là lần đầu tiên họ đi du lịch nước
ngoài và họ đã chọn nơi đây để nghỉ dưỡng."

Một góc khu du lịch Mũi Né, tỉnh Bình Thuận. (Nguồn: TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, báo Le
Monde Diplomatique số ra tháng Tám đăng bài viết
"Các chuyến bay thương mại chở khách Nga đến
Việt Nam" của đặc phái viên Jordan Puoille cho
thấy trong những năm qua đã có sự chuyển
hướng trong việc lựa chọn điểm nghỉ dưỡng của
du khách Nga khi những vị khách này có mặt ngày
càng đông tại Mũi Né và thành phố Phan Thiết
(Việt Nam) để tận hưởng những kỳ nghỉ thú vị tại
các bãi biển tuyệt đẹp với giá cả hợp lý.
Theo bài báo, "Mùa xuân Arab" và làn sóng
biểu tình ở Thái Lan đã làm thay đổi thói quen đi
nghỉ vào mùa Hè của người Nga.
Kể từ tháng 1/2011, khi các cuộc xung đột gia
tăng ở Trung Đông thì các máy bay chở du khách
Nga đã chuyển hướng từ Tunis (thủ đô của
Tunisia) và Cairo (thủ đô của Ai Cập) về Thành
phố Hồ Chí Minh và Cam Ranh.

Ilya Suslov là người đã mở trường dạy môn
thể thao lướt ván buồm tại bãi biển Mũi Né. Các
giờ dạy của anh có giá là 75 USD (tương đương
54 euro) và khách hàng mà anh hướng đến là tầng
lớp khá giả, sành điệu và thích cảm giác mạnh.
Kể lại tình yêu "sét đánh" của mình đối với Việt
Nam, anh cho biết mình đã may mắn tận dụng cơ
hội miễn visa cho công dân hai nước để đến lập
nghiệp ở Việt Nam vào năm 2009: "Tôi thật hạnh
phúc khi đến Phan Thiết. Tôi cảm thấy mình hoàn
toàn tự do, được tiếp cận tất cả mọi thứ. Tôi đã
quay về Nga, bán phòng thiết kế mẫu của mình và
dồn toàn bộ số tiền tiết kiệm để đầu từ vào đây."
Câu chuyện của anh có nhiều điểm giống với
câu chuyện của Andrei Krasovsky, một người Nga
đến từ Moskva.
Andrei Krasovsky đã thuê một mảnh đất nhìn
ra biển để kinh doanh nhà hàng thủy sản có tên
gọi "Đã gặp."
Nhà hàng của anh hiện có thể đón tiếp 80 thực
khách. Anh cho biết những ngày đầu vô cùng khó
khăn khi vùng đất này chẳng có gì ngoài những
ngư dân niềm nở và… rắn.

Trên các bãi biển Mũi Né, Phan Thiết, vào thời
điểm hiện nay, từ người dân sống bằng nghề chài
lưới cho đến các nhà quản lý khách sạn, tất cả đều
nỗ lực hết sức để đón tiếp chu đáo những vị khách
mới.

Cùng với vợ là người Việt Nam, anh đã chăm
chỉ làm việc và thật may mắn cho vợ chồng anh
khi hai khách sạn đã được xây cất rất nhanh ngay
đối diện với nhà hàng của anh, đã mang đến cho
anh cơ hội mở rộng kinh doanh.

Mặc dù nằm cách xa những thửa ruộng bậc
thang cũng như các bờ sông Mekong thơ mộng,
hay Vịnh Hạ Long nổi tiếng và cả những tòa nhà
thời Pháp ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh,
dải đất ven biển giàu tôm cá thuộc miền Trung Việt
Nam này đặc biệt hấp dẫn du khách Nga, những
người khát khao ngắm cảnh sinh hoạt thanh bình
và quên đi sự khắc nghiệt của mùa Đông nước
Nga, khi mà các lớp tuyết dày đè nặng lên mái nhà
từ tháng 11 đến tháng Tư hàng năm.

Ông Steve Raymond, người quản lý Pandanus
Resort Phan Thiết cho biết những du khách Nga
đầu tiên đến Mũi Né và Phan Thiết là những thanh
niên khát khao tìm hiểu những điều mới lạ.

Để khám phá vùng đất được một số sách cẩm
nang du lịch giới thiệu là "Sahara của châu Á," du
khách Nga thường thuê một chiếc xe Jeep hoặc
dạo chơi trên lưng những chú đà điểu.
Khoảng 6 giờ chiều, khi Mặt Trời bắt đầu lặn
trên vịnh Cam Ranh, để lại phía sau một bầu trời
màu xanh ngọc có điểm những áng mây hồng, là
thời điểm du khách có thể quay lại nơi có chiếc xe
Jeep đợi sẵn bằng một chiếc ván trượt đơn giản
để trượt trên đồi cát.

Tuy nhiên, sau đó không lâu, khi các điểm du
lịch ở Tunisia và Ai Cập trở nên không an toàn đối
với du khách, dòng khách Nga bắt đầu đổ vào các
bãi biển miền Trung Việt Nam.
Pegas Touristik là hãng lữ hành đầu tiên đã
quyết định chuyển hướng các chuyến bay thương
mại và chở khách Nga đến Việt Nam. Sáu tháng
trong năm, hãng đảm bảo tần suất 4 chuyến
bay/ngày đến sân bay Cam Ranh, nằm cách bãi
biển Nha Trang khoảng 30km. Trên thực tế, số du
khách Nga tại Việt Nam không ngừng tăng lên
trong những năm qua: 102.000 du khách năm
2011, 172.000 năm 2012 và 250.000 năm 2013.
Bài báo viết: "Để có thể tiếp đón được lượng
khách lớn như vậy, 250 khách sạn đã được xây
dựng tại Nha Trang, 139 tại Phan Thiết và Mũi Né,
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trải dài trên bờ biển dài 15km. Những khách sạn
cao cấp như Pandanus, Terracotta Resort, Swiss
Village, Malibu, Great Coconut, Ocean Stars… đều
có bể bơi nằm sát bờ biển, đầm sen nhân tạo, nhà
gỗ có mái hiên rộng sơn màu cam, cùng gam với
màu của các đồi cát.
Tại khách sạn Pandanus, hàng tối đều có suất
diễn của một ban nhạc gia đình người Philippines
trên sân khấu nổi của hồ bơi, phục vụ các du
khách ngà ngà say. Một kỳ nghỉ 12 ngày có giá
dao động trong khoảng 1.000-1.200 USD (tương
đương 730-875 euro)."
Ôngng Erik Heymans - một người Bỉ xứ
Flamand, là chủ 3 nhà nghỉ cùng có tên Mũi Né
Hills cho biết ông chọn một hướng làm khác. Vào
năm 2010, ông đã quyết định lùi sâu vào con
đường trải nhựa, xây các nhà nghỉ nằm cách bãi
biển khoảng 200m, gần nhà những người dân làm
nghề chài lưới và kinh doanh với mức giá bình
dân: 25 USD/ngày.
Theo ông, hình thức kinh doanh này rất hút
khách vì tiện nghi đảm bảo đồng thời du khách có
thể tự tổ chức chuyến đi cho mình bằng cách thuê
một chiếc xe môtô với giá 10 USD/ngày, để tự
khám phá và tiếp xúc với người bản địa. Ông cho
biết với việc hướng tới đối tượng khách hàng này,
nhà nghỉ của ông phục vụ quanh năm trong khi
các khách sạn thường đóng cửa 3 tháng/năm.
Những câu chuyện về người nước ngoài đến
lập nghiệp tại vùng đất này cho thấy dòng du
khách Nga đến nghỉ dưỡng tại Mũi Né và Nha
_________________________________________

- 118 Trang không chỉ mang đến cơ hội kinh doanh cho
người dân địa phương mà còn cho cả nhiều người
nước ngoài, trong đó chủ yếu là người Nga. Thực
vậy, vào thời điểm hiện tại, 400 kiều dân Nga đang
sinh sống và làm ăn tại các bãi biển ở đây.
Bên cạnh các thế mạnh, bài báo cũng cho biết
một số nhược điểm cần khắc phục ở Mũi Né như
tình trạng lộn xộn trong kinh doanh, giá cả hàng
hóa tại các cửa hiệu hoặc siêu thị nhỏ tại đây
thường đắt hơn các nơi khác khoảng 30%. Ngoài
ra, khó khăn trong việc giao tiếp giữa người bản
địa và du khách đôi khi dẫn đến hiểu lầm.
Nhằm giảm thiểu những chuyện hiểu lầm đáng
tiếc, theo bài báo, trường Cao đẳng Du lịch Nha
Trang đã mời các giảng viên người Nga công tác
tại Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội
về đào tạo tiếng Nga cho 82 học viên là các hướng
dẫn viên du lịch người địa phương.
Theo tác giả Jordan Puoille, Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch đã có chiến lược tăng đầu tư vào
xây dựng và cải tạo hạ tầng đồng thời đa dạng hóa
các sản phẩm và dịch vụ tại đây nhằm thu hút
nhiều hơn du khách quốc tế.
Bài báo kết luận: "Thông qua việc nâng cấp
các khu nghỉ dưỡng, Việt Nam hoàn toàn có thể
đón nhận 1 triệu du khách Nga mỗi năm".
Bích Hà // http://www.vietnamplus.vn/ .- 2014
(ngày 2 tháng 8)

VỀ BÌNH THUẬN KHÁM PHÁ NHỮNG BÃI ĐÁ MÀU

C

ùng với nét đẹp dịu dàng của nước, thướt tha
của cát, thiên nhiên còn ưu ái ban tặng cho
Bình Thuận nét đẹp trầm tư của đá.
Chùa Cổ Thạch và bãi đá màu ở biển Tuy
Phong là những thắng cảnh tuyệt đẹp làm say lòng
biết bao nhiêu du khách. Ai một lần đến Tuy
Phong, hẳn không khỏi ngẩn ngơ khi nghe tiếng
chuông chùa ngân mềm vách núi. Ngôi chùa đá cổ
kính nằm trầm mặc bên biển cả mênh mông. Xa
hơn chút là bãi đá màu kỳ lạ. Những viên đá mịn
nhẵn cỡ nắm tay ken nhau tạo thành bãi.
Dưới ánh sáng huyền ảo lúc hoàng hôn, màu
đá lấp lánh trong màu nước xanh lơ, đen, xám,
vàng, trắng… bạn có thể chọn cho mình vài viên
để kỷ niệm chuyến đi. Điều kỳ lạ nhất, đá như có
sức sống, biết lớn, biết thở, biết đi. Đêm đêm từ
biển đá trườn lên lấp đầy vào bãi. Đến Tuy Phong,
ra về lòng du khách hẳn không khỏi bâng khuâng
nhớ đá.
Vào Thuận Quý, du khách lại được chứng kiến
nét đẹp kì vĩ khác của đá. Đá ở đây mang vẻ ngạo
nghễ, ngang tàng. Hàng ngàn, hàng vạn năm gió
biển bào mòn tạo thành những dãy đá thoạt trông
giống đoàn chiến mã xông trận. Giữa buổi trưa
nồng nàn nắng biển, bên tai bạn như từ xa xưa

vọng lại tiếng ngựa hý, gươm khua, tiếng trống,
tiếng kèn thúc trận. Thuận Quý, điểm du lịch nổi
tiếng của Hàm Thuận Nam. Về Thuận Quý ngoài
thú tắm biển, nghe đá xung trận, khách còn tự tạo
cho mình thú vui đi bắt ghẹ đá. Những con ghẹ có
lớp vỏ dày, cứng, nằm náu mình trong các gộp đá
ven biển, bạn cứ tha hồ lục tìm, túm được con nào
nướng ngay con ấy, thật tuyệt vời nếu có thêm xị
rượu gạo… Ngoài đá Thuận Quý, Hàm Thuận
Nam còn có đá Hòn Lan. Những dãy đá xám xịt
xếp chồng nối tiếp. Không như đá Thuận Quý,
cứng cáp, ngạo nghễ, đá Hòn Lan là loại đá xốp,
mặt lồi lõm, loang lỗ, khoét tạo đủ hình thù, hang
động, mang vẻ đẹp ngậm ngùi, kì bí. Hòn Lan một
thắng cảnh đẹp, hữu tình, nơi có truyền thuyết về
cái chết đau thương do cá rô chui vào cổ họng của
người con gái quê nghèo Mũi Điện.
Về Thuận Nam, du khách còn có dịp ghé Kê
Gà, chèo thuyền ra biển thăm đảo đá, nơi có ngọn
hải đăng cao vời vợi và rừng sứ già hoa trắng nở
đã suốt trăm năm.
Chẳng tốn thời gian gì cho lắm, mời du khách
tiếp tục xuôi Nam, dừng chân ở Ngảnh Tam Tân
thuộc xã Tân Tiến, thị xã La Gi, du khách tiếp tục
cuộc rong chơi với đá và biển. Mõm Đá Chim,
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thắng cảnh du lịch tuyệt vời. Đá nhấp nhô trên
sóng, đá nấp trong cát, đá xôn xao trong gió, một
nét đẹp thẫn thờ, trầm mặc.
Đến Bình Thuận, đi đâu, về đâu, du khách đều
có thể tìm gặp nét đẹp riêng của đá. Với Hòn Bà La Gi, ở hòn đảo nhỏ cách bờ 2km này, du khách
có dịp tận mắt trước sự lung linh màu đá trong

- 119 từng hang động. Đá Hòn Bà xanh lơ theo màu trời,
màu nước, mang nét đẹp dịu dàng, sâu lắng.
Những chú hàu, những chị vú nàng bám trên vách
đá luôn là món ăn ngon, lạ để du khách nặng lòng
với đảo.
// http://www.dulichvn.org.vn/ .- 2014
(ngày 1 tháng 8)
_________________________________________

NHỮNG TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ Ở PHAN THIẾT

V

ới ánh nắng vàng chan hòa quanh năm, phong
cảnh thơ mộng, Phan Thiết luôn hấp dẫn du
khách mỗi mùa hè.
Có rất nhiều trải nghiệm thú vị ở Phan Thiết
(Bình Thuận) mà bạn không thể bỏ qua.
1. Khám phá bằng xe máy
Với những đồi cát rộng mênh mông, những bãi
biển màu xanh ngọc trong vắt, nên thơ, những
ngôi làng đánh cá đẹp như tranh vẽ trong chiều
hoàng hôn..., Phan Thiết là nơi hấp dẫn du khách
khi khám phá bằng xe máy. Khoảng 200.000 đồng
thuê xe một ngày, du khách tha hồ tận hưởng cảm
giác khám phá ngóc ngách của thành phố.
2. Trải nghiệm cảm giác trượt cát
Nằm ở phường Mũi Né, đồi cát "bay" luôn có
sức hút đối với du khách. Điểm độc đáo ở đây là
mỗi khi có đợt gió lớn, diện mạo của đồi cát khác
hẳn với hình dạng trước đó và màu sắc cũng thay
đổi, có khi vàng, trắng, trắng xám, đỏ sậm... hòa
lẫn vào nhau tạo nên một bức tranh thiên nhiên
tuyệt đẹp. Trượt từ trên những cồn cát xuống phía
dưới cũng là trải nghiệm thú vị. Với một tấm ván,
nhiều du khách ưa mạo hiểm trượt từ trên dốc cao
xuống. Những tiếng hét lẫn tiếng cười sảng khoải
sẽ mang đến cho bạn những giây phút thư giãn.

4. Đắm mình ở một bãi biển yên tĩnh
Có nhiều những bãi biển mà bạn có thể thỏa
sức vùng vẫy nô đùa với sóng nước tại đây.
Nhưng thú vị hơn là tìm bãi biển vắng, tự do tận
hưởng một không gian bao la với đất trời, sóng
biển và làm những việc mình thích.
5. Lướt ván diều
Với đường bờ biển dài, luôn lộng gió, nơi đây
đã trở thành địa điểm lý tưởng cho các môn thể
thao, đặc biệt là lướt ván diều. Sử dụng một cánh
diều chuyên dụng, với một đội ngũ hướng dẫn tận
tình, thật thú vị khi bạn có thể thoải mái cưỡi trên
đầu những con sóng.
6. Chèo thuyền ngắm sen ở Bàu Trắng, Bàu
Sen

Ngắm bình minh hay hoàng hôn buông trên biển là những
khoảnh khắc đẹp khi đến Mũi Né. Ảnh: hoanghai

Đồi cát thơ mộng ở Mũi Né. Ảnh: dulichbui

3. Ngắm bình minh và hoàng hôn
Tìm một nơi yên tĩnh, ngắm nhìn bình minh
hay hoàng hôn trên những đồi cát vàng vào những
ngày lộng gió thật tuyệt vời. Bạn có thể thư giãn
nghe tiếng sáo diều vi vu trên trời cao hay tiếng
sóng biển vỗ về khiến cuộc sống như chậm lại,
mọi ưu phiền như tiêu tan.

Nếu đến Phan Thiết, nhất định bạn phải đến
Bàu Trắng, Bàu Sen. Đây là hai hồ nước ngọt
thiên nhiên nằm giữa mấy đồi cát trắng mênh
mông, cách Phan Thiết khoảng 60 km. Vào mùa
hoa sen, ven hồ nở rộ lên một vùng rộng lớn tô
điểm cho đồi cát trắng những sắc màu sặc sỡ. Bạn
có thể thuê thuyền nhỏ dạo chơi trên mặt hồ, hái
sen, câu cá và cảm nhận nét thơ mộng của hồ
nước mênh mông giữa vùng cát trắng, ngắm
hoàng hôn buông tuyệt đẹp trên hồ.
7. Ghé thăm chợ hải sản lúc mờ sáng
Khám phá, tìm hiểu cuộc sống của những ngư
dân bên các làng chài ven biển cũng là một trải
nghiệm thú vị. Mỗi sáng, từng chiếc thuyền đánh
cá đêm cập bờ, mọi người hối hả cùng nhau đưa
cá, hải sản lên bờ, trao đổi mua bán tấp nập.

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

Thoâng tin tö lieäu Bình Thuaän – Soá 03 naêm 2014
8. Ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp
Khung cảnh làng chài nhỏ, những cảnh bình
minh buông xuống trên biển, trên những ghềnh đá
hay những cồn cát trắng đã trở thành những địa
điểm tuyệt đẹp để chụp ảnh.
9. Khám phá suối Tiên

- 120 Với nhiều du khách, suối Tiên vẫn là một địa
danh khá mới mẻ. Nhưng bạn sẽ cảm thấy ngỡ
ngàng khi được đến đây bởi vẻ đẹp hoang sơ, như
chốn bồng lai tiên cảnh, với màu nước đỏ cam
nhuộm màu cát, được bao quanh bởi những mảng
đá vôi, phong cảnh đẹp như tranh vẽ.
Anh Phương // http://dulich.vnexpress.net/ .2014 (ngày 5 tháng 7)
_________________________________________

Vịnh Triều Dương (Bình Thuận) – Điểm đến hấp dẫn

T

huộc xã Ngũ Phụng, huyện Phú Qúy, tỉnh Bình
Thuận, với chiều dài bờ biển khoảng 2km, vịnh
Triều Dương là nơi có có bãi biển đẹp, cát trắng mịn
với nước biển trong xanh, êm đềm. Chập chùng xa
xa là hàng dương xanh ngát rì rào hòa quyện với
tiếng sóng vỗ bờ tạo nên âm thanh dập dìu, thơ
mộng làm say lòng bao du khách dừng chân nơi đây.
Không gian yên tĩnh, khí hậu trong lành, mát mẻ cùng
những rặng dừa xanh trĩu quả, ngọt nước là minh
chứng
về một
hình
ảnh
đẹp
và
yên
bình của huyện đảo Phú Quý.
Buổi chiều ở Vịnh Triều Dương là khoảng thời
gian thích hợp nhất để bạn đắm mình trong làn nước
biển xanh trong mát lạnh, những con sóng vỗ nhẹ tạo
cảm giác thư giãn thích thú và dễ chịu. Bãi cát trắng
trải dài lấp lánh dưới ánh nắng dịu nhẹ cùng làn gió
mang vị mặn của biển khiến người ta cảm thấy tâm
hồn tươi mát và thoải mái hơn, đặc biệt mỗi khi
hoàng hôn xuống hình ảnh thấp thoáng của làng chài
Phú Quý được phác họa nên một bức tranh thật đẹp
của cuộc sống thanh bình nơi đây.

Vịnh Triều Dương còn là nơi hội tụ, vui chơi của
người dân trên đảo vào những dịp lễ, tết…Là một
hòn đảo còn hoang sơ được thiên nhiên ưu ái khí
hậu mát mẻ quanh năm và có nhiều bãi tắm đẹp, với
kế hoạch phát triển du lịch của địa phương đã được
tỉnh phê duyệt, trong tương lai không xa chắc chắn
huyện Đảo Phú Qúy sẽ là điểm tham quan, nghỉ
dưỡng của nhiều du khách phương xa.
// http://www.dulichvn.org.vn/ .- 2014
(ngày 30 tháng 6)

Đến với Phú Quý sẽ giúp du khách phương xa
được khám phá và cùng trải nghiệm cuốc sống yên
bình của người dân hải đảo, cùng giăng lưới thả câu,
cùng kéo lưới lên để gỡ những con cá, con mực tươi
roi rói còn giãy đành đạch trong lòng bàn tay.

_________________________________________

NGOẠN MỤC KÊ GÀ
Trên đảo Kê Gà có ngọn hải đăng được người
Pháp xây dựng từ năm 1899. Toàn bộ vật liệu đều
được đem từ Pháp sang. Nhưng có những vật liệu
hiện nay vẫn chưa biết các kĩ sư Pháp mua từ đâu về
để xây dựng ngọn hải đăng này.
Khi ngọn nước dâng cao, những con thuyền
đánh cá của ngư dân địa phương tạo nên cảnh yên
bình cho Kê Gà

H

ải đăng Kê Gà, một thương hiệu du lịch nổi tiếng
ở huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) chỉ cách
thành phố Phan Thiết khoảng 33 km về phía
nam. Với nhiều du khách, chưa đến Kê Gà coi như
chưa từng đến với Bình Thuận. Kê Gà là một hòn
đảo nhỏ. Mùa cạn, có thể bơi qua đảo. Nhưng mùa
nước lớn thì phải di chuyển đến đảo bằng ghe máy
của ngư dân.

Ngọn hải đăng Kê Gà có thể quét sáng 22 hải lý
báo hiệu cho tàu thuyền qua lại vùng nước này. Theo
truyền thuyết thì vùng biển Kê Gà là vùng biển nguy
hiểm nhất từ Phan Rang đến Vũng Tàu. Từng có
nhiều tàu bị đắm do va phải đá ngầm và dòng xoáy
tại khu vực này.
Hiện nay, Kê Gà còn khá hoang sơ nhưng rất thu
hút du khách.
Quế Hà // http://thanhnien.com.vn/ .- 2014
(ngày 21 tháng 80
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KHÁM PHÁ MẮT BIỂN KÊ GÀ

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

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
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.

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.
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.
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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Bàu Trắng - hồ nước ngọt nơi biển xanh

T

iếp nối thanh âm nhộn nhịp của những bãi tắm,
khu resort, làng chài… chạy dọc bờ biển theo
cung đường ra Mũi Né về hướng Đông Bắc
khoảng 30km là nét trong trẻo, hoang sơ của Bàu
Trắng. Và, cũng chính những nét phác thảo đơn
sơ ấy của thiên nhiên là lý do thôi thúc du khách
ghé đến khám phá nơi đây.

Mang vẻ đẹp tự nhiên, Bàu Trắng là một địa
điểm chụp ảnh chân dung, phong cảnh, ảnh cưới...
được nhiều người săn ảnh tìm đến.
Theo lời “dụ khị” của dân nhiếp ảnh thì trong
ngày có 2 khoảng thời gian ngắm Bàu Trắng đẹp
nhất đó là từ khoảng 5h- 9h và 16h - 18h. Đó cũng
chính là thời điểm mà những tay săn ảnh tìm thấy
cảm hứng sáng tác nghệ thuật trên vùng đất này.

Con đường đất đỏ dẫn vào Bàu Trắng

Rẽ lối vào nơi mà người ta gọi là Bàu Trắng
(hay Bàu Sen), không khó để bạn nhận ra hồ nước
ngọt trong vắt, cùng thảm thực vật xanh mát lọt
thỏm giữa những triền cát trắng bao la, gợn sóng.
Thiên nhiên thuần khiết
Giữa mênh mông biển trời Phan Thiết, Bàu
Trắng khác biệt khi là hồ nước ngọt duy nhất của
vùng. Nơi đây vốn là một hồ lớn, sau đó được đắp
đập cát ngăn đôi tạo thành 2 bàu là Bàu Ông và
Bàu Bà. So với Bàu Ông, Bàu Bà có phần nhỉnh
hơn về diện tích, lượng nước và sức hút với du
khách.
Trong cái nắng chói chang và những cơn gió
lộng, đồi cát hiện lên mông lung, mờ ảo. Từ trên
đồi cát nhìn xuống, khu hồ phẳng lặng tựa gương,
phơ phất bên những nhành liễu rũ khiến du khách
không khỏi trầm trồ. Nhờ những làn nước ngọt mát
từ hồ mà không khí nóng bỏng của những đồi cát
mênh mông được xoa dịu. Không chỉ có vậy, sự
xuất hiện của những rặng phi lao chạy dọc hai bên
bàu, cộng hưởng với gió và sóng nước cũng góp
phần tạo nên những thanh âm kỳ diệu cho nơi đây

Những ai yêu thích cảm giác mạnh, chinh
phục có thể thuê xe máy địa hình và tự mình thiết
lập một cuộc hành trình khám phá vẻ đẹp kỳ diệu
của đồi cát. (Giá thuê xe địa hình trong 20 phút có
giá trung bình từ 200.000 - 400.000 đồng tùy theo
quy mô lớn, nhỏ).
Tour khám phá kết hợp
Dù các dịch vụ du lịch ở đây chưa phát triển
khi chỉ có một khu cho thuê xe địa hình và một
tiệm tạp hóa nhỏ nhưng Bàu Trắng vẫn là điểm
đến không thể thiếu trong hành trình khám phá
Bình Thuận của du khách bốn phương.
Cảm giác được lướt băng băng trên những
triền cát, chinh phục hết đỉnh đồi này đến đỉnh đồi
khác khiến nhiều du khách thích thú

Những cơn gió và làn nước ngọt mát từ Bàu
Trắng như làm dịu đi không khí nóng bỏng của
những đồi cát mênh mông

Để tận dụng hết một ngày ở Phan Thiết, bạn
có thể thiết kế một tour kết hợp khám phá cung
đường Mũi Né để ngắm cảnh biển, chinh phục đồi
cát bay Mũi Né và thưởng lãm vẻ đẹp của Bàu
Trắng. Có khá nhiều phương tiện cho bạn lựa
chọn, đó có thể là xe máy thuê trong khu resort
hoặc xe hơi, xe jeep nếu đi đoàn đông người. Và
để cho chuyến đi thêm tiện lợi và thoải mái, bạn
nên mang trang phục nhẹ nhàng, giày đi bộ thoải
mái, mũ, kem dưỡng da chống nắng và kính mát.

Đặt chân đến Bàu Trắng, bạn có thể chọn lựa
lang thang khắp các triền cát ngắm cảnh, chụp
ảnh, tổ chức cắm trại, chăng võng để hòa mình
vào không gian mênh mông của thiên nhiên hay
thuê một chiếc thuyền độc mộc để câu cá và khám
phá vẻ đẹp của ốc đảo giữa sa mạc.

Bàu Trắng khá biệt lập, tuy vậy, đây vẫn là
điểm đến không thể thiếu của những ai yêu thiên
nhiên hoang sơ, thích khám phá và săn ảnh. Vậy
nên, nếu có dịp đến Mũi Né, hãy một lần ghé đến
đây và khám phá vẻ đẹp thuần khiết không phải ở
đâu cũng có.
Huy Chương // http://phunuonline.com.vn/
.- 2014 (ngày 3 tháng 9)
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Khám phá thác trượt Tà Pứa - Bình Thuận

N

ép mình bên cánh rừng nguyên sinh hùng vĩ,
thác trượt Tà Pứa (nằm giáp ranh 2 xã Đức
Phú, huyện Tánh Linh và xã Mê Pu, huyện Đức
Linh, tỉnh Bình Thuận) có vẻ đẹp hoang sơ đến mê
hoặc lòng người. Khác với sự ồn ào của những
con thác ở vùng cao Tây Nguyên, thác trượt Tà
Pứa có độ dốc thoai thoải với dòng chảy nhẹ
nhàng, uyển chuyển. Băng mình qua các khối đá
bằng phẳng, liền kề như chiếc phản khổng lồ,
dòng thác tạo nên một bàn trượt tự nhiên mà

không có ở bất cứ nơi nào khác… Nằm trên tuyến
du lịch Sài Gòn - Đà Lạt - Bình Thuận với các danh
lam thắng cảnh nổi tiếng, cộng đồng các dân tộc
thân thiện, hòa nhã, thác trượt Tà Pứa sẽ là điểm
đến thú vị cho du khách vì đến đây du khách có
thể tìm về với sự thanh thản và khỏe khoắn trong
tâm hồn, bởi khung cảnh thiên nhiên hoang dã, và
rừng núi xanh um rất thoáng đãng.
Thể thao Việt Nam.- 2014.- Số 28
(ngày 11 tháng 7).- Tr.11

_________________________________________

Cù Lao Câu (Bình Thuận) vẻ đẹp hoang sơ

C

ù Lao Câu là một trong những điểm đến lý tưởng
cho những ai say mê khám phá với những bãi
tắm tuyệt đẹp, triền cát trắng mịn màng chạy dài, uốn
lượn bên làn nước trong xanh và những con sóng êm
đềm vỗ bờ. Đặc biệt, Cù Lao Câu hấp dẫn du khách
ở vẻ đẹp kỳ ảo của đá.
Sự kỳ diệu của đá
Từ đất liền nhìn ra Cù Lao Câu trông như một
chiến hạm lớn và còn được mệnh danh là vương
quốc đá . Đá ở đây bạt ngàn, những lùm cây xanh
chen vào đá, pha sắc xanh vào màu nâu bóng thời
gian của đá. Bao quanh đảo là hàng vạn khối đá
nhiều màu sắc và hình thù, trông như những đàn thú
với nhiều loại lớn nhỏ…Ngoài quần thể đá đủ hình
dáng từ chim se sẻ đến rùa, gấu… đảo còn có những
hang, khe thiên tạo, dáng rất lạ. Theo địa thế của
từng khu, nhiều cái tên mới ra đời như hang Tình
yêu, khe Sung Sướng, bãi Tắm Tiên, bãi San Hô, bãi
Cá Suốt…
Vài năm gần đây, Cù Lao Câu là một trong
những điểm đến của các tour du lịch xanh với những
ai say mê khám phá vẻ đẹp kỳ thú của đá. Đảo có bãi
biển tuyệt đẹp với làn nước màu ngọc bích trong veo,
bãi cát trắng hoang sơ nằm bên hàng ngàn bãi đá
nhiều màu sắc có hình thù độc đáo, đẹp kỳ ảo. Bàn
tay tài tình của tạo hóa đã biến đá nơi đây thành
nhiều dáng hình. Xen kẽ các khu vườn đá là những
bãi cỏ xanh mướt.
Sở hữu làn nước biển trong veo cùng các bãi đá
trải dài với các hình dạng kì thú, Cù Lao Câu dường
như đẹp trong mọi thời điểm. Vào lúc ban trưa, màu
vàng của nắng, màu xanh của nước biển hòa quyện
lẫn nhau khiến bạn chỉ muốn lao mình xuống vùng
vẫy thật thỏa thê. Buổi chiều, mây mùa hè trắng bồng
bềnh trên nền xanh, những bông lau trắng cao hơn
đầu người phất phơ trong gió, trời cao lồng lộng và
biển xanh ngắt, lăn tăn, rì rào, dịu êm. Ngắm nhìn
hoàng hôn từ cầu tàu hoặc bình minh trên bãi đá ven
biển sẽ mang lại cho bạn những cảm xúc khó quên.
Nếu bạn thích gần gũi với thiên nhiên, thích
những cảm giác mới lạ thì mặt phẳng của những
tảng đá trên đảo sẽ là chỗ nghỉ ngơi lý tưởng. Trong
màn đêm yên tĩnh tuyệt đối, bạn có thể cảm nhận
được cơn gió biển hiu hiu, nghe tiếng sóng vỗ bờ rì
rào, ngắm trăng sao, cùng hàng trăm chiếc đèn đủ

màu sắc của những chiếc ghe đánh cá neo đậu trên
biển.
Ngoài ra, du khách còn có cơ hội tham quan và
cầu bình an, may mắn cho mình và gia đình tại Chùa
Hang, khám phá vẻ đẹp của biển Hàng Dương và
thưởng thức những món ăn đặc sản chỉ có tại nơi
đây như: Cháo rắn, nai nướng…
Hệ sinh thái đa dạng
Xung quanh đảo nước trong xanh, khi thủy triều
xuống bờ biển làm lộ ra vô vàn vỏ ốc, vỏ sò đẹp làm
say mê nhiều du khách. Quanh đảo có nhiều loại hải
sản sinh sống; nếu như du khách có thể trang bị cho
mình một cây cần câu và chút mồi chắc chắn du
khách sẽ có những giây phút thú vị tại hòn đảo hoang
sơ kỳ thú này. Ở trên đảo còn có giếng cạn để lấy
nước sạch xưa gọi là Giếng Tiên.
Đảo còn nguyên dáng vẻ hoang sơ với thảm
thực vật phong phú, đa dạng; khí hậu trong lành, mát
mẻ, dọc hai bên con đường là cỏ và hoa dại đẹp mắt.
Nhưng điểm đặc biệt nhất của Cù Lao Câu là
vùng nước xung quanh có sự hiện diện của các hệ
sinh thái biển nhiệt đới điển hình, đó là những rạn
san hô và thảm cỏ biển, có giá trị lớn về đa dạng sinh
học. Đây còn là nơi sinh sống và là bãi đẻ của nhiều
loại thủy sinh vật quý hiếm. Suốt dọc đường, từ bãi
biển Phước Thể, nơi tàu xuất phát ra đến đảo là vô
vàn san hô.
Nước trong veo, xanh ngắt để lộ bên dưới những
rạn san hô sống đủ hình dáng, màu sắc. Do nằm
trong vùng chịu ảnh hưởng của hiện tượng nước trồi,
nên khu vực này được xem là nơi có ý nghĩa lớn
trong việc duy trì và bổ sung đa dạng sinh học, nhờ
vào khả năng thích ứng san hô với sự thay đổi khí
hậu.
Hoang sơ, đầy bí ẩn và thú vị là ấn tượng mà Cù
Lao Câu mang đến cho những ai đã từng một lần đến
đảo. Đây là nơi thích hợp cho những người thích
khám phá vẻ đẹp của biển, yêu cảm giác mạo hiểm,
hứng thú với những hoạt động như đi câu mực đêm,
đánh cá, ngắm san hô…
// http://www.dulichvn.org.vn/ .- 2014
(ngày 21 tháng 8)
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BA ĐIỂM LÝ THÚ KHI GHÉ THĂM VĨNH HẢO

L

à nơi giao hòa của dãy Trường Sơn với biển, xã
Vĩnh Hảo, Tuy Phong, Bình Thuận là vùng đất
quanh năm nắng nóng hanh khô, vậy nhưng nơi đây
lại được thiên nhiên ưu ái trao cho những tặng vật
quý giá có một không hai như thiên nhiên hùng vĩ,
nguồn nước khoáng giàu Bicarbonate, hay tảo
khoáng Spirulina với giá trị dinh dưỡng cao.

Tảo khoáng Spirulina – báu vật cho sức khỏe

Chùa Pháp Võ – thắng cảnh đẹp của Vĩnh
Hảo, Bình Thuận
Từ thị trấn Liên Hương, đi thêm khoảng 12 km về
hướng Bắc, bạn sẽ thấy hệ thống núi đá từ xa. Các
tảng đá lớn, nhỏ chồng lên nhau tạo thành một khung
cảnh hùng vĩ, khiến ai một lần trông thấy cũng phải
thán phục trước vẻ đẹp tuyệt vời từ thiên nhiên.
Thêm nữa, nằm ẩn mình giữa những ngọn núi đá còn
có ngôi chùa Pháp Võ (còn gọi là chùa Đá Mẹp). Tuy
chùa không lớn lắm nhưng lại khiến lòng người xao
xuyến bởi sự kết hợp hài hòa giữa đá núi tự nhiên và
bàn tay con người. Chùa Pháp Võ được xem là điểm
thăm viếng linh thiêng của các tín đồ Phật giáo xa
gần. Vào các ngày Lễ Tết, rằm và mồng một, rất
đông khách hành hương không quản đường xa đến
thăm pháp tự.

Chùa Pháp Võ toạ lạc trên đỉnh núi cheo leo, thu hút rất
đông khách thập phương viếng thăm (Ảnh: Ngọc Viên)

Tắm bùn khoáng Vĩnh Hảo

Khu du lịch tắm bùn khoáng Vĩnh Hảo cách
thành phố Phan Thiết khoảng 100km, bốn bề là núi
rừng hoang sơ. Đến đây du khách sẽ được ngâm
mình thỏa thích trong hồ bùn khoáng thiên nhiên.
Nhờ nguồn nước khoáng Vĩnh Hảo giàu khoáng chất
nên tắm bùn sẽ giúp tẩy sạch tế bào chết, kích thích
tái tạo da, mang đến cảm giác thư giãn và làn da tươi
mới. Đồng thời, các khoáng chất trong bùn khoáng
còn giúp cơ thể bạn giảm căng thẳng, nhức mỏi và
điều trị các bệnh về hệ thần kinh, xương, khớp hiệu
quả.

Bột tảo Spirulina được sử dụng rộng rãi trong ngành thực
phẩm và dược phẩm với nhiều công dụng quý

Ngoài hai điều đặc biệt trên, Vĩnh Hảo còn có
một “báu vật” quý giá đối với con người, đó là tảo
khoáng Spirulina. Đây là loại tảo mà Tổ chức Nông
Lương Thế giới (FAO) đã tôn vinh là “Thực phẩm lý
tưởng nhất thế kỷ 21”, và UNESCO tôn vinh là “Thực
phẩm hoàn mỹ nhất, lý tưởng nhất cho ngày mai”
cùng nhiều công nhận uy tín khác. Lý do là vì tảo
khoáng Spirulina có chứa gần 70% đạm, hơn 3 lần
so với thịt bò, 2 lần so với đậu nành... Hàm lượng
vitamin B6, B12, beta-caroten và khoáng chất trong
tảo cũng vô cùng phong phú. Nhờ vậy, tảo khoáng
Spirulina có các công dụng rất tốt đối với sức khỏe
như bổ sung dưỡng chất cho trẻ nhỏ đặc biệt là trẻ bị
biếng ăn hoặc suy dinh dưỡng, duy trì sinh lực dồi
dào cho người trưởng thành, làm chậm sự lão hóa,
giảm mỡ máu, ổn định huyết áp, cân bằng chất béo,
dưỡng da... Không những thế, loại tảo này còn có tác
dụng hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, viêm loét dạ dày và
táo bón, tiểu đường, tim mạch...
Tại Vĩnh Hảo, tảo khoáng Spirulina được nuôi
trồng bằng nguồn nước khoáng Vĩnh Hảo tự nhiên,
giàu dưỡng chất. Theo kiểm định của Trung tâm Dịch
vụ Phân tích Thí nghiệm TP.HCM, tảo khoáng
Spirulina Vĩnh Hảo có hàm lượng protein rất cao, hơn
62% và có hơn 50 loại acid amin cùng khoáng chất.
Kết quả này cho thấy tảo khoáng Spirulina Vĩnh Hảo
giá trị dinh dưỡng tương đương với tảo nuôi trồng tại
các nước phát triển như Mỹ, Nhật…
Spivital Nutri là thực phẩm bổ sung của công ty
CP Dược Hậu Giang, sản xuất từ 100% nguồn
nguyên liệu tảo khoáng Spirulina nuôi trồng tại
nguồn suối khoáng thiên nhiên Vĩnh Hảo. Spivital
Nutri cung cấp protein, các vitamin và khoáng chất
giúp bổ sung dinh dưỡng, tăng cường sức khỏe cho
người ăn uống không điều độ như sinh viên - học
sinh, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng cho người
làm việc với áp lực cao, người già bị suy yếu, người
bệnh sau phẫu thuật, các vận động viên...
Spivital Nutri có thể dùng hằng ngày cho người
đái tháo đường, cao huyết áp.
Website: www.spivital.vn
Tuyết Anh // http://giadinh.net.vn/ .- 2014
(ngày 28 tháng 7)
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NHỮNG ĐỒI CÁT BAY

Hào hứng với màn trượt cát

N

hắc đến Phan Thiết, ngay cả người chưa
bước chân đến đây bao giờ cũng nghĩ ngay
đến cát và nước mắm. Cát có mặt ở khắp mọi nơi.
Bãi biển, suối cát và cồn cát. Về đến nhà cả vài
tháng sau vẫn tìm thấy cát trong gấu quần, túi áo
và ống kính máy ảnh.
Dọc các bờ biển Phan Thiết người ta trồng
nhiều rặng phi lao, vừa để tránh gió vừa để tránh
cát. Sức gió ở đây quả là khủng khiếp. Đi xe máy
trên bờ biển thấy run người vì gió làm lạng cả tay
lái. Vì thế gió cũng thổi cát bay mù mịt. Giữa cái
nắng rực lửa, những làn gió cát thi nhau găm vào
da thịt như kim châm, buốt đến không chịu nổi.
Người chưa có kinh nghiệm, cứ nghĩ đi biển là
mang xống áo "mát mẻ" thì cũng chỉ nên quanh
quẩn ở resort, khó có thể đi đâu ra ngoài vùng gió
cát. Ngoài khu vực du lịch chính ra, đi miết lên
mạn Kê Gà hay xuống Mũi Né đều không tránh
khỏi nạn "cát bay". Có lẽ vì thế mà đồi cát Mũi Né
còn có tên là Đồi Cát Bay, vì gió thổi cát di chuyển
hằng ngày khiến những cồn cát luôn thay hình đổi
dạng theo từng giờ.
Cát ở đây có đủ mầu sắc: Cát đỏ ở khu vực
mỏ sắt cổ, cát trắng ở bãi biển và Cồn Cát Trắng,
cát hồng ở khu vực Suối Tiên và Đồi Cát Đỏ, cát
trắng xám chỗ giáp ranh Ninh Thuận và Bình
Thuận, cát đỏ đen tập trung tại khu Bồng Lai Tiên
Cảnh, cát vàng và cát nâu ở một số khu vực bãi
biển. Có 18 tông mầu cát tất cả. Chỉ riêng cát bụi
thôi cũng đã là một điều kỳ vĩ tạo nên Phan Thiết.
_________________________________________

Tôi thuê một chiếc xe Jeep đi vài khu vực
chính ở Mũi Né. Cồn Cát Trắng nằm ngay bên một
hồ nước trồng nhiều sen. Nhìn từ xa, cồn cát lấp
lánh sáng dưới nền trời xanh ngắt đến gai lòng.
Những cồn cát trắng là nguồn cảm hứng cho bao
tác phẩm nhiếp ảnh đoạt giải thưởng quốc tế đã
nằm ngay trước mặt. Một trò chơi thú vị ở các cồn
cát Phan Thiết là trượt cát. Những đứa trẻ luôn
đứng đợi sẵn ở bãi đậu xe, rao mỗi tấm ván trượt
bằng nhựa với giá 20 nghìn đồng. Chúng hỏi tôi có
cần người hướng dẫn không. Tôi không cần người
hướng dẫn. Chẳng ai cần người hướng dẫn cả.
Cứ thuê tấm nhựa ấy rồi lên đỉnh cồn cát mà trượt
xuống, thật tuyệt.
Những cô gái da trắng cũng mỗi người vác
theo một tấm ván nhựa. Vác được lên bìa cồn cát,
một đám cậu bé cưỡi ngựa phi nước đại đến quây
kín lấy tôi hỏi có muốn thuê ngựa leo lên kia
không. Cái cồn cát bé tí này có chi mà phải leo lên
mình ngựa, đi bộ cũng là cái thú. Sau mới thấy tất
cả những sự từ chối của mình đều là dại dột. Tất
cả những người vác tấm ván trượt lên đỉnh cồn cát
đều không ai thực hiện được cú trượt tưởng
chừng như rất dễ dàng ấy. Từ đỉnh cồn cát cao
chót vót nhìn xuống dốc cát dựng ngược thấy
muốn chóng mặt.
Nhưng khi ngồi lên, cát rít kịt chỉ nhúc nhích
được chừng vài chục phân. Và cái cồn cát tưởng
chừng đi bộ một lúc là đã lên đến đỉnh thực ra
rộng mênh mông, đi mãi vẫn chỉ loanh quanh khúc
ngoài. Những dòng khách du lịch nhỏ xíu vẫn nối
nhau bò lên đỉnh đồi cát khi sắc cát đã đổi mầu
theo khúc xạ mặt trời. Người ta thi nhau chụp ảnh,
mặc cho bụi cát bay mờ cả mắt. Khi ra đến đường
cái, tôi phàn nàn với chủ nhân của tấm ván trượt
rằng tôi chưa trượt được cú nào. Thằng bé vênh
váo: "Không thuê người hướng dẫn thì không trượt
được đâu".
Thành Chiến / Nhân dân cuối tuần.- 2014.Số 36 (ngày 7 tháng 9).- Tr.16

MỘT THOÁNG PHAN THIẾT

T

ôi có hai kỷ niệm không thể quên với đồng
muối Phan Thiết. Kỷ niệm thứ nhất là trong một
chuyến xuyên Việt sau ngày đất nước thống nhất,
ở sát mạn bắc thị xã, giữa nắng cháy chấp chới
ánh bạc, tôi lội ra đồng muối bấm hết một cuộn
phim 35 ly, trong đó có một kiểu ảnh đen trắng thể
hiện được cái mặn mòi, khô khát của dân làm
muối, mà giờ đây, trong nghề ký giả lâu dài của
mình, tôi vẫn ưng ý.
Kỷ niệm thứ hai là cuối năm 1995, khi nghe tin
đồng muối này sẽ không còn, tôi đã đến thăm Hợp
tác xã Hải Phong. Ban chủ nhiệm Hợp tác xã là

những giáo viên trước giải phóng, dù đã "gừng cay
muối mặn" với đồng muối suốt hai thập niên vẫn
đậm chất nhà giáo, từ tốn nói về khó khăn một khi
cả trăm hecta đồng muối phải nhường cho khu
dân cư theo hướng phát triển dọc trục bắc - nam
của thị xã Phan Thiết.
Phải đến đầu thế kỷ XXI, tức 5 năm nữa, Hợp
tác xã mới mất toàn bộ đất, nhưng xã viên đã canh
cánh nỗi lo, lo vì nước thải phía bắc thị xã sắp tới
tràn về, thủy lợi sông Quao có thể ngọt hóa đồng
muối, và lo nhất là rồi đây sẽ sống bằng nghề gì.
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Ban chủ nhiệm Hợp tác xã nói rằng, trong
thâm tâm họ muốn giữ lại đồng muối như một di
sản của Phan Thiết, nhưng hiểu việc mở rộng thị
xã là cần thiết, chỉ mong Ủy ban nhân dân tỉnh
Bình Thuận có kế hoạch sớm để gần 100 xã viên
và gia đình họ có nơi sinh sống và làm ăn ổn định.
Tôi nghĩ, nếu mất đồng muối Hải Phong thì
nước mắm Phan Thiết sẽ không còn nổi tiếng nữa.
Anh bạn đồng nghiệp của tôi cho rằng thiếu căn
cứ khoa học để khẳng định nước mắm Phan Thiết
không ngon nếu cá không được ướp bằng chính
hạt muối làm ra ở Hải Phong.
Tôi thì tin, vì cũng như chỉ có gạo de An Cựu
mới làm được mè xửng Huế dày cả hai phân mà
đưa lên còn thấy trời, vừa dẻo, vừa giòn; cũng như
lúa nếp làng Vòng Hà Nội mới làm ra được cốm
Vòng ngon nức tiếng...
Trở lại Phan Thiết lần này, tôi qua đêm tại một
khách sạn loại "không sang", ngay mép quốc lộ
1A, là đất đồng muối Hải Phong năm xưa, giờ là
phố thị. Nơi tôi ngủ mát rượi máy lạnh, từ lầu cao
nhìn xuyên qua các dãy phố ấy, thấy những căn
nhà, đúng hơn là những túp lều xiêu vẹo nép vào
những đụn cát mà nao lòng.
Phan Thiết có những thiếu nữ tròn căng sức
sống ngược xuôi gánh cá, làm nước mắm, lại có
những cô gái son phấn mòn vẹt tuổi xuân trong
các phòng massage như ở khách sạn này.
Từ năm 1999, khi thị xã Phan Thiết được nâng
2
cấp lên thành phố, dần mở rộng đến 206km với
256 ngàn dân, một đoạn quốc lộ 1A băng qua thị
xã đã là đường nội thị, và 7km con đường xuyên
Việt vòng tránh thành phố được xây dựng khá hiện
đại, xe cộ xuôi Nam ngược Bắc từ 14 năm trước.
Phan Thiết là vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh
với thế mạnh đánh bắt và chế biến hải sản, nông
sản và du lịch. Nhưng với một thoáng Phan Thiết,
tôi lại quan tâm nhiều đến ngành du lịch.
Dọc tuyến đường ra Mũi Né, địa danh Bài Nài,
mảnh đất cuối cùng của hoàng gia Chămpa (chính
quyền tự trị hạn chế của người Chăm chấm dứt
vào năm 1832), sau này có Lầu Ông Hoàng, là nơi
hai người thơ Hàn Mặc Tử - Mộng Cầm thường
ngồi ngắm trăng hay dạo chơi, bây giờ chỉ còn lại
cái lô cốt cao nghều, nham nhở của thực dân
Pháp để lại giữa một ngọn đồi lưa thưa cây cỏ, bị
nước mưa xói mòn nham nhở.
Gần 40 năm hòa bình rồi mà sao nơi đây chưa
có một khách sạn hay một nhà vọng cảnh, bởi từ
ngọn đồi 5,74 hecta, cao 105 mét so với mực
nước biển, có tên là Bài Nài này sẽ cho du khách
tầm nhìn bao quát thành phố và biển khơi - tầm
nhìn đó tốt đến mức, vào ngày 25 tháng 10 năm
1995, các nhà khoa học và hàng ngàn du khách
trong và ngoài nước đã lên đây để quan sát nhật
thực toàn phần, khi Mặt trăng "nuốt trọn" Mặt trời.
Địa danh Lầu Ông Hoàng, tức Bài Nài có thể
là một điểm du lịch rất hấp dẫn vì nó gắn liền với
mối tình Hàn Mặc Tử - Mộng Cầm, một mối tình
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thơ Hàn Mặc Tử "sáng tác", nên càng hấp dẫn du
khách, dù chưa thể bằng ngôi nhà của nàng
Juliette nổi danh do vở kịch bất hủ của William
Shakespear (1564 -1616) nói về chuyện tình của
Romeo và Juliette, nơi mà mỗi năm, hàng triệu du
khách các nước trên thế giới đổ xô về thành phố
Verona miền Bắc nước Ý với mục đích chủ yếu là
viếng thăm nơi nàng Juliette sinh ra và lớn lên.
Mối tình cao đẹp giữa Romeo và Juliette vượt
lên sự thù hận giữa hai dòng họ và kết thúc một
cách bi thảm, đã làm xúc động hàng triệu triệu
người nửa thiên niên kỷ qua. Chuyện tình Hàn
Mặc Tử - Mộng Cầm không bi thảm như vậy,
nhưng là biểu tượng của tình yêu cao cả giữa một
chàng trai bị bệnh phong hành hạ với một thiếu nữ
trong sáng, thơ ngây.
Khu đồi Lầu Ông Hoàng muốn xây dựng gì thì
cũng phải trồng cây, phải tạo lại cảnh quan, ít nhất
cũng bằng một phần như năm 1911, khi công tước
De Montpensier, cháu nội vua Louis-Philippe I của
Pháp, qua Việt Nam du lịch và săn bắn, nhận thấy
phong cảnh những ngọn đồi xung quanh Phan
Thiết rất hữu tình, nên đã mua lại mảnh đất 536m2,
cách tháp Po Sah Inư 100 mét về hướng nam để
xây dựng biệt thự Nid dAigle (Tổ chim ưng).
Tòa biệt thự được khởi công xây dựng ngày
21 tháng 2 năm 1911, gồm 13 phòng cùng nhiều
tiện nghi, như máy phát điện đặt dưới tầng hầm,
bể chứa nước mưa có thể dùng đủ cả năm.
Biệt thự Nid dAigle được xem là công trình
hiện đại nhất Bình Thuận lúc bấy giờ. Tên gọi Lầu
Ông Hoàng xuất phát từ cách gọi của người dân
quanh vùng trước sự giàu có của người Pháp cư
ngụ ở đây.
Người dân Phan Thiết ai cũng thừa nhận vùng
biển dài 57km giàu tiềm năng du lịch của họ chỉ
được đánh thức từ ngày có nhật thực toàn phần
25 tháng 10 năm 1995. Phải thừa nhận, con
đường ra biển không đâu đẹp bằng con đường
Phú Hải - Hàm Tiến - Mũi Né, một bên là biển, một
bên là đồi cát với những ngôi nhà ẩn hiện dưới
những vườn cây rợp bóng.
Bây giờ phía biển con đường này, kéo dài đến
Hòn Rơm là những resort san sát nối tiếp nhau,
với đủ "sao", từ sang trọng như Victoria Phanthiet
Beach Resort and Spa, đến tầm tầm như Hải Âu
Resort...
Vậy nhưng thị trấn Mũi Né vẫn hiện ra với vẻ
"mất vệ sinh" vốn có của những làng biển, dù nơi
đây toàn nhà xây, lại càng tiếc bởi thị trấn lại có
hai con đường rẽ trái ra Bãi Sau, rẽ phải về Bãi
Trước - nơi du khách thường đến, mà đâu cũng
rác rưởi, đâu cũng có trẻ con, người lớn tồng
ngồng ngồi thải ra biển.
Chẳng rõ các sa mạc lớn trên thế giới, cát biến
thiên đến mức nào, nhưng riêng những đồi cát Mũi
Né gió đưa gió đẩy sáng chiều, tạo nên những vân
sóng rất "ăn ảnh". Có lẽ trên Trái đất này, không
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nơi đâu như đồi cát Mũi Né có đến hàng chục bức
ảnh nghệ thuật đoạt giải quốc tế.
Đồi cát Mũi Né là một đặc sản, cũng như nước
khoáng Vĩnh Hảo, thanh long Bình Thuận, dông
cát nướng sa tế, cá mú um bún... sẽ càng thu hút
khách du lịch nếu ngành du lịch dành cho nó
những vị trí xứng đáng.
Một thoáng biển, một thoáng mộng mơ với
ngành du lịch, tôi lại ngồi quán Dũng - một quán ăn
lợp lá dừa, rất đông khách ở Mũi Né. Ở đây có
món đặc sản đúng là đặc sản: cá suốt làm gỏi. Cá
suốt thuộc họ cá cơm nhưng thịt dai và không
tanh.
Biển Bình Thuận 52.000km2 với chiều dài bờ
192km, nhưng chỉ có bãi Rặng Dừa mới có cá
suốt. Nó hiếm nên người ta bán chục, bán trăm
chứ không cân ký lô.
Cá suốt nhỏ bằng ngón tay, trước khi làm gỏi
phải lọc bỏ xương, quả là mất công nhưng đúng là
ngon nhất trong các loại gỏi. Mong sao, cá suốt
không bị mất dạng như cá mòi, sò điệp là hai loại
hải sản nổi tiếng trước đây của Bình Thuận, Ninh
Thuận.
_________________________________________
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chuyện một con tôm sú ôm trứng mà ngư dân
Phan Thiết đánh được, thương lái mua ngay 8
triệu đồng, bỏ mối lại cho người buôn tôm giống 18
triệu đồng.
Vì thế, khi có một con tôm sú ôm trứng, người
ta không ngại thuê xe du lịch chở nó ra Bình Định
hay Khánh Hòa, nơi có những lò ươm tôm sú
giống bán khắp miền Nam, miền Trung, "úm" cho
tôm đẻ.
Một con tôm mới nở giá 100 đồng, một lứa
khoảng một triệu con, vị chi người ươm thu được
100 triệu đồng. Vì thế không ít con tôm chưa đến
"thì”, người ta đã bắt nó đẻ, kết quả là khi thả tôm
con ra vuông nuôi, chúng chết gần hết.
Tôi tiếc là mình không có thời gian để ở lại với
ngư dân Mũi Né xem con tôm ôm trứng 18 triệu
đồng mà lỡ nó không sinh đẻ được thì chỉ bán
5.000 đồng nướng ăn chơi.
Phương Hà //
http://www.doanhnhansaigon.vn/ .- 2014
(ngày 11 tháng 7)

KHOÁC ÁO MỚI CHO “SÀI GÒN 2”
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ã có thời khu vực Sông Mao (thuộc xã Hải Ninh,
huyện Bắc Bình, Bình Thuận) được ví như “Sài
Gòn 2”, bởi vùng đất này được chính quyền Việt Nam
cộng hòa xây dựng để các sỹ quan, binh lính nghỉ
ngơi, hưởng lạc. Sau ngày đất nước thống nhất,
chốn “thiên đường hưởng lạc” của chính quyền cũ đã
“thay da đổi thịt”, đời sống người dân được nâng cao,
kinh tế - xã hội đang khởi sắc từng ngày.
Sông Mao thời quá vãng!

Vượt qua chặng đường 200km từ Nha Trang,
chúng tôi đến Hải Ninh, làng quê nơi đây hiện ra thật
thơ mộng với những cung đường bê tông rộng và
thoáng, san sát nhau là những ngôi nhà mái bằng
khang trang. Dưới ánh nắng chiều êm dịu và làn gió
nhẹ của chiều tháng 8, Hải Ninh thật yên bình. Thời
chiến tranh, Hải Ninh – vùng đất nơi sông Mao chảy
qua, cũng là nơi có ga tàu lửa Sông Mao rộng lớn.
Thời đó người ta ví nơi đây như “Sài Gòn 2”. Theo
các cụ cao niên trong vùng, không chỉ hàm ý nói Hải
Ninh phát triển gần giống với Sài Gòn, mà địa danh
này còn nổi tiếng bởi các loại hình ăn chơi và tệ nạn
như gái bao, gái nhảy, cờ bạc… phục vụ sĩ quan và
binh lính ngụy hội tụ hưởng lạc.
Chiều nhạt dần, bóng tối đã dần in lên những
vựa thanh long bạt ngàn, giữa khung cảnh thanh bình
của chốn phồn hoa xưa, nhấp chén trà nóng, ngước
nhìn về phía trung tâm xã Hải Ninh, cựu chiến binh
Nguyễn Văn Tấn kể: “Ngày đó chiến trường khốc liệt,
ngụy quân chiếm đóng hoàn toàn khu vực Sông Mao,
sau mỗi đợt càn quét là sỹ quan và lính ngụy lại về
Hải Ninh để hưởng lạc. Chính quyền ngụy khi đó cho
xây dựng vùng này thành khu vực sầm uất để “vuốt
ve” binh lính, nhiều nhà cao tầng và biệt thự của lính
ngụy cũng mọc lên trên vùng đất này. Để phục vụ

cho việc đi lại, chính quyền ngụy còn xây dựng cả
sân bay, nhà ga và hệ thống đường giao thông theo
hệ thống bàn cờ chằng chịt. Ga Sông Mao trở thành
trung tâm huyết mạch giao thông khiến phố xá ở Hải
Ninh nhộn nhịp. Ban đêm ánh điện lung linh với
những quán trà, quán rượu và những gánh đào mua
vui. Lính ngụy thả sức vui chơi trong những quán đền
mờ nhấp nháy, có những cô nàng uốn éo bên các
bàn rượu và những sòng bài thâu đêm…”
Theo lời ông Tấn, ngày đó cách Hải Ninh không
xa, khu Chợ Lầu còn sầm uất hơn rất nhiều. Những
căn nhà cao tầng mọc lên san sát, đời sống của các
gia đình ở đây đa số đều khá giả, họ chủ yếu là sỹ
quan ngụy và thương nhân. Cái tên Chợ Lầu có lẽ
hàm chứa là vùng đất của những khu nhà lầu và khu
vực giao thương buôn bán nhộn nhịp chẳng khác
mấy so với Sài Gòn.
Sức sống mới của sự đổi thay
Sau ngày giải phóng, “thiên đường hưởng lạc” –
“Sài Gòn 2” chỉ còn là không gian hoang tàn, do quân
ngụy phá hủy hết sau khi tháo chạy. Ông Vũ Chung
Đức, Bí thư Đảng ủy xã Hải Ninh, cho biết: Vùng
Sông Mao giờ đây đã được khoác áo mới, trở thành
xã điểm của huyện Bắc Bình trong phát triển kinh tế
xã hội. Trụ sở UBND xã Hải Ninh được xây dựng ở
khu trung tâm xã, khu thương mại Chợ Lầu giờ là thị
trấn Chợ Lầu, kế đó là trụ sở UBND huyện Bắc Bình.
Ga Sông Mao - chứng tích cho sự xa hoa một thời
của “Sài Gòn 2”, đến nay là một trong những nhà ga
quan trọng ở khu vực Nam Trung bộ, nối liền huyết
mạch giao thông tuyến đường sắt Bắc-Nam. Những
tuyến đường nông thôn ở Hải Ninh hầu hết đã được
bê tông hóa, đời sống người dân nơi đây được nâng
lên rõ rệt. Toàn xã hiện chỉ còn vài chục hộ nghèo,
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trong khi số hộ dân làm kinh tế giỏi, những mô hình
chăn nuôi bò, sản xuất nông nghiệp giỏi không ngừng
tăng lên.
Chia sẻ niềm vui về sự đổi thay không ngừng
của quê hương, ông Võ Ngọc Long, Chủ tịch Hội
Nông dân xã Hải Ninh, cho biết: “Địa phương có
năng suất nông nghiệp cao nhất huyện với cây chủ
lực là thanh long. Toàn địa bàn có hàng ngàn ha
thanh long, phủ xanh cả vùng đá sỏi rộng lớn xưa
kia, đem lại ấm no hạnh phúc cho nhiều hộ gia đình.
Vào năm làm ăn thuận lợi, nông dân bán thanh long
từ 20.000 – 25.000đồng/kg, trừ mọi chi phí, mỗi ha
thu lãi từ 700-800 triệu đồng. Ở Hải Ninh còn có
những nông hộ nuôi hàng trăm con dê, bò, không ít
gia đình xây được nhà lầu, mua xe hơi. Ngoài thanh
long, người dân Hải Ninh còn tập trung trồng lúa
nước ở những cánh đồng trũng để có lương thực
phục vụ gia đình và thuận lợi cho việc chăn nuôi”.
Trời về đêm, khi sương giăng phủ trên những
giàn thanh long cũng là lúc khu trung tâm cụm xã Hải
Ninh trở nên nhộn nhịp đúng cảnh chợ đêm. Ông
Long cho biết, ở Hải Ninh có đến 70% dân số là dân
tộc Hoa, họ rất giỏi việc buôn bán giao thương và các
gian hàng đêm ở Hải Ninh cũng ngày càng nhiều. Ẩm
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đêm đông vui, có những món như gỏi vịt, chao vịt,
chả ram… có hương vị rất ngon, được ăn một lần thì
nhớ mãi. Xa xa, phía Chợ Lầu đèn điện sáng lấp
lánh, đây là khu vực thương mại phát triển nhất vùng,
cũng là khu vực dân cư tập trung đông nhất. Những
khu phố nhộn nhịp, những gian hàng cao cấp, tiếng
những người chào bán hàng vui vẻ trong đêm, thể
hiện một cuộc sống ấm no, yên bình.
Cựu chiến binh Trần Bằng – người chứng kiến
mọi đổi thay của vùng Sông Mao, kể: “Trước năm
1975, đối lập với cảnh sống xa hoa và ăn chơi trác
táng của binh lính ngụy ở “Sài Gòn 2”, người dân ở
Hải Ninh vô cùng cực khổ, ruộng vườn bị giặc
chiếm gần hết, người có vốn buôn bán vặt cũng bị
đánh thuế rất cao. Những gia đình có người theo
cách mạng phải nép vào các bìa rừng sinh sống,
việc kiếm ăn đã khó lại phải chịu cảnh bị địch đàn
áp, o ép với những nỗi đau tột cùng”.
Xuân Hướng / Lao động xã hội.- 2014.- Số
102+103+104+105+106 .- Tr.13
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Từ Panduranga đến phủ Bình Thuận
(mối quan hệ Đàng Trong & Champa thế kỷ XVII)
ặt vấn đề

Đ

Lịch sử quá trình mở cõi về phương Nam
của người Việt và mối quan hệ giao lưu giữa
Đại Việt và Champa trên mọi bình diện ghi nhận
những sự kiện quan trọng vào giai đoạn thế kỷ thứ
XVII – XVIII. Nhưng cho đến nay, những sự kiện
đó vẫn được ít ai biết đến hoặc chỉ được nhắc đến
một cách rất sơ lược, đó là lý do tạo ra những
nhận thức còn nhiều hạn chế và sai lầm về một
giai đoạn đầy biến động trong tiến trình mở cõi của
dân tộc Việt Nam, giai đoạn mạt kỳ của vương
quốc Champa, cũng như mối bang giao hai nước
trong giai đoạn này.
Những hạn chế trên có nguyên nhân của nó.
Xuất phát từ những ghi nhận ít ỏi của các cổ sử
Việt Nam viết về Champa sau năm 1471 (tức là
năm Lê Thánh Tông chinh phạt Champa, đánh
đến tận kinh đô Vijaya) các nhà khoa học khi khai
thác các nguồn tài liệu này thường đưa ra hai mốc
niên đại đánh dấu cho sự suy vong của vương
quốc Champa đó là 1471 (G.Coedès và
G.Maspéro) và 1692 (Lê Thành Khôi).
Nhưng trên thực tế, vương quốc Champa vẫn
còn tồn tại sau năm 1471, vua Lê Thánh Tông chỉ
sát nhập vùng đất phía Bắc đèo Cù Mông vào lãnh
thổ Đại Việt (sau này vùng đất mới này được vua
Thánh Tông đặt là thừa tuyên Quảng Nam hay là
xứ Quảng Nam thời Nguyễn Hoàng), còn phần đất
phía Nam đèo Cù Mông được chia ra làm ba nước
Hoa Anh, Nam Bàn và Đại Chiêm. Vùng đất Đại
Chiêm chính là vương quốc Champa bị thu hẹp lại

ở hai xứ Kauthara (Khánh Hòa nay) và
Panduranga (Ninh – Bình Thuận nay) do Bồ Trì Trì
(một hàng tướng người Chăm) làm vua. Chính vì
thế, Champa vẫn còn là một quốc gia độc lập,
nhưng lệ thuộc vào Đại Việt dưới thân phận chư
hầu.
Xa hơn thế nữa, dù năm 1692, biên niên sử
triều Nguyễn là Đại Nam thực lục ghi nhận về việc
Chúa Nguyễn sát nhập vùng lãnh thổ cuối cùng
của Champa (Panduranga – Champa), nhưng,
trên thực tế nếu đối chiếu với văn bản hoàng gia
Panduranga – Champa, vương quốc này vẫn còn
tồn tại trong các vùng tự trị riêng biệt xen lẫn với
phủ Bình Thuận của xứ Đàng Trong, được các văn
bản của chúa Nguyễn ghi nhận dưới tên gọi trấn
Thuận Thành.
Chính vì những lẽ ấy, trong bài viết này, chúng
tôi xin trình bày một cách khái quát về vương quốc
Champa sau năm 1471, đặc biệt là những diễn
biến quan trọng trong mối bang giao Đại Việt và
Champa thời kỳ chúa Nguyễn ở Đàng Trong thế kỷ
thứ XVII. Một giai đoạn lịch sử được ghi nhận với
sự hoàn thành việc sát nhập lãnh thổ Champa
(tiểu quốc Panduranga) vào xứ Đàng Trong và sự
hình thành trấn Thuận Thành, phủ Bình Thuận.
Hầu từ đó, minh định và làm sáng tỏ các vấn đề
lịch sử vẫn còn ít được quan tâm và hiểu biết đầy
đủ.
Vương quốc Panduranga – Champa trước
năm 1692
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Sau cuộc chiến tranh Đại Việt – Champa năm
1471, vua Lê Thánh Tông lấy phần đất từ phía
Nam sông Thu Bồn đến phía bắc đèo Cù Mông
(tức là vùng Thừa tuyên Quảng Nam thời Lê, xứ
Quảng Nam thời Nguyễn Hoàng vào trấn thủ
Thuận – Quảng). Phần đất còn lại của Champa ở
phía Nam được chia làm ba vùng: Đại Chiêm,
Nam Bàn và Hoa Anh. Trong đó, Đại Chiêm là lãnh
thổ của Champa bao gồm tiểu quốc Aiaru ở phía
Bắc Kauthara, tức là lãnh thổ của nước Hoa Anh
trước kia.
Năm 1611, Nguyễn Hoàng sau khi vào trấn thủ
Thuận – Quảng sai Văn Phong đánh Champa và
lấy đất Aiaru lập ra dinh Phú Yên. Sau biến cố này
lãnh thổ Champa thu hẹp vùng đất phía nam Đại
Lãnh, biên niên sử của hoàng gia Panduranga –
Champa còn ghi lại niên biểu các vị vua thuộc thời
kỳ này. Trong đó, có triều đại Po MưhTaha với vị
vua Po Rome nổi tiếng (1617-1653). Đây là vị vua
có công giúp nhân dân Champa xây dựng đập
thủy lợi Maren (Ninh Thuận), xây dựng mối đoàn
kết giữa các tôn giáo Champa và các cộng đồng
dân tộc miền núi vùng cao với miền đồng bằng
Champa, xây dựng một nền văn hóa Champa bản
địa rực rỡ. Dưới thời kỳ trị vì của vị vua này, nền
thương mại của Champa tiếp tục xuất khẩu các
mặt hàng quý hiếm như kỳ nam, trầm hương và
nhiều hương liệu khác, trong thời kỳ này Champa
không chỉ giao thương với các quốc gia trong khu
vực mà còn bắt đầu giao thương với các thuyền
buôn phương tây như Hà Lan, Bồ Đào Nha…
Xây dựng được một quốc gia có nền văn hóa
rực rỡ và có nền kinh tế phát triển, vua Po Rome
và các vị vua kế vị liền tính ngay đến chuyện lấy lại
vùng đất cũ. Trong giai đoạn đầu Champa đã cố
gắng tìm kiếm cho mình một ý thức hệ tôn giáo,
chính trị mới thay thế ý thức hệ Hindu giáo có
nguồn gốc Ấn Độ bằng ý thức hệ Hồi giáo. Thông
qua đường thương mại, vua Po Rome đã tiếp xúc
với ý thức hệ mới này từ các nước Hải Đảo (Mã
Lai) và du nhập nó vào Champa. Mặt khác, thông
qua mối quan hệ này ông muốn tạo một liên minh
quân sự với các tiểu quốc ở Mã Lai hầu xây dựng
thực lực quân sự - chính trị nhằm làm đối trọng với
chúa Nguyễn ở phía Bắc, không phải ngẫu nhiên
mà thời kỳ này vũ khí là mặt hàng giao thương phổ
biến giữa Champa với nước ngoài…
Đây có thể là giai đoạn huy hoàng cuối cùng
của nền văn minh này trước khi họ chính thức tính
toán đến một kế hoạch hầu chiếm lại vùng đất
Aiaru xưa (nay đã thuộc xứ Đàng Trong). Năm
1653, Po Nraop (sử Việt gọi là Bà Tấm hay Bà
Thấm) có lẽ là vị vua trị vì sau Po Rome, đã thực
hiện thay ông tham vọng của mình hầu chiếm lại
vùng đất cũ. Nhưng cuộc phản công này đã thất
bại, hoặc chỉ là những dấu hiệu quấy phá nhỏ lẻ ở
vùng biên giới.
Nhưng đó cũng là cái cớ cho chúa Nguyễn cử
binh chinh phạt Champa. Cùng năm đó, chúa
Nguyễn sai quân chinh phạt Champa, sát nhập
vùng Kauthara – Champa vào xứ Đàng Trong, đặt
thành dinh Thái Khang. Đến nay, lãnh thổ Champa
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vương quốc Panduranga cũng chính là vương
quốc Champa bị thu hẹp và được gọi là
Panduranga – Champa. Nếu như trước năm 1653,
hoạt động ngoại thương của Champa còn phát
triển thì sau niên đại này họ hoàn toàn bị co cụm
và cô lập, chúa Nguyễn đã kiểm soát toàn bộ bờ
biển và từ đây những lưu dân Việt cũng bắt đầu
tiến dần về Nam thông qua đường biển đến xứ Gia
Định – Đồng Nai để khai phá.
Không chịu khuất phục trước chúa Nguyễn, dù
vẫn thường xuyên tỏ ra quy thuận, các ông vua
Champa vẫn chờ cơ hội phản công. Các vua
Champa sau này, tiếp tục nỗ lực tìm kiếm những
liên minh quân sự với các nước trong khu vực hầu
làm đối trọng với xứ Đàng Trong. Năm 1682, một
giáo sĩ Pháp ở Ayudhya đã báo cáo cho tòa sứ về
việc nhà vua Champa đã dâng một lá thư thỉnh
nguyện về sự liên kết giữa hai nước cho nhà vua
Xiêm, đây là một chỉ dẫn thú vị cho bằng chứng về
việc người Champa vẫn cố gắng tìm kiếm một liên
minh quân sự với vùng Malacca của vua chúa
Champa trong giai đoạn hậu kỳ này, thông qua
một tài liệu ghi nhận của William Dampier, nhà
thám hiểm người Anh này cho ta biết ngày 13-51687, một đoàn thuyền Champa ghé tại Pulo Ubi
(Xiêm) để dừng chân từ đó tiếp tục đến Malacca.
Từ trấn Thuận Thành đến phủ Bình Thuận
hay quá trình sát nhập và ổn định vùng đất mới
(1692 – 1697)
Khi đã nhận thấy mình đủ sức chống lại chúa
Nguyễn, vua Champa lúc bấy giờ là Po Soat (1660
– 1692) mà sử Việt gọi là Kế Bà Tranh hay Bà
Tranh, quyết định tập hợp quân lính, dựng đồn lũy
và tấn công vào phủ Diên Ninh thuộc dinh Bình
Khang (trước là dinh Thái Khang) với nỗ lực lấy lại
vùng đất này. Chúa Nguyễn Phúc Chu cử Nguyễn
Hữu Cảnh, lúc bấy giờ đang là Cai cơ trấn thủ ở
dinh Bình Khang, tập hợp quân đội đẩy lui cuộc nổi
loạn và lấy cớ đó, chúa Nguyễn tiếp tục cử binh
vào lãnh thổ cuối cùng của Champa ở
Panduranga.
Đại Nam thực lục chép chi tiết về sự kiện này
như sau: “… Mùa thu, tháng 8, vua nước Chiêm
Thành là Bà Tranh làm phản, họp quân đắp lũy,
cướp giết cư dân ở phủ Diên Ninh. Dinh Bình
Khang đem việc báo lên. Chúa sai Cai cơ Nguyễn
Hữu Kính (con Nguyễn Hữu Dật bấy giờ gọi là Lễ
tài hầu; chữ Tài, có chỗ viết là Thành, lại là Hòa)
làm Thống binh, lấy văn chức Nguyễn Đình Quang
làm Tham mưu suất lãnh quân Chính dinh… Quý
Dậu, năm thứ 2 [1693], mùa xuân, tháng Giêng,
bọn Thống binh Nguyễn Hữu Kính đánh bại Chiêm
Thành, Bà Tranh bỏ thành chạy. Tháng 3, Nguyễn
Hữu Kính bắt được Bà Tranh và bầy tôi… Mùa
thu, tháng 7, chúa sai đổi nước ấy làm trấn Thuận
Thành…
Sau chiến thắng này, lãnh thổ Panduranga –
Champa hoàn toàn sát nhập vào lãnh thổ của xứ
Đàng Trong, chúa Nguyễn đổi khu vực này thành
danh xưng trấn Thuận Thành, chia vùng đất mới
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này làm 3 khu vực riêng biệt, do các vị tướng đã
tham gia cuộc hành quân cai quản. Theo đó, khu
vực Phố Hài (Pajai) do Cai đội Nguyễn Trí Thắng
nắm giữ, Cai cơ Nguyễn Tân Lễ giữ Phan Rí
(Parik), Cai đội Chu Kim Thắng giữ Phan Rang
(Parang).
Tháng 8-1693, chúa Nguyễn đổi trấn Thuận
Thành thành phủ Bình Thuận, như vậy chúa
Nguyễn, chính thức sát nhập phần lãnh thổ mới
này vào xứ Đàng Trong. Nhưng do điều kiện của
một vùng đất mới tiếp nhận, còn có đông người
bản địa cư tụ và tạo điều kiện thuận lợi cho lưu
dân Việt vào định cư sau này, chúa Nguyễn (với
sự tham mưu của Nguyễn Hữu Cảnh) thực hiện
chủ trương sử dụng quan lại người Chăm ở địa
phương, lấy Tả trà viên Kế bà Tử (Po
Saktiraydapatih) em của Kế Bà Tranh làm Khám
lý, ba người con Bà Ân làm Đề đốc, Đề lãnh và Cai
phủ, bắt mặc quần áo theo lối người Kinh và sai về
để vỗ yên lòng dân.
Mặc dù vậy, do buổi ban đầu tiếp xúc và có
nhiều cách biệt, nhân dân bản địa vẫn chưa chấp
nhận sự cai trị của chúa Nguyễn và các quan lại
người Việt, điều này khiến họ nhanh chóng dấy lên
một phong trào đấu tranh phản kháng vào tháng
12-1693. Trước làn sóng đấu tranh quyết liệt và
dựa vào khẩn cầu của Kế Bà Tử, tháng 8-1694,
chúa Nguyễn Phúc Chu quyết định hủy bỏ phủ
Bình Thuận và tái lập lại trấn Thuận Thành, phong
cho Kế Bà Tử làm Thuận Thành vương, hằng năm
dâng cống cho chúa Nguyễn như một phiên quốc
phụ thuộc.
Sau một thời gian nhận thấy tình hình đã ổn
định, người bản địa không còn chống đối, những
lưu dân người Việt đã vào lập làng, xóm ở vùng
đất mới ngày một đông, năm 1697, chúa Nguyễn
lại đặt phủ Bình Thuận, chia phủ Bình Thuận ra
làm hai huyện là An Phước và Hòa Đa. Bên cạnh
đó, nhằm tránh xáo trộn và tránh những xung đột
như năm 1693, chúa Nguyễn vẫn duy trì trấn
Thuận Thành, một khu vực hành chính tự trị của
người Chăm, trực thuộc phủ Bình Thuận. Trấn
Thuận Thành này, khác với trấn Thuận Thành năm
1694. Nếu trấn Thuận Thành của nàm 1694 là một
đơn vị hành chính tương đương với phủ Bình
Thuận, thì trấn Thuận Thành của năm 1697, chỉ là
một đơn vị hành chính tự trị riêng biệt của người
Chăm, nằm rải rác và xen lẫn với các khu định cư
của người Việt trực thuộc phủ Bình Thuận. Đây là
một quy chế tổ chức hành chính hết sức đặc biệt
trong hoàn cảnh mới tiếp quản vùng đất mới, trong
điều kiện cộng đồng người Việt đến định cư và
khai phá, sống xen lẫn với các khu vực của người
Chăm bản địa.
Đại Nam thực lục, tài liệu duy nhất nói về trấn
Thuận Thành không cung cấp nhiều chi tiết về khu
vực hành chính đặc biệt này. Nhưng biên niên sử
Champa cho thấy trấn Thuận Thành, sau năm
1697, chỉ là cách triều đình chúa Nguyễn gọi về
vương quốc Panduranga – Champa với một triều
đình, luật pháp, quân đội riêng… vẫn được duy trì,

- 130 lệ thuộc vào phủ Bình Thuận của xứ Đàng Trong
và tồn tại cho đến thời cải cách hành chính của
Minh Mạng (1832 – 1833). Mặt khác, những tài
liệu trích dẫn của phương Tây cũng cho thấy sự
hiện diện của đặc khu hành chính tự trị của người
Chăm này trong giai đoạn thế kỷ XVIII. Tài liệu của
một chiến thuyền Pháp đã nhắc đến một triều đình
người Chăm đóng đô ở Bal Chanar (Phan Rí) vào
năm 1745. Họ còn miêu tả bên cạnh các ông vua
người Chăm này là một viên quan cố vấn người
Việt có vai trò quan trọng trong mọi quyết định của
hoàng gia.
Nếu như đối chiếu và so sánh biên niên sử
của chúa Nguyễn và của người Chăm Panduranga
– Champa, cũng như những tài liệu của các
thuyền bè phương Tây, chúng ta có thể nhận thấy
rõ dấu hiệu hiện diện của mô hình đặc biệt này
trong giai đoạn 1697 đến 1832.
Đây là một đặc khu hành chính được hình
thành trong giai đoạn người Việt vừa mới tiếp
quản vùng đất mới, di dân Việt mới đến định cư ở
vùng đất mới, cư dân người Chăm bản địa chưa
quen sự thống trị của tộc người khác, hai dân tộc
bước đầu cộng cư chắc chắn sẽ có nhiều điểm
hiểu nhầm và mâu thuẫn. Do đó, việc hình thành
trấn Thuận Thành có vai trò chuyển tiếp trước khi
chính thức sát nhập các địa hạt của người Chăm
vào lãnh thổ Bình Thuận một cách ổn định không
tạo nên những mâu thuẫn và xung đột giữa hai
cộng đồng. Chính vì những lẽ ấy, trấn Thuận
Thành trong lịch sử mổ cõi của người Việt và mối
quan hệ giao lưu, hòa hảo giữa hai dân tộc có một
vai trò và vị trí rất quan trọng, nó cần được lịch sử
ghi nhận một cách chi tiết và công minh.
Kết luận
Bài viết này của chúng tôi vừa phác thảo về
một giai đoạn đầy biến động trong hành trình mở
cõi của người Việt về đất phương Nam và mối
giao lưu giữa hai cộng đồng tộc người Việt –
Chăm thế kỷ XVII. Nó ghi nhận lại một giai đoạn
trong lịch sử hai dân tộc với những xung đột, giao
tranh, nhưng bên cạnh đó và hơn hết nữa là mối
quan hệ giao lưu, cộng cư giữa hai cộng đồng tộc
người, sự hình thành phủ Bình Thuận và trấn
Thuận Thành lệ thuộc nó là một sự kiện lịch sử có
thật cần được ghi nhận.
Từ sự kiện ấy, lịch sử của vùng đất Ninh –
Bình thuận (ngày nay) sẽ được khắc họa một cách
sinh động, từ đó chúng ta có thể nhận thức rõ ràng
và đầy đủ về một giai đoạn chuyển tiếp từ xứ
Panduranga (Champa) sang phủ Bình Thuận
(Đàng Trong). Đó là thời kỳ mà hai dân tộc Việt –
Chăm cùng cộng cư, lao động, tiếp biến và trao
đổi các giá trị văn hóa tạo nên một bản sắc văn
hóa phong phú và đa dạng của địa phương nói
riêng và của cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói
chung.
Đổng Thành Danh / Xưa và nay.- 2014.- Số
450 (tháng 8).- Tr.32
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VI. THƯ MỤC TIN BÀI BÌNH THUẬN TRÊN CÁC BÁO
1. "Vỡ" quy hoạch, thanh long rớt giá thê thảm // http://vtv.vn/ .- 2014 (ngày 16 tháng 8)
2. // http://tuoitre.vn/ .- 2014 (ngày 20 tháng 8)
3. ‘Nhắm mắt xuôi tay’ vẫn chưa nhận được tiền bồi thường // http://www.thanhnien.com.vn/ .- 2014
(ngày 4 tháng 9)
4. “Phi công trẻ” tung ảnh người tình khỏa thân.- Pháp luật Tp.HCM.- 2014.- Số 194 (ngày 23 tháng
7).- Tr.10
5. “Thoát” tù do bị AIDS, giết người xong sức khỏe lại bình thường // http://nld.com.vn/ .- 2014
(ngày 3 tháng 7)
6. 112 phạm nhân viết thư xin lỗi.- Pháp luật TP.HCM.- 2014.- Số 203 (ngày 1 tháng 8).- Tr.4
7. 28 hành khách Bình Định 'nằm đường' ở Bình Thuận // http://www.thanhnien.com.vn/ .- 2014
(ngày 11 tháng 8)
8. Án mạng đau lòng từ bi kịch gia đình // http://www.congan.com.vn/ .- 2014 (ngày 4 tháng 9)
9. Anh trai cắt cổ em ruột vì sợ lộ bí mật với người yêu.- Pháp luật TP.HCM.- 2014.- Số 235 (ngày
23 tháng 8)
10. Bắt giám đốc lâm trường phá rừng // http://plo.vn/ .- 2014 (ngày 18 tháng 7)
11. Bắt giữ thêm một xe biển đỏ giả // http://tuoitre.vn/ .- 2014 (ngày 28 tháng 7)
12. Bất lực trước cò xe.- Người lao động.- 2014.- Số 6567 (ngày 6 tháng 8).- Tr.3
13. Bắt quả tang đăng kiểm viên nhận tiền.- Pháp luật TP.HCM.- 2014.- Số 206 (ngày 4 tháng 8).- tr.5
14. Bắt tài “gấu” - đối thủ băng Hai Chi // http://plo.vn/ .- 2014 (ngày 6 tháng 8)
15. Bắt xe biển đỏ giả chở hàng siêu trường siêu trọng // http://tuoitre.vn/ .- 2014 (ngày 19 tháng 8)
16. BĐBP tỉnh Bình Thuận khẩn trương tìm kiếm ngư dân gặp nạn // http://qdnd.vn/ .- 2014 (ngày 5
tháng 8)
17. Bị chồng của bồ chém cụt chân.- Pháp luật Tp.HCM.- 2014.- Số 221 (ngày 19 tháng 8).- Tr.10
18. Bình Thuận xin ngừng tìm kiếm năm ngư dân mất tích.- Pháp luật TP.HCM.- 2014.- Số 186
(ngày 15 tháng 7).- Tr.3
19. Bó tay với “cát tặc”.- Người lao động.- 2014.- Số 6531 (ngày 1 tháng 7).- Tr.11
20. CA phường yêu cầu ngừng thi công KS Mường Thanh Mũi Né.- Tuổi trẻ TP.HCM.- 2014.- Số
216 (ngày 13 tháng 8).- Tr.5
21. Cách chức đảng ủy viên một phó giám đốc sở.- Pháp luật TP.HCM.- 2014.- Số 197 (ngày 26
tháng 7).- Tr.2
22. Cách chức một phó chánh án cấp huyện.- Pháp luật TP.HCM.- 2014.- Số 189 (ngày 18 tháng 7).Tr.5
23. Cách chức, buộc thôi việc hàng loạt cán bộ đăng kiểm Bình Thuận // http://plo.vn/ .- 2014 (ngày 9
tháng 8)
24. Cán bộ xã làm “cò đất” // http://tuoitre.vn/ .- 2014 (ngày 18 tháng 8)
25. Cảnh báo mua bán người.- Tuổi trẻ TP.HCM.- 2014.- Số 219 (ngày 16 tháng 8).- Tr.5
26. CĐVC tỉnh Bình Thuận.- Lao động.- 2014.- Số 161 (ngày 14 tháng 7).- Tr.4
27. Chìm tàu tại biển Bình Thuận: Tang chồng tang.- Giaothongvantai.- 2014.- Số 111 (ngày 11
tháng 7).- Tr.3
28. Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông xin lỗi hội viên chơi golf.- Tuổi trẻ TP.HCM.- 2014.- Số 221 (ngày
18 tháng 8).- Tr.8
29. Chương trình nghệ thuật “Hát về biển đảo quê hương” // http://bienphong.com.vn/ .- 2014 (ngày
6 tháng 9)
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30. Chuyện về tên tội phạm “ăn tình” bỉ ổi trong giới tội phạm hiện đại // http://cstc.cand.com.vn/ .2014 (ngày 25 tháng 7)
31. Cô gái quen trên xe đò // http://www.congan.com.vn/ .- 2014 (ngày 23 tháng 8)
32. Công an Phan Thiết trao học bổng cho trẻ em nghèo.- Thanh niên.- 2014.- Số 251 (ngày 8 tháng
9).- Tr.21
33. Container chở đầy thanh long bốc cháy // http://plo.vn/ .- 2014 (ngày 25 tháng 7)
34. Cục THA Bình Thuận báo cáo về vụ THA 'lạm quyền' // http://plo.vn/ .- 2014 (ngày 20 tháng 9)
35. Cứu 6 ngư dân trên tàu cá bị chìm tại Bình Thuận // http://baotintuc.vn/ .- 2014 (ngày 4 tháng 8)
36. Cứu được 13/19 người đắm tàu trên biển Kê Gà.- Pháp luật TP.HCM.- 2014.- Số 181 (ngày 10
tháng 7).- Tr.3
37. Đã trả phong bì vẫn bị kỷ luật.- Pháp luật TP.HCM.- 2014.- Số 241 (ngày 8 tháng 9).- Tr.3
38. Đại biểu nổi nóng với án bị hủy.- Pháp luật TP.HCM.- 2014.- Số 188 (ngày 17 tháng 7).- Tr.188
39. Dân trồng thanh long phản ứng ngành điện.- Thanh niên.- 2014.- Số 235 (ngày 23 tháng 8).- Tr.4
40. Điện lực bắt chẹt dân, Sở Công Thương phản ứng.- Pháp luật TP.HCM.- Số 224 (ngày 22 tháng
8).- Tr.5
41. Điều tra nghi án lâm tặc đốt nhà dân // http://tuoitre.vn/ .- 2014 (ngày 21 tháng 7)
42. Đình chỉ 24 xe khách nhờ hộp đen.- Thanh niên.- 2014.- Số 232 (ngày 20 tháng 8).- Tr.5
43. Được kháng nghị hủy án sau 14 năm thụ án chung thân // http://plo.vn/ .- 2014 (ngày 15 tháng 9)
44. Gã trai đốn mạt cưỡng hiếp chị dâu họ.- Hôn nhân và gia đình.- 2014.- Số 94 (ngày 7 tháng 8).Tr.11
45. Gây thiệt hại 7,15 triệu đồng, giám đốc bị kết án tù // http://nld.com.vn/ .- 2014 (ngày 22 tháng 7)
46. Giả chữ ký cha, ‘quý tử’ chiếm đoạt tiền tỉ // http://plo.vn/ .- 2014 (ngày 27 tháng 9)
47. Gia đình sản phụ yêu cầu khởi tố bác sĩ.- Pháp luật Tp.HCM .- 2014.- Số 220 (ngày 18 tháng 8).Tr.4
48. Giá thanh long tăng vọt do “đứt” hàng.- Sái Gòn giải phóng.- 2014.- Số 13378 (ngày 2 tháng 9).Tr.7
49. Giấc mơ tưởng được đổi đời sau khi đào được con ngựa và nải chuối bằng vàng ở Bình Thuận.- Hôn nhân
và gia đình.- 2014.- Số 82 (ngày 10 tháng 7).- Tr.21
50. Giám đốc bệnh viện bị cảnh cáo vì... từ chối
http://www.thanhnien.com.vn/ .- 2014 (ngày 30 tháng 7)
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51. Giám đốc bệnh viện ra công văn 'bác' kết luận của chủ tịch tỉnh.- Thanh niên.- 2014.- Số 258
(ngày 15 tháng 9).- Tr.3
52. Hai bố con bắt gọn tội phạm // http://qdnd.vn/ .- 2014 (ngày 13 tháng 7)
53. Hai ô tô tông trực diện, 3 người chết // http://tuoitre.vn/ .- 2014 (ngày 10 tháng 9)
54. Hoãn lần 2 phiên tòa vụ dân đốt xe công an // http://tuoitre.vn/ .- 2014 (ngày 22 tháng 7)
55. Hoãn xử vụ ngoại tình bị chém cụt chân // http://plo.vn/ .- 2014 (ngày 10 tháng 9)
56. Hội NCT thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận: Tổ chức tư vấn sức khỏe cho hơn 800 NCT //
http://nguoicaotuoi.org.vn/ .- 2014 (ngày 20 tháng 8)
57. Hội NCT tỉnh Bình Thuận: Tổ chức lớp Bồi
http://nguoicaotuoi.org.vn/ .- 2014 (ngày 31 tháng 7)

dưỡng
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công

tác

//

58. Hội NCT tỉnh Bình Thuận: Triển khai xây dựng 2 mô hình điểm.- Người cao tuổi.- 2014.- Số 138
(ngày 28 tháng 8)
59. Hội Nhà báo Tp HCM trao quà từ thiện cho dân nghèo tại xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong,
Bình Thuận.- Người lao động.- 2014.- Số 6597 (ngày 5 tháng 9).- Tr.8B
60. Họp báo trước Kỳ họp thứ Chín HĐND tỉnh // http://www.daibieunhandan.vn/ .- 2014 (ngày 6
tháng 7)
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61. Kế hoạch cướp ngân hàng của gã Việt kiều (kỳ 1) // http://www.congan.com.vn/ .- 2014 (ngày 24
tháng 6)
62. Kế hoạch cướp ngân hàng của gã Việt kiều (kỳ 2) // http://www.congan.com.vn/ .- 2014 (ngày 26
tháng 6)
63. Kế hoạch cướp ngân hàng của gã Việt kiều (kỳ 3) // http://www.congan.com.vn/ .- 2014 (ngày 27
tháng 6)
64. Kế hoạch cướp ngân hàng của gã Việt kiều (kỳ 4) // http://www.congan.com.vn/ .- 2014 (ngày 28
tháng 6)
65. Kế hoạch cướp ngân hàng của gã Việt kiều (kỳ cuối) // http://www.congan.com.vn/ .- 2014 (ngày
1 tháng 7)
66. Khẩn trương di dời hàng trăm hộ dân bị biển “nuốt” nhà.- Pháp luật TP.HCM.- 2014.- Số 209
(ngày 7 tháng 8).- Tr.2
67. Khẩn trương tìm kiếm ngư dân mất tích tại vùng biển Bình Thuận // http://www.vietnamplus.vn/ .2014 (ngày 9 tháng 7)
68. Không biết vì sao bị bắt.- Pháp luật TP.HCM.- 2014.- Số 237 (ngày 4 tháng 9).- Tr.5
69. Không có chuyện “rùa cõng hồ” hàng chục tấn ở Bình Thuận // http://laodong.com.vn/ .- 2014
(ngày 17 tháng 9)
70. Kiểm tra một luật sư có dấu hiệu khai thác cát lậu // http://plo.vn/ .- 2014 (ngày 14 tháng 7)
71. Kiểm tra, làm rõ đơn thư tố tiêu cực tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận //
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72. Kỳ án trộm dê ở Bình Thuận: Bà Nguyệt mãn
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73. Kỳ án trộm dê: TAND tỉnh phủ nhận chuyện khiêng bị cáo vào tòa để xử //
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77. Lâu đài sa thạch chứa rượu vang bên biển Bình Thuận // http://vietnamnet.vn/ .- 2014 (ngày 16
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79. Lũ cát đỏ 'hành' dân.- Thanh niên.- 2014.- Số 228 (ngày 16 tháng 8).- Tr.21
80. Mới có duy nhất tỉnh Bình Thuận cấp kinh phí hoạt động cho trạm cân // http://vtv.vn/ .- 2014
(ngày 5 tháng 8)
81. Một trường hợp bị phạt vì đội mũ bảo hiểm kém chất lượng.- Pháp luật TP.HCM.- 2014.- Số 176
(ngày 5 tháng 7).- Tr.2
82. Mưa lớn gây thiệt hại ở Bình Thuận.- Nhân dân.- 2014.- Số 21479 (ngày 12 tháng 7).- Tr.5
83. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý xe quá tải // http://giaothongvantai.com.vn/ .- 2014
(ngày 24 tháng 7)
84. Né trạm cân, tài xế bỏ xe giữa đường.- Pháp luật TP.HCM.- 2014.-Số 189 (ngày 18 tháng 7).Tr.6
85. Ngày 4.9, Trung tâm đăng kiểm Bình Thuận hoạt động trở lại // http://www.thanhnien.com.vn/ .2014 (ngày 3 tháng 9)
86. Nghi án lấy dao tự rạch bụng // http://tuoitre.vn/ .- 2014 (ngày 9 tháng 8)
87. Nghịch lý thanh long // http://tuoitre.vn/ .- 2014 (ngày 13 tháng 8)
88. Ngừng tìm kiếm 5 ngư dân Bình Thuận mất tích // http://sggp.org.vn/ .- 2014 (ngày 16 tháng 7)
89. Người tình của Long ‘rồng đỏ’ tiếp tục lãnh án // http://plo.vn/ .- 2014 (ngày 24 tháng 9)
90. Nhậu say về giết hàng xóm.- Gia đình và xã hội.- 2014.- Số 113 (ngày 19 tháng 9).- Tr.13
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(ngày 18 tháng 7).- Tr.2
92. Nhóm người kéo đến hành hung nhân viên bệnh viện, gây náo loạn // http://plo.vn/ .- 2014 (ngày
12 tháng 8)
93. Nhường nhà cho anh trai rồi dắt cả gia đình vào rừng 30 năm.- Đời sống và pháp luật.- 2014.- Số
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