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ĐOÀN CHỦ TỊCH UBTƯ MTTQ VIỆT NAM THẮP HƯƠNG 
TƯỞNG NIỆM BÁC HỒ 

gày 7/10, Chủ tịch UBTƯ MTTQ 
Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dẫn 
đầu Đoàn công tác đã tới thắp 

hương tưởng niệm Bác Hồ tại Khu tưởng 
niệm Bác Hồ tỉnh Bình Thuận.  

 

 

 

 

Hoàng Anh // 
http://daidoanket.vn.- 2016  

(ngày 7 tháng 10)

__________________________________ 

CHỦ TỊCH MTTQ VIỆT NAM LÀM VIỆC VỚI TỈNH BÌNH THUẬN 

rong 2 ngày 6-7/10, tại Bình Thuận, 
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy 
ban Trung ương MTTQ Việt Nam 

Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn công tác 
đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận 
về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo 
vệ môi trường, đời sống đồng bào dân tộc 
thiểu số và trực tiếp lắng nghe ý kiến, kiến 

nghị của các tầng lớp nhân dân ở địa 
phương. 

Báo cáo với đoàn công tác, Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận 
Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, qua 9 tháng 
năm 2016, tình hình phát triển kinh tế-xã 
hội của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến 
tiến bộ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết 

I. CHÍNH TRỊ – KINH TẾ 

N 

T 
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quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, 
như sản xuất công nghiệp phát triển còn 
chậm, chưa bền vững do nắng hạn kéo 
dài, sản lượng lương thực giảm, tiến độ 
gieo trồng vụ mùa chậm so với cùng kỳ 
năm trước, sản xuất, phòng trừ dịch bệnh 
và tiêu thụ thanh long còn nhiều khó 
khăn… 

 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 
Nguyễn Thiện Nhân làm việc với lãnh đạo tỉnh 
Bình Thuận. Ảnh: VGP/Hoàng Anh 

Lãnh đạo tỉnh cũng kiến nghị với các 
bộ, ngành liên quan sớm rà soát đánh giá 
lại tổng thể các tác động đối với môi 
trường của các dự án tại Trung tâm Điện 
lực Vĩnh Tân (xã Vĩnh Tân, huyện Tuy 
Phong) để có các biện pháp phòng, 
chống, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, sự 
cố môi trường một cách căn cơ, bảo đảm 
an toàn môi trường ở mức cao nhất. Đồng 
thời, kiến nghị đoàn công tác có ý kiến với 
các cơ quan chức năng hỗ trợ tỉnh sớm 
triển khai đầu tư xây dựng các công trình 
thủy lợi quan trọng trên địa bàn, mở rộng 
thị trường xuất khẩu thanh long…  

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch 
MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh 
giá cao nỗ lực của tỉnh trong thời gian qua 
trong việc phát triển kinh tế-xã hội, quan 
tâm đến công tác dân tộc. 

Về ứng phó với biến đổi khí hậu, hạn 
hán, ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị tỉnh 
cần tổng kết các mô hình chống hạn để 
tiếp tục có những giải pháp hiệu quả hơn, 
như xây dựng hệ thống tái sử dụng nước; 
đồng thời, cần phối hợp với Liên hiệp các 
hội khoa học và kỹ thuật nghiên cứu hệ 
thống trữ nước, tái sử dụng nước. “Phải 
làm sao chung sống với tình trạng ít nước 

mà không thiếu nước”, ông Nguyễn Thiện 
Nhân nhấn mạnh. 

Theo người đứng đầu MTTQ Việt 
Nam, tỉnh Bình Thuận đã đi đúng hướng 
trong việc lựa chọn thanh long là giống 
cây chủ lực, vì thế cần có hệ thống giải 
pháp phát triển đồng bộ. Tỉnh nên thực 
hiện 3 bước hiện đại hóa đối với giống 
cây này là đổi mới phương thức sản xuất, 
chuyển đổi sản xuất từ các hộ cá thể 
thành các hộ liên kết hợp tác, xây dựng 
hợp tác xã; tập huấn ứng dụng khoa học, 
công nghệ cho các chủ hộ sản xuất thanh 
long để họ yên tâm, liên kết phương thức 
làm ăn; xúc tiến thương mại, tìm hướng đi 
cho đầu ra với mục tiêu phát triển thanh 
long trở thành thương hiệu quốc gia. 

 

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết sẽ xem xét 
đưa nội dung kiến nghị của cử tri về giám sát 
chặt chẽ việc bảo đảm môi trường tại các nhà 
máy nhiệt điện trên toàn quốc vào Báo cáo 
tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân 
dân tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV tới đây. 
Ảnh: VGP/Hoàng Anh 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ 
Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề nghị tỉnh 
cần phát huy tiềm năng, thế mạnh khi có 
một hệ sinh thái biển gắn với các di tích 
lịch sử, điểm tham quan du lịch nổi tiếng 
để phát triển dịch vụ du lịch, nuôi trồng 
thủy hải sản. 

Biểu dương tỉnh Bình Thuận đã làm 
tốt công tác chăm lo đời sống đồng bào 
các dân tộc, người đứng đầu Mặt trận đề 
nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đến công tác 
này trong thời gian tới. Đối với những khó 
khăn trong phát triển kinh tế của đồng 
bào, tỉnh cần có các giải pháp để sản 
xuất, phát triển sản phẩm theo nhu cầu 
của khách hàng. Đối với nghề dệt thổ 
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cẩm, tỉnh có thể đưa ra chính sách trợ giá 
để duy trì phát triển sản phẩm. 

 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 
Nguyễn Thiện Nhân đến thăm mô hình trồng 
thanh long tại Bình Thuận. Ảnh: VGP/Hoàng 
Anh 

Liên quan đến kiến nghị của tỉnh về 
việc rà soát, đánh giá lại tổng thể các tác 
động đối với môi trường của các dự án tại 
Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, ông Nguyễn 
Thiện Nhân cho biết đoàn công tác sẽ 
chuyển ý kiến đến các cơ quan chức năng 
để thực hiện.  

Đồng thời, ông Nguyễn Thiện Nhân 
cho biết sẽ xem xét đưa nội dung kiến 
nghị của cử tri về giám sát chặt chẽ việc 

bảo đảm môi trường tại các nhà máy nhiệt 
điện trên toàn quốc vào Báo cáo tổng hợp 
ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại 
kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV tới đây. 

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Trung 
ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện 
Nhân và đoàn công tác đã gặp mặt, lắng 
nghe ý kiến các tầng lớp nhân dân tại thị 
trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc; 
thăm làm việc và trò chuyện với thầy và 
trò Trường Dân tộc nội trú tỉnh Bình 
Thuận. Đoàn công tác cũng đã đến dâng 
hương, hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình 
Thuận, tại xã Hồng Sơn, huyện Hàm 
Thuận Bắc. 

Chiều 7/10, Chủ tịch Ủy ban Trung 
ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện 
Nhân đã đến thăm trang trại trồng thanh 
long của ông Huynh Văn Bảy, xã Hồng 
Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc. 

Ngọc Quang // 
http://baochinhphu.vn.- 2016  

(ngày 7 tháng 10) 

__________________________________ 

SẼ RÀ SOÁT NHỮNG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN XẢ THẢI 

ó là yêu cầu của Ủy viên Bộ Chính 
trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam 
Nguyễn Thiện Nhân đặt ra tại buổi 

làm việc với Tỉnh ủy Bình Thuận trong 
buổi sáng ngày 7/10. Tại buổi làm việc 
này, nhiều vấn đề cấp thiết đang đặt ra 
như tìm đầu ra cho trái cây thanh long, 
phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi 
trường, gắn với việc gìn giữ những giá trị 
văn hóa của đồng bào Chăm.  

Đây là một trong những nội dung 
quan trọng của Đoàn Chủ tịch UBTƯ 
MTTQ Việt Nam  nhằm lắng nghe các 
tầng lớp nhân dân tại tỉnh Bình Thuận.  

Cùng đi với đoàn có Phó Chủ tịch 
UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh; 
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn Lê Quốc Doanh; Phó Trưởng 

ban Dân vận Trung ương Hà Ngọc Anh; 
Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Thanh thiếu niên 
của Quốc hội Hoàng Thị Hoa; Phó Trưởng 
ban Tôn giáo Chính phủ Trần Tấn Hùng 
và đại diện Bộ Văn hoá, Thể thao và Du 
lịch. 

 

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi 
làm việc với Tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận. 

Đ 
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 Tiềm ẩn sự cố môi trường  

Bình Thuận là tỉnh thuộc vùng Duyên 
hải Nam Trung bộ, có mối liên hệ chặt chẽ 
và chịu ảnh hưởng tác động mạnh mẽ của 
địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam.  

Theo Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân 
tỉnh Bình Thuận Nguyễn Mạnh Hùng, 9 
tháng đầu năm 2016, tình hình phát triển 
kinh tế- xã hội của tỉnh tiếp tục có những 
chuyển biến tiến bộ. 

 

Quang cảnh buổi làm việc. 

Tuy nhiên, hiện nay tại Bình Thuận 
có một số vấn đề tồn tại nhất là những 
nguy cơ tiềm ẩn về ô nhiễm môi trường. 

 Báo cáo với đoàn công tác của 
UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Nguyễn 
Mạnh Hùng đề nghị trung ương giám sát, 
theo dõi chặt chẽ hơn Trung tâm nhiệt 
điện Vĩnh Tân theo trường hợp đặc biệt.  

Bởi trong thời gian qua quá trình thi 
công và hoạt động, một số dự án đã gây ô 
nhiễm môi trường, nhất là từ khi Nhà máy 
Vĩnh Tân 2 đi vào hoạt động phát sinh bụi, 
xỉ than.  

Mặt khác, những năm gần đây nhất 
là từ năm 2015, hiện tượng xâm thực bờ 
biển gần Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân liên 
tục gây sạt lở bờ biển làm ảnh hưởng đến 
sản xuất, nuôi trồng thủy sản và đời sống, 
kinh tế-xã hội của địa phương. 

Do nguy cơ tiềm ẩn về sự cố môi 
trường tại các Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh 
Tân là rất lớn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh Bình Thuận kiến nghị Đoàn 
công tác có ý kiến với các Bộ, ngành liên 
quan sớm rà soát đánh giá lại tổng thể 

các tác động đối với môi trường của các 
dự án tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, để 
có các biện pháp phòng, chống, giảm 
thiểu ô nhiễm môi trường, sự cố môi 
trường một cách căn cơ, bảo đảm an toàn 
môi trường ở mức cao nhất. 

 

Về vấn đề này, PGS TS Võ Sỹ Tuấn, Viện 
trưởng Viện Hải dương học cho biết, nhà 
máy Vĩnh Tân đã có báo cáo đánh giá tác 
động môi trường nhưng cần tiếp tục làm 
rõ tác động đối với môi trường nước và ô 
nhiễm biển.  

“Vừa qua việc di dời san hô ở Vĩnh 
Hảo là do ảnh hưởng của dự án này. Cần 
phải thường xuyên giám sát, có quan trắc, 
bởi sau khi có báo cáo đánh giá tác động 
môi trường thì quá trình vận hành là có 
vấn đề. Phải có đánh giá tác động môi 
trường chiến lược toàn vùng, kể cả ở 
Ninh Thuận, chứ không đơn thuần là báo 
cáo đánh giá tác động môi trường của dự 
án đó”, ông Tuấn khẳng định.  

Xây dựng hồ trữ nước theo vùng  

Trong những năm qua, Bình Thuận 
rất chú trọng đến công tác quy hoạch 
ngành, quy hoạch vùng. Đây cũng là địa 
phương có tiềm năng triển vọng trong việc 
khai thác titan.  

Tuy nhiên, theo Bí thư Tỉnh uỷ 
Nguyễn Mạnh Hùng, với quy hoạch công 
nghiệp ti tan, tất cả các dự án khác phải 
dừng lại, bởi theo Luật Khoáng sản, nơi 
nào có khoáng sản thì tất cả cây trồng 
nhà cửa không được xây dựng, gieo 
trồng. Điều này đã gây ra tình trạng nhiều 
dự án bị kéo dài, từ đó làm nản lòng các 
nhà đầu tư.  
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Chưa kể, khai thác sa khoáng titan 
cần rất nhiều nước. Tuy nhiên, thực tế 
nước trong các công trình thuỷ lợi ở Bình 
Thuận còn chưa đủ cho sản xuất nông 
nghiệp nên không đủ cho khai thác sa 
khoáng ti tan. Bình Thuận đành phải dùng 
lượng nước ngầm. 

 

Các khách mời tham dự buổi làm việc với Tỉnh 
ủy Bình thuận. 

Bí thư tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng 
thẳng thắn thừa nhận điều này đã gây ra 
các nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
mực nước ngầm, gây bức xúc, lo lắng 
trong nhân dân.  

Liên quan đến những vấn đề thiếu 
nước, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Thanh thiếu 
nhi của Quốc hội Hoàng Thị Hoa cho 
rằng, Bình Thuận cần phải đặc biệt chú 
trọng trong việc xây dựng hồ trữ nước 
theo vùng để ứng phó với biến đổi khí hậu 
trong giai đoạn hiện nay.  

Trong quá trình tìm hướng đi cho 
các loại cây trồng mới, theo bà Hoàng Thị 
Hoa, cần phải tìm ra những loại cây trồng 
có áp dụng quy trình sản xuất công nghệ 
cao thích hợp với thổ nhưỡng và biến đổi 
khí hậu. 

Không quyết liệt sẽ mất cây thanh 
long  

Trân trọng những thành tựu phát 
triển kinh tế, xã hội, văn hoá của Bình 
Thuận trong những năm qua, Thứ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Lê Quốc Doanh cũng bày tỏ nhiều chia sẻ 
của ông với những khó khăn mà Bình 
Thuận đang phải đối mặt, nhất là trong bối 
cảnh biến đổi khí hậu.  

Biến đổi khí hậu đang gây ra những 
ảnh hưởng không nhỏ cho việc phát triển 
kinh tế ở địa phương, trong đó có cây 
thanh long.  

Thanh long là cây hàng hoá lớn nhất 
của Bình Thuận tuy nhiên  thời gian vừa 
qua thanh long không còn là cây giúp 
người dân Bình Thuận xoá đói giảm 
nghèo nữa vì “vướng” phải những trở ngại 
như bệnh đốm nâu vì hiện nay bà con 
dùng phân hoá học nhiều... mà nói như Bí 
thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng “sẽ là 
hậu quả lớn nếu không khắc phục được 
căn bệnh đốm nâu trên cây thanh long”. 

 

 

Các đại biểu tham dự buổi làm việc. 

Trước tình trạng này, ông  Lê Quốc 
Doanh cho rằng, Bình Thuận không nên 
mở rộng diện tích trồng thanh long nữa 
(hiện đã có 27.000 ha - PV) mà cần tăng 
cường nâng cao năng suất, chất lượng, rà 
soát, áp dụng các mô hình canh tác thân 
thiện hơn.  

Khó khăn lớn thứ hai là câu chuyện 
tìm đầu ra cho sản phẩm chủ lực này.  

Để giải quyết theo ông Lê Quốc 
Doanh, Bình Thuận cần thực sự quan tâm 
đến đề xuất của Chủ tịch Nguyễn Thiện 
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Nhân là Bình Thuận cần phải liên kết lại, 
cần xây dựng hợp tác xã kiểu mới.  

“Trước thời điểm Quốc hội khai mạc 
tới đây chúng tôi sẽ trở lại Bình Thuận để 
tiến hành một chương trình sơ kết riêng 
về cây thanh long. Chúng ta không thể để 
trái cây của chúng ta cứ lang thang theo 
kiểu sáng giá 10 chiều giá 8. Nếu chúng 
ta không quyết liệt làm sớm chúng ta sẽ 
mất cây thanh long“. 

Gìn giữ giá trị lịch sử của người 
Chăm  

Bình Thuận với đặc thù là có 35 dân 
tộc thì có 34 dân tộc là đồng bào dân tộc 
thiểu số cùng chung sống trong đó giá trị 
lịch sử văn hoá của người Chăm được 
xem là nổi bật. Việc bảo tồn, phát huy giá 
trị lịch sử văn hoá đồng bào Chăm đang 
đặt ra nhiều thách thức.  

GS Đỗ Quang Hưng, Chủ nhiệm Hội 
đồng tư vấn về tôn giáo của UBTƯ MTTQ 
Việt Nam cho rằng, trong vấn đề bảo tồn, 
phát huy những giá trị lịch sử của người 
Chăm, Bình Thuận cần phải đặt ra một 
chiến lược toàn diện để gìn giữ phát huy 
vì Bình Thuận được xem là Vương quốc 
cuối cùng của nước Chămpa.  

GS Đỗ Quang Hưng đặt ra ba vấn 
đề.  

Thứ nhất là cần phải tôn vinh những 
trí thức, danh nhân văn hóa của người 
Chăm vì cộng đồng Chăm rất lớn.  

Thứ hai là bộ thư tịch cổ của người 
Chăm. Theo Giáo sư Hưng, Bình Thuận 
sở hữu nguồn thư tịch rất nhiều, thư tịch 
này chính thức có, không chính thức có 
và liên quan đến tiến trình của cả dân tộc 
chứ không chỉ người Chăm. 

“Nếu chúng ta không khôi phục thì 
nguồn tư liệu quý giá này sẽ bị “tuồn” ra 
nước ngoài lúc nào không hay. Hiện nay, 
nhà nước đang biên soạn một bộ Quốc sử 
và trong đó lịch sử của đồng bào Chăm, 
Vương quốc Chămpa là một phần, một bộ 
phận của tiến trình lịch sử đó”-GS Đỗ 
Quang Hưng khẳng định.  

Thứ ba, đề cao trách nhiệm bảo tồn 
gắn với phát triển, GS Hưng cũng cho 

rằng, cần phải bảo tồn chữ viết cổ của 
người Chăm. 

 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng: 

Phát triển theo hướng tiết kiệm nước  

Nước là vấn đề phát triển then chốt của 
Bình Thuận. Với đặc điểm lượng mưa ít của 
Bình Thuận, mùa mưa kết thúc sớm, đến muộn 
thì phải hình thành các hệ thống hồ, chuyển từ 
chỗ nhiều xuống ít. Trong bối cảnh đất thấm rất 
nhiều nước thì chúng tôi phải thực hiện kiên cố 
hóa kênh mương và tiến hành xem xét cơ cấu 
cây trồng, con nuôi theo hướng tiết kiệm nước.  

Tôi thấy người dân cầm vòi phi 34 để tưới 
nước cho cây thanh long mà xót lắm vì như thế 
rất phí nước.  

Trong bối cảnh này, người dân cũng phải 
chủ động tìm nguồn nước trong trang trại, 
không lý gì trang trại 10 hecta mà lại không có 
hồ trữ nước. 

PGS.TS Võ Sỹ Tuấn: 

Ô nhiễm môi trường đang gây ra phân 
hoá xã hội  

Tình hình ô nhiễm môi trường thực tế nặng 
nề hơn nhiều so với những báo cáo. Vấn đề ô 
nhiễm môi trường đang gây phân hóa xã hội, 
đơn cử như gây xung đột giữa doanh nghiệp và 
người dân. Nếu chúng ta không quan tâm đến 
vấn đề bảo vệ môi trường thì rất nguy hiểm, dẫn 
đến phân hóa trong xã hội, cản trở sự phát 
triển.  

Theo đó, phải bảo đảm sự phát triển bền 
vững, có sự hợp tác giữa chính quyền-doanh 
nghiệp-người dân trên cơ sở minh bạch mọi 
thông tin. 

Ông Trần Tấn Hùng:  

Gắn phát triển tôn giáo với phát triển du 
lịch  

Người Chăm có hai tôn giáo lớn là Bàni và 
Bàlamôn đã được công nhận để hai tôn giáo 
này hoạt động tốt. Sắp tới chúng ta cần quan 
tâm hơn để các chức sắc hoạt động tốt hơn và 
ổn định.  

Từ năm 2015, Ban Tôn giáo Chính phủ đã 
đề nghị Bình Thuận cần có chính sách quy 
hoạch đất cho công tác tôn giáo để phục vụ 
phát triển du lịch và sinh hoạt tôn giáo.  

Trong thời gian tới, Bình Thuận cần có quy 
hoạch cụ thể hơn để các tín đồ từ tôn giáo này 
sang hoạt động ở tôn giáo khác và quy hoạch 
về đất đai phù hợp, gắn phát triển tôn giáo với 
phát triển du lịch như lễ hội Kate và Nghinh 
Ông. 
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Bởi lực lượng trí thức, danh nhân 
người Chăm còn ít cho nên việc gìn giữ 
chữ viết người Chăm đang gặp khó. 

 Hiện nay, nhiều người Chăm chỉ nói 
được tiếng dân tộc mình nhưng lại không 
viết được. Đó cũng là một trong những 
trăn trở mà Mặt trận Bình Thuận đang tìm 
cách cùng với các cấp chính quyền gìn 
giữ và phát huy.  

Phát huy gìn giữ văn hoá của đồng 
bào Chăm như thế nào là một vấn đề 
quan trọng, tuy nhiên theo Chủ tịch 
Nguyễn Thiện Nhân nên bắt đầu từ những 
việc làm thực tế để làm sao góp phần xây 
dựng khối đại đoàn kết.  

Với đặc điểm của đồng bào Chăm, 
một dân tộc có hai đạo; có tôn giáo nhưng 
không có trường đào tạo, theo Chủ tịch 
Nguyễn Thiện Nhân, vấn đề đặt ra cho 
tỉnh là làm thế nào để bà con bắt kịp với 
nhịp độ phát triển.  

Đồng thời nên hình thành đề tài về 
phương thức phát huy văn hóa trong đồng 
bào Chăm, có nghiên cứu bài bản để xây 
dựng đề án này.  

Tiết kiệm nước, hiện đại hoá cây 
thanh long  

Đánh giá cao nỗ lực của Bình Thuận 
trong việc triển khai nhiệm vụ kinh tế, xã 
hội, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng 
định, riêng về vấn đề nước, dù tỉnh đã có 
chiến lược ở tầm quốc gia nhưng cần phải 
có kế hoạch dành ngân sách trong 5 
năm.  

Không chỉ nhà nước, mà các thành 
phần khác cũng phải lo trữ nước. “Phải 
làm sao chung sống với tình trạng ít nước 
mà không thiếu nước”, Chủ tịch Nguyễn 
Thiện Nhân khẳng định. 

Nhắc tới kinh nghiệm của Singapore, 
cách đây 15 năm không có nước, phải 
nhập nước từ Malaysia, nhưng hiện nay 
trở thành nước xuất khẩu nước.  

Singapore đã xây dựng hệ thống trữ 
nước ngầm, công nghệ tái sinh nước…, 
người đứng đầu Mặt trận cho rằng, Bình 
Thuận nên tham khảo và nghiên cứu mô 
hình này. 

Đối với việc phát triển cây thanh 
long, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho 
rằng, cần có chiến lược hiện đại hóa với 
cây thanh long.  

Từ thay đổi phương thức sản xuất: 
Chuyển từ hộ cá thể sang mô hình liên 
kết, thành lập HTX đến việc tiêu thụ sản 
phẩm gắn với hiện hoá công nghệ, hiện 
đại hoá tiêu thụ sản phẩm bằng các 
chương trình xúc tiến quốc gia.  

“Với 27.000 hecta thanh long, 30.000 
hộ sản xuất thanh long, phải tổ chức lại 
mô hình sản xuất. Cá thể là mô hình lạc 
hậu, không phải mô hình hội nhập. Không 
thể cấp chứng chỉ xuất xứ cho 30.000 hộ 
được, vì thế khó xuất khẩu. Chỉ khi nào 
vào HTX mới giám sát lẫn nhau để thực 
hiện các tiêu chí hiện đại”, Chủ tịch 
Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.  

Bình Thuận vốn là địa phương cung 
cấp con giống hải sản nổi tiếng. Nhưng 
theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, nếu 
việc vận hành nhà máy nhiệt điện đe dọa 
đến chất lượng con giống này thì phải tạm 
dừng, nhất là việc xả thải.  

“Trong kiến nghị của Mặt trận tới 
đây, chúng tôi sẽ đề nghị rà soát toàn bộ 
hệ thống nhiệt điện quốc gia về xả thải. Ở 
Trà Vinh, cũng đang phải tính lại quy 
hoạch nuôi tôm do nhà máy nhiệt điện 
Duyên hải chưa chốt được phương án xử 
lý xỉ thải”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân 
khẳng định.  

Chiều ngày 6/10, Chủ tịch Nguyễn 
Thiện Nhân và Đoàn công tác đã đến 
khảo sát mô hình trồng thanh long của gia 
đình ông Huỳnh Văn Bảy, xã Hồng Sơn, 
huyện Hàm Thuận Bắc, tình Bình Thuận. 

* Sáng cùng ngày, Chủ tịch Nguyễn 
Thiện Nhân và Đoàn công tác đã dâng 
hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ 
tỉnh Bình Thuận. 

Dạ Yến-Văn Nhất  
Ảnh: Hoàng Anh // 

http://daidoanket.vn.- 2016  
(ngày 7 tháng 10)
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DÂN TIẾP TAY, DOANH NHÂN NƯỚC NGOÀI MỚI TRỐN 
ĐƯỢC THUẾ  

% thanh long được xuất sang 
Trung Quốc và phần lớn theo 
đường tiểu ngạch 

Bí thư, kiêm Chủ tịch tỉnh Bình 
Thuận Nguyễn Mạnh Hùng đã có những 
trao đổi thẳng thắn với các tầng lớp nhân 
dân tại thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm 
Thuận Bắc, Bình Thuận tối 6-10. 

Cuộc trao đổi này nằm trong kế 
hoạch tiếp xúc các tầng lớp nhân dân của 
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ủy 
viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân dẫn 
đầu đoàn công tác. 

Tại cuộc tiếp xúc, đồng bào Chăm 
nêu thực tế: Trái thanh long trước đây đã 
giúp xóa đói giảm nghèo. Nhưng gần đây, 
thanh long rớt giá, tư thương, trong đó có 
cả tư thương Trung Quốc ép giá làm cho 
nhiều hộ dân không còn mặn mà trồng 
thanh long. Nhiều ý kiến đề nghị Bí thư 
Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng phải có biện 
pháp giải quyết tình trạng này. 

 

Ông Thông Khói, thị trấn Ma Lâm nói rằng: Sản 
xuất thanh long giờ rất khó khăn. Ảnh: Hoàng 
Anh 

Trước những ý kiến này, ông 
Nguyễn Mạnh Hùng nhận định: Thanh 
long đã đặt ra nhiều vấn đề cho tỉnh Bình 
Thuận trong sản xuất nông nghiệp.  

“Toàn tỉnh hiện có khoảng 27.000 
ha, sản lượng xấp xỉ 500.000 tấn, thanh 
long đã đi vào 14 nước và vùng lãnh thổ 
nhưng có tới 70% thanh long tiêu thụ ở 
Trung Quốc, trong số đó có tới 70% theo 

đường tiểu ngạch. Vì nhiều lý do khác 
nhau, chúng ta chưa xuất khẩu được theo 
đường chính ngạch” - ông Hùng thông tin.  

Về hiện tượng một số tư thương, 
doanh nhân ép giá thanh long, ông Hùng 
nói chính quyền đã vào cuộc và nói: 
“Những doanh nhân nước ngoài đó núp 
bóng, kinh doanh trái phép, trốn thuế sẽ 
không làm gì được nếu không có sự tiếp 
tay của người dân. Chúng ta không chấp 
nhận được những chuyện đó, nhất là 
người dân vì lợi ích trước mắt mà tiếp tay 
cho người nước ngoài núp bóng, trốn 
thuế”.  

Ông Hùng mong muốn người dân 
duy trì sản lượng thanh long, vì bằng 
nhiều cách khác nhau, Chính phủ đã quan 
hệ tốt với nhiều nước. Nếu thanh long đáp 
ứng được tiêu chuẩn của các nước, thì 
triển vọng xuất khẩu là rất lớn. 

 

Ông Nguyễn Thiện Nhân gợi ý người dân nên 
liên kết lại, thành lập hợp tác xã để có thể sản 
xuất, kinh doanh tốt hơn. Ảnh: Hoàng Anh 

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: 
Để thanh long có thể giúp dân làm giàu, 
phải thay đổi phương thức sản xuất, kinh 
doanh. “Hộ nông dân làm ăn giỏi nhưng 
không kinh doanh giỏi, không thể đàm 
phán sòng phẳng với tư thương, doanh 
nghiệp. Nếu thành lập hợp tác xã sản xuất 
thanh long, thì hợp tác xã sẽ có tư cách 
pháp nhân để đại diện cho người dân 
trong các mối quan hệ sản xuất, kinh 
doanh” - ông Nhân gợi ý. 

70 
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Ông Nhân cũng lưu ý rằng: Nếu 
muốn xuất khẩu thanh long sang Trung 
Quốc theo đường chính ngạch, thì thanh 
long Bình Thuận phải có thương hiệu. 
“Liệu các hộ dân ở Ma Lâm có thể liên kết 

lại để có một thương hiệu thanh long cho 
mình hay không?” - ông Nhân đặt vấn đề. 

Chân Luận // http://plo.vn.- 2016 
(ngày 7 tháng 10) 

__________________________________ 

THANH TRA TRÁCH NHIỆM CHỦ TỊCH UBND TỈNH 
BÌNH THUẬN  

gày 3/10, tại trụ sở UBND tỉnh Bình 
Thuận, Phó Tổng Thanh tra Chính 
phủ Đặng Công Huẩn đã chủ trì 

buổi công bố quyết định về thanh tra trách 
nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.  

 

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công 
Huẩn chủ trì công bố quyết định thanh tra trách 
nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Ảnh: 
NG 

Tham gia buổi công bố có Trưởng 
đoàn Thanh tra theo Quyết định số 
2409/QĐ-TTCP ngày 21/9/2016 của Tổng 
Thanh tra Chính phủ, Tổ trưởng Tổ Giám 
sát thẩm định, xử lý sau thanh tra, Chủ 
tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc 
Hai. 

Theo Quyết định số 2409/QĐ-TTCP 
được Phó Cục trưởng Cục III Đỗ Duy 
Phức - Trưởng đoàn Thanh tra công bố, 
Đoàn có 7 thành viên, là thanh tra viên 
của Cục III, Cục IV. Nội dung thanh tra là 
việc chấp hành pháp luật của Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận trong công tác 
thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 
phòng, chống tham nhũng cũng như một 
số vấn đề khác có liên quan, giai đoạn từ 
1/1/2014 đến 30/6/2016. Thời gian thanh 
tra là 50 ngày kể từ ngày công bố quyết 

định thanh tra, không kể ngày nghỉ, ngày 
lễ theo quy định pháp luật. 

Phát biểu định hướng mục đích, nội 
dung, phương pháp thanh tra tại buổi 
công bố, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ 
Đặng Công Huẩn khẳng định: Đây là hoạt 
động thanh tra hành chính theo kế hoạch 
đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 
Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, 
thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND 
các huyện, thị, và các tổ chức, cá nhân có 
liên quan, cũng như Đoàn Thanh tra, Tổ 
Giám sát, thẩm định, xử lý sau thanh tra 
phải chấp hành đúng pháp luật, thực hiện 
nghiêm kế hoạch thanh tra đã được phê 
duyệt. Mục đích là bảo đảm chất lượng, 
tiến độ thanh tra, cũng như không ảnh 
hưởng đến hoạt động bình thường của 
địa phương. 

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng 
Công Huẩn yêu cầu Trưởng đoàn Thanh 
tra, các thành viên Đoàn Thanh tra, Tổ 
Giám sát thẩm định, xử lý sau thanh tra, 
cần tăng cường phối hợp cùng các tổ 
chức, cá nhân của tỉnh Bình Thuận làm rõ 
những kết quả, những tồn tại trong thực 
hiện pháp luật để kiến nghị lãnh đạo 
Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ nhằm điều 
chỉnh cơ chế, chính sách phù hợp từ kết 
quả thanh tra. Ngay sau buổi công bố, 
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cần có kế 
hoạch phân công, phân nhiệm đầu mối 
làm việc với Đoàn Thanh tra để bảo đảm 
tiến độ thanh tra, bảo mật thông tin, tuân 
thủ đúng quy chế phát ngôn. 

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng 
Công Huẩn đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận cần phối hợp tốt với Trưởng 

N 
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đoàn Thanh tra để kết quả thanh tra phản 
ánh đúng hiện trạng thực hiện công tác 
thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 
phòng, chống tham nhũng với đặc thù 
kinh tế - xã hội của địa phương. Khi kết 
luận thanh tra có chất lượng, bảo đảm 
khách quan sẽ giúp bảo đảm sự nghiêm 
minh của pháp luật, góp phần chấn chỉnh 
những sai phạm nếu có, cũng như hạn 
chế được sai phạm tương tự trong thời 
gian tới, từng bước củng cố, nâng cao 
chất lượng quản lý của cơ quan chuyên 
môn. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc 
Hai tiếp thu nội dung Quyết định số 2409/QĐ-
TTCP và chỉ đạo của Phó Tổng Thanh tra Chính 
phủ Đặng Công Huẩn. Ảnh: NG 

 Thay mặt lãnh đạo địa phương, Chủ 
tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc 
Hai đã tiếp thu nội dung Quyết định số 
2409/QĐ-TTCP, cũng như chỉ đạo của 
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng 
Công Huẩn về những công việc cần làm 
sau buổi công bố. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận 
Nguyễn Ngọc Hai cũng cám ơn sự hỗ trợ 
của Thanh tra Chính phủ đối với địa 
phương trong hướng dẫn nghiệp vụ thanh 

tra, cử nhiều tổ công tác của Cục III phối 
hợp cùng cơ quan chuyên môn để xác 
minh các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức 
tạp, kéo dài trong thời gian qua. 

Trên cơ sở quán triệt ý kiến chỉ đạo 
của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Chủ 
tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc 
Hai đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ 
chức, cá nhân trong công tác phối hợp với 
Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 
2409/QĐ-TTCP với mục tiêu hoàn thành 
tốt công tác thanh tra với chất lượng tốt 
nhất, đúng tiến độ. 

Phó Tổng Thanh tra thăm Thanh tra tỉnh 
Bình Thuận  

Cùng ngày, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ 
Đặng Công Huẩn đã đến thăm cán bộ, công 
chức Thanh tra tỉnh Bình Thuận. 

Sau khi nghe Chánh Thanh tra tỉnh Bình 
Thuận Trần Văn Hải báo cáo ngắn gọn một số 
kết quả công tác từ đầu năm 2016 đến nay, 
cũng như kế hoạch công tác trong thời gian tới, 
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công 
Huẩn đã ghi nhận và biểu dương tinh thần làm 
việc của cán bộ, công chức đơn vị. 

Thông báo với cán bộ, công chức Thanh 
tra tỉnh Bình Thuận về một số nét lớn trong 
nhiều hoạt động của toàn ngành, Phó Tổng 
Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đề nghị, 
kế hoạch thanh tra năm 2017 cần tập trung vào 
các lĩnh vực như đấu thầu, đấu giá, cổ phần 
hóa, cùng một số vấn đề được dư luận quan 
tâm. Trong hoạt động công vụ, mỗi cán bộ, công 
chức của Thanh tra tỉnh Bình Thuận cần nỗ lực, 
cố gắng nhiều hơn nữa, tăng cường đoàn kết, 
nâng cao nghiệp vụ để xứng đáng với lời dạy 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thanh tra là tai mắt 
của trên, là bạn của dưới”. 

Ngọc Giang // 
http://thanhtra.com.vn.- 2016  

(ngày 3 tháng 10) 

__________________________________ 

CỬ TRI ĐỀ NGHỊ TĂNG CƯỜNG LỰC LƯỢNG ĐỒNG HÀNH 
CÙNG NGƯ DÂN 

ử tri kiến nghị Chính phủ tăng 
cường ngoại giao với các nước 
trong khối ASEAN để những ngư 

dân đang bị giam giữ sớm đoàn với tụ gia 
đình. 

Trong các ngày 3 và 4/10, đoàn Đại 
biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận tiếp 
xúc cử tri trong tỉnh để chuẩn bị cho kỳ 
họp thứ 2 - Quốc hội khóa XIV. Đoàn đã 
thông báo đến cử tri địa phương nội dung 
và chương trình kỳ họp dự kiến khai mạc 

C 
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vào ngày 20/10 tới, đồng thời tiếp thu ý 
kiến cử tri kiến nghị lên Quốc hội. 

 

Ông Huỳnh Thanh Cảnh - Trưởng Đoàn Đại 
biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận tiếp xúc cử tri 
tại phường Đức Thắng, TP Phan Thiết  

Cùng với vấn đề ô nhiễm môi trường 
biển, cử tri tỉnh Bình Thuận phản ánh tình 
trạng các cửa biển ở Phan Thiết và La Gi 
bị bồi lấp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
hoạt động ra vào của các tàu thuyền và 
phương tiện giao thông đường thủy.  

Vấn đề biển đảo tiếp tục là chủ đề 
nóng, cử tri trong tỉnh kiến nghị Đảng, Nhà 
nước cần có chính sách đáp ứng yêu cầu 
phát triển kinh tế biển đi đôi với bảo đảm 
quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc 
chủ quyền của Việt Nam trên biển. 

Về tình trạng nhiều ngư dân Bình 
Thuận bị nước ngoài bắt giữ, theo cử tri, 
khác với đất liền, trên biển không có cột 
mốc rõ ràng, nên khi ngư dân đánh bắt xa 

bờ theo luồng cá, vừa vượt qua khu vực 
biển chồng lấn là bị lập biên bản, đưa về 
giam giữ. 

 

Cử tri Trịnh Doãn Trọng, TP Phan Thiết nêu ý 
kiến về vấn đề tàu cá Bình Thuận bị nước 
ngoài bắt giữ  

Nhiều gia đình sạt nghiệp do tàu cá 
bị phá hủy hoàn toàn. Cử tri kiến nghị 
Chính phủ tăng cường ngoại giao với các 
nước trong khối ASEAN để những ngư 
dân đang bị giam giữ sớm đoàn với tụ gia 
đình.  

Ông Trịnh Doãn Trọng, cử tri thành 
phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có ý kiến 
cần tăng cường lực lượng cảnh sát biển 
gần biên giới biển, để khi ngư dân đánh 
bắt xa bờ gần ranh giới vùng biển các 
nước thì cảnh báo, để tránh bị nước bạn 
bắt./. 

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2016 
(ngày 4 tháng 10) 

__________________________________ 

NHIỀU ĐIỂN HÌNH QUA 05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 03-
CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA XI) 

ết quả qua 5 năm thực hiện Chỉ 
thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 
của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp 

tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại tỉnh 
Bình Thuận cho thấy: Thời gian qua, các 
cấp ủy, chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn 
vị trong tỉnh đều đưa việc học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
vào nội dung sinh hoạt thường kỳ, mỗi 
quý chọn một chủ đề để sinh hoạt, thảo 
luận, liên hệ và làm theo tại đơn vị mình; 

qua đó, đánh giá việc học tập và làm 
theo Bác gắn với thực hiện chức trách 
nhiệm vụ theo nội dung đã đăng ký “nêu 
gương”, “gương mẫu thực hiện”. Nhiều 
nơi đã tìm tòi, sáng tạo, đổi mới phương 
thức sinh hoạt, học tập, liên hệ, điểm tin 
gương “người tốt, việc tốt” làm theo 
gương Bác trong sinh hoạt chi bộ, làm 
sâu sắc nội dung và tính thiết thực của 
chuyên đề, tạo sự thống nhất trong nhận 
thức và hành động, góp phần nâng cao 
chất lượng sinh hoạt chi bộ; đồng thời 

K 
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qua đó, từng cán bộ, đảng viên đã tự soi 
rọi lại bản thân mình để có hướng khắc 
phục những hạn chế, thiếu sót. 

 

Giao lưu giữa các điển hình tiên tiến trong 
việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ 
Chính trị (khóa XI) tại Bình Thuận 

     Xác định việc thực hiện Chỉ thị 
số 03-CT/TW là nhân tố thúc đẩy mạnh 
mẽ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, 
các phong trào thi đua ở từng cơ quan, 
đơn vị, địa phương; Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy xác định chủ đề “Nêu cao trách 
nhiệm - giữ nghiêm kỷ cương - chấn 
chỉnh phong cách” để tập trung chỉ đạo 
thực hiện; đồng thời, lồng ghép nội dung 
chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương 
tăng cường rà soát những vấn đề bức 
xúc, những nguyện vọng chính đáng của 
nhân dân, nhất là những vụ việc tồn 
đọng, nổi cộm, kéo dài, gây bức xúc 
trong dư luận để tập trung giải quyết dứt 
điểm, coi đây là giải pháp quan trọng đối 
với công tác xây dựng Đảng và công tác 
tư tưởng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ 
đạo giải quyết 12 việc cần làm ngay và 
05 việc trước mắt; cấp huyện và tương 
đương xác định 87 vụ việc tồn đọng và 
bức xúc cần tập trung thực hiện. 

     Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy chỉ đạo gắn việc thực hiện Chỉ thị số 
03-CT/TW với các phong trào của địa 
phương như: “Chung sức, chung lòng 
xây dựng nông thôn mới”, “Đền ơn, đáp 
nghĩa”… và các hoạt động xã hội, nhân 
đạo, từ thiện, những mô hình hay, 
những việc làm thiết thực như: “Điểm 
sáng an ninh”, “Giữ gìn an ninh trật tự 
thôn xóm”, “Tết vì người nghèo”, “Hũ 

gạo tình thương”, “Nghĩa tình đồng đội”, 
“Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa 
chỉ nhân đạo”, “Mỗi ngày làm một việc 
tốt”, “Tuyến đường thanh niên tự quản” 
“Thanh niên làm theo lời Bác”… Qua đó, 
nhiều tổ chức, cá nhân đã đóng góp kinh 
phí, ngày công xây dựng tuyến đường 
ánh sáng an ninh, trồng cây xanh, làm 
vệ sinh môi trường, hiến đất mở rộng 
đường giao thông, làm đường bê tông xi 
măng, nâng cấp, sửa đường giao thông 
nội đồng, làm mới, nạo vét kênh, mương 
thủy lợi, lắp đặt đường ống dẫn nước 
sinh hoạt… Đã huy động sức mạnh của 
cả hệ thống chính trị vào cuộc, với quyết 
tâm cao để thực hiện những nhiệm vụ 
trọng tâm, cấp bách; đã vận động nhân 
dân đồng thuận, ủng hộ và bàn giao mặt 
bằng phục vụ Dự án nâng cấp, mở rộng 
Quốc lộ 1A - đoạn qua địa bàn tỉnh Bình 
Thuận, hoàn thành trước thời hạn 10 
ngày theo yêu cầu chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ.   

     Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị 
tỉnh Bình Thuận có 03 tập thể và 03 cá 
nhân được Trung ương khen thưởng; 
24 tập thể và 24 cá nhân được Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen; 250 
cá nhân được nhận thư khen của đồng 
chí Bí thư Tỉnh ủy; 432 tập thể và 802 cá 
nhân được Ban Thường vụ cấp ủy cấp 
huyện và tương đương biểu dương, 
khen thưởng. Riêng tại Hội nghị tổng kết 
và biểu dương 4 năm (2011 - 2014) thực 
hiện việc “Học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh Bình 
Thuận có 30 tập thể và 52 cá nhân tiêu 
biểu, điển hình cấp tỉnh được Chủ tịch 
UBND tỉnh tặng bằng khen. 

     Thời gian tới, tỉnh Bình Thuận 
tập trung triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 
số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ 
Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ 
Chí Minh gắn với tiếp tục thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số 
vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện 
nay” và Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 01-10-
2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
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nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác 
phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp 
hành của cán bộ, công chức, viên chức 
trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 30-CT/TU 
ngày 08-01-2013 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt, 
công tác; Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 15-
8-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí, thường xuyên 

theo dõi, phát hiện, biểu dương, khen 
thưởng và nhân rộng những mô hình 
hay, những điển hình tiên tiến, gương 
“người tốt, việc tốt” trong học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh, góp phần phát triển kinh tế - 
xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại 
địa phương.  

Ngô Minh Hòa // 
http://noichinh.vn.- 2016  

(ngày 12 tháng 10) 

__________________________________ 

TRAO TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC” 
CHO 60 CÁ NHÂN  

ình Thuận có 137 mô hình tự 
quản, tự phòng về an ninh trật tự 
được triển khai, nhân rộng tại 

767 cơ quan, doanh nghiệp, trường 
học và địa bàn thôn, khu phố với số 
lượng thành viên tham gia hơn 11.000 
người... 

 

Các tập thể, cá nhân được biểu dương 

Chiều 13-10, UBND tỉnh Bình 
Thuận, cho biết: Đã tổ chức Hội nghị 
tổng kết và tuyên dương điển hình tiên 
tiến 10 năm công tác xây dựng, nhân 
rộng mô hình, điển hình trong phong 
trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 
giai đoạn 2006 – 2016. 

Hiện nay, tỉnh Bình Thuận có 137 
mô hình tự quản, tự phòng về an ninh 
trật tự được triển khai, nhân rộng tại 
767 cơ quan, doanh nghiệp, trường 
học và địa bàn thôn, khu phố với số 
lượng thành viên tham gia hơn 11.000 
người. Trong đó, nhiều mô hình hay 
với cách làm sáng tạo, bám sát thực 
tiễn đã mang lại hiệu quả trong công 
tác phòng, chống tội phạm và xây 
dựng nông thôn mới của địa phương 
như: Mô hình “Tổ thanh long tự quản, 
tự phòng an toàn về ANTT” tại xã 
Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc; mô 
hình “Chức sắc tôn giáo tham gia đảm 
bảo ANTT” tại xã Phan Thanh, huyện 
Bắc Bình”… 

Nhân dịp này, UBND tỉnh Bình 
Thuận đã tuyên dương 99 tập thể và 
cá nhân có thành tích xuất sắc trong 
việc xây dựng và nhân rộng mô hình, 
điển hình phong trào toàn dân bảo vệ 
ANTQ. Đồng thời, trao tặng kỷ niệm 
chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” của 
Bộ Công an cho 60 cá nhân. 

Bích Thuận - Thành Long // 
http://cand.com.vn.- 2016  

(ngày 13 tháng 10) 

B 
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KIỂM TRA TOÀN DIỆN CÔNG TÁC BIÊN PHÒNG TẠI BĐBP 
BÌNH THUẬN 

rong 2 ngày 4 và 5-10, Đoàn kiểm 
tra số 4 BĐBP do Thiếu tướng Lê 
Thái Ngọc, Phó Tư lệnh BĐBP làm 

Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra toàn 
diện công tác Biên phòng tại Bộ Chỉ huy 
BĐBP Bình Thuận, Đồn BP Mũi Né và 
Đồn BP Thanh Hải. 

 
Thiếu tướng Lê Thái Ngọc, Phó Tư lệnh BĐBP, 
chủ trì buổi làm việc tại Bộ Chỉ huy BĐBP Bình 
Thuận. Ảnh: Đức Hiệp 

Đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện 
các mặt công tác: Chính trị, tham mưu, 
phòng chống ma túy và tội phạm, kỹ thuật 
và hậu cần; kiểm tra việc điều hành một 
buổi chào cờ và bắn đạn thật tại thao 
trường; kiểm tra công tác chiến đấu bảo 
vệ đồn Biên phòng tại Đồn BP Mũi Né và 
công tác phòng chống cháy nổ tại Đồn BP 
Thanh Hải. 

Đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo kết 
quả các mặt công tác Biên phòng năm 
2016 của đơn vị. Theo đó, năm 
2016, BĐBP Bình Thuận đã triển khai 
thực hiện tốt Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ về "Tổ chức phong trào 
toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh 
thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình 
hình mới"; xây dựng các tổ tự quản an 
ninh trật tự/1.082 thành viên tham gia bảo 
vệ chủ quyền lãnh thổ; duy trì hoạt động 
226 tổ/1.687 thuyền đoàn kết khai thác hải 
sản trên biển. Đã chỉ đạo tổ chức đấu 
tranh triệt phá 25 vụ/ 51 đối tượng, tang 
vật thu giữ gồm 1,5138 gam ma túy đá, 
14,6663 gam heroin. 

BĐBP Bình Thuận cũng đã triển khai 
có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy 
của Bác Hồ đối với BĐBP”. 

 
Đoàn kiểm tra việc tiến hành một buổi chào cờ 
tại Đồn BP Thanh Hải. Ảnh: Đức Hiệp 

Qua 2 ngày kiểm tra tại các đơn vị, 
đoàn công tác đã biểu dương những 
thành tích mà BĐBP Bình Thuận đã đạt 
được trong thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể, 
đã bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh 
trên biển; làm tốt công tác cứu hộ cứu 
nạn, phòng chống lụt bão trên địa bàn; nỗ 
lực cùng với chính quyền địa phương 
tuyên truyền, vận động tàu cá tham gia 
vào tổ, đội đánh cá xa bờ. 

 
Thiếu tướng Lê Thái Ngọc kiểm tra kho vũ khí 
tại Đồn BP Mũi Né. 

Kết luận đợt kiểm tra, Thiếu tướng 
Lê Thái Ngọc đã chỉ ra một số hạn chế tại 
các đơn vị. Đồng chí Phó Tư lệnh 
BĐBP chỉ đạo các đơn vị, cùng với nhiệm 
vụ giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ vững 
chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc, 
cần chủ động xây dựng cảnh quan môi 
trường xanh-sạch-đẹp, chú trọng tăng gia 
sản xuất và phát triển kinh tế để cải thiện 
đời sống cho cán bộ, chiến sỹ. 

Đức Hiệp // 
http://www.bienphong.com.vn.- 2016 

(ngày 5 tháng 10) 

T 
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ĐẢNG ỦY BĐBP BÌNH THUẬN QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI NGHỊ 
QUYẾT TRUNG ƯƠNG 3 VÀ CHỈ THỊ 05-CT/TW 

gày 25-10, Đảng ủy BĐBP tỉnh 
Bình Thuận tổ chức quán triệt, triển 
khai những nội dung chủ yếu của 

Nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng và Chỉ thị 05-
CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về 
"Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cho 
các đồng chí là bí thư, phó bí thư các chi, 
đảng bộ cơ sở, đảng viên khối cơ quan 
Bộ Chỉ huy, Đồn BP Thanh Hải và Hải đội 
Biên phòng 2. 

 

Đại tá Dương Đình Hoàn, Bí thư Đảng ủy, 
Chính ủy BĐBP Bình Thuận, quán triệt các nội 
dung 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, triển khai một số nội 
dung chủ yếu của Nghị quyết Trung ương 
3 (khóa XII) như: Quy chế làm việc của 
Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị 
và Ban Bí thư khóa XII; về tổ chức bộ máy 

và giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh 
đạo các cơ quan Nhà nước, nhiệm kỳ 
2016 - 2021; một số điểm mới trong việc 
thi hành điều lệ Đảng; một số vấn đề về 
công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ 
luật Đảng trong chương 7, chương 8 Điều 
lệ Đảng. 

Hội nghị cũng nghe quán triệt Chỉ thị 
số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ 
Chính trị khóa (XII) về “Đẩy mạnh học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thỉ số 87 của 
Thường vụ Quân ủy Trung ương và Kế 
hoạch số 31 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
Bình Thuận về thực hiện Chỉ thị 05-
CT/TW của Bộ Chính trị. 

Qua hội nghị giúp cho các đảng viên 
trong Đảng bộ nắm đầy đủ những nội 
dung chủ yếu của Hội nghị lần thứ 3 Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); 
nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính 
trị và các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của 
trên về thực hiện chỉ thị. Qua đó đẩy 
mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây 
dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên 
liêm khiết, trung thực, giản dị; đồng thời 
ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội 
ngũ cán bộ, đảng viên. 

Đình Phú // 
http://www.bienphong.com.vn.- 2016 

(ngày 26 tháng 10) 

__________________________________ 

CỤM THI ĐUA SỐ 6 BĐBP TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA 
QUYẾT THẮNG NĂM 2016 

áng 6-10, tại Bộ Chỉ huy BĐBP 
Bình Thuận, Cụm thi đua số 6 
BĐBP tổ chức Hội nghị tổng kết 

công tác thi đua khen thưởng và 
phong trào Thi đua Quyết thắng năm 
2016. Thiếu tướng Lê Thái Ngọc, Phó 
Tư lệnh BĐBP, chủ trì hội nghị. Bà 

Trần Thị Minh Thư, Trưởng Ban thi 
đua khen thưởng tỉnh Bình Thuận dự 
hội nghị. 

Cụm Thi đua số 6 BĐBP gồm các 
tỉnh: BĐBP Bình Định, Phú Yên, Khánh 

N 

S 
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Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và Bà 
Rịa – Vũng Tàu. 

Hội nghị đánh giá, trong năm 
2016, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP các 
tỉnh đã chỉ đạo và triển khai đồng bộ 
các biện pháp công tác Biên 
phòng; đấu tranh phòng, chống các 
loại tội phạm; tham gia phát triển kinh 
tế, văn hóa, xã hội khu vực biên giới 
biển; thực hiện nghiêm túc chế độ 
thường trực sẵn sàng chiến đấu và 
tham gia xây dựng nông thôn mới. 

 

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Hiệp 

Các đơn vị trong Cụm được chính 
quyền, nhân dân các tỉnh, thành ghi 
nhận, đánh giá cao về thành tích trong 
đấu tranh phòng chống các loại tội 
phạm, cứu hộ cứu nạn. Điển hình là 
BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt giữ, 
xử lý 42/87 đối tượng mua bán, tàng 
trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu 
được 20 gam heroin, 135,21 gam ma 
túy tổng hợp, 58 gam cần sa khô. 
BĐBP Bình Thuận đã chỉ đạo tổ chức 
triệt phá 25 vụ/51 đối tượng, thu giữ 
1,5138 gam ma túy đá, 14,6663 gam 
heroin. BĐBP Ninh Thuận, đã tham gia 
cứu hộ, cứu nạn 29 vụ, kịp thời cứu 
sống 54 người. BĐBP Khánh Hòa bắt 
giữ 12 kg thuốc nổ, 31 kíp nổ, thu giữ 
60.000 lít dầu DO. BĐBP Phú Yên xử 
lý 16 vụ/ 44 đối tượng cướp giật tài 
sản. BĐBP Bình Định tiến hành điều 
tra 10 vụ/12 đối tượng; bắt giữ 1 vụ 
 vận chuyển hàng hóa trái phép, thu 
giữ 5 tấn phân bón DAP, 50 tấn bã đậu 
không rõ nguồn gốc… 

Thời gian tới, các đơn vị tiếp tục 
đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết 
thắng gắn với việc "Học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh"; thực hiện có hiệu quả Cuộc vận 
động “Phát huy truyền thống, cống 
hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ 
Hồ”; tiếp tục tham gia phong trào xây 
dựng nông thôn mới; phòng, chống 
thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn; vận 
động nhân dân bám biển sản xuất và 
bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. 

 

Bàn giao Cụm trưởng Cụm Thi đua số 6 
cho BĐBP Ninh Thuận. Ảnh: Đức Hiệp 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu 
tướng Lê Thái Ngọc đã biểu dương 
thành tích các đơn vị đã đạt được 
trong năm qua. Đồng chí Phó Tư lệnh 
BĐBP yêu cầu trong thời gian tới, các 
đơn vị Cụm Thi đua số 6 BĐBP cần 
tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt các 
công tác còn lại trong năm; đoàn kết 
nội bộ; hạn chế tai nạn giao thông; chủ 
động nắm tình hình, tiếp tục đổi mới, 
đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị 
tư tưởng và phong trào Thi đua Quyết 
thắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ 
chính trị được giao. 

Các đơn vị trong Cụm cũng thống 
nhất bình chọn 3 đơn vị đề nghị Bộ Tư 
lệnh BĐBP xét tặng Cờ thi đua năm 
2016. 

 Đức Hiệp // 
http://www.bienphong.com.vn.- 2016 

(ngày 6 tháng 10) 
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HUYỆN PHÚ QUÝ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI 

hó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa 
ký quyết định công nhận huyện Phú 
Quý, tỉnh Bình Thuận đạt chuẩn nông 

thôn mới năm 2015. 

Phú Quý là huyện đảo cách đất liền 
khoảng 56 hải lý. Tuy còn nhiều khó khăn 
nhưng với sự quan tâm của tỉnh, sự nỗ lực 
của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đến 
nay huyện đảo đã hoàn thành 19/19 tiêu chí 
xây dựng nông thôn mới. 

Qua 5 năm, bằng các nguồn vốn của 
tỉnh, huyện, xã và cộng đồng dân cư, toàn 
huyện đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở 
vật chất thiết yếu để hoàn thành các tiêu chí 
về nông thôn mới như: giao thông, chợ, cơ 
sở vật chất thể thao, văn hóa, trường học... 

Hệ thống cơ cấu kinh tế của huyện 
Phú Quý chuyển dịch mạnh theo hướng 
thương mại-dịch vụ; tăng công nghiệp-tiểu 
thủ công nghiệp; quy mô, năng lực và hiệu 
quả sản xuất kinh doanh được nâng lên; 
tổng doanh thu giai đoạn 2011 – 2015 ước 
đạt 1.400 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 
hơn 25 tỷ đồng; giải quyết việc làm ổn định 
cho hơn 400 lao động; tỷ lệ hộ gia đình sử 
dụng điện lưới đạt 100%, điều này giúp 
người dân yên tâm gắn bó với đảo và đầu 
tư phát triển kinh tế. 

Cũng từ khi thực hiện xây dựng 
chương trình nông thôn mới, bộ mặt nông 
thôn của huyện đảo được thay đổi theo 

hướng đô thị hóa. Đến nay, mạng lưới giao 
thông trên địa bàn huyện Phú Quý đã được 
cứng hóa mặt đường láng nhựa hoặc bê 
tông xi măng, 100% xã có đường ô tô đến 
trung tâm huyện, đường trục xã, liên xã 
được thảm nhựa và bê tông hóa; tuyến 
đường biển Phú Quý - Phan Thiết đã được 
rút ngắn thời gian từ 6 giờ xuống còn 4 giờ, 
cơ bản đáp ứng được nhu cầu đi lại của 
nhân dân và du khách.... 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa” theo tiêu chí mới 
được triển khai đồng bộ; hàng năm có trên 
95% số hộ gia đình đạt văn hóa, 100% cơ 
quan, đơn vị và 90% thôn đạt chuẩn văn 
hóa; các thiết chế văn hóa tiếp tục được 
củng cố; công tác bảo vệ môi trường luôn 
được chú trọng, toàn huyện có trên 80% số 
hộ sử dụng nước sạch đáp ứng tiêu chuẩn 
quốc gia; 100% số hộ được sử dụng nước 
hợp vệ sinh... 

Những kết quả đạt được sau 5 năm 
xây dựng nông thôn mới sẽ là động lực để 
huyện Phú Quý tiếp tục nâng cao các tiêu 
tiêu chí; phấn đấu đưa Phú Quý là huyện 
đảo có kinh tế phát triển năng động, thực 
hiện hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế 
biển đảo của tỉnh. 

Phương Nhi // 
http://baochinhphu.vn.- 2016  

(ngày 6 tháng 10)

__________________________________ 

BÀN GIAO "MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN" CHO NLĐ NGHÈO 

ăn nhà "Mái ấm công đoàn" được 
xây dựng với tổng diện tích 57m2 
tại tổ 3, thôn 7, xã Đức Tín, huyện 

Đức Linh vừa được bàn giao cho gia đình 
chị Bách Thị Tươi (SN 1989, nhân viên 
điều dưỡng tại Trạm Y tế xã Đức Tín 
thuộc Trung tâm Y tế huyện Đức Linh). 
Căn  nhà trị giá 75 triệu đồng, trong đó 
kinh phí xây dựng nhà từ Quỹ Mái ấm 
công đoàn là 30.000.000 đồng (do LĐLĐ 
quản lý), số tiền còn lại do gia đình tích 
lũy cùng với sự giúp đỡ của người thân, 
đồng nghiệp và chính quyền địa phương. 

Gia đình chị Tươi còn nhiều khó khăn do 
thu nhập còn thấp, một mình nuôi con nhỏ 
vừa tròn 1 tuổi, sống trong nhà tạm bợ, 
dột nát. Chị Tươi xúc động chia sẻ: "Nhờ 
có sự giúp đỡ của tổ chức công đoàn, cơ 
quan, đồng nghiệp và người thân nên tôi 
mới có được mái ấm như hôm nay. Từ 
nay có được ngôi nhà, tôi như có them 
động lực để chăm lo cho con của mình, 
an tâm hơn trong công tác". 

Hoàng Sinh / Lao động.- 2016.- Số 248 
(ngày 22 tháng 10).- Tr. 3

P 

C 
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BÁO BÌNH THUẬN KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY THÀNH LẬP 

hiều 27-10, Báo Bình Thuận - Cơ 
quan và tiếng nói của nhân dân, 
Đảng bộ tỉnh Bình Thuận đã long 

trọng tổ chức 40 năm ngày ra số báo đầu 
tiên. 

Tiền thân của báo Bình Thuận là báo 
Thuận Hải. Thời gian đầu báo chỉ ra một 
số/tuần với số lượng 700 tờ. 

Đến năm 1992, tỉnh Thuận Hải tách 
thành hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận. 

 

Báo Bình Thuận có bề dày phát triển đáng tự 
hào. 

Kế thừa từ báo Thuận Hải cũ, báo 
Bình Thuận đã không ngừng phát triển từ 
hai kỳ/tuần đến nay báo đã phát hành 

năm kỳ/tuần và một số cuối tuần với số 
lượng gần 6.000 tờ. 

 

Tiết mục ca múa chào mừng ngày kỷ niệm báo 
tròn 40 tuổi. 

Dù chỉ với hơn 50 cán bộ, PV nhưng 
ngoài xuất bản báo giấy, 10 năm qua báo 
Bình Thuận còn có báo điện tử thu hút 
đông đảo lượng độc giả truy cập, theo dõi.  

Theo thống kê, mỗi ngày báo điện tử 
ở địa chỉ baobinhthuan.com.vn có lượng 
truy cập lên đến hàng chục ngàn. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2016 
(ngày 27 tháng 10) 

__________________________________ 

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU DÂN CƯ LẤN BIỂN 
LA GI 

ới đây, UBND tỉnh Bình Thuận đã 
phê duyệt đồ án Quy hoạch chi 
tiết 1/500 dự án lấn biển tạo Khu 

dân cư - Thương mại - Dịch vụ mới La Gi 
tại phường Phước Lộc, thị xã La Gi. 

Theo đó, địa điểm thực hiện dự án 
tại phường Phước Lộc, thị xã La Gi, tỉnh 
Bình Thuận. 

Về vị trí, ranh giới, dự án có phía 
Đông giáp Cảng cá La Gi, phía Tây giáp 
và phía Nam giáp Biển Đông, phía Bắc 
giáp đường Bến Chương Dương, với ổng 
diện tích 161.756 m2, quy mô dân số 

khoảng 2.240 người, là khu dân cư kết 
hợp thương mại, dịch vụ hậu cần nghề cá. 

 

C 

M 
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Về cơ cấu sử dụng đất tại dự án lấn 
biển tạo Khu dân cư - Thương mại - Dịch 
vụ mới La Gi cụ thể như sau: 

Khu thương mại dịch vụ hậu cần 
nghề cá có tổng diện tích 24.374,26 m2 
gồm: Kho lạnh 17.680,07 m2, bãi hàng 
hóa 6.694,19 m2; khu chợ - Trung tâm 
thương mại có tổng diện tích 15.543,65 
m2. 

Khu nhà ở có tổng diện tích 
47.793,24 m2. Trong đó, nhà phố 
14.944,42 m2, nhà ở kết hợp thương mại 
18.489,74 m2, nhà ở biệt thự 8.458,33 
m2, chung cư thu nhập thấp 5.900,75 m2; 

Công trình công cộng có tổng diện 
tích 2.137,47 m2 gồm: Trường mầm non 
707,69 m2, Trụ sở khu phố 225,11 m2; 
Đất công trình hạ tầng kỹ thuật có tổng 
diện tích 1.204,67 m2; Công viên cây 
xanh - Thể dục thể thao có tổng diện tích 
7.371,89 m2; Giao thông có tổng diện tích 
64.535,49 m2. 

Dự án do Công ty TNHH Xây dựng 
Thương mại Dịch vụ Vi Nam đầu tư. Thời 
gian thực hiện từ quý 4/2016 đến năm 
2021. 

Lục Giang // 
http://www.phapluatplus.vn.- 2016 

(ngày 21 tháng 10) 

__________________________________ 

VÕ HUY HOÀNG, TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY RAU QUẢ BÌNH THUẬN:  

CẦN NHIỀU CHỦ DOANH NGHIỆP LÀ ĐẢNG VIÊN  

ới ông Võ Huy Hoàng, Tổng giám 
đốc Công ty Rau quả Bình Thuận, 
việc từ một chủ doanh nghiệp tư 

nhân đầu tiên của Bình Thuận trở thành 
đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam 
không chỉ là một giấc mơ được thực 
hiện. Ông còn muốn có thêm nhiều 
người cùng lý tưởng, để có thêm sức 
mạnh thực hiện lời thề phụng sự xã hội. 

 
Ông Võ Huy Hoàng, Tổng giám đốc Công ty 
Rau quả Bình Thuận. 

Lập nghiệp từ cây thanh long  

Ông Võ Huy Hoàng kể về ngày 
quyết định lập công ty cách đây 14 năm, 
khi đó vùng đất Bình Thuận quê ông nổi 
tiếng với đặc sản trái thanh long. 

“Thời điểm năm 2000, trái thanh 
long rất có giá trị, nhà nhà làm thanh 
long, người người làm thanh long. 
Nhưng việc xuất bán chỉ loanh quanh 
trong nước, chứ ít được xuất khẩu. Tôi 
đã tự hỏi, tại sao mình không tìm hướng 
đi mới cho trái thanh long của quê mình 
bằng việc tìm hướng xuất khẩu nó. Nghĩ 
là làm. Năm 2002, tôi gom góp được số 
vốn 20 triệu đồng rồi vay thêm để lập 
Công ty Rau quả Bình Thuận”, ông 
Hoàng chia sẻ. 

Để đạt mục đích xuất khẩu trái 
thanh long, ông đầu tư một bộ máy tính 
để lên mạng tìm kiếm thị trường, bên 
cạnh đó, mang những trái thanh long 
đẹp nhất, chất lượng nhất của mình đi 
giới thiệu tại các hội chợ trong nước. 
Cũng từ những trang web trên mạng, 
ông Hoàng tìm được một khách hàng 
đầu tiên tại Malaysia và bay sang đó gặp 
đối tác. Vậy là, đơn hàng 20 tấn thanh 
long Bình Thuận của ông Hoàng được 
xuất đi, cũng từ đơn hàng trên, tới nay 
đã có hàng ngàn đơn hàng thanh long 
được ông Hoàng xuất khẩu qua thị 
trường này. 

V 
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Ngay sau đơn hàng đầu tiên xuất 
khẩu, ông Hoàng cho biết, mình đã nắm 
chắc phần thắng và sẽ phải tìm kiếm 
những thị trường mới, nhưng để đảm 
bảo số lượng hàng tốt thì phải có vùng 
nguyên liệu chuẩn. Vậy là, ông đầu tư 
xây dựng một vườn thanh long rộng 20 
ha, đồng thời, tự đi đến các vườn thanh 
long ở huyện Hàm Thuận Nam thu mua, 
phân loại và tìm đầu mối tiêu thụ. Bên 
cạnh đó, việc đầu tư trang thiết bị, máy 
móc để kiểm soát chất lượng trái cây 
cũng được người đàn ông 50 tuổi này 
nghĩ đến. Hàng lô máy móc hiện đại 
nhất thời điểm đó được mua về để kiểm 
soát chất lượng,  đóng gói trái cây. “Sau 
những chuyến đi tới thị trường 
Singapore, Hồng Kông, Đài Loan để 
chào hàng và tìm đối tác, tôi lại có 
những đơn hàng mới, bởi với thị trường 
lúc bấy giờ, thanh long rất có giá trị và 
xuất khẩu rất dễ. Tôi lựa chọn những trái 
tốt nhất xuất khẩu đi các nước để quảng 
bá trái thanh long Bình Thuận”, ông 
Hoàng nói. 

Trong những chuyến đi mở rộng thị 
trường đó, ngoài việc tìm kiếm khách 
hàng, ông Hoàng cũng tìm kiếm những 
loại trái cây mới của các nước về Việt 
Nam tìm hiểu nhu cầu thị trường. Thế 
rồi, ông quyết định nhập hàng loạt trái 
cây các nước như nho, cherry… về 
nước và tìm tới các kênh bán lẻ như 
siêu thị, cửa hàng hoa quả, chợ đầu mối 
phân phối lại. 

Sau những thuận lợi, thị trường 
thanh long tỉnh Bình Thuận xuất hiện 
những khó khăn, tình trạng trái cây bị 
nấm bệnh xuất hiện, có những đơn hàng 
xuất khẩu, nhưng khách hàng trả về gây 
thiệt hại lớn. Ông Hoàng lại một lần nữa 
quyết định đầu tư xây dựng trang trại 
trồng thanh long theo Tiêu chuẩn Global 
GAP, làm kho lạnh bảo quản sản phẩm 
liên tục... Với ý nghĩ: “Khi mình đáp ứng 
yêu cầu kỹ thuật của họ, thì mình sẽ gắn 
bó được lâu dài với họ và dù có những 
thị trường xuất khẩu bền vững rồi, tôi 
vẫn phải biết mở rộng thị trường cùng 

khách hàng mới qua hội chợ triển lãm 
trái cây trong và ngoài nước”. 

Nhờ suy nghĩ này, mà trong danh 
sách xuất hàng đi của Công ty Rau quả 
Bình Thuận hiện nay đã có thêm các 
nước Tây Á, Indonesia, Thái Lan, Hà 
Lan, Canada. Ngoài trái thanh long, ông 
Hoàng còn đặt mua khoai lang giống 
Nhật từ Tây Nguyên về sơ chế để xuất 
khẩu, cũng như xuất nhập khẩu thêm 
nhiều mặt hàng trái cây, rau củ quả 
khác, “mùa nào thức ấy”. Công việc 
thuận lợi, nguồn lao động của công ty 
ông cũng tăng nhanh, từ vài công nhân 
ở thời điểm mới thành lập, hiện lên tới 
gần 300 lao động làm việc ổn định. 

Vào Đảng ở tuổi 48 

48 tuổi, ông Võ Huy Hoàng được 
đứng trong hàng ngũ những người Cộng 
sản. Đó là năm 2014, một năm sau khi 
Ban Tổ chức trung ương Đảng ban hành 
Hướng dẫn số 17 thực hiện thí điểm 
việc kết nạp những người là chủ doanh 
nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng, 
nhằm củng cố và nâng cao năng lực 
lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức 
Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân. 

Ông cũng là chủ doanh nghiệp tư 
nhân đầu tiên của Bình Thuận được kết 
nạp Đảng. Với ông, mọi việc hơn cả một 
giấc mơ. “Tôi đã mơ được trở thành 
đảng viên từ khi còn trẻ. Lúc đó, đơn 
giản nghĩ là tuổi trẻ cần phải sống có lý 
tưởng, tôi nhìn thấy lý tưởng của mình 
trong những đảng viên xung quanh tôi, 
những người có trách nhiệm, gương 
mẫu từ chính nơi tôi sống. Nhưng đành 
mơ thôi, vì tôi là chủ doanh nghiệp tư 
nhân. Tới năm 2013, khi tỉnh Bình 
Thuận có chủ trương kết nạp chủ doanh 
nghiệp tư nhân vào Đảng, tôi viết đơn 
ngay”, ông Hoàng kể. 

Trong lá đơn gửi tới Đảng ủy Khối 
doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận, ông 
Hoàng đã viết: “Muốn đứng trong hàng 
ngũ của Đảng để phát triển mạnh hơn 
đội ngũ đảng viên trong doanh nghiệp, 
cam kết sẽ có trách nhiệm phụng sự 
nhân dân, phục vụ sự phát triển đất 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Số 10 năm 2016  - 23 - 

Thư viện tỉnh Bình Thuận – Số 286 Trần Hưng Đạo – Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 

nước... Thề sẽ sống có trách nhiệm với 
doanh nghiệp, với người lao động, với 
cộng đồng...”. 

Việc ông Hoàng xin vào Đảng với 
Bình Thuận cũng là một sự kiện. Ông 
Phùng Hữu Cư, Bí thư Đảng ủy Khối 
doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận kể lại, 
việc phát triển Đảng trong khối doanh 
nghiệp tư nhân là thực hiện theo Nghị 
quyết 09-NQ/TW ngày 9/12/2011 của Bộ 
Chính trị (khóa XI) với chủ trương “Thí 
điểm việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư 
nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng”. “Ông Võ 
Huy Hoàng được kết nạp vào Đảng là 
một sự cân nhắc hết sức kỹ lưỡng. Đây 
là một doanh nhân thành đạt, mang lại 
công ăn, việc làm cho nhiều lao động 
trong tỉnh cũng như quảng bá được sản 
phẩm đặc sản thanh long của tỉnh ra thế 
giới. Đồng thời, ông cũng tự nguyện xin 
vào Đảng và qua xét lý lịch đảng viên đã 
đạt tất cả những điều kiện cần và đủ từ 
tư cách đạo đức tới lý tưởng sống”, ông 
Cư cho biết thêm. 

Ông Võ Huy Hoàng đã và đang làm 
tốt những điều đã hứa với Đảng. Công 
ty chưa lớn, mới có khoảng 300 lao 
động, nhưng đời sống của 300 con 
người này, với hàng trăm gia đình này 
luôn được xác định là trọng tâm trong 
hoạt động của ông mỗi ngày. Rồi những 
lô hàng nông sản xuất đi đảm bảo chất 
lượng, với ông đó không chỉ tạo uy tín, 
doanh thu cho Công ty, mà còn để góp 
phần làm thay đổi đời sống bà con nông 
dân. 

“Đảng đã nói sẽ chăm lo đời sống 
cho nhân dân. Tôi đang làm theo chỉ dẫn 
đó”, ông Hoàng nói. Đặc biệt, ngay sau 
khi trở thành đảng viên, ông Hoàng 
thành lập ngay Chi bộ đảng với các 
đảng viên nòng cốt đang làm việc tại 
công ty. Hai nhân viên trẻ tuổi, có trách 
nhiệm, có nhiệt huyết được Chi bộ gửi đi 
học cảm tình Đảng và đề nghị kết nạp 
Đảng. Hiện giờ, ông Hoàng còn được 
bầu làm Bí thư chi bộ Đảng Khối doanh 
nghiệp tư nhân. Có 2 chủ doanh nghiệp 
được kết nạp Đảng sau ông. Chi bộ mới 
có 3 đảng viên, theo ông, con số này là 
quá nhỏ so với 2.300 doanh nghiệp của 
Bình Thuận và so với những mong 
muốn của chính các doanh nhân. 

“Tôi chắc chắn là các doanh nhân 
đều có lòng yêu nước và phục vụ nhân 
dân. Họ đều mang trên mình trách 
nhiệm với doanh nghiệp, với người lao 
động, với xã hội. Nếu tập hợp được 
những con người này vào hàng ngũ của 
Đảng, để họ thấy rõ hơn con đường của 
lý tưởng, của ý thức trách nhiệm thì sức 
mạnh của họ sẽ nhân lên, sức mạnh của 
tổ chức Đảng cũng sẽ nhân lên, lan tỏa 
mạnh mẽ hơn. Rất cần nhiều chủ doanh 
nghiệp tư nhân là đảng viên. Nhưng để 
làm được, phải coi trọng công tác tuyên 
truyền trong các doanh nghiệp thấu hiểu 
phấn đấu theo con đường mà Đảng và 
Bác đã lựa chọn”, ông Hoàng nói. 

Gia Huy // http://baodautu.vn.- 2016 
(ngày 13 tháng 10)

__________________________________ 

PHÁT TRIỂN THANH LONG TRỞ THÀNH THƯƠNG HIỆU 
QUỐC GIA 

ỉnh Bình Thuận đã đi đúng 
hướng trong việc lựa chọn 
thanh long là giống cây chủ lực, 

cần có hệ thống giải pháp phát triển 
đồng bộ, tìm hướng đi cho đầu ra với 
mục tiêu phát triển thanh long trở 
thành thương hiệu quốc gia.  

Sáng 7/10, Ủy viên Bộ Chính trị, 
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện 
Nhân đã làm việc với lãnh đạo tỉnh 
Bình Thuận về tình hình phát triển 
kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, 
đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ở 

T 
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địa phương; kết quả hoạt động của 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
tỉnh trong việc triển khai thực hiện 
các phong trào, các cuộc vận động, 
việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết 
toàn dân tộc ở khu dân cư; việc thực 
hiện chính sách phát huy, bồi dưỡng 
cán bộ là người dân tộc thiểu số, 
người tiêu biểu, người có uy tín trong 
đồng bào các dân tộc, tôn giáo. 

* Khắc phục tình hình khô hạn 
phục vụ sản xuất nông nghiệp 

Báo cáo với đoàn công tác, Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân tỉnh Bình Thuận Nguyễn Mạnh 
Hùng cho biết: Toàn tỉnh hiện có gần 
1,2 triệu người, trong đó có 34 dân 
tộc thiểu số, chiếm 7,5% dân số, 
nhiều nhất là là dân tộc Chăm, 
Raglay, K’ho. Tỉnh có 6 tôn giáo 
chính: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, 
Cao đài, Hồi giáo Bà ni và đạo 
Bàlamôn của đồng bào Chăm.  

9 tháng đầu năm 2016, tình hình 
phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh tiếp 
tục có những chuyển biến tiến bộ. 
Giá trị sản xuất công nghiệp, doanh 
thu du lịch, các hoạt động thương 
mại, dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu 
hàng hóa tăng khá. Công tác phòng 
chống thiên tai, khắc phục tình hình 
khô hạn, thiếu nước sinh hoạt, phục 
vụ sản xuất nông nghiệp được tổ 
chức triển khai thực hiện tích cực. An 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 
căn bản được giữ vững.  

Việc tuyên truyền, vận động, tập 
hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, 
phát huy sức mạnh Khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc được triển khai đồng bộ, 
rộng khắp. Các cuộc vận động, 
phong trào thi đua yêu nước được 
triển khai đạt kết quả thiết thực. Các 
chương trình giám sát được Mặt trận 
và các tổ chức thành viên chú trọng 

triển khai đồng bộ. Hệ thống tổ chức, 
bộ máy của cán bộ Mặt trận tiếp tục 
được củng cố, kiện toàn, hoạt động 
hiệu quả hơn.  

Bên cạnh những kết quả đạt 
được, tình hình phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh vẫn còn một số hạn chế, 
như: sản xuất công nghiệp phát triển 
còn chậm, chưa bền vững do nắng 
hạn kéo dài, sản lượng lương thực 
giảm, tiến độ gieo trồng vụ Mùa chậm 
so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất, 
phòng trừ dịch bệnh, tiêu thụ thanh 
long còn nhiều khó khăn.  

Sản lượng nuôi trồng thủy sản 
giảm so cùng kỳ. Tình trạng vi phạm 
luật bảo vệ, phát triển rừng, bảo vệ 
nguồn lợi thủy sản còn diễn biến 
phức tạp. Quản lý nhà nước về đất 
đai, tài nguyên, khoáng sản còn 
nhiều bất cập. Tình trạng ô nhiễm 
môi trường trong các khu dân cư tập 
trung, các công trình dự án lớn chưa 
khắc phục triệt để. Công tác nắm tình 
hình, giải quyết những vấn đề nổi 
cộm, bức xúc trong nhân dân có lúc 
còn bị động; tình trạng đánh bắt hải 
sản vi phạm lãnh hải nước ngoài có 
chiều hướng gia tăng.  

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Thuận kiến nghị 
Đoàn công tác có ý kiến với các Bộ, 
ngành liên quan sớm rà soát đánh 
giá lại tổng thể các tác động đối với 
môi trường của các dự án tại Trung 
tâm Điện lực Vĩnh Tân, thuộc xã Vĩnh 
Tân, huyện Tuy Phong, để có các 
biện pháp phòng, chống, giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường, sự cố môi trường 
một cách căn cơ, bảo đảm an toàn ở 
mức cao nhất; hỗ trợ tỉnh sớm triển 
khai đầu tư xây dựng một số công 
trình thủy lợi. 

* Phát huy các thế mạnh, phát 
triển kinh tế địa phương  
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Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ 
tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân 
đánh giá cao nỗ lực của tỉnh trong 
thời gian qua trong việc phát triển 
kinh tế xã hội, quan tâm đến công tác 
dân tộc. Liên quan đến việc tích trữ 
nước để ứng phó với biến đổi khí 
hậu, hạn hán, ông Nguyễn Thiện 
Nhân hoan nghênh giải pháp vận 
động tổ chức, doanh nghiệp, người 
dân trữ nước, tiết kiệm nước của tỉnh 
là rất chính xác.  

Thời gian tới, tỉnh cần tổng kết 
các mô hình để tiếp tục có những giải 
pháp hiệu quả hơn, như xây dựng hệ 
thống tái sử dụng nước; đồng thời, 
cần phối hợp với Liên hiệp các tổ 
chức khoa học công nghệ, Sở Khoa 
học và Công nghệ nghiên cứu hệ 
thống trữ nước, tái sử dụng nước  

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, 
tỉnh Bình Thuận đã đi đúng hướng 
trong việc lựa chọn thanh long là 
giống cây chủ lực, cần có hệ thống 
giải pháp phát triển đồng bộ. Tỉnh 
nên thực hiện ba bước hiện đại hóa 
đối với giống cây này: đổi mới 
phương thức sản xuất, chuyển đổi 
sản xuất từ các hộ cá thể thành các 
hộ liên kết hợp tác, xây dựng hợp tác 
xã; tập huấn ứng dụng khoa học 
công nghệ cho các chủ hộ sản xuất 
thanh long để họ yên tâm, liên kết 
phương thức làm ăn; xúc tiến thương 
mại, tìm hướng đi cho đầu ra của cây 
thanh long với mục tiêu phát triển 
thanh long trở thành thương hiệu 
quốc gia. 

Ông Nguyễn Thiện Nhân chỉ rõ: 
một trong những thế mạnh của Bình 
Thuận đó là có hệ sinh thái biển gắn 
với các di tích lịch sử, điểm tham 
quan du lịch nổi tiếng. Trong đó, tỉnh 
cần phát huy tiềm năng, thế mạnh 
của mình này để phát triển con giống 

hải sản, xây dựng thương hiệu để trở 
thành một tỉnh chủ lực trong phát 
triển nông nghiệp; tiếp tục quan tâm, 
đầu tư, xây dựng Chiến lược phát 
triển dịch vụ du lịch; có chính sách 
thu hút, đào tạo nhân lực làm trong 
lĩnh vực này.  

Biểu dương tỉnh Bình Thuận đã 
làm tốt công tác chăm lo đời sống 
đồng bào các dân tộc, ông Nguyễn 
Thiện Nhân đề nghị tỉnh tiếp tục quan 
tâm đến công tác này trong thời gian 
tới. Đối với những khó khăn trong 
phát triển kinh tế của đồng bào, tỉnh 
cần có các giải pháp để sản xuất, 
phát triển sản phẩm theo nhu cầu của 
khách hàng. Đối với nghề dệt thổ 
cẩm, tỉnh có thể đưa ra chính sách 
trợ giá để duy trì phát triển sản phẩm.  

Với đặc điểm có 6 đồng bào dân 
tộc cùng chung sống trên địa bàn, 
ông Nguyễn Thiện Nhân lưu ý tỉnh 
cần có các định hướng, xây dựng Đề 
án để chăm lo tốt đời sống vật chất, 
tinh thần cho đồng bào; kết hợp hài 
hòa, chọn lọc các nhân vật tiêu biểu 
đóng góp vào sự phát triển của người 
có uy tín trong cộng đồng; hình thành 
phương thức phát huy văn hóa trong 
đồng bào các dân tộc, trong đó có 
dân tộc Chăm, giúp bà con vừa duy 
trì được truyền thống nhưng vẫn bắt 
kịp với sự phát triển của tỉnh.  

Liên quan đến kiến nghị của tỉnh 
về việc rà soát, đánh giá lại tổng thể 
các tác động đối với môi trường của 
các dự án tại Trung tâm Điện lực 
Vĩnh Tân, thuộc xã Vĩnh Tân, huyện 
Tuy Phong, ông Nguyễn Thiện Nhân 
cho biết đoàn công tác sẽ chuyển ý 
kiến đến các cơ quan chức năng để 
thực hiện; đồng thời, cần có một cuộc 
tổng rà soát đối với các trung tâm 
nhiệt điện của cả nước trong thời 
gian tới.  
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Trước đó, Chủ tịch Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và Đoàn công tác đã đến dâng 
hương, hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh 

Bình Thuận, tại xã Hồng Sơn, huyện 
Hàm Thuận Bắc.  

Phúc Hằng // http://baotintuc.vn.- 
2016 (ngày 7 tháng 10) 

__________________________________ 

ĐẨY MẠNH KẾT NỐI, TIÊU THỤ THANH LONG BÌNH THUẬN 
TẠI THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI 

hiều 19-10, Ủy viên Trung ương 
Đảng, Phó Bí thư Thường trực 
Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh 

Hằng đã chủ trì hội nghị kết nối, tiêu thụ 
sản phẩm thanh long và một số sản phẩm 
chủ lực của tỉnh Bình Thuận tại thị trường 
Hà Nội. Cùng dự hội nghị có Ủy viên Ban 
Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND 
TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu. Về phía tỉnh 
Bình Thuận có sự tham dự của Phó Bí 
thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Cảnh. 

Theo Sở NN&PTNT Hà Nội, hiện 
sản lượng quả của Hà Nội mới đáp ứng 
được 18% nhu cầu của người dân thành 
phố. Các mặt hàng quả tươi được tiêu thụ 
tại thị trường Hà Nội được khai thác chủ 
yếu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước 
và nhập khẩu từ nước ngoài. Riêng tỉnh 
Bình Thuận, sản phẩm được giới thiệu và 
tiêu thụ khá nhiều tại Hà Nội như quả 
thanh long, nho và nước mắm... Còn theo 
Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận, hiện 
tỉnh Bình Thuận có hơn 26.000ha sản 
xuất thanh long, trong đó từ 80 đến 85% 
xuất khẩu, số còn lại tiêu thụ trong nước...  

Thực hiện chương trình liên kết 
vùng, kết nối giao thương của TP Hà Nội 
và tỉnh Bình Thuận, từ năm 2014 đến nay, 
UBND TP Hà Nội đã có nhiều chương 
trình hỗ trợ hàng nông sản tỉnh Bình 
Thuận, đặc biệt là trái thanh long tham gia 
tại các hội chợ giới thiệu sản phẩm, 
chương trình quảng bá, xúc tiến thương 
mại nông sản tại Hà Nội. TP Hà Nội đã chỉ 
đạo một số doanh nghiệp của thành phố 
tích cực kết nối, tiêu thụ quả thanh long và 
một số sản phẩm có thế mạnh của tỉnh 
Bình Thuận. Theo thống kê của Sở Công 
Thương Hà Nội, hiện hệ thống các siêu 

thị, doanh nghiệp của Hà Nội tiêu thụ 
khoảng 15 tấn thanh long/tháng...  

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư 
Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị 
Thanh Hằng nhấn mạnh: Thời gian qua, 
TP Hà Nội và tỉnh Bình Thuận đã tích cực 
hợp tác và đẩy mạnh tiêu thụ thanh long 
và nhiều sản phẩm nông sản. TP Hà Nội 
có dân số lớn, nhu cầu tiêu thụ nông sản 
cao, đặc biệt là thực phẩm sạch. Phó Bí 
thư Thường trực Thành ủy cho rằng, để 
kết nối, tiêu thụ sản phẩm thanh long và 
một số sản phẩm thế mạnh của tỉnh Bình 
Thuận trên địa bàn TP Hà Nội, các sở, 
ngành của thành phố cần đẩy mạnh phối 
hợp về định hướng cung - cầu sản phẩm; 
hướng dẫn doanh nghiệp, cơ sở, hộ sản 
xuất tích cực mở rộng diện tích sản xuất 
áp dụng các tiêu chuẩn VietGAP, 
GlobalGAP; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng 
phát triển thương hiệu giúp người tiêu 
dùng nhận biết và an tâm sử dụng sản 
phẩm nông sản của tỉnh Bình Thuận.  

TP Hà Nội tiếp tục hỗ trợ tỉnh Bình 
Thuận trong tiêu thụ các sản phẩm nông 
nghiệp hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi 
để sản phẩm của tỉnh Bình Thuận tiêu thụ 
tại thị trường Hà Nội. Tỉnh Bình Thuận tiếp 
tục hỗ trợ các đơn vị của TP Hà Nội trong 
kết nối cung - cầu hàng hóa với các địa 
phương bằng những hình thức phù hợp; 
hướng dẫn các doanh nghiệp hoàn thiện 
các thủ tục, giấy tờ để các sản phẩm 
được dễ dàng đưa vào kênh phân phối 
trên địa bàn thành phố, đặc biệt là cùng 
kết nối để đẩy mạnh xuất khẩu thanh long 
qua đường chính ngạch...  

Đỗ Minh // 
http://hanoimoi.com.vn.- 2016  

(ngày 20 tháng 10)

C 
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BÌNH THUẬN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ HS TIỂU 
HỌC THEO THÔNG TƯ 22 

ở GD&ĐT Bình Thuận gửi văn bản 
đến các phòng GD&ĐT về việc triển 
khai thực hiện đánh giá học sinh 

tiểu học. 

 

Văn bản yêu cầu các phòng GD&ĐT 
hướng dẫn các trường tổ chức cho cán bộ 
quản lý, giáo viên thảo luận các vấn đề 
còn băn khoăn, chưa rõ trong việc tổ chức 
đánh giá học sinh, việc thực hiện hồ sơ sổ 
sách theo Thông tư 22; tổng hợp ý kiến 
của các trường hợp còn băn khoăn, chưa 
rõ gửi về Sở qua phòng Giáo dục Tiểu 
học. 

Tuyên truyền nâng cao nhận thức 
cho cán bộ quản lý, giáo viên, cha mẹ học 
sinh về đánh giá học sinh tiểu học được 
quy định tại Thông tư 22; 

Hướng dẫn các trường tiếp tục thực 
hiện Thông tư 30/2014/TT- BGDĐT và 
Thông tư 22 khi có hiệu lực; 

Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, 
giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá 
trình thực hiện Thông tư 22 tại địa 
phương; báo cáo kết quả thực hiện về Sở 
vào cuối học kỳ I và cuối năm học 2016-
2017. 

Lập Phương // 
http://giaoducthoidai.vn. -2016  

(ngày 21 tháng 10) 

Các báo cùng đưa tin: 
Đại đoàn kết.- 2016.- Số 296 (ngày 22 

tháng 10).- Tr. 14 

__________________________________ 

HIỆU QUẢ TỪ CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 
GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC 

au 5 năm thực hiện chương trình 
đảm bảo chất lượng giáo dục 
trường học (SEQAP) tại Bình 

Thuận, tỷ lệ học sinh yếu giảm, học sinh đi 
học chuyên cần hơn, chất lượng giáo dục 
tiểu học toàn diện, các phẩm chất, kỹ 
năng của học sinh đã được nâng lên, góp 
phần giảm sự chênh lệch phát triển giáo 
dục và đào tạo ở các vùng dân tộc thiểu 
số.  

Đó là những đánh giá được nêu ra 
tại Hội nghị tổng kết chương trình SEQAP 

tại Bình Thuận, do Sở giáo dục và đào tạo 
tổ chức chiều 7/10. 

Chương trình SEQAP do Hiệp định 
tài trợ giữa Việt Nam và Hiệp hội Phát 
triển quốc tế (IDA) thuộc Ngân hàng Thế 
giới (WB). Tại Bình Thuận, chương trình 
được thực hiện từ năm học 2010 – 2011 
với mục tiêu cải thiện chất lượng giáo dục 
trường học qua việc xây dựng mô hình 
dạy học cả ngày, góp phần nâng cao chất 
lượng kết quả học tập của học sinh, tạo 
cơ hội học tập bình đẳng cho các nhóm 
đối tượng. Kết thúc năm học 2015- 2016, 

II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC  

S 

S 
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toàn tỉnh có 8 huyện, thị và 50 trường 
tham gia SEQAP với tổng số 72 điểm 
trường và gần 15.000 học sinh. 

 

Giai đoạn 2010- 2016, tỉnh Bình 
Thuận đã huy động hơn 70 tỷ đồng đầu tư 
xây dựng, đầu tư bổ sung hơn 170 công 
trình trường, lớp. Với sự hỗ trợ của 
SEQAP, hằng năm, khoảng 7.500 học 
sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và 
học sinh dân tộc thiểu số được hỗ trợ bữa 
ăn trưa. Chất lượng giáo dục bậc tiểu học 
trong thời gian qua đã được nâng lên rõ 
rệt. Tỷ lệ học sinh yếu ở cả ba nội dung 
đánh giá (tiếng Việt, Toán và xếp loại giáo 
dục) giảm mạnh, 100% học sinh lớp 5 
hoàn thành chương trình tiểu học, gần 
15.000 học sinh được học chương trình 
dạy học ngày hai buổi… 

Theo bà Nguyễn Thị Toàn Thắng, 
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 
Bình Thuận: Một trong những mặt hiệu 
quả mà SEQAP đem lại đó chính là góp 
phần giảm sự chênh lệch phát triển giáo 

dục và đào tạo ở các vùng dân tộc thiểu 
số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó 
khăn. Gần 600 em học sinh lớp 1, 2 được 
trợ giảng tiếng dân tộc. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ 
các kinh nghiệm trong việc triển khai thực 
hiện SEQAP tại địa phương như: cách 
huy động sự tham gia của cộng đồng để 
xây dựng thành công mô hình dạy học 
ngày 2 buổi; đổi mới phương pháp dạy 
học; vận động học sinh ra lớp… Đồng thời 
các đại biểu kiến nghị Ban quản lý 
SEQAP Trung ương tiếp tục hỗ trợ kinh 
phí bữa ăn trưa cho học sinh nghèo, học 
sinh dân tộc thiểu số và học sinh ở các xã 
khó khăn và cơ chế chính sách về đầu tư 
cơ sở vật chất như: nhà bán trú, công 
trình vệ sinh, thiết bị nhà bếp... nhằm tiếp 
tục duy trì công tác bán trú và dạy học cả 
ngày. 

Trong thời gian tới, để tiếp tục duy trì 
những kết quả đạt được, góp phần thành 
công lộ trình kế hoạch dạy học ngày 2 
buổi, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp 
với các địa phương tiếp tục triển khai các 
mô hình dạy học mới tập trung nâng cao 
chất lượng giảng dạy ở các môn, tích cực 
đổi mới phương pháp giảng dạy góp phần 
phát triển toàn diện cho học sinh./. 

Hồng Hiếu / TTXVN // 
http://www.tuyengiao.vn 

__________________________________ 

CÔ GIÁO RỜI BẮC VÀO NAM “CẮM ĐẢO” THƯƠNG TRÒ 

ô Phan Hồng An là giáo viên nhiều 
năm kinh nghiệm trong công tác 
giảng dạy. Cô cũng là giáo viên duy 

nhất của trường THCS Phước Thể (Tuy 
Phong, Bình Thuận) được chọn là giáo 
viên để tuyên dương trong chương trình 
“Chia sẻ cùng thầy cô” được tổ chức tới 
đây. 

Cô, trò đội mưa về nhà! 

Năm 1990, sau khi tốt nghiệp ra 
trường, tham gia công tác giảng dạy được 

vài năm, cô An đã lập gia đình. Đến khi 
con gái đầu lòng vừa tròn 5 tuổi, cô giáo 
trẻ đã rời xa quê hương, gia đình, người 
thân để cùng chồng vào miền Nam sinh 
sống.  

Cô An may mắn được phân công 
giảng dạy ở trường Phổ thông &Trung học 
cơ sở Phước Thể (thuộc huyện Tuy 
Phong, tỉnh Bình Thuận) .  

Với đồng lương ít ỏi của cán bộ lúc 
đó, cuộc sống của hai vợ chồng cô rất khó 

C 
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khăn. Gia đình cô phải ở nhờ tại nơi thu 
mua hải sản của xã chứ không có điều 
kiện thuê nhà. Ít lâu sau, con gái thứ hai 
của vợ chồng cô chào đời. Dẫu biết rằng 
khó khăn chồng chất khó khăn nhưng hai 
vợ chồng vẫn bảo ban nhau để vươn lên. 

 

Cô giáo Phan Hồng An và học trò. 

Vì là người con xứ Bắc nên khi vào 
miền Nam, cô An cảm thấy xa lạ, bỡ ngỡ 
và nhiều lo lắng. Trường mới, đồng 
nghiệp mới và đặc biệt là học sinh mới 
khiến cô giáo trẻ không khỏi lo ngại.  

Ngôi trường thuộc xã đảo mùa hè thì 
nóng nắng khó chịu, mùa mưa thì cô trò 
vừa học vừa nghe tiếng ếch nhái kêu. Cơ 
sở vật chất còn thiếu thốn và phòng học 
cũ, ẩm thấp “có những hôm trời mưa to 
đột ngột, mỗi khi tan học, chờ rất lâu 
nhưng mưa vẫn không dứt, cô trò tôi phải 
băng qua hết các vũng nước trong sân 
trường rồi lại đội mưa về nhà.  

Tôi chỉ ước, nhà nước đầu tư xây 
dựng cho trường tôi nói riêng và những 
trường vùng ven nói chung một nơi dành 
riêng cho các em học sinh vui chơi, giải trí 
hoặc là nơi để các em tập luyện thể dục 
thể thao. Để các em cảm nhận rằng “Mỗi 
ngày đến trường là một niềm vui” – Cô An 
chia sẻ. 

Điều đáng nói có lẽ là sự bất đồng 
về giọng nói đã khiến cho cô gặp không ít 
khó khăn trong quá trình giảng dạy bởi 
học sinh nói còn khó nghe đối với cô giáo 
miền Bắc. Để khắc phục khó khăn đó, cô 
An đã gần gũi với đồng nghiệp, với học 
sinh và cả những người dân xung quanh.  

Thời gian đó đã giúp cho cô giáo trẻ 
học được rất nhiều điều từ người dân nơi 

đây nói chung và các em học sinh nói 
riêng. Kể từ đó, cô An hiểu các em học 
sinh hơn và bắt đầu tập dùng từ ngữ, 
cách nói, giọng nói “địa phương” nhằm lấp 
khoảng cách giữa cô và trò. 

Hai năm đầu dạy THCS, song do 
tách trường nên cô An chuyển xuống dạy 
Tiểu học. Thời gian đó có biết bao nhiêu 
bỡ ngỡ phần vì học sinh nhỏ, phần vì 
chưa quen với chương trình Tiểu học.  

Lúc đầu cô cũng rất nản nhưng 
được sự quan tâm của bạn bè đồng 
nghiệp, được BGH trường và chính quyền 
địa phương động viên, khích lệ, thêm lòng 
yêu nghề, mến trẻ, cô An đã vượt qua 
những khó khăn để đứng lớp, tích cực 
tham gia các phong trào mũi nhọn do 
phòng giáo dục tổ chức. 

Tự hào là nhà giáo! 

Nhiều năm trong nghề nhưng kỉ niệm 
cô giáo An nhớ nhất đó là vào năm học 
2005 - 2006, cô được trường phân công 
làm chủ nhiệm lớp 9A. 

Vào những tuần đầu của năm học, 
nền nếp lớp do cô chủ nhiệm chưa được 
tốt, nhiều em thường lơ là, chán nản trong 
học tập và gây mất trật tự trong giờ học. 
Điều đó đã làm cho cô An trăn trở, lo lắng. 
Cô đã áp dụng rất nhiều biện pháp, nào là 
phạt các em quét lớp, lau bảng, tưới cây 
từ một đến hai tuần liền. Có khi cô An còn 
mời cả cha mẹ các em lên trường để gặp 
gỡ, trao đổi và cùng nhau tìm ra giải pháp 
để giáo dục các em. Nhưng kết quả vẫn 
không được khả quan.  

Cho đến khi cô giáo yêu cầu các em 
lên trường (2 buổi/ 1 tuần, vào khoảng 14 
giờ 30 phút), thay vì phạt các em lao 
động, cô lại gần gũi trò chuyện, hỏi thăm 
các em.  

“Có những buổi, tôi dạy ôn tập để bổ 
sung những kiến thức mà các em chưa 
nắm kĩ. Tôi cho một số bài tập dễ, vừa 
sức với các em; tuyên dương khi các em 
giải đúng. Sau hơn một tháng, các em đã 
có sự tiến bộ rõ. Các em không những 
không nghịch phá trong giờ học mà các 
em còn rất hăng say, tích cực trong lao 
động. 
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Để rồi mỗi khi gặp lại các em, nghe 
các em chào, được các em ân cần hỏi 
thăm, lòng tôi lại xúc động. Và vui hơn 
nữa vì biết rằng giờ đây các em đã trưởng 
thành, có nghề nghiệp ổn định. Đó là 
những em như: Trần Văn Linh, Nguyễn 
Văn Quang, Võ Thành Tân. Những cái tên 
có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên” – Cô An 
chia sẻ. 

Nhưng khó khăn lớn nhất đối với cô 
giáo An là người dân nơi đây còn lo “cơm, 
áo, gạo, tiền” nên thời gian dành cho con 
em không nhiều. Nhiều bậc cha mẹ 
thường phó mặc con em mình cho nhà 
trường, cho thầy cô.  

Mỗi lúc gặp gỡ phụ huynh để thông 
báo những sai phạm của một số học sinh 
trong trường như là nói chuyện, không 
thuộc bài, trốn học, … thì các thầy cô làm 
công tác chủ nhiệm thường nhận được 
những câu nói thiếu thiện chí: “Cho nghỉ 
học”, “Cho ở nhà đi biển”. Lúc đó, cô giáo 

chỉ biết ngậm ngùi rồi tìm cách đến nhà dỗ 
học sinh, dỗ cả cha mẹ các em cho con 
đến lớp đều đặn. Và lớp học của cô hôm 
sau không vắng học sinh nào. 

Cho đến giờ, khi đã có hơn 20 năm 
gắn bó với nghề, cô An luôn mỉm cười: Tự 
hào vì được cầm phấn đứng trên bục 
giảng mỗi ngày”. 

Cô Phan Hồng An là giáo viên nhiều 
tuổi nhất được tuyên dương trong chương 
trình “Chia sẻ cùng thầy cô”. Chương trình 
do Bộ GD&ĐT, Hội Liên hiệp thanh niên 
Việt Nam và Tập đoàn Thiên Long tổ 
chức. 

Chương trình được dự kiến tổ chức 
ngày 10/11. 42 thầy cô giáo trên khắp cả 
nước sẽ nhận được quà của chương trình 
và mỗi sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. 

Ngọc Trang // 
http://giaoducthoidai.vn.- 2016  

(ngày 19 tháng 10) 

__________________________________ 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỌC SINH KHÔNG BỎ HỌC? 

ó là câu hỏi của Uỷ viên Bộ Chính 
trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam 
GS. TS Nguyễn Thiện Nhân khi 

đến thăm và làm việc tại trường Dân tộc 
Nội trú tỉnh Bình Thuận chiều ngày 6/10. 
Đây cũng là một trong những nội dung 
quan trọng của Đoàn công tác UBTƯ 
MTTQ Việt Nam nhằm khảo sát, tiếp xúc 
các tầng lớp nhân dân tại tỉnh Bình Thuận. 

Cùng đi với đoàn có Uỷ viên Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Mạnh 
Hùng; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt 
Nam Bùi Thị Thanh và các vị trong Đoàn 
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.  

Trường Dân tộc Nội trú tỉnh Bình 
Thuận hiện có 26 lớp; 742 học sinh (HS), 
chất lượng học tập luôn được giữ vững. 
Tuy nhiên theo Hiệu trưởng nhà trường 
Cao Thanh Xuân, do địa bàn cư trú của 
học sinh rộng, thường ở vùng xa xôi hẻo 
lánh nên nhà trường gặp khó khăn trong 
việc phối kết hợp với gia đình giáo dục 

học sinh vi phạm nội quy trường lớp, vận 
động học sinh tới trường. 

Chính vì vậy, trường vẫn còn nhiều 
học sinh có chất lượng học tập yếu. Số 
HS ở lại lớp chiếm 13,6%, tỉ lệ học sinh có 
điểm trung bình 4 môn thi tốt nghiệp THPT 
còn rất thấp (8,67%). Một số học sinh 
chưa xác định rõ ràng động cơ học tập, 
chưa tạo được thói quen tự học một cách 
nề nếp nên gặp rất nhiều khó khăn trong 
việc nắm bắt kiến thức học tập ở chính 
khóa.  

“Đó là một trong những lý do khiến 
nhiều em chán học dẫn đến bỏ học. Hiện 
tỉ lệ bỏ học toàn trường còn cao (66/780 
HS chiếm 8,5%), nhất là học sinh khối lớp 
10 (38/322 chiếm 11,8%)”, ông Cao 
Thanh Xuân khẳng định.  

Chia sẻ với thầy trò trường Dân tộc 
Nội trú tỉnh Bình Thuận, Chủ tịch Nguyễn 
Thiện Nhân cũng như các thành viên 
trong đoàn công tác rất trăn trở với câu 

Đ 
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hỏi: “Làm thế nào để các em không bỏ 
học”.  

Về vấn đề này, em Trần Hương 
Giang, người dân tộc Chăm, lớp 12.5 cho 
biết, do năm học cấp 2, một số bạn không 
tập trung học nên bị hổng những kiến 
thức căn bản khi lên lớp 10 không theo kịp 
chương trình dẫn đến tâm lý nản và bỏ 
học.  

Hương Giang cũng thẳng thắn cho 
biết tình trạng nhiều anh chị học sinh đi 
trước mình dù tốt nghiệp ra trường nhưng 
lại không xin được việc chính điều đó 
cũng là một nguyên nhân khiến nhiều học 
sinh không có động lực học tập.  

Chia sẻ với câu chuyện của Hương 
Giang, GS Đỗ Quang Hưng, Uỷ viên Đoàn 
Chủ tịch cho rằng, dù mô hình một trường 
dân tộc nội trú có khó khăn như thế nào, 
dù còn tình trạng bỏ học nhưng các em 
vẫn là những đốm lửa cho vùng đất này, 
cho dân tộc mình.  

Đối với các thầy cô giáo, ông Đỗ 
Quang Hưng đặt ra yêu cầu nên chăng 
thay đổi mô thức giáo dục phổ thông vì 
mô hình giáo dục dân tộc nội trú là một 
mô hình đặc biệt. 

Trong khi đó, tình trạng học sinh, 
sinh viên tốt nghiệp ra trường không xin 
được việc làm đang là một bất cập của xã 
hội không chỉ của các trường dân tộc nội 
trú. Để giải quyết được vấn đề này, một 
mình trường dân tộc nội trú không thể làm 
được.  

Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, 
mô hình giáo dục dân tộc nội trú luôn 
nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà 
nước, đặc biệt là lãnh đạo địa phương.  

Bày tỏ tấm lòng trước các thầy cô 
trong việc nỗ lực hướng dẫn, chăm sóc 
các em, người đứng đầu Mặt trận đề nghị 
Ủy ban MTTQ tỉnh và nhà trường cần làm 
tốt hơn nữa trong việc vận động các em 
trong việc tham gia học tập tại trường.  

Trong đó, việc hướng nghiệp được 
coi là một nội dung quan trọng. Chủ tịch 
Nguyễn Thiện Nhân đề  nghị tỉnh cần tăng 
cường định hướng các em phát triển theo 

từng ngành nghề, việc định hướng này 
cần làm ngay từ lớp 10. 

Phát triển kinh tế gắn với gìn giữ văn 
hoá trong đồng bào dân tộc Chăm cũng là 
những trăn trở mà người đứng đầu Mặt 
trận đặt ra đối với đội ngũ làm công tác 
Mặt trận tỉnh Bình Thuận khi đến thăm và 
làm việc tại Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Thuận 
trước đó.  

Bình Thuận hiện có trên 1,2 triệu 
người trong đó có 34 dân tộc anh em 
cùng sinh sống, dân tộc thiểu số chủ yếu 
là dân tộc Chăm, Raglay, K’ho. Vì vậy, 
theo ông Nguyễn Viết Triều, Phó Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận, 
một trong những nhiệm vụ trọng tâm của 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận 
là công tác dân tộc tôn giáo.  

UBND tỉnh Bình Thuận  đã dành một 
nguồn kinh phí riêng để tập trung cho 
công tác dân tộc tôn giáo. Trên cơ sở này, 
Mặt trận tỉnh Bình Thuận có nhiều thuận 
lợi trong việc góp phần phát triển kinh tế 
và gìn giữ văn hoá cho đồng bào dân tộc 
Chăm.  

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình 
Thuận đã xây dựng được mô hình về an 
toàn giao thông, về an ninh trật tự, về kế 
hoạch hóa gia đình và mô hình hợp tác xã 
kiểu mới. Hưởng ứng cuộc vận động 
"Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh", MTTQ tỉnh Bình 
Thuận xây dựng được các cơ sở văn hóa 
người Chăm để đồng bào sinh hoạt. Cùng 
với đó, MTTQ tỉnh Bình Thuận đã vận 
động nhân dân trong việc xây dựng cơ sở 
thờ tự văn hóa phục vụ sinh hoạt của 
đồng bào Chăm trong vùng. 

Tuy nhiên, cũng theo ông Nguyễn 
Viết Triều, số lượng trí thức người Chăm 
còn ít cho nên việc gìn giữ chữ viết người 
Chăm đang gặp khó. Hiện nay, nhiều 
người Chăm chỉ nói được tiếng dân tộc 
mình nhưng lại không viết được. Đó cũng 
là một trong những trăn trở mà Mặt trận 
tỉnh Bình Thuận đang tìm cách cùng với 
các cấp chính quyền gìn giữ và phát huy.  

Trước những khó khăn này, Chủ tịch 
Nguyễn  Thiện Nhân cho biết, công tác 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Số 10 năm 2016  - 32 - 

Thư viện tỉnh Bình Thuận – Số 286 Trần Hưng Đạo – Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 

Mặt trận của Bình Thuận cần lắng nghe 
xem đồng bào dân tộc có nguyện vọng gì 
mà hiện nay chính quyền chưa đáp ứng 
tốt. Trong đó có rất nhiều vấn đề như sản 
xuất nông nghiệp, văn hóa, giáo dục, việc 
cấp nước.  

“Kinh nghiệm của Đồng bằng sông 
Cửu Long cho thấy có hơn 30 dân tộc 
nhưng cuối cùng chỉ có 3 dân tộc được 
quan tâm”, người đứng đầu Mặt trận 
khẳng định.  

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Nguyễn 
Thiện Nhân và đoàn công tác đã tới thăm 
mô hình hợp tác xã thanh long Hàm Đức; 
thăm gia đình ông Thông Điệu sống tại 
thôn 3, Thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm 
Thuận Bắc, Bình Thuận.  

Đây là gia đình có tinh thần hiếu học 
dẫn đầu trong thôn với 5 người con đều 
học hành thành đạt.  

Từ năm 2005 đến nay, gia đình ông 
Thông Điệu được tôn vinh danh hiệu “Gia 
đình hiếu học”  tiêu biểu cấp tỉnh, là gia 
đình hiếu học hiếm có trong cộng đồng 
người Chăm nói riêng, đồng bào dân tộc 
thiểu số nói chung ở Bình Thuận.  

Cũng nhân dịp này, Đoàn công tác 
đã đến dâng hương tưởng niệm Bác Hồ 
tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh 
Bình Thuận; thăm Trường Dục Thanh - 
Phan Thiết, nơi cách đây 106 năm Bác Hồ 
đã dừng chân dạy học từ tháng 9/1910 
đến tháng 2/1911, trên bước đường cứu 
dân, cứu nước. 

Dạ Yến - Văn Nhất  
Ảnh: Hoàng Anh // 

http://daidoanket.vn.- 2016  
(ngày 6 tháng 10) 

__________________________________ 

THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG MẦM NON 
PHAN THIẾT 

rường Mầm non Phan Thiết được 
xây dựng và đi vào hoạt động từ 
năm học 2016-2017, trường hiện 

nay có hơn 300 cháu theo học ở các 
nhóm trẻ và các lớp mẫu giáo. 

 

(Đ/c Võ Huy Luận - Chủ tịch LĐLĐ TP. Phan 
Thiết trao Quyết định thành lập công đoàn 
cơ sở cho Ban Chấp hành) 

Ngày 04/10/2016, Liên đoàn Lao 
động thành phố Phan Thiết tổ chức lễ 
kết nạp đoàn viên và thành lập công 

đoàn cơ sở Trường Mầm non Phan 
Thiết với sự tham gia của 24 giáo viên, 
công nhân viên của trường. 

Tại buổi lễ thành lập, Liên đoàn 
Lao động thành phố đã trao quyết định 
thành lập công đoàn cơ sở Trường Mầm 
non Phan Thiết và chỉ định Ban Chấp 
hành lâm thời gồm 3 đồng chí, đồng chí 
Trần Thị Thanh Vân – Phó Hiệu trưởng 
bán trú giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn. 

Công đoàn cơ sở Trường Mầm non 
Phan Thiết là công đoàn cơ sở thứ 167 
trực thuộc Liên đoàn Lao động thành 
phố Phan Thiết và cũng là công đoàn cơ 
sở thứ 03 Liên đoàn Lao động thành 
phố phát triển thành lập mới trong năm 
2016. 

Lao động.- 2016.- Số 247 
(ngày 21 tháng 10).- Tr. 5

T 
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HỘI THI ĐỜN CA TÀI TỬ CẢI LƯƠNG TỈNH BÌNH THUẬN 2016 

ối 18.10, tại Liên đoàn Lao động tỉnh 
đã diễn ra lễ khai mạc Hội thi Đờn 
ca tài tử cải lương tỉnh Bình Thuận 

lần IV - 2016.  

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt 
động chào mừng kỷ niệm 21 năm Ngày 
Du lịch Bình Thuận do Sở VHTTDL tổ 
chức với ý nghĩa bảo tồn và phát huy loại 
hình nghệ thuật truyền thống Đờn ca tài tử 
cải lương, đáp ứng yêu cầu phát triển đề 
án “Bảo tồn và phát huy các loại hình 
nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ giai 
đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn Bình 
Thuận”. Bên cạnh đó, Hội thi còn là sân 
chơi để các nhóm đờn ca tài tử cải lương 

trong tỉnh giao lưu, học tập trao đổi kinh 
nghiệm nghề nghiệp lẫn nhau cùng phát 
triển.  

Hội thi Đờn ca tài tử cải lương tỉnh 
Bình Thuận lần IV - 2016 thu hút sự tham 
dự của hơn 150 nghệ nhân đờn ca tài tử 
thuộc 13 đội đến từ các huyện Tuy Phong, 
Bắc Bình, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận 
Bắc, Đức Linh, thành phố Phan Thiết. Hội 
thi sẽ liên tục diễn ra đến ngày 21.10; lễ 
bế mạc và trao giải thưởng diễn ra ngày 
21.10 tại TP. Phan Thiết.  

Nguyên Vũ / Văn hóa.- 2016.- Số 2851 
(ngày 19 tháng 10).- Tr. 8

__________________________________ 

ĐỘC ĐÁO LỄ HỘI DINH THẦY THÍM Ở LA GI, BÌNH THUẬN 

ễ Hội Văn hóa – Du lịch Dinh Thầy 
Thím (xã Tân Tiến, thị xã La Gi, Bình 
Thuận) sẽ chính thức diễn ra từ 

ngày 14-10 đến 16-10 ( tức ngày 14 đến 
16-9 âm lịch) với nhiều hoạt động dân 
gian đặc sắc. 

 

 

 

Mỗi năm, vào những ngày khai hội 
dinh Thầy Thím, có ít nhất khoảng 300 
ngàn lượt khách trong tỉnh và ngoài tỉnh 
về viếng, dâng hương tại dinh, đồng thời 
họ kết hợp tham quan, du lịch, nghỉ 
dưỡng tại thị xã La Gi. 

Những nghi lễ dân gian như: Nghinh 
Thần, rước Sắc phong và Bằng công 
nhận di tích, lễ dâng hương, nhập điện an 
vị, cúng ngọ, thị thực phát lộc, thỉnh sanh, 
giỗ Tiền hiền, cúng gia binh… 

Phần hội sẽ có nhiều hoạt động văn 
hóa, thể thao, du lịch, biểu diễn lân sư 
rồng, thi làm bánh, đan lưới, trình diễn 
trống hội, chương trình nghệ thuật dân 
gian. 

Ngoài ra, còn có các chương trình 
tạp kỹ, biểu diễn nghệ thuật, ca múa nhạc 
sẽ do các nghệ sĩ, ca sĩ đến từ TP.HCM 
tham gia. 

Lê Long // http://congan.com.vn.- 2016 
(ngày 14 tháng 10) 

Các báo cùng đưa tin: 
Văn hóa.- 2016.- Số 2850 (ngày 17 tháng 
10).- Tr. 8; // http://baophapluat.vn.- 2016 

(ngày 16 tháng 10) 

T 

L 
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“BÌNH THUẬN, NƠI TÔI Ở” 

à chủ đề triển lãm ảnh nghệ thuật và 
giới thiệu sách ảnh của tác giả 
Nguyễn Hữu Thành. Đây là hoạt 

động chào mừng Kỷ niệm 21 năm ngày 
Du lịch Bình Thuận (24.10.1995 – 
24.10.2016).  

Triển lãm giới thiệu 50 tấm ảnh của 
nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Hữu Thành 
sau hơn 30 năm gắn bó với quê hương 
Bình Thuận, vừa làm báo vừa sáng tác 
ảnh nghệ thuật.  

Bên cạnh triển lãm 50 bức ảnh nghệ 
thuật khắc hoạ quê hương và con người 
Bình Thuận, NSNA Hữu Thành còn giới 

thiệu tập sách ảnh “Bình Thuận, nơi tôi ở” 
với hơn 200 bức ảnh nghệ thuật. Tập 
sách đem đến cho người xem và du 
khách những cảnh đẹp thiên nhiên, đời 
sống thường nhật của người dân miền 
biển và những vẻ đẹp khoáng đạt, nhộn 
nhịp, đầy sắc màu ở biển Bình Thuận, nơi 
thường xuyên diễn ra các hoạt động thể 
thao biển như một nét đặc sắc hấp dẫn 
của mảnh đất cực Nam Trung Bộ nhiều 
nắng và đầy gió.  

Nguyên Vũ / Văn hóa.- 2016.- Số 2853 
(ngày 24 tháng 10).- Tr. 10 

__________________________________ 

BÊN DÒNG CÀ TY THƯƠNG NHỚ 

à Ty là tên gọi khác của dòng 
sông Mường Mán (TP Phan 
Thiết, Bình Thuận). Cái tên Cà 

Ty đến nay chưa ai nhớ chính xác xuất 
hiện từ khi nào, nhưng với người Phan 
Thiết, dòng sông này, từ lâu đã trở 
thành một phần máu thịt của họ. Sông 
không chỉ là dòng chảy tự nhiên, mà 
còn là nơi chứa ẩn bao thương nhớ, 
chứng kiến bao thăng trầm, trắc trở. 
Dẫu có lúc chẳng bình yên, nhưng Cà 
Ty luôn là nơi "đi nhớ, về thương" của 
hàng triệu người. 

Tiếp lửa truyền thống cao đẹp 

Nhiều người già ở Bình Thuận 
khẳng định với tôi rằng, ai đến Phan 
Thiết du lịch mà không bớt chút thời 
gian đắm đuối với Cà Ty thì chuyến đi 
đó mất đi rất nhiều ý nghĩa. Suốt hai 
cuộc chiến tranh, sông chứng kiến 
hàng trăm trận càn quét của kẻ thù. 
Sau ngày đất nước thống nhất, ngoài 
vai trò minh chứng cho lịch sử, dòng 
sông còn chở trên mình những nét văn 
hóa đặc sắc của địa phương với các 

hoạt động thả hoa đăng vào dịp lễ hội 
Nghinh Ông hay lễ hội đua thuyền 
truyền thống. Nhìn theo hướng nào, 
Cà Ty cũng mê đắm, quyến rũ lòng 
người. Có lẽ, cũng bởi quá yêu dòng 
sông nên sáng nào hai bên bờ, người 
ta cũng ngồi kín bên các quán cà phê 
cóc để được chiêm nghiệm sự thanh 
bình, để nhớ về một thời hào hùng đã 
đi qua, nhưng chưa bao giờ trôi vào 
quên lãng. 

 

Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình 
Thuận - địa chỉ quen thuộc của du khách 
khi đến Phan Thiết. Ảnh: Hà Đạo 

Hai công trình có sức mạnh tiếp 
lửa những nét đẹp truyền thống của 

L 

C 
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người Việt nằm bên sông là Bảo tàng 
Hồ Chí Minh và Di tích trường Dục 
Thanh. Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Nam 
xúc động nhớ lại: "Cứ vào dịp cuối 
tuần, chúng tôi lại về bên trường Dục 
Thanh để tưởng nhớ về thầy giáo 
Nguyễn Tất Thành. Trường Dục Thanh 
không chỉ là nơi thầy giáo Nguyễn Tất 
Thành có thời gian dài dạy học, mà 
còn là nơi nuôi dưỡng tinh thần hiếu 
học và nuôi dưỡng bao thế hệ trưởng 
thành. Từ ngôi trường này, đã hun đúc 
nên hàng ngàn nhân sỹ, trí thức phục 
vụ cho sự phát triển của đất nước". 

Trong khu Di tích trường Dục 
Thanh vẫn còn lưu giữ hàng loạt dụng 
cụ gần gũi, mộc mạc và đầy xúc động 
gắn với quãng thời gian thầy giáo 
Nguyễn Tất Thành dạy học ở đây như 
thước gỗ, những chiếc ghế đẩu, hàng 
cây… Nhiều người từng là học sinh 
của thầy Nguyễn Tất Thành như Hồ 
Thị Tiết, Nguyễn Thành Tây, Từ 
Trường Phùng cũng để lại nhiều dòng 
tâm sự đầy xúc động như: "Chúng tôi 
thường thấy thầy Thành gần gũi với 
học sinh như người nhà, có lần, thầy 
còn dẫn học sinh đi chơi biển, sửa 
soạn cơm cho học sinh ăn. Những bài 
giảng của thầy luôn khiến học sinh rất 
thích thú". 

 

Những xóm chài bên sông Cà Ty ngày 
càng trù phú. Ảnh: Hà Đạo 

Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh 
Bình Thuận nằm án ngữ bên dòng 
sông Cà Ty hiện đang lưu giữ rất nhiều 
kỷ vật quý giá về cuộc đời Chủ tịch Hồ 

Chí Minh cũng như hình ảnh một thời 
về cuộc chiến tranh hào hùng của dân 
tộc ta. Ngay trước Bảo tàng là tượng 
Bác Hồ và các cháu thiếu nhi, bao 
quanh Bảo tàng là hàng loạt bức phù 
điêu thể hiện khối đại đoàn kết toàn 
dân trong đấu tranh cách mạng. Đặc 
biệt, trong gian chính của Bảo tàng còn 
lưu giữ nhiều số báo quan trọng có các 
bài xã luận, bình luận sâu sắc của tác 
giả Hồ Chí Minh như báo Nhân Dân, 
Cứu Quốc. 

Tiến sỹ Trần Công Đức đánh giá: 
"Những bài xã luận đanh thép của Bác 
Hồ đăng trên báo Nhân Dân, Cứu 
Quốc từ những năm 1945-1946 đến 
giờ vẫn còn nguyên giá trị về việc giáo 
dục ý chí cách mạng cho các thế hệ 
trẻ, đọc những bài viết đó, chúng ta 
như được "sốc" lại tinh thần để vững 
tin hơn vào sự trường tồn, vững mạnh 
của đất nước". 

Bình yên, no ấm 

Chiều cuối thu ở Phan Thiết 
buông xuống nhẹ nhàng, yên ả, những 
giọt nắng cuối ngày luồn lách qua 
những xóm chài. Có lẽ, đây là khoảng 
thời gian thanh bình nhất đối với dòng 
sông Cà Ty. Ông Nguyễn Thành Tài, 
75 tuổi, đã từng chứng kiến hàng ngàn 
lần lên xuống của con nước, nhớ lại: 
"20 năm trước, nơi đây còn nghèo nàn 
lắm, các xóm làng ven sông, nhà cửa 
xập xệ khiến hình ảnh dòng Cà Ty 
cũng trở nên nhếch nhác. Nhưng, giờ 
thì các xóm chài hai bên sông trở nên 
sung túc, chẳng khác gì dân thành phố 
cả, những vụ đánh bắt bội thu đã đổi 
đời hàng ngàn thân phận con người. 
Họ ý thức rất rõ điều này nên ngày 
càng yêu quý và bảo vệ sông một cách 
tận tình. Lễ cầu ngư, cầu cho mưa 
thuận, gió hòa thường được các ngư 
dân nơi đây tổ chức rầm rộ". 

Hầu như ai từng thường xuyên 
qua lại Phan Thiết đều cảm thấy ngỡ 
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ngàng trước những đổi thay của thành 
phố biển: Bờ kè hai bên dòng sông 
được xây dựng kiên cố thay thế hình 
ảnh bờ chắn sóng bằng bao cát. Đứng 
bên tượng đài Trần Hưng Đạo hoặc 
Bảo tàng Hồ Chí Minh có thể được 
chiêm ngưỡng cuộc sống sôi động của 
người dân hai bên bờ kè, nhiều người 
ví đây như là hình ảnh thu nhỏ của 
Phan Thiết vậy. Theo quy hoạch của 
UBND TP Phan Thiết, chẳng bao lâu 
nữa, một bờ kè kiên cố, hiện đại có 
khả năng chắn sóng hiệu quả cho các 
xóm chài. Hai bên sông cũng sẽ được 
bố trí bồn hoa, cây cảnh, điện chiếu 
sáng. 

Không chỉ phồn thịnh về kinh tế 
mà cách sống của người dân Phan 
Thiết hai bên dòng Cà Ty cũng mang 
nhiều nét riêng. Hầu như cuộc sống 
vất vả, gian khổ như dồn cả vào tính 
cách cùng với giọng nói hào sảng và 
lòng mến khách, thích làm việc thiện. 
Ông Nguyễn Kiều cũng như nhiều 
người dân nơi đây nhớ như in hình 
ảnh và những cái tên gắn với việc làm 
đáng trân trọng như ông Mạnh Tùng 
bao nhiêu năm cần mẫn cứu người bị 
nạn trên sông, bà Nguyễn Thị Cúc suốt 
đời rong ruổi đi vận động người dân 
hãy tránh xa các tệ nạn xã hội. Đáng 
nói hơn, những việc làm này đã trở 
thành nét đẹp truyền thống của các 
khu dân cư bên dòng Cà Ty. 

Để nhớ, để thương 

Thật bất ngờ, có rất nhiều người 
tôi từng quen biết bên dòng sông này 
đều biết làm thơ về sông Mường. 
Những dòng cảm xúc về con sông quê 
như ăn sâu vào nếp nghĩ, luôn thường 
trực trong tiềm thức của họ. Họ bảo, 
Cà Ty chính là nơi để họ thương, họ 
nhớ như nhớ về ngôi nhà thân thiết 
của chính mình vậy. Sau bao chuyến 
đi về, gửi gắm bao điều thương nhớ, 
nhà thơ La Văn Tuân đã viết ra những 

câu thơ như rút từ đáy lòng mình: "Bao 
chuyến đò đi ngược về xuôi/ Có sóng 
nào êm như sóng sông Mường/ Có 
ngọn gió nào thổi cái mặn mà Phan 
Thiết/ Mà lòng người ấm như mùa 
xuân…". 

Hơn 30 năm gắn bó với con sông 
quê hương, được mệnh danh là người 
hiền của thi ca Phan Thiết, bao lần 
ngồi trò chuyện với nhau, tôi biết anh 
còn có rất nhiều bài thơ nói về dòng 
sông này với tình cảm đậm đà, da diết. 
Anh bảo: "Hầu hết bằng hữu, văn nghệ 
sỹ và các nhà nghiên cứu khi đến thăm 
Phan Thiết đều muốn tôi đưa ra chiêm 
ngắm sông Mường để cùng bàn luận, 
cùng ăn, cùng say với nó. Dường như 
khi đó, sông Mường đã hóa thành một 
sinh thể chứ không còn là tự nhiên 
nữa, có người đi xa nhớ quá, lâu lâu 
lại quay về nhìn ngắm như ngắm 
người tình vậy. Dòng sông còn có khả 
năng đánh thức hoài niệm một cách 
thao thiết. Bởi vậy, không chỉ có văn 
nghệ sỹ mà ngay cả những người cao 
tuổi cũng thích ra với sông Mường, đôi 
khi có những điều chẳng thể tỏ bày 
cùng ai, cứ nhìn sông là như trút được 
bầu tâm sự vậy". 

Đúng như anh Tuân nói, mỗi lần 
trở lại với dòng sông Cà Ty, tôi nghiệm 
ra rằng, người ta như bớt toan tính, 
nhiều nhớ thương hơn khi gắn cảm 
xúc, tình yêu với con sông này. Cuộc 
sống luôn hàm chứa nhiều bất ngờ, 
đôi khi chỉ dòng sông mới hiểu. Thế 
nên mới có chuyện, cụ bà Lê Thị Hảo, 
sau hơn nửa đời chèo đò thuê, đã vào 
tuổi thất thập, con cái đưa về thành 
phố sống cuộc sống an nhàn, nhưng 
rồi nhớ sông quá, bà lại quay về chèo 
đò cho đỡ nhớ, đỡ thương. 

Hà Đạo // 
http://www.bienphong.com.vn.- 2016 

(ngày 25 tháng 10)
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QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH ĐẤT NƯỚC QUA TRIỂN LÃM 
ẢNH DI SẢN VIỆT NAM 2016 

áng 23/10, tại thành phố Phan 
Thiết (Bình Thuận), Tạp chí 
Vietnam Heritage (thuộc Hội Di 

sản Văn hóa Việt Nam) phối hợp với Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình 
Thuận tổ chức triển lãm ảnh Di sản Việt 
Nam 2016. 

Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2016 
tập trung vào năm chủ đề, gồm một chủ 
đề đặc biệt là “Những dòng sông Việt 
Nam” và bốn chủ đề thiên nhiên, văn 
hóa vật thể, văn hóa phi vật, đời sống. 

Ảnh dự thi được chia thành hai thể 
loại là ảnh đơn và ảnh bộ. Với chủ đề và 
thể loại ảnh phong phú đa dạng, các 
nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên 
có cơ hội được thỏa sức tái hiện nét đẹp 
đất nước, con người Việt dưới nhiều 
góc nhìn độc đáo và đặc sắc. 

 

Triển lãm ảnh thu hút đông đảo người xem. 
(Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN) 

Cuộc thi ảnh đưa những di sản của 
đất nước trở nên gần gũi hơn nữa với 
mỗi người Việt, góp phần quảng bá hình 
ảnh một đất nước Việt Nam hiền hòa, 
tươi đẹp ra toàn thế giới, đồng thời cũng 
là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của 
công tác bảo tồn với các di sản quan 
trọng của đất nước. 

Theo Ban tổ chức, Cuộc thi ảnh Di 
sản Việt Nam 2016 đã nhận được 5.446 

tác phẩm dự thi từ 507 tác giả, trong đó 
có 14 tác giả nước ngoài. Ban tổ chức 
chọn ra 100 ảnh tiêu biểu để tổ chức 
triển lãm tại thành phố Phan Thiết - địa 
điểm khởi đầu cuộc triển lãm tại bảy 
điểm của các tỉnh, thành trong cả nước 
từ nay đến đầu năm 2017. 

Ông Hoàng Trung Thủy, Chủ tịch 
Hội đồng Giám khảo, cho biết ảnh dự thi 
năm nay được chụp trên khắp các vùng 
miền trên cả nước, rất sinh động, đặc 
biệt có những hình được chụp dưới đáy 
biển. Số lượng ảnh và tác giả dự thi 
nhiều hơn năm trước, chất lượng nghệ 
thuật của ảnh cao hơn, nội dung phong 
phú hơn, góc nhìn cũng rộng mở hơn. 
Chủ đề “Những dòng sông Việt Nam” 
mang đến cái nhìn phong phú với nhiều 
ảnh đa dạng, có nhiều cảnh sông chụp 
hùng vĩ, nên thơ; đặc biệt phong phú là 
ảnh chụp cuộc sống đời thường trên 
nhiều dòng sông ở khắp mọi miền đất 
nước. 

Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 
nhằm kêu gọi sự quan tâm của cộng 
đồng trong và ngoài nước phát hiện và 
chia sẻ những giá trị di sản thiên nhiên 
văn hóa Việt Nam cần gìn giữ, bảo tồn. 
Ban tổ chức cho biết, cuộc thi hướng 
đến số đông những người quan tâm và 
muốn truyền tải thông điệp bảo vệ Di 
sản thông qua những bức ảnh, không 
phân biệt nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp 
hay nghiệp dư. 

Triển lãm ảnh Di sản Việt Nam tại 
thành phố Phan Thiết diễn ra đến 28/10. 
Theo chương trình, Lễ công bố và trao 
giải thưởng Cuộc thi ảnh Di sản Việt 
Nam tổ chức vào ngày 23/11 tại Thành 
phố Hồ Chí Minh./. 

Nguyễn Thanh // 
http://www.vietnamplus.vn.- 2016  

(ngày 23 tháng 10) 

S 
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TRƯNG BÀY TƯ LIỆU HOÀNG SA, TRƯỜNG SA  

CỦA VIỆT NAM TẠI BÌNH THUẬN 

gày 5/10, tại Trung tâm văn 
hóa huyện Tuy Phong, Sở 
Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Bình Thuận phối hợp với Ủy ban 
Nhân dân huyện tổ chức triển lãm 
bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng 
Sa, Trường Sa của Việt Nam - 
Những bằng chứng lịch sử và pháp 
lý.” 

Triển lãm trưng bày và giới thiệu 
gần 100 bản đồ, atlas được tuyển 
chọn từ hơn 260 bản đồ có liên quan 
đến chủ quyền của Việt Nam đối với 
hai quần đảo Hoàng Sa và Trường 
Sa. 

Những văn bản Hán Nôm, văn 
bản Việt ngữ và Pháp ngữ do triều 
đình phong kiến Việt Nam ban hành, 
những ấn phẩm xuất bản tại các 
nước phương Tây trong giai đoạn từ 
thế kỷ 17-20... được giới thiệu lần 
này là những tư liệu quý báu khẳng 
định quá trình xác lập, thực thi và bảo 
vệ chủ quyền liên tục của Việt Nam 
đối với hai quần đảo Hoàng Sa và 
Trường Sa. 

 

Khách tham quan triển lãm. (Ảnh: 
Nguyễn Thanh/TTXVN) 

Đây là những bằng chứng vững 
chắc về chủ quyền không thể chối cãi 

của Việt Nam đối với hai quần đảo 
trên, đồng thời bác bỏ những luận 
điệu xuyên tạc lịch sử, những yêu 
sách chủ quyền phi lý của Trung 
Quốc đối với hai quần đảo này trên 
Biển Đông. 

Bên cạnh đó, triển lãm “Hoàng 
Sa, Trường Sa của Việt Nam - 
Những bằng chứng lịch sử và pháp 
lý” còn giới thiệu các ấn phẩm, tư liệu 
và những công trình nghiên cứu của 
các học giả Việt Nam và quốc tế xuất 
bản trong và ngoài nước về chủ 
quyền biển đảo của Việt Nam. 

Đặc biệt, triển lãm trưng bày bộ 
Atlas Universel do Philippe 
Vandermaelen (1795-1869), nhà địa 
lý học người Bỉ, người sáng lập Viện 
địa lý Hoàng gia Bỉ biên soạn vào 
năm 1827. Đây là một tài liệu vô giá, 
không chỉ về mặt học thuật mà còn 
có giá trị pháp lý góp thêm vào bộ hồ 
sơ chứng minh chủ quyền của Việt 
Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa 
và Trường Sa. 

Triển lãm cũng giới thiệu những 
hình ảnh, tư liệu về những hùng binh 
Hoàng Sa và lễ Khao lề thế lính ở 
đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi); hình ảnh 
về đời sống, sinh hoạt của quân và 
dân ở huyện đảo Trường Sa (Khánh 
Hòa); bộ sưu tập những vỏ ốc biển 
và cát từ vùng biển Hoàng Sa, 
Trường Sa do ngư dân Việt Nam 
đánh bắt ở các ngư trường này mang 
về Triển lãm sẽ kết thúc vào ngày 
8/10./. 

Hồng Hiếu // 
http://www.vietnamplus.vn.- 2016  

(ngày 5 tháng 10) 

N 
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MƯA LŨ GÂY THIỆT HẠI 37 TỶ ĐỒNG, 1 NGƯỜI CHẾT  

ước lũ đã nhấn chìm 2 xã làm chết 
một người và gây thiệt hại tài sản 
khoảng 37 tỷ đồng ở Bắc Bình. 

 

Mưa lũ gây thiệt hại nặng trên địa bàn huyện 
Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: VOV 

Ngày 10/10, Công an xã Bình Tân 
(huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) và 
người dân đã tìm thấy thi thể anh Hà 
Thanh Hải, (33 tuổi, xã Bình Tân) trên 
Suối Đá Bàn do nước lũ cuốn trôi. 

Thông tin ban đầu cho biết, chiều tối 
9/10 trên khu vực thôn Bình Nghĩa có 
mưa rất to, nước đổ về tràn qua cầu Suối 
Đá Bàn gây ngập. Hàng ngày, anh Hải 
thường chạy xe máy vào rẫy cách nhà 
khoảng 2 km để chở mẹ về. Sáng 10/10, 
người dân bất ngờ phát hiện xe anh Hải 
dựng bên bờ suối và thi thể nằm cách xe 
máy khoảng 100m. 

Chiều 10/10, Văn phòng Ban Chỉ huy 
Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 
nạn tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo thiệt 
hại về mưa lũ gây ngập lụt trên địa bàn 
huyện Bắc Bình. Cụ thể trong hai ngày 7 
và 8/10 năm 2016, trên địa bàn huyện Bắc 
Bình có mưa to, có nơi mưa rất to. Phía 
thượng nguồn, mưa to trên địa bàn xã 
Bình An và Phan Điền khiến lượng nước 
tập trung dồn vào kênh thủy lợi Úy Thay - 
Đá Giá, làm sạt lở mái kênh (khoảng 10m) 
và chảy về khu vực xã Phan Hòa, Phan Rí 
Thành. 

Mưa lớn khu vực nội đồng, kết hợp 
với lượng nước từ thượng nguồn đổ về và 
lượng nước còn ngập úng chưa tiêu 
thoát… đã làm ngập lụt trên diện rộng ở 2 
xã Phan Hòa và Phan Rí Thành, huyện 
Bắc Bình. Đặc biệt, nước lũ tràn qua 
đường tuyến QL1 (đoạn khu vực cây xăng 
dầu Cầu Nam) với chiều dài hơn 300m, 
cao từ 0,5-1,2m làm ách tắc giao thông 
trên tuyến QL1 nhiều giờ. 

 

Một đoạn đường ven biển Bình Thuận. 

Lực lượng CSGT phải tăng cường 
cùng với lực lượng TTGT, lực lượng Chi 
cục quản lý đường bộ IV.1 (Cục QLĐB 
IV), Công an huyện để điều tiết giao thông 
qua khu vực này, hướng dẫn cho các xe ô 
tô di chuyển theo tuyến đường ven biển 
Hòa Phú - Hòa Thắng nhằm đảm bảo an 
toàn cho phương tiện và hành khách. 

Để đảm bảo an toàn cho người dân 
và tuyến giao thông QL1, Chủ tịch UBND 
tỉnh đã có văn bản yêu cầu Chủ tịch 
UBND huyện Bắc Bình khẩn trương chỉ 
đạo công tác chống lũ, ngập lụt trên địa 
bàn 2 xã Phan Hòa và Phan Rí Thành, hỗ 
trợ các gia đình bị ngập sâu di dời, sơ tán 
tránh lũ an toàn. 

Sau khi nước rút, huy động lực 
lượng tại chỗ của địa phương giúp các hộ 
dân dọn dẹp nhà ở, vệ sinh môi trường, 
tránh để dịch bệnh xảy ra, ổn định đời 

III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

N 
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sống của nhân dân vùng bị ngập lụt… 
Ước tính, tổng giá trị thiệt hại do mưa lũ 
trên gây ra trên địa bàn huyện Bắc Bình 
khoảng 37 tỷ đồng. 

Theo dự báo của Trung tâm Khí 
tượng thủy văn Trung ương, trong tuần từ 
11 đến 15/10 trên các sông từ Thanh Hóa 
đến Thừa Thiên-Huế, Ninh Thuận, Bình 
Thuận có khả năng xuất hiện một đợt lũ. 

Mực nước trên các sông khác ở Trung Bộ 
và khu vực Tây Nguyên có dao động nhỏ. 

Vĩnh Phú // 
http://www.baogiaothong.vn.- 2016 

(ngày 11 tháng 10) 

Các báo cùng đưa tin: 
http://vov.vn.- 2016 (ngày 10 tháng 10)

__________________________________ 

VỠ KÊNH THỦY LỢI, HƠN 200 NHÀ DÂN BỊ NGẬP 

gày 10-10, chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận đã có văn bản yêu cầu 
chủ tịch UBND huyện Bắc Bình 

(Bình Thuận) khẩn trương chỉ đạo công 
tác chống lũ, ngập lụt trên địa bàn hai xã 
Phan Hòa và Phan Rí Thành hơn hai ngày 
qua. 

Theo đó, hỗ trợ các gia đình bị ngập 
sâu di dời, sơ tán tránh lũ an toàn. Sau khi 
nước rút, huy động lực lượng tại chỗ của 
địa phương giúp các hộ dân dọn dẹp nhà 
ở, vệ sinh môi trường, tránh để dịch bệnh 
xảy ra, ổn định đời sống của nhân dân 
vùng bị ngập lụt. Cùng với đó là huy động 
lực lượng, phương tiện khơi thông dòng 
chảy, nạo vét kênh mương nội đồng để 
tiêu thoát và kiểm tra, xác định mức độ 
thiệt hại, loại cây trồng cụ thể, tổng hợp 
báo cáo UBND tỉnh. 

Theo báo cáo của Văn phòng Ban 
Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm 
kiếm cứu nạn (PCLB) Bình Thuận, trong 
hai ngày 7 và 8-10, trên địa bàn huyện 
Bắc Bình có mưa to, có nơi mưa rất to. 
Phía thượng nguồn mưa to trên địa bàn 
xã Bình An và Phan Điền, lượng nước tập 
trung dồn vào kênh thủy lợi làm vỡ 
khoảng 10 m mái kênh và chảy về khu 
vực xã Phan Hòa, Phan Rí Thành. Theo 
các cơ quan chức năng Bình Thuận, các 
hồ thủy điện trên thượng nguồn không hề 
xả lũ mà ngập lụt là do mưa lớn gây vỡ 
kênh thủy lợi Úy Thay-Đá Giá.  

Đợt lũ đã làm ngập lụt trên diện rộng 
ở hai xã Phan Hòa và Phan Rí Thành 

(huyện Bắc Bình). Toàn bộ diện tích sản 
xuất nông nghiệp của hai xã này đều bị 
ngập và nước tràn vào khu dân cư gây 
ngập khoảng 100 nhà dân tại thôn Bình 
Thắng, xã Phan Hòa và khoảng 100 nhà 
dân và khu tái định cư quốc lộ 1A, thôn 
Bình Long, xã Phan Rí Thành.  

Do nước lũ tràn qua đường tuyến 
quốc lộ A (đoạn khu vực cây xăng dầu 
Cầu Nam) với chiều dài hơn 300 m, cao 
0,5-1,2 m làm ách tắc giao thông trên 
tuyến quốc lộ 1 nhiều giờ liền nên lực 
lượng CSGT, TTGT và Chi cục Quản lý 
đường bộ 4.1 - Tổng cục Đường bộ phải 
điều tiết, hướng dẫn cho các phương tiện 
di chuyển theo tuyến đường biển Hòa Phú 
- Hòa Thắng, đảm bảo an toàn cho 
phương tiện và hành khách. 

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bình 
Thuận, hôm nay khu vực Bình Thuận có 
mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, có nơi 
mưa rất to. Để chủ động phòng, tránh 
mưa to gây lũ, ngập lụt vùng hạ lưu khu 
vực sông Lũy thuộc huyện Bắc Bình, giảm 
tối đa thiệt hại cho nhân dân, Văn phòng 
PCLB tỉnh đã có thông báo khẩn cho nhân 
dân các xã, thị trấn dọc lưu vực sông Lũy. 
Nếu còn mưa to tiếp tục trên thượng 
nguồn sông Lũy thì mực nước sẽ vượt 
cấp báo động II (0,5-0,7 m), khả năng gây 
lũ lớn. 

                              Phương Nam // 
http://plo.vn.- 2016 (ngày 10 tháng 10) 

N 
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THẢ ĐỒI MỒI QUÝ HIẾM VỀ BIỂN  

áng 24/10, Chi cục Thủy sản tỉnh 
tỉnh Bình Thuận đã tiếp nhận 1 cá 
thể đồi mồi do một người dân ở 

Thành phố Hồ Chí Minh tự nguyện giao 
nộp. Ngay sau đó, đơn vị đã tiến hành thả 
cá thể quý hiếm này về biển. 

 

Một cá thể đồi mồi quý hiếm được đem thả về 
biển hồi tháng 7/2016 tại Bạc Liêu. Ảnh: Huỳnh 
Sử/TTXVN 

Anh Nguyễn Văn Phước - Giám đốc 
Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt ở 
Thành phố Hồ Chí Minh - người bàn giao 
cá thể đồi mồi cho biết: Con đồi mồi có 
trọng lượng 16 kg mà anh bàn giao cho 
cơ quan chức năng là do một người bạn 
đã tặng anh với mong muốn anh sẽ mang 
đồi mồi trả về biển. 

Trong thời gian anh lưu giữ cá thể 
đồi mồi chờ thời điểm thích hợp bàn giao 
cho Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Thuận để 
thả về biển, rất nhiều người đã tìm đến trả 
giá cao để mua cá thể đồi mồi này nhưng 
anh Phước đã từ chối. 

Theo ông Huỳnh Quang Huy, Chi 
cục trưởng Chi cục thủy sản tỉnh Bình 
Thuận, đây là lần thứ 5 trong năm 2016 
đơn vị tiếp nhận cá thể đồi mồi do người 
dân giao nộp và thả xuống biển và đây 
cũng là cá thể đồi mồi có trọng lượng lớn 
nhất mà đơn vị đã từng thả từ trước đến 
nay. 

Được biết, đồi mồi có tên khoa học 
là Eretmochelys imbricata, là một trong 
những loài rùa biển hoang dã, quý hiếm, 
có tên trong sách đỏ thế giới và Việt Nam, 
nguy cơ tuyệt chủng cao, cần được bảo 
vệ nghiêm ngặt. 

Nguyễn Thanh // 
http://baotintuc.vn.- 2016  

(ngày 24 tháng 10) 

Các báo cùng đưa tin: 
// http://laodong.com.vn.- 2016 (ngày 24 

tháng 10); Xuân Bình // http://vov.vn.- 
2016 (ngày 7 tháng 10) 

_________________________________  

TRẮNG ĐÊM CHỐNG LŨ TẠI BẮC BÌNH, BÌNH THUẬN 

êm 9/10, trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận tiếp tục có mưa to. Nước từ 
đầu nguồn ồ ạt đổ về tiếp tục gây 

ngập lụt hàng trăm hộ dân ở huyện Bắc 
Bình. 

Đêm 9/10, trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận tiếp tục có mưa to. Nước từ đầu 
nguồn ồ ạt đổ về tiếp tục gây ngập lụt 
hàng trăm hộ dân ở huyện Bắc Bình. 

Chính quyền địa phương tiếp tục 
triển khai các biện pháp ứng phó, đảm 

bảo an toàn cho người dân và các 
phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 1. 

Đã 3 ngày trôi qua, mưa lũ trên địa 
bàn huyện Bắc Bình vẫn chưa giảm. Mưa 
lớn kéo dài suốt đêm khiến cho lượng 
nước ở thượng nguồn đổ về càng lúc 
càng dồn dập.  

Hàng trăm ngôi nhà dọc khu vực cầu 
Nam đến nhà thờ Long Hà tiếp tục chìm 
trong nước. Những gia đình sống bên kia 
Quốc lộ 1 cũng nơm nớp lo sợ. 

S 

Đ 
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Quốc lộ 1 qua xã Phan Rí Thành tiếp 
tục bị ảnh hưởng. Buổi tối, lượng xe 
khách, xe tải, container ra Bắc vào Nam 
rất đông. Nước tràn qua đã làm ít nhất 3 
chiếc ô tô tải và contanier bị chết máy trên 
đường. 

 

Một chiếc container vừa chạy vào đến khu vực 
Cầu Nam bị chết máy do nước ngập. 

 Đến giữa khuya, hàng chục cảnh 
sát giao thông, công an xã, dân phòng 
tiếp tục trực chiến điều tiết giao thông, 
hướng dẫn các phương tiện tránh chạy 
vào khu vực nguy hiểm. 

Tại các khu dân cư, hệ thống loa 
phát thanh của hai xã Phan Rí Thành và 
Phan Hòa liên tục phát tin cảnh báo lũ. 
Người dân không được chủ quan, lơ là; 
cần theo dõi tình hình, sẵn sàng ứng phó 
để tránh thiệt hại đáng tiếc xảy ra. 

Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân xã Phan Rí Thành, 

huyện Bắc Bình cho biết: “Đến giờ này 
trời vẫn mưa rất lớn. Không biết đến sáng 
ngày mai (10/10) lũ đổ về các sông như 
thế nào. Nhưng chắc chắc lượng nước 
vẫn còn gây ngập rất là lớn cho người 
dân. Địa phương bố trí đội xung kích 24 
người, cùng với lãnh đạo, công an, quân 
sự trực 24/24”.  

 

Lực lượng chức năng hướng dẫn các phương 
tiện lưu thông về hướng an toàn. 

Nếu nước chưa kịp rút, sáng 10/10, 
hai xã Phan Rí Thành và Phan Hòa sẽ 
cho học sinh trên địa bàn nghỉ học. Riêng 
Trường Mẫu giáo Bình Long và Trường 
Tiểu học Phan Rí Thành 3, do nước ngập 
sâu, đã cho nghỉ học từ 3 hôm trước./.  

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2016 
(ngày 10 tháng 10) 

__________________________________ 

HÀNG TRĂM NHÀ DÂN Ở BÌNH THUẬN BỊ ẢNH HƯỞNG 
DO MƯA LŨ 

heo Ban Chỉ huy Phòng, chống 
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh 
Bình Thuận, trong hai ngày 7-8/10, 

trên địa bàn huyện Bắc Bình xảy ra mưa 
lớn đã làm nhiều khu vực nhà dân bị ngập 
nặng.  

Mưa to kết hợp với lượng nước mưa 
ở thượng nguồn sông Lũy đổ về hạ lưu 
gây lũ, ngập lụt trên diện rộng thuộc 2 xã 
Phan Hòa và Phan Rí Thành. Trong ngày 
8/10, nước lũ tràn về trên tuyến Quốc lộ 
1A (đoạn 2 xã Phan Hòa và Phan Rí 

Thành) với chiều dài hơn 300 mét, khiến 
nhiều phương tiện giao thông qua lại khó 
khăn. 

Lực lượng Cảnh sát giao thông 
Công an tỉnh được tăng cường cùng với 
huyện để điều tiết giao thông qua khu vực 
này, hướng dẫn các phương tiện di 
chuyển theo tuyến đường biển Hòa Phú – 
Hòa Thắng. 

Đến sáng 9/10, các phương tiện lưu 
thông qua qua đoạn đường này trở lại 

T 

http://images.vov.vn/cr_w600/uploaded/1nuq1sd3egocrb7fgmumzw/2016_10_10/vov_ngap_1_XMCT.JPG
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bình thường. Huyện Bắc Bình đã cho di 
dời người và tài sản của 200 hộ dân có 
nhà bị ngập nước nặng tại xã Phan Hòa 
và xã Phan Rí Thành. 

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai 
và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho 
biết, mưa lũ cũng gây ngập gần 800 căn 
nhà, từ 0,2 – 1 mét; tập trung chủ yếu ở 
các xã Phan Hòa và Phan Rí Thành. Diện 
tích lúa bị thiệt hại, ngập úng khoảng trên 
1.000 ha, mức độ thiệt hại theo đánh giá 
ban đầu hơn 70%.  

Đến trưa 9/10, nước lũ đã rút, huyện 
Bắc Bình chỉ đạo đưa người dân về lại 
nhà ở của mình, tham gia dọn dẹp vệ sinh 
môi trường, ổn định cuộc sống. Riêng 
diện tích lúa vẫn đang bị ngập nước, việc 
tiêu thoát gặp nhiều khó khăn. 

Hiện chính quyền địa phương đang 
tích cực triển khai các biện pháp giúp dân 
khắc phục và thống kê thiệt hại do mưa lũ 
gây ra./.  

Nguyễn Thanh // http://bnews.vn.- 2016 
(ngày 9 tháng 10)

__________________________________ 

QUỐC LỘ 1A QUA TỈNH BÌNH THUẬN, MỚI LÀM ĐÃ 
XUỐNG CẤP 

ặc dù mới sử dụng trong thời gian 
ngắn, nhưng Quốc lộ 1A đoạn 
qua huyện Bắc Bình, tỉnh Bình 

Thuận đã có biểu hiện xuống cấp nghiêm 
trọng. 

Quốc lộ 1A qua tỉnh Bình Thuận, 
đoạn từ xã Hồng Thái đến thị trấn Chợ 
Lầu, huyện Bắc Bình đang xuống cấp 
nghiêm trọng. Nghiêm trọng nhất là ở km 
1641, đối diện cây xăng Tịnh Mỹ, giữa 2 
xã Hồng Thái và Phan Thanh. 

Ở đây, mặt đường bị sụt lún, bong 
lên hình thành hàng loạt hố "ổ gà" nằm 
loang lổ, rất nguy hiểm cho người tham 
gia giao thông. 

 

"Ổ gà" trên đường gây nguy hiểm cho các 
phương tiện tham gia giao thông 

Ông Lê Thanh Hòa, người dân sống 
ở khu vực này, cho biết: “Nguy hiểm lắm. 
Xe chạy đường dài, người ta chỉ nghĩ 

đường mới làm, chạy tốc độ cao, nhiều 
lúc phanh không kịp. Nhiều người bị va 
chạm té ở đây. Xe tải, container qua đây 
đều phanh gấp, rất nguy hiểm”. 

 

Vị trí sụt lún nặng ở Km1641 qua xã Hồng Thái, 
huyện Bắc Bình 

Công trình nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 
1A qua huyện Bắc Bình dài 32 km gồm 2 
gói thầu. Gói trái phiếu Chính phủ do 
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn 
Lộc thi công dài 9 km (từ km 1633 đến km 
1642) và gói BOT do Công ty Cổ phần 
Đầu tư và Phát triển Nam Việt, Công ty Cổ 
phần Đầu tư Pacific thi công dài 22,8 km 
(từ km 1642 đến km 1668). 

Người dân địa phương cho hay: 
Năm ngoái, sau khi hoàn thành dự án 
nâng cấp cải tạo, Quốc lộ 1A đoạn qua 
huyện Bắc Bình đã từng bị bong tróc.  

M 
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Các đơn vị thi công rút khỏi địa bàn 
đã thuê Công ty Rạng Đông chắp vá lại.  

Tuy nhiên, trong vòng 1 tháng trở lại 
đây, trên nhiều đoạn, tình trạng bong tróc, 
"ổ gà" lại xuất hiện trở lại.  

Người dân cho rằng, chất lượng 
công trình có vấn đề, việc giám sát thi 
công bị buông lỏng. 

Anh Tôn Duy Điền, người dân xã 
Phan Thanh, huyện Bắc Bình bức xúc: 
“Tình trạng sập lún như thế này xảy ra 
kéo dài, không chỉ mới đây mà hơn cả 
tháng nay. Không thể lý giải lý do nào mà 
chất lượng đường tầm cỡ quốc gia mà lại 
như thế”.  

Trước tình trạng Quốc lộ 1A xuống 
cấp, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất 
cao, chính quyền và nhân dân huyện Bắc 
Bình rất lo lắng.  

Ông Nguyễn Thúc Phước Hải, 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân 
huyện Bắc Bình cho biết: “Huyện đã nắm 
tình hình, đã chỉ đạo cho Phòng Kinh tế 
hạ tầng phối hợp với chính quyền các địa 
phương tổ chức kiểm tra rà soát các ổ gà, 
ổ voi. Theo ý kiến cử tri kiến nghị, thì 
huyện cũng tác động Sở Giao thông vận 
tải để yêu cầu với các đơn vị thi công sớm 
sửa chữa khắc phục, trả lại an toàn giao 
thông trên địa bàn”. 

Ông Nguyễn Hồng Hải - Giám đốc 
Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận 
cho biết, sẽ chỉ đạo bộ phận chuyên môn 
kiểm tra các điểm xuống cấp trên Quốc lộ 
1A để báo cáo và đề nghị Cục Quản lý 
Đường bộ IV sớm khắc phục tình trạng 
này./. 

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2016 
(ngày 6 tháng 10)

__________________________________ 

KHANG NÔNG CHUNG TAY ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO LŨ LỤT 
MIỀN TRUNG. 

hằm chia sẻ những khó khăn, 
mất mát với đồng bào miền 
Trung đang gánh chịu hậu quả 

nặng nề do thiên tai, chiều ngày 25/10, 
Cty CP Khang Nông (Bình Thuận). 

Nhằm chia sẻ những khó khăn, mất 
mát với đồng bào miền Trung đang gánh 
chịu hậu quả nặng nề do thiên tai, chiều 
ngày 25/10, Cty CP Khang Nông (Bình 
Thuận) đã tổ chức trao 200 phần quà, 
với tổng giá trị hơn 40 triệu đồng cho 
200 hộ gia đình ở thôn Linh Cận Sơn, xã 
Quảng Sơn, TX Ba Đồn (Quảng Bình). 
Đây là khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp 
của đợt ATNĐ từ ngày 13-16/10 vừa 
qua đã làm ngập lụt nặng trên toàn xã, 
với 1.473 nhà bị ngập sâu từ 2-3m, gây 
thiệt hại nặng nề. Trước sự mất mát 
trên, Cty CP Khang Nông đã góp một 
phần quà nhỏ để kịp thời sẻ chia, động 
viên, giúp đỡ nhân dân địa phương khắc 
phục thiệt hại do thiên tai.  

Ông Phùng Anh Tuấn, GĐ Cty CP 
Khang Nông cho biết: Mặc dù món quà 
hôm nay gửi đến bà con về giá trị vật 
chất tuy nhỏ, nhưng trong đó chứa đựng 
rất nhiều tình cảm và sự chia sẻ của 
chúng tôi với bà con miền Trung nói 
chung và xã Quảng Sơn (Quảng Bình) 
nói riêng.  

Qua những món quà này, chúng tôi 
mong bà con sớm ổn định cuộc sống, 
tiếp tục tăng gia sản xuất, phát triển kinh 
tế gia đình, xây dựng thôn xóm vượt qua 
sự tàn phá của bão lũ. Thay mặt, cán bộ 
và nhân dân, ông Mai Trung Kiên, Chủ 
tịch UBND xã Quảng Sơn đã bày tỏ cảm 
ơn tình cảm quý báu của Cty. Những 
món quà này của Cty có giá trị rất lớn 
đối với bà con nhân dân, làm vững tin 
hơn và có thêm nghị lực vượt qua khó 
khăn, ổn định cuộc sống.  

Việt Nam // http://nongnghiep.vn.- 2016 
(ngày 25 tháng 10) 

N 
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THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH KIỂM TRA, XỬ LÝ 
CÁ CHẾT 

gày 25/10, Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận đã có quyết định thành 
lập Tổ công tác liên ngành để kiểm 

tra, xử lý tình hình cá chết hàng loạt. 

Thành phần Tổ công tác có đại diện 
Chi cục Bảo vệ môi trường, Chi cục Thủy 
sản, Phòng Cảnh sát phòng chống tội 
phạm về môi trường, Công an tỉnh; Phòng 
Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn cấp huyện 
và lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 
xảy ra tình trạng cá chết. Tổ trưởng là ông 
Nguyễn Quốc Đạt, Phó Chi cục trưởng 
Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bình 
Thuận. 

 

Tổ công tác có nhiệm vụ kiểm tra hiện trường, 
nhận định nguyên nhân và lấy mẫu. 

Tổ công tác có nhiệm vụ nắm bắt 
tình hình, kiểm tra hiện trường, nhận định 

sơ bộ bước đầu về các nguyên nhân và 
tiến hành lấy mẫu cần thiết để xét nghiệm, 
đồng thời hướng dẫn một số biện pháp 
trước mắt để hạn chế thiệt hại và giảm 
thiểu sự cố xảy ra; tiến hành đánh giá, xác 
định nguyên nhân, đề xuất các ngành liên 
quan biện pháp xử lý kịp thời tình hình cá 
chết hàng loạt, báo cáo Ủy ban nhân dân 
tỉnh chỉ đạo giải quyết. 

 

Đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến cá 
nuôi trên biển Vĩnh Tân chết hàng loạt. 

Gần đây, một số nơi trên địa bàn tỉnh 
Bình Thuận đã xảy ra tình trạng cá chết 
hàng loạt, tuy nhiên công tác xử lý còn 
lúng túng. Việc thành lập Tổ công tác liên 
ngành nhằm giúp tỉnh Bình Thuận xử lý 
tình hình kịp thời khi có tình huống xảy 
ra./. 

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2016 
(ngày 26 tháng 10) 

__________________________________ 

NƠI HỒI SINH NHỮNG MẢNH ĐỜI LẦM LỠ 

ơn 40 năm qua, nhiều người lính 
đã hi sinh cả đời mình trên vùng 
đất Hàm Tân, Bình Thuận để cải 

tạo, cảm hóa người phạm tội. Không ít 
phạm nhân tìm lại khát vọng sống, trở 
thành người có ích và Trại giam Thủ Đức 
là nơi hồi sinh những mảnh đời lầm lỡ. 

Những ngày đầu gian khó 

Những ngọn đồi nắng cháy, những 
rừng buông cổ thụ lá độc, những khe suối 

róc rách đêm ngày, màu áo người chiến sĩ 
Công an hòa màu áo sọc của các phạm 
nhân đang cải tạo đất hoang như hòa 
cùng màu nắng, những cơn sốt rét triền 
miên, những bữa ăn đạm bạc, những đêm 
mưa bão dưới căn lán tạm… Khó ai có 
thể nói về những ngày đầu xây dựng Trại 
giam Thủ Đức chính xác hơn Đại tá Trịnh 
Văn Nhu - nguyên Giám thị Trại giam Thủ 
Đức và Trung tướng Hồ Thanh Đình - Phó 
Tổng cục trưởng Tổng Cục Thi hành án 

N 

H 
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và Hỗ trợ Tư pháp, Bộ Công an. Họ là hai 
trong số những chiến sĩ đầu tiên được 
điều động về nhận nhiệm vụ tại Trại cải 
tạo Thủ Đức ngày mới được thành lập 
(4/4/1976). 

Một năm sau ngày thành lập, do yêu 
cầu của công tác giam giữ, cải tạo các tù 
bình là ngụy quân, ngụy quyền, lịch sử 
vùng đất Hàm Tân đã chứng kiến một 
cuộc “đại di chuyển” của Trại cải tạo Thủ 
Đức từ TP. Hồ Chí Minh về xây dựng trụ 
sở mới trên diện tích 5000ha đất được cắt 
ra từ Trại cải tạo Hàm Tân. 

Vượt qua 150km đường, gần 100 
cán bộ chiến sĩ, 1000 tù nhân và 1000 tấn 
hàng hóa của trại đã được di chuyển đến 
địa điểm mới an toàn. Nắng cháy da chỉ 
hun đúc cho tinh thần thêm vững, rừng 
cây lá độc chỉ rèn luyện cho chí khí thêm 
bền… Dưới sự chỉ huy, chỉ đạo của đồng 
chí Giám thị Đoàn Mạnh, những chiến sĩ 
Cảnh sát trại giam tuổi đời còn rất trẻ đã 
hiệp lực, đồng tâm cùng nhau hoàn thành 
nhiệm vụ. Trong vòng 1 năm, trại đã xây 
dựng được 25 công trình lớn nhỏ, phát 
hoang được 20ha và trồng được hơn 
25ha rau, đậu, sắn, khoai… 

 

Trại giam Thủ Đức những ngày mới được 
thành lập 

Đại tá Trịnh Văn Nhu chia sẻ: “Ngày 
ấy, nhiệm vụ của chúng tôi là quản lý số 
đối tượng ngụy quân, ngụy quyền, bọn 
gián điệp, biệt kích có lịch sử chống phá 
cách mạng và một số phạm nhân án hình 
sự nghiêm trọng. Vùng rừng lá Hàm Tân 
hồi đó còn là nơi bọn tàn quân, bọn Fulro 
hung hãn ẩn náu để móc nối với phạm 
nhân trong trại hòng tổ chức quấy phá, 
ám sát cán bộ. Vậy mà, dẫu tường rào 

vẫn chỉ là dây thép gai, dẫu trại giam, khu 
sản xuất vẫn chỉ là tre nứa, lán tạm song 
Thủ Đức những năm tháng ấy là một 
pháo đài thép vững từ trong ra ngoài bởi 
đã biết phát huy sức mạnh của tập thể 
trong lao động sản xuất và cảm hóa con 
người”. 

Năm 1988, Bộ Nội vụ ra Quyết định 
số 31/BNV-QĐ sáp nhập Trại cải tạo Hàm 
Tân và Trại cải tạo Thủ Đức thành Trại 
Quản lý cải tạo phạm nhân Thủ Đức. Tiếp 
đó, các năm 1994, 1995, Bộ Nội vụ đã 
cho phép mở rộng quy mô giam giữ thêm 
hai phân trại, nâng số phạm nhân thi hành 
án tại Thủ Đức lên đến gần 5000 người. 
UBND tỉnh Bình Thuận cũng đồng ý 
chuyển giao thêm 5000ha đất, nâng tổng 
diện tích đất và rừng do trại quản lý lên 
đến 15.499ha cùng hệ thống ao hồ, kênh 
mương thủy lợi hoạt động hiệu quả. Cùng 
với đó là hàng chục ngành nghề được 
đưa vào giảng dạy và lao động tại Thủ 
Đức như may, đan lát, gò hàn, xây 
dựng… giúp cho hàng ngàn phạm nhân 
có cơ hội theo học nghề mình yêu thích và 
có kế sinh nhai sau khi hoàn thành xong 
án phạt tù. Sau 20 năm nỗ lực, cống hiến 
của các thế hệ cán bộ chiến sĩ, Trại giam 
Thủ Đức đã được ghi nhận xứng đáng với 
danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ 
trang nhân dân (Anh hùng LLVTND) cho 
tập thể đơn vị và cá nhân Đại tá - Giám thị 
Trịnh Văn Nhu. 

Nối tiếp những chiến công 

Đất nước bước sang giai đoạn mới, 
tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội có 
nhiều diễn biến phức tạp đòi hỏi ngành 
Công an nói chung và lực lượng Cảnh sát 
trại giam nói riêng phải tích cực đổi mới tư 
duy và phương pháp, lề lối làm việc. 
Trong giai đoạn 10 năm từ 1996 đến 
2006, môi trường cải tạo, giam giữ của 
trại giam Thủ Đức được đầu tư nâng cấp 
đáng kể nhằm đảm bảo giam giữ, quản lý 
tốt trên 7000 phạm nhân, trong đó có 
nhiều đối tượng phạm tội nguy hiểm, đối 
tượng nghiệm ma túy, nhiễm HIV và đối 
tượng người nước ngoài. 

Với phương châm “không có hàng 
rào bảo vệ nào vững chắc hơn hàng rào 
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được xây dựng bằng tình người”, đơn vị 
đã chủ động xây dựng quy trình quản lý 
và cải tạo phạm nhân tương đối hoàn 
chỉnh, tuân thủ theo Pháp lệnh Thi hành 
án phạt tù. Đồng thời liên tục đổi mới nội 
dung, biện pháp giáo dục cải tạo phạm 
nhân, tạo nên môi trường giáo dục lành 
mạnh… Công tác phân loại lý lịch phạm 
nhân đã không chỉ giúp các quản giáo 
hiểu biết sâu sắc về nhân thân phạm 
nhân, mà đồng thời có thể phát huy tốt 
năng lực của mỗi phạm nhân qua từng 
lĩnh vực chuyên môn. 

Nhờ làm tốt những công tác đó, trại 
đã khai thác hiệu quả hơn năng lực, chất 
xám và tính năng động của phạm nhân, 
đồng thời tạo cho họ tâm lý thoải mái và 
tự giác trong lao động. Các khu giam giữ, 
khu sản xuất được quy hoạch lại hợp lý và 
hoạt động hiệu quả hơn, cơ cấu cây trồng 
cũng có nhiều thay đổi cho phù hợp với 
nhu cầu của thị trường.  

Năm 2005, Đảng và Nhà nước đã 
phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND 
cho đồng chí Hồ Thanh Đình - Giám thị 
Trại giam Thủ Đức vì những đóng góp 
đáng trân trọng của ông trong sự nghiệp 
giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi. Giờ đây, 
trên cương vị Phó Tổng cục trưởng Tổng 
cục Thi hành án và Hỗ trợ tư pháp, ông 
vẫn luôn cho rằng những năm tháng công 
tác tại trại giam Thủ Đức sẽ luôn là bài 
học kinh nghiệm, là nguồn động viên ông 
tiếp tục nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với 
sự tin yêu của Đảng, của lực lượng cùng 
đồng chí, đồng đội. 

Xứng danh anh hùng 

Màu xanh sự sống giờ đây đang 
ngời lên nơi núi rừng Hàm Tân. Phát huy 
tốt thành quả đã tạo dựng được sau 30 
năm xây dựng và phát triển, từ năm 2006 
đến năm 2016, dưới sự điều hành của Đại 
tá Trần Hữu Thông, Trại giam Thủ Đức 
cũng đã lập được nhiều chiến công trên 
hành trình mới. Hiện nay, đơn vị đang 
quản lý và khai thác tốt hàng trăm héc ta 
đất sản xuất, gần 20.000ha rừng mang lại 
hiệu quả kinh tế cao. Tám phân trại cùng 
3 khu giam giữ, khu lao động sản xuất 
được xây dựng khang trang, đảm bảo 

sinh hoạt hợp lý, an toàn và vệ sinh đã trở 
thành ngôi nhà chung cho gần 8000 phạm 
nhân. Hệ thống xử lý nước lọc và 14,5km 
đường ống dẫn nước trị giá 4 tỷ đồng đã 
tỏa khắp các phân trại, đến từng hộ gia 
đình cán bộ, chiến sĩ... 

 

Dạy nghề cho phạm nhân 

Nền sản xuất của trại có mô hình đa 
dạng, nhiều ngành nghề phát triển vững 
chắc và nhiều triển vọng. Mỗi năm, các 
phân xưởng sản xuất, hàng chục cánh 
rừng và đồng ruộng xanh bạt ngàn đã 
mang lại cho Trại giam Thủ Đức một 
nguồn thu đáng kể và có nhiều đóng góp 
nhất định vào các chương trình phát triển 
kinh tế của địa phương. Cũng trong 
khoảng thời gian đó, đã có hàng vạn lượt 
phạm nhân được trở về đoàn tụ với gia 
đình. Trong số họ nhiều người đã thực sự 
rũ bỏ quá khứ để thành công, làm nhiều 
việc có ích cho cộng đồng xã hội chính 
nhờ những mô hình cảm hóa, giáo dục 
đầy sáng tạo và nhân văn ở trại giam này. 

Gần 10 năm qua, những chuyến xe 
đưa đón gia đình phạm nhân từ bến xe 
Miền Đông, TP. Hồ Chí Minh đến trại thăm 
người thân đã trở thành cầu nối nghĩa tình 
giữa phạm nhân với gia đình, giữa gia 
đình phạm nhân với trại. Cũng chừng đó 
thời gian, quỹ Tấm lòng vàng của trại đã 
hỗ trợ cho gần 7000 lượt phạm nhân ốm 
đau và phạm nhân không có người thăm 
nuôi, mang lại những bài học giá trị về tinh 
thần tương thân tương ái. Với hơn 6000 
đầu sách, thư viện trại giam cũng đã trở 
thành nguồn vui, là kênh học tập gián tiếp 
đối với các phạm nhân. Đặc biệt, Hội nghị 
gia đình phạm nhân hoặc Hội nghị điển 
hình tái hòa nhập cộng đồng được trại 
giam Thủ Đức đều đặn tổ chức hàng năm, 
là một hoạt động sáng tạo và hiệu quả để 
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gieo niềm hy vọng cho các phạm nhân 
trong trại về một tương lai tươi sáng đang 
chờ họ bên ngoài song sắt. 

Năm 2009, một lần nữa Trại giam 
Thủ Đức vinh dự được đón nhận danh 
hiệu Anh hùng LLVTND lần thứ hai. Năm 
2015, Đại tá - Giám thị Trần Hữu Thông 
cũng được trao tặng danh hiệu đầy tự hào 
này, góp phần làm sáng thêm những 
trang sử mới của những người lính làm 
nhiệm vụ Thi hành án và Hỗ trợ tư pháp. 
Nhìn vào quá khứ thấy đường xuân tương 
lai, hơn 1.200 cán bộ, chiến sĩ đang công 
tác tại Trại giam Thủ Đức đã luôn đoàn 

kết thi đua để xây dựng đơn vị liên tục 
nhiều năm liền giữ vững danh hiệu “Đảng 
bộ trong sạch vững mạnh” và “Đơn vị 
quyết thắng” trong lực lượng Cảnh sát Thi 
hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp. Họ 
hiểu rằng, con đường mà mình đang đi 
chính là con đường của tinh thần trách 
nhiệm, lòng nhân ái, khoan dung mà cha 
anh đi trước đã đổ trí tuệ, mồ hôi, nước 
mắt để khai phá, dựng xây. Đó cũng là 
con đường của những người anh hùng 
trong thời kỳ đổi mới. 

Tuệ Lâm // http://congly.com.vn.- 2016 
(ngày 26 tháng 10) 

__________________________________ 

PHÚ QUÝ ĐỔI THAY TỪNG NGÀY NHỜ CÓ NGƯỜI ĐIỆN 

uyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) 
nằm cách đất liền 120 km, dân số 
29.000 người. Từ tháng 7/2014, 

người dân trên đảo Phú Quý chính thức 
được sử dụng điện 24/24 giờ với giá điện 
bằng giá trong đất liền. 

 

Những nỗ lực của ngành điện tỉnh Bình Thuận đã và 
đang đem lại cho người dân đảo Phú Quý sự thuận 
lợi trong sinh hoạt hàng ngà. 

 

Có điện, các gia đình trên đảo Phú Quý đã tự trang 
bị cho mình những tiện nghi cần thiết như ti vi, tủ 
lạnh, máy giặt...   

Nhờ có điện, đời sống người dân 
trên huyện đảo đổi thay từng ngày, các 
doanh nghiệp có điều kiện mở rộng sản 
xuất - kinh doanh, đặc biệt là ngành chế 
biến hải sản, một thế mạnh của người dân 
trên đảo. 

 

Hệ thống điện gió đã góp phần giải quyết tình trạng 
thiếu điện sinh hoạt trên đảo Phú Quý 

 

Đảo Phú Quý đang đổi thay từng ngày nhờ có điện    

Nguyễn Thanh / Dân tộc và Miền núi.- 2016 
(ngày 21 tháng 10) 

H 
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PHÓNG VIÊN VOV BỊ TRỘM THIẾT BỊ, MÁY MÓC TÁC NGHIỆP 

ại phòng làm việc của phóng viên 
VOV - Đài Tiếng nói Việt Nam 
thường trú tại Bình Thuận, tên đạo 

chích đã đột nhập trộm thiết bị, máy móc 
tác nghiệp.  

Chiều 20/10, thượng tá Nguyễn Đức 
Dũng, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT- 
Công an TP. Phan Thiết (Bình Thuận) cho 
biết đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt 
tạm giam Nguyễn Ngọc Huy (22 tuổi, trú 
xã Hàm Hiệp, H. Hàm Thuận Bắc), theo 
tin tức trên báo Thanh niên. 

 

Nguyễn Ngọc Huy đã bị khởi tố bị can và bắt 
giam chiều nay cùng tang vật- Quế Hà. Ảnh báo 
VOV. 

Đối tượng là nghi phạm trộm cắp 
máy móc thiết bị tác nghiệp của Đài Tiếng 

nói Việt Nam trang bị cho PV Việt Quốc 
(VOV - PV thường trú tại khu vực Bình 
Thuận - Ninh Thuận) 

Công an cũng đang lấy lời khai của 
Phạm Ngọc Phương (22 tuổi, trú P. Phú 
Tài, TP. Phan Thiết), nghi phạm tiếp tay 
cho Nguyễn Ngọc Huy (22 tuổi, cư trú xã 
Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc Bình 
Thuận) thực hiện hành vi trộm cắp. 

Trước đó, theo báo Công an TP. 
HCM, vào khoảng 2h sáng, ngày 13/10, 
phòng làm việc của phóng viên Đài Tiếng 
nói Việt Nam, thường trú tại Bình Thuận, 
bị kẻ trộm đột nhập. 

Đối tượng đã lấy đi 1 máy tính xách 
tay, 2 điện thoại di động, 1 máy ghi âm, 1 
micro chuyên dụng, cùng những giấy tờ 
liên quan đến hoạt động tác nghiệp. 

Nhận tin báo, Công an Thành phố 
Phan Thiết đã đến khám nghiệm hiện 
trường, truy bắt các đối tượng trộm cắp. 
Ngày 16/10, cơ quan công an đã bắt được 
Phạm Ngọc Phương và Nguyễn Ngọc Huy 
để điều tra làm rõ.  

Hồng Hà // 
http://doanhnghiepvn.vn.- 2016  

(ngày 21 tháng 10)

__________________________________ 

HÀNG LOẠT CÔNG NHÂN Ở VĨNH TÂN CỐ TÌNH ĐI 
NGƯỢC CHIỀU TRÊN QUỐC LỘ 

ù lực lượng Cảnh sát giao thông, 
Chi cục Quản lý đường bộ IV.1 
kiểm tra nhắc nhở, nhưng tình 

trạng này vẫn tiếp tục xảy ra. 

Hiện nay, trên Quốc lộ 1A đoạn qua 
Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân (huyện Tuy 
Phong, tỉnh Bình Thuận) xuất hiện tình 
trạng sau giờ tan ca, cùng lúc hàng ngàn 
công nhân làm việc cho công trình nhà 
máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 ùa ra đi bộ và 
chạy xe máy ngược chiều; một số nhóm 
công nhân còn leo qua dải phân cách 

băng qua đường, gây mất trật tự an toàn 
giao thông. 

Hầu hết công nhân phổ thông (kể cả 
người Trung Quốc và Việt Nam) làm việc 
cho công trình nhà máy Vĩnh Tân 4 nghỉ 
trọ và sinh hoạt cùng ở phía biển. Trước 
cổng chính và cách cổng phụ vài chục 
mét đã có một lối dải phân cách mở ra 
cho công nhân băng qua đường, nhưng 
do muốn về cho nhanh, họ đã đi ngược 
chiều. 

 

T 

D 
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Dòng người đi bộ và xe máy đi ngược chiều 
sau giờ tan ca trên Quốc lộ 1. 

Ông Huỳnh Ngọc Thanh, Chánh Văn 
phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Bình 
Thuận cho biết đã nắm tình hình và từng 
phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao 

thông, Chi cục Quản lý đường bộ IV.1 
kiểm tra nhắc nhở nhà máy, nhưng tình 
trạng này vẫn còn xảy ra.   

Ông Thanh nói: “Để đảm bảo an 
toàn giao thông trước mắt, trong thời gian 
tới, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với Nhà 
máy và Ủy ban nhân dân huyện Tuy 
Phong để có hướng giải quyết, như là tạo 
đường đi song hành với Quốc lộ, tránh 
trường hợp công nhân và xe cộ đi ngược 
chiều dọc tuyến Quốc lộ gây mất an toàn 
giao thông./.   

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2016 
(ngày 3 tháng 10) 

__________________________________ 

THU HỒI BA SIÊU DỰ ÁN "BÁNH VẼ" 

ình Thuận vừa tiến hành thu hồi 
giấy phép siêu dự án bệnh viện 
quốc tế đã cấp cho Công ty cổ 

phần bệnh viện Nghỉ dưỡng Việt Nam 

 

Ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận đã kí quyết định thu hồi những 
dự án trên giấy tờ. Ảnh internet 

Ngày 10/10, ông Nguyễn Ngọc 
Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận 
đã kí quyết định thu hồi siêu dự án 
bệnh viện lớn nhất tại tỉnh. Được biết, 
dự án bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phú 
Trinh đã được cấp giấy chứng nhận 
cho Công ty Cổ phần bệnh viện Nghỉ 
dưỡng Việt Nam từ tháng 7/2007. 

Được biết, dự án bệnh viện Đa 
khoa Quốc tế Phú Trinh nằm ngay 
trung tâm TP. Phan Thiết với quy mô 
sáu tầng, rộng gần 10.000 m2, vốn 
đầu tư 140 tỉ đồng. Chủ đầu tư từng 
tiết lộ bệnh viện này có trang thiết bị 
hiện đại, 500 giường bệnh và có cả 
dịch vụ trực thăng cấp cứu thường 
trực trên sân thượng.  

Ngoài dự án "trên giấy" này bị thu 
hồi, tỉnh Bình Thuận còn thu hồi thêm 
hai siêu dự án triệu đô khác. Đó là dự 
án khu du lịch sinh thái kết hợp điều 
dưỡng Medisealand tại phường Mũi 
Né, TP. Phan Thiết (diện tích 77,2 ha 
với tổng số vốn đầu tư 288 tỉ đồng) và 
dự án resort kết hợp nghỉ dưỡng, điều 
trị cho bệnh nhân lớn tuổi ở Phú Hài, 
Phan Thiết có diện tích gần 4 ha ven 
biển. 

Chu Du // 
http://www.nguoitieudung.com.vn.- 

2016 (ngày 14 tháng 10) 

B 
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PHÒNG, CHỐNG SẠT LỞ DO BIỂN XÂM THỰC Ở TỈNH BÌNH THUẬN:  

NGƯỜI DÂN CHỦ QUAN, CHÍNH QUYỀN THIẾU CHỦ ĐỘNG  

rước tác động của biến đổi khí 
hậu (BĐKH), tỉnh Bình Thuận có 
nhiều nơi bị biển xâm thực gây xói 
lở ngày càng nghiêm trọng, cuốn 

trôi nhiều ngôi nhà của nhân dân, đe 
dọa tính mạng con người. Mặc dù vậy, 
công tác chủ động phòng và ứng phó 
tình trạng này của chính quyền địa 
phương, cũng như của người dân vẫn 
còn chủ quan, chưa mang lại hiệu quả 
cao. 

Hiểm họa luôn rình rập 

Do ảnh hưởng của bão số 4 năm 
nay, khiến nước biển dâng cao, sóng 
lớn làm nhiều đoạn bờ biển ở thôn Quý 
Thạnh, xã Ngũ Phụng, huyện đảo Phú 
Quý bị xói lở. Vào mùa mưa bão, triều 
cường lớn là thời điểm đảo bị xâm thực 
mạnh. Trên khuôn mặt đầy lo lắng, ông 
Nguyễn Kế, 67 tuổi, ngụ thôn Quý 
Thạnh, xã Ngũ Phụng nói: “Tôi sống ở 
đây từ nhỏ nhưng chưa bao giờ thấy 
đảo bị xói lở nhanh như những năm gần 
đây. Cách đây 3 năm, trước nhà tôi còn 
có 3 căn nhà, song giờ đã bị nước biển 
cuốn trôi cả rồi. Căn nhà của gia đình 
tôi không biết có tồn tại được đến hết 
mùa mưa năm nay không?”. 

 

Nhiều căn nhà của ngư dân thôn Quý Thạnh, 
xã Ngũ Phụng, huyện đảo Phú Quý, tỉnh 
Bình Thuận bị sụp đổ vì biển xâm thực.  

Đứng ngồi không yên trên căn nhà 
đã sụp đổ một nửa, bà Y Thị Lo, ngụ 
thôn Quý Thạnh nhớ lại: “Mỏm đất này 
trước đây là ngôi nhà của gia đình tôi, 
nay đã bị sóng dữ cuốn ra biển. Lúc đó, 
khoảng 12 giờ trưa, cả gia đình đang ăn 
cơm thì bỗng nền nhà sụt lún, chuyển 
động mạnh. Hoảng quá, vợ chồng tôi 
chỉ kịp ôm con thoát nhanh ra khỏi nơi 
nguy hiểm”.  

Chị Đoàn Thị Thê, thôn Quý Thạnh 
nói: “Lo nhất là những ngày chúng tôi đi 
biển, ở nhà chỉ còn mấy đứa trẻ, nếu bị 
xói lở bất ngờ thì nguy hiểm lắm”. 

Theo thống kê của UBND xã Ngũ 
Phụng, từ năm 2010 đến nay, trên địa 
bàn xã đã có 9 ngôi nhà bị sóng biển 
cuốn trôi. Đảo Phú Quý có diện tích 
16,4km2, cách TP Phan Thiết (tỉnh Bình 
Thuận) 56 hải lý. Với 22km bờ biển, 
Phú Quý có 10 khu vực xói lở mạnh, tốc 
độ xâm thực 4-5m/năm. Những năm 
qua, đảo đã bị biển xâm thực sâu vào 
hơn 100m. Từ năm 2010 đến nay, đảo 
đã bị biển xâm thực cuốn trôi 16 ngôi 
nhà. 

Tại xã Tiến Thành, phường Đức 
Long (TP Phan Thiết) và thị xã La 
Gi, tình trạng biển xâm thực diễn ra 
nghiêm trọng. Từ đầu năm đến nay, 
sóng biển quét sâu vào nhà dân làm 
sụp đổ 50 ngôi nhà. Qua tìm hiểu chúng 
tôi được biết, nguyên nhân biển xâm 
thực nhanh còn do nhiều người dân, 
chủ doanh nghiệp khai thác cát, đá, 
khoáng sản trái phép ở ven biển, đảo 
nhưng không bị chính quyền xử lý và 
ngăn cản. Công tác thông tin, dự báo 
tình hình BĐKH của địa phương thiếu 
cập nhật. Vì thế, với 192km bờ biển và 
nhiều đảo nhỏ, cuộc chiến ứng phó với 
biển xâm thực tại Bình Thuận ngày 
càng cam go. Mặc dù vậy nhưng tại các 

T 
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khu vực bị biển xâm thực, người dân 
vẫn không hề đóng cọc gia cố, đắp bao 
cát che chắn sóng và chằng chéo nhà 
cửa... 

Theo ông Nguyễn Thanh Đến, 
Trưởng phòng Tài nguyên và Môi 
trường huyện đảo Phú Quý: “Địa 
phương kinh tế còn khó khăn, người 
dân còn nghèo, địa bàn ven biển rộng 
nên việc quản lý khai thác cát, đá rất 
khó. Thời gian qua, chúng tôi cũng đã 
mời nhiều đoàn cán bộ cấp trên đến 
khảo sát khu vực biển xâm thực nhưng 
vẫn chưa thấy sự đầu tư, hỗ trợ của 
cấp trên”.    

Qua nhiều năm nghiên cứu, Tiến 
sĩ La Nữ Ánh Vân, giảng viên Trường 
Đại học Phan Thiết, cho rằng: “Nguyên 
nhân các đảo, bờ biển xói lở nhanh còn 
do trước đây việc quy hoạch có 
những dự án, công trình sát biển, 
nhưng lại chưa tính đến tác động của 
BĐKH. Nhiều công trình và các hộ dân 
lại còn khoan giếng sâu vào lòng đất để 
lấy nước, làm thay đổi mạnh kết cấu địa 
chất của đảo và bờ biển. Trước những 
diễn biến cực đoan của thời tiết và tác 
động chủ quan của con người, biển 
xâm thực không chỉ đe dọa tính mạng 
con người, tài sản ven bờ, về lâu dài có 
thể gây ra thiếu nước ngọt nghiêm trọng 
vào các mùa khô, làm đảo có thể dần 
biến mất, cảnh quan, môi trường biến 
dạng, ảnh hưởng đến phát triển du lịch, 
kinh tế-xã hội…”. 

Cần nhiều giải pháp đồng bộ, 
quyết liệt 

Trước thực trạng BĐKH ngày càng 
khắc nghiệt, trong lúc chờ đợi sự đầu tư 
của cấp trên, lãnh đạo và các sở, ngành 
chức năng của tỉnh Bình Thuận cần chỉ 
đạo quyết liệt công tác tuyên truyền, tập 
huấn, bồi dưỡng, nâng cao ý thức chủ 
động ứng phó biển xâm thực, giảm nhẹ 
thiên tai của mọi người; áp dụng các 
biện pháp đóng cọc, đắp bao cát, chằng 

chéo nhà cửa, xây dựng các công trình 
trữ nước, di dời những hộ dân ra khỏi 
vùng nguy hiểm... 

Ông Nguyễn Hữu Phước, Phó 
giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển 
nông thôn tỉnh, cho biết: “Thời gian tới, 
chúng tôi sẽ tham mưu cho UBND tỉnh 
lãnh đạo, chỉ đạo các ngành thực hiện 
tốt đề cương “Chương trình hành động 
ứng phó với BĐKH”. Theo đó, địa 
phương sẽ củng cố năng lực tổ chức, 
có thể chế, cơ chế chính sách cụ thể để 
ứng phó với BĐKH. Địa phương cũng 
cần chủ động xã hội hóa, thu hút vốn từ 
nhiều nguồn; áp dụng khoa học tiên tiến 
để xây dựng hệ thống bờ kè, nhà tránh, 
trú bão; tích cực trồng và bảo vệ rừng, 
tăng cường kiểm tra khắc phục tình 
trạng khai thác tài nguyên khoáng sản 
tùy tiện; làm tốt công tác dự báo, nâng 
cao năng lực tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; 
xây dựng quy chế chặt chẽ về quản lý, 
khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng 
sản, bảo vệ môi trường và cắm mốc 
đánh dấu khu vực nguy hiểm". 

Tiến sĩ La Nữ Ánh Vân nhận định: 
“Tỉnh Bình Thuận, nhất là huyện đảo 
Phú Quý sẽ là một trong những địa 
phương chịu ảnh hưởng nặng nề của 
BĐKH và sẽ phải đối mặt với nhiều 
thách thức về lũ lụt, biển xâm thực, 
nhiệt độ tăng cao, hạn hán, thiếu nước 
ngọt… Do đó, ngay từ bây giờ, các cấp, 
các ngành và từng người dân, nhất là 
tại đảo Phú Quý cần khẩn trương xây 
dựng các công trình trữ nước ngọt. Căn 
cứ vào từng địa hình, dòng chảy, sóng, 
gió, địa phương cần xây dựng các công 
trình kè biển, có kết cấu, kiểu dáng, 
biện pháp thi công phù hợp. Các dự án, 
chương trình phát triển kinh tế-xã hội 
cần thiết kế, xây dựng bảo đảm tận 
dụng cơ hội, thích ứng với BĐKH”. 

Duy Hiển //  
Quân đội nhân dân.- 2016.- Số 19935 

(ngày 2 tháng 10).- Tr. 7-8 
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BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG GẮN VỚI SẢN XUẤT ĐIỆN 

hà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 
(Bình Thuận) nằm trong Quy hoạch 
điện VII đã được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt, là dự án cấp bách cấp 
điện cho miền Nam từ năm 2015 trở đi. 
Nhà máy đi vào vận hành đã góp phần 
quan trọng đảm bảo cấp điện cho miền 
Nam trong mùa khô năm 2015-2016, với 
sản lượng tính đến 7-10-2016 là 11,564 tỷ 
kWh. 

 

Hình ảnh và các thông số quan trắc từ khu vực 
bãi thải được truyền về trung tâm điều khiển 
nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân.  

Đặc biệt, trong đợt ngừng cung cấp 
khí Nam Côn Sơn đã cung sản xuất trên 
27,4 triệu kWh, góp phần đảm bảo cung 
ứng đủ điện cho hệ thống điện quốc gia. 
Đồng thời, đã tạo nên một vùng kinh tế 
hết sức năng động cho huyện Tuy Phong. 

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 sử 
dụng lò hơi công nghệ đốt than phun (PC) 
là công nghệ hiện đang được áp dụng 
rộng rãi trên toàn thế giới, nhiên liệu chính 
sử dụng là than cám 6a.1 (Hòn Gai-Cẩm 
Phả) theo tiêu chuẩn TCVN 8910:2015 và 
dùng dầu HFO làm nhiên liệu dùng để 
khởi động và đốt bổ sung khi tổ máy vận 
hành ở tải thấp. Với trang bị các hệ thống 
thiết bị xử lý môi trường công nghệ tiên 
tiến trên thế giới như hệ thống khử NOx 
(SCR), hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP), 
hệ thống khử SOx (FGD) và hệ thống sử 
lý nước thải sẽ đảm bảo khí thải và nước 
thải của Nhà máy sau khi được xử lý sẽ 

đạt các quy chuẩn, tiêu chuẩn về môi 
trường. 

 

Lắp đặt hệ thống phun nước chống bụi tại khu 
vực chứa xỉ thải của nhà máy nhiệt điện Vĩnh 
Tân. 

Các hệ thống thiết bị xử lý môi 
trường đã được đơn vị tư vấn chuyên 
ngành thẩm tra, phê duyệt nghiệm thu 
trước khi lắp đặt; đồng thời, được nghiệm 
thu đáp ứng yêu cầu trước khi bàn giao 
cho Chủ đầu tư để đưa vào vận hành. 
Trong giai đoạn vận hành, định kỳ hàng 
tháng, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 
thuê đơn vị chuyên ngành độc lập và có 
tư cách pháp nhân tổ chức thực hiện 
quan trắc chất lượng khí thải, nước thải 
và kết quả phân tích các chỉ tiêu đều nằm 
trong giới hạn cho phép theo quy định của 
Nhà nước trước khi thải ra môi trường. 

Theo báo cáo Đánh giá tác động môi 
trường (ĐTM) của Dự án Nhà máy nhiệt 
điện Vĩnh Tân 2 đã được Bộ Tài nguyên 
và Môi trường phê duyệt ngày 22-7-2009 
và theo Quy chuẩn Việt Nam (QCVN 
22:2009/BTNMT), Nhà máy đã được lắp 
đặt hệ thống xử lý bụi, SOx, NOx và nồng 
độ các thông số phát thải về khí thải được 
xác định qua hệ thống xử lý trên đều đạt 
so với QCVN. Thiết bị quan trắc tự động 
liên tục đo các thông số khí thải trước khi 
ra khỏi ống khói đều đạt yêu cầu của 
ĐTM, các thống số về nồng độ bụi, NOx, 
SOx, CO, CO2, O2, lưu lượng, nhiệt 

IV. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ – NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN 

N 
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độ…được truyền về phòng kiểm soát 
trung tâm và giảm sát trực tiếp. Các thiết 
bị này đã được Bộ Tài nguyên và Môi 
trường cấp giấy xác nhận hoàn thành 
công trình bảo vệ môi trường (BVMT) đối 
với các hệ thống bảo vệ môi trường. 

Bên cạnh đó, Công ty Nhiệt điện 
Vĩnh Tân thuê đơn vị chuyên ngành tiến 
hành quan trắc khí thải nhà máy định kỳ 3 
tháng/lần, quan trắc không khí xung 
quanh nhà máy định kỳ 6 tháng/lần và báo 
cáo đến cơ quan chức năng theo quy 
định. Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ 
các thông số phát thải đều nằm trong giới 
hạn cho phép. 

 

Lắp đặt hệ thống phun nước chống bụi tại khu 
vực chứa xỉ thải của nhà máy nhiệt điện Vĩnh 
Tân. 

Ngay sau khi nhận bàn giao nhà 
máy, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã tổ 
chức nghiên cứu, thử nghiệm thành công 
và đưa hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP) 
vào vận hành sớm ở mức tải 50% công 
suất của tổ máy. Để khắc phục triệt để 
phát thải khói đen trong quá trình khởi 
động tổ máy, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân 
đã ký hợp đồng với nhà thầu để cải tiến 
đưa hệ thống ESP vào vận hành ngay từ 
khi bắt đầu khởi động lò hơi. Việc lắp đặt 
sẽ được thực hiện trong tháng 11 và 12 
tới, kết hợp dừng trung tu tổ máy S1 và 
S2. 

Nước của các nguồn thải nhiễm 
than, nhiễm dầu và nước thải sinh hoạt 
được đưa về hệ thống xử lý nước thải tập 
trung, với lưu lượng nước thải sinh hoạt 
trung bình 127m3/ngày và nước thải sản 
xuất khoảng 1.413m3/ngày. Nước sau xử 
lý đạt yêu cầu đã được tái sử dụng tối đa 

để phục vụ cho nhu cầu dập bụi tại kho 
than, vệ sinh băng tải than và tưới giữ ẩm 
bãi xỉ. 

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 sử 
dụng nước biển để làm mát bình ngưng 
và để sản xuất nước ngọt với tổng lưu 
lượng vào khoảng 207.800m3/giờ. Nước 
biển sau khi làm mát bình ngưng được 
thải ra biển với nhiệt độ tại đầu ra bình 
ngưng dao động từ 32 độ C-35 độ C. 
Nước được chuyển đến hệ thống kênh hở 
bằng đường ống ngầm với chiều dài 
1.300m và xả ra kênh thải hở dài 800m. 
Tại kênh thải hở nước sẽ được trao đổi 
nhiệt tự nhiên để giảm nhiệt độ ngang 
bằng với nhiệt độ nước biển (khoảng 28 
độ C – 30 độ C), đảm bảo tiêu chuẩn môi 
trường trước khi chảy ra biển. Nhà máy 
Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã trang bị hệ thống 
giám sát nhiệt độ đầu vào và đầu ra bình 
ngưng của nước biển. 

 

Bãi thải xỉ của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân. 

Với hệ thống quan trắc tự động, các 
thông số nước thải làm mát trước khi xả 
ra biển được đo liên tục và các thông số 
này được truyền về phòng kiểm soát trung 
tâm, giám sát trực tiếp. Ngoài ra, Công ty 
Nhiệt điện Vĩnh Tân thực hiện quan trắc 
nước làm mát, nước thải từ hệ thống lọc 
nước biển, nước thải từ hệ thống khử lưu 
huỳnh định kỳ 1 tháng/lần; quan trắc nước 
thải xả đáy lò hơi định kỳ 2 tháng/lần; 
quan trắc nước thải công nghiệp và nước 
thải làm mát định kỳ 3 tháng/lần; quan trắc 
nước biển định kỳ 6 tháng/lần. Kết quả 
cho thấy, nồng độ phát thải đều nằm trong 
giới hạn cho phép. Tất cả các kết quả về 
quan trắc đều được báo cáo đến cơ quan 
trắc năng theo đúng quy định. 
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Tro xỉ thải ra trong qua trình vận 
hành nhà máy nhiệt điện đốt than là chất 
thải thông thường không thuộc danh mục 
chất thải nguy hại. Theo báo cáo ĐTM của 
Dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã 
được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê 
duyệt thì Nhà máy áp dụng công nghệ thải 
xỉ khô và tro xỉ thải ra được chôn lấp tại 
bãi xỉ Hố Dừa có diện tích khoảng 
38,37ha, khối lượng chứa khoảng 9,3 
triệu m3, đảm bảo không thấm nước bên 
trong bãi xỉ ra bên ngoài do nền bãi xỉ 
được thiết kế gồm 3 lớp: lớp đất bảo vệ, 
màng chống thấm và lới đất đệm. Xung 
quanh bãi xỉ lắp đặt hệ thống phun nước 
mạch vòng để kiểm soát bụi trong điều 
kiện thời tiết bất lợi. Bãi xỉ chứa được 
trong 7,2 năm với lượng tro xỉ thải ra 
khoảng 1,3 triệu tấn/năm. Theo kết quả 
phân tích ngày 7-6-2016 của Trung tâm 
Công nghệ Môi trường tại TPHCM cho 
thấy hàm lượng các kim loại nặng và các 
chất vô cơ đều nằm trong giới hạn cho 
phép và tro xỉ tại Nhà máy nhiệt điện Vĩnh 
Tân 2 không phải là chất độc hại. 

UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã có 
văn bản số 1767/UBND-KTN ngày 26-5-
2016 thông qua “Quy trình thực hiện và 
giám sát việc thu gom, vận chuyển, xử lý 
tro xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2”. 
Ngày 26-9-2016, Công ty Nhiệt điện Vĩnh 
Tân đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần 
Đầu tư Mãi Xanh về việc tiêu thụ toàn bộ 
tro xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 
để sản xuất vật liệu xây dựng với thời gian 
thực hiện là 28 năm. 

Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy 
Phong Nguyễn Trung Trực cho biết, sau 
sự cố môi trường xảy ra hồi tháng 4-2015, 
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã khắc 
phục rất tốt. Địa phương cũng tham gia 
giám sát các hoạt động môi trường của 
Nhà máy trên 3 kênh, theo đó, kênh 1 là 
Tỉnh-Huyện-Xã giám sát; kênh 2 là nhân 
dân giám sát và kênh 3 là giám sát qua hệ 
thống quan trắc (kênh này có thể giám sát 
được từ điện thoại). Hiện nay, tình trạng ô 
nhiễm do bụi không còn, nhân dân khu 
vực xung quanh nhà máy đã ổn định cuộc 
sống và đồng thuận với các giải pháp 
giám sát môi trường của Chính quyền. 

 

Các yêu cầu về môi trường đối với các 
NMNĐ: 

1. Đối với các NMNĐ, các yêu cầu về môi 
trường chủ yếu bao gồm khí thải (nồng độ bụi, 
lưu huỳnh SOx, nitơ NOx), nước thải, chất thải 
rắn. 

2. Đối với khí thải: Thực hiện theo Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 
nhiệt điện - QCVN 22:2009/BTNMT, trong đó 
quy định nồng độ tối đa cho phép của các thông 
số ô nhiễm trong khí thải công nghiệp nhiệt điện 
khi phát thải vào môi trường không khí, cụ thể:  

- Ngưỡng phát thải áp dụng cho NMNĐ có 
công suất >1.200MW tại vùng nông thôn: 
Kp=0,7 Kv=1,2; Bụi <180 (mg/nm3);="" 
so2=""><420 (mg/nm3);="" nox=""><840> 
- Ngưỡng phát thải áp dụng cho NMNĐ có công 
suất >1.200MW khu vực đô thị: Kp= 0,7, Kv 
=1,0; Bụi <140 (mg/nm3);="" so2=""><350 
(mg/nm3);="" nox=""><700> 

2) Đối với nước thải: Thực hiện theo 
QCVN 40: 2011/BTNMT, Báo cáo đánh giá tác 
động môi trường và Giấy phép xả thải vào 
nguồn nước. 

Đối với chất thải rắn thông thường, việc 
quản lý được thực hiện theo nghị định số 
38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu; 
riêng tro, xỉ thực hiện theo Quyết định số 
1696/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một 
số giải pháp thực hiện xử lý tro, xỉ, thạch cao 
của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất 
phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu 
xây dựng. Đối với chất thải nguy hại, việc quản 
lý thực hiện theo thông tư số 36/2015/TT-
BTNMT ngày 30-6-2015 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường. 

 

 Từ khi đưa vào hoạt động, Nhà máy 
Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 không những góp 
phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa 
phương, mà còn góp phần làm tăng giá trị 
sản xuất công nghiệp, đóng góp vào thu 
ngân sách cho tỉnh Bình Thuận, thông qua 
các khoản thu về thuế giá trị gia tăng, thuế 
thu nhập doanh nghiệp. Song song đó, 
góp phần giải quyết việc làm cho lao động 
tại địa phương. 

Giờ đây, Tuy Phong đã trở thành 
“cửa ngõ” giao lưu kinh tế và đã hình 
thành vùng công nghiệp tiềm năng, rõ 
nhất là nhiệt điện, phong điện, khai 
khoáng, vật liệu xây dựng… Đặc biệt là 
Cảng biển tổng hợp Vĩnh Tân, cùng với 
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nhiệt điện Vĩnh Tân tạo nên một vùng kinh 
tế hết sức năng động. 

Bà Lê Thị Thưởng và gia đình di cư 
tự do đến sinh sống ở Vĩnh Tân- Vĩnh 
Phúc- Tuy Phong từ năm 1981. Bà nói, 
khi đó, Vĩnh Tân chỉ toàn là rừng rậm, đất 
không sản xuất được vì thiếu nước, khí 
hậu khắc nghiệt chỉ có nắng và gió. Gia 
đình bà cắm một miếng đất gần biển để 
sống bằng nghề đi biển, nhưng cuộc sống 

vẫn bấp bênh. Từ khi có Nhà máy Nhiệt 
điện Vĩnh Tân, đời sống gia đình bà cũng 
như nhiều gia đình khác ở Vĩnh Tân ổn 
định hơn. Các gia đình không còn sống 
bằng nghề đi biển nữa mà chuyển sang 
làm dịch vụ./ 

Thanh Mai // 
http://hanoimoi.com.vn.- 2016  

(ngày 22 tháng 10) 

__________________________________ 

GIỐNG LÚA PY2 NĂNG SUẤT CAO 

ể có bộ giống lúa cho năng suất 
cao, chống chịu sâu bệnh tốt, vụ 
ĐX 2015 - 2016 và vụ HT vừa qua, 

Trung tâm Sản xuất giống cây trồng Nha 
Hố (Ninh Thuận) đã tổ chức mô hình trình 
diễn giống lúa PY2 tại huyện Tánh Linh, 
Bình Thuận. 

 

Giống lúa PY 2 trình diễn tại Tánh Linh được 
ngành nông nghiệp và người dân đánh giá cao 

Sản xuất lúa tại các tỉnh duyên hải 
Nam Trung bộ và Tây Nguyên đang đối 
mặt với sự biến đổi khí hậu, tình hình hạn 
hán, bão lụt diễn ra ngày càng gay gắt, 
sâu bệnh hại lúa trầm trọng; đặc biệt là 
rầy nâu, bệnh đạo ôn, khô vằn. 

Theo kết quả nghiên cứu của Viện 
KHKT nông nghiệp duyên hải Nam Trung 
bộ, hầu hết các giống lúa đang được gieo 
sạ là giống đã quá cũ, có giống đã xã hội 
hoá từ 10 - 20 năm, thoái hoá nặng, năng 
suất thấp, nhiễm sâu bệnh, dễ đổ ngã, 
chất lượng gạo kém... 

Vì vậy, việc chọn tạo và đưa giống 
lúa mới có khả năng chống chịu với diều 
kiện bất lợi, cho năng suất cao, chất 
lượng tốt là yêu cầu cấp thiết của ngành 
nông nghiệp. 

Ông Vũ Trần Lý, Giám đốc Trung 
tâm Sản xuất Giống cây trồng Nha Hố cho 
biết, vụ ĐX 2015 - 2016 đơn vị tiến hành 
mô hình trình diễn giống lúa PY2 tại thôn 
7, xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh với diện 
tích 1ha. 

Qua đánh giá sản xuất cho thấy PY2 
có rất nhiều đặc điểm nổi trội so với các 
giống lúa hạt tròn khác đang sản xuất trên 
cùng địa bàn. Mặc dù thời tiết bất thuận 
nhưng năng suất PY2 đạt trên 7,5 tấn/ha, 
còn vụ HT đạt 6,8 tấn/ha cao hơn các 
giống lúa đối chứng trong cùng một điều 
kiện canh tác như nhau. 

 

Ông Lý cho biết, giống lúa thuần 
PY2 là kết quả của tổ hợp lai ML49/ IR 
50404 do Trung tâm Giống và kỹ thuật cây 

Đ 
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trồng Phú Yên nghiên cứu, chọn tạo từ 
vụ HT 2002, sau đó được chọn lọc dòng 
thuần theo phương pháp phả hệ. 

 

Sản phẩm chính của Trung tâm Sản xuất 
giống cây trồng Nha Hố: Giống lúa thuần ngắn 
ngày có năng suất, chất lượng tốt gồm ML48, 
ML49, TH41, TH6, OM 4900, OM 6162, IR64…, 
hạt giống bông lai F1, ngô lai, đậu đỗ các loại. 
Hàng năm, trung tâm sản xuất và tiêu thụ 5.000 
- 6.000 tấn lúa giống thuần, 500 - 800 tấn hạt 
giống bắp lai F1, hàng trăm tấn đậu đỗ các loại, 
hạt giống rau, dưa... 

 

Từ năm 2006 - 2007 tiến hành khảo 
nghiệm cơ bản và khảo nghiệm sản xuất 
từ năm 2013 ở nhiều vùng như Phú Yên, 
Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hoà, Ninh 
Thuận. Kết quả cho thấy, PY2 đạt năng 
suất cao (từ 6,5 - 9 tấn/ha) trong cả hai vụ 
ĐX và HT, có nhiều đặc tính tốt, phù hợp 
với điều kiện SX vùng duyên hải miền 
Trung và Nam Trung bộ. 

Đầu năm 2016, giống lúa thuần PY2 
đã được Hội đồng Khoa học Sở NN-PTNT 
Phú Yên đề nghị Cục Trồng trọt xem xét 
công nhận, cho phép sản xuất thử tại các 
tỉnh duyên hải Nam Trung bộ và Tây 
Nguyên. 

Đến tháng 7/2016 Hội đồng Khoa 
học Cục Trồng trọt, Bộ NN-PTNT đã họp 
xét công nhận giống tạm thời và cho phép 
sản xuất thử trên các vùng nói trên. Hiện 
PY2 được Trung tâm Giống và kỹ thuật 
cây trồng Phú Yên nhượng quyền sản 
xuất, kinh doanh cho Trung tâm Sản xuất 
Giống cây trồng Nha Hố. 

Giống lúa PY2 có thời gian sinh 
trưởng ngắn, vụ ĐX từ 100 - 105 ngày, 
vụ HT 92 - 96 ngày. Đẻ nhánh khá, chiều 
cao cây 90 - 93 cm, cứng cây, chống đổ 
ngã tốt, chịu thâm canh. Số hạt chắc trên 
bông từ 110 - 140 hạt, khối lượng 1.000 
hạt 24 - 26gr. Hạt dạng bầu tròn rất thích 
hợp với tập quán canh tác của bà con 
nông dân các tỉnh Nam Trung bộ. 

PY2 còn chịu nóng tốt, kháng sâu 
bệnh khá; nhất là bệnh đạo ôn và rầy nâu, 
hơi nhiễm nhẹ khô vằn. Năng suất đạt từ 
7 - 8 tấn/ha, thâm canh cao có thể đạt 9 - 
9,5 tấn/ha. Đặc biệt giống có khả năng 
thích ứng với nhiều loại chân đất và vùng 
khí hậu khác nhau. 

PV / Nông nghiệp Việt Nam.- 2016.- Số 
212 (ngày 24 tháng 10) 

__________________________________ 

JICA HỖ TRỢ TRỒNG THÍ ĐIỂM CÂY BẠC HÀ NHẬT BẢN 
TẠI VIỆT NAM  

heo thông tin từ Cơ quan Hợp tác 
Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt 
Nam, từ tháng Mười, cây bạc hà 

Nhật Bản được chọn trồng trong khu vực 
thí điểm của “Dự án phát triển nông 
nghiệp vùng tưới Phan Rí – Phan Thiết, 
giai đoạn 2,” tại xã An Bình, huyện Bắc 
Bình, tỉnh Bình Thuận. 

Đây là dự án hợp tác kỹ thuật giữa 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
tỉnh Bình Thuận (DARD) và Cơ quan Hợp 
tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam. 

Một trong những hoạt động của dự 
án là trồng các loại cây thích hợp với điều 
kiện thổ nhưỡng của vùng và phổ cập 

phương pháp tưới tiêu, giúp tăng thu nhập 
cho người nông dân. 

 

Ảnh minh họa. (Nguồn: Anh Đức/TTXVN) 

T 
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Theo đại diện của JICA, tại khu đất 
canh tác thí điểm có diện tích 32 ha này, 
cây bạc hà Nhật Bản sẽ được trồng để lấy 
tinh dầu từ lá. Bạc hà Nhật Bản có hàm 
lượng tinh dầu cao nhất trong họ cây bạc 
hà. Tinh dầu bạc hà là nguyên liệu sản 
xuất nhiều sản phẩm khác nhau, từ thực 
phẩm cho tới dược phẩm, nên nhu cầu về 
loại cây này khá cao. Tinh dầu bạc hà sau 
khi thu hoạch sẽ được tinh chế bởi các 
công ty Nhật Bản. 

Đại diện JICA cũng cho biết, đối với 
người nông dân tỉnh Bình Thuận vốn đang 
sử dụng hầu hết đất canh tác để trồng 
thanh long hoặc sắn, hoạt động này được 
kỳ vọng sẽ giúp giảm rủi ro đối với sự phụ 

thuộc vào việc thu hoạch một nông sản 
duy nhất, đồng thời nâng cao được lợi 
nhuận cho người nông dân. 

Bạc hà Nhật Bản (tên tiếng Anh: 
Japanese Mint/Corn Mint, tên khoa học: 
Mentha arvensis var. piperascens). Bạc 
hà được chia rõ ra hai loại: bạc hà Âu và 
bạc hà Nhật Bản. Bạc hà Nhật Bản có 
hàm lượng tinh dầu cao nhất, trong khi 
loại bạc hà đang được thu hoạch để ăn 
sống tại Việt Nam có hàm lượng tinh dầu 
thấp nên không phù hợp cho việc trồng để 
lấy tinh dầu./. 

Thanh Tâm // 
http://www.vietnamplus.vn.- 2016  

(ngày 13 tháng 10)
__________________________________ 

CÓ CÁI NẮNG, CÓ CON CÁ, CÓ HẠT MUỐI MỚI LÀ MẮM 

gười dân ở làng mắm Bình Thuận 
muốn ngã ngửa khi nghe tin nước 
mắm chứa thạch tín. 

Giữa những thông tin nhiễu loạn về 
nước mắm có chứa thạch tín, rồi đâu là 
nước mắm đâu là nước chấm, sáng sớm 
tôi đã nhận được điện thoại từ người bạn. 
Đầu dây bên kia gợi ý sao không đi gặp 
những người được xem là “nhà nước 
mắm học”. 

Nghe thạch tín, muốn ngã ngửa 
vào lu  

Ít ai ngờ tại xã Hồng Sơn, huyện 
Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận), một nơi 
khá xa biển lại có một vườn mắm hoành 
tráng với 700 lu mắm được sắp đặt khéo 
léo thành từng nhóm trên diện tích gần 2 
ha.  

Đang cùng các công nhân rút nước 
từ lu ra để vớt bọt, trộn cá, ông Nghiêm 
Phúc, chủ vườn mắm trước khi bắt tay 
đón chúng tôi còn kịp tranh thủ dùng ngón 
trỏ chấm vào lu mắm đưa lên miệng mút 
ngon lành.  

Ông Phúc kể tám năm trước khi 
đang kinh doanh nhà hàng ở Mũi Né ông 
đã chọn mua mảnh đất này để học nghề 
làm mắm và chọn Thanh Hải, làng nghề 

làm nước mắm nổi tiếng ở Phan Thiết để 
học hỏi. Nghiên cứu biết cách làm mắm ở 
Thanh Hải có nguồn gốc từ nước mắm Ba 
Làng, Tĩnh Gia, Thanh Hóa khi những 
người dân ở đây di cư vào Nam mang 
theo, ông Phúc xách ba lô đi đến tận nơi 
để tìm hiểu. Ngoài ra, ông còn có thể ngồi 
hàng giờ bên những vị lão thành, những 
bậc cao niên nổi tiếng về nghề mắm Phan 
Thiết để lắng nghe những trải nghiệm về 
nghề làm mắm, nơi nổi tiếng với câu 
thành ngữ: “Văn chương không bằng 
xương cá mòi”. 

Ông Phúc cho biết mỗi chiếc lu có 
thể chứa được tới 230 kg cá và được 
muối mắm với công thức 3 cá + 1 muối. 
Nếu lấy đúng chuẩn, cá cơm kéo dài đến 
12 tháng mới ra mắm; còn cá nục vì phân 
hủy lâu hơn nên kéo dài đến 18 tháng. 
Mỗi lu có thể lấy được ba lần mắm với 
khoảng 300 lít mắm. 

Ông Phúc tâm sự làm nghề mắm rất 
cực, một nắng hai sương, lúc nào cũng 
hôi hám chứ không phải như nhiều người 
nghĩ cứ muối cá xong để đó, đúng ngày là 
rút mắm. Theo ông Phúc, ngoài việc 
thường xuyên vớt bọt, đảo cá, khâu quan 
trọng nhất vẫn là dang nắng. “Nơi nào có 
nhiều nắng nơi đó chắc chắn sẽ làm được 

N 
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mắm ngon bởi nhiệt độ cao tác động vào 
lu mắm cũng giống như nấu chín mắm. 
Có cái nắng, có con cá, có hạt muối mới 
gọi là mắm bởi công thức bất biến của 
hàng trăm năm nay chính là cá, muối và 
nắng” - ông Phúc nói như hát. 

 

Yêu nghề nước mắm, ông Nghiêm Phúc rời bỏ 
nhà hàng để đầu tư vườn mắm tới 700 lu.  

 

Ông Nghiêm Phúc yêu nghề làm nước mắm 
đến nỗi ngày nào cũng ngửi nước mắm vì 
nghiện.  

 

Công nhân đang rút mắm để đảo cá, dang 
nắng. Ảnh: Phương Nam 

 “Mấy hôm trước đọc báo nghe tin 
nước mắm có chứa thạch tín khiến tôi 
muốn ngã ngửa vào lu mắm. Nếu thật sự 
vậy thì hàng trăm năm nay ông cha chúng 
ta đã chết vì nước mắm rất nhiều rồi chứ 
không thể dùng nước mắm lú lâu năm 
uống để chữa đau bụng; thợ lặn uống 
nước mắm trước khi nhảy xuống biển để 
đỡ lạnh hay muốn hát vọng cổ hay có 
giọng cao vút, người ta thường uống một 
ngụm nước mắm để tê mặn đầu lưỡi” - 
ông Phúc nói. 

Buồn cười khi ai cũng đòi… mắm 
nhỉ 

Chúng tôi gặp dì Ba, người làm 
nước mắm cá cơm ngon nổi tiếng ở Mũi 
Né với thương hiệu nước mắm Dì Ba. 
Theo dì Ba, nước mắm muốn ngon phải 
lựa cá thật tươi, ngoài việc muối chượp 
theo công thức thì bộ phận lược cũng là 
phần rất quan trọng.  

Thường thì người ta làm lược bằng 
vỉ tre hoặc trấu đắp ngay cạnh lỗ lù. Dì Ba 
cho biết hệ thống lược này sẽ ngăn phấn 
của cá rơi xuống theo nước mắm ra 
ngoài. Do đó nước mắm không bị lợn cợn, 
đục nước mà luôn sóng sánh màu hổ 
phách, cánh gián trông rất ngon mắt. 

 “Ai vô lò mắm cũng đòi mua mắm 
nhỉ mà tui cũng phải phì cười bởi vì đã là 
nước mắm thì phải nhỉ từng giọt chứ múc 
từng xô rồi pha hương liệu vô thì ăn chỉ có 
mà mang bệnh” - dì Ba khẳng định như 
đinh đóng cột.  

Theo dì Ba, bà kế thừa nghề làm 
mắm từ cha mẹ và bà đã đi theo nghề 
mắm hơn 70 năm qua. Cá tươi sau khi 
rửa qua nước biển rồi khi ướp muối, đảo 
đều phải lót bạt để giữ vệ sinh vì làm mắm 
dơ mang tội lắm. 

Xa làng, nhớ quay quắt mùi mắm  

Gần đó, ông Tứ ở làng nước mắm 
Phú Hài thì xây luôn cả bể trộn cá lót gạch 
men và có cả hệ thống thu hồi nước cá, 
nước thải rất bài bản. Ông Tứ cho biết 
mình làm mắm vừa để bán vừa để cho gia 
đình ăn hằng ngày nên bắt buộc phải thật 
vệ sinh. “Tôi mà thấy ai đi chân không vào 
bể trộn cá là phạt liền. Cả chục đôi ủng 
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mua sẵn chỉ để mang vào bể trộn cá tại 
sao không mang vào. Dù làm để bán cũng 
phải thật vệ sinh mới có được khách hàng 
chứ” - ông Tứ nói. 

Ông Nguyễn Thành, làng nghề nước 
mắm Phú Hài, Phan Thiết cho biết nghề 
mắm với người dân ở làng ông giống như 
là máu thịt. Đi đâu xa không nghe mùi 
hương dậy mũi của nước mắm sắp ra lò 
là lại nhớ muốn trở về quê ngay. Nước 
mắm không những là mùi, hương vị mà là 
từng bữa cơm, là cái chữ cho con cho cái.  

Theo ông Thành, nhiều gia đình 
trong làng nghề nước mắm chỉ có vài ba 
chục lu nhưng vẫn đủ nuôi các con ăn học 
đàng hoàng. “Nhiều đứa học đại học, cao 
học, thành đạt, làm lớn cũng nhờ những 
lu mắm của ba mẹ chắt chiu từng giọt mà 
ra” - ông Thành nói rồi kể hàng chục 
trường hợp nhờ mắm mà nên người.  

Cũng giống như ông Phúc, ông 
Thành cho biết mắm muốn ngon cần phải 
dang nắng bởi tận dụng năng lượng mặt 
trời để diệt vi khuẩn có hại và giữ lại các 
loại đạm có ích.  

Trên tường, tiếng kim giây đồng hồ 
đều đặn gõ nhỏ giọt nghe như tiếng nước 
mắm nhỉ xuống tự nhiên thấy đói bụng và 
yêu nước mắm đến nao lòng. 

Vườn mắm ông Nghiêm Phúc 

Điều khá ngạc nhiên là mấy năm qua từ khi 
bỏ nghề nhà hàng chuyển qua sống chung với 
mắm, ông Nghiêm Phúc đã đầu tư tiền tỉ vào vườn 
mắm của mình nhưng đến nay ông vẫn chưa bán 
ra giọt nào. Theo ông Phúc, nước mắm lấy ra ông 
đều cho tặng bạn bè và chờ sự phản hồi của họ. 
Và đến nay ông vẫn tiếp tục nghiên cứu, cải tiến 
để hy vọng sẽ cho ra lò loại nước mắm ưng ý nhất.  

Chỉ cho chúng tôi xem hàng đống chai lọ 
nước mắm, nước chấm đủ loại bày đầy trên bàn, 
ông Phúc cho biết ông bỏ tiền ra mua các loại 
nước mắm này về để thử độ mặn, ngọt nhằm tìm 
ra được công thức tối ưu của nước mắm mà mình 
sản xuất. Theo ông Phúc, qua nghiên cứu ông 
đang thử nghiệm bỏ trái thơm vào lu mắm để tăng 
độ thơm và tìm cách pha trộn giữa hai loại cá nục 
và cá cơm. Cụ thể, cá cơm có hương còn cá nục 
có vị, dung hòa hai loại cá này ông hy vọng sẽ cho 
ra lò loại nước mắm ngon đặc trưng có cả hương 
lẫn vị. 

Theo ông Phúc, trước đây ông mở nhà hàng 
lúc nào cũng bảnh bao, sạch sẽ nhưng bây giờ thì 
ngược lại. Thế nhưng ông rất yêu nghề làm mắm 
bởi ngay cả tán gái, nước mắm cũng là một phần 
rất quan trọng không thể thiếu. Rồi ông Phúc vừa 
cười vừa đọc cho chúng tôi nghe câu ca dao: 

Nước mắm ngon dầm con cá lóc 

Em có chồng mà nói dóc với anh 

Nước mắm ngon dầm con cá diệc 

Em có chồng rồi thưa thiệt anh hay. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2016 
(ngày 27 tháng 10)

__________________________________ 

VỮNG CHẮC VỊ THẾ NƯỚC MẮM TRUYỀN THỐNG 

ếu có thêm một “cơn bão truyền 
thông bẩn” nữa, người sản xuất 
nước mắm Phan Thiết (Bình 

Thuận) vẫn không hề nao núng vì người 
họ tin rằng, hương vị truyền thống vẫn có 
chỗ đứng vững chắc trong khẩu vị và lựa 
chọn của người tiêu dùng. 

Không dao động trước khó khăn 

Những cơn mưa nặng hạt trút xuống 
TP. Phan Thiết nhiều ngày qua. Nhìn về 
phía nhà lều trong khu chế biến nước 
mắm, ông Trương Quang Hiến bảo “mưa 
gió rồi cũng qua, không sợ”. Là chủ tịch 
Hiệp hội Chế biến nước mắm Phan Thiết, 
ông Hiến chia sẻ chỉ muốn yên ổn làm ăn, 

nhưng các động thái bất lợi cứ dồn nước 
mắm truyền thống vào thế khó. Hiệp hội 
nước mắm Phan thiết hiện có 44 thành 
viên. Theo lời ông chủ tịch, địa phương 
không ảnh hưởng. Người dân Phan Thiết 
bao đời gắn với sản phẩm nước mắm 
truyền thống, không hề dao động trước 
khó khăn. “Khi Bộ Y tế ra thông báo đính 
chính thức về chất lượng nước mắm, 
không chỉ Phan Thiết mà cả nước đều 
phấn khởi vì bản thân nghề nước mắm 
truyền thống đã chịu nhiều áp lực” - ông 
Hiến tâm sự. 

 Cùng một thứ nguyên liệu là cá với 
muối thì nước mắm truyền thống không 
khác nhau nhiều. Phải qua thời gian chế 

N 
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biến kéo dài từ 8 – 12 tháng mới hoàn 
thiện nên cơ sở sản xuất xoay vòng vốn 
chậm hơn nhiều so với doanh nghiệp làm 
thương mại. Làm nước mắm tập trung 
theo mùa đánh bắt cá cơm. Mỗi năm có 1 
mùa chính từ tháng 6 đến tháng 10, còn 
gọi là mùa cá Nam. Ngoài ra, còn một đợt 
khác trước và sau Tết Nguyên đán chỉ kéo 
dài khoảng 20 ngày. Các cơ sơ tranh thủ 
thu mua cá về ủ muối, gài nén. Sau khi cá 
chín thì rút nước ra bán dần dần chứ cũng 
không thể bán hết một lần. Trong thời gian 
đó họ còn phải chịu lãi suất ngân hàng. 

 

Sản xuất nước mắm truyền thống tại Phan 
Thiết, Bình Thuận.  ảnh:  I.T 

Riêng tại Phan Thiết có lợi thế nguồn 
cá dồi dào, nhưng cũng bị cạnh tranh 
nguồn nguồn nguyên liệu. Cá loại ngon, 
người ta dùng để xuất khẩu hoặc chế biến 
các mặt hàng khác như phơi khô. Loại 
hạng 2, 3 mới dùng làm mắm. Loại tệ nhất 
thì cung cấp cho các cơ sở chế biến bột 
cá làm thức ăn chăn nuôi. Nhưng nay, các 
cơ sở chế biến tranh giành nguồn cá gay 
gắt vì chế biến và thu lãi nhanh. Việc các 
cơ sở này tận thu nguyên liệu làm ảnh 
hưởng đến tài nguyên biển. 

“Các doanh nghiệp nước mắm 
truyền thống chỉ biết dồn hết tâm huyết 
xây dựng hạ tầng, đầu tư sản xuất sao 
cho sản phẩm tốt nhất, hầu như không có 
nhiều kinh phí đầu tư cho truyền thông 
như các tập đoàn lớn” - ông Hiến kể thêm. 

Cần môi trường kinh doanh bình 
đẳng 

Có mặt tại cụm công nghiệp chế biến 
nước mắm Phú Hài, dễ nhận thấy hương 
vị nước mắm từ các cơ sở chế biến tỏa ra 
nồng nàn. 

 

Ngày 4.11, Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết 
sẽ phối hợp và chủ trì một hội thảo về nước mắm 
truyền thống. Trong đó, yêu cầu quy định lại hàm 
lượng histamine để tạo điều kiện thông thoáng 
hơn cho nhà sản xuất”. 

Ông Trương Quang Hiến 
 

Ông Nguyễn Minh Thắng - người 
dân sống ngay tại thành phố kể, có lần vợ 
mua chai nước mắm pha chế công 
nghiệp. Dùng thử, cả nhà ông đều lắc đầu 
nguầy nguậy vì hương vị không thực, 
không cảm được mùi cá biển. “Nhiều năm 
nay nhà tôi không dùng đến nữa” - ông 
Thắng cho biết. 

Trong khi đó, chủ cơ sở nước mắm 
Toàn Hương cho biết, việc mua bán vẫn 
bình thường. Dòng nước mắm 60 độ đạm 
của cơ sở này vẫn giao hàng đi các tỉnh. 

Nhìn nhận lại toàn bộ khó khăn vừa 
qua, ông Nguyễn Thanh Phụng - Giám 
đốc Công ty Nước mắm Thuận Hưng cho 
rằng lợi, hại có cả đôi đường. Việc thông 
tin không minh bạch, không rõ ràng khiến 
doanh nghiệp một phen khốn đốn, niềm 
tin của người tiêu dùng lung lay. Nhưng 
cũng qua đợt này, người tiêu dùng lại có 
cái nhìn và sự quan tâm kỹ lưỡng hơn đối 
với các chủng loại sản phẩm. Kiến thức 
tiêu dùng cũng khác hẳn nên người tiêu 
dùng sẽ có lựa chọn cụ thể hơn cho nhu 
cầu của mình. 

Ông Phụng cho rằng, nước mắm 
truyền thống hay công nghiệp cũng có giá 
trị riêng, quyết định lựa chọn thuộc về 
người tiêu dùng. Từ trước tới nay, nước 
mắm truyền thống không hề muốn gây 
hấn. Nhưng tên gọi của nước mắm nhập 
nhằng, không phân định rõ gây bất lợi cho 
người dùng và nhà sản xuất. “Cần cơ 
quan quản lý tạo ra môi trường sản xuất 
kinh doanh bình đẳng, không thiên lệch để 
các sản phẩm được cạnh tranh lành 
mạnh. Như thế là đã giúp đỡ cho nước 
mắm truyền thống rồi vì ngành nghề này 
muốn phát triển hiện vẫn phụ thuộc nhiều 
vào nội lực cá nhân” - ông Phụng chia 
sẻ./. 

Nguyên Vĩ // http://danviet.vn.- 2016 
(ngày 28 tháng 10)
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21 NĂM DU LỊCH BÌNH THUẬN:  

CHUẨN BỊ NỘI LỰC VƯƠN LÊN TẦM CAO MỚI  

ình Thuận đang bước vào những 
ngày cao điểm kỷ niệm 21 năm 
ngày Du lịch Bình Thuận, cũng là 

21 năm hội nhập và phát triển với ngành 
du lịch Việt Nam (24/10/1995-24/10/2016). 

Năm nay, có rất nhiều hoạt động 
mang tính chất quảng bá và thu hút du 
khách đến Bình Thuận nhân dịp này. 
Theo đó, Bình Thuận cũng muốn tạo sự 
đột phá để vươn lên bằng việc tổ chức tọa 
đàm “Xây dựng thương hiệu Du lịch Thể 
thao biển Bình Thuận” để tìm giải pháp tốt 
nhất. 

 

21 năm phát triển 

Mở đầu chuỗi Lễ hội chào mừng 21 
năm Ngày Du lịch Bình Thuận, tối ngày 
14/10/2016 (14/9 Bính Thân), tại di tích 
văn hóa Dinh Thầy Thím (xã Tân Tiến, thị 
xã La Gi) đã diễn ra nghi thức khai hội Lễ 
hội văn hóa du lịch Dinh Thầy Thím năm 
2016. 

Lễ hội này diễn ra liên tục từ ngày 14 
– 16/10, với các nghi lễ truyền thống như 
Nghinh thần, rước Sắc phong và Bằng 
công nhận di tích, lễ nhập điện an vị, thí 
thực phát lộc, thỉnh sanh, giỗ Tiền hiền và 
cúng gia binh. Về phần hội, có nhiều hoạt 
động văn hóa thể thao gắn liền với đời 
sống văn hóa của người dân vùng biển 
làng Tam Tân như: Biểu diễn thi đấu cờ 
người, lân – sư - rồng, trống hội, giải việt 

dã, thi làm bánh, thi khiêng thúng ra khơi, 
gánh cá, kéo co, vá lưới, triển lãm mô 
hình sự tích Thầy Thím, và chương trình 
nghệ thuật dân tộc… 

 

Trong những ngày tới, hàng loạt sự 
kiện trong thời gian cao điểm sẽ diễn ra 
liên tục. Theo đó, Liên hoan văn hóa ẩm 
thực Bình Thuận sẽ chính thức khai mạc 
lúc 16h00 ngày 21/10 tại Quảng trường 
Nguyễn Tất Thành - Phan Thiết, dự kiến 
thu hút du khách trong và ngoài nước. 
Tham gia liên hoan lần này có 8 gian hàng 
ẩm thực đến từ các đơn vị kinh doanh 
trong ngành du lịch như Ocean Dunes 
Phan Thiết, Saigon Muine Resort, Mui Ne 
Bay Resort, Victoria Phan Thiết Resort, 
Bamboo Village Resort, siêu thị Coopmart 
Phan Thiết, khách sạn Cà Ty. 

Như vậy, đến với Phan Thiết - Bình 
Thuận dịp kỷ̉ niệm 21 năm ngày Du lịch 
Bình Thuận, du khách không chỉ tham 
quan các danh lam thắng cảnh mà còn 
được thưởng thức những món ăn ngon 
chế biến đa dạng và phong phú, thưởng 
lãm hội thi ẩm thực, các chương trình biểu 
diễn nghệ thuật hàng đêm tại Liên hoan 
văn hóa ẩm thực Bình Thuận diễn ra cho 
đến hết ngày 23/10 

Có thể nói, sau sự kiện Nhật thực 
toàn phần (24/10/1995), từ những làng 
chài yên bình bên biển xanh Bình Thuận 

V. DU LỊCH –  LỊCH SỬ – ĐỊA LÝ 

B 
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đã được đầu tư trở thành thiên đường 
nghỉ dưỡng của Việt Nam, một trung tâm 
Du lịch – Thể thao biển mang tầm quốc 
gia với hàng loạt các resort cao cấp. 

Cần những giải pháp đột phá mới 

21 năm qua, du lịch Bình Thuận đã 
tạo dựng được thương thiệu trên bản đồ 
du lịch Việt Nam, với tốc độ đầu tư mạnh 
mẽ, trở thành điểm đến hấp dẫn, được du 
khách khắp nơi đặt cho danh xưng “thiên 
đường nghỉ dưỡng” của Việt Nam. 

Nơi đây, đã được chọn tổ chức 
nhiều sự kiện đánh dấu sự trưởng thành 
của ngành du lịch như Festival Thuyền 
buồm quốc tế, Giải Lướt ván buồm thế 
giới tranh Cup PWA, Lễ hội Khinh khí cầu 
quốc tế, Vòng thi Hoa hậu Trái đất thế 
giới, Vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Đại 
Dương Việt Nam 2014, các giải thi đấu 
golf quốc tế… Do vậy, thu hút khách du 
lịch tăng bình quân giai đoạn này từ 12 – 
14/%/năm; doanh thu du lịch tăng trưởng 
cao, bình quân giai đoạn 19 - 20%/năm. 

Vì thế, trong Đề án “Phát triển du lịch 
biển, đảo và vùng ven biển Việt Nam đến 
năm 2020” do Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch phê duyệt. thành phố Phan Thiết 
là đô thị du lịch quốc gia; Mũi Né là khu du 
lịch quốc gia trong không gian du lịch biển 
Nam Trung bộ; đảo Phú Quý là điểm du 
lịch quốc gia.  

Đồng thời, cùng với định hướng phát 
triển thị trường và tạo ra các sản phẩm du 

lịch biển mang tính liên kết, liên vùng thì 
Bình Thuận sẽ được ưu tiên xây dựng các 
sản phẩm du lịch đặc thù và sản phẩm du 
lịch biển. Cụ thể, Bình Thuận sẽ là địa 
điểm để xây dựng Trung tâm du lịch - thể 
thao biển quốc gia và Trung tâm huấn 
luyện thể thao quốc gia. 

Chính vì thế, trong lễ hội lần này, 
một sự kiện quan trọng được tổ chức 
chính là cuộc tọa đàm “Tổ chức sự kiện 
nhằm xây dựng thương hiệu Du lịch Thể 
thao Biển Bình Thuận” vào chiều ngày 
22/10/2016. Qua hội thảo này, các nhà 
quản lý mong muốn có được những giải 
pháp để đến năm 2020 phát triển thương 
hiệu du lịch Bình Thuận ngang tầm quốc 
gia và khu vực Đông Nam Á.  

Bên cạnh đó, du lịch Bình Thuận tiếp 
tục được quan tâm đầu tư thông qua đề 
án quy hoạch tổng thể phát triển du lịch 
đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, 
tập trung huy động cả nguồn vốn Nhà 
nước, đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp 
và nhân dân để phát triển du lịch; phát 
triển nguồn nhân lực, giải pháp quy 
hoạch, đa dạng hóa sản phẩm, kiểm soát 
chất lượng hoạt động du lịch, bảo vệ môi 
trường và hợp tác phát triển du lịch 
hướng đến một trung tâm du lịch tầm 
quốc gia của Việt Nam. 

Phước Ngọc / 
Thể thao và Văn hóa.- 2016.- Số 258 

(ngày 21 tháng 10).- Tr. 16

__________________________________ 

DU LỊCH BÌNH THUẬN NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO 

ơn 20 năm phát triển, du lịch Bình 
Thuận đã ghi dấu son trên bản đồ 
du lịch cả nước. Từ tăng trưởng về 

lượng khách, doanh thu cho đến sự năng 
động, sáng tạo trong định hướng chiến 
lược phát triển trong tương lai. 

Bình Thuận cũng như các tỉnh duyên 
hải miền Trung, có nhiều lợi thế để phát 
triển du lịch biển, du lịch sinh thái, nghỉ 
dưỡng. Sở hữu nhiều danh lam thắng 
cảnh, di tích văn hóa - lịch sử giá trị, đặc 
biệt là bờ biển dài, với những cồn cát ven 

biển nổi tiếng để du lịch Bình Thuận bứt 
phá, trở thành điểm sáng về phát triển cơ 
sở hạ tầng, thu hút khách du lịch trong 
nhiều năm qua. Theo thống kê chưa đầy 
đủ trong 9 tháng năm 2016, Du lịch Bình 
Thuận tiếp tục tăng trưởng, đã đón hơn 
3,24 triệu lượt khách, trong đó có 374.000 
lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch ước 
đạt trên 6.429 tỷ đồng. Có thể thấy Du lịch 
Bình Thuận đã đang giữ vững tốc độ tăng 
trưởng, góp phần không nhỏ vào thành 
tích chung của ngành Du lịch cả nước. 

H 
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Giữ vững tốc độ tăng trưởng, hoàn 
thiện cơ sở hạ tầng, khai thác tốt tiềm 
năng của địa phương, tạo ra nhiều sản 
phẩm du lịch mới lạ, hấp dẫn, thu hút 
được đông đảo du khách đến với Bình 
Thuận, đó là thành tích chung, là cố gắng 
của cả hệ thống chính trị trong tỉnh; khi 
xác định du lịch là ngành kinh tế mũi 
nhọn. Nói về vấn đề này, ông Ngô Minh 
Chính, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch Bình Thuận, người có nhiều 
năm gắn bó cùng du lịch của tỉnh cho biết: 
“Du lịch Bình Thuận giữ vững tốc độ tăng 
trưởng, khai thác tốt tiềm năng, ngoài 
những lợi thế cơ bản về tài nguyên như 
các tỉnh trong khu vực, còn phải kể đến 
nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa 
phương khá đầy đủ, sâu sắc về lĩnh vực 
này”. 

Bên cạnh đó, Du lịch Bình Thuận đã 
mạnh dạn bứt phá, khai thác tốt sự liên 
kết hợp tác cùng phát triển du lịch với các 
tỉnh duyên hải miền Trung. Việc liên kết 
khai thác tiềm năng du lịch hết sức có ý 
nghĩa, làm đa dạng sản phẩm, hỗ trợ, bổ 
sung cho nhau, làm cho chất lượng du lịch 
ngày càng tốt hơn... 

...Không chỉ có thế, liên kết khu vực 
còn làm cho chất lượng hướng dẫn viên 
và nhân viên phục vụ ngày một chuẩn 
hơn, giá trị cảm nhận của du khách được 

tăng lên. Không chỉ liên kết với các tỉnh 
duyên hải miền Trung, Du lịch Bình Thuận 
còn khai thác thế mạnh giao thông, vị trí 
tam giác kinh tế của mình để liên kết với 
TP.HCM và tỉnh Lâm Đồng, tạo nên thế 
chân kiềng vững chãi, khai thác du lịch 
một cách hiệu quả. Sự liên kết đã tạo 
dựng được hình ảnh với những thị trường 
quốc tế trọng điểm, nâng cao hiệu lực 
quản lý nhà nước, đưa hoạt động đi vào 
nề nếp, đạt hiệu quả xã hội, xóa đói giảm 
nghèo và phát triển bền vững. 

Theo quy hoạch tổng thể phát triển 
du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 
đến năm 2030, thì Bình Thuận là một 
trong những địa bàn trọng điểm phát triển 
du lịch của cả nước. Mũi Né được quy 
hoạch là khu du lịch quốc gia, đảo Phú 
Quý là điểm du lịch quốc gia, thành phố 
Phan Thiết là đô thị du lịch quốc gia, Bình 
Thuận là trung tâm du lịch thể thao biển 
quốc gia. 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”… 

Sức sáng tạo, tư tưởng đột phá và 
sự tập hợp đoàn kết, phối hợp nhịp nhàng 
giữa cơ quan quản lý nhà nước (Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch) với Hội nghề 
nghiệp (Hiệp hội Du lịch) và doanh nghiệp 
đã tạo nên cú hích mạnh mẽ, kéo sự phát 
triển đi lên một cách bền vững. Và còn 
một yếu tố quan trọng nữa, đó là sự quan 
tâm chỉ đạo sâu sắc của cấp ủy chính 
quyền, sự đồng thuận của nhân dân đã 
nhân đôi hiệu quả hoạt động. Đó là bài 
học được tìm thấy trong quá trình phát 
triển của Du lịch Bình Thuận hơn 20 năm 
qua. 

Nguyễn Dương // 
http://baodulich.net.vn.- 2016  

(ngày 19 tháng 10) 
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SIÊU DỰ ÁN HỨA HẸN "ĐÁNH THỨC" BĐS DU LỊCH 
PHAN THIẾT 

ại trung tâm của Phan Thiết đang 
xuất hiện một dự án làm xôn xao 
giới địa ốc về cả: quy mô, tổng vốn 

đầu tư cũng như độ hoành tráng về tiện 
ích. 

Thay đổi diện mạo của trung tâm 
Phan Thiết 

Thời gian gần đây, cả thị trường địa 
ốc "choáng váng" trước thông tin siêu dự 
án nghỉ dưỡng Ocean Dunes chính thức 
được Tập đoàn Rạng Đông và Công Ty 
Cổ Phần Green Real công bố. Dự án này 
nằm ngay ngã tư 2 con đường đẹp nhất 
Thành phố là đại lộ Nguyễn Tất Thành và 
Tôn Đức Thắng, sát bãi biển Đồi Dương - 
khu vực có giá đất đắt đỏ nhất tại Phan 
Thiết. 

  

Theo thông tin công bố từ Tập đoàn 
Rạng Đông và Công ty Cổ phần Green 
Real - đơn vị hợp tác đầu tư của dự án 
này, Ocean Dunes là một tổ hợp biệt thự, 
nhà phố và khách sạn biển có quy mô lên 
tới 62 ha tại Trung tâm thành phố Phan 
Thiết với tổng mức đầu tư khủng lên tới 
2.600 tỷ đồng.  

Khi hoàn thiện dự án sẽ cung ứng ra 
thị trường 1.515 nhà phố, biệt thự hướng 
biển và khoảng 5.000 căn hộ cao cấp. Khi 
hoàn thành, dự án được kỳ vọng trở thành 
một nhân tố làm thay đổi hoàn toàn diện 
mạo của trung tâm Phan Thiết, trở thành 
tổ hợp siêu dự án, điểm đến không thể bỏ 
qua của khách du lịch khi đến thăm Bình 
Thuận. 

Đặc biệt, dự án hội tụ đủ các tiện ích 
phục vụ cho nhu cầu nghỉ dưỡng như: 
Bến du thuyền, toà lâu đài mang phóng 
cách châu Âu, bờ biển riêng 1.200m, công 
viên ven biển, nhà hàng và trung tâm 
thương mại theo chuẩn quốc tế….  

 

Có thể nói, đây là lần đầu tiên tại 
trung tâm Phan Thiết xuất hiện một siêu 
dự án tầm cỡ như Ocean Dunes. 

Mức sinh lời vượt trội 

Sở hữu vị trí đắc địa hiếm có, quy 
mô rộng lớn, hiện đại hàng đầu Phan 
Thiết, nhưng dự án lại có mức giá bán 
cạnh tranh. Hiện tại Công Ty Cổ Phần 
Green Real đang tiến hành mở bán 170 lô 
sản phẩm (7*20 m) thuộc phân khu khách 
sản biển có mức giá từ 2 tỷ tọa lạc tại vị trí 
đẹp nhất của siêu dự án Ocean Dunes.  

Tại phân khu này, khách hàng có thể 
xây dựng những khách sạn có quy mô từ 
tới 7 tầng, kết hợp tầng lưu trú và tầng 
thương mại. Hiện tại, mức giá bình quân 
cho mỗi phòng khách sạn view biển tại 
trung tâm Phan Thiết dao động trong 
khoảng 600 – 900.000 đồng/đồng/đêm. 
Tính sơ bộ với quy mô trên dưới 30 phòng 
lưu trú sang trọng/ căn khách sạn biển 
Ocean Dunes, nhà đầu tư hoàn toàn có 
thể thu về từ 3-5 tỷ/ năm nếu tỷ lệ lấp đầy 
khách sạn là 60% (tỷ lệ lấp đầy bình quân 
các khách sạn tại Phan Thiết do CBRE 
công bố năm 2015). 

T 
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Tính ra, khách hàng chỉ cần bỏ ra từ 
2 tỷ để sở hữu lô sản phẩm và khoảng 4-5 
tỷ để xây dựng khách sạn. Với mô hình 
khách sạn độc đáo này, chỉ sau từ 2-3 
năm khả năng thu hồi vốn 100% của nhà 
đầu tư là hoàn toàn khả khi. 

Đó là lý do rất nhiều khách hàng đã 
chi hàng chục tỷ đồng mua hàng chục sản 
phẩm tại dự án trong đợt mở bán đầu tiên. 
Được biết, chỉ sau một tháng được giới 
thiệu ra thị trường, Ocean Dunes đã thu 
hút hàng ngàn lượt khách tham quan và 
hơn ghi nhận hơn 300 giao dịch thành 
công. 

 

Không chỉ vậy, trong thời gian gần đây khi hạ 
tầng thành phố Phan Thiết ngày càng đồng bộ, 
hiện đại sẽ là mãi lực hấp dẫn cho dự án.  

Nổi bật là tháng 2/2015, Cao tốc 
TP.HCM - Dầu Giây - Long Thành đi vào 
hoạt động đã rút ngắn quãng đường từ 
TP.HCM đến Phan Thiết chỉ còn hơn 3 
giờ đồng hồ. Sau khi tuyến cao tốc này 

được đưa vào hoạt động, doanh thu 
khách nội địa đến Phan Thiết - Mũi Né 
tăng gấp 5 lần so với năm 2014. 

Chưa dừng lại đó, thời gian sắp tới 
hàng loạt các dự án giao thông lớn đang 
chuẩn bị được xây dựng. Đầu tiên là dự 
án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết với tổng 
vốn đầu tư 18.000 tỷ đồng sẽ khởi công 
vào quý 1/2017. Sau khi dự án này đi vào 
sử dụng sẽ rút ngắn thời gian từ TPHCM 
– Phan Thiết chỉ còn 2 giờ lái xe. 

Đặc biệt hơn nữa, năm 2018 dự kiến 
sân bay Phan Thiết sẽ được đưa vào sử 
dụng sẽ tạo sự bứt phá mạnh mẽ cho du 
lịch Phan Thiết. Dự án này đã được Bộ 
GTVT phê duyệt với tổng mức đầu tư 
5,600 tỷ đồng. Năm 2015, dự án đã được 
Tập Đoàn Rạng Đông khởi công xây 
dựng. 

Theo các chuyên gia, nếu đường 
cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu 
Giây thúc đẩy khách nội địa khu vực phía 
Nam đến Bình Thuận thì khi có sân bay, 
du lịch Bình Thuận dự kiến sẽ hút thêm du 
khách các tỉnh phía Bắc và quốc tế. 

Thúy Ngà // http://vietnamnet.vn.- 2016 
(ngày 19 tháng 10) 

Các báo cùng đưa tin: 
Tuổi trẻ.- 2016.- Số 291 (ngày 25 tháng 

10).- Tr. 10.4

__________________________________ 

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU DU LỊCH BIỂN 

heo đánh giá của ngành, du lịch 
Bình Thuận tiếp tục duy trì tốc độ 
tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm 

2016, điều này vừa khẳng định một điểm 
đến hấp dẫn du khách trong nước và quốc 
tế, vừa định vị vững chắc thương hiệu du 
lịch biển quốc gia và khu vực.  

Một trong những cơ sở để Bình 
Thuận sẽ trở thành một trung tâm du lịch 
biển quốc gia chính là Đề án “Phát triển 
du lịch biển, đảo và vùng ven biển Việt 

Nam đến năm 2020” đã được Bộ VHTTDL 
phê duyệt. Trong đó, thành phố Phan 
Thiết là đô thị du lịch quốc gia; Mũi Né là 
khu du lịch quốc gia trong không gian du 
lịch biển Nam Trung Bộ; đảo Phú Quý là 
điểm du lịch quốc gia. Cùng với định 
hướng phát triển thị trường và tạo ra các 
sản phẩm du lịch biển mang tính liên kết, 
Bình Thuận sẽ được ưu tiên xây dựng các 
sản phẩm du lịch đặc thù và sản phẩm du 
lịch biển hấp dẫn.  

T 
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Xác định là một trong những ngành 
kinh tế mũi nhọn của địa phương, tỉnh 
Bình Thuận đã ban hành kế hoạch thực 
hiện chương trình hành động quốc gia về 
du lịch giai đoạn 2013 - 2020. Một trong 
những nhiệm vụ chính là phát triển 
thương hiệu du lịch Bình Thuận ngang 
tầm quốc gia và khu vực Đông Nam Á. Sẽ 
tập trung nhiều nguồn lực để định vị ngày 
càng vững chắc thương hiệu du lịch Mũi 
Né - Phan Thiết ở các thị trường du lịch 
quốc tế và trong nước, giữ uy tín và đảm 
bảo chất lượng sản phẩm để bảo vệ 
thương hiệu. Đến năm 2020, Bình Thuận 
sẽ là trung tâm du lịch biển quốc gia và là 
điểm đến nổi bật với loại hình du lịch nghỉ 
dưỡng, sinh thái rừng - biển - đảo kết hợp 
du lịch văn hóa, ẩm thực. 

 

Bình Thuận từng bước xây dựng thương hiệu 
du lịch biển 

 Khu vực Hàm Tiến - Mũi Né đã trở 
thành khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp. 
Bên cạnh “chương trình hành động”, du 
lịch Bình Thuận tiếp tục được quan tâm 
đầu tư thông qua đề án quy hoạch tổng 
thể phát triển du lịch đến năm 2020 và 
tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, huy 
động cả nguồn vốn nhà nước, đầu tư 
nước ngoài, doanh nghiệp và nhân dân để 
phát triển du lịch. Tập trung đầu tư phát 
triển nguồn nhân lực, giải pháp quy 
hoạch, đa dạng hóa sản phẩm, kiểm soát 
chất lượng hoạt động du lịch, bảo vệ môi 
trường và hợp tác phát triển du lịch biển, 
đảo.  

Thương hiệu du lịch biển Mũi Né - 
Bình Thuận không chỉ là “thiên đường 
nghỉ dưỡng”, mà những năm qua còn liên 
tục được Hiệp hội Lướt ván buồm quốc tế 
đánh giá là một trong những bãi biển tốt 

nhất châu Á để tổ chức thi đấu và biểu 
diễn các môn thể thao trên biển như lướt 
ván buồm, lướt ván diều, lướt sóng, lướt 
ván, thuyền buồm… Hiện nay, Mũi Né đã 
thường xuyên tổ chức các giải thể thao du 
lịch biển thường niên như Lướt ván buồm 
quốc tế Fun Cup; vòng châu Á của giải vô 
địch Lướt ván diều thế giới; Festival 
thuyền buồm quốc tế.  

 

Hội thi ẩm thực Bình Thuận 

Việc mở rộng quy mô và nâng cao 
chất lượng tổ chức các sự kiện văn hóa, 
thể thao, các hoạt động lễ hội truyền 
thống ở tỉnh để thu hút du khách được 
chú ý duy trì hằng năm và được sự quan 
tâm đầu tư của chính quyền địa phương. 
Bên cạnh đó, hằng năm Bình Thuận còn 
đều đặn tổ chức thành công các lễ hội 
truyền thống theo thông lệ như Đua 
thuyền truyền thống trên sông Cà Ty, Cầu 
Ngư, Trung Thu, Nghinh Ông Quan 
Thánh, Katê, Ramưwan, Dinh Thầy Thím, 
hoạt động kỷ niệm Ngày Du lịch Bình 
Thuận 24.10… luôn thu hút sự tham gia 
và hưởng ứng của đông đảo nhân dân địa 
phương và khách du lịch.  

Chuẩn bị cho việc sớm trở thành một 
trung tâm du lịch thể thao biển quốc gia, 
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 cho sự phát triển du lịch, 
đầu tư xây dựng các công trình thể thao 
và du lịch cấp quốc gia, sẵn sàng tổ chức 
thành công các sự kiện quy mô thế giới.  

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. Đó là 
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đột phá trong tăng trưởng lượng khách 
đến và doanh thu, bình quân hằng năm 
lượng khách đến tăng từ 12-14%, doanh 
thu tăng từ 19-20%, riêng 9 tháng đầu 
năm 2016 đạt 3,24 triệu lượt du khách 
(khách quốc tế có 271.132 lượt), doanh 
thu đạt 6.429 tỉ 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 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.  

Nguyên Vũ / Văn hóa.- 2016.- Số 2851 
(ngày 19 tháng 10).- Tr. 6 

Cùng đưa tin: 
Thảo Linh // http://toquoc.vn.- 2016 

(ngày 29 tháng 10) 

__________________________________ 

PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH TRUNG TÂM DU LỊCH - THỂ THAO 
BIỂN MANG TẦM QUỐC GIA 

ối 22-10, Sở VH-TT&DL Bình Thuận 
đã tổ chức Lễ tôn vinh doanh 
nghiệp, doanh nhân tiêu biểu đã có 

thành tích xuất sắc, đóng góp quan trọng 
cho sự phát triển du lịch Bình Thuận. Tại 
buổi lễ, 20 tập thể, cá nhân đã được tôn 
vinh, khen thưởng; 23 tập thể, cá nhân đã 
được tặng Kỷ niệm chương của Bộ VH-
TT&DL. Đây là những tập thể, cá nhân có 
hoạt động xuất sắc trên các lĩnh vực liên 
quan đến ngành Du lịch như: Lữ hành, cơ 
sở lưu trú, các khu du lịch, các dự án du 
lịch và các cá nhân hoạt động nghệ thuật, 
hướng dẫn viên du lịch... trong suốt 21 
năm qua. 

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, Bình 
Thuận phấn đấu đến năm 2020 trở thành 
trung tâm du lịch - thể thao biển mang tầm 

quốc gia, Mũi Né là khu du lịch quốc gia, 
Phú Quý là điểm du lịch quốc gia. Đến 
năm 2020, dự kiến toàn tỉnh đón khoảng 7 
triệu lượt khách, tăng trưởng bình quân 
khách quốc tế từ 12-14%/năm; du lịch 
đóng góp khoảng 10% GRDP của tỉnh. Để 
đạt được mục tiêu đó, trong thời gian tới, 
ngành Du lịch Bình Thuận tiếp tục kiểm 
soát chặt chẽ môi trường tự nhiên, xã hội 
đảm bảo du lịch phát triển bền vững; cải 
thiện môi trường đầu tư tạo điều kiện 
thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, nhất là 
các loại hình du lịch thể thao biển và các 
khu du lịch mới; tăng cường hợp tác, liên 
kết với các địa phương nhằm xây dựng 
chuỗi sản phẩm liên kết vùng... 

P.V // http://cadn.com.vn.- 2016 
(ngày 24 tháng 10) 

__________________________________ 

VI VU CUNG ĐƯỜNG VEN BIỂN ĐẸP NHẤT VIỆT NAM 

ãy thử tưởng tượng có một ngày 
bạn được chạy xe trên cung 
đường đẹp như những thước phim 

về miền Tây nước Mỹ, xuyên đồi cát trắng 
dài bất tận với vịnh biển tuyệt đẹp trước 
mắt. 

Được thiên nhiên đặc biệt ưu đãi với 
hơn 3.000km đường bờ biển trải dài từ 

Bắc vào Nam, Việt Nam hiện sở hữu rất 
nhiều cung đường biển tuyệt đẹp. Trong 
số đó con đường mới nối Bàu Trắng với 
thị trấn Phan Rí Cửa hiện nay được đánh 
giá là cung đường ven biển đẹp nhất cả 
nước. Đây cũng là một địa điểm du lịch 
không thể bỏ lỡ khi đến với Mũi Né - Phan 
Thiết. 

T 

H 
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Tách ra từ đường tỉnh lộ ĐT716 cũ, 
cung đường biển này có chiều dài 22km 
với điểm khởi đầu tại ngã ba Hòa Thắng 
thuộc địa phận xã Hòa Thắng huyện Bắc 
Bình, và kết thúc tại thị trấn Phan Rí Cửa 
thuộc huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. 

 

Bàu Trắng - Phan Rí Cửa đã làm 
ngắn đi rất nhiều quãng đường cũ quá tải, 
vừa xa lại đông dân cư. 

 

Chính thức được khánh thành đầu 
năm 2016, ngay lập tức cung đường Bàu 
Trắng - Phan Rí Cửa đã thu hút rất nhiều 
người tìm đến, đặc biệt là các bạn trẻ đam 
mê du lịch khám phá. Và giới phượt thủ 
cũng đã "xếp hạng" không chính thức, đây 
chính là cung đường phượt đáng đi nhất 
ở Việt Nam. 

Từ trung tâm du lịch nổi tiếng Mũi Né 
của thành phố Phan Thiết, bạn chỉ 
đi chừng 20km đường là đã có thể có mặt 
tại cung đường tuyệt đẹp này. Dễ dàng di 
chuyển nên không khó hiểu khi Bàu Trắng 
- Phan Rí Cửa là "thiên đường sống ảo", 
check in của nhiều bạn trẻ. Muốn có 
những khung hình "cực chất" ở con 
đường này, thậm chí bạn có thể dừng xe 
và ngồi giữa lòng đường nhân lúc không 
có xe đi qua. 

 

Những khung cảnh liên tục được thay đổi theo 
từng km chạy xe, theo từng luồng gió biển lồng 
lộng táp vào mặt, từ những hoang mạc cằn cỗi 
đến những thảo nguyên xanh mướt... 

 

Quãng đường không quá dài nhưng 
cũng đủ khiến bất cứ một ai cảm thấy như 
lạc vào một thế giới khác, một thế giới 
tưởng chừng chỉ có trong các thước phim 
điện ảnh, với biển và cồn cát mãi sóng đôi 
hai bên đường của kẻ lữ hành. 

"Xa lộ" Bàu Trắng - Phan Rí Cửa 
nhìn từ thảo nguyên huyện Bắc Bình, rất 
đặc trưng của tỉnh Bình Thuận với những 
mảng màu đan xen giữa màu vàng của 
cát cùng màu xanh mướt mắt của những 
đồi cỏ tranh lúp xúp. 
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Dọc theo thảo nguyên địa phận xã 
Hòa Thắng này, không khó để có thể tìm 
thấy những gốc cây "cô đơn" giữa cánh 
đồng, những gốc cây chết khô giữa cồn 
cát trắng, những địa điểm chụp ảnh tạo 
dáng sống ảo hoàn hảo đối với các bạn 
trẻ! 

 

Và cuối cùng tại ngã ba Hòa Thắng, 
bạn nhớ đừng bỏ qua thắng cảnh Bàu 
Trắng làm nên tên gọi của cả một cung 

đường. Đây chính là điểm tham quan độc 
đáo bậc nhất của du lịch Phan Thiết - Mũi 
Né. 

Được ví như tiểu "Sahara" của Việt 
Nam, Bàu Trắng là một đồi cát khổng lồ 
nằm bao bọc lấy hai hồ nước ngọt. Đặc 
biệt khi mùa sen nở Bàu Trắng còn mang 
tên gọi Bàu Sen, khi đó tất cả như hòa 
trộn vào nhau tạo nên một khung cảnh 
diễm lệ độc đáo mà không một nơi nào có 
được. 

 

Du khách có thể tham quan đồi cát 
khổng lồ này, trekking trên cát, lang thang 
trên các triền cát ngắm cảnh chụp ảnh, tổ 
chức lửa trại... hay thử cảm giác mạnh 
bằng các trò chơi như đua xe địa hình (xe 
máy, xe jeep), trượt cát, hoặc thư thả 
ngắm nhìn sen nở bằng các dịch vụ đi 
thuyền giữa sa mạc. 

 Nam Chấy // http://emdep.vn.- 2016 
(ngày 18 tháng 10) 

__________________________________ 

THÊM CÁC ĐỊA ĐIỂM MỚI NHẤT ĐỊNH PHẢI GHÉ THĂM Ở 
PHAN THIẾT  

au đây là 9 địa điểm du lịch đẹp 
lộng lẫy ở Phan Thiết bạn nhất định 
phải ghé thăm nếu muốn có những 

bức ảnh độc, lạ. 

9 địa điểm du lịch sau không chỉ vô 
cùng đẹp với những màu sắc khác nhau ở 
Phan Thiết, giúp bạn hiểu hơn về thiên 
nhiên và con người nơi đây mà còn 
những khung cảnh tuyệt vời để bạn chụp 
hình nữa. 

Mũi Kê Gà  

S 
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Kê Gà - thuộc xã Thuận Quý, huyện 
Hàm Thuận Nam - là tên gọi để chỉ một 
dải đất nằm giữa biển, chỉ khi thật cạn 
nước mới hiện ra đường nước ngập tới 
bắp chân nối liền với làng chài ở đất liền. 

 

Du lịch ở mũi Kê Gà Phan Thiết để cảm nhận vẻ 
đẹp hoang sơ ở đây 

Mũi Kê Gà ở Phan Thiết còn khá 
hoang sơ và hẻo lánh, những phiến đá 
xếp tầng tầng lớp lớp, lớn bé đủ cả xung 
quanh mũi nổi bật lên một ngọn hải đăng 
cổ nhất Việt Nam vẫn sáng đèn hằng đêm 
tạo cho Kê Gà vẻ đẹp bí ẩn giữa biển cả 
mênh mông. Cắm trại ở Kê Gà hay đi 
thuyền thúng là trải nghiệm không thể bỏ 
qua khi du lịch Phan Thiết. 

Bàu Trắng - Bàu Sen 

 

Địa điểm du lịch ở Phan Thiết này 
được mệnh danh là chốn thần tiên giữa 
những triền cát, trên những dải cát trắng 
tinh ấy được điểm xuyết những cụm cỏ lơ 
thơ xanh nhẹ, nằm rải rác trên các triền 
cát, hình thành một nét đẹp rất riêng cho 
nơi này. 

  

 

Khung cảnh đẹp mê li ở Bàu Trắng - Bàu Sen 
Phan Thiết  

 Bàu Sen là hồ chứa nước ngọt tự 
nhiên khổng lồ, phủ kín một màu lá sen 
xanh thẫm và lại thay áo hồng phấn bởi 
bao đóa hoa khoe sắc khi đến mùa sen 
nở. Với cảnh sắc tuyệt đẹp như thế, 
không chụp hình thật là phí một chuyến đi. 
Đảm bảo có rất và rất nhiều góc chụp đẹp 
cho bạn khám phá. 

 

Cây cô đơn ở Bàu Sen Phan Thiết thu hút giới 
trẻ 

Đồi cát mũi Né 

 

Hầu như ai đặt chân tới đồi cát đều 
muốn lưu giữ lại những bức hình đẹp. Cát 
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óng ánh trải thảm dạo bước trên đây cứ 
ngỡ mình đang lạc vào sa mạc hoang vu 
rộng lớn. 

 

Khung cảnh sa mạc ở đồi cát Mũi Né Phan 
Thiết đẹp tuyệt 

 Khi chụp hình tại địa điểm du lịch 
Phan Thiết này, ở mỗi không gian và thời 
gian ta lại cho ra những tấm hình thú vị, 
không đụng hàng về hình dáng, màu sắc, 
độ tương phản của đồi cát. Thậm chí ngay 
cả đến sao Hàn Quốc như So Ji Sub và 
Shin Min Ah cũng đã từng có những shoot 
hình cực đẹp trên đồi cát này. 

Bãi đá Ông Địa 

Trải dài trên biển với những hòn đá 
lớn nhỏ, nhiều hình thù khác nhau, đặc 
biệt là tảng đá hình Ông Địa nhìn về đất 
liền, bãi đá trở thành tâm điểm thu hút du 
khách đến tham quan và chụp hình, đặc 
biệt là các đôi bạn trẻ muốn chụp hình 
cưới. 

 

 

Bãi đá ông Địa ở Phan Thiết được nhiều cặp 
đôi đến chụp ảnh cưới 

Cù lao câu 

Cù Lao Câu là một đảo vắng thuộc 
xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, được 
bao bọc bởi hàng ngàn khố đá hình thù 
độc đáo và đầy màu sắc, điểm xuyết 
những thảm cỏ xanh mượt. 

 

 

Địa điểm du lịch ở Phan Thiết - Cù Lao Câu 

Đây là địa điểm du lịch ở Phan Thiết 
đầy hoang sơ và hệ sinh thái đa dạng, Cù 
Lao Câu được quy hoạch thành khu bảo 
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tồn sinh vật biển và phát triển du lịch sinh 
thái khá bổ ích đến với du khách. 

Suối tiên 

Suối Tiên có lẽ là điểm đến không 
thể bỏ qua khi đến Bình Thuận, được 
mệnh danh là chốn “bồng lai tiên cảnh” 
với những nhũ đá đỏ và trắng hoàn toàn 
tự nhiên hình thành do sự bào mòn của 
thời gian. 

 

Suối Tiên là địa điểm du lịch không thể bỏ qua 
ở Phan Thiết  

  Dòng suối Tiên không trong veo mà 
mang màu đỏ cam nổi bật, suối êm đềm 
mát rượi những đôi chân trần như xua tan 
ưu phiền mệt mỏi với những du khách đến 
đây. 

Coco Beach Camp 

Coco Beach Camp từ khi mới xuất 
hiện đã nổi như cồn vì phong cách hoang 
dã nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, lại được 
trang trí theo phong cách khá vintage, quá 
tuyệt cho những bạn trẻ yêu thích tự do 
với thiên nhiên. 

 

 

Coco Beach Camp là địa điểm du lịch ở Phan 
Thiết nổi tiếng gần đây đối với giới trẻ  

Cắm trại, lướt sóng, bơi thuyền, 
bóng chuyền bãi biển… là những hoạt 
động đầy thú vị khi bạn đến du lịch ở 
Phan Thiết nếu ở Coco Beach Camp. 

Làng chài Mũi Né 

Làng chài Mũi Né không giống với 
bãi biển Mũi Né nhộn nhịp, nơi đây biển 
lặng, sóng êm, gió nhẹ nhàng nên là điểm 
neo đậu tàu bè quanh năm. Trải dài 
khoảng 1km bờ biển, làng chài này sáng 
sớm nhộn nhịp cảnh buôn bán, ban ngày 
yên bình với những lo toan cuộc sống ngư 
dân, đêm đến mát rượi như bất kỳ vùng 
biển nào. 

 

 

Du lịch Phan Thiết, nhớ ghé làng chài Mũi Né 
để được ăn hải sản tươi ngon 
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Du lịch ở Phan Thiết mũi Né, thích 
nhất là ăn hải sản ở đây, tươi, ngon và rẻ 
bất ngờ, thỏa thích ăn khỏi lo giá dù bạn 
đang ở khu du lịch hiện đại bậc nhất Việt 
Nam. 

Biển Cổ Thạch 

Biển Cổ Thạch đặc biệt hơn những 
bãi biển khác ở chỗ, bãi biển nơi này toàn 
đá và cát. Đá ở đây tròn dẹt, nhiều sắc 
màu, hình thành từ tự  nhiên, chính vì thế 
còn có tên gọi “Bãi Đá bảy màu”. Nằm ở 
huyện Tuy Phong, biển Cổ Thạch cũng 
“hẻo lánh” không kém Kê Gà với nước 
biển trong xanh và ít người đến. 

 

 

Địa điểm du lịch Phan Thiết độc đáo nhất: biển 
Cổ Thạch 

Tuy nhiên, người ta đến địa điểm du 
lịch ở Phan Thiết Cổ Thạch không để tắm 
biển, mà chụp hình ở đây quá đẹp, nhất là 
vào tháng 3 - khi rêu xanh phủ kín những 
tảng đá lớn tạo cho Cổ Thạch vẻ đẹp ma 
mị khó cưỡng. 

 Đường DT716 

Không cần cố nhớ tên đường này 
làm gì, vì kiểu gì đến Phan Thiết bạn cũng 
sẽ dừng lại đây và tự động lưu vào bộ 
nhớ cái tên DT716, chỉ vì quá đẹp! Là 
đoạn đường từ ngã ba Lương Sơn đến 
Phan Rí dài gần 40km, DT716 là một 
trong những con đường đẹp nhất Việt 
Nam, đi qua hai hồ nước ngọt Bàu Sen, 
Bàu Trắng nổi tiếng của Bình Thuận. 

 

 

Đường DT716 ở Phan Thiết là nơi mang đến 
cho bạn những bức ảnh tuyệt đẹp 

Hai bên đường là triền cát, đồi dốc 
hoang sơ, khung cảnh yên bình tuyệt đẹp 
ánh lên trong nắng như những thước 
phim lãng mạn. Chưa kể con đường 
TL716B ven biển nối liền Phan Thiết - 
Phan Rí càng làm tăng thêm cơ hội cho 
những tay máy và dân xê dịch thỏa sức 
phiêu với những khung hình. 

Những địa điểm du lịch ở Phan Thiết 
trên đây chắc chắn sẽ khiến bạn chết mê 
và có được những bức ảnh cực deep, cực 
độc. 

Lăng Dương // http://vietq.vn.- 2016 
(ngày 8 tháng 10)
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SUỐI TIÊN BÌNH THUẬN: TIÊN CẢNH NƠI TRẦN THẾ 

uối Tiên là một thắng cảnh có vẻ 
đẹp hoang sơ nhưng cực kì tráng lệ 
ở Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận. 

Nhắc tới Suối Tiên, nhiều người có 
thể lầm tưởng tới khu du lịch Suối Tiên tại 
TP Hồ Chí Minh. Không nhiều người biết 
đến ở Mũi Né (Phan Thiết, Bình Thuận) 
cũng có một khu du lịch với tên gọi như 
vậy với cảnh đẹp tráng lệ, hùng vĩ và hoàn 
toàn tự nhiên. 

 

Suối Tiên là thắng cảnh nằm ở sâu 
bên trong đường Huỳnh Thúc Kháng 
(phường Mũi Né, Phan Thiết). Gọi là suối 
nhưng thực chất đây là khe nước nhỏ 
nằm gần Đồi cát Vàng, cạnh Hòn Rơm. 
Du khách hoàn toàn không mất chi phí 
tham quan khi tới thắng cảnh này. 

Điểm đặc biệt ở Suối Tiên là dòng 
nước không trong vắt như ta thường thấy 
mà mang màu vàng cam đặc trưng, chảy 
nhẹ nhàng men theo vách núi. Nước có 
chỗ chỉ lưng lửng tới mắt cá chân, có nơi 
thì dâng cao tới đầu gối người lớn. Tuy 
nhiên nước chảy khá êm đềm nên ai cũng 

có thể thoải mái tự do đi lại giữa dòng 
suối. 

 

Đến Suối Tiên, du khách có thể thoải 
mái thả chân trần lội qua dòng nước mát 
lạnh, cảm nhận cát dưới chân mịn màng 
ve vuốt đôi bàn chân. Đi chừng 100m từ 
điểm bắt đầu, ai cũng cảm thấy ngỡ 
ngàng trước cồn cát mang màu cam đặc 
biệt như màu đất đỏ bazan. 

 

Tiếp đó, một khung cảnh tráng lệ 
hiện ra trước mặt mọi người với những 
cột cát xen lẫn màu trắng và đỏ cam sừng 
sững như những thạch nhũ đá men theo 

S 
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vách núi. Có hàng trăm nhũ cát lô nhô 
chĩa thẳng lên trời như đỉnh những tòa lâu 
đài trong truyện cổ tích. 

Theo người dân địa phương, những 
thạch nhũ cát này được tạo thành hoàn 
toàn tự nhiên. Cát bị mưa gió bào mòn 
kiến tạo những hình thù kì lạ. Tuy nhiên, 
chúng lại có độ kết dính khá cao nên 
không hề bị sụp đổ, trừ khi có gió bão hay 
tác động từ con người. 

 

 

Mỗi một thời điểm, nhũ cát ở đây lại 
có một hình thù khác nhau, tạo nên sự 
mới lạ, độc đáo mà không phải ai cũng có 
cơ hội được chiêm ngưỡng. Chị Phan Lê 
Hoa (du khách tới từ TP Hồ Chí Minh) cho 
biết chị từng tới Mũi Né 3 lần để du lịch và 
lần nào cũng ghé chơi Suối Tiên. “Tôi 
thích không gian như hư ảo ở nơi đây. 
Chưa đến sẽ không biết là lại tồn tại một 

nơi đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh như 
thế này trên hạ giới”. 

 

Còn anh David (du khách 
Phillippines) lần đầu tiên tới Mũi Né du lịch 
cũng chia sẻ: “Tôi thích nơi này lắm. 
Không mất phí tham quan mà lại được 
đến cõi tiên”. 

 

Thong thả men theo dòng suối đỏ 
cam, du khách có thể đi hết quãng đường 
chừng 4km để bắt gặp điểm cuối của 
thắng cảnh là con thác nhỏ. Từ đây bạn 
có thể quay ngược về đường cũ hoặc tiếp 
tục khám phá các triền cát dọc trên núi. 

Hệ động thực vật phong phú ở thắng 
cảnh này cũng là điều khiến nhiều người 
thích thú. Ở đây, bạn có thể ngỡ ngàng 
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khi bắt gặp cả vạt cỏ 4 lá, loài cỏ tượng 
trưng cho sự may mắn ít khi được nhìn 
thấy. Hay những tán cây cao rộng xòe ra 
tạo một không gian tươi mới, thích hợp 
làm nền để ghi lại những bức ảnh đẹp. 

 

 

Đến Suối Tiên, mọi người có cảm 
giác như được rũ bỏ mọi muộn phiền 
trong cuộc sống để đắm chìm vào vẻ đẹp 
chốn tiên cảnh trên trần thế. Nếu có thời 
gian, bạn có thể dành cả ngày thong thả 
ngắm cảnh ở Suối Tiên rồi ghé làng chài 
cách đó chừng hơn 2 km thưởng thức hải 
sản tươi sống để kết thúc một ngày vui 
chơi trọn vẹn. 

Di chuyển tới Suối Tiên 

Từ trung tâm thành phố Phan Thiết 
bạn có thể thuê xe máy hoặc xe khách 
xuống Mũi Né. Tới cầu Rạng trên đường 
Huỳnh Thúc Kháng hỏi đường vào Suối 
Tiên. Nếu đi xe máy phí gửi xe là 10.000 
đồng. 

Lưu ý khi tham quan Suối Tiên 

Mang theo nước uống, đồ ăn nhẹ vì 
không có hàng quán bán trong thắng cảnh 
này. 

Về cơ bản nước suối chỉ ngập qua 
mắt cá chân. Tuy nhiên cũng có những 
đoạn nước chảy khá mạnh, có đá chắn 
ngang nên cần di chuyển thận trọng, tránh 
gặp tai nạn. 

Nên có túi chống nước cho điện 
thoại và các thiết bị điện tử tránh trường 
hợp rơi xuống nước. 

Bảo Bình // http://emdep.vn.- 2016 
(ngày 17 tháng 10) 

__________________________________ 

LIÊN HOAN VĂN HÓA ẨM THỰC BÌNH THUẬN 2016 

ình Thuận ngoài nổi tiếng với “Biển 
xanh, cát trắng, nắng vàng”, còn 
hấp dẫn du khách trong và ngoài 

nước bởi nét văn hoá ẩm thực biển phong 
phú. Chào mừng kỷ niệm 21 năm ngày Du 
lịch Bình Thuận (24/10/1995 – 
24/10/2016), Hiệp hội Du lịch tổ chức Liên 
hoan văn hóa ẩm thực Bình Thuận. Liên 
hoan chính thức khai mạc lúc 16h00 ngày 
21/10 tại Quảng trường Nguyễn Tất 
Thành Phan Thiết. 

 

(Hấp dẫn ẩm thực biển; Ảnh: Nguyên Vũ) 

B 
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Tham gia liên hoan lần này có 8 gian 
hàng ẩm thực đến từ các đơn vị kinh 
doanh trong ngành du lịch như Ocean 
Dunes Phan Thiết, Saigon Muine Resort, 
Mui Ne Bay Resort, Victoria Phan Thiết 

Resort, Bamboo Village Resort, siêu thị 
Coopmart Phan Thiết, khách sạn Cà Ty. 

Thùy Trâm // 
http://www.dulichbinhthuan.com.vn .- 

2016 (ngày 18 tháng 10)

__________________________________ 

KHU CẮM TRẠI MỚI CỰC CHẤT TRÊN BÃI BIỂN KÊ GÀ 
- BÌNH THUẬN  

 Glamping là địa điểm mới 
cực “chất” mà giá lại siêu rẻ 
cho những ai có ý định đi biển 

Kê Gà, Bình Thuận. 

 

  LU Glamping cách thành phố Phan 
Thiết khoảng 30km, nằm ở biển Kê Gà, 
Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Từ khu 
này có thể nhìn thấy ngọn Hải Đăng Kê 
Gà sừng sững giữa đất trời. Tuy đang 
trong quá trình hoàn thiện nhưng khu cắm 
trại nghỉ dưỡng vẫn là địa điểm “cực ổn” 
cho kì nghỉ dã ngoại. 

 

  Độc lạ nhất là Kén tổ ong giá 
100k/người/ngày. 1 Kén ở rất thoải mái và 

mát mẻ chứ không hề sợ bí hay nóng 
trong tiết trời mùa hè nóng nực. Tuy 
không nằm ở trung tâm khu cắm trại 
nhưng ở trên Kén cao nhất, bạn sẽ được 
tận hưởng không gian mát mẻ và tầm 
nhìn siêu đẹp. 

 

 Điểm nhấn khác ở LU Glamping là 
chiếc xe buýt xanh – vàng nằm ngay bờ 
biển như một công cụ bắt mắt cho các 
bạn “sống ảo” và làm thêm nhiệm vụ phát 
nhạc. 

 

  Ở LU cũng có những lều nhỏ ở 
được từ 2-3 người và lều lớn từ 8-10 
người, bên trong có quạt, giá 

LU 

http://vietq.vn/khu-cam-trai-beach-huts-khien-ban-muon-toi-binh-thuan-ngay-d103595.html
http://vietq.vn/khu-cam-trai-beach-huts-khien-ban-muon-toi-binh-thuan-ngay-d103595.html
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75k/người/ngày. Đây là vị trí ngắm bình 
minh “đắc địa” nhất vì khu vực lều nằm ở 
rìa, hướng mặt ra biển, sáng sớm chỉ cần 
mở mắt, chui ra khỏi lều là bạn đã có thể 
hít hà mùi biển và thu gọn trong tầm mắt 
khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. 

 

 Với phong cảnh vô cùng hữu tình, 
đến đây vừa nghỉ ngơi thoải mái, vừa 
tranh thủ chụp một bộ ảnh thì trên cả tuyệt 
vời!  

 

 

 Đến với LU Glamping, các bạn sẽ 
được trải nghiệm nhiều trò chơi thú vị như 
chèo thuyền đua, bắt cá bằng lưới, tìm 
kho báu, đua xe địa hình, ngắm hoàng 
hôn trên đỉnh hải đăng, đốt lửa nhảy múa 
đàn ca hát hò… 

 

Ngoài ra, khu nghỉ dưỡng LU 
Glamping còn có chỗ cắm trại để các bạn 
dựng lều nếu đi theo nhóm đông. 

   Trần Huyền // http://vietq.vn.- 2016 
(ngày 13 tháng 10) 

__________________________________ 

ĐIỂM ĐẸP, MÓN NGON KHÔNG THỂ BỎ QUA KHI ĐẾN 
MŨI NÉ 

ũi Né là một địa điểm du lịch nổi 
tiếng của Phan Thiết. Nơi đây 
khiến du khách phải nhớ thương 

với vẻ đẹp của những bờ cát trắng trải 
dài, biển xanh và hàng dừa cong vút. Đến 
Mũi Né, bạn không chỉ được ngắm cảnh 
đẹp mà còn có thể thưởng thức vô vàn 
những món ăn hấp dẫn. 

ĐỊA DANH DU LỊCH MŨI NÉ 

Bãi đá Hòn Rơm 

Nằm trong khu phức hợp bãi tắm 
của Hòn Rơm, nơi đây có sức hấp dẫn đối 
với du khách bởi nhiều tảng đá có hình 
thù kỳ lạ nằm đối diện với biển. 

M 
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Vẻ đẹp thanh bình của Hòn Rơm 

Đặc biệt, màu sắc trên đảo thay đổi 
theo từng mùa. Mùa mưa, cả ngọn núi 
được bao phủ bởi màu xanh rì của thiên 
nhiên. Đến mùa nắng, khắp nơi được 
nhuộm một màu vàng úa, nhìn từ xa, 
người ta dễ liên tưởng tới một ụ rơm 
khổng lồ. 

 

Hoàng hôn trên Hòn Rơm 

Nước ở bãi Hòn Rơm xanh trong 
vắt, sóng êm, không có đá ngầm. Vào mỗi 
buổi sáng hoặc buổi chiều, người ta có 
thể ngồi ngắm bình minh hay hoàng hôn, 
vào buổi tối có thể nhìn trăng lên hay tổ 
chức lửa trại. 

Suối Tiên 

Được khách du lịch Mũi Né ưu ái gọi 
với cái tên “Bồng lai tiên cảnh”, Suối Tiên 
là một khe nước nhỏ nằm bên cạnh Hòn 
Rơm có thung lũng cát rất đẹp. Với cảnh 
quan nguyên sơ, chưa có bàn tay của con 
người tác động, bên cạnh suối có những 

đồi nhũ đá tự nhiên màu đỏ và trắng, tạo 
nên những hang động độc đáo và lạ mắt. 

Dọc theo con suối, có nhiều lối dẫn 
lên đồi cát. Bạn có thể men theo đó để 
ngắm nhìn toàn cảnh suối Tiên từ trên 
cao. Một bên là hàng dừa xanh bát ngát, 
bên kia bức tường cát sừng sững hai 
màu. 

 

 

Vào mùa hè, Suối Tiên khoe sắc với 
hàng dừa xanh mát cùng hoa lục bình tô 
điểm. Xuân đến, hoa bưởi, hoa chanh 
mọc bên bờ suối lan tỏa hương thơm 
khiến lữ khách phải dừng chân hít hà theo 
gió thoảng. 

Đồi cát vàng 
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Đồi cát vàng được xem là biểu 
tượng của du lịch Mũi Né, trải dài từ Bình 
Thuận đến Ninh Thuận. Bao trùm nơi đây 
là sự kết hợp giữa màu mỏ sắt cũ hòa với 
màu vàng của cát, tạo nên không gian vô 
cùng độc đáo. 

Do sự bào mòn của gió, hình dạng 
của những tầng cát luôn có sự thay đổi. 
Chính điều này khiến bãi cát nơi đây trở 
thành địa điểm chụp ảnh của nhiều nhiếp 
ảnh gia. Tham quan đồi cát nổi tiếng và 
thử thách với màn trượt cát mạo hiểm là 
trải nghiệm bạn không thể bỏ lỡ khi đến 
Mũi Né. 

Bàu Trắng 

Giữa mênh mông biển trời Phan 
Thiết, Bàu Trắng khác biệt khi là hồ nước 
ngọt duy nhất của vùng. Nơi đây vốn là 
một hồ lớn, sau đó được đắp đập cát 
ngăn đôi tạo thành 2 bàu là Bàu Ông và 
Bàu Bà. 

 

Nét hoang sơ và mộc mạc nơi đây thu hút 
những người mê cái đẹp tìm đến để sáng tác 
nghệ thuật. 

Leo lên những triền cát cao, cảnh 
đẹp nơi đây sẽ khiến du khách ngỡ ngàng 
bởi biển hồ lấp lánh ánh bạc dưới mặt trời 
rực rỡ. Xen vào đó, những cánh sen hồng 
thấp thoáng sau chiếc lá xanh tạo nên một 
khung cảnh thiên nhiên thơ mộng. Hệ sinh 
vật ở Bàu Trắng rất phong phú, có nhiều 
loại cá nước ngọt: cá rô, cá lóc, cá trê, cá 
trắm cỏ… 

Du khách đến Bàu Sen có thể thuê 
xuồng của ngư dân ven vùng dạo chơi, đi 

dạo trên những triền cát, ngắm cảnh trên 
hồ hay câu cá trong những chiếc chòi 
nhỏ. Cạnh đó là một rừng dương mát 
rượi, có thể mắc võng, thong thả nghỉ 
ngơi dưới tán lá cùng làn gió vi vu. Còn 
cảm giác mạnh hơn hãy thử trò trượt cát 
hay chạy xe địa hình trên cát thú vị. 

Tháp Chàm – Pô Sah Inư 

Nằm trên đồi Bà Nài, cách thành phố 
Phan Thiết khoảng 7km, Tháp Chàm là 
một nhóm di tích các đền tháp còn sót lại 
của Vương Quốc Chăm Pa xưa. Tuy có 
kiến trúc vừa nhỏ nhưng di tích này được 
chắt lọc tinh hoa từ kiến trúc và nghệ 
thuật của của người Chăm. 

 

Tháp Chàm – Pô Sah Inư 

Nơi đây có vẻ đẹp vô cùng uy 
nghiêm và kỳ bí, là điểm tham quan hấp 
dẫn của du lịch Mũi Né nói riêng và du lịch 
Bình Thuận nói chung. Cụm tháp do 
người Chăm xây dựng cuối thế kỷ VIII, 
thờ thần Shiva - vị Thần được người 
Chăm tôn sùng. Ngoài ba tháp, ở đây còn 
có đền thờ, nhưng đã bị vùi lấp trong lòng 
đất suốt 300 năm. Trong lòng ngôi tháp 
chính còn bệ thờ Linga-Yoni, một biểu 
tượng sinh tồn của thần Shiva. 

Tháp Pô Sah Inư cũng là địa điểm 
thích hợp để bạn thả mình vào không gian 
thoáng đãng, ngắm nhìn mặt trời lặn hoặc 
phóng tầm mắt chiêm ngưỡng khung cảnh 
toàn bộ thành phố lên đèn. 
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ĐẶC SẢN MŨI NÉ 

Bánh quai vạc 

Thoạt nhìn, bánh quai vạc có vẻ 
giống bánh bột lọc, nhưng thực chất nó lại 
được làm từ bột mỳ với phần nhân là tôm 
và thịt ba chỉ xào tiêu cay. Khi ăn sẽ rắc 
thêm chút hành lá và tóp mỡ lên trên, rồi 
chấm vào nước mắm chua ngọt và rất cay 
của Mũi Né. 

 

Ngay từ miếng đầu tiên, bạn đã bị 
cuốn hút ngay bởi lớp vỏ bánh mỏng mà 
cực dẻo mềm, nhân bánh thơm và rất 
đậm đà, nhất là nước chấm ngon đến nỗi 
vừa chấm vừa húp. 

Cá lóc chiên xù cuốn bánh tráng 

Nếu du lịch Mũi Né mà lại bỏ qua 
món cá lóc chiên xù cuốn bánh tráng thì 
thật đáng tiếc. Trên thực tế, du khách có 
thể tìm thấy và thưởng thức cá lóc chiên 
xù ở bất kỳ vùng biển nào, nhưng ít ai biết 
rằng Mũi Né mới là nơi khai sinh ra món 
ăn bình dị này. 

 

Tuy được gọi là cá lóc chiên xù 
nhưng món này lại không hề sử dụng bất 
kỳ một loại bột chiên xù nào, mà khi sơ 
chế người đầu bếp sẽ để nguyên vẩy cá 
mà không cạo đi như cách chế biến thông 
thường. Sau đó, thả nguyên con cá lóc 
vào chảo dầu nóng già, khi cá chín cả 
phần đuôi và vẩy sẽ cùng xù lên, vì thế 
mới được gọi là cá lóc chiên xù 

Bạn nên thưởng thức món cá lóc 
chiên xù này khi còn nóng cùng bánh 
tráng, bún, rau sống, chuối chát, khế chua 
và nước chấm đậu phộng cay. 

Gỏi cá mai 

Để làm ra được món gỏi cá mai 
ngon, hấp dẫn và không tanh, người chế 
biến phải chọn những con cá mai to, mập 
và tươi. Khi chế biến sẽ đánh sạch vảy, 
bỏ đầu, đuôi, và rút xương; sau đó cho 
vào nước đá để thịt cá được chắc và giòn 
hơn, khi nào ăn sẽ đem làm tái bằng nước 
cốt chanh. 

 

Cuối cùng là dùng nhiều loại nguyên 
liệu để bóp gỏi như: cà rốt, hành tây, húng 
lủi, rau răm, ớt, tỏi, đậu phộng…Sự hòa 
quyện của tất cả các nguyên liệu cùng 
nước chấm đậu phộng đặc biệt sẽ làm 
bạn không thể nào quên hương vị tuyệt 
vời của món gỏi cá mai Mũi Né này. 

Hoàng Ngọc // 
http://www/dantri.com.vn.- 2016  

(ngày 20 tháng 10) 
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BỎ TÚI NHỮNG ĐIỂM DU LỊCH HOT NHẤT KHI ĐẾN 
PHAN THIẾT  

han Thiết có rất nhiều địa danh du 
lịch hấp dẫn mà bạn không nên bỏ 
qua khi vi vu đến đây. 

1. Đồi cát Mũi Né 

 

Đồi cát Mũi Né khá thu hút còn chính 
bởi cảnh quan nơi đây. Nét đẹp của đồi 
cát bay hòa quyện cùng nét đẹp của biển 
trời Mũi Né, tạo nên một khung cảnh mà 
chỉ ở Mũi Né người ta mới tìm được nét 
đẹp rực rỡ đến vậy. Hình ảnh của đồi cát 
vào lúc mặt trời lên cũng đã khiến biết bao 
con tim mê du lịch phải ngỡ ngàng vì sự 
nên thơ nhưng không kém phần hoang vu 
hay hùng vĩ ấy. 

 

 Đồi cát còn có tên là đồi cát Bay, 
bởi hình dáng thay đổi liên tục theo từng 
ngày, từng giờ. Hầu hết các bạn từng đi 
du lịch Bình thuận đều có ảnh lưu niệm ở 
đây. 

 2. Bàu Trắng 

Bàu Trắng là một hồ nước ngọt cách 
thành phố Phan Thiết khoảng 62 km về 
hướng Đông Bắc, là hồ nước ngọt duy 
nhất thuộc xã Bình Nhơn, huyện Hòa Đa, 
tỉnh Bình Thuận, nay thuộc nhất thuộc 
thôn Hồng Lâm, xã Hoà Thắng, huyện 
Bắc Bình (trước đây là thôn Hồng Lâm, xã 
Hòa Thắng, huyện Bắc Bình). 

 

 Bàu Trắng xuất hiện giữa cái màu 
hoang sơ của đồi cát Phan Thiết và chính 
bàu Trắng đã khiến màu hoang sơ ấy trở 
nên tươi mát hơn và không có nét úa tàn. 
Du khách khi đến bàu Trắng có thể thuê 
một chiếc thuyền nhỏ của ngư dân để tự 
thưởng cho mình một cuộc hành trình trải 
nghiệm và câu cá trong lòng hồ nhé! 

 3. Đảo Phú Quý 

 

 Cách trung tâm thành phố Phan 
Thiết khoảng 120km, đảo Phú Quý - hòn 
đảo xinh đẹp của mảnh đất Phan Thiết là 
điểm đến tiếp theo mà bạn phải ghé trong 
cuộc hành trình chinh phục vùng đất Phan 
Thiết - Bình Thuận. Cuộc hành trình trên 

P 
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đảo Phú Quý nếu di chuyển bằng xe máy 
chắc hẳn sẽ là chuyến đi tuyệt vời nhất vì 
bạn có thể chủ động khám phá hết mọi 
ngóc ngách trên đảo. 

 

 Đảo Phú Quý đặc biệt có khá nhiều 
trải nghiệm mà du khách nên thử qua. 
Chẳng hạn như ngắm hoàng hôn ở đảo 
Phú Quý là trải nghiệm có thể làm cho du 
khách sẽ phải động lòng. Bạn có thể lên 
đỉnh chùa Linh Sơn, đảo Phú Quý để có 
một cái nhìn bao quát về khung cảnh biển 
rộng bao la, mây trời trùng điệp nơi vùng 
đảo nên thơ này. Không chỉ được ngắm 
cảnh biển tuyệt đẹp, du khách còn có thể 
thưởng thức món cua Huỳnh Đế “sang 
chảnh” nhưng với giá rẻ nhất, chỉ khoảng 
từ 350.000 - 400.000đồng/ 1kg, còn gì 
tuyệt bằng nhỉ? 

4. Trường Dục Thanh 

 

Dục Thanh Học hiệu (viết tắt của: 
Giáo Dục Thanh Thiếu Niên) là một ngôi 
trường do các sĩ phu yêu nước ở Phan 
Thiết, tỉnh Bình Thuận sáng lập vào năm 
1907 để hưởng ứng phong trào Duy Tân 
do Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp và 

Huỳnh Thúc Kháng khởi xướng tại Trung 
Kỳ. Đây cũng là ngôi trường mà Nguyễn 
Tất Thành (sau này là Hồ Chí Minh) đã 
dừng chân dạy học một thời gian trước 
khi vào Sài Gòn trong chuyến xuất ngoại. 

  Ngôi trường Dục Thanh còn ghi 
dấu quãng thời gian chủ tịch Hồ Chí Minh 
dừng chân dạy học trước khi vào Sài Gòn. 
Ngày nay trong khu trường Dục Thanh 
còn giữ lại được gần như nguyên vẹn 
những kỷ vật cách đây gần ngót thế kỷ.  

 5. Hải đăng Kê Gà 

Hải đăng Kê Gà (hoặc Khe Gà) ở 
mũi Kê Gà, thuộc xã Tân Thành, huyện 
Hàm Thuận Nam (trước thuộc huyện Hàm 
Tân), tỉnh Bình Thuận. Đây là một ngọn 
tháp cao thắp đèn dùng cho tàu thuyền 
giao thông trong khu vực, và đã được 
trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác nhận 
là ngọn hải đăng cao nhất và cổ xưa nhất 
Việt Nam. 

 

 6. Bãi Rạng 

Bãi Rạng hay biển Rạng là bãi tắm 
đẹp nhất của TP. Phan Thiết. Bãi Rạng 
cách trung tâm thành phố khoảng 15 km 
về phía Bắc. Nơi đây cũng khá nhiều 
khách sạn và resort cho các du khách lựa 
chọn để thỏa mình vào làn nước trong 
xanh nơi đây. 

 7. Hòn Rơm 

Hòn Rơm là tên một núi nhỏ vẫn còn 
hoang sơ nằm tại ấp Long Sơn, phường 
Mũi Né, TP. Phan Thiết. Tại đây, nước 
xanh trong vắt, sóng êm, không có đá 
ngầm. Vào mỗi buổi sáng hoặc buổi 
chiều, bạn có thể ngồi ngắm bình minh 
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hay hoàng hôn; vào buổi tối nhìn trăng lên 
hay tổ chức lửa trại. Ở Hòn Rơm, cụm bãi 
tắm có rất nhiều khu như: Hòn Rơm 1, 
Hòn Rơm 2, Thùy Trang…Đây là địa điểm 
rất thích hợp cho các nhóm bạn và gia 
đình đi nghỉ dưỡng. 

 

 8. Tháp Pô Sah Inư 

Tháp Chàm Pô Sah Inư là một nhóm 
di tích còn sót lại của Vương quốc Chăm 
Pa xưa. Tháp có phong cách kiến trúc 
Hòa Lai – một trong những phong cách 
nghệ thuật cổ của Chămpa, nằm trên đồi 
Bà Nài, thuộc phường Phú Hài, cách trung 

tâm thành phố Phan Thiết 7 km về hướng 
Đông-Bắc. Đây được xem như những dấu 
tích lịch sử và dấu chân của người Chăm 
Pa trên mảnh đất Bình Thuận này. Đây là 
một trong những cụm tháp Chàm cổ nhất 
còn tương đối nguyên vẹn. Gần khu tháp 
Chàm là địa danh lầu Ông Hoàng nổi 
tiếng, gắn liền với nhà thơ Hàn Mặc Tử và 
mối tình với người đẹp Mộng Cầm. 

 

 Trần Huyền // http://vietq.vn.- 2016 
(ngày 6 tháng 10)

__________________________________ 

BÌNH THUẬN SẮP CÓ CÔNG VIÊN TƯỢNG CÁT 
FORGOTTEN LAND 

ây là công viên tượng cát quy mô 
lớn đầu tiên được triển khai tại 
Bình Thuận nhằm tạo thêm sản 

phẩm mới phục vụ du lịch. 

 

Bình Thuận sắp có công viên tượng cát 
Forgotten Land. Ảnh: TTXVN 

Công ty Nghệ Thuật Cát Việt vừa bắt 
đầu triển khai dự án Công viên tượng cát “ 
Forgotten Land ” tại thành phố Phan Thiết 
(Bình Thuận). 

Tượng cát tại công viên “ Forgotten 
Land ” được làm từ 100% cát tự nhiên và 
nước. Những nhà điêu khắc chuyên 
nghiệp đến từ 12 quốc gia trên thế giới sẽ 
điêu khắc những khối cát khổng lồ thành 
các tác phẩm nghệ thuật sống động trên 
diện tích khoảng 1,3 ha.  

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Công ty 
Nghệ thuật Cát Việt cho biết: Dự án công 
viên tượng cát tại Phan Thiết mang chủ 
đề: cổ tích và truyền thuyết Việt Nam cùng 
thế giới.  

Đ 
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Công ty sẽ tạo ra các bức tượng thể 
hiện những câu chuyện cổ tích và truyền 
thuyết nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới. 
Với chủ đề này, các tượng cát sẽ đem lại 
cho người dân và du khách sự giao thoa 
của hai nền văn hóa thuần Việt và văn 
hóa phương Tây qua những câu chuyện 
kể lại. 

Những nét tương đồng và những nét 
độc đáo cũng được khắc họa qua những 
bức tượng điêu khắc cát được sáng tạo ra 
từ bàn tay đầy nhiệt huyết các nghệ nhân 
trên thế giới.  

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận cho biết: Tỉnh sẵn 
sàng hỗ trợ hết mình trong khuôn khổ của 
pháp luật để giúp Công ty Cát Việt và dự 
án Công viên Tượng cát thành công tốt 
đẹp.  

Hy vọng với chủ đề “Cổ tích và thần 
thoại của Việt Nam cùng thế giới” bằng 
những mô hình tượng cát đơn sơ nhưng 
đầy tính nghệ thuật sẽ góp phần thu hút 

du khách và trở thành một điểm đến ấn 
tượng của Bình Thuận trong thời gian tới.  

Nghệ nhân điêu khắc, bà Marielle 
Heessels (Hà Lan) cho biết: Đây là lần 
đầu tiên bà đến với Việt Nam . Con người 
và thiên nhiên ở đây tạo hứng thú để bà 
sáng tác. Bà muốn thể hiện thật nhiều câu 
chuyện cổ tích trên cát. Hy vọng những 
tác phẩm điêu khắc từ cát lần này sẽ tạo 
nên sự thích thú cho du khách cũng như 
người dân địa phương.  

Từ nay đến 30/9/2016, bức tượng 
cát đầu tiên sẽ được hoàn thành bởi ba 
nghệ nhân là ông Leonardo Ugolini (đến 
từ nước Ý), ông Enguerrand David (đến 
từ nước Bỉ) và bà Marielle Heessels (đến 
từ nước Hà Lan).  

Tổng thể khối tượng cát đầu tiên này 
cao khoảng 3m, rộng 5m và dài 10m. Dự 
kiến công viên sẽ hoàn thành và mở cửa 
vào cuối tháng 1/2017./.  

Hồng Hiếu // http://bnews.vn.- 2016 
(ngày 7 tháng 10) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN ĐÓN 3,18 TRIỆU LƯỢT KHÁCH 
TRONG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 

hông tin từ Cục Thống kê Bình 
Thuận, trong 9 tháng đầu năm 2016, 
hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh 

tiếp tục phát triển, đáp ứng được nhu cầu 
ngày càng cao của du khách trong nước 
và quốc tế, các chỉ tiêu du lịch đều tăng so 
với cùng kỳ năm 2015. 

 

(Du khách quốc tế tại khu du lịch Hàm Tiến - 
Mũi Né; Ảnh: Nguyên Vũ) 

Cụ thể, dự ước trong 9 tháng lượt 
khách đến lưu trú đạt khoảng 3,18 triệu 
lượt khách, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 
2015, trong đó khách quốc tế đạt 372 
ngàn lượt, khách; tăng 13,1%; doanh thu 
du lịch 9 tháng ước đạt 6.428,7 tỷ đồng, 
tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước. 
Công tác quy hoạch du lịch và thu hút đầu 
tư được tiếp tục chú trọng. Trong 9 tháng 
năm 2016, có 01 dự án chấp thuận đầu 
tư, luỹ kế trên địa bàn bàn toàn tỉnh có 
389 dự án du lịch được chấp thuận đầu 
tư  với tổng diện tích đất cấp là: 6.178ha 
và tổng vốn đăng ký đầu tư là 53.959 tỷ 
đồng, trong đó, có 24 dự án đầu tư nước 
ngoài, với tổng diện tích đất cấp là 2.153 
ha và tổng vốn đăng ký là 21.236 tỷ đồng. 

Nổi bật nhất trong 9 tháng đầu năm 
là công tác xúc tiến, quảng bá du lịch. 
Ngành du lịch đã vận động doanh nghiệp 
tham gia các Ngày hội, Liên hoan, Hội thi, 

T 
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Hội chợ du lịch trong nước và quốc tế 
như: chương trình xúc tiến du lịch tại Hội 
chợ ITB Đức và chương trình xúc tiến du 
lịch tại thành phố Praha (Cộng hòa Séc), 
Ngày hội Du lịch TPHCM, Hội chợ Du lịch 
quốc tế ITE HCMC, năm Du lịch quốc gia 
2016 tại Phú Quốc - Kiên Giang, Hội chợ 
Du lịch quốc tế Đà Nẵng… Bên cạnh đó, 
Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch đã 
phát hành 2.300 tập gấp giới thiệu thông 
tin du lịch và các sự kiện, lễ hội lớn trong 
năm 2016; lắp đặt 01 trụ xoay thông tin du 
lịch, 25 pano và dán 10 áp phích thông 
báo đường dây nóng hỗ trợ du khách trên 
địa bàn thành phố Phan Thiết; thực hiện 
1.000 folder, 1.000 túi giấy, 200 huy hiệu, 
100 biểu trưng logo, 500 đĩa phim du lịch. 

Với công tác thông tin hỗ trợ du 
khách, Trung tâm Thông tin xúc tiến du 
lịch tỉnh đã phát hành 2.300 tập gấp giới 
thiệu thông tin du lịch và các sự kiện, lễ 
hội lớn; lắp đặt 01 trụ xoay thông tin du 
lịch tại đồi cát Mũi Né, 25 pano và dán 10 
áp phích thông báo đường dây nóng hỗ 
trợ du khách trên địa bàn Phan Thiết. 
Ngoài ra, còn tiếp nhận 130 cuộc gọi của 
du khách đến đường dây nóng hỗ trợ du 
khách, qua đó tư vấn, cung cấp các ấn 
phẩm, tài liệu giới thiệu các địa chỉ tham 
quan du lịch trong tỉnh cho du khách. 

Nguyên Vũ / Văn hóa.- 2016.- Số 2843 
(ngày 30 tháng 9).- Tr. 6 

__________________________________ 

CHÁN ĐI BIỂN, HÃY ĐẾN LÀNG NGHỀ 

uyện Bắc Bình cách TP. Phan 
Thiết không xa chính là một lựa 
chọn cho những ai muốn đến nông 

thôn tìm hiểu về những làng nghề lâu đời 
của tỉnh Bình Thuận.  

Nếu đã sớm quen thuộc với những 
địa điểm du lịch quá nổi tiếng ở Phan 
Thiết, thì huyện Bắc Bình cách TP. Phan 
Thiết không xa chính là một lựa chọn cho 
những ai muốn đến nông thôn tìm hiểu về 
những làng nghề lâu đời của tỉnh Bình 
Thuận. Bình Thuận có nhiều làng nghề, 
nhưng dường như đã bị ánh hào quang 
của những bãi biển, khu du lịch che lấp. 
Đến Bắc Bình, bạn có thể ghé thăm hai 
làng nghề ở đây – làng gốm xóm Gọ và 
bánh tráng Chợ Lầu.  

Làng gốm gia truyền xóm Gọ  

Xóm Gọ, còn gọi là xóm Nồi (tiếng 
Chăm là Play Gok), nằm ở làng Chăm Trì 
Đức, xã Phan Hiệp, Phan Điền, huyện 
Bắc Bình. Đến đây, du khách sẽ được 
chứng kiến cách làm gốm theo phương 
pháp cổ truyền đã có hàng trăm năm 
trước, xem các công đoạn nhào đất, tạo 
hình các loại sản phẩm nồi, lò đốt…của 
người thợ.  

Xóm nằm khuất sau con lộ lao xao 
xe cộ. Những con đường vào xóm rất nhỏ 
và nếu không có người chỉ đường, chưa 
chắc bạn có thể tìm ra địa chỉ lừng danh 
đó. 

 

Những sản phẩm độc đáo của láng gốm xóm 
Gọ.   

Xóm làm gốm đã được nghìn năm, 
đời này nối tiếp đời kia, nhưng chỉ những 
người con gái nơi đây khi lớn lên mới tập 
tành nhồi đất, còn đàn ông thì chuyên 
trách việc lấy đất, nhào trộn. Đất nguyên 
liệu được lấy ở Xuân Quang. Đất sét nơi 
đây không cần sàng sảy, chỉ cần đập 

H 
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nhuyễn ra, khi trộn với nước là thành màu 
đỏ hồng.  

Nghề làm gốm ở xóm Gọ mang tính 
“gia truyền”, con cái học từ cha mẹ. Có 
nhà từ già đến trẻ chỉ làm gốm, ban đầu là 
các sản phẩm truyền thống như nồi, trách, 
dụ, khạp, lu, chậu, mái, hỏa lò, khuôn 
bánh căn, ống nhổ trầu, sau đó là các sản 
phẩm mỹ nghệ theo nhu cầu của thị 
trường.  

Trước sân, sau hè của mỗi nhà ở 
xóm Gọ luôn rộn ràng cảnh làm gốm. Đất 
để làm ra sản phẩm được lấy tận mỏ đất 
ở sông Phan, sau đó thuê xe chở về để 
sử dụng từ từ. 

 

Nghệ nhân tạo hình cho sản phẩm trên chiến 
bàn tròn.   

Việc tạo hình cho sản phẩm còn giữ 
nguyện vẹn cho tới ngày nay với chiếc 
bàn tròn nhỏ để tạo hình cho các sản 
phẩm gốm được đóng cố định, người thợ 
đi vòng quanh cái bàn để hình dáng của 
sản phẩm theo như ý của mình. Sau khi 
hoàn thiện xong phần tạo hình, người thợ 
đi vòng dùng thanh tre nhỏ uốn cong để 
gọt bớt những chỗ dư thừa trên sản 
phẩm. Gốm làm xong được thoa lên một 
lớp nước đất sét gọi là “thổ hoàng” để 
màu gốm sau khi nung đẹp hơn.  

Sau đó, tất cả sản phẩm được tập 
trung ở bãi đất trống cạnh làng, phơi nắng 
cho khô rồi gom lại, chất rơm rạ và củi bọc 
quanh, một lớp gốm xen một lớp củi, nổi 
lửa lên, đốt qua đêm. Gốm của nhà nào 
thì đánh ký hiệu trên sản phẩm, sau khi 
lửa tắt, gốm nguội thì của ai nhà ấy đem 
về. Cách đốt theo kiểu ủ lửa tạo ra màu 

gốm lấm tấm vết đen rất độc đáo. Để tạo 
những vết đen loang lổ thẩm mỹ ấy, khi 
gốm còn nóng, người ta rảy lên bề mặt 
sản phẩm loại nước chế bằng quả dông, 
quả thị.  

Trước sự phát triển của cuộc sống 
và nhu cầu tiêu thụ gốm trang trí, nhiều 
họa sĩ đã đến xóm Gọ, tạo dáng gốm, đặt 
hàng. Bán chạy nhất là các sản phẩm 
bình mẹ bồng con, bình trang trí hoa văn, 
tượng Chăm hoặc các loại sản phẩm gốm 
gia dụng. Trong những cuộc trưng bày tại 
các hội chợ, gốm Gọ bán rất chạy, thường 
thì các nghệ nhân đến tận nơi biểu diễn 
cách tạo sản phẩm.  

Thoát ra khỏi không gian làng quê, 
gốm Gọ đã theo chân du khách có mặt tại 
nhiều quốc gia. Năm 1996, có ba người 
phụ nữ làm gốm ở xóm này được mời 
sang Nhật trình diễn. Không chỉ đem 
những mặt hàng gốm đất nung Chăm đi 
trưng bày ở xứ người, họ còn giới thiệu và 
dạy nghề làm gốm.  

Bánh tráng chợ Lầu 

 

Bánh tráng chợ Lầu nổi tiếng lâu đời bởi 
hương vị đặc biệt. 

Là một trong những đặc sản tại Phan 
Thiết nhưng ít được biết đến, Bánh tráng 
Chợ Lầu là sản vật của Bình Thuận song 
đôi lúc những chuyến du ngoại nơi biển 
xanh cát vàng đã làm mờ nhạt điểm tham 
quan này. Nằm ở Bắc Bình, Chợ Lầu 
được xem như làng nghề làm bánh tráng 
gia truyền nhiều tuổi với những tấm bánh 
tráng thật thơm ngon.  

Bánh tráng Chợ Lầu có hai loại gồm 
bánh tráng mỏng để cuốn và bánh tráng 
dày rất nhiều mè để nướng. Cũng được 
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làm từ bột gạo như bánh tráng ở bao vùng 
khác, nhưng bánh tráng Chợ Lầu mang 
hương vị quê hương rất riêng khiến bao 
người thử qua một lần đều không khỏi 
thổn thức. Thường bánh tráng mỏng của 
nơi này rất dẻo, dai và dễ cuốn ít bị rách 
không như bánh tráng mỏng ở nhiều nơi 
hơi bở, nên khi dùng để cuốn thường làm 
cái cuốn không đẹp vì vỏ bánh nứt hoặc 
rách.  

Những người làm bánh tráng ở Chợ 
Lầu đôi khi giải thích rất mộc mạc chân 
thành rằng, cũng chẳng có bí quyết nào 
lớn lao, vì khi pha bột, tráng bánh, mỗi 
khâu là một người phụ trách và làm rất 
cẩn thận. Với bánh tráng dày và có mè tuy 
đổ bánh dày hơn nhưng cũng phải thật 
khéo để bánh không được quá dày vì khi 
nướng lên rất dễ bị cứng. Từ khâu tráng 
bánh đến phơi cũng lại là những thao tác 
nhẹ nhàng cẩn thận. Bí quyết của người 
làm bánh Chợ Lầu được giải thích một 
cách giản dị như vậy, nhưng có lẽ không 
phải ai cũng có thể học theo dù nghe qua 
thật dễ.  

Đến tham quan làng nghề, du khách 
sẽ chứng kiến đôi tay thoăn thoắt của 

người thợ khi bánh tráng, lấy bánh từ 
khuôn hấp ra tấm phên để phơi thành 
từng dãy trước sân nhà. Du khách có thể 
thưởng thức vài miếng bánh tráng nướng 
thơm giòn bên lò than đỏ rực để cảm 
nhận hương vị ngọt ngào của bánh Tráng 
Chợ Lầu. Hương vị thơm ngon của những 
chiếc bánh tráng nơi đây luôn song hành 
với những vất vả và sự chịu thương chịu 
khó của người nông dân.  

Người dân Chợ Lầu còn giữ được 
nghề tráng bánh đến ngày nay, ngoài ý 
nghĩa tạo một việc làm có thu nhập tương 
đối ổn định, họ còn có một mục đích sâu 
xa hơn đó là gìn giữ cái nghề truyền thống 
của ông cha để lại.  

Thời gian tới, với sự giúp đỡ của 
chính quyền UBND tỉnh Bình Thuận trong 
việc khôi phục và phát triển các làng 
nghề, tin rằng làng gốm xóm Gọ và bánh 
tráng chợ Lầu sẽ còn phát triển hơn nữa, 
trở thành một trong những điểm đến níu 
chân khách du lịch.  

Bảo Phương // 
http://giadinhphapluat.vn.- 2016  

(ngày 20 tháng 10)

__________________________________ 

GHÉ THĂM NGHỀ LÀM NƯỚC MẮM PHAN THIẾT 

ếu ai đã một lần đến Bình Thuận, 
không thể không nhớ hương vị 
mặn nồng, thơm tho của nước 

mắm Phan Thiết.  

Nếu chỉ đến Phan Thiết để ngắm 
cảnh, nghỉ dưỡng, vài lần bạn sẽ cảm 
thấy chẳng còn gì khám phá. Bạn có thể 
làm mới chuyến đi của mình bằng việc 
tham quan làng nghề nước mắm nổi tiếng. 
Trên mâm cơm của các gia đình người 
Việt hay trong các nhà hàng, quán ăn ở 
Việt nam bao giờ cũng có chén nước 
mắm. Đã có thương hiệu nước mắm nổi 
tiếng như: nước mắm Phan Thiết, nước 
mắm Nha Trang, nước mắm Phú Quốc. 
Nếu ai đã một lần đến Bình Thuận, không 
thể không nhớ hương vị mặn nồng, thơm 
tho của nước mắm Phan Thiết.  

 
Nơi sản xuất nước mắm không cần máy móc 
hiện đại nhưng đòi hỏi phải có nhiều kinh 
nghiệm sản xuất nước mắm. 

Nghề làm nước mắm có từ xa xưa, 
thành một nghề truyền thống của Bình 
Thuận. Nói đến nước mắm Bình Thuận, 
không những người trong nước mà cả 
nước ngoài cũng biết hương vị đặc biệt 
thơm ngon đậm đà của nó trong mỗi bữa 

N 
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ăn hàng ngày. Nhờ kỹ nghệ làm nước 
mắm phát đạt mà đời sống ngư dân Bình 
Thuận no đủ. Một nghề không cần có máy 
móc gì nhưng đòi hỏi phải nhiều kinh 
nghiệm mới sản xuất được nước mắm 
thơm ngon. 

Nguyên liệu để làm nước mắm là 
những con cá cơm, cá nục nhỏ nhắn, tươi 
nguyên, những người làm nước mắm đã 
ủ mắm trong lu khạp và đem phơi ngoài 
trời. Có lẽ nhờ cái nắng gió của xứ này đã 
mang lại hương vị thơm ngon đậm đà của 
nước mắm Phan Thiết nổi danh cả trăm 
năm nay. 

 
Những mẻ cá cơm tươi vào mùa đảm bảo cho 
nước mắm có độ đạm cao nhất.   

Nước mắm Phan Thiết chủ yếu 
được làm từ cá cơm. Có nhiều loại cá 
cơm như cá cơm sọc tiêu, cơm than, cơm 
đỏ, sọc phấn, phấn chì, cơm lép... nhưng 
ngon nhất là cá cơm than và sọc tiêu. Cá 
cơm, xuất hiện từ tháng tư cho đến tháng 
tám âm lịch, là loại cá nhỏ, con to chỉ bằng 
ngón tay út hay bằng chiếc đũa nhưng 
phân rã thành mắm nhanh, nên thời gian 
thành nước mắm cũng ngắn. Tuy nhiên, 
nhiều nhà làm nước mắm lâu năm cho 
biết chất lượng còn phụ thuộc vào thời 
gian đánh bắt cá, nhất là cá tháng tám, 
con nào cũng đều béo mập thì nước mắm 
mới ngon và đạt độ đạm cao nhất. 

Dụng cụ sản xuất nước mắm rất đơn 
giản. Người ta dùng 3 loại thùng gỗ: thùng 
trổ, thùng phơi, thùng chứa. Các loại 
thùng này có kích thước khác nhau. 
Thùng nhỏ hơn gọi là thùng ba có sức 
chứa khoảng 4 tấn cá, thùng lớn hơn gọi 
là thùng tư có sức chứa từ 5 – 6 tấn cá, 
đường kính thùng khoảng 2,5m, chiều cao 
từ 2,5 – 3 m. Thùng muối cá, xuống 

ngang mặt đáy thùng có một lỗ lù để rút 
nước mắm. 

 
Thùng gỗ để sản xuất nước mắm. 

 Trước khi muối cá phải dọn thùng 
thật sạch, để khô ráo, lấy vỏ ốc, vỏ ken 
ken hay đá bạc để phía trong lỗ lù, đặt lên 
trên một chổi dành dành hình quạt, đắp 
sau là một lớp trấu đựng trong bao tải; 
sau cùng đắp một lớp muối hạt lên trên. 
Công việc này gọi là đắp lù.  

Nước mắm có thể phân loại thành: 
“nước bổi”, “nước đục” và “nước nhỉ”. 
Nước bổi là nước muối, rửa cá lúc cá còn 
tươi. Nước đục là nước bổi đã đi qua lớp 
cá đã muối, màu nước đục nhưng vị đã 
ngon. Nước ép, hay nước nhỉ, là nước 
đục đưa vào thùng mắm cái, đóng lù lại 
vài ba hôm rồi cho mắm rỉ ra từng giọt, 
phải mất mươi hôm mới lấy hết nước.  

Cá mua về, tùy theo loại cá, có loại 
muối cá tươi, có loại phải để ươn mới 
muối cho nước mắm thơm ngon. Tùy loại 
cá mà cho muối nhiều hay ít, thông 
thường 3 phần cá, 1 phần muối. Sau khi 
muối cá, đế ít nhất 3 ngày, mới rút lù, tháo 
nước. Nước này gọi là nước bổi. Lấy 
nước bổi ra, người ta trải lên mặt cá một 
lớp lá dừa, bên trên là một tấm vỉ tre có 
hai cây đòn buộc lại cùng đáy thùng cho 
thật chặt. Cá muối bị ép xuống, nước bổi 
chảy xuống lỗ trổ phía dưới. Khi thùng 
hứng đầy, người ta lại múc nước bổi đổ 
lên thùng cá, mỗi ngày ít nhất 2 lần. Chờ 
cá chín và thấm muối, thời gian này lâu 
hay mau còn tùy theo loại cá.  

Khi cá đã đến kỳ chín, người ta rút lù 
cho nước mắm chảy ra với một lỗ nhỏ, chỉ 
bằng chiếc đũa. Hứng dưới là một thùng 
trổ. Thùng đầy, múc đổ lên lại nhiều lần 
cho đến khi nước mắm chảy ra trong và 
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“cẩn” (không vẩn đục) là có thể dùng 
được. Nước này gọi là nước mắm nhất. 

Một thùng cá 4 tấn cho trung bình 
800 – 1.000 lít nước mắm này, sau khi lấy 
hết nước mắm nhất, lại qua một quá trình 
kéo nước long (đổ nước bổi vào thùng cá 
muối) để lấy nước nước mắm trong cá đã 
muối. Rút nước trong lần đầu gọi là long 
1, rồi đổ nước long vào, rút nước long ra, 
cứ thế kéo đến lần thứ 4 gọi là long tư. 
Lần này nếu nước bổi không đủ, thì người 
ta cho một lượng muối đổ vào thùng 
chứa, pha trộn để chế biến thành một loại 
nước mắm ăn 110 đạm.  

Một thùng cá chượp 4 tấn có thể cho 
trung bình khoảng 2.500 lít; nếu cho ra 
loại đạm cao thì lượng nước mắm sẽ ít đi. 
Mỗi lần rút, độ đạm càng giảm, nên để có 
sản phẩm có độ đạm đồng nhất bán ra thị 
trường, người ta phải đấu trộn các loại 
nước mắm có độ đạm khác nhau. Nước 
mắm lấy được cho vào thùng chứa để 
phân chất. Sau đó cho vào tĩn, chai, thùng 
để tiêu thụ.  

Thời kỳ vàng son của nước mắm 
Phan Thiết không phải đóng chai như bây 
giờ mà được vô trong những cái tĩn hình 
bánh ú. Thoạt đầu, tĩn có dung tích từ 2,7 
- 4 lít. Về sau cánh thợ lò thống nhất nung 
tĩn có dung tích 3,5 lít.  

Theo các cụ già lớn tuổi thì nước 
mắm vô tĩn hợp vệ sinh, hương vị và màu 
sắc được giữ nguyên vẹn ở bất kỳ thời tiết 
nào. Nước mắm vô tĩn để càng lâu lại 
càng ngon. Nước mắm tĩn được chất lên 
những chiếc ghe bầu theo cánh thương lái 
vào Nam ra Bắc với nhiều thương hiệu 
khác nhau, tạo nên danh tiếng của nước 
mắm Phan Thiết.  

Người ta đánh giá chất lượng nước 
mắm bằng cách ngửi, nếm hay ăn thử. 
Khác biệt chung nhất, dễ nhận thấy nhất 
của nước mắm Phan Thiết so với nước 
mắm Phú Quốc và các vùng khác là màu 
vàng rơm (nếu nguyên liệu là cá cơm) hay 
màu nâu nhạt (cá nục), trong sánh, có mùi 
thơm nồng và vị ngọt đậm do đạm cao.  

Khác biệt đó của nước mắm Phan 
Thiết được giải thích vì quá trình ủ chượp 
dưới trời nắng và gió - nhiệt độ trung bình 
cao, độ ẩm thấp tác động tích cực đến cơ 

chế lên men - điều mà khó có địa phương 
nào được ưu đãi như vùng cực Nam 
Trung bộ.  

Nghề làm nước mắm ở Bình Thuận 
là một nghề truyền thống, có kỹ thuật 
riêng đặc biệt mà không phải nơi nào 
cũng sản xuất được, và đã từ lâu, nước 
mắm Bình Thuận được sếp loại nhất nhì 
trong cả nước về chất lượng. Người Việt 
không thể nào thiếu nước mắm trong bữa 
ăn hàng ngày.  

Tại Phan Thiết hiện nay có những 
khu vực sản xuất nước mắm nổi tiếng 
như: Thanh Hải, Hàm Tiến, Mũi Né. Ngoài 
nước mắm, các loại mắm nêm, mắm tôm, 
mắm ruốc cũng không kém phần thơm 
ngon, mặn mà của vùng biển Phan Thiết – 
Bình Thuận.  

Nước mắm và nghề làm nước mắm 
gắn bó với người dân Phan Thiết từ 
những ngày đầu lập địa và đến tận bây 
giờ nó vẫn là một trong những nghề thủ 
công lâu đời nhất tại đây. Phổ biến đến 
độ, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những 
sân mắm, những thùng lều cao nghều trải 
dài… cảm nhận vị mặn chát của muối, 
hương đặc trưng của cá, mắm khi vừa 
bước đến ngưỡng cửa Phan Thiết, đặc 
biệt là những ngày mùa.  

Sau mỗi chuyến ghé thăm Phan 
Thiết, những chai nước mắm sóng sánh, 
thơm nức là món quà không thể thiếu mà 
bạn bè gần xa mang về. Tuy vậy, có một 
điều mà không phải du khách nào cũng 
biết đó là sẽ rất thú vị nếu bạn dành ít thời 
gian để tận mắt chứng kiến những sân 
mắm trải dài miên man, được quan sát, 
nghe lý giải về quy trình làm mắm và 
đương nhiên là nếm “tận gốc” hương vị 
ngon tuyệt.  

Mách nhỏ với bạn là người dân địa 
phương vô cùng thân thiện và hiếu khách 
vì vậy ngoài những xưởng sản xuất nước 
mắm được quy hoạch bài bản như Con cá 
vàng, Hiệp Thành, Minh Hoa, Yến Nhi… 
bạn đừng ngần ngại nếu muốn vào thăm 
sân mắm của các cơ sở sản xuất tư nhân, 
hay nhà dân.  

Bảo Phương // 
http://giadinhphapluat.vn.- 2016  

(ngày 24 tháng 10) 
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