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I. CHÍNH TRỊ – KINH TẾ
QUỐC HỘI VIỆT NAM
hiều 4/1, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn
vị tỉnh Bình Thuận tổ chức họp mặt kỷ
niệm 70 năm Quốc hội Việt Nam
(6/1/1946 - 6/1/2016).

C

Sau 70 năm ra đời và phát triển,
Quốc hội nước ta đã không ngừng lớn
mạnh, ngày càng thực hiện tốt hơn chức
năng cơ quan đại biểu cao nhất của nhân
dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nhà
nước. Qua các nhiệm kỳ, cùng với Quốc
hội cả nước, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn
vị tỉnh Thuận đã có nhiều đóng góp trong
việc tham gia xây dựng hệ thống pháp
luật, quyết định nhiều vấn đề quan trọng
về quốc kế dân sinh, phát triển kinh tế - xã
hội.

tỉnh Bình Thuận khóa XIII vừa rồi đã tổ
chức cho từng đại biểu đến từng xã,
phường, thị trấn tiếp xúc cử tri. Làm được
việc đó đã tạo điều kiện cho các đại biểu
được gắn bó trực tiếp với cử tri, bởi từng
đại biểu tác nghiệp tại từng xã, nên chúng
tôi có nhiều thông tin ở từng xã khác
nhau.”

Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận qua
các thời kỳ.

Ông Lê Đắc Lâm - Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị
tỉnh Bình Thuận khóa 13 ôn lại lịch truyền
thống.

Các đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh
Bình Thuận qua các thời kỳ luôn nêu cao
tinh thần trách nhiệm của người đại biểu
nhân dân, gần gũi lắng nghe ý kiến cử tri,
phối hợp ngày càng chặt chẽ với các cơ
quan chính quyền, Mặt trận và đoàn thể
trong tỉnh để nắm bắt tâm tư, nguyện
vọng và những vấn đề bức xúc của nhân
dân, của địa phương, từ đó kiến nghị với
Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành
Trung ương tạo điều kiện thúc đẩy địa
phương phát triển.
Ông Lê Đắc Lâm, Trưởng đoàn Đại
biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận
khóa XIII cho biết: “Đoàn Đại biểu đơn vị

Tại cuộc họp mặt, các đại biểu đã
chia sẻ về những kinh nghiệm sâu sắc
trong quá trình làm nhiệm vụ đại biểu
Quốc hội, đồng thời nêu kiến nghị làm thế
nào để phát huy vai trò, trách nhiệm của
Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc
hội trong sự nghiệp đổi mới đất nước.
Ông Đào Xuân Nay, nguyên Phó
Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XI
và khóa XII đơn vị tỉnh Bình Thuận nói:
“Việc chọn lựa những đại biểu trong khóa
tới, tôi cho rằng trước hết vị đại biểu đó
phải có tâm và cần khẳng định rằng vào
Đại biểu Quốc hội là không phải ngồi
chễm chệ để mà cũng cố quyền lực cho
cá nhân mình, mà chính là khi trở thành
đại biểu Quốc hội, anh phải thực sự
thương dân, kính trọng dân. Những kiến
nghị chính đáng của nhân dân thì anh
phải biến thành ý chí hành động của
mình, từ đó mới cùng Quốc hội có những
chính sách đúng.”
Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2016
(ngày 4 tháng 1)
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BĐD HỘI NCT TỈNH BÌNH THUẬN ĐƯỢC KHỐI THI ĐUA 8 ĐỀ NGHỊ
UBND TỈNH TẶNG CỜ DẪN ĐẦU KHỐI
ừa qua, Khối Thi đua 8 tại tỉnh Bình
Thuận tổ chức Hội nghị Tổng kết
phong trào thi đua yêu nước năm 2015.
Khối có 15 Hội thành viên, trong đó Hội
NCT được UBND tỉnh giao 5 nhiệm vụ
trong năm 2015 và đã thực hiện đạt, vượt
chỉ tiêu. Năm 2015 Hội NCT làm Trưởng
khối đã ban hành nhiều văn bản, thông
báo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện phong
trào thi đua yêu nước của các Hội thành

V

viên, tổ chức hội thảo về khuyến học,
khuyến tài. Qua bình bầu bỏ phiếu kín, kết
quả: BĐD Hội NCT được Khối đề nghị
UBND tỉnh Bình Thuận tặng Cờ dẫn đầu;
Hội Chữ thập Đỏ và Liên hiệp các Hội
KH&KT tỉnh được đề nghị tỉnh tặng Bằng
khen. Năm 2016, Hội Luật gia tỉnh được
bàn giao làm Trưởng khối.
Việt Quang / Người cao tuổi.2016.- Số 3 (ngày 6 tháng 1).- Tr.2

__________________________________

ĐỂ CÓ THÊM NHIỀU TÀU VƯƠN KHƠI XA, BÁM BIỂN
ình Thuận hiện đang đứng đầu cả
nước với việc giải ngân 19 hợp đồng
tổng số vốn vay tín dụng hơn 100 tỷ đồng
và đã có 17 tàu đánh cá đóng mới được
đưa vào hoạt động theo Nghị định
67/2014-NĐ-CP của Chính phủ bắt đầu
vươn khơi, đánh bắt xa bờ trong niềm vui
rất lớn của ngư dân.

B

Bình Thuận là tỉnh duyên hải có ngư
trường rất rộng, với khoảng 7.617 tàu
đánh cá, trong đó có khoảng 2.819 tàu cá
có công suất từ 90CV trở lên, tập trung tại
TP Phan Thiết, TX La Gi, huyện đảo Phú
Quý, huyện Tuy Phong, Bắc Bình…

Tàu cá Bình Thuận đóng mới theo Nghị định 67
hạ thủy ra khơi.

Giấc mơ về những con tàu sắt có
công suất lớn để đánh bắt xa bờ luôn
khao khát thường trực trong mỗi ngư dân,
nhưng với tài sản ít ỏi của ngư dân, không

thể đủ thế chấp để vay tiền tỷ đóng tàu.
Nghị định 67 ra đời cùng với nhiều chính
sách chủ trương khuyến khích, ưu đãi vốn
vay cho ngư dân đóng tàu vươn khơi bám
biển, đánh bắt xa bờ như một luồng không
khí mát mẻ đang lan tỏa trong ngư dân
với nhiều nỗi mừng vui, khấp khởi.
Ngư dân Châu Minh Cương ở huyện
đảo Phú Quý là một trong những chủ
nhân đầu tiên của tàu đóng mới 67, mang
số hiệu BTh 97479 TS. Anh vui mừng chia
sẻ: “Nhìn con tàu mới… vui đến mất ăn,
mất ngủ. Nhưng cũng bắt đầu lo. Phải cân
nhắc mọi thứ để có thể hoạt động đánh
bắt mang hiệu quả kinh tế cao hơn”. Tàu
đóng mới của anh, có công suất 500CV,
trị giá khoảng 5 tỷ đồng, dài 21,5m, rộng
5,65m, cao 2,65m do cơ sở đóng tàu
Hùng Hoa (Phường Phú Tài, TP Phan
Thiết) thi công trong 3 tháng. Thiết kế gồm
khoang máy, khoang neo và 8 khoang
chứa cá cùng các khu vực dành cho như
dân trên tàu nghỉ ngơi, ăn uống…
Tại TX La Gi cũng có nhiều chủ tàu
cá đóng mới theo Nghị định 67 do Ngân
hàng Agribank hỗ trợ vốn đóng tàu như
ngư dân Nguyễn Văn Quán ở phường
Phước Hội, ngư dân Võ Hạnh ngụ
phường Bình Tân với hai tàu hoạt động
nghề cá lưới rê xa khơi có công suất
750CV mỗi chiếc, vốn được vay cho mỗi
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tàu là 6,8 tỷ đồng/tàu, bằng 70% tổng giá
trị mỗi tàu. Ngư dân vui mừng khi làm chủ
những con tàu mới đóng hiện đại, công
suất lớn, có thể đánh bắt dài ngày trên
biển. Cùng với sự hỗ trợ của tàu dịch vụ
hậu cần nghề cá, tàu kiểm ngư, Biên
phòng, Cảnh sát biển… công việc khai
thác hải sản tại các ngư trường Hoàng
Sa, Trường Sa, Côn Đảo của ngư dân rất
an tâm, thuận lợi, tập trung cao và hứa
hẹn mang lại nhiều lợi nhuận hơn.
Để có thêm nhiều con tàu “67” vươn
khơi, đánh bắt xa bờ, Chính quyền địa
phương và ngân hàng cần sớm tháo gỡ
một số vướng mắc. Việc áp dụng chính
sách miễn thuế và hoàn thuế giá trị gia
tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp vẫn còn
bất cập gây tâm lý chưa yên tâm cho các
đối tượng tham gia chính sách. Kết quả
vay vốn lưu động và thực hiện chính sách
bảo hiểm vẫn còn thấp so với yêu cầu.
Mặt khác, một bộ phận ngư dân và
đối tượng tham gia chưa hiểu rõ, đầy đủ
__________________________________
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các chính sách, thiếu vốn đối ứng (30%),
cân nhắc về hiệu quả tham gia chương
trình. Để bảo đảm chỉ tiêu đề ra cho năm
2016 là phải tăng gấp đôi số tiền giải ngân
và số tàu đóng mới, các ngân hàng
thương mại Bình Thuận cần tăng cường
tiếp cận khách hàng để tư vấn và tạo điều
kiện cho vay, giải ngân vốn tín dụng theo
Nghị định 67, vừa đảm bảo đúng quy
định, phù hợp, đồng bộ với việc miễn
giảm thuế vừa bảo đảm thông thoáng cho
người dân.
UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu
UBND các huyện biển đảo, nhất là TP
Phan Thiết bên cạnh việc đẩy mạnh công
tác tuyên truyền, vận động ngư dân đăng
ký đóng mới, nâng cấp tàu cá, cần phải
chủ động rà soát, đề nghị đưa ra khỏi
danh sách đăng ký những trường hợp
không đảm bảo điều kiện quy định.
Nam Yên // http://cand.com.vn/ .2016 (ngày 2 tháng 1)

HUYỆN ĐỨC LINH (BÌNH THUẬN):
CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO
ăm 2015, Ban vận động Quỹ “Vì
người nghèo” huyện Đức Linh đã đề
ra kế hoạch phấn đấu vận động 700 triệu
đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” và thực
hiện các chương trình an sinh xã hội.

N

trong huyện đã vận động các tổ chức, cá
nhân trong và ngoài huyện đóng góp ủng
hộ quỹ trên 900 triệu đồng, đạt 130,48%
kế hoạch đề ra, xây dựng 25 căn nhà cho
hộ nghèo với kinh phí 865 triệu đồng; hỗ
trợ mua 958 thẻ Bảo hiểm y tế cho hộ cận
nghèo.
Ngoài ra từ nguồn Quỹ này, Ban vận
động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong
huyện còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà
động viên các hộ nghèo nhân dịp lễ, tết;
giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo về xây
dựng, sửa chữa nhà ở, trợ giúp khi đau
bệnh.

Trao nhà Đại đoàn kết ở Bình Thuận.

Mục tiêu chính là phát huy tinh thần
tương thân, tương ái trong cộng đồng,
góp phần chăm lo đời sống hộ nghèo, cận
nghèo. Quỹ “Vì người nghèo” các cấp

Văn Nhất, Văn Trúc //
http://daidoanket.vn/ .- 2016
(ngày 5 tháng 1)
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NHỮNG ĐIỂM SÁNG Ở BÌNH THUẬN
hìn lại 2 cuộc vận động “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
ở khu dân cư” và cuộc vận động “Ngày vì
người nghèo”- tiền thân của Cuộc vận
động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh và Chương trình
an sinh phúc lợi xã hội tại Bình Thuận đã
đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

xây dựng “Gia đình văn hoá”, kết quả bình
xét có trên 91% số hộ trong tỉnh được
công nhận danh hiệu này. Riêng trong
năm 2015, toàn tỉnh có 263.575
hộ/287.094 hộ trong toàn tỉnh đạt “Gia
đình văn hóa”, chiếm 91,8%.

Tuyên dương các mô hình điểm về “Khu dân
cư phòng, chống tội phạm” tại Tân Nghĩa Hàm Tân (Bình Thuận).

Năm 2015, có 563/705 thôn, khu phố
được công nhận “Thôn, khu phố văn hóa”,
chiếm tỷ lệ 79,85%. Đặc biệt, đã phát
động và công nhận 51/53 cơ sở thờ tự
văn hóa, 47/62 dòng tộc văn hóa.

N

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các
cấp trong tỉnh Bình Thuận đã tổ chức,
triển khai và phối hợp thực hiện nhiều
hoạt động thiết thực. Trong đó, Cuộc vận
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa ở khu dân cư” đã trải qua
20 năm với 3 tiêu chuẩn xây dựng “Gia
đình văn hoá”; 5 tiêu chí xây dựng “Thôn,
khu phố văn hoá”. Việc triển khai vận
động các hộ gia đình xây dựng “Gia đình
văn hoá” nhằm nêu cao trách nhiệm của
gia đình trong việc xây dựng và bồi dưỡng
các thành viên của mình có lối sống lành
mạnh, trung thực, nhân ái thủy chung, tôn
trọng kỷ cương phép nước, cần cù trong
lao động và học tập. Xây dựng gia đình
ấm no, hạnh phúc và có văn hóa, làm cho
gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người
và là tế bào lành mạnh của xã hội.
Theo bà Nguyễn Thị Lý - Phó Chủ
tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Thuận, nội
dung này đã được Ban công tác Mặt trận
ở thôn, khu phố thường xuyên quan tâm
thực hiện, được hệ thống Mặt trận từ tỉnh
đến cơ sở đưa vào tiêu chuẩn thi đua
hàng năm. Chính vì vậy, hàng năm đã có
trên 95% số hộ gia đình trong tỉnh đăng ký

Cùng với nội dung vận động nhân
dân xây dựng “Gia đình văn hoá”, Mặt
trận Tổ quốc các cấp đã triển khai tổ chức
tốt việc xây dựng “Thôn, khu phố văn hóa”
với 5 tiêu chí chủ yếu là: Đoàn kết giúp
nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm
nghèo; phát huy truyền thống uống nước
nhớ nguồn, tương thân tương ái; tổ chức
các hoạt động nhân đạo từ thiện; phát huy
và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
theo phương châm “dân biết, dân bàn,
dân làm, dân kiểm tra” …

Thông qua việc xây dựng thôn, khu
phố văn hoá đã củng cố, phát huy tốt tình
làng nghĩa xóm, truyền thống tương thân
tương ái, thực hiện tốt phong trào xoá đói
giảm nghèo và các phong trào thi đua yêu
nước khác. Trong đó, nổi bật là việc triển
khai có hiệu quả cuộc vận động “Ngày vì
người nghèo”. Năm 2015, Quỹ “Vì người
nghèo” các cấp trong tỉnh đã huy động
gần 10 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới 224 căn
nhà cho hộ nghèo, trị giá gần 6 tỷ đồng;
ngoài ra, Mặt trận và các hội, đoàn thể
thành viên đã vận động các doanh nghiệp,
các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã hỗ
trợ trực tiếp (không thông qua “Quỹ Vì
người nghèo”) 124 căn nhà cho đoàn
viên, hội viên nghèo, trị giá trên 3 tỷ
đồng…
Thông qua cuộc vận động, Mặt trận
đã phối hợp vận động nhân dân tham gia
xây dựng thiết chế văn hoá, tạo ra các
hoạt động văn hóa, thể thao lành mạnh.
Với phương châm “Nhà nước và nhân
dân cùng làm”, các khu dân cư trong tỉnh
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đã tích cực vận động nhân dân đóng góp
xây dựng Nhà văn hóa, trụ sở sinh hoạt
của thôn, khu phố. Đến nay, trong toàn
tỉnh đã có 458 nhà văn hoá thôn, khu phố
được nhân dân đóng góp xây dựng với
kinh phí hàng chục tỷ đồng, tiêu biểu cho
việc tổ chức xây dựng nhà văn hoá, trụ sở
thôn là huyện Hàm Thuận Bắc, với 100%
thôn, khu phố đều đã có nhà văn hóa,
điểm sinh hoạt của thôn, khu phố.
Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Lý cho
biết, trong năm 2015, thông qua chương
trình phối hợp với ngành Công an, cuộc
vận động đã đưa nội dung 3 giảm, vận
động toàn dân tham gia tố giác tội phạm,
phối hợp thực hiện cảm hóa người lầm lỗi
tái hòa nhập cộng đồng; duy trì và nhân
rộng các mô hình, loại hình câu lạc
bộ…Kết quả có trên 500 nguồn tin tố giác
tội phạm do nhân dân cung cấp; 317
trường hợp được cảm hóa giáo dục tại
cộng đồng, có trên 200 trường hợp tiến bộ
sau khi được giáo dục.
Một nét nổi bật của Cuộc vận động
là MTTQ các cấp đã phối hợp với ngành
__________________________________
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Văn hoá, Thể thao và Du lịch thống nhất
hướng dẫn việc tổ chức “Ngày hội Đại
đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư trong
toàn tỉnh vào dịp kỷ niệm Ngày Truyền
thống Mặt trận (18/11) hàng năm.
Bà Nguyễn Thị Lý chia sẻ, cuộc vận
động đã và đang tác động làm chuyển
biến nhận thức và hành động của các
tầng lớp nhân dân với phương châm:
“Toàn dân, toàn diện và lâu dài”; lấy địa
bàn dân cư (Thôn, khu phố) làm nơi thực
hiện, lấy nhu cầu của nhân dân làm động
lực, lấy sức dân chăm lo cuộc sống cho
dân. Với vai trò là trung tâm đoàn kết,
MTTQ các cấp trong tỉnh đã huy động
nguồn lực nhân dân thúc đẩy Cuộc vận
động gắn với các nội dung thi đua, các
phong trào hành động cách mạng sôi nổi
làm tiền đề để tiếp tục phát huy những giá
trị thiết thực và hiệu quả để thực hiện
thành công cuộc vận động mới: Toàn dân
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị
văn minh.
Văn Nhất/Đại đoàn kết.- 2016.- Số 5
(ngày 5 tháng 1).- Tr.5

GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO
TẠI BÌNH THUẬN
gày 15/1, Đoàn công tác Ủy ban các
vấn đề xã hội của Quốc hội đã làm
việc với tỉnh Bình Thuận về việc thực
hiện chính sách, pháp luật về giảm
nghèo giai đoạn 2013- 2015.

N

Từ năm 2013 đến nay, cùng với
các chính sách của Trung ương, Bình
Thuận đã có một số chính sách hỗ trợ
phù hợp với tình hình thực tế của địa
phương, nhất là chính sách hỗ trợ phát
triển sản xuất vùng đồng bào dân tộc
thiểu số, chính sách hỗ trợ nhà ở… Nhờ
đó, đời sống của người dân, nhất là
người nghèo đã được cải thiện. Trong 3
năm qua, trên địa bàn tỉnh đã có hơn 12
nghìn hộ thoát nghèo; đến nay toàn tỉnh
còn gần 7,5 nghìn hộ nghèo (tỷ lệ 2,1%)

và 11 nghìn hộ cận nghèo (chiếm tỉ lệ
3,13%).
Các dự án, chính sách giảm nghèo
được tỉnh thực hiện khá tốt, tạo điều
kiện thuận lợi cho các hộ nghèo trên địa
bàn phát triển sản xuất và tiếp cận các
dịch vụ xã hội cơ bản, nỗ lực vươn lên
thoát nghèo bền vững. Ngân hàng chính
sách xã hội đã giải ngân 630 tỷ đồng
cho hơn 32 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận
nghèo, hộ mới thoát nghèo vay các
chương trình ưu đãi để phát triển kinh
tế. Toàn tỉnh đã cấp hơn 171 nghìn thẻ
bảo hiểm y tế cho hộ nghèo và 68 nghìn
thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo.
Bên cạnh đó, các địa phương đã cấp
gần 5 nghìn ha đất cho các hộ thiếu đất
sản xuất, nhất là đồng bào dân tộc thiểu
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số; hỗ trợ xây dựng 800 căn nhà cho
các hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở…
Tuy nhiên, công tác giảm nghèo tại
Bình Thuận vẫn còn nhiều hạn chế, tỷ lệ
giảm nghèo chưa vững chắc, nguy cơ
tái nghèo còn cao, nhất là vùng đồng
bào dân tộc thiểu số.
Nhân dịp này, Bình Thuận đã kiến
nghị với Trung ương về một số nội dung
liên quan đến chính sách giảm nghèo
như: Cần điều chỉnh mức đầu tư xây
dựng cơ bản hạ tầng cho các xã đặc
biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển
và hải đảo từ 1 tỷ đồng/xã hiện nay lên 5
tỷ đồng/xã; đề nghị Chính phủ xem xét
điều chỉnh mức hỗ trợ nhà nước từ 70%
lên 85% mức phí bảo hiểm y tế đối với
hộ cận nghèo; nâng mức hỗ trợ tiền ăn
trưa cho trẻ em vùng khó khăn, vùng
dân tộc thiểu số bán trú nhằm duy trì tỷ
lệ trẻ đến lớp…
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Tại buổi làm việc, ông Đỗ Mạnh
Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn
đề xã hội Quốc hội đánh giá cao những
kết quả giảm nghèo của tỉnh Bình Thuận
trong 3 năm qua. Công tác giảm nghèo
ở Bình Thuận đã được sự quan tâm của
cấp ủy, chính quyền và huy động sự vào
cuộc của cả hệ thống chính trị. Bình
Thuận đã có nhiều cách làm hay, cần
được nhân rộng như: chính sách tín
dụng ưu đãi hộ nghèo, hộ cận nghèo và
hộ thoát nghèo; cấp thẻ bảo hiểm y tế
cho hộ cận nghèo; cấp đất sản xuất, nhà
ở… Trong thời gian tới, Bình Thuận cần
tiếp tục có sự chỉ đạo đồng bộ để đưa
chương trình giảm nghèo đa chiều đạt
hiệu quả; phát huy hơn nữa vai trò của
cấp xã trong việc xác định, theo dõi và
hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo...
Hồng Hiếu //
http://dangcongsan.vn/ .- 2016
(ngày 15 tháng 1)

__________________________________

CẢNH SÁT BIỂN CỨU TÀU CÁ BỊ NẠN
áng 2-1, tàu Cảnh sát biển 2010 (Bộ
Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) đã lai
dắt tàu BTH 96092 TS về đến cảng cá
Bình Thuận an toàn và bàn giao cho Bộ
đội biên phòng tỉnh.

S

Tàu cá BTh 96092 lúc gặp nạn trên biển Ảnh: Đ.Định

Trước đó, trong khi thực hiện
nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát
trên khu vực vùng biển Phú Quý, tàu
CSB 2010 (Hải đội 302 - Bộ Tư lệnh

Vùng Cảnh sát biển 3) nhận được lệnh
tìm kiếm, cứu nạn tàu cá của ngư dân
La Gi (Bình Thuận) bị chết máy, phá
nước, có nguy cơ chìm.
Ngay lập tức, tàu CSB 2010 đã đến
hiện trường, tiếp cận được tàu cá bị nạn
lúc 15g30 ngày 1-1 và lai kéo về bờ an
toàn. Tàu cá do ông Nguyễn Quốc
Trương (35 tuổi, ngụ xã Tân Tiến, thị
xã La Gi) làm thuyền trưởng. Lúc gặp sự
cố trên tàu có 9 thuyền viên. Tàu bị chết
máy, nước tràn vào ngập khoang máy,
mất khả năng điều khiển làm các ngư
dân hoảng sợ. Cán bộ chiến sĩ tàu Cảnh
sát biển 2010 đã động viên ngư dân,
cùng các ngư dân bơm nước ra khỏi tàu
và lai dắt tàu về đất liền.
Đ.Hà, Đ.Định // http://tuoitre.vn/ .2016 (ngày 2 tháng 1)
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TĂNG CƯỜNG 6 GIẢI PHÁP KÉO GIẢM TNGT
ng Huỳnh Ngọc Thanh, Chánh Văn
phòng Ban ATGT tỉnh Bình Thuận cho
biết: Trong thời gian tới để tiếp tục mục
tiêu kéo giảm TNGT, UBND tỉnh chú trọng
6 giải pháp trọng tâm.

Ô

quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm
TTATGT; Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ
biến pháp luật; Tăng cường TTKS và xử
lý vi phạm giao thông; Tổ chức giao thông
hợp lý và tăng cường xử lý, khắc phục
các vị trí tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT;
Xây dựng các phương án giảm thiểu thiệt
hại do TNGT gây ra.
Cũng theo ông Thanh, tại các cuộc
họp giao ban từng quý về công tác đảm
bảo TTATGT, đích thân chủ tịch UBND
tỉnh tham gia chỉ đạo các biện pháp tăng
cường công tác đảm bảo ATGT, đồng thời
biểu dương các huyện thực hiện tốt công
tác ATGT và phê bình những địa phương
để TNGT tăng cao.

Một đoạn QL1 qua Bình Thuận

Đó là: Nâng cao năng lực và ý thức
trách nhiệm; Nâng cao hiệu quả, hiệu lực
__________________________________

Vĩnh Phú //
http://www.baogiaothong.vn/ .- 2016
(ngày 19 tháng 1)

BĐBP BÌNH THUẬN TỔNG KẾT CÔNG TÁC BIÊN PHÒNG NĂM 2015
gày 7-1, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP
Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị Tổng
kết công tác Biên phòng năm 2015 và
triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí
Nguyễn Ngọc Hai, Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận dự và chỉ
đạo hội nghị.

N

Đại tá Dương Đình Hoàn, Chính ủy BĐBP Bình
Thuận ký phê duyệt nội dung thi đua của các
Cụm thi đua trong BĐBP tỉnh. Ảnh: Đình Phú

Năm 2015, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy
BĐBP Bình Thuận đã quán triệt và triển
khai đồng bộ các biện pháp công tác biên

phòng; chủ động tham mưu cho cấp ủy
chính quyền địa phương, phối hợp chặt
chẽ với các lực lượng, các ngành quản lý,
bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia
trên khu vực biên giới biển của tỉnh.
Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị luôn nêu
cao tình thần cảnh giác, chủ động nắm
chắc tình hình; thường xuyên tổ chức tuần
tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ người,
phương tiện hàng hóa ra vào, hoạt động
trên khu vực biên giới biển. Kịp thời phát
hiện và đấu tranh có hiệu quả với các loại
tội phạm, nhất là các đối tượng phạm tội
mua bán trái phép chất ma túy, vật liệu nổ,
góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật
tự an toàn xã hội.
Tuyên truyền, vận động nhân dân
tham gia “Tổ thuyền đoàn kết”, tích cực
vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ
quyền biển đảo, đồng thời chấp hành
nghiêm các qui định pháp luật khi hành
nghề trên biển, không xâm phạm vùng
biển các nước tiếp giáp. Tham mưu cho
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UBND tỉnh triển khai có hiệu quả Đề án
“Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật
cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới
biển, đảo” tại các địa phương.
Bên cạnh đó, BĐBP luôn là lực
lượng xung kích đi đầu trong thực hiện
nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm
cứu nạn trên biển. Trong năm 2015, đơn
vị đã tham gia cứu hộ, cứu nạn nhiều
trường hợp tàu cá ngư dân, khách du lịch
bị nạn trên vùng biển của tỉnh, được chính
quyền và nhân dân địa phương ghi nhận.
Quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của
trên, năm 2016, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy
BĐBP tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các
biện pháp công tác biên phòng; chủ động
nắm chắc tình hình, đấu tranh có hiệu quả
với các loại tội phạm, thực hiện tốt nhiệm
vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu
nạn trên biển; phối hợp chặt chẽ với cấp
uỷ, chính quyền địa phương, các lực
lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền an
ninh khu vực biên giới biển của tỉnh. Tập
trung xây dựng đơn vị vũng mạnh toàn
diện, xây dựng nề nếp chính quy. Xây
dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư
tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm
vụ trong tình hình mới.
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Phát biểu tại hội nghị, đồng chí
Nguyễn Ngọc Hai, Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận biểu
dương và ghi nhận những thành tích của
BĐBP tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ bảo
vệ chủ quyền an ninh khu vực biên giới
biển trong năm qua. Đồng chí bày tỏ
tin tưởng, năm 2016, lực lượng BĐBP tỉnh
sẽ phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên
trách, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ
quyền, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã
hội khu vực biên giới biển của tỉnh; thực
hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về
công tác Biên phòng; góp phần thiết thực
thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế, xã
hội, củng cố AN-QP của tỉnh ngày càng
vững mạnh.
Với những kết quả đạt được, năm
2015, BĐBP Bình Thuận được Bộ Tư lệnh
BĐBP tặng Cờ thi đua; 5 tập thể được
tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; nhiều
tập thể, cá nhân được tặng danh hiệu
Đơn vị Tiên tiến, Chiến sĩ Thi đua cơ sở
và Chiến sĩ Tiên tiến.
Đình Phú //
http://www.bienphong.com.vn/ .- 2016
(ngày 7 tháng 1)

__________________________________

GIÚP NHAU VƯỢT KHÓ, XÂY DỰNG HỘI VỮNG MẠNH
rò chuyện với chúng tôi, Trung úy
QNCN Trương Thị Lệ Hương, Chủ
tịch Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Bình
Thuận cho biết: “Để thực hiện tốt chỉ tiêu
xây dựng hội vững mạnh theo Nghị quyết
Đảng bộ Quân sự tỉnh thời gian qua, hội
phụ nữ gặp không ít khó khăn. Nguyên
nhân do hoạt động của hội chưa đều,
cùng với đó, đội ngũ ban chấp hành chưa
phát huy tốt vai trò năng động, sáng tạo
của hội viên. Mặt khác, hoàn cảnh không
ít chị em còn gặp nhiều khó khăn, lại bị
tác động mặt trái kinh tế thị trường, tệ nạn
xã hội… nên các phong trào thi đua của
hội vẫn chưa đạt được kết quả như mong
muốn”.

T

Đơn vị có 42 hội viên phụ nữ, chủ
yếu đảm nhiệm công việc văn thư, bảo

mật, lưu trữ, nuôi quân... Khắc phục hạn
chế, nhằm hoàn thành tốt chỉ tiêu nghị
quyết, ban chấp hành hội đã tham mưu
với Bộ CHQS tỉnh khảo sát, thẩm định xây
dựng Phong trào “Phụ nữ giúp nhau vượt
khó”. Theo đó, mỗi hội viên tự nguyện tiết
kiệm 100.000 đồng/tháng đóng góp xây
dựng quỹ cho hội viên nghèo vay phát
triển kinh tế không tính lãi. Kết hợp với hỗ
trợ kinh phí của cấp trên, hai năm qua, hội
đã cho 6 lượt hội viên nghèo vay vốn. Để
có kinh nghiệm sản xuất, hội phối hợp với
các đoàn thể địa phương tổ chức tập
huấn, bồi dưỡng kỹ thuật...
Đến thăm gia đình chị Phan Thị
Hồng, nhân viên văn thư Phòng Chính trị
Bộ CHQS tỉnh, ngụ ở xã Hàm Chính (Hàm
Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận), chúng tôi
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chứng kiến gia đình có vườn thanh long
gần 3ha xanh tốt. Chị Hồng tâm sự, trước
đây do thiếu vốn, gia đình tôi chủ yếu
trồng khoai, ngô…Việc chăm sóc vất vả,
năng suất lại thấp, nên kinh tế gia đình rất
khó khăn. Đầu năm 2013, được các cấp
hội cho vay 20 triệu đồng không tính lãi và
tập huấn hướng dẫn kỹ thuật, gia đình
mạnh dạn đầu tư thí điểm trồng 300 trụ
thanh long. Đến năm 2014, vụ thanh long
đầu tiên cho lãi 32 triệu đồng. Thấy hiệu
quả kinh tế, công việc phù hợp điều kiện
công tác, gia đình quyết định trồng 600 trụ
thanh long, xen canh một số cây hoa màu
khác. Năm 2015, trừ chi phí, lãi gần 50
triệu đồng. Kinh tế gia đình chị Hồng dần
ổn định. Chị vận động nhiều người cùng
thực hiện.

Có nguồn vốn hội phụ nữ hỗ trợ, gia
đình Trung úy QNCN Võ Thị Phen, ngụ xã
Ngũ Phụng (huyện đảo Phú Quý), nhân
viên văn thư Ban CHQS huyện đảo Phú
Quý mở tiệm sửa xe, hàn, tiện, giúp
chồng có việc làm ổn định, thu nhập
khoảng 6 triệu đồng/tháng.

Đại diện Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận
và Ban Phụ nữ Quân khu 7 thăm, tặng quà gia
đình chính sách trên địa bàn.

Hiển Thỉnh // http://www.qdnd.vn/
.- 2016 (ngày 16 tháng 1)

Trong quá trình thực hiện, hội
thường xuyên tổ chức thăm, chia sẻ kinh
nghiệm sản xuất, yêu cầu hội viên nêu
cao trách nhiệm trong công tác hội, chấp
hành nghiêm kỷ luật. Hội còn tổ chức
nhiều hoạt động như giao lưu văn nghệ,
giáo dục truyền thống; phối hợp các ban,
ngành khám bệnh cấp thuốc cho người
dân, tặng quà gia đình chính sách...
Đánh giá cách làm này, Trung tá
Nguyễn Thị Điệp, Trưởng ban Phụ nữ
Quân khu 7 cho biết: “Từ kinh nghiệm của
Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận,
Hội Phụ nữ Quân khu cũng chỉ đạo, rút
kinh nghiệm, nhân rộng cách làm sáng
tạo”. Với nhiều biện pháp, cách làm sáng
tạo, công tác hội ngày càng đi vào nền
nếp, hoàn thành tốt chỉ tiêu nghị quyết của
Đảng, liên tục nhiều năm liền, Hội Phụ nữ
Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận đạt vững
mạnh, được cấp trên khen thưởng.

_________________________________

MỘT NĂM THẮNG LỢI CỦA NGƯ DÂN ĐẢO PHÚ QUÝ
ăm 2015, hoạt động đánh bắt hải sản
của ngư dân huyện đảo Phú Quý, tỉnh
Bình Thuận đạt hiệu quả cao nhờ thời tiết
thuận lợi, giá dầu giảm.
Chính sách hỗ trợ của Nhà nước
cũng như việc mạnh dạn đầu tư tàu công
suất lớn vươn khơi xa cho ngư dân địa
phương đã góp phần giúp cho ngư dân
huyện đảo có cuộc sống ổn định hơn.
Thôn Phú Long, xã Long Hải, huyện
đảo Phú Quý là nơi có nhiều ngư dân
chuyên đánh bắt hải sản ở khu vực quần
đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Cũng
như nhiều ngư dân khác ở đây, anh Đặng

N

Minh Diên - chủ tàu BTh 96777 rất phấn
khởi khi nói về công việc làm ăn của gia
đình trong năm qua.
Con tàu công suất 450CV của anh
với 20 thuyền viên đã có 6 chuyến đi
Trường Sa. Mỗi chuyến đi hơn 1 tháng,
trung bình đánh bắt được 7 tấn hải sản có
giá trị như: cá hồng, cá mú, cá mó và
mực... Trừ các chi phí, trong năm 2015,
gia đình anh Diên thu về khoảng 700 triệu
đồng.
“Năm vừa qua, thời tiết rất thuận lợi.
Anh em làm ở ngoài đó thì như mọi năm
làm được chừng 5 chuyến, nhưng năm
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nay nhờ thời tiết thuận làm được 6
chuyến, có người làm được 7 chuyến” –
anh Minh Diên cho biết.

Ngư Đặng Minh Diên (xã Long Hả) cho biết,
trong năm 2015 đã đi được 6 chuyến Trường
Sa

Với con tàu 350CV, ngư dân Tạ Văn
Sang ở xã Long Hải, huyện đảo Phú Quý
cũng đánh bắt ở vùng biển Trường Sa và
Nhà giàn DK1. Hầu hết các chuyến biển
của anh đều thuận lợi và đạt sản lượng
khá. Cá bán được với giá cao, trong khi
đó giá dầu diesel từ trên 20.000 đồng
giảm xuống còn từ 13.000 đến 16.000
đồng/lít, nên hiệu quả kinh tế mang lại cho
mỗi chuyến đánh bắt khá cao. Lợi nhuận
mang về trong năm qua được gần 500
triệu đồng.
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Đó là số tiền không nhỏ đối với bà con
ngư dân.
Năm 2015, huyện đảo đóng mới
thêm 22 tàu cá công suất lớn, nâng tổng
số tàu thuyền toàn đảo lên trên 1.200
chiếc, với tổng công suất 103.800 CV.
Các đội tàu đánh bắt xa bờ và tàu dịch vụ
thu mua, hậu cần nghề cá bám biển dài
ngày làm ăn ngày càng hiệu quả.
Theo Ủy ban nhân dân huyện Phú
Quý, tổng sản lượng khai thác hải sản
trong năm 2015 của huyện đạt hơn
25.000 tấn, vượt kế hoạch đề ra hơn
1.000 tấn. Sản lượng lớn, giá cá cao,
nhưng giá dầu rẻ hơn nên ngư dân huyện
đảo tăng thêm nguồn thu nhập, an tâm
bám biển.
Ông Nguyễn Văn Linh, Phó Chủ tịch
Ủy ban nhân dân huyện đảo Phú Quý cho
biết, huyện luôn xác định khai thác hải sản
là ngành kinh tế chủ lực. Địa phương sẽ
tiếp tục tuyên truyền, vận động và chỉ đạo
các ngành liên quan để làm sao tạo mọi
điều kiện cho ngư dân được đánh bắt xa
bờ.

Các ngư dân đảo Phú Quý vá lưới sau chuyến
đánh bắt hải sản
Một tàu cá vừa hoàn thành chuyến đánh bắt trở
về đảo Phú Quý

Ngư dân Tạ Văn Sang nói: “Nói
chung năm nay giá dầu rẻ, bà con cũng
kiếm thêm được. Còn như mọi năm, giá
dầu cao quá, bà con không làm ăn được”.
Hiện nay, ngư dân đánh bắt ở các
vùng biển xa được hưởng lợi từ Quyết
định 48 của Chính phủ thông qua việc hỗ
trợ tiền dầu. Cứ mỗi năm, 1 tàu có công
suất khoảng 450CV ở huyện đảo Phú Quý
được Nhà nước hỗ trợ 300 triệu đồng cho
tối đa 4 chuyến đánh bắt ở vùng biển xa.

Cùng với tiếp cận chính sách 67
cũng như Quyết định 48 về hỗ trợ tiền dầu
sẽ tạo điều kiện cho ngư dân bám biển,
vươn khơi xa, đặc biệt là đánh bắt khu
vực Trường Sa và Nhà giàn DK1.
Một năm khai thác hải sản thắng lợi,
ngư dân huyện đảo Phú Quý sẽ có một
cái Tết Bính Thân sung túc hơn. Họ phấn
khởi chuẩn bị cho những chuyến biển tiếp
theo trong năm mới ngay sau Tết Nguyên
đán.
Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2016
(ngày 16 tháng 1)
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TẬP HUẤN KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG CHỐNG DI CƯ TRÁI PHÉP
TẠI BÌNH THUẬN
rong hai ngày 18 và 19-1, Bộ Chỉ huy
BĐBP tỉnh Bình Thuận phối hợp với
Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Việt Nam
tổ chức Lớp tập huấn kỹ năng truyền
thông cộng đồng về phòng chống di cư
trái phép từ Việt Nam sang Ô-xtrây-li-a
bằng tàu thuyền tại thị xã La Gi. Tham gia
lớp tập huấn có 30 học viên là cán bộ của
các phường, xã, các cơ quan đoàn thể
của thị xã La Gi và Đồn BP Phước Lộc.

T

lượng chức năng Ô-xtrây-li-a bắt giữ, sau
đó trao trả cho Việt Nam.
Để ngăn chặn và chấm dứt các hành
vi vi phạm trên, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Tổ
chức IOM và UBND thị xã La Gi phối hợp
tổ chức chiến dịch truyền thông trong
cộng đồng tại thị xã. Trong đó, trang bị
cho đội ngũ cán bộ tại các phường, xã
như Hội phụ nữ, Mặt trận, Đoàn Thanh
niên, các nhà trường…những kỹ năng,
phương pháp tổ chức truyền thông.
Từ đó, giúp người dân nhận thức
đầy đủ về việc di cư trái phép đến đất
nước Ô-xtrây-li-a bằng tàu thuyền không
những là hành vi vi phạm pháp luật mà
còn gặp rất nhiều rủi ro, nguy hiểm, đe
dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng,
thiệt hại về kinh tế của chính những người
tham gia.

Các học viên đang nghe giảng viên của IOM
trình bày các nội dung. Ảnh: Đỗ Đình Phú

Năm 2015, trên địa bàn thị xã La Gi,
tỉnh Bình Thuận đã xảy ra 2 vụ/2
thuyền/92 người dân di cư trái phép
bằng đường biển đến Ô-xtrây-li-a và bị lực

Chương trình là một trong những
chuỗi hoạt động của công tác phòng
chống di cư trái phép sang Ô-xtrây-li-a mà
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và tổ chức IOM
đang phối hợp triển khai thực hiện.
Đình Phú //
http://www.bienphong.com.vn/ .- 2016
(ngày 20 tháng 1)
__________________________________

BĐBP BÌNH THUẬN TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ
QUÂN ĐỘI LẦN THỨ X
áng 21-1, Đảng ủy BĐBP tỉnh Bình
Thuận tổ chức Hội nghị quán triệt, học
tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại
hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X,
nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho các đồng chí là
Đảng ủy viên, Bí thư, Phó Bí thư các chi,
đảng bộ cơ sở; cán bộ, đảng viên khối Cơ
quan Biên phòng tỉnh.

S

Đại tá Dương Đình Hoàn, Bí thư Đảng ủy,
Chính ủy BĐBP tỉnh triển khai Nghị quyết tại
hội nghị. Ảnh: Đình Phú

Tại hội nghị, Đại tá Dương Đình
Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP
tỉnh đã quán triệt, phổ biến những nội
dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại
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biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, nhiệm
kỳ 2015 - 2020.
Đảng ủy BĐBP tỉnh cũng đã quán
triệt và triển khai chương trình công tác
toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội
đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XIV.
Qua hội nghị, giúp cho cấp ủy, chỉ
huy các cấp và mọi cán bộ, đảng viên,
quần chúng nhận thức đầy đủ những
thành tựu, kết quả nổi bật của nhiệm vụ
quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng
__________________________________
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bộ Quân đội nhiệm kỳ 2010 - 2015;
phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm
kỳ 2015 - 2020; tạo sự thống nhất trong
nhận thức và hành động, nâng cao ý thức
trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và mọi
quân nhân trong triển khai thực hiện thắng
lợi nghị quyết đại hội.
Đình Phú //
http://www.bienphong.com.vn/ .- 2016
(ngày 21 tháng 1)

BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 7 THĂM, CHÚC TẾT BĐBP BÌNH THUẬN
gày 28-1, đoàn công tác Bộ Tư lệnh
Quân khu 7 do Thiếu tướng Nguyễn
Minh Hoàng, Phó Chính ủy Quân khu, làm
trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cán
bộ, chiến sỹ BĐBP Bình Thuận nhân dịp
Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

N

nhiệm vụ năm 2015. Theo đó, BĐBP tỉnh
đã bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh
khu vực biên giới biển tỉnh Bình Thuận;
phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các
ban ngành địa phương tích cực tham gia
phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc
phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính
trị, trật tự an toàn xã hội; đơn vị bảo đảm
an toàn về mọi mặt…
Sau khi nghe đơn vị báo cáo, thay
mặt bộ Tư lệnh Quân khu 7, Thiếu tướng
Nguyễn Minh Hoàng chúc toàn thể cán
bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh đón xuân vui tươi,
lành mạnh, đoàn kết; phát huy những
thành tích đã đạt được hoàn thành tốt
nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền khu vực biên
giới biển.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng chúc Tết và
tặng quà cho đơn vị. Ảnh: Đình Phú

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy,
Bộ chỉ huy, Đại tá Dương Đình Hoàn,
Chính ủy BĐBP tỉnh, báo cáo với đoàn
công tác một số kết quả trong thực hiện
__________________________________

Đình Phú //
http://www.bienphong.com.vn/ .- 2016
(ngày 28 tháng 1)

HUẤN LUYỆN GIỎI, DÂN VẬN TỐT
hào mừng Đại hội XII của Đảng, cán
bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Bình
Thuận đang nỗ lực thực hiện phong trào
thi đua “mừng Xuân, dâng Đảng”, dấy lên
khí thế sôi nổi tại các cơ quan, đơn vị. Đại
tá Phạm Văn Long, Chính ủy Bộ CHQS
tỉnh cho biết: “Nội dung trọng tâm trong

C

đợt thi đua này, chúng tôi xác định đẩy
mạnh tuyên truyền vai trò lãnh đạo của
Đảng, kết quả các kỳ đại hội và những
thành tựu nổi bật của đất nước để nâng
cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ,
chiến sĩ thực hiện hiệu quả nhiệm vụ huấn
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luyện, SSCĐ, lập thành tích xây dựng đơn
vị”.

hiệp đồng nhuần nhuyễn, làm chủ tình
huống, không để bị động, bất ngờ.

Trước khi triển khai đợt thi đua cao
điểm, bộ CHQS tỉnh chỉ đạo cơ quan
chính trị kiểm tra, bổ sung hệ thống loa
truyền thanh nội bộ để tuyên truyền đều
đặn về Đảng theo định hướng của quân
khu và của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; tổ
chức tuyên truyền lưu động ở nơi công
cộng tạo sự đồng thuận trong cán bộ,
chiến sĩ và nhân dân. Cùng với đó, các
đơn vị phấn đấu thực hiện thắng lợi chỉ
tiêu thi đua huấn luyện giỏi, SSCĐ cao,
thể hiện trong việc luyện tập, duy trì nền
nếp chính quy và khả năng cơ động thực
hiện nhiệm vụ. Có mặt tại Đại đội 5,
Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh, chúng
tôi chứng kiến các chiến sĩ trinh sát đang
tích cực luyện tập bảo vệ mục tiêu trọng
yếu trên địa bàn. Động tác trèo tường,
vượt bờ bao nhanh nhẹn, chuẩn xác, các
hướng, mũi áp sát mục tiêu triển khai đội
hình, sẵn sàng đợi lệnh. Đại úy Trương Lê
Anh Vũ, Đại đội trưởng, chia sẻ: “Trong
đợt thi đua chào mừng Đại hội lần thứ XII
của Đảng, với chức năng, nhiệm vụ của
đơn vị trinh sát, chúng tôi tăng cường
phương án xử lý tình huống, bảo vệ an
toàn các mục tiêu trọng yếu được phân
công”. Trước mỗi buổi luyện tập, chỉ huy
đại đội quán triệt rõ tầm quan trọng của
nhiệm vụ để chiến sĩ xác định quyết tâm,
__________________________________

Khí thế thi đua lập công dâng Đảng
còn thấy ở các đơn vị dân quân thường
trực. Từ tác phong mang mặc đến duy trì
chế độ huấn luyện, tuần tra, canh gác,
anh em đều bảo đảm nghiêm túc. Đồng
chí Lại Văn Thành, Chỉ huy trưởng Ban
CHQS thị trấn Ma Lâm (huyện Hàm
Thuận Bắc) cho biết: “Cùng với giáo dục
tư tưởng, xây dựng thái độ, động cơ thi
đua trong thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi tổ
chức lực lượng trực nghiêm túc, bám nắm
địa bàn; tăng cường huấn luyện tiểu đội
dân quân cơ động theo phương án tác
chiến đã được phê duyệt. Ban CHQS
tham mưu cho UBND thị trấn thăm hỏi,
tặng quà gia đình chính sách, người có
công, các cơ sở tôn giáo, kết hợp tuyên
truyền chủ trương, chính sách của Đảng,
góp phần tạo không khí phấn khởi, sự
đồng thuận cao trong nhân dân trước sự
kiện chính trị đặc biệt của đất nước”…
Bằng những việc làm thiết thực, cụ
thể, LLVT tỉnh Bình Thuận đang hướng về
đại hội với tình cảm, niềm tin và kỳ vọng
lớn vào thành công của đại hội trong mùa
xuân mới.
Hoàng Thanh, Duy Thỉnh /
Quân đội nhân dân.- 2016.- Số 19688
(ngày 25 tháng 1).- Tr.2

LỰC LƯỢNG CSGT TỈNH BÌNH THUẬN:
ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG DỊP TẾT
uy động tối đa lực lượng, phương tiện
kỹ thuật triển khai đồng bộ các biện
pháp nhằm kiềm chế và làm giảm TNGT;
tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát,
xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm
về TTATGT; kiềm chế và giảm thiểu
TNGT liên quan đến rượu, bia trong dịp
Tết Nguyên đán… Đó là quan điểm chỉ
đạo xuyên suốt trong năm qua của lực
lượng CSGT tỉnh Bình Thuận. Kết quả thu
được cho quá trình này là số vụ TNGT
giảm so với cùng kỳ năm ngoái trên cả 3
mặt chỉ số.

H

Giao thông thuận lợi hơn
Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Hồ
Ngọc Châu – Đội trưởng đội CSGT số 2
phụ trách đảm bảo TTATGT trên khu vực
tuyến QL 1A đoạn từ km 1651 thuộc thị
trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình đến km
1718 xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận
Nam, cho biết: Trong năm nay, tình hình
TTATGT trên địa bàn quản lý của Đội
thuận lợi hơn rất nhiều so với các năm
trước, do một số công trình giao thông
trọng điểm đã được đưa vào khai thác,
tuyến QL 1A cũng đã nâng cấp sữa chữa
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xong. Với những thuận lợi về cơ sở hạ
tầng kỹ thuật, Tết năm nay việc đi lại của
người dân chắc chắn sẽ thuận lợi hơn, an
toàn hơn. “Cũng như trong năm nay, với
những phương án, kế hoạch được lãnh
đạo chỉ đạo, chúng tôi đã tổ chức công tác
TTHS – XLVP 24/24, luôn chủ động có
phương án, kế hoạch và những giải pháp
cụ thể cho từng tình huống xảy ra. Theo
đó, chúng tôi cũng kiên quyết xử lý
nghiêm đối với phương tiện, người điều
khiển phương tiện có hành vi gây mất
TTATGT. Hy vọng rằng, dịp Tết này người
dân đi lại qua địa bàn tỉnh Bình Thuận
được thuận tiện hơn, an toàn hơn”, Thiếu
tá Châu chia sẻ.
Năm 2015, Đội CSGT số 2 đạt thành
tích xuất sắc khi là 1 trong những Đơn vị
Quyết thắng của Phòng, được Chủ tịch
UBND tỉnh tặng bằng khen về công tác
đảm bảo TTATGT.
Tích cực chủ động đối phó với
khó khăn
Tuyến đường bộ dài gần 53km, đi
qua địa bàn 2 huyện Hàm Thuận Nam và
Hàm Tân bắt đầu từ ranh giới tỉnh Đồng
Nai đến trạm thu phí Sông Phan là tuyến
đường được trạm CSGT Hàn Tân đặc biệt
chú trọng. Theo đó, Trạm CSGT Hàn Tân
đã huy động tối đa lực lượng, phương
tiện, thiết bị kỹ thuật để triển khai đồng bộ
các biển pháp đảm bảo TTATGT nhằm
kiềm chế, làm giảm TNGT trên địa bàn
thuộc sự quản lý, phục vụ tốt hoạt động đi
lại của nhân dân trong năm, đặc biệt là
các dịp lễ tết. Biện pháp chính là tăng
cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý
nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT.
__________________________________
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Trong đó, đối tượng cần tập trung kiểm
tra, xử lý là người điều khiển xe ô tô chở
khách, ô tô vận tải hàng hóa, xe máy; phát
hiện, xử lý triệt để các hành vi vi phạm là
nguyên nhân trực tiếp gây ra TNGT và ùn
tắc giao thông như chạy quá tốc độ, đi
không đúng phần đường, làn đường,
tránh, vượt sai quy định, chở hàng quá
khổ, quá tải, chở quá số người quy định,
chở vật liệu để rơi vãi; đón trả khách
không đúng nơi quy định; người ngồi trên
xe máy, mô tô không đội mũ bảo hiểm
hoặc đội mũ bảo hiểm cài quai không
đúng quy cách; không chấp hành hiệu
lệnh của đèn tín hiệu điều khiển giao
thông, lạng lách, đánh võng. Đặc biệt xử
lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm về
nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện
cơ giới tham gia giao thông.
Để thực hiện đạt hiệu quả cao nhất
nhiệm vụ công tác đảm bảo TTATGT
trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân
năm 2016. Trạm CSGT Hàm Tân chủ
trương tăng cường công tác đảm bảo
TTATGT trong dịp trước, trong và sau Tết,
nhất là việc kiểm tra, xử lý các vi phạm
quy định về tải trọng xe. Bên cạnh đó,
trạm chủ động phối hợp với các phòng
chức năng khác để thành lập các tổ công
tác tuần tra kiểm soát giao thông nhằm kịp
thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường
hợp vi phạm gây mất TTATXH và
TTATGT, kịp thời trấn áp các hành vi vi
phạm pháp luật tại các địa bàn trọng
điểm.
Đức Phong / Nhà báo và công
luận.- 2016.- Số 6+7+8 (ngày 5 tháng 2
đến ngày 25 tháng 2).- Tr.74

CÔNG NHẬN 4 XÃ ĐẢO THUỘC TỈNH BÌNH THUẬN
hủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết
định công nhận 4 xã gồm: Xã Tam
Thanh, xã Ngũ Phụng, xã Long Hải thuộc
huyện Phú Quý và xã Phước Thể thuộc
huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận là xã
đảo.
Các xã đảo nêu trên được thực hiện
chính sách ưu đãi đối với xã đảo theo quy

T

định hiện hành. Theo Quyết định của Thủ
tướng Chính phủ, để được công nhận xã
đảo phải đáp ứng đủ 2 tiêu chí: 1- Có diện
tích tự nhiên là đảo theo quy định tại Điều
19 Luật biển Việt Nam năm 2012; 2- Có
người dân định cư hoặc lực lượng vũ
trang đóng quân trên đảo.
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Đồng thời, đơn vị hành chính cấp xã
được công nhận là xã đảo phải có 1 trong
3 điều kiện sau: 1- Là đơn vị hành chính
cấp xã thuộc đơn vị hành chính cấp huyện
đã được công nhận là huyện đảo; 2- Có
toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của
xã ở trên đảo; 3- Có một phần diện tích tự
nhiên là đảo ở trên biển (xã có đảo ở trên
biển) và trên đảo có người dân định cư
hoặc lực lượng vũ trang đóng quân.
Các xã đảo được công nhận theo
quy định nêu trên thì Ủy ban nhân dân
cấp huyện có xã đảo căn cứ Quyết định
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số 568/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch
phát triển kinh tế đảo Việt Nam đến năm
2020 để xây dựng Dự án phát triển kinh tế
- xã hội của xã trình cấp có thẩm quyền
phê duyệt theo quy định, bảo đảm phù
hợp với tình hình thực tế và ngân sách
của địa phương; đồng thời được thực
hiện các chính sách ưu đãi liên quan khác
do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban
hành đối với xã đảo.
Chí Kiên // http://baochinhphu.vn/ .2016 (ngày 29 tháng 1)

__________________________________

BÌNH THUẬN THU HỒI 13 DỰ ÁN CHẬM TRIỂN KHAI
gày 25/1, UBND tỉnh Bình Thuận cho
biết, đã ra quyết định thu hồi 13 dự án
chậm triển khai trên địa bàn trong năm
2015 gồm: 6 dự án du lịch, 4 dự án công
nghiệp, 1 dự án nông lâm nghiệp và 2 dự
án thương mại. Đây là những dự án đã
được UBND tỉnh cấp phép nhưng qua thời
gian dài không triển khai xây dựng.
Trong năm 2015, Sở KH – ĐT tỉnh
Bình Thuận chủ động phối hợp với Thanh
tra tỉnh rà soát dự án chậm triển khai theo
chỉ đạo của UBND tỉnh. Đến nay trên địa
bàn tỉnh còn 190 dự án chưa triển khai;
trong đó, 86 dự án vướng đền bù giải tỏa,
20 dự án thiếu năng lực tài chính, 47 dự
án không có đường vào và cơ sở hạ tầng
chưa thuận lợi…
___________________________________

N

Nguyên nhân chính khiến các dự án
triển khai chậm trong thời gian qua là
công tác đền bù giải phóng mặt bằng gặp
nhiều khó khăn, kéo dài do việc xác định
tính pháp lý nguồn gốc đất. Có những dự
án chỉ vướng đền bù một phần nhưng
không đền bù được, ảnh hưởng đến cả
dự án.
Tính đến đầu năm 2016, có 1.160 dự
án đầu tư trong và ngoài nước đã đầu tư
tại Bình Thuận với tổng vốn khoảng 7 tỷ
USD.
Nguyễn Thanh/
Nông nghiệp Việt Nam.- 2016.- Số 18
(ngày 26 tháng 1).- Tr.2

XÂY DỰNG NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI 66 TRIỆU USD
BND tỉnh Bình Thuận vừa chấp thuận
cho Công ty TNHH Power Plus
Doosung Vina đầu tư dự án Nhà máy điện
mặt trời Tuy Phong, tại xã Vĩnh Hảo,
huyện Tuy Phong công suất thiết kế
30MW, tổng mức đầu tư khoảng 1.454 tỷ
đồng (tương đương khoảng 66 triệu
USD).
Đây sẽ là dự án sản xuất điện bằng
năng lượng mặt trời đầu tiên ở tỉnh Bình
Thuận, dự kiến tháng 6/2016 sẽ triển khai
xây dựng và vận hành trong năm 2017.

U

Nhà máy được đấu nối vào hệ thống
lưới điện quốc gia qua đường dây 110kV
mạch kép, có chiều dài 1,25 km và trạm
biến áp 22/110kV 40MVA.
Ngoài việc bổ sung thêm nguồn
năng lượng sạch cho hệ thống điện lưới
quốc gia, Nhà máy điện mặt trời Tuy
Phong sẽ góp phần phát triển kinh tế xã
hội của huyện Tuy Phong.
Nam Yên // http://cand.com.vn/ .- 2016
(ngày 27 tháng 1)
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CẤM KHAI THÁC SÒ LÔNG
ở NN&PTNT Bình Thuận vừa có
thông báo cấm khai thác sò lông trên
toàn vùng biển của tỉnh từ ngày 20/1/2016
- 31/3/2016.

S

Theo đó, trong thời gian cấm khai
thác, các tổ chức, cá nhân không được
thu mua, vận chuyển, chế biến và kinh
doanh sò lông.
Sở NN&PTNT giao trách nhiệm cho
Chi cục Thủy sản phối hợp chặt chẽ với
Phòng NN&PTNT, Phòng Kinh tế các
huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã,
__________________________________

phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ
biến sâu rộng đến ngư dân, các tổ chức,
cá nhân hoạt động khai thác, thu mua,
vận chuyển, chế biến và kinh doanh sò
lông biết để thực hiện. Mặt khác, phối hợp
chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng,
Công an và UBND các địa phương tăng
cường công tác kiểm tra; tổ chức tuần tra,
kiểm soát, kiên quyết xử lý các trường
hợp vi phạm.
M.A / Nông thôn ngày nay.- 2016.Số 20 (ngày 23 tháng 1).- Tr.10

THANH LONG SẤY KHÔ SẮP SANG HÀN QUỐC

H

TX Phan Long (TP. Phan Thiết, tỉnh
Bình Thuận) đang chuẩn bị xuất khẩu lô
hàng thanh long sấy khô đầu tiên sang thị
trường Hàn Quốc.

Sản phẩm thanh long sấy khô của HTX Phan
Long chuẩn bị được xuất khẩu sang thị trường
Hàn Quốc. Ảnh: T.H

Ông Trương Lương – Chủ nhiệm HTX
Phan Long cho biết, cách đây 2 tháng, đoàn
thương nhân Hàn Quốc đã sang thăm và
kiểm tra chất lượng sản phẩm thanh long
tươi và sản phẩm sấy khô của HTX. Đồng
thời, Phan Long cũng đã gửi lô hàng mẫu
thanh long sấy khô sang Hàn Quốc để chào
hàng.
“Nếu không có gì thay đổi, chúng tôi
sẽ chính thức xuất khẩu thanh long sấy
khô sang thị trường Hàn Quốc trong quý
đầu năm nay. Chúng tôi đang chờ một số

thủ tục hoàn tất hợp đồng của phía đối tác”ông Lương phấn khởi cho biết.
Cũng
theo
ông
Lương,
sản
phẩm thanh long sấy khô của HTX Phan
Long được sản xuất bằng dây chuyền sấy
chân không hiện đại, hệ thống nhà máy
được đầu tư với giá trị gần 1 tỷ đồng. Năng
suất sản xuất thành phẩm khoảng 35kg
khô/ca. Để có được 1kg thanh long sấy khô
cần 12 - 14kg thanh long tươi.
“Do sấy theo công nghệ sấy chân
không cấp đông, hay còn gọi là sấy thăng
hoa cấp đông nên thanh long sấy giữ được
gần như nguyên vẹn màu sắc, mùi vị đặc
trưng của sản phẩm. Phan Long cũng
không sử dụng bất cứ phụ gia nào nên sản
phẩm khá được thị trường ưa chuộng”- ông
Lương cho biết thêm.
Mặc dù còn khá mới mẻ so với thị
trường nhưng nhờ tích cực quảng bá, giới
thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng, đến
nay, thanh long sấy khô của HTX Phan
Long đã có một số đơn hàng xuất khẩu định
kỳ sang Anh, Mỹ và một số thị trường Trung
Đông.
Hiện thanh long ruột trắng sấy khô
thành phẩm được bán với giá 420.000
đồng/kg, trong khi thanh long sấy khô ruột
đỏ có giá đến 520.000 đồng/kg.
Thuận Hải // http://danviet.vn/ .- 2016
(ngày 12 tháng 1)
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II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC

9 ĐỊA ĐIỂM BẮN PHÁO HOA MỪNG GIAO THỪA BÍNH THÂN 2016
Ở BÌNH THUẬN
BND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản
chỉ đạo việc bắn pháo hoa mừng
Đảng, mừng Xuân Bính thân 2016.

U

9 địa điểm bắn pháo hoa giao thừa
tại Bình Thuận là: TP. Phan Thiết (tại cầu
Lê Hồng Phong), thị xã La Gi (tại Trường
bắn Trung đoàn Bộ binh 812), Tuy Phong
(khuôn viên UBND huyện), Bắc Bình (tại
thị trấn Lương Sơn), Hàm Thuận Bắc (tại
thị trấn Ma Lâm), Hàm Thuận Nam (tại thị
trấn Thuận Nam), Hàm Tân (tại thị trấn
Tân Nghĩa), Tánh Linh (tại thị trấn Lạc
Tánh), Phú Quý (khu vực trung tâm huyện
đảo).
Nguồn kinh phí cho hoạt động này là
kinh phí xã hội hóa, không dùng ngân
sách nhà nước.

Ảnh: Báo Bình Thuận

Theo đó, vào dịp Giao thừa tết Bính
Thân 2016, tỉnh Bình Thuận sẽ có 9 điểm
bắn pháo hoa tầm thấp vào đúng thời
khắc chuyển giao năm cũ và năm mới.

T.H // http://infonet.vn/ .- 2016
(ngày 17 tháng 1)

__________________________________

HUYỀN BÍ THÁP PO SAH INƯ – BÌNH THUẬN
Tháp Po Sah Inư hay còn gọi là
Tháp Chăm Phố Hài, tháp Bà Tranh, nằm
trên đồi Bà Nài, thuộc phường Phú Hài,
cách trung tâm thành phố Phan Thiết 7 km
về hướng Đông Bắc. Với vẻ đẹp huyền bí,
kiến thúc nghệ thuật độc đáo, tháp Po
Sah Inư đã được xếp hạng di tích quốc
gia và hiện đang là một trong những điểm
du lịch hấp dẫn.

ình Thuận là miền đất có bề dày lịch
sử, văn hóa lâu đời, nhất là văn hóa
Chăm pa, điển hình có nhóm di tích tháp
Po Sah Inư, trải qua bao biến đổi của thời
gian và thăng trầm lịch sử vẫn đứng sừng
sững, trầm mặc với vẻ đẹp nguyên sơ, bí
ẩn.

B

Nhóm tháp này có phong cách kiến
trúc Hòa Lai - một trong những phong
cách nghệ thuật cổ của Chăm pa. Tuy chỉ
có kích thước vừa và nhỏ, nhưng nó chắt
lọc được những tinh hoa kỹ thuật kiến trúc
và nghệ thuật trang trí của người Chăm
xưa tạo nên vẻ uy nghiêm và kỳ bí. Hơn
thế, đây còn là một trong những cụm tháp
tồn tại tương đối nguyên vẹn cho đến
ngày nay.
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Truyền thuyết cho rằng, Po Sha Inư
là tên gọi của một vị công chúa Chăm một người tài sắc vẹn toàn, theo đạo Bàla-môn. Tuy nhiên nàng đem lòng yêu
thương chàng Pôchok theo đạo Bà ni. Do
khác biệt về tôn giáo nên hai người không
thể kết hợp với nhau. Về sau công chúa
Po Sah Inư nghe lời khuyên của vua cha,
nàng từ bỏ người yêu trở về với đạo của
mình và giúp vua cha xây dựng cơ
nghiệp. Công chúa Po Sah Inư đã có
công dạy cho người dân cách ứng xử, dạy
nghề đánh cá, làm gốm, dệt vải... Từ
những công trạng đó, người dân rất tôn
kính bà. Khi mất đi, bà được nhân dân
thần thánh hóa và lập đền thờ để ghi
công...
Theo các nghiên cứu và khai quật
khảo cổ, nhóm tháp này được xây dựng
từ khoảng cuối thế kỷ thứ VIII, đầu thế kỷ
thứ IX. Đến với tháp Po Sah Inư, du
khách có thể cảm nhận được kiến trúc
tháp độc đáo, tinh tế của các cụm tháp.
Không cầu kỳ với những họa tiết trên bề
mặt, không có cửa vòm nhưng những
ngôi tháp đã tạo được những ấn tượng
mang đậm văn hóa của người Chăm xưa.
Trong quần thể các tháp này, các nhà
khảo cổ còn tìm thấy nhiều nền móng của
một ngôi đền bị sụp đổ.
Hiện nay, quần thể này chỉ còn 3
tháp. Trong đó, tháp lớn nhất còn khá
nguyên vẹn, thờ thần Shiva với bộ Linga Yoni làm bằng đá đen nguyên khối. Gần
đó là 2 ngôi tháp nhỏ, bị hư hỏng khá
nặng. Tháp nhỏ nhất, nằm sát tháp lớn
thờ thần Lửa. Cách đó khoảng 50 m là
tháp thờ thần Bò và thần Nandin. Riêng
__________________________________
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gạch nền và ngói được khai quật xung
quanh các ngôi tháp này cho thấy có niên
đại từ khoảng thế kỷ XV. Phần nền gạch
này cho thấy công trình kiến trúc rộng lớn
như một ngôi đền với nhiều tầng bậc.

Quần thể tháp Pô Sah Inư có kiến
trúc đơn giản nhưng mang đậm dấu ấn
một thời thịnh vượng của Vương quốc
Chăm pa xưa. Tại đây, hàng năm cộng
đồng Chăm ở Bình Thuận đều đến làm lễ
Ka-tê tạo nên một sản phẩm du lịch độc
đáo phục vụ du khách...
Hàng ngày Ban quản lý tháp Chăm
Pô Sha Inư vẫn mở cửa đón khách thập
phương đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp cổ
kính chứa đựng nhiều bí ẩn về nghệ thuật
xây dựng của người Chăm. Tháp Chăm
Pô Sha Inư không chỉ là niềm tự hào của
dân tộc Chăm mà nó còn góp phần làm
giàu thêm kho tàng văn hóa lịch sử Việt
Nam nói chung và văn hóa lịch sử Bình
Thuận nói riêng.
// http://dulichvn.org.vn/ .- 2016
(ngày 20 tháng 1)

KHAI MẠC ĐỢT PHIM CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC
LẦN THỨ XII
ối 19-1, tại TP Phan Thiết, Cục Điện
ảnh phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch tỉnh Bình Thuận tổ chức khai
mạc Đợt phim chào mừng Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ XII, kỷ niệm 86 năm
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

T

(3-2-1930 - 3-2-2016) và mừng Xuân Bính
Thân 2016.
Cùng với Hà Nội, Bình Thuận là một
trong hai địa phương được Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch chọn khai mạc Đợt
phim có ý nghĩa chính trị quan trọng này.
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Hai bộ phim “Trên đỉnh bình yên” do
Công ty cổ phần phim Truyện I sản xuất
và “Đất nước đổi mới” do Công ty TNHH
Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung
ương sản xuất đã được trình chiếu ngay
sau lễ khai mạc tại Rạp 19-4, TP Phan
Thiết.

Đoàn phim “Trên đỉnh bình yên” ra mắt khán
giả tại Rạp 19-4, TP Phan Thiết (Bình Thuận).

Cùng với hai bộ phim trình chiếu
khai mạc, các bộ phim được chiếu trong
Đợt phim bao gồm: “Nhà tiên tri”, “Thầu
Chín ở Xiêm”, “Đường xuyên rừng”,
“Những đứa con của làng”, “Nhìn ra biển
cả”, “Giải phóng Sài Gòn”, “Những người
viết huyền thoại”, “Sống cùng lịch sử”, “Hà
Nội mùa đông năm 46”, “Mùi cỏ cháy”,
__________________________________
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“Đường thư”, “Đừng đốt”, “Nga ba Đồng
Lộc”, “Vào Nam ra Bắc”…; các phim tài
liệu “Đỉnh cao chiến thắng”, “70 năm đất
nước niềm tin và ánh sáng”, “Vài hình ảnh
về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch”, “Bác
Hồ với nông dân”, “Đường tới độc lập, tự
do”, “Ngày cuối cùng của chiến tranh”,
“Điện Biên Phủ”, “Địa chấn ở Điện Biên
Phủ”, “Hồi ức Điện Biên”…
Trong Tuần phim tổ chức tại Bình
Thuận, Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung
tâm Phát hành phim và chiếu bóng,
Trường Quân sự và Trường Cao đẳng
cộng đồng tỉnh Bình Thuận tổ chức chiếu
phim cho cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng
vũ trang tỉnh, sinh viên Trường Cao đẳng
cộng đồng. Đồng thời, các nghệ sĩ của
đoàn phim “Trên đỉnh bình yên” sẽ đến
thăm và giao lưu với cán bộ, chiến sĩ và
sinh viên các đơn vị này.
Đình Châu //
http://www.nhandan.com.vn/ .- 2016
(ngày 20 tháng 1)
Các báo cùng đưa tin: Pháp luật
Tp. HCM Số 21

VINH DANH CÁC NGHỆ NHÂN ƯU TÚ
gày 14.1, UBND tỉnh Bình Thuận tổ
chức lễ trao tặng danh hiệu Nghệ
nhân Ưu tú của Chủ tịch nước cho 9 nghệ
nhân tại Bình Thuận trong lĩnh vực di sản
văn hóa phi vật thể 2015. Đây là những
nghệ nhân lần đầu tiên của Bình Thuận
được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân
Ưu tú.

N

Việc xét tặng danh hiệu Nghệ nhân
Ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi
vật thể lần thứ Nhất – năm 2015 nhằm xét
chọn, tôn vinh những cá nhân có đủ phẩm
chất đạo đức, có tài năng nghề nghiệp
đặc biệt xuất sắc, đang nắm giữ, truyền
dạy, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự
nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản
văn hóa phi vật thể trong phạm vi cả
nước, ở các lĩnh vực: Tiếng nói, chữ viết;
ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn

dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng;
lễ hội truyền thống… Việc tôn vinh các
nghệ nhân là yếu tố quan trọng trong công
tác bảo tồn giá trị các di sản văn hóa phi
vật thể, truyền dạy cho các thế hệ sau.
Ông Nguyễn Ngọc Hạnh – Phó Giám
đốc Sở VHTTDL tỉnh Bình Thuận cho biết:
Lần đầu tiên tỉnh Bình Thuận có 9 cá nhân
được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân
Ưu tú, góp phần khuyến khích, động viên
các nghệ nhân trong tỉnh tiếp tục đóng
góp tài năng, cống hiến cho sự nghiệp
bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi
vật thể ở địa phương. Bên cạnh đó, góp
phần bảo tồn và phát huy loại hình nghệ
thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ giai đoạn
2015 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Loại hình nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam
Bộ đã được UNESCO công nhận là di sản
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văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại,
mà Bình Thuận là một trong 21 tỉnh/ thành
trong cả nước đã có những công trình góp
phần phát triển Đờn ca tài tử trong thời
gian qua.

thuật trình diễn dân gian và tri thức dân
gian (sử dụng nhạc cụ trống Chăm), Tri
thức dân gian (Dệt thổ cẩm người Chăm),
Tập quán xã hội và tín ngưỡng (thực hiện
nghi lễ người Chăm Bà-la-môn).

9 cá nhân tại Bình Thuận được
phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú
thuộc các loại hình: Nghệ thuật trình diễn
dân gian (Đờn ca tài tử cải lương), Nghệ
__________________________________

M. Cường / Văn hóa,
Thể thao và Du lịch.- 2016.- Số 1162
(ngày 21 tháng 1).Tr.18

BÌNH THUẬN LẦN ĐẦU TIÊN TRƯNG BÀY HƠN 1.000 CỔ VẬT
QUÝ HIẾM

L

ần đầu tiên Bảo tàng tỉnh Bình Thuận
giới thiệu đến công chúng các bộ sưu
tập hơn 1.000 cổ vật quý hiếm.

cổ học Đa Kai 3.000 năm, tiếp theo đó là
nền văn hóa khảo cổ học Sa Huỳnh.)

Đồ sứ hoa lam tại khu trưng bày cổ vật tàu đắm.

Tượng thần Siva người Chăm thế kỷ thứ IX
được phát hiện tại xã Hàm Đức.

Nhà trưng bày Bảo tàng Bình Thuận
đặt tại số 4 Bà Triệu, thành phố Phan
Thiết đã được khánh thành vào sáng 30/1.
Trên diện tích 400 m2, đây là nơi đầu tiên
trưng bày hơn 1.000 cổ vật quý hiếm
trong số hơn 5.000 cổ vật được Bảo tàng
Bình Thuận khai quật khảo cổ và sưu tầm
ròng rã mấy chục năm qua.
7 khu vực trưng bày theo 7 chuyên
đề, gồm: Văn hóa khảo cổ học Đa Kai,
Văn hóa khảo cổ học Sa Huỳnh, Văn hóa
Chăm, Văn hóa các dân tộc thiểu số, Văn
hóa dân tộc Kinh và Cổ vật tàu đắm trên
vùng biển Bình Thuận. Thạc sĩ Nguyễn
Xuân Lý, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bình
Thuận cho biết: “Chúng tôi trình bày theo
trình tự, theo niên đại lịch sử như vậy để
những người tham quan là khách du lịch
và người dân địa phương, người ta cảm
thấy tự hào hơn. Trên quê hương mình
sống ở đây, trong lòng đất đã đến có hai
nền văn hóa cổ khác. Một là văn hóa khảo

Trong ngày đầu tiên mở cửa, rất
đông du khách và người dân địa phương
đến tham quan, tìm hiểu văn hóa, lịch sử.
Những chiếc bàn mài, rìu, dao bằng đá
của văn hóa Đa Kai; Những chiếc mộ
chum, đàn đá, rìu đồng của văn hóa Sa
Huỳnh; cũng như rất nhiều cổ vật người
Chăm và người Việt… đã toát lên chiều
sâu lịch sử và văn hóa vùng đất này từ
thời Tiền sử cho đến thời cận đại.
Ông Trần Văn Hồng, ở phường Đức
Nghĩa, thành phố Phan Thiết chia sẻ:
“Những hiện vật trưng bày ở đây quá là
giá trị. Hồi đó giờ lần đầu tiên tôi được tận
mắt thấy. Tới đây, được nhìn thấy những
cổ vật như thế này đó là một niềm vinh
hạnh”.
Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2016
(ngày 30 tháng 1)
Cùng đưa tin: Tin tức Số 27
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III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT
THỊ XÃ LA GI DỜI BÃI RÁC Ô NHIỄM SAU VỤ DÂN CHẶN XE RÁC

U

BND thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận cho biết
đã chấp thuận phương án di dời bãi rác
tập trung tại xã Tân Phước theo đề nghị của
người dân địa phương.

với người dân địa phương và hứa với bà con
sẽ đáp ứng những nguyện vọng trên để người
dân yên tâm sinh sống.

Bãi rác lộ thiên gây ô nhiễm môi trường - Ảnh: Th.Trí

Đoàn xe chở rác bị người dân chặn lại vào cuối
tháng 12-2015 - Ảnh: Th.Trí

Trước đó vào cuối tháng 12-2015,
người dân xã Tân Phước sống gần khu vực
bãi rác đã tổ chức chặn các xe chở rác, không
cho những xe này vào bãi.

Ông Nhân chỉ đạo cho Nhà máy nước
vào khảo sát, lắp đặt hệ thống nước sạch đến
nhà những hộ dân chưa có nước, thời gian
hoàn thành trước Tết Nguyên Đán.

Người dân phản ánh rác thải lộ thiên,
lượng rác quá nhiều gây ô nhiễm nghiêm
trọng đến môi trường sống của người dân nơi
đây, đặc biệt nguồn nước bị ô nhiễm nặng.

Về việc một số lái xe chở rác phóng
nhanh, vượt ẩu, ông Nhân giao cho công an
giám sát, bắn tốc độ để có biện pháp xử lý kịp
thời.

Một số hộ dân vẫn chưa có nước sạch
để dùng gây khó khăn cho đời sống sinh hoạt
và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc
sống. Một số tài xế xe chở rác lại phóng
nhanh, vượt ẩu gây nên nỗi sợ hãi cho những
người đi đường.

Vấn đề rác gây ô nhiễm cũng được giao
cho công ty công trình công cộng địa phương
xử lý hạn chế bớt mùi hôi thối, cam kết hết
năm 2016 bãi rác sẽ được di dời đến địa điểm
mới.

Người dân yêu cầu lãnh đạo thị xã La Gi
phải định thời gian cụ thể di dời bãi rác đi chỗ
khác, đồng thời giải quyết những rắc rối liên
quan đến bãi rác.
Ngay sau đó, ông Phạm Trọng Nhân chủ tịch UBND thị xã La Gi đã tiến hành họp

Biên bản làm việc được giao một bản
cho bà con giữ và sau đó người dân đã chấm
dứt hoạt động chặn xe chở rác.
Thiện Trí // http://tuoitre.vn/ .- 2016
(ngày 3 tháng 1)

__________________________________

CHỢ MỚI XÂY SAI PHƯƠNG ÁN PHÊ DUYỆT, DÂN PHẢN ỨNG
ộ dân sinh sống gần khu vực chợ
Đức Chính, huyện Đức Linh (Bình
Thuận) đang phản ứng gay gắt trước việc
UBND xã Đức Chính cho xây chợ mới
không đúng phương án phê duyệt.

H

Công trình chợ Đức Chính được chủ
tịch UBND huyện quyết định phê duyệt
báo cáo kinh tế kỹ thuật vào ngày 5-102015, chủ đầu tư công trình là UBND xã
Đức Chính.
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có kiôt nào. Đó là chưa kể xã cho xây nhà
vệ sinh chợ đối diện với khu vực nhà dân.
Trả lời Tuổi Trẻ, bà Phạm Thị Kiều
Phương, chủ tịch UBND xã Đức Chính hiện làm phó trưởng Ban tổ chức Huyện
ủy Đức Linh từ ngày 1-1, cho biết sau khi
người dân phản ảnh, xã đã tiếp thu và sẽ
di dời nhà vệ sinh vào bên trong lồng chợ
trong thời gian tới.
Người dân yêu cầu đập bỏ các kiôt xây bên
trong chợ Đức Chính, tuy nhiên đến nay xã chỉ
mới đập các bức tường kiôt quay lưng về phía
nhà dân - Ảnh: Ng.Nam

Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng
chợ Đức Chính gồm nhà lồng chợ (nhà
trệt, kết cấu thép, tổng diện tích xây dựng
360m2), nhà vệ sinh (nhà cấp 4, diện tích
3,91m2), hệ thống rãnh thoát nước tổng
chiều dài 106m, hệ thống chống sét và
phòng cháy chữa cháy. Tổng mức đầu tư
xây dựng chợ trên 686 triệu đồng, trong
đó vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ 170
triệu đồng từ trái phiếu chính phủ đầu tư
xây dựng nông thôn mới, còn lại huy động
của các hộ tiểu thương.
Quyết định phê duyệt không có nội
dung nào nói về hạng mục các kiôt đang
được xây dựng như thực tế hiện nay.
Trong bản vẽ thiết kế mặt bằng nhà lồng
phân ra 52 vị trí sạp bán hàng cũng không

Thiệt hại kinh phí di dời nhà vệ sinh
bà Phương bỏ tiền túi ra trả. Về các kiôt
được xây không đúng theo phương án
phê duyệt xây dựng chợ của huyện, bà
Phương cho hay chợ cũ trước đây một số
tiểu thương có kiôt bên trong lồng chợ
nên nay xây chợ mới phải xây lại kiôt để
tiểu thương bảo vệ hàng hóa. bà Phương
còn nói diện tích chợ Đức Chính nhỏ hơn
các chợ khác, xây các kiôt bên trong nhà
lồng chợ là cần thiết.
Tuy nhiên, người dân cho rằng kiôt
trong chợ cũ trước đây là do tiểu thương
tự ý xây, nay huyện phê duyệt xây chợ
mới với nhà lồng chợ không có kiôt thì xã
phải xây đúng như vậy chứ không được
xây khác hơn. “Xã hứa dời nhà vệ sinh
mấy tuần nay nhưng đến ngày 4-1 vẫn
chưa chịu dời” - một người dân phản ảnh.
Nguyễn Nam // http://tuoitre.vn/ .2015 (ngày 5 tháng 1)

__________________________________

1000 ĐỒNG/KG VÀ NỖI BUỒN CỦA NGƯỜI TRỒNG DƯA
hững ngày cận Tết, trái ngược với
không khí mua bán tấp nập tại các
siêu thị, chợ đầu mối, trung tâm thương
mại…tại vùng trồng dưa hấu ven sông La
Ngà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận
người dân đang bước vào vụ thu hoạch
dưa hấu với nặng trĩu nỗi buồn. Và tỉnh lộ
713 đoạn nằm giữa xã Mê Pu và thị trấn
Võ Xu, huyện Đức Linh đang trở thành
một bãi tập kết dưa hấu khổng lồ.

N

Người nông dân ở Đức Linh như
ngồi trên đống lửa. Cả năm mưa nắng vất
vả, mùa thu hoạch cũng là những ngày
cận Tết, ai cũng muốn có một khoản tiền
vừa chi trả nợ đầu tư cây trồng vừa sắm

Tết cho gia đình, vậy mà giá dưa rẻ như
cho đang khiến họ điêu đứng.

Nông dân thất thu do dưa mất giá.
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Anh Hòa, chủ một ruộng dưa cho
biết, mọi năm những ngày này đầu bờ
thửa ruộng xôn xao thương lái tới mua
dưa phục vụ cho thị trường Tết nguyên
đán. Vậy mà năm nay, tính theo lịch ta giờ
đã 14 Tết, hơn 20 tấn dưa vẫn chất đầy
ngoài rẫy, chẳng thấy bóng thương lái đến
hỏi mua. Nhiều nhà sốt ruột thu hoạch rồi
chở từ cánh đồng ra bãi tập kết này, thế
nhưng cũng chỉ toàn người bán đứng nhìn
nhau.
Cũng theo lời anh Hòa, hiện đầu ra
cho 20 tấn dưa phụ thuộc vào vài thương
lái mua lẻ với mỗi lần vài trăm kg, giá từ
1.000 đến 1.200đồng/kg. “Trồng dưa ở
đây đã bao năm nhưng chưa năm nào
dưa khó bán như năm nay. Cứ bán kiểu
như này thì năm nay cầm chắc là không
có Tết rồi”, anh Hòa buồn rầu.
Cùng chung hoàn cảnh với anh Hòa,
nhiều nông dân ở đây cho biết, để có
được vụ dưa này họ đã phải vay ngân
hàng để đầu tư. Trung bình chi phí cho 1
hecta dưa hấu ngót nghét 100 triệu đồng.
Nếu được mùa thu hoạch khoảng 28-30
tấn dưa. Thế nhưng, với giá từ 10001500đồng/kg như hiện nay mỗi hộ trồng 1
hecta dưa lỗ khoảng 50 triệu đồng. Đấy
là chưa tính đến những hộ phải thuê đất
để trồng thì mức lỗ còn nặng hơn.
__________________________________
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Theo lời ông Nguyễn Đức Binh, Chủ
tịch Hội Nông dân huyện Đức Linh trồng
dưa hấu Tết là nghề truyền thống của
nhiều hộ nông dân ven sông La Ngà,
huyện Đức Linh. Năm nay toàn huyện
trồng khoảng 200 hecta dưa hấu Tết, tổng
sản lượng đạt khoảng 6.000 tấn, tăng hơn
so với năm ngoái. Về nguyên nhân giá
dưa hấu rẻ, ông Binh cho rằng vì không
thể xuất khẩu sang thị trường Trung
Quốc, trong khi đó, thị trường nội địa chỉ
tiêu thụ với một số lượng rất nhỏ.
Trong năm 2015, câu chuyện được
mùa mất giá đã diễn ra tại nhiều nơi,
nhiều địa phương. Ai cũng ngỡ những
ngày cận Tết nguyên đán này, câu chuyện
buồn như vậy không còn lặp lại. Vậy mà
một mùa dưa hấu đắng ở huyện Đức Linh
lại tiếp tục diễn ra khiến câu chuyện đầu
ra cho nông sản cứ nối dài chẳng biết bao
giờ mới kết thúc. Và nói như GS. TS, nhà
nông học Võ Tòng Xuân, rằng nếu nông
dân cứ sản xuất, tiêu thụ theo kiểu manh
mún, tự phát thì muôn đời sẽ luẩn quẩn
trong câu chuyện được mùa, rớt giá.
V. Quang / Đại đoàn kết.- 2016.- Số 24
(ngày 24 tháng 1).- Tr.12
Cùng đưa tin: Nông thôn ngày nay
Số 23

HÀNG CHỤC CĂN NHÀ TRÔI XUỐNG BIỂN, DÂN CẮM LỀU Ở TẠM
Thiết (Bình Thuận) làm hỏng, sập 53 căn
nhà, nhiều hộ dân bị sóng biển uy hiếp
phải di dời; tổng thiệt hại ước tính hơn 6
tỷ đồng.
Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên
tai và tìm kiếm cứu nạn Bình Thuận, tại
KP14 thị trấn Liên Hương, huyện Tuy
Phong, biển xâm thực đã làm hư hại nhà
cửa cùng tài sản của 25 hộ dân sống ven
biển.
Hoang tàn chỉ sau 1 đêm

ai ngày gần đây do triều cường dâng
cao cộng với gió mùa Đông Bắc thổi
mạnh đã gây sạt lở bờ biển nghiêm trọng
tại các huyện Tuy Phong và TP Phan

H

Lực lượng biên phòng, quân sự địa
phương đã triển khai đến giúp nhân dân di
chuyển những vật dụng còn lại và chằng
chống nhà cửa, khắc phục sạt lở.
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Còn tại TP. Phan Thiết tình trạng sạt
lở bờ xảy ra tại khu phố 5, phường Đức
Long và thôn Tiến Đức (xã Tiến Thành)
làm 28 căn nhà bị đổ sập hoàn toàn, 24
hộ phải di dời khẩn cấp và hơn 120 hộ
đang bị uy hiếp. Hơn 1km bờ biển bị sạt
lở.
Chính quyền địa phương đã huy
động lực lượng, vật tư cùng người dân
trong khu vực di dời tài sản, sơ tán dân và
hỗ trợ làm kè tạm bằng bao cát, dây, cọc,
bạt để chống đỡ, hạn chế phần nào nguy
cơ tiếp tục sạt lở. Các hộ dân bị sập nhà
được bố trí nơi ở tạm, hoặc che tạm chòi
ở khu vực gần đó để sinh hoạt và bảo
quản tài sản.
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cho biết, cả đời dành dụm mới xây được
ngôi nhà cấp 4 cho vợ con tá túc, thế
nhưng chỉ trong một đêm đã trở thành
trắng tay. Hiện ông phải ở nhờ nhà bà con
nhưng không thể ở lâu, trong khi chỉ còn
vài ngày nữa là Tết …
Hiện địa phương đang tiến hành
thống kê cụ thể mức độ thiệt hại để có
hướng ứng phó, hỗ trợ vật tư, kinh phí và
di dời khẩn cấp các hộ dân trong vùng
nguy hiểm đến nơi an toàn
Được biết, đây là 2 khu vực thường
xuyên xảy ra sạt lở khi có gió mạnh và
triều cường, tuy nhiên do giữ thói quen
bám biển, nhiều bà con vẫn chọn khu vực
này để sinh sống và làm nghề.
Hàng trăm hộ dân sinh sống lâu năm
chủ yếu là các hộ nghèo, mong chính
quyền sớm hỗ trợ một phần kinh phí để có
chút tiền trang trải trong những ngày Tết
cổ truyền của dân tộc đang đến gần.
Về lâu dài, người dân mong muốn
các cấp, các ngành cần sớm xây dựng kè
biển tại đây để nhân dân yên tâm sinh
sống.

Hàng chục căn nhà bị cuốn trôi xuống biển

Một người dân ở thôn Tiến Đức, xã
Tiến Thành có nhà bị sóng biển cuốn trôi
__________________________________

Lê Huân // http://vietnamnet.vn/ .2016 (ngày 27 tháng 1)

NGƯỜI ĐÀN BÀ SỐNG CỰC KHỔ BÊN “KHO BÁU TRIỆU ĐÔ”
nương cuối cùng của hoàng tộc Chăm lại
sống cuộc đời quá đỗi cơ hàn.
Kho báu giữa xóm nghèo
Cách đây vài năm, nhân một chuyến
công tác, tôi ghé thăm gia đình bà Nguyễn
Thị Đào - Hậu duệ của vua Pôklong Mơh
Nai, vị vua cuối cùng của Vương quốc
Chăm Pa.

Vương miện bằng vàng của vua và hoàng hậu
Chăm do gia đình bà Đào cất giữ

Đ

ược kế thừa cả một kho báu khổng lồ
gồm những báu vật bằng vàng ròng
cùng những cổ vật vô giá nhưng công

Ngôi nhà hai tầng của bà Đào (nằm
sát Quốc lộ 1A, thuộc thôn Tịnh Mỹ, xã
Phan Thanh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình
Thuận) cũng đơn sơ không khác biệt so
với những căn nhà khác của người Chăm
ở đất này.
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Tuy nhiên, nhiều năm nay, căn nhà
này đã trở thành một địa chỉ nổi tiếng
được nhiều người biết đến, bởi đây là nơi
cất giữ và trưng bày những bảo vật quý
giá của Hoàng tộc Chăm được truyền lại
từ thế kỷ18.
Năm đó bà Đào 67 tuổi, bà bị bệnh
tiểu đường biến chứng sang tim, khớp
nên sức khỏe rất yếu. Chồng bà là ông Lư
Thái Thuổi (71 tuổi) tiếp chuyện chúng tôi.
Khi tôi thắc mắc tại sao bà Đào
người Chăm mà lại mang họ Nguyễn, ông
Thuổi giải thích, thời vua Gia Long (TK 16
- 17), nhà Nguyễn bắt tất cả người trong
hoàng triều Chăm phải theo họ chúa
Nguyễn.
Theo truyền thống mẫu hệ của
người Chăm, con gái là trụ cột chính trong
gia đình, con gái út có quyền rất lớn, là
người được thừa kế từ đường và có thể
được truyền ngôi vua.
Bà Đào được “thừa kế” kho báu
khổng lồ của hoàng tộc Chăm từ năm
1995. Trước đó, kho báu này được Công
chúa Nguyễn Thị Thềm trông nom. Nhưng
vì không có con nên trước khi chết, bà
Thềm giao việc gìn giữ kho báu cho bà
Đào, cháu gái út của mình.
Bà Đào là con gái út của bà Nguyễn
Thị Ngôi, em gái út của bà Thềm. Bà Ngôi
mất sớm nên bà Đào được bà Thềm nuôi
dưỡng và coi như con đẻ.
Lịch sử Việt Nam hiện đại đã từng
nhắc đến bà Thềm khi năm 1946, hưởng
ứng "Tuần lễ vàng" do Chủ tịch Hồ Chí
Minh phát động, bà đã đem hiến cho quốc
khố một bộ vương miện vua và hoàng hậu
Chăm cùng nhiều hiện vật bằng vàng rất
có giá trị.
Ngôi nhà được bà Thềm xây dựng
từ năm 1964 với mục đích làm nơi lưu giữ
bảo vật của dòng tộc. Ngày xưa hiện vật
có khoảng 200 loại, nhưng do chiến tranh
và sau nhiều lần di chuyển, cất giấu đã
mất đi khá nhiều.
Trong phòng trưng bày ở tầng hai
chúng tôi thấy có bộ sưu tập 2 vương
miện của vua được chạm khắc tinh xảo, 3
vương miện hoàng hậu cùng vòng, xuyến,
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bông tai (đều bằng vàng) có niên đại hơn
400 năm.
Áo hoàng bào của vua và xiêm y của
các hoàng hậu, công chúa và hoàng tử,
đao kiếm, mũ vệ binh và 3 cái chiêng của
hoàng tộc Chăm xưa cũng hiện hữu trong
căn phòng giản dị này.
Ngoài ra tại đây còn một số trang
phục, đồ dùng trong cung đình như bát
đĩa, bộ khay khảm xà cừ, bộ đồ đựng trầu
cau bằng bạc trạm trổ tinh vi và nhiều hiện
vật khác.
Sống cực khổ bên “kho báu triệu
đô”
Tôi nhìn quanh căn nhà tuyềnh
toàng và thấy đồ đạc thời hiện đại thì
không có thứ gì đáng giá. Tuy nhiên,
những cổ vật thì không nói ai cũng biết
chúng giá trị thế nào.
Theo lời kể của ông Thuổi, thời trẻ
ông là giáo viên cấp 2, bà Đào làm y tá
xã, sau giải phóng bà nghỉ việc và hầu
như không có nguồn thu nhập nào.
Ông bà có tới 9 đứa con nên đời
sống vô cùng khó khăn. Lớn lên những
người con đều phải vất vả mưu sinh và có
cuộc sống đạm bạc nên cũng chỉ có thể
giúp cha mẹ ở mức hạn chế.
Mấy anh con trai, người là kỹ sư
nông lâm, người là kỹ sư kinh tế, nhưng
ra trường đều thất nghiệp phải đi làm
thuê, lái xe cho tư nhân.
Chỉ có anh Lư Quốc Thiện (SN
1973) học ngành Bảo tàng Đại học Văn
Hóa, hiện là viên chức nhà nước làm việc
tại Trung tâm Trưng bày văn hóa Chăm,
huyện Bắc Bình.
Ngoài trông giữ kho báu mà chủ
nhân đích thực của nó là vua Pôklong
Mơh Nai, gia đình bà Đào còn có trách
nhiệm trông nom, bảo quản khu di tích
Đền thờ của vua cách đó 15 km.
Vào dịp tết Kate hàng năm, hoặc lễ
cúng cầu an (6 năm một lần), nhà bà Đào
tấp nập đông vui khách trong họ ngoài
làng đến chúc mừng.
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Theo phong tục, đây cũng là dịp bắt
buộc phải rước toàn bộ hiện vật lên đền
thờ Pôklong Mơh Nai để làm nghi lễ cúng
tế; tượng vua và hai hoàng hậu trong đền
(một hoàng hậu người Việt) phải được
mặc quần áo y như thật.
Quá trình cúng tế rất vui nhưng cũng
rất tốn kém và dễ hư hại hiện vật, đồng
thời cũng trở thành nỗi lo thường trực của
gia đình.
Khó khăn nhất là làm sao giữ được
an toàn cho các bảo vật trong lễ rước suốt
15 km, lực lượng an ninh quá mỏng, chỉ
gồm 2 công an huyện và 2 công an xã
nên gia đình phải huy động dân làng tham
gia vào việc canh giữ, bảo vệ.
Trải qua bao năm phải vật lộn với
cuộc sống khó khăn túng thiếu, nhưng gia
đình bà Đào vẫn giữ gìn được nguyên vẹn
kho báu của dòng tộc.
Tận mắt thấy những báu vật mà vợ
chồng bà Đào đang cất giữ, nhiều người
sành cổ vật bảo, chỉ cần bán đi vài món
thì có thể thu về cả triệu Mỹ kim. Tuy
nhiên, việc đó sẽ không bao giờ xảy đến.
“Có người bảo tôi, chỉ cần bán đi một
cái bát cái đĩa trong số bảo vật là có cả
đống tiền, thích gì chả được. Nhưng vợ
chồng tôi nhất quyết không bán một thứ
gì, tiếc lắm. Bán đi là có tội với tổ
tiên”, ông Thuổi nói.
Vợ chồng bà Đào chấp nhận sống
trong cơ hàn để giữ kho báu cho hậu thế.
Bởi quyết tâm ấy mà đến ngày bà Đào
nhắm mắt xuôi tay, cặp vợ chồng già vẫn
chưa thực hiện được mơ ước nhỏ nhoi
của mình.
Ông bà mong một lần trong đời
được đến thăm Thánh địa Mỹ Sơn, nơi cội
nguồn dân tộc Chăm. Chuyến đi này, theo
ông Thuổi dự tính thì chỉ tốn vài triệu
đồng.
Thanh thản về trời
Ngày 13/7/2015, bà Đào đã trút hơi
thở cuối cùng, hưởng thọ 72 tuổi.
Khi biết tin bà Nguyễn Thị Đào qua
đời, tôi gọi điện chia buồn với gia đình.
Anh Lư Quốc Thiện nghẹn lời: “Mẹ em
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bệnh nặng mấy năm rồi, từ tiểu đường
chuyển qua tim mạch rồi xương khớp...
Ba em đã 77 tuổi, từ ngày mẹ mất ba
suy sụp hẳn, ông trở nên lẩn thẩn, lẫn lộn,
lúc nhớ lúc quên”.
Anh Thiện gửi cho tôi cuốn video ghi
lại toàn bộ lễ tang bà Đào được tổ chức
theo nghi lễ Hoàng tộc, kéo dài trong 3
ngày (ngày thứ nhất tẩm liệm, ngày thứ
hai làm nhà mồ, ngày thứ ba hỏa táng).
Hàng nghìn bà con người Chăm từ
khắp nơi đổ về tiễn đưa vị công nương
mà họ hằng kính trọng.
Lễ hỏa táng được tiến hành ở một
địa điểm kín đáo, cách biệt với khu dân cư
và chỉ có người thân mới được phép
chứng kiến, nhưng tất cả phải đứng cách
xa khoảng nửa cây số với nơi đặt giàn
thiêu xếp bằng củi cao 1,5m.
Chỉ có các vị chức sắc Bàlamon giáo
và đội nghi thức mới được đến gần giàn
thiêu để thực hiện nghi lễ. Theo quan
niệm của đạo Bàlamon, hỏa táng là nghi
thức tượng trưng cho quy luật sinh tồn,
đánh dấu ngày linh hồn đầu thai vào kiếp
khác.
Đây cũng là ngày con cái từ chối,
không còn quan hệ gì với mẹ của mình để
bà thanh thản siêu thoát và không bao giờ
còn quay về nhà được nữa.
Có thể nói đám tang bà Nguyễn Thị
Đào là sự thể hiện sống động những giá
trị văn hóa phi vật thể của người Chăm.
Cuốn phim video đó cũng là một di sản
quý báu rất cần được trân trọng và lưu
giữ.
Báu vật kêu cứu!
Phòng trưng bày bảo vật Hoàng tộc
Chăm tại gia đình bà Đào tuy được xếp
hạng Di tích quốc gia, nhưng sự hỗ trợ
đầu tư quá ít ỏi.
Căn nhà hiện đã xuống cấp, hư hỏng
nặng, không đủ điều kiện để bảo quản
hiện vật và đón khách tham quan, có khả
năng sẽ phải đóng cửa.
Một vài doanh nghiệp tư nhân muốn
tham gia "xã hội hóa" công tác bảo tồn, có
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ý định đầu tư để Phòng trưng bày trở
thành một "Bảo tàng gia đình" - đó cũng là
mong muốn cháy bỏng của gia đình bà
Đào, nhưng do vướng mắc về cơ chế nên
không thực hiện được.
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ông hứa sẽ lưu ý và sớm đề xuất những
biện pháp giúp đỡ.
Trung Hiếu /
Hôn nhân và pháp luật.- 2016.- Số 07
(ngày 16 tháng 1).- Tr.21

Mới đây Đại biểu quốc hội, sử gia
Dương Trung Quốc ghé thăm gia đình,
__________________________________

ÔNG NGUYỄN THẬN NHẬN GIẢI “NHÂN VẬT CỦA NĂM 2015”
hiều nay 15/1, tại TP.HCM, Báo điện
tử Infonet đã tổ chức lễ trao giải
“Nhân vật của năm 2015” cho ông Nguyễn
Thận – người được bạn đọc Infonet bình
chọn là nhân vật của năm qua.

C

Ông Võ Đăng Thiên - Tổng Biên tập Báo điện tử
Infonet (bên trái) trao giải “Nhân vật của năm
2015” cho ông Nguyễn Thận.

Văn Nén mà nó còn là những kỳ vọng vào
sự tử tế trong xã hội hiện nay.
“Ông Thận là người bình thường
nhưng đã làm một việc phi thường, là định
nghĩa hoàn hảo nhất cho một “người tử
tế”. Trong thời kỳ này, khi mà xã hội còn
nhiều những chuyện chua xót thì hành
động đó càng xứng đáng được tôn vinh.
Sự bình chọn của bạn đọc đã thể hiện
điều đó” – ông Võ Đăng Thiên nhấn
mạnh.
Tổng Biên tập Báo điện tử Infonet
cũng mong rằng từ câu chuyện của ông
Thận “sự tử tế” sẽ tiếp tục được lao tỏa
nhiều hơn nữa, rộng hơn nữa để xã hội
ngày càng tốt đẹp hơn.

Tham gia buổi lễ trao giải có ông
Nguyễn Thận, ông Huỳnh Văn Nén, bà
Nguyễn Thị Cẩm (vợ ông Nén), cụ Huỳnh
Văn Truyện (bố ông Nén), luật sư Phạm
Công Út, nhà văn Nguyễn Quang Vinh,
nhà báo Lê Thanh Phong (Báo Lao động một trong những người đầu tiên tham gia
viết bài về vụ án oan Huỳnh Văn Nén) và
nhạc sỹ Tuấn Khanh.
Ông Võ Đăng Thiên - Tổng Biên tập
Báo điện tử Infonet đại diện cho Báo điện
tử Infonet trao giải “Nhân vật của năm
2015” cho ông Nguyễn Thận.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Đăng
Thiên – Tổng Biên tập Báo điện tử Infonet
nhận định, kết quả cuộc bình chọn "Nhân
vật của năm 2015" không chỉ là sự ghi
nhận của bạn đọc đối với những đóng góp
của ông Nguyễn Thận trong vụ án Huỳnh

Ông Nguyễn Thận bật khóc vì xúc động khi
nhắc lại vụ án Huỳnh Văn Nén cùng sự dấn
thân của mình và mọi người.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thận cho
biết bản thân ông rất xúc động khi biết
mình giành được tình cảm của bạn đọc,
bởi trước đó ông không hề biết mình có
tên trong cuộc bình chọn này.
“Tôi rất hạnh phúc nhưng thật sự ái
ngại khi được bạn đọc bình chọn vì tôi
thấy việc làm đó rất bình thường. Tôi làm
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việc đó hoàn toàn là sự dấn thân, tôi làm
vì tôi là một người thầy giáo, tôi là một
Chủ tịch xã và tôi là một Đảng viên” – ông
Nguyễn Thận nói và bật khóc.

không phải kể về quá trình kêu oan, về sự
đau khổ mà chúng ta đến đây để nói về
những chuyện tử tế. Tôi thấy hạnh phúc
khi bày tỏ điều này".

Nhạc sĩ Tuấn Khanh: "Chỉ có sự tử
tế của con người mới làm được điều đó
(công việc ông Thận đã làm). Qua đó
chúng ta thấy xã hội không băng hoại như
chúng ta nghĩ, có lẽ trong cuộc sống vẫn
le lói niềm hy vọng, và hy vọng đó bắt đầu
từ một người thầy giáo ở Bình Thuận. Tôi
hy vọng rằng đó sẽ như một điểm tựa để
sự tốt đẹp mỗi ngày một lớn lên".

Thầy Nguyễn Thận được cộng đồng
biết đến là người kiên trì kêu oan cho
"người tù thế kỷ" Huỳnh Văn Nén, một học
trò cũ của mình.

Luật sư Phạm Công Út: "Có hàng
trăm vụ kêu oan nhưng sở dĩ tôi nhận
tham gia cả khi chưa nghiên cứu hồ sơ vụ
này là vì hai người đàn ông: cụ Huỳnh
Văn Truyện và ông Nguyễn Thận.
Tôi nhìn thấy một cụ Truyện 90 tuổi,
15 năm ròng rã đi kêu oan cho con với
mái đầu bạc trắng là hình ảnh hết sức xúc
động. Từ đó tôi có niềm tin, niềm tin vào
sự tử tế của người cha đối với người con.
Người thứ hai là ông Thận, người
mà chúng tôi vẫn gọi ông là "Luật sư
không thẻ", nhưng cách điều tra, thu thập
chứng cứ, hùng biện… đều rất bài bản.
Chính những việc anh Thận làm đã đánh
gục sự nghi ngờ trong tôi".
Anh Nguyễn Hữu Ý (con trai ông
Nguyễn Thận): "Ba con đi kêu oan cho
chú Nén từ khi con học lớp 6, lớp 7. Khi
đó con cũng chưa biết sự việc ra sao
nhưng sau đó ba mẹ, rồi các nhà báo kể
con mới biết nhiều hơn. Trong suốt những
năm đó ba gặp rất nhiều khó khăn, vừa lo
cho gia đình vừa lo cho chú Nén, cũng có
những lúc ba bị bệnh lên bệnh xuống,
thậm chí nhập viện vì nhồi máu cơ tim,
kinh tế gia đình kiệt quệ. "Ba theo vụ án
đã hơn 10 năm rồi, đó là tâm nguyện, là
ước nguyện của ba” – ba đã tâm sự với
mọi người như vậy và từ đó bà ngoại, bà
nội, cô dì chú bác đều ủng hộ. Hôm nay
con muốn nói chúc mừng ba, con hãnh
diện về ba”.
Ông Nguyễn Thận: "Sự tử tế đã ăn
sâu vào trong máu để chúng ta làm những
chuyện tử tế. Tôi rất vui khi đến đây

17 năm trước, khi vụ án “Vườn điều”
ở Bình Thuận xảy ra, thầy Nguyễn Thận
khi đó là Chủ tịch UBND xã Tân Minh
(huyện Hàm Tân) đã khăng khăng khẳng
định: “Cả gia đình họ đã bị vào tù oan”.
Mặc dù đang đương chức Chủ tịch xã,
chịu nhiều áp lực, nhưng thầy Nguyễn
Thận vẫn kiên trì đấu tranh đi đòi công lý
cho các nạn nhân.
Trong hành trình đòi công lý vụ án
“Vườn điều”, bên cạnh thầy Nguyễn Thận
còn có cụ Huỳnh Văn Truyện (bố ông
Huỳnh Văn Nén - người còn sót lại của gia
đình mang đại án) đi gõ các cánh cửa để
kêu oan. Về sau này, thầy Nguyễn Thận
còn nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của
báo chí và giới luật gia.
Hơn 17 năm ông Huỳnh Văn Nén
sống trong lao tù thì cũng gần bằng đó
năm thầy Nguyễn Thận không nguôi hy
vọng và quyết tâm làm sáng tỏ oan khuất
cho người học trò của mình.
Ngày 3/12, TAND Bình Thuận đã trả
lại tự do, xin lỗi công khai ông Huỳnh Văn
Nén, kết thúc chuỗi ngày ông Nén bị giam
giữ oan uổng. Điều này không chỉ "hồi
sinh" lại cuộc đời cho một người tù oan
mà còn đánh dấu sự chiến thắng của
công lý và sự thật. Từ đây, cả xã hội cũng
biết đến công sức bao năm đi kêu oan
không công và cảm phục trước nhân
cách, nghị lực của thầy Nguyễn Thận.
Làm việc vì bản thân mình thì dễ nhưng
kiên trì làm việc bất chấp khó khăn vì
người khác thì mấy ai làm được!
Cuộc bình chọn “Nhân vật của năm
2015” được Báo điện tử Infonet tổ chức
nhằm tôn vinh người có nhiều đóng góp,
cống hiến và ảnh hưởng tích cực đối với
xã hội, được người dân Việt Nam quan
tâm theo dõi.
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Cuộc bình chọn “Nhân vật của năm
2015” bắt đầu từ ngày 23/12/2015 với 5
nhân vật là: vận động viên Nguyễn Thị
Ánh Viên; thầy Nguyễn Thận; hạ sỹ PCCC
Trương Duy Tùng; Bí thư Thành ủy Đà
Nẵng Nguyễn Xuân Anh và thiếu tướng
Hồ Sỹ Tiến.

bình chọn, lần lượt sau đó là hạ sỹ Duy
Tùng với 4.977 lượt, vận động viên Ánh
Viên với 744 lượt, Bí thư Thành ủy Đà
Nẵng Xuân Anh với 588 lượt, Thiếu tướng
Hồ Sỹ Tiến với 194 lượt.

Cuộc bình chọn kết thúc vào ngày
30/12/2015 với số lượt bình chọn là
15.538, trong đó thầy Nguyễn Thận được
bạn đọc Infonet lựa chọn đứng đầu danh
sách với 9.080 (đạt tỷ lệ 58,26%) lượt
__________________________________

Cùng đưa tin: Nông thôn ngày nay
Số 15

Nguyễn Cường / Bưu điện Việt Nam.2016.- Số 8 (ngày 18 tháng 1).- Tr.5

PHÓ THỦ TƯỚNG GỬI THƯ KHEN VỤ PHÁ BUÔN LẬU XĂNG DẦU LỚN
hó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa
gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ lực
lượng chức năng đã triệt xóa đường dây
buôn lậu xăng dầu lớn tại vùng biển Bình
Thuận.

P

Ngày 29-1, Cục Điều tra chống buôn
lậu (Tổng cục Hải quan), Cục CSĐT tội
phạm về kinh tế và tham nhũng, Bộ Tư
lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) và
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389
Quốc gia đã phối hợp điều tra, khám phá
thành công đường dây buôn lậu xăng dầu
lớn tại vùng biển Bình Thuận, thu giữ
13.000 m3 xăng A92.

Thay mặt Thủ tướng, Ban Chỉ đạo
389 Quốc gia, Phó Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc biểu dương toàn thể cán bộ,
chiến sĩ các lực lượng đã tham gia chuyên
án trên. Trong thư, Phó Thủ tướng nhấn
mạnh: “Chiến công này đã góp phần tích
cực vào thực hiện có hiệu quả kế hoạch
của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về cao
điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận
thương mại và hàng giả dịp tết Nguyên
đán Bính Thân 2016”.
T. Quang / Pháp luật Tp. HCM.2016.- Số 030 (ngày 30 tháng 1).- Tr.2
__________________________________

ĐỊA CHỈ “VÀNG” CHO BỆNH NHÂN NGHÈO
hòng Chẩn trị y học cổ truyền Nam
Dược Đường được xem như một địa
chỉ "vàng" của bệnh nhân nghèo tại xã Trà
Tân, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.

P

Chúng tôi tìm đến ngã ba xã Trà Tân
hỏi thăm Phòng Chẩn trị Đông y Nam
Dược Đường của thầy Thích Tâm Như,
chuyên trị các bệnh đông y theo phương
pháp y học cổ truyền, không ai là không
biết. Bởi nơi đây đã trở nên quen thuộc,
một địa chỉ vàng cho bệnh nhân nghèo
khắp nơi tìm đến.
Nằm trong khuôn viên chùa Pháp
Lạc (thôn 5, xã Trà Tân), cơ sở Đông y

Nam Dược Đường được thầy Tâm Như,
trụ trì chùa Pháp Hoa dày công tâm huyết
xây dựng nên, mục đích khám chữa bệnh,
chăm sóc sức khỏe cho những người
bệnh nhân nghèo.
Có mặt tại cơ sở Đông y Nam Dược
Đường vào một ngày cuối tuần, cảnh
tượng đầu tiên mà chúng tôi nhận thấy là
mới hơn 7h30 sáng mà đã có hàng chục
bệnh nhân đang chờ khám bệnh.
Đa số các bệnh nhân là những
người nghèo, bị các chứng như: đau lưng,
đau thần kinh tọa, đau vai gáy, suy
nhược, phong thấp, viêm xoang, tiểu
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đường… không có điều kiện đi chữa
bệnh. Họ tìm đến Nam Dược Đường như
một cứu cánh cho cuộc đời khi mang
trong mình những căn bệnh khó chữa.
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khiến chị ngày càng tiều tụy. Với những
bài thuốc nam kỳ diệu của thầy Tâm Như,
chị Nga như được hồi sinh một cuộc đời
mới.
Chị Nga cho biết: Nhờ kiên trì dùng
thuốc nam của thầy Tâm Như mà sức
khỏe của tôi đã khởi sắc hơn hẳn. Hiện
bệnh phong thấp đã không còn, việc đi lại,
sinh hoạt, lao động của tôi đã trở nên bình
thường. Gương mặt cũng không còn mụn
nhiều như trước. Hơn nữa, căn bệnh
bướu cổ đã được khống chế, bướu ngày
càng nhỏ lại.

Bệnh nhân đến với Nam Dược Đường sẽ được
châm cứu, chữa vật lý trị liệu miễn phí

Chị Phạm Thị Thu, 34 tuổi (ĐT:
01675.849.636), ngụ thôn 5, xã Trà Tân bị
căn bệnh dạ dày HP hoành hành đã hơn 1
năm nay. Chị đã dùng đủ các loại thuốc
Tây nhưng chỉ tiêu diệt được vi khuẩn HP,
còn cơn đau dạ dày vẫn thường xuyên
hành hạ.
Được người quen giới thiệu, chị Thu
tìm đến phòng khám Nam Dược Đường
và được thầy Tâm Như tận tình thăm
khám, bốc cho 60 thang thuốc nam về
dùng. Chỉ sau 2 tháng dùng thuốc, chị Thu
đã không còn bị những cơn đau dạ dày
hành hạ. Kết quả kiểm tra tại bệnh viện
cho thấy, chị Thu đã hoàn toàn được
chữa khỏi căn bệnh dạ dày.

Thầy Tâm Như thăm khám và bốc thuốc cho
bệnh nhân

Tương tự, chị Võ Thị Nga, 30 tuổi
(ĐT: 01696.205.753) ngụ cùng xã, bị căn
bệnh bướu cổ, phong thấp, mụn hành hạ,

Đặc biệt, Nam Dược Đường cũng là
nơi được nhiều bệnh nhân bị ung thư mũi
hầu, bạch cầu, quai hàm tìm đến. Ông
Phạm Văn Trung, 61 tuổi (ĐT:
01685.888.803) xã Trà Tân bị ung thư
quai hàm hơn 1 năm nay. Ông đã đi khám
ở Trung tâm Răng hàm mặt Trung ương
và được tư vấn mổ phẫu thuật. Tuy nhiên,
số tiền cho ca phẫu thuật lên đến 180
triệu đồng, gia đình nghèo như ông không
kham nổi.
Nghe danh thầy Tâm Như, ông
Trung tìm đến Nam Dược Đường và được
thầy Tâm Như tận tình ngày đêm chữa trị.
Sau khi uống hơn 100 thang thuốc, bệnh
u quai hàm của ông đã thuyên giảm, kết
quả kiểm tra tại bệnh viện cũng cho thấy
bệnh của ông đã được khắc chế thành
công.
Mỗi ngày, phòng khám điều trị cho từ
20-30 người bệnh, bên trong phòng khám
còn có một phòng chế xuất thuốc Đông y
để bốc thuốc cho các bệnh nhân. Tùy
theo các bệnh khác nhau, mức độ nặng
nhẹ các bệnh nhân đều có những phác đồ
điều trị khác nhau, mỗi bệnh nhân tới
châm cứu đều được điều trị miễn phí. Còn
bốc thuốc thì phòng khám chỉ lấy mỗi
thang 10.000 đồng tượng trưng. Số tiền
này dành để chi trả công cán hái, phơi,
bào chế thuốc cho các anh chị em. Ngoài
ra, bệnh nhân chữa trị lâu dài sẽ được bố
trí ăn ở, nghỉ lại miễn phí tại chùa.
“Phòng khám là tâm huyết cả đời
của tôi. Trước đây, gia đình tôi cũng
nghèo nên tôi thấu hiểu được phần nào về
những khó khăn khi mắc bệnh mà không
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có tiền chữa bệnh. Giúp đỡ người nghèo,
tạo phúc cho chúng sanh là việc rất nên
làm”, thầy Tâm Như cho hay.
Với mong muốn có điều kiện được
chữa trị, giúp đỡ nhiều người bệnh, nhất
là bệnh nhân nghèo, hiện cơ sở Đông y
Nam Dược Đường đã mở rộng, có mặt ở
chùa Linh Bửu (xã Nam Chính, huyện
Đức Linh, Bình Thuận), chùa Pháp Thuận
(xã Đại Niêm, huyện Lạc Dương, Lâm
Đồng).
__________________________________
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Độc giả quan tâm, xin liên hệ thầy
Thích Tâm Như, trụ trì chùa Pháp Lạc,
thôn 5 xã Trà Tân, huyện Đức Linh, Bình
Thuận, SĐT: 0937.002.677 để được tư
vấn, thăm khám sức khỏe miễn phí.
Thanh Nguyên /
Nông nghiệp Việt Nam.- 2016.- Số 6
(ngày 8 tháng 1).- Tr.8

XỬ LÝ HÀNG LOẠT SAI PHẠM VỀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
àng loạt các sai phạm liên quan đến
chất lượng sản phẩm hàng hóa trên
địa bàn tỉnh Bình Thuận đã được cơ quan
chức năng kịp thời vào cuộc, xử lý.

H

Theo
Sở Khoa
học và Công
nghệ tỉnh Bình Thuận, trong năm 2015, cơ
quan chức năng của tỉnh đã tiến hành tổ
chức kiểm tra 143/150 cơ sở thuộc các
lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, sử dụng
taximet, kinh doanh vàng, vàng trang sức,
mỹ nghệ, mũ bảo hiểm, thiết bị điện- điện
tử, đồ chơi trẻ em, sản xuất, kinh doanh
sử dụng phương tiện đo trên địa bàn tỉnh.
Qua kiểm tra phát hiện 16 cơ sở vi
phạm (08 cơ sở vi phạm Luật Đo lường,
08 cơ sở vi phạm Luật Chất lượng sản
phẩm hàng hóa), đề nghị xử phạt hành
chính với tổng số tiền 224.222.987 đồng.

Cửa hàng xăng dầu Trần Vũ bị phạt và thu hồi
số tiền thu lợi bất chính gần 40 triệu đồng. Ảnh
NLĐ

Cụ thể, về chất lượng, cơ quan chức
năng đã mua 47 mẫu các loại để kiểm tra
về chất lượng (gồm: 11 mẫu xăng RON

92, 02 mẫu xăng RON 95,14 mẫu mũ bảo
hiểm, 9 mẫu bình đun nước siêu tốc, 01
mẫu quạt điện, 5 mẫu nồi cơm điện, 02
mẫu bàn ủi điện, 03 mẫu máy sấy tốc).
Kết quả: 43 mẫu đã có kết quả thử
nghiệm (4 mẫu chưa có kết quả), phát
hiện 8/43 mẫu không đạt chất lượng (02
mẫu xăng dầu, 03 mẫu mũ bảo hiểm, 01
mẫu mấy sấy tóc, 01 mẫu ấm đun
nước, 01 mẫu quạt điện) và đề nghị xử
phạt hành chính với tổng số tiền
164.835.360 đồng.
Về đo lường, đã phát hiện 01 cơ sở
kinh doanh sử dụng taximet vi phạm về đo
lường, với hành vi tự ý tháo dỡ niêm
phong, kẹp chì kiểm định của taximet
được gắn trên xe taxi; 02 cơ sở sử dụng
cột đo xăng dầu có sai số +0,7% và
+1,2% vượt quá giới hạn sai số cho
phép và xử phạt hành chính 03 cơ sở nêu
trên với tổng số tiền 59.387.627
đồng, tước giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh xăng dầu 01 tháng.
Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra còn phát
hiện 08 cơ sở sử dụng 04 bình đong, 223
áp kế hết hiệu lực kiểm định và chưa kiểm
định. Đoàn kiểm tra lập biên bản đề nghị
tạm dừng sử dụng, thực hiện các biện
pháp khắc phục. Đến nay các cơ sở đã
thực hiện khắc phục và báo đúng thời
gian theo quy định.
Cũng theo Sở Khoa học và Công
nghệ tỉnh Bình Thuận, trong năm qua
cùng với các Đoàn kiểm tra liên ngành
của tỉnh, Sở Công Thương, Sở Nông
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nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục
Quản lý thị trường, Thanh tra Sở KH&CN
đã thực hiện thanh kiểm tra 84 cơ sở,
phát hiện 31 trường hợp vi phạm về đo
lường, chất lượng, ghi nhãn, bảng hiệu và
điều kiện kinh doanh, xử phạt vi phạm
hành chính với tổng số tiền 949.604.265
__________________________________
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đồng, đồng thời tước quyền sử dụng giấy
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng
dầu 01 tháng đối với cơ sở kinh doanh
xăng dầu vi phạm.
Hồng Anh // http://vietq.vn/ .- 2016
(ngày 11 tháng 1)

KIỂM TRA Ô NHIỄM TẠI TRUNG TÂM NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN
gày 15-1, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ
tịch UBND tỉnh Bình Thuận, có văn
bản yêu cầu Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận
thành lập ngay đoàn kiểm tra liên ngành
kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy
định pháp luật về bảo vệ môi trường đối
với các dự án tại Trung tâm Nhiệt điện
Vĩnh Tân, Tuy Phong.

N

Kết quả kiểm tra phải báo cáo UBND
tỉnh trước ngày 20-1.

Cá bóp chết vào cuối tháng 12/2015 (Ảnh do
người dân Vĩnh Tân cung cấp)

Theo báo cáo của Công an tỉnh Bình
Thuận, Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân có
bốn dự án. Trong đó, dự án Nhà máy
nhiệt điện Vĩnh Tân II đã phát điện từ
tháng 1-2015. Còn các dự án Nhà máy
nhiệt điện Vĩnh Tân I, III và IV đang được
__________________________________

xây dựng. Tình hình ô nhiễm môi trường
tại khu vực này chủ yếu do bụi đất từ các
công trường đang thi công và do bụi khói,
xỉ than của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân II
thải ra.
Gần đây nhất, trong các ngày 16 và
17-12-2015 tại Vĩnh Tân có gió rất lớn
khiến bụi tại các công trình phát tán vào
các khu dân cư. Các đơn vị thi công đã
phải ngừng san gạt mặt bằng để khắc
phục. Còn tại Nhà máy nhiệt điện Vĩnh
Tân II, trong các ngày 20 và 21-10-2015,
mưa lớn khiến nước từ hồ chứa tại bãi xỉ
chảy tràn qua bờ đê làm ảnh hưởng trực
tiếp đến nhiều hộ dân.
Công an tỉnh Bình Thuận đánh giá
thời gian qua, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh
Tân II đã dùng nhiều biện pháp khắc phục
tình trạng ô nhiễm môi trường do bụi, xỉ
than thải ra. Tuy nhiên, những giải pháp
trên cũng chỉ là tình thế. Về lâu dài, số
lượng xỉ than ngày càng lớn và khi các
nhà máy khác đi vào hoạt động bãi xỉ sẽ
quá tải, việc khắc phục ô nhiễm sẽ rất khó
khăn.
Phương Nam /
Pháp luật Tp. HCM.- 2016.- Số 016
(ngày 16 tháng 1).- Tr.6

Ô NHIỄM KÉO DÀI Ở SÔNG CÀ TY
hiều năm nay, người dân sống dọc
hai bên sông Cà Ty tại TP Phan
Thiết, tỉnh Bình Thuận, luôn phải sống
chung với mùi xú uế bốc lên từ dòng sông
này. Thế nhưng, chính người dân nơi đây
hằng ngày vẫn "vô tư" xả những chất thải,

N

nước thải sinh hoạt xuống lòng sông khiến
dòng sông ngày càng bị ô nhiễm nặng nề.
Ông Nguyễn Văn Bình ở phường
Đức Thắng, TP Phan Thiết, than thở:
“Sông Cà Ty đã bị ô nhiễm từ hơn 10 năm
nay, nhưng mấy năm gần đây, dòng sông
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ngày càng ô nhiễm nặng nề. Cứ vào
khoảng 2-3 giờ hoặc khi thủy triều rút, mùi
hôi thối bốc lên nồng nặc. Cũng vì ô
nhiễm nên vào mùa mưa muỗi xuất hiện
nhiều, khiến lượng người bị sốt xuất huyết
gia tăng. Không chỉ các hộ dân tại phường
Đức Thắng mà các hộ dân sống dọc theo
dòng sông chảy qua các phường: Phú
Trinh, Bình Hưng, Đức Long thuộc TP
Phan Thiết, dài hơn 4,5km cũng đều trong
tình trạng bị ô nhiễm tương tự".

Sông Cà Ty, đoạn chảy qua TP Phan Thiết hiện
đang bị ô nhiễm nặng.

Đến cảng cá Phan Thiết, chúng tôi
thấy nhiều nhân viên các vựa chế biến,
thu mua hải sản và chủ tàu, thuyền vô tư
rửa tàu, thuyền, xả thẳng chất thải từ các
vựa hải sản xuống sông. Dọc hai bên
sông Cà Ty, có 40% hộ dân sống bằng
nghề đánh bắt, mua bán, chế biến hải
sản, hằng ngày trên sông Cà Ty có từ 400
đến 500 tàu, thuyền neo đậu. Với ngư
dân, tàu là nhà nên mọi sinh hoạt đều
diễn ra trên tàu. Vì vậy, họ thường xuyên
xả rác thải sinh hoạt xuống dòng sông.
Ông Nguyễn Đức Thuận, Phó chủ
tịch UBND phường Đức Thắng, cho biết:
“Địa phương cũng đã tổ chức cán bộ
xuống cơ sở để nắm tình hình và tuyên
truyền, vận động người dân không xả rác
xuống sông, nhưng do ý thức người dân
hạn chế, địa bàn rộng mà lực lượng chức
năng mỏng nên rất khó kiểm soát”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn
Văn Tám, Trưởng phòng Tài nguyên
nước và Khí tượng Thủy văn, Sở Tài
nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận,
thừa nhận: “Nguyên nhân của tình trạng ô
nhiễm môi trường ngày càng nặng nề là
do cơ sở hạ tầng yếu kém, lạc hậu; ý thức
của người dân còn hạn chế; cấp chính
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quyền cơ sở nhận thức còn chưa sâu sắc;
quy định về bảo vệ môi trường tại cơ sở
còn thiếu cụ thể; việc phân công, phân
nhiệm và phối hợp giữa các cơ quan, đơn
vị, địa phương với nhau còn chưa đồng
bộ. Công tác quản lý môi trường còn
nhiều hạn chế, chưa đánh giá đúng thực
trạng và có biện pháp kịp thời. Bên cạnh
đó, những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa
tại TP Phan Thiết diễn ra nhanh, nhiều
nhà máy, xí nghiệp, người dân cũng đều
xả các chất thải xuống sông, làm mức độ
ô nhiễm ngày càng nặng nề”.
Tháng 3-2013, UBND tỉnh Bình
Thuận đã phê duyệt dự án “Phòng, chống
lũ lụt, chủ động ứng phó với biến đổi khí
hậu sông Cà Ty” để cải tạo đoạn sông
chảy qua TP Phan Thiết, dài 4,5km với
tổng kinh phí đầu tư hơn 3.800 tỷ đồng.
Mục tiêu chính của dự án là xây dựng hệ
thống kè, nạo vét lòng sông, trồng cây
xanh, khắc phục ô nhiễm môi trường, ứng
phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Tuy
nhiên, sau nhiều năm, dự án vẫn chưa
được triển khai. Nhưng theo ông Lê Hùng
Việt, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi
trường tỉnh Bình Thuận, do kinh phí lớn,
địa phương cũng còn nhiều công trình
khác nên đến nay dự án vẫn chưa thực
hiện được.
Tình trạng ô nhiễm trên sông Cà Ty
đã diễn ra nhiều năm nay. Để cứu dòng
sông, trong lúc chờ đợi kinh phí của cấp
trên, địa phương cần chỉ đạo các ngành
chức năng tổ chức nạo vét, hạn chế rác
thải lắng đọng. Bên cạnh công tác tuyên
truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi
trường, các cấp chính quyền, cơ quan,
ban, ngành cần chủ động kiểm tra xử lý
nghiêm những trường hợp cố tình xả rác
tùy tiện ra sông Cà Ty, tổ chức tốt việc
gom rác thải ở các vựa thu mua, chế biến
hải sản tại Cảng cá Phan Thiết, không để
tình trạng xả chất thải thẳng xuống sông
như hiện nay. Có như vậy mới khắc phục
được tình trạng ô nhiễm dòng sông, qua
đó nâng cao chất lượng cuộc sống của
người dân, ứng phó hiệu quả với biến đổi
khí hậu.
Duy Hiển // http://www.qdnd.vn/ .- 2016
(ngày 14 tháng 1)
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IV. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ – NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN
CÔNG NGHỆ GIÚP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NÔNG SẢN
BÌNH THUẬN
ỉnh Bình Thuận đang chủ trương đầu
tư vào công nghệ để nâng cao chất
lượng, giá trị nông sản, đặc biệt là cây
thanh long.

T

Thông tin từ Bộ khoa học và Công
nghệ (KH&CN) cho hay, chiều ngày
10/11/2015, tại TP. Phan Thiết, Sở Khoa
học và Công nghệ phối hợp với Hội doanh
nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao đã
tổ chức Hội thảo khoa học “Thúc đẩy ứng
dụng công nghệ để nâng cao giá trị nông
sản Bình Thuận”. Tham dự Hội thảo có
ông Trần Văn Tùng - Thứ trưởng Bộ khoa
học và Công nghệ; ông Hồ Trung Phước Giám đốc Sở khoa học và Công nghệ; bà
Vũ Kim Hạnh - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp
Hàng Việt Nam chất lượng cao và gần
100 đại biểu đến từ các sở, ban, ngành;
các Hiệp hội, doanh nghiệp, Tổ hợp tác
thanh long trên địa bàn tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần
Văn Tùng trao đổi và tìm hiểu về công nghệ
làm thanh long sấy dẻo của Công ty TNHH
TMDV XNK Bé Dũng

Hội thảo tập trung bàn về vấn đề làm
thế nào để nâng cao chất lượng nông sản
Bình Thuận, đặc biệt là cây thanh long và
vai trò của khoa học công nghệ trong
chuỗi giá trị này là chủ đề được bàn bạc
khá sôi nổi tại hội thảo khoa học. Do đó,
các tham luận đều được xoay quanh về
vấn đề: Phát triển ổn định bền vững

ngành hàng thanh long theo cách tiếp cận
chuỗi giá trị; kinh nghiệm chuyển giao
công nghệ chế biến thanh long; đèn
chống ẩm để thanh long ra hoa trái vụ…
Trong đó, các đại biểu rất quan tâm đến
mô hình chuyển giao công nghệ chế biến
thanh long sấy dẻo của Công ty TNHH
TMDV XNK Bé Dũng. Đây là mô hình nếu
thành công sẽ góp phần tăng sức cạnh
tranh, đa dạng hóa sản phẩm; mở rộng thị
trường , quảng bá sản phẩm đến đông
đảo thị trường tiêu thụ…
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công
nghệ Trần Văn Tùng khẳng định, thúc đẩy
ứng dụng, hỗ trợ nhằm đưa nhanh các
thành tựu công nghệ mới, tiên tiến trong
nông nghiệp vào thực tiễn sản xuất, nhất
là việc thúc đẩy ứng dụng, đổi mới công
nghệ để nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm
nông nghiệp trên phạm vi cả nước nói
chung và Bình Thuận nói riêng. Theo đó,
Thứ trưởng Trần Văn Tùng cho rằng, cần
phải mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ,
tìm hiểu xu hướng của người tiêu dùng
thế giới và trong nước hiện nay để tạo ra
sản phẩm phù hợp với khả năng kinh tế
cũng như sở thích của họ.
Kết luận hội thảo, Thứ trưởng Bộ
Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng
ghi nhận các ý kiến trao đổi của các đại
biểu. Thứ trưởng cũng bày hi vọng hội
thảo lần này sẽ tạo ra cơ hội giao lưu, gặp
gỡ, trao đổi, thảo luận, chia sẻ, làm rõ
thêm những khó khăn, thách thức về thực
trạng, nhu cầu, đề ra các giải pháp ứng
dụng và đổi mới công nghệ để nâng cao
chất lượng, giá trị nông sản Bình Thuận,
đặc biệt là cây thanh long.
// http://vietq.vn/ .- 2016
(ngày 29 tháng 1)
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NUÔI DÔNG THỊT VỐN ÍT, LÃI NHIỀU
au một thời gian thất bại, nghề nuôi
dông thịt ở Bình Thuận hồi sinh trên
vùng đất hoang hóa, giúp người ít vốn có
cơ hội thoát nghèo

S

Cách đây khoảng 3 năm, do phát
triển ồ ạt, thiếu định hướng lại chưa nắm
bắt được nhu cầu của thị trường, sản
phẩm bán ra không được khiến hàng trăm
hộ nuôi dông (còn gọi là kỳ nhông) lấy thịt
ở tỉnh Bình Thuận trắng tay. Thế nhưng,
gần đây, nhờ sự tăng cường xúc tiến
thương mại của địa phương đã giúp nghề
nuôi loài bò sát này dần hồi sinh.

rất nhiều nhà hàng, khu resort, khách sạn
từ cao cấp tới bình dân đang chuộng thịt
con dông. Tôi được nhiều nơi đặt hàng
với số lượng lớn, vượt khả năng cung cấp
của người nuôi ở Bình Thuận”.

“Cháy” hàng
Nghề nuôi dông ở Bình Thuận chủ
yếu tập trung ở những vùng đất cát tự
nhiên ven biển thuộc các huyện Bắc Bình,
Tuy Phong, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân
và ngoại ô TP Phan Thiết. Khác với cảnh
đìu hiu cách đây 3 năm, nghề nuôi dông ở
Bình Thuận đang rất nhộn nhịp, hàng
không đủ cung cấp cho thương lái, nhà
hàng, khách sạn trong cả nước.
Ông Mai Văn Minh (xã Thiện Nghiệp,
TP Phan Thiết) cho biết vài tháng qua,
thương lái đến từng hộ tìm mua dông thịt
không hạn chế số lượng với giá 330.000350.000 đồng/kg. Gia đình ông đang nuôi
4.000 con dông trên 3 sào đất hoang hóa.
Với giá dông hiện tại, mỗi tháng, sau khi
trừ chi phí, gia đình ông thu về từ 7-8 triệu
đồng.
Hộ ông Lê Văn Vui (xã Hòa Thắng,
huyện Bắc Bình) cũng khấm khá hơn
nhiều từ nghề nuôi dông. Cách đây vài
năm, khi giá dông thịt tụt dốc, hơn 8.000
m2 đất nuôi dông của gia đình ông đành
bỏ hoang. Hơn một năm qua, khi thấy
nghề nuôi dông có dấu hiệu hồi phục, lão
nông này đã mạnh dạn đầu tư nuôi lại.
“Tôi mới thu hoạch được 900 kg dông,
bán được 350.000 đồng/kg, lãi được hơn
100 triệu đồng” - ông Vui phấn khởi.
Là thương lái chuyên thu mua dông
cung cấp cho các đầu mối ở TP HCM và
khu vực Đông Nam Bộ, chị Nguyễn Thị
Loan, ngụ TP Phan Thiết, cho biết: “Hiện

Nghề nuôi dông hồi sinh sẽ là cơ hội cho
những nông dân trên vùng đất hoang hóa thoát
nghèo. Trong ảnh: Ông Mai Văn Minh với lứa
dông chuẩn bị thu hoạch

Giải thích về việc loài bò sát nuôi lấy
thịt này bất ngờ “gây sốt”, nhiều cán bộ
của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn (NN-PTNT), Sở Công Thương tỉnh
Bình Thuận cho rằng trước đây, nghề nuôi
dông thất bại là do địa phương chưa làm
tốt công tác quảng bá, xúc tiến thương
mại. Gần đây, từ khi làm tốt công tác này,
cộng với việc các ngành đẩy mạnh liên kết
với các tỉnh bạn để đưa thịt dông đến
người tiêu dùng dễ dàng hơn, đầu ra của
đặc sản này mới thông suốt. Tuy nhiên,
để ổn định, Sở NN-PTNT tỉnh Bình Thuận
khuyến cáo người dân không nên phát
triển ồ ạt nghề nuôi dông thịt, chỉ đầu tư
vừa phải, chú ý nâng cao chất lượng sản
phẩm, tránh bị mất giá, ế hàng như đã
từng xảy ra.
Thu lợi trên vùng đất hoang hóa
Theo thống kê của Sở NN-PTNT tỉnh
Bình Thuận, toàn tỉnh hiện có hơn 5.700
hộ nuôi dông trên diện tích gần 100 ha,
chủ yếu là tận dụng đất cồn, bãi cát khô
cằn. Do vậy, sở này nhận định nghề nuôi
dông thịt ổn định sẽ là cơ hội phát triển
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cho những vùng đất hoang hóa, khô cằn
của địa phương. Bên cạnh đó, con dông
rất dễ nuôi, ít bệnh tật, vốn đầu tư thấp
nên thích hợp cho những hộ khó khăn,
giúp họ thoát nghèo. Loài bò sát này chỉ
ăn rau, cỏ, trái cây…, trong khi phế thải từ
nông nghiệp, đặc biệt là trái thanh long ở
Bình Thuận lại rất nhiều.
Tuy nhiên, hiện nay do nhận thức
hạn chế, thiếu vốn sản xuất nên nghề nuôi
dông thịt ở Bình Thuận vẫn mang tính tự
phát, chạy theo thời vụ là chính. Để khắc
phục, UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo
các sở, ngành phối hợp chặt chẽ để nâng
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cao nhận thức cho người nuôi, gắn doanh
nghiệp, cơ sở du lịch trong tỉnh với hộ
chăn nuôi nhằm bao tiêu sản phẩm, bảo
đảm quyền lợi cho nông dân.
Nghề nuôi dông hiện là một trong
những thế mạnh của tỉnh Bình Thuận
nhưng để phát triển bền vững, tỉnh cần
xác định lại đặc thù của 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 chất
lượng cao cho người tiêu dùng.
Minh Hải // http://nld.com.vn/ .- 2016
(ngày 31 tháng 1)
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BÀI THUỐC CHỮA TIỂU ĐƯỜNG
ơn 10 năm làm nghề thuốc Đông y,
lương y Thích Tâm Như (trụ trì chùa
Pháp Lạc, xã Trà Tân, huyện Đức Linh,
Bình Thuận) đã sáng tạo ra bài thuốc nổi
tiếng chữa bệnh tiểu đường.

H

Thầy Tâm Như cho biết, sau nhiều
năm hoạt động trong lĩnh vực Đông y, căn
bệnh mà thầy quan tâm nhất chính là tiểu
đường. Bởi đây là căn bệnh rất khó chữa
trị dứt điểm và ngày càng có xu hướng gia
tăng ở nước ta.
Hiện nay, số lượng người mắc phải
căn bệnh này không hề nhỏ nhưng lại khó
phát hiện ở giai đoạn đầu. Nếu để lâu
ngày không có phương pháp điều trị hợp
lý, nó sẽ biến chứng theo chiều hướng rất
nguy hiểm.
Tây y đã có những loại thuốc điều trị
đạt hiệu quả cao. Nhưng bệnh nhân điều
trị bằng Tây y thường phải uống thuốc
thường xuyên, khi dừng uống lượng
đường sẽ tăng trở lại. Điều trị bằng Đông
y có hạn chế là không cho kết quả tức thì
nhưng các vị thuốc hoàn toàn từ thảo
dược tự nhiên nên tuyệt đối an toàn.
Với trăn trở về một căn bệnh “thời
đại”, thầy đã chuyên tâm dành thời gian
nghiên cứu và cho ra đời hai bài thuốc trị
tiểu đường. Bài thuốc này được thầy Tâm
Như vận dụng các kiến thức y khoa hiện

đại, kinh nghiệm thực tiễn để phát triển từ
“vốn” của ông cha để lại.
“Người bệnh sau khi dùng hai bài
thuốc này nếu có chế độ ăn uống, tập
luyện phù hợp có thể an tâm về việc “làm
yên” tiểu đường. Bệnh nhân của tôi chưa
thấy có trường hợp nào tăng đường trở
lại. Đây là bài thuốc được tôi nghiên cứu
dựa trên những bài thuốc gia truyền trị
chứng tiêu khát của gia đình. Tôi dám
cam kết rằng hai bài thuốc này đã có hiệu
quả với hàng trăm người bệnh”, thầy Tâm
Như cho biết.
Ông Đặng Xuân Hùng, 66 tuổi, địa
chỉ 142D/22 phường 2, quận Phú Nhuận,
TP.HCM bị tiểu đường hành hạ nhiều
năm. Lượng đường trong máu của ông
lên đến 26.6 mmol/l, người mệt mỏi, giảm
cân, hay khát nước, việc đi lại rất khó
khăn. Để chống chọi với căn bệnh này,
mỗi ngày ông phải dùng 2 viên thuốc tây,
uống vào 2 buổi sáng tối. Tuy nhiên, việc
chữa trị bằng thuốc tây chỉ giúp ông kìm
hãm lượng đường chứ bệnh tình không
hề thuyên giảm.
Nghe danh thầy Tâm Như, ông Hùng
tìm đến và được thầy tận tình cứu chữa,
bốc cho 10 thang thuốc nam dùng thử.
“Chỉ sau 10 ngày sử dụng thuốc của thầy
Tâm Như, lượng đường trong máu của
ông đã giảm xuống chỉ còn 11.6 mmol/l”,
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ông Hùng nói. Hiện ông Hùng đang sinh
hoạt tại chùa để tiện chữa trị dứt điểm căn
bệnh tiểu đường của mình.
Tương tự, bà Huỳnh Thị Minh
Hương (60 tuổi, SĐT 0169.355.6019, ở thị
trấn Võ Xu, huyện Đức Linh) cũng vừa
chia tay căn bệnh tiểu đường hành hạ
hơn 2 năm nay. Trước đây, bà Hương bị
bệnh tiểu đường nặng với lượng đường
trong máu lên đến 20.8 mmol/l. Bà bị sụt
từ 52 kg xuống chỉ còn 42kg, đi lại không
vững, mất ngủ, tim đập mạnh và tức ngực
thường xuyên.
Nhưng chỉ sau khi dùng 28 thang
thuốc nam chữa bệnh tiểu đường, uống
trong 4 tuần của thầy Tâm Như, lượng
đường đã giảm xuống chỉ còn 10 mmol/l.
Tiếp tục kiên trì chữa trị trong 3 tháng tiếp
theo, căn bệnh tiểu đường của bà Hương
đã hoàn toàn được khống chế. Hiện sức
khỏe bà Hương đã hoàn toàn hồi phục,
các công việc nặng nhọc như đi rẫy, đi củi
bà hoàn toàn thực hiện được.
Theo thầy Tâm Như, không phải
người bệnh nào cũng giống nhau nên phải
có sự linh hoạt trong cách sử dụng các
thành phần và liều lượng của bài thuốc.
Người nào bệnh nặng hơn thì kết hợp
nhiều thuốc lại với nhau và hướng dẫn
liều lượng cũng như số lần uống cho phù
__________________________________
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hợp. Người bệnh bình thường chỉ cần
uống khoảng 10 thang là sẽ thấy kết quả
rõ rệt. Những người bị nặng hơn, mắc
bệnh lâu ngày hơn thì thời gian công hiệu
tất nhiên cũng sẽ dài hơn.
Điều đặc biệt là trong quá trình điều
trị, bài thuốc này không hề cho thấy tác
dụng phụ nào. Bên cạnh đó, nó còn có tác
dụng bổ cho lục phủ ngũ tạng, giúp bệnh
nhân tăng cường sức khỏe. Việc sử dụng
thuốc nếu đảm bảo tính đều đặn, thời gian
khỏi bệnh sẽ nhanh hơn. Ngoài ra, chế độ
ăn uống của người bệnh cũng góp phần
không nhỏ đến hiệu quả của việc chữa trị.
Người bệnh tiểu đường cần đặc biệt kiêng
ăn thực phẩm ngọt, hạn chế ăn cơm và
thay bằng các loại rau. Có ăn như vậy
lượng đường trong người mới giảm dần
và tiến tới ổn định được. Sẽ tốt hơn nếu
người bệnh duy trì được việc luyện tập
thể dục điều độ.
Độc giả quan tâm, xin liên hệ với
thầy Thích Tâm Như, trụ trì chùa Pháp
Lạc, thôn 5 xã Trà Tân, huyện Đức Linh,
Bình Thuận. SĐT: 0937.002.677 để được
tư vấn, thăm khám sức khỏe miễn phí.
Đức Linh /
Nông nghiệp Việt Nam.- 2016.- Số 15
(ngày 21 tháng 1).- Tr.8

KHÔNG LƠ LÀ BỆNH ĐỐM NÂU

Đ

ến cuối năm 2015, diện tích thanh
long nhiễm bệnh đốm nâu trên địa
bàn tỉnh Bình Thuận là 1.675 ha, trong
đó nhiễm nhẹ 1.600 ha, nhiễm trung
bình 75 ha và không có diện tích nhiễm
nặng.
Đó là chỉ đạo ông Huỳnh Thanh
Cảnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận tại
hội nghị tổng kết sau 1 năm triển khai
phòng chống bệnh đốm nâu triển khai
trên địa bàn tỉnh.
Theo Sở NN-PTNT Bình Thuận,
toàn tỉnh hiện có khoảng 26.000 ha
thanh long. Từ tháng 9/2014, diện tích

thanh long bị hại do nhiễm bệnh đốm
nâu là 12.870 ha gây thiệt hại nặng nề
cho người trồng.
Để ngăn chặn sự lây lan của bệnh,
cuối năm 2014, Bộ NN-PTNT đã phát
động “Tháng hành động phòng chống
bệnh hại thanh long” trên địa bàn 3 tỉnh
Bình Thuận, Tiền Giang và Long An.
Sau khi kết thúc tháng cao điểm, tỉnh
Bình Thuận tiếp tục chỉ đạo triển khai
đợt cao điểm và duy trì chỉ đạo công tác
phòng chống bệnh.
Ông Trần Minh Tiến, Chi cục
trưởng Chi cục BVTV Bình Thuận cho
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biết, đến cuối năm 2015, diện tích thanh
long nhiễm bệnh đốm nâu trên địa bàn
là 1.675 ha, trong đó nhiễm nhẹ 1.600
ha, nhiễm trung bình 75 ha và không có
diện tích nhiễm nặng. So với cùng kỳ
năm 2014 diện tích nhiễm bệnh đốm
nâu đã giảm 3.073 ha.

Vệ sinh vườn và xử lý cành, trái bệnh

Nguyên nhân do thời tiết vào mùa
khô, ít mưa nên bệnh có xu hướng giảm
cả về diện tích và tỉ lệ bệnh. Mặt khác,
nhờ sự vào cuộc quyết liệt các cấp lãnh
đạo tỉnh và các ngành, địa phương.
Đặc biệt Sở NN-PTNT đã triển khai
nhiều văn bản chỉ đạo các biện pháp
cấp bách phòng chống bệnh. Đồng thời,
cử 12 cán bộ là lãnh đạo phòng, đơn vị
thuộc sở phối hợp, hỗ trợ 24 xã phòng
chống bệnh. UBND các xã, thị trấn có
__________________________________
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trồng thanh long thành lập Ban chỉ đạo
phát triển thanh long bền vững.
Ông Phan Văn Tấn, PGĐ Sở NNPTNT cho biết, qua 1 năm phòng chống
bệnh đốm nâu, các địa phương đã tổ
chức thu gom và tiêu hủy gần 10.000
tấn cành bị bệnh; trong đó 758 tấn cành
được xử lý ủ bằng chế phẩm Bio-ADB…
Đồng thời tổ chức tuyên truyền 547
lớp/21.692 người tham gia; phân phát
trên 50.500 tài liệu, tờ rơi và thu gom
được 9.676 tấn cành.
Theo ông Huỳnh Thanh Cảnh, Phó
Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, để việc
phòng chống bệnh đốm nâu hiệu quả,
các ngành, địa phương không được chủ
quan, lơ là. Đồng thời chú trọng triển
khai đồng bộ các biện pháp kỹ thuật,
canh tác khoa học, hợp lý...
Ông Trần Minh Tiến, Chi cục
trưởng Chi cục BVTV Bình Thuận
khuyến cáo, đến thời điểm hiện tại, trên
thị trường vẫn chưa có bất kỳ một loại
thuốc BVTV nào đặc trị bệnh đốm nâu.
Vì vậy biện pháp hữu hiệu vẫn là vệ sinh
vườn theo quy trình của Chi cục BVTV.
Kiều Hằng, Kim Sơ /
Nông nghiệp Việt Nam.- 2016.- Số 6
(ngày 8 tháng 1).- Tr.13

CHONG ĐÈN TRỒNG THANH LONG TRÁI VỤ, LÃI TRĂM
TRIỆU ĐỒNG
ghịch lý của người trồng thanh
long tại Bình Thuận là giữa vụ giá
rẻ như cho, cuối vụ khi thương lái mua
giá cao, người nông dân lại không có
bán. Nhận thấy bất cập đó, anh
Nguyễn Út (xã Hàm Chính, huyện Hàm
Thuận Bắc) đã sáng tạo cách chong
đèn trồng thanh long trái vụ...

N

Trắng đêm tìm cách chong đèn
Anh Út cho biết, mỗi đợt kích
thích ra hoa, anh phải dùng tới hơn

200 bóng đèn điện thắp suốt đêm, từ
19 giờ tối hôm trước tới 5 giờ sáng
hôm sau, liên tục suốt 15 đêm. Mỗi đợt
kích thích ra hoa như thế, anh phải trả
tới vài chục triệu đồng tiền điện.
“Chi phí chong đèn tốn khoảng từ
5.000 - 8.000 đồng/kg thanh long, tùy
thuộc thời tiết; có khi chi phí còn cao
hơn vì trong thời gian chong đèn mà
thời tiết giá lạnh hoặc mưa dầm thì
phải kéo dài hoặc làm lại từ đầu. Nếu
giá thanh long “rớt” xuống 10.000
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đồng/kg, coi như hòa vốn, còn dưới
nữa thì lỗ nặng”- anh tính toán.

Anh Nguyễn Út kiểm tra vườn thanh long.
Ảnh: Q.H

Để tiết kiệm chi phí, ban đầu anh
Út đã thử thay thế toàn bộ giàn bóng
đèn sợi đốt bằng bóng đèn compact
tiết kiệm điện. Kết quả điện tiết kiệm
được sau mỗi vụ trái giảm được hơn
1/3 chi phí, sản lượng trái cũng không
thay đổi nhiều so với ban đầu sử dụng
bóng đèn sợi đốt. Tuy nhiên, chưa
bằng lòng với kết quả này, anh tiếp tục
thức đêm vài tháng để tìm thời gian
chong đèn hợp lý. Anh kể: “Tôi chia
vườn ra 2 mảnh, chong đèn và so
sánh, đối chiếu kết quả cho tiết kiệm
điện nhất nhưng sản lượng trái vẫn đạt
bình thường. Sau nhiều tháng quan
sát, áp dụng đã thành công”.
Thu nhập khủng
Kể về cách chong đèn, anh Út
“bật mí”: “Ban đầu tôi chong nửa vườn
theo truyền thống, tức là bắt đầu từ
khoảng 18 giờ-5 giờ sáng, nửa vườn
còn lại, tôi thử thời gian chong đèn
mới. Đầu tiên cũng chong lúc 18 giờ và
tắt 4 giờ sáng, sau vài tuần quan sát
mức độ ra bông, tôi giảm dần thời gian
chiếu sáng bằng cách chong đèn
muộn hơn và tắt sớm hơn. Cuối cùng
tôi quyết định là khoảng 22 giờ chong,
tắt 3-4 giờ sáng. Rút ngắn thời gian
nhưng sản lượng ra trái giữa 2 mảnh
vườn vẫn tương đương. Tôi dùng biện
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pháp này và tiết kiệm 1/3 chi phí. Cộng
lại giảm được hơn 2/3 chi phí với bóng
sợi đốt”.
Từ khi làm xen vụ, thanh long nhà
anh Út luôn có trái to, đẹp và thương
lái tranh nhau đến tận vườn mua. “Từ
khi ra nụ đến thu hoạch mất 50 ngày.
Ngưng thắp đèn, 4 - 7 ngày sau nụ
hoa sẽ xuất hiện, cần 20-21 ngày cho
hoa phát triển, 3 ngày để nở và thụ
quả trong vườn, sau đó cần 25-28
ngày để quả phát triển. Nếu xử lý trái
vụ liên tục thì mỗi trụ cho 25 - 26kg/5
lần xử lý, bình quân đạt 5kg/trụ, thấp
hơn nhiều so với chỉ xử lý 3 lần
(12kg/trụ/lần); cây khỏe, ít bệnh hơn”anh tính toán.
Đặc biệt, giá thanh long ở mùa
nghịch chính là 12.000-15.000 đồng/kg
(tháng 9-12 âm lịch) cao gấp đôi chính
vụ (5.000-6.000 đồng/kg). Vào dịp Tết
Nguyên đán, giá tới 20.000-22.000
đồng/kg. Vì vậy, khoảng thời gian này
anh đầu tư khá kỹ lưỡng việc xử lý
thanh long ra hoa trái vụ. Nhờ vậy, gia
đình anh thu nhập hơn 300 triệu
đồng/năm.
Ông Võ Tín - Trưởng phòng Kế
hoạch Công ty Rau quả Bình Thuận
nhận xét: “Hiện nay, với khoảng 1ha
thanh long, thu nhập bình quân của
mỗi hộ trồng sẽ đạt khoảng trên dưới
100 triệu đồng/năm, nhà vườn nào
“khéo tay” thì có thể đạt tới 120 triệu
đồng/năm.
Tuy nhiên, với giả cả khá bấp
bênh như hiện nay thì việc hộ trồng
thanh long nào đạt khoảng 200 triệu
đồng/ha là cực hiếm... Hộ anh Út
nhờ sáng tạo trong cách dùng đèn
điện chong thanh long cho thu nhập
300 triệu đồng/ha cần phổ biến, nhân
rộng”.
Quốc Hải // http://danviet.vn/ .- 2016
(ngày 4 tháng 1)
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V. ĐỊA LÝ – DU LỊCH
TRUNG TÂM DU LỊCH THỂ THAO BIỂN QUỐC GIA VỮNG VÀNG VÀO
NĂM MỚI 2016
au 20 năm hình thành và tăng trưởng
nhanh, thương hiệu du lịch biển Phan
Thiết - Bình Thuận ngày càng khẳng định
chỗ đứng trên thị trường cả trong nước và
quốc tế. Bước vào năm 2016, ngành Du
lịch tiếp tục khởi sắc với nhiều đột phá
mới để đảm bảo sự phát triển bền vững
của một trung tâm du lịch thể thao biển
quốc gia.

S

So với các trung tâm du lịch lớn của
cả nước, du lịch Phan Thiết - Bình Thuận
còn khá non trẻ. Nhưng với tiềm năng, lợi
thế, các chính sách phù hợp và sự quan
tâm chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và sự
năng động của doanh nghiệp, ngành Du
lịch liên tục tăng trưởng và đang dần trở
thành một đô thị du lịch quốc gia, một
trung tâm du lịch thể thao biển tầm cỡ.
Trong quy hoạch tổng thể phát triển du
lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm
2030 của tỉnh Bình Thuận xây dựng thành
phố Phan Thiết trở thành đô thị du lịch
trọng điểm với thương hiệu khu du lịch
quốc gia Mũi Né và những sản phẩm du
lịch biển đặc trưng, độc đáo.
Cùng với nhiều di tích lịch sử cấp
quốc gia nổi tiếng như: Bảo tàng Hồ Chí
Minh, Trường Dục Thanh, tháp Chăm Pô
Sah Inư, Vạn Thủy Tú, Tháp Nước, hệ
thống đình làng… địa phương còn sở hữu
nhiều lễ hội truyền thống như Nghinh Ông
Quan Thánh, Cầu Ngư, Trung Thu, Katê,
Thầy Thím, nhiều sự kiện văn hóa, thể

thao và du lịch quy mô được tổ chức hàng
năm. Và để hướng đến một trung tâm du
lịch thể thao biển quốc gia ở tương lai
gần, Bình Thuận đã phê duyệt Đề án “Bảo
tồn và phát triển cảnh quan du lịch đến
năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” với
mục đích định hướng chính là khai thác
tiềm năng phát triển du lịch. Thời gian tới
sẽ có thêm các công trình văn hóa, thể
thao và du lịch cấp quốc gia, sẵn sàng tổ
chức thành công các sự kiện quy mô và
đẳng cấp thế giới, định vị vững chắc hình
ảnh đô thị du lịch thể thao biển.

Tiếp tục khẳng định vị thế của một
đô thị du lịch quốc gia, ngành Du lịch còn
tạo nên những bước đột phá mới. Hằng
năm lượng khách đến tăng từ 10-15%,
doanh thu tăng khoảng 15 - 20%, trong đó
năm 2015 đạt 4,25 triệu lượt du khách
đến, doanh thu đạt 7.640 tỷ đồng. Kêu gọi
những dự án đầu tư du lịch lớn cũng là
một bước đột phá mới để luôn là điểm
đến hấp dẫn du khách quốc tế. Bình
Thuận sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất
để thu hút đầu tư các dự án, những tổ
hợp du lịch – dịch vụ vui chơi, giải trí quy
mô lớn, chất lượng cao. Chỉ tính riêng dải
bờ biển thành phố Phan Thiết đã có hàng
loạt dự án quy mô cả diện tích và vốn đầu
tư đã và đang khẩn trương xây dựng và
đưa vào hoạt động kinh doanh.
Bình Thuận còn tập trung đầu tư và
khai thác tiềm năng để phát triển sản
phẩm du lịch, nhất là các sản phẩm mà du
khách cả nội địa và quốc tế yêu thích như
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nghỉ dưỡng biển, thể thao biển, ẩm thực,
văn hóa và mua sắm. Ngành Du lịch đã và
đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ
để đa dạng về loại hình, sản phẩm du lịch,
khai thác tối đa giá trị tài nguyên du lịch
độc đáo, hấp dẫn, nổi trội để có thêm
nhiều sản phẩm du lịch chuyên biệt với
các loại hình du lịch nghỉ dưỡng cao cấp,
du lịch MICE, du lịch chữa bệnh, du lịch
khám phá những lễ hội truyền thống, du
lịch cộng đồng. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng
cường hợp tác liên kết phát triển du lịch
với TP. Hồ Chí Minh và Lâm Đồng xây
dựng điểm đến với những thế mạnh đặc
thù của từng địa phương nhằm thu hút du
khách, tiêu biểu là sản phẩm “Chợ Bến
Thành – Hoa Đà Lạt – Biển Mũi Né”.
Du lịch Phan Thiết – Bình Thuận
hôm nay còn hướng đến đô thị du lịch
xanh bền vững với những giải pháp quy
hoạch phát triển du lịch gắn với bảo vệ
môi trường, phát triển bền vững. Ngoài ưu
tiên các dự án du lịch có giải pháp cụ thể
trong vấn đề giảm thiểu và giải quyết ô
nhiễm để luôn giữ môi trường trong sạch,
địa phương còn khuyến khích doanh
nghiệp du lịch quan tâm các biện pháp tiết
kiệm năng lượng, xây dựng môi trường du
lịch trong lành, thân thiện. Đã có nhiều
thương hiệu du lịch đẳng cấp ở Phan
Thiết giành những giải thưởng về môi
trường nổi tiếng như: Tòa nhà hiệu quả
năng lượng ASEAN, Toàn cầu xanh của
tổ chức Green Globe, Giải thưởng The
Guide Awards Sen Xanh, Thương Hiệu
Xanh và Khách sạn xanh ASEAN...
Trong quy hoạch chiến lược phát
triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 của
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Mũi Né
– Phan Thiết được xác định như là một
trung tâm du lịch quốc gia để tăng cường
đầu tư xây dựng hạ tầng, quy hoạch chiến
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lược phát triển và xúc tiến quảng bá
thương hiệu. Nghị quyết Đại hội đại biểu
Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII,
nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra nhiệm vụ
và giải pháp phát triển kinh tế 5 năm 2015
– 2020, trong đó nêu rõ: “Phát huy các
tiềm năng, lợi thế và đẩy mạnh các biện
pháp để phát triển ngành du lịch trở thành
ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, triển khai
thực hiện tốt “Đề án trung tâm du lịch - thể
thao biển” mang tầm quốc gia; xây dựng
và giữ vững thương hiệu quốc gia Khu du
lịch Hàm Tiến - Mũi Né, thành phố Phan
Thiết”.
Bước vào năm 2016, cùng với
những thuận lợi về giao thông đối ngoại
dàn hoàn thiện, tiếp tục đa dạng hóa sản
phẩm du lịch mang tính liên tỉnh, liên
vùng, Du lịch Bình Thuận còn tăng cường
công tác thông tin xúc tiến du lịch đa dạng
và hiệu quả thông qua việc giới thiệu hình
ảnh du lịch trên hệ thống truyền thông có
độ phủ sóng rộng, tham gia quảng bá
những nét hấp dẫn của điểm đến tại các
hội chợ, triển lãm du lịch quốc tế ở những
thị trường khách truyền thống và tiềm
năng. Tất cả hướng đến một khu du lịch
trọng điểm, một trung tâm du lịch thể thao
biển quốc gia vào năm 2020.
Lại một mùa Xuân nữa đang về với
thành phố biển! Cùng với hương xuân
đang ngấp nghé trên khắp nẻo đường đất
nước, du lịch Bình Thuận bước vào năm
2016 thật sự vững vàng và tràn đầy năng
lượng, tự tin khẳng định sức trẻ để vươn
đến những tầm cao mới, xứng đáng là
một trung tâm du lịch trọng điểm quốc gia!
Và đó cũng là quyết tâm và niềm tin của
cán bộ, công chức, viên chức ngành
VHTTDL Bình Thuận trong năm 2016.
Ngô Minh Chính / Du lịch.- 2016.- Số 4
(ngày 21 tháng 1).- Tr.12

__________________________________

BÌNH THUẬN VẺ ĐẸP TIỀM ẨN
ình Thuận là tỉnh duyên hải cực Nam
Trung Bộ Việt Nam, có bờ biển dài
192 km từ mũi Đá Chẹt giáp Cà Ná (Ninh
Thuận) đến bãi bồi Bình Châu (Bà Rịa –
Vũng Tàu). Nơi đây có nhiều danh lam

B

thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa, làng
nghề truyền thống mà ai cũng muốn biết:
Khu di tích lịch sử Trường Dục Thanh
được xây dựng vào năm 1907, tọa lạc
trên địa bàn làng Thành Đức nay là số
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nhà 39 đường Trưng Nhị, phường Đức
Nghĩa, TP. Phan Thiết (Bình Thuận).
Trường dựng lên để hưởng ứng phong
trào Duy Tân do cụ Phan Chu Trinh, Trần
Quý Cáp và Huỳnh Thúc Kháng khởi
xướng. Năm 1910, trong quá trình đi vào
Nam đi tìm phương cứu nước, thầy giáo
Nguyễn Tất Thành (sau này là Chủ tịch
Hồ Chí Minh) được cụ nghè Trương Gia
Mô giới thiệu đã đến Phan Thiết và dừng
chân làm trợ lý môn thể dục và vệ sinh
thường thức gần một năm ròng trước khi
vào Sài Gòn và rời Bến Cảng Nhà Rồng
bôn ba đi tìm đường cứu nước. Hiện nay,
trường Dục Thanh là một trong số các khu
tưởng niệm Bác Hồ được nhiều người
biết đến. Nơi đây, có một quần thể bao
gồm nhà Bảo tàng, di tích trường Dục
Thanh tạo thành một khu tham quan học
tập rộng 7.000m2.
Quần thể tháp Chăm Poshanu là một
trong những di tích văn hóa quý giá nhất,
xưa nhất, tương đói nguyên vẹn còn sót
lại của Vương quốc Chămpa. Tuy chỉ là
những công trình có kích thước vừa và
nhỏ nhưng kiến trúc nền tháp nơi đây đã
chắt lọc được những tinh hoa của người
nghệ sĩ. Sự kết hợp giữa kỹ thuật kiến
trúc và nghệ thuật trang trí của người
Chămpa xưa đã tạo cho các đền một vẽ
uy nghiêm và kỳ bí.
Đồi cát Mũi Né là một món quà vô
giá mà thiên nhiên ban tặng cho quê
hương Bình Thuận. Đồi cát Mũi Né còn
gọi là Đồi cát bay vì nó thường xuyên thay
đổi hình dạng tạo nên những hình thái
hấp dẫn, thu hút và luôn để lại những ấn
tượng tốt đẹp đối với du khách. Từ bao
năm qua Đồi cát bay luôn là động lực
chính để thúc đẩy ngành du lịch Bình
Thuận; là đề tài để các nhà nhiếp ảnh
trong nước và quốc tế khai thác nguồn
cảm hứng vô tận trên con đường nghệ
thuật của mình. Đến với đồi cát, chúng ta
có thể chơi trượt cát bằng ván, độ dốc của
cát càng cao, trượt ván càng thú vị, sau
đó tắm mình trong làn nước biển trong
xanh và cùng nhau tham gia những trò
chơi vận động trên bãi biển Hòn Rơm;
thăm các làng nghề nước mắm để biết kỹ
thuật chế biến món nước chấm được coi
là “bản sắc” của dân tộc Việt Nam. Nghề
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sản xuất, chế biến nước mắm tại Phan
Thiết đã hình thành cách đây hơn 200
năm. Vào cuối thế kỷ 17, tham gia đạo
quân do Nguyễn Hữu Cảnh tiến sâu vào
đất Phương Nam, nhiều ngư dân ở các
tỉnh miệt ngoài gồm Nam, Ngãi, Bình, Phú
(Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú
Yên) đã kéo cả gia đình vượt biển lần lượt
đổ bộ lên vùng đất mới Phan Thiết, mong
tìm chốn an cư lạc nghiệp. Ban đầu, do
ngư dân đánh bắt cá nhiều không tiêu thụ
hết nên chuyển qua muối cá để bảo quản,
sau đó học nghiên cứu, sáng tạo ra cách
chế biến nước mắm từ thô sơ đến hoàn
chỉnh. Phan Thiết là quê hương của cá,
mắm ngon được cả nước truyền tụng.
Nhờ cá, mắm nhiều mà có lắm cuộc tình
duyên mặn mà dí dỏm: Cô kia bới tóc
cánh tiên/ Ghe bầu đi cưới một thiên cá
mòi/ Chẳng tin giở thử ra coi/ Rau răm ở
dưới cá mòi ở trên.
Du khách cũng có thể đến với di tích
lịch sử cấp Quốc gia Vạn Thủy Tú để hiểu
thêm về nét văn hóa của những người
dân vùng biển. Vạn Thủy Tú là nơi thờ
thủy tố ngư nghiệp, đồng thời cũng là thủy
tổ chung của các làng chài ở Bình Thuận.
Nơi đây còn lưu giữ nhiều di sản văn háo
Hán – Nông quý giá, tiêu biểu là 24 sắc
phong của các đời vua triều Nguyễn ban
tặng và hơn 100 bộ xương cá voi, trong
đó có bộ xương cá voi xám dài 22m còn
hầu như nguyên vẹn, được đánh giá là
lớn nhất Đông Nam Á. Ở viện hải dương
học Nha Trang và Thái Lan cũng có bộ
xương cá voi nhưng dài dưới 15m.
Làng cổ Mũi Né có sức hấp dẫn lớn
chúng ta bởi cách bố trí thật hài hòa 10
ngôi nhà cổ, vừa có khoảng không gian
để mỗi ngôi nhà phơi bày hết những nét
đẹp mộc mạc, giản dị qua những vườn
cây, mảng cỏ cùng những vật dụng hàng
ngày của người nông dân Việt hôm qua.
Trong cảnh làng quê thanh bình đó, chúng
ta còn được thưởng thức những món ăn
hàng ngày của người Việt như rau muống
xào, cà pháo mắm tôm, cơm niêu, canh
chua, cá kho tộ.
Thanh Thản / Tạp chí xây
dựng Đời sống Văn hóa.- 2015.- Số 162
(tháng 12).- Tr.54
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MÔI TRƯỜNG DU LỊCH BÌNH THUẬN: AN TOÀN VÀ THÂN THIỆN!
ự báo sẽ có nhiều khách đến Phan Thiết Bình Thuận tham quan và nghỉ ngơi dịp
Giáng sinh và Năm mới 2016, ngay từ đầu
tháng 12/2015, tỉnh Bình Thuận đã triển khai
nhiều giải pháp quyết liệt để luôn khẳng định
hình ảnh điểm đến an toàn và thân thiện để
chào đón du khách.

D

Du khách quốc tế an tâm nghỉ dưỡng và giải trí

Những nỗ lực bền bỉ
Thông qua chỉ đạo của Sở Công Thương,
Chi cục Quản lý thị trường Bình Thuận đã và
đang tăng cường quản lý địa bàn, giám sát chặt
chẽ các đối tượng kinh doanh, kịp thời phát hiện
và ngăn chặn ngay các hành vi vi phạm pháp
luật thương mại. Đối với những địa bàn có nhiều
khu, điểm du lịch như thành phố Phan Thiết, thị
xã La Gi, Tuy Phong, Hàm Thuận Nam chủ
động thành lập các Tổ kiểm tra để thực hiện
nhiệm vụ trong suốt kỳ nghỉ Tết Dương lịch về
vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện niêm yết
giá và bán đúng giá niêm yết phòng nghỉ và các
dịch vụ, thực hiện ghi nhãn hàng hóa.

0623.608222 và 0623.810801 tại các khu du
lịch, điểm tham quan, khu mua sắm, ẩm thực,
giải trí trên địa bàn thành phố Phan Thiết và các
huyện lân cận để sẵn sàng tư vấn, thông tin và
hỗ trợ khách du lịch khi đến tham quan, vui chơi
và nghỉ dưỡng tại Bình Thuận.
Dịp năm mới 2016 cũng là thời điểm du
lịch Bình Thuận hưởng ứng tham gia chương
trình kích cầu du lịch nội địa. Nhiều doanh
nghiệp, hăng lữ hành, điểm tham quan thực
hiện nhiều gói giảm giá từ 10 – 50% sản phẩm,
dịch vụ, vé tour tuyến du lịch và vé tham quan
các điểm văn hóa - du lịch. Cùng với việc ổn
định giá cả, đầu tư nâng chất lượng dịch vụ của
các doanh nghiệp và đảm bảo an ninh trật tự,
điểm đến Phan Thiết – Bình Thuận còn làm hài
lòng du khách với thời tiết nắng ấm rất lý tưởng,
thuận lợi cho việc tổ chức các trò chơi tập thể,
các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch sôi
động, nhất là những môn thể thao trên biển
cùng những bãi tắm biển nhộn nhịp và trong
lành.
Lượng khách tăng 13%

Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn
giao thông cũng được triển khai liên tục. Ngành
Công an thường xuyên phối hợp với các địa
phương trọng điểm du lịch kiểm tra, kiểm soát
tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, môi
trường tự nhiên và xã hội để kip thời chấn
chỉnh. Trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Dương
lịch thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra
công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hội, vệ sinh môi trường, quản lý dịch vụ
hàng rong, nhất là tại các điểm tham quan du
lịch, di tích lịch sử.

Theo báo cáo của Phòng Nghiệp vụ Du
lịch - Sở VHTTDL, dịp Tết Dương lịch 2016 vừa
qua tỉnh Bình Thuận đón khoảng 42.600 lượt
khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng, tăng
13,6% so với năm trước; trong đó khách quốc tế
khoảng 8.700 lượt, tăng 3,5% so với cùng kỳ.
Theo đó, lượng khách lưu trú tại khu du lịch
Hàm Tiến - Mũi Né khá lớn; các cơ sở lưu trú du
lịch bình quân đạt từ 85 - 90% công suất phòng,
riêng hai ngày 1 và 2/1/2016 hầu như công suất
phòng đạt tối đa. Còn lượng khách tại khu vực
Tiến Thành, Hàm Thuận Nam, Long Sơn - Suối
Nước tương đối khá. Các cơ sở lưu trú có chất
lượng như: Fiore Healthy, Del Sol Reach Villa,
Golden Coast, Sài Gòn Suối Nhum, Rock Water
Bay, Princess d’Ân Nam đạt công suất phòng
bình quân từ 70-80%. Ngoài khách quốc tế, do
Tết Dương lịch năm nay có thêm 2 ngày nghỉ
cuối tuần, tạo thuận lợi cho các tour du lịch ngắn
ngày nên khách nội địa đến Bình Thuận tăng
khá, nhiều nhất là khách từ TP.HCM, Lâm
Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, chủ yếu tập trung
ở khu vực Hòn Rơm, La Gi, Tuy Phong.

Bên cạnh đảm bảo an ninh trật tự, ngành
Du lịch Bình Thuận còn thực hiện nhiều giải
pháp đối với công tác “thông tin hỗ trợ du
khách”. Cụ thể, Trung tâm Thông tin xúc tiến du
lịch tăng cường công tác hỗ trợ thông tin tại Ga
Phan Thiết; thông tin các số điện thoại của các
cá nhân, đơn vị thực hiện công tác hỗ trợ du
khách trên địa bàn tỉnh, thông báo và đảm bảo
thông suốt 2 số điện thoại đường dây nóng

Để tạo nên sức hấp dẫn thu hút khách,
các cơ sở lưu trú 3 – 5 sao ở khu du lịch Hàm
Tiến - Mũi Né đều tổ chức các chương trình
phục vụ như tiệc Gala dinner, buffet bằng những
món ăn truyền thống Việt Nam, ẩm thực Tây Âu
và chương trình nghệ thuật đón giao thừa với ca
múa nhạc Việt Nam, dân tộc Chăm, múa Lân,
ca nhạc quốc tế… Đặc biệt, sáng 1/1/2016, tại
thôn Tiến Hải (xã Tiến Thành, Phan Thiết) lần
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đầu tiên diễn ra buổi biểu diễn nghệ thuật điêu
khắc tượng cát thu hút đông đảo du khách tham
quan, chiêm ngưỡng. Buổi biểu diễn do Công ty
Nam Việt phối hợp với Trường Đại học Mỹ thuật
TP. HCM cùng với sự cộng tác của 2 nghệ sĩ
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điêu khắc nổi tiếng Leonardo Ugolini (Ý) và
Engurrand David (Bỉ) tổ chức.
Nguyên Vũ / Du lịch.- 2016.- Số 2
(ngày 7 tháng 1).- Tr.12

__________________________________

BÌNH THUẬN XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG DU LỊCH AN TOÀN
gành du lịch tỉnh Bình Thuận đang tập
trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm xây
dựng điểm đến du lịch thân thiện, chất lượng
và an toàn, thu hút du khách trong dịp Tết
Dương lịch 2016.

N

Sở VHTTDL Bình Thuận phối hợp với
các ngành chức năng của tỉnh tăng cường
quản lý địa bàn, giám sát chặt chẽ các đối
tượng kinh doanh, kịp thời phát hiện và ngăn
chặn ngay các hành vi vi phạm pháp luật. Tại
các khu du lịch trọng điểm như Mũi Né, La Gi,
Hàm Thuận Nam… để đảm bảo an toàn thực
phẩm, an ninh trật tự và tránh tình trạng nâng
giá dịch vụ với du khách vào mùa cao điểm,
ngành du lịch phối hợp với địa phương thành
lập các tổ kiểm tra, giám sát về vệ sinh an
toàn thực phẩm, thực hiện niêm yết phòng
nghỉ và dịch vụ, thực hiện ghi nhãn hàng hóa
trong suốt kỳ nghỉ lễ. Ngành công an phối hợp
với các địa phương trọng điểm du lịch kiểm
tra, kiểm soát tình hình an ninh trật tự, đảm
bảo an toàn giao thông, quản lý hàng rong,
nhất là tại các điểm tham quan, di tích lịch sử.
Bên cạnh đó, Trung tâm Thông tin xúc tiến du
lịch tăng cường hoạt động trạm hỗ trợ tại Ga
Phan Thiết, đảm bảo thông suốt 2 số điện
thoại đường dây nóng là 0623.608.222 và

0623.810.801 để kịp thời hỗ trợ khách du lịch,
thông tin các điểm du lịch, hướng dẫn dịch vụ
và tiếp nhận thông tin phản hồi, hỗ trợ khi có
sự cố.
Dịp Tết Dương lịch năm 2016, tỉnh Bình
Thuận đã đón khoảng 40.000 lượt khách. Vào
các ngày cao điểm (từ 31.12 đến 03.01), công
suất phòng đạt trên 90%-95%. Bên cạnh
lượng khách quốc tế đang nghỉ đông dài ngày
tại các khu resort cao cấp, dịp này Bình
Thuận còn đón một lượng lớn khách nội địa
theo đoàn, cắm trại dã ngoại, nhất là tại các
điểm du lịch công cộng như Hòn Rơm, Tam
Tân, Tiến Thành… Hầu hết các đơn vị kinh
doanh du lịch, dịch vụ ở các khu du lịch đều tổ
chức chương trình Chào năm mới 2016 với
nhiều hoạt động như: Gala Dinner, ẩm thực
Tây Âu, chương trình văn nghệ đón giao thừa
mừng năm mới, biểu diễn nhạc dân tộc
Chăm, ca nhạc quốc tế Philippines… Nhiều
doanh nghiệp, các hãng lữ hành, điểm tham
quan thực hiện nhiều gói giảm giá từ 10%20% sản phẩm, dịch vụ, vé tour tuyến du lịch
và vé tham quan…
H.L /
Văn hóa, thể thao và du lịch.- 2016.- Số
1160 (ngày 7 tháng 1).- Tr16

__________________________________

NHIỀU HOẠT ĐỘNG ĐÓN TẾT CỔ TRUYỀN Ở RESORT CAO CẤP MŨI NÉ

N

hững năm gần đây, bên cạnh việc đi
thăm, chúc tết họ hàng thì nhu cầu đi du
lịch nghỉ dưỡng trong ngày Tết với gia đình là
một xu hướng được rất nhiều người lựa chọn.

nay, du khách sẽ tham gia vào chương trình
Go Green với việc bảo vệ môi trường như: ăn
hết thức ăn, trồng cây, các bí quyết sống
xanh, tiết kiệm điện nước…

The Cliff Resort & Residences và nhiều
resort khác ở khu vực Bình Thuận thường
xuyên tổ chức nhiều hoạt động cho du khách,
đặc biệt là để thu hút du khách Tây rất sôi nổi
như lễ hội gói bánh chưng vào ngày 23.12 Âm
lịch và tự thay thưởng thức thành quả của
mình.

Ngoài ra, tại resort Cliff Resort &
Residences còn có chương trình tiệc tối buffet
theo các chủ đề Truyền thống, buffet lẩu,
buffet gánh được tổ chức vào mồng 3, 4, 5/1
âm lịch.
P.V // http://motthegioi.vn/ .- 2016
(ngày 19 tháng 1)

Bên cạnh đó là chương trình ca nhạc
Trống hội Đầu Xuân vào ngày mồng 1.1. Năm
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