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BÌNH THUẬN- VƯỢT KHÓ KHĂN ĐỂ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN 

ăm 2016, tỉnh Bình Thuận tập trung 
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh 
tế – xã hội trong điều kiện còn 

nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực phấn 
đấu của các ngành, các cấp, của các 
doanh nghiệp và sự góp sức của các tầng 
lớp nhân dân, tình hình kinh tế – xã hội 
tỉnh Bình Thuận có chuyển biến tích cực; 
hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và 
vượt kế hoạch. 

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hai – Chủ tịch UBND 
tỉnh Bình Thuận 

Bằng những phương hướng và kế 
hoạch đúng đắn, nền kinh tế của tỉnh Bình 
Thuận tiếp tục tăng trưởng, tổng sản 
phẩm nội tỉnh GRDP tăng 7,4%. Hoạt 
động sản xuất công nghiệp, thương mại, 
dịch vụ, du lịch, xuất khẩu phát triển ổn 
định. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 
2016 ước thực hiện 24.373 tỷ đồng, đạt 
97,5% kế hoạch. Đôn đốc tiến độ đầu tư 
xây dựng kết cấu hạ tầng các khu công 
nghiệp, ước thực hiện cả năm 52 tỷ đồng 
đạt 54,5% kế hoạch, thu hút thêm 9 dự án 
(trong đó có 4 dự án FDI) với số vốn đăng 
ký đầu tư 86,1 tỷ đồng và 6,05 triệu USD. 

Đã thành lập 2 cụm công nghiệp 
mới: Sông Bình và Hồng Liêm; các cụm 
công nghiệp Tân Bình 1, cụm công nghiệp 
Nghị Đức tiếp tục triển khai đầu tư hạ 

tầng. Các công trình, dự án điện tiếp tục 
được triển khai: Nhà máy nhiệt điện Vĩnh 
Tân 4 tổng tiến độ đạt hơn 80%, Nhà máy 
nhiệt điện Vĩnh Tân 1 đang lắp đặt kết cấu 
thép các hạng mục chính. Nhà máy nhiệt 
điện Vĩnh Tân 4 mở rộng đang san gạt 
mặt bằng. Đã hoàn thành và đưa vào vận 
hành: Điện gió Phú Lạc giai đoạn 1, thủy 
điện Đan Sách 2, Đan Sách 3, đường dây 
220kV và TBA 220/110kV Hàm Tân 
250MVA. 

Về nông nghiệp, tỉnh Bình Thuận 
thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp đạt kết 
quả, cơ cấu cây trồng hợp lý và nâng cao 
năng suất, giá trị sản phẩm nông nghiệp. 
Chương trình xã hội hóa giống lúa và mô 
hình cánh đồng lúa năng suất cao tiếp tục 
được triển khai. Diện tích cây lâu năm 
phát triển ổn định. Tập trung thực hiện 
công tác bảo vệ rừng, chống lấn chiếm 
đất lâm nghiệp, phòng cháy, chữa cháy 
rừng. 

Là một trong những mục tiêu khai 
thác chính của tỉnh, hoạt động du lịch tiếp 
tục phát triển, đáp ứng được nhu cầu 
ngày càng cao của du khách. Ước cả năm 
2016 toàn tỉnh đón 4.522 ngàn lượt khách 
(đạt 102,5% kế hoạch, tăng 8,8% so với 
năm trước). 

Tổng vốn đầu tư phát triển thuộc 
nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn 
trái phiếu Chính phủ ước thực hiện 2.245 
tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Các công 
trình xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn 
ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu 
Chính phủ cơ bản triển khai thực hiện 
đúng tiến độ đề ra. Công tác thu hút các 
dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân 
sách nhà nước được đẩy mạnh. 

Bình Thuận luôn nhấn mạnh và đề 
cao vai trò của giáo dục, trong năm 2016, 
chất lượng dạy và học ở các cấp học 
được nâng lên; tỷ lệ học sinh bỏ học giảm; 
tiếp tục giữ vững chuẩn quốc gia về phổ 

I. CHÍNH TRỊ – KINH TẾ 

N 
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cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ 
cập trung học cơ sở và phổ cập giáo dục 
mầm non cho trẻ 5 tuổi. Bên cạnh đó, 
nhằm đảm bảo người dân  có sự chăm 
sóc tốt nhất về sức khỏe, mạng lưới y tế 
tiếp tục được tăng cường về cơ sở vật 
chất, trang thiết bị, nhân sự, 100% trạm y 
tế xã có bác sỹ công tác, bình quân hiện 
có 6,4 bác sỹ/vạn dân. Công tác khám 
chữa bệnh đáp ứng nhiệm vụ được giao. 

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y 
tế tính đến ngày 15/10/2016 đạt 69%, ước 
cả năm đạt 70% so với dân số toàn tỉnh 
(đạt 102% kế hoạch). Công tác phòng 
chống bệnh dịch được tiếp tục chú trọng 
và theo dõi thường xuyên, các bệnh dịch 
truyền nhiễm được giám sát chặt chẽ. Các 
hoạt động tuyên truyền về vệ sinh an toàn 
thực phẩm và thanh tra, kiểm tra trong 
lĩnh vực an toàn thực phẩm được tăng 
cường. Tỉnh còn chú trọng giải quyết việc 
làm cho 24.200 lao động, đạt 100,8% kế 
hoạch, bằng 99,4% so với năm trước; 
quyết định trợ cấp thất nghiệp cho 5.643 
lao động. Đào tạo nghề cho 10.220 người, 
đạt 102,2% kế hoạch. 

Bình Thuận cũng thực hiện đầy đủ, 
kịp thời các chế độ, chính sách đối với 
người có công với cách mạng, hộ nghèo, 
hộ cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã 
hội khác. Hoàn chỉnh 141 hồ sơ đề nghị 
phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ 
VNAH. Vận động đóng góp Quỹ Đền ơn 
đáp nghĩa được 7 tỷ đồng, đạt 116,7% so 
với kế hoạch. Các chính sách an sinh xã 
hội được đảm bảo, các hoạt động cứu trợ 

thực hiện kịp thời. Huy động Quỹ Bảo trợ 
trẻ em vận động hỗ trợ phẫu thuật tim và 
khuyết tật cho trẻ em có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn với kinh phí 2.850 triệu 
đồng, đạt 142,5% so với kế hoạch; Quỹ Vì 
người nghèo 9.308 triệu đồng, đạt 112,2% 
kế hoạch. Quốc phòng được tăng cường, 
an ninh chính trị cơ bản được giữ vững và 
ổn định; những vụ việc phức tạp phát sinh 
đều được tập trung chỉ đạo, xử lý kịp thời 
và có hiệu quả. Trật tự an toàn xã hội 
được bảo đảm; tăng cường công tác đảm 
bảo an toàn giao thông được tập trung chỉ 
đạo. 

Với những thành tích đã đạt được, 
cùng những nhiệm vụ mới được đề ra, 
trong năm 2017 tới, tỉnh Bình Thuận chủ 
trương tiếp tục thực hiện mục tiêu ổn định 
kinh tế, tạo chuyển biến rõ rệt về cơ cấu 
lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình 
tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu 
quả và sức cạnh tranh; khai thác, sử dụng 
hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi 
thế; thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững; 
Bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời 
sống nhân dân; Phát triển văn hóa, thực 
hiện dân chủ và công bằng xã hội; Giữ 
vững quốc phòng – an ninh và trật tự an 
toàn xã hội. Trên hết là việc chủ động, tích 
cực hội nhập quốc tế, hướng tới mục tiêu 
đưa kinh tế tỉnh Bình Thuận ngày càng 
phát triển theo hướng bền vững. 

Trọng Hiếu / 
Nhà báo & Công luận.- 2016.- Số 48 

(ngày 25-01 tháng 12).- Tr. 6

__________________________________ 

BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ BÌNH THUẬN LÀM TỐT KIỂM TRA 
CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2016 

hực hiện chương trình công tác 
năm 2016, Ban Tổ chức Tỉnh ủy 
đã ban hành Kế hoạch số 13-

KH/BTCTU ngày 16-6-2016 về kiểm tra 
việc sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc 
sau đại hội, công tác đảng viên và công 
tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2016 và 
Quyết định số 109-QĐ/BTCTU ngày 27-
6-2016 thành lập 2 tổ kiểm tra theo Kế 

hoạch số 13-KH/BTCTU ngày 16-6-
2016. Hai tổ kiểm tra của Ban Tổ chức 
Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra 14 ban tổ 
chức huyện, thị, thành ủy và đảng ủy 
trực thuộc tỉnh và 39 tổ chức đảng, gồm: 
16 đảng bộ, 10 chi bộ cơ sở, 13 chi bộ 
trực thuộc đảng ủy cơ sở (trong đó có 
đảng bộ xã, phường, thị trấn; tổ chức 
đảng cơ quan hành chính, trường học, y 

T 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Số 11 năm 2016  - 5 - 

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

tế, bệnh viện, lực lượng vũ trang, đảng 
bộ các doanh nghiệp, chi bộ khu 
phố, thôn…). 

 

Buổi kiểm tra tại Đảng ủy Trường Quân sự 
tỉnh. 

Qua kiểm tra cho thấy, ban tổ chức 
cấp ủy cấp huyện đã kịp thời tham mưu 
ban thường vụ cấp ủy, chỉ đạo các cấp 
ủy, tổ chức đảng trong công tác đảng 
viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ 
năm 2016. Các cấp ủy, tổ chức đảng 
triển khai, thực hiện khá nghiêm túc. 
Các tổ chức đảng đều xây dựng được 
quy chế làm việc sau đại hội nhiệm kỳ 
2015-2020; phân công kịp thời nhiệm vụ 
cho cấp ủy; một số cấp ủy, chi bộ tùy 
theo đặc điểm, tình hình của từng địa 
phương, đơn vị hay trong phạm vi lãnh 
đạo của chi bộ đã thực hiện tốt việc 
phân công nhiệm vụ cho đảng viên, có 
theo dõi, đánh giá việc thực hiện nhiệm 
vụ thông qua sinh hoạt chi bộ hằng 
tháng. Trong công tác phát triển đảng 
viên từ cấp huyện đến cơ sở đã tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế 
hoạch cụ thể, có giải pháp phù hợp với 
đặc điểm, tình hình của từng địa 
phương, đơn vị, nhằm thực hiện tốt 
công tác phát triển đảng viên của từng 
chi, đảng bộ. Chẳng hạn như: ban hành 
các văn bản hướng dẫn; xây dựng kế 
hoạch, giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên; 
mời làm việc trực tiếp với một số tổ 
chức đảng để tháo gỡ những khó khăn 
vướng mắc trong công tác kết nạp đảng 
viên; ban hành quy trình thẩm định hồ 
sơ đề nghị kết nạp đảng viên và xét, đề 
nghị công nhận đảng viên chính thức 
nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức 
đảng thực hiện tốt thủ tục kết nạp đảng 

viên theo quy định Điều lệ Đảng; nhờ 
đó, đội ngũ đảng viên được kết nạp phát 
triển cả về số lượng và chất lượng. Việc 
chấp hành chế độ sinh hoạt đảng của 
ban thường vụ cấp ủy, của cấp ủy và 
chế độ sinh hoạt của các chi bộ, đảng 
bộ được thực hiện khá nghiêm túc; nội 
dung, quy trình sinh hoạt cơ bản bám 
sát hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh 
ủy; phát huy tốt dân chủ nội bộ, trách 
nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người 
đảng viên trong sinh hoạt chi bộ, bảo 
đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính 
chiến đấu, gắn với việc đẩy mạnh học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh. Trong công 
tác công tác quản lý hồ sơ đảng viên 
ban tổ chức cấp ủy thực hiện chặt chẽ, 
đúng quy định; đồng thời, hướng dẫn 
các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện 
nghiệp vụ công tác đảng viên từng bước 
đi vào nền nếp… 

Tuy nhiên, qua kiểm tra vẫn còn 
một số vấn đề cần quan tâm như: Đa số 
quy chế làm việc của các chi bộ, đảng 
ủy xây dựng chưa sát với chức năng, 
nhiệm vụ theo quy định, nhất là xây 
dựng lề lối làm việc, mối quan hệ phối 
hợp của đảng bộ, chi bộ với thủ trưởng 
cơ quan, đơn vị và nội dung chỉ đạo các 
đoàn thể. Nội dung, quy trình sinh hoạt 
chi, đảng bộ của một số tổ chức đảng 
thực hiện chưa đúng và đầy đủ cả về nội 
dung, thảo luận, kết luận, ghi chép biên 
bản, đóng dấu giáp lai sổ biên bản, thể 
thức văn bản...; một số chi bộ vẫn còn 
lúng túng trong tổ chức sinh hoạt chuyên 
đề. Việc phân công công tác cho đảng 
viên còn hạn chế, nhất là phân công 
nhiệm vụ cho đảng viên thực hiện một 
số nhiệm vụ cụ thể về xây dựng chi bộ, 
cơ quan và các đoàn thể vững mạnh. 
Công tác phát triển đảng viên còn gặp 
nhiều khó khăn, nhất là ở địa bàn dân 
cư, trong học sinh, lực lượng dân quân, 
trong công nhân, người lao động… Việc 
quản lý, giáo dục, phân công nhiệm vụ 
đảng viên và đánh giá chất lượng 
đảng viên đối với đảng viên đi làm ăn xa 
nơi cư trú còn nhiều khó khăn. Thực 
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hiện nghiệp vụ công tác đảng viên, nhất 
là khai phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên 
hằng năm, nhập cập nhật chương trình 
cơ sở dữ liệu đảng viên, đối khớp danh 
sách đảng viên, kiểm tra thẻ đảng, mở 
các loại sổ nghiệp vụ… chưa đầy đủ, 
chưa đúng theo Hướng dẫn số 12-
HD/BTCTW ngày 17-5-2012 của Ban Tổ 
chức Trung ương Đảng…  

Nguyên nhân của hạn chế, tồn tại 
chủ yếu là do nhận thức và tinh thần 
trách nhiệm của một số cấp ủy, tổ chức 
đảng trong công tác đảng viên chưa đầy 
đủ nên trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai 
thực hiện các chủ trương, văn bản của 
cấp ủy cấp trên chưa đến nơi, đến chốn. 
Sự lãnh đạo, chỉ đạo theo dõi, kiểm tra, 
giám sát, tái giám sát của cấp ủy các 
cấp chưa được thường xuyên. Một số 
cấp ủy, cán bộ nghiệp vụ của cấp huyện 
và cán bộ nghiệp vụ của cơ sở chưa 
nắm vững kỹ năng nghiệp vụ công tác 
đảng nên còn lúng túng trong tham mưu, 
tổ chức thực hiện.  

Kinh nghiệm rút ra 

Các cấp ủy, tổ chức đảng phải thật 
sự quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo 
công tác tổ chức xây dựng đảng, nhằm 
nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến 
đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng 
viên. 

Phải nâng cao kỹ năng, năng lực, 
trách nhiệm của đội ngũ cán bộ nghiệp 
vụ ban tổ chức cấp ủy cấp huyện; đồng 
thời, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn 
các tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt 
công tác đảng viên ở từng chi bộ, đảng 
bộ. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ 
nghiệp vụ công tác đảng viên theo quy 
định Điều lệ Đảng và hướng dẫn của 
Ban Tổ chức Trung ương Đảng. 

Cần tiếp tục chỉ đạo rà soát bổ 
sung quy chế làm việc với nội dung cụ 
thể, sát hợp đúng theo chức năng, 
nhiệm vụ của từng tổ chức đảng. Cụ thể 
hoá và hướng dẫn xây dựng quy chế 
làm việc cho các chi bộ trực thuộc đảng 

ủy cơ sở. Tăng cường chỉ đạo việc phân 
công nhiệm vụ đối với đảng viên theo 
quy định Điều lệ Đảng và hướng dẫn 
của Ban Tổ chức Trung ương. Tích cực 
chỉ đạo công tác tạo nguồn, nhất là trong 
đội ngũ giáo viên, lực lượng học sinh, 
sinh viên, địa bàn dân cư, các trạm y tế, 
trong công nhân, người lao động… 
nhằm thực hiện tốt hơn công tác phát 
triển đảng viên. Quan tâm chỉ đạo thực 
hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ 
và công tác quản lý cán bộ, đảng viên có 
liên quan đến yếu tố nước ngoài trong 
thời gian tới; quan tâm công tác nắm 
tình hình chính trị hiện nay của cán bộ, 
đảng viên trong toàn Đảng bộ. Quan tâm 
củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm 
công tác tổ chức xây dựng đảng, gắn tổ 
chức bồi dưỡng tập huấn cho cấp ủy cơ 
sở và cán bộ chuyên trách làm công tác 
đảng. Tăng cường chỉ đạo công tác 
kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng 
viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ. 

Ban tổ chức các cấp ủy trực thuộc 
tỉnh cần tăng cường tham mưu chỉ đạo, 
hướng dẫn về công tác đảng viên và 
công tác bảo vệ chính trị nội bộ cho các 
cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là hướng dẫn 
quy trình xét đề nghị kết nạp đảng viên 
và công nhận đảng viên chính thức; 
hướng dẫn đảng viên kê khai thông tin 
trong lý lịch người xin vào đảng, lý lịch 
đảng viên, phiếu đảng viên; đối khớp 
danh sách đảng viên; mở đầy đủ các 
loại sổ sách, các phiếu báo để theo dõi 
và quản lý đảng viên… đúng Hướng dẫn 
số 01-HD/TW ngày 20-9-2016 của Ban 
Bí thư Trung ương và Hướng dẫn số 12-
HD/BTCTW ngày 17-5-2012 của Ban Tổ 
chức Trung ương Đảng… Thường 
xuyên kiểm tra, giám sát và tái giám sát 
công tác đảng viên, công tác bảo vệ 
chính trị nội bộ, nhằm chấn chỉnh kịp 
thời những thiếu sót, tồn tại của các cấp 
ủy, tổ chức đảng trong thời gian tới.  

Lê Thị Hòa // 
http://www.xaydungdang.org.vn.- 

2016 (ngày 25 tháng 11)
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BẮC BÌNH:  

KẾT QUẢ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM SAU 05 NĂM HỌC TẬP 
VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 

uyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 
sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-
CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về 

“Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 
với cách làm sáng tạo, đã có nhiều mô 
hình hay, nhiều tấm gương tiêu biểu, 
nhiều bài học kinh nghiệm, góp phần quan 
trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ 
XII, nhiệm kỳ 2010 - 2015. 

 

Quang cảnh buổi tọa đàm "Học tập và làm theo 
lời Bác..." (Ảnh: binhthuancpv.org.vn) 

Quá trình triển khai và những kết 
quả đạt được 

Được các cấp ủy, tổ chức đảng, các 
ngành, các cấp của huyện Bắc Bình đồng 
lòng, nhất trí trong quá trình thực hiện Chỉ 
thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ 
Chính trị khóa XI, nên sau 5 năm đã tạo 
sự chuyển biến tích cực về nhận thức, 
hành động của cán bộ, đảng viên và nhân 
dân, khơi dậy những truyền thống tốt đẹp 
của dân tộc, từ đó đã đạt được những kết 
quả đáng khích lệ sau: 

Thứ nhất, thực hiện tốt công tác triển 
khai và tuyên truyền. Thực hiện Chỉ thị số 
03-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 
15-KH/TU, ngày 31-8-2011 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về tiếp tục 
đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh; Ban 
Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nhiều 
văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, 
thực hiện việc học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh. Để triển 
khai các văn bản, Ban Thường vụ Huyện 
ủy đã kịp thời tổ chức hội nghị phổ biến, 
quán triệt cho các cán bộ chủ chốt của 
huyện. Song song đó, công tác tuyên 
truyền việc học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh dưới nhiều 
hình thức đa dạng, phong phú, như: 
Thông qua pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền 
trực quan, treo ảnh Bác Hồ tại phòng làm 
việc các cơ quan, đơn vị và các hộ dân; 
Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, 
chương trình tuyên truyền việc học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh, gắn với tuyên truyền về các sự kiện 
chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn của 
quê hương, đất nước. Kết quả công tác 
tuyên truyền đã góp phần tạo nên không 
khí thi đua sôi nổi, tiếp tục đẩy mạnh việc 
học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu. 

Thứ hai, công tác tham mưu, giúp 
việc của bộ phận giúp việc cấp ủy. Ban 
Thường vụ Huyện ủy đã ban hành quyết 
định số 428-QĐ/HU, ngày 27-9-2011 
thành lập Bộ phận giúp việc (Bộ phận giúp 
việc 03) và Quy chế làm việc của Bộ phận 
giúp việc 03; Bộ phận giúp việc 03 gồm 15 
đồng chí là đại diện lãnh đạo các cơ quan, 
ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ 
chức đoàn thể huyện do đồng chí Phó 
trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy làm tổ 
trưởng và 02 đồng chí chuyên trách. Bộ 
phận giúp việc 03 của huyện làm việc 
dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ 
Huyện ủy, trực tiếp là đồng chí Bí thư 
Huyện ủy. Các cấp ủy cơ sở trực thuộc 
cũng đã thành lập bộ phận giúp việc 03 do 
đồng chí Bí thư Đảng ủy trực tiếp chỉ đạo; 
riêng đối với chi bộ trực thuộc huyện đã 
thành lập Tổ giúp việc 03 do đồng chí Bí 
thư chi bộ làm tổ trưởng. 

Nhìn chung, nội dung hoạt động của 
Bộ phận giúp việc ngày càng cụ thể, thiết 
thực; công tác tham mưu đã bám sát hơn 

H 
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nhiệm vụ chính trị của đảng bộ; kịp thời 
giúp cấp ủy triển khai thực hiện các văn 
bản, hướng dẫn của cấp trên và chỉ đạo 
thực hiện Chỉ thị số 03 tới cơ sở. 

Thứ ba, tổ chức học tập tư tưởng, 
tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh. Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ 
Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo 
Huyện ủy hướng dẫn các cấp uỷ cơ sở, 
các tổ chức Mặt trận - đoàn thể từ huyện 
đến cơ sở tổ chức sinh hoạt, học tập tư 
tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh theo các chuyên đề, như: 
Năm 2012 triển khai học tập một số nội 
dung chủ yếu của 3 tác phẩm: “Đường 
cách mệnh”; “Nâng cao đạo đức cách 
mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”; “Di 
chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 
chuyên đề “Phong cách Hồ Chí Minh”. 
Năm 2013 triển khai học tập các chuyên 
đề về “Học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần 
chúng, dân chủ, nêu gương; Nêu cao 
trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng 
viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các 
cấp”. Năm 2014, tổ chức Hội nghị triển 
khai chuyên đề về “Học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu 
cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ 
nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Năm 
2015 học tập chuyên đề "Học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về 
trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân 
dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, 
vững mạnh". 

Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức 
nghiên cứu, trao đổi, thảo luận nội dung 
chủ yếu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đến tất cả các chi, đảng bộ trực 
thuộc huyện để làm tài liệu, tư liệu cho nội 
dung sinh hoạt thường kỳ của tổ chức 
đảng, cơ quan, đơn vị, các đoàn thể chính 
trị - xã hội và tuyên truyền rộng rãi trong 
nhân dân về chuyên đề “Học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về 
phong cách quần chúng, dân chủ, nêu 
gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu 
của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ 
chốt các cấp”. 

Việc học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề hằng 

năm và thảo luận các tác phẩm của Bác 
đã góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, 
giúp cán bộ, đảng viên thường xuyên tu 
dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức 
cách mạng, ngăn chặn tình trạng suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo lối sống, 
có tác động tích cực vào việc thực hiện 
nhiệm vụ chính trị, góp phần phát triển 
kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an 
ninh, củng cố niềm tin của nhân dân vào 
vai trò lãnh đạo của Đảng ở địa phương. 

Thứ tư, thực hiện trách nhiệm nêu 
gương của cán bộ, đảng viên. Việc đăng 
ký “nêu gương” của tập thể chi bộ, đơn vị 
và “gương mẫu thực hiện” của người 
đứng đầu chủ chốt các cấp, nhìn chung 
đã thể hiện rõ trong nội dung đăng ký 
nâng cao tinh thần trách nhiệm trước công 
việc, có phẩm chất đạo đức, lối sống và ý 
thức chấp hành, hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao, chủ động sáng tạo, dám nghĩ 
dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích 
của Đảng, của nhân dân. Đồng thời, rèn 
luyện phong cách làm việc khoa học, 
quần chúng, dân chủ, nêu gương, nói đi 
đôi với làm; tác phong sâu sát thực tế, sát 
cơ sở. 

Thứ năm, các cấp ủy, đoàn thể, cơ 
quan đơn vị 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 sâu, thảo 
luận, liên hệ và làm theo tại đơn vị mình. 
Nhiều nơi đã có những tìm tòi, sáng tạo, 
đổi mới phương thức sinh hoạt, học tập, 
điểm tin người tốt, việc tốt làm theo 
gương Bác trong sinh hoạt chi bộ, tạo sự 
thống nhất trong nhận thức và hành động, 
từng bước góp phần nâng cao chất lượng 
sinh hoạt chi bộ; đồng thời qua đó, từng 
cán bộ, đảng viên đã tự soi rọi lại mình để 
có kế hoạch khắc phục những hạn chế 
của bản thân. 

Thứ sáu, giải quyết được nhiều bức 
xúc trong dân, xây dựng được nhiều mô 
hình hay, tiêu biểu, với nhiều kết quả thiết 
thực. 

- Xác định việc thực hiện Chỉ thị số 
03 là nhân tố thúc đẩy mạnh mẽ việc thực 
hiện nhiệm vụ chính trị, trong 5 năm qua, 
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huyện Bắc Bình đã giải quyết dứt điểm 
những vấn đề bức xúc, nguyện vọng 
chính đáng của nhân dân, nhất là các vụ 
việc tiêu cực, nổi cộm, tồn đọng, kéo dài 
như: Đã vận động nhân dân đồng thuận, 
ủng hộ và bàn giao mặt bằng phục vụ thi 
công nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A; tập 
trung chỉ đạo giải quyết hoàn thành công 
tác đền bù giải tỏa Dự án tưới Phan Rí - 
Phan Thiết; dự án đường Hòa Thắng - 
Hòa phú; giải quyết cơ bản ổn định tình 
hình khai thác cát đen trái phép tại 02 xã 
Hòa Thắng và Hồng Phong; giải quyết vụ 
việc sai phạm trong quản lý tài chính và 
củng cố tổ chức bộ máy Trường Phổ 
thông Dân tộc Nội trú huyện; giải quyết vụ 
việc sai phạm trong quản lý tài chính Đảng 
ủy thị trấn Chợ Lầu… 

- Phòng giáo dục - đào tạo huyện, 
các trường trung học phổ thông trên địa 
bàn huyện đã xây dựng “Tủ sách học tập 
theo Bác”, “Sổ vàng truyền thống làm theo 
lời Bác”, tổ chức sinh hoạt kỷ niệm nhân 
ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; một 
số trường đã tổ chức cho học sinh tham 
quan Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh 
Bình Thuận. 

Ban Thường vụ Huyện đoàn Bắc 
Bình cũng đã xây dựng kế hoạch giáo dục 
đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi, tổ 
chức phát động các phong trào thanh 
thiếu nhi làm theo lời Bác; tổ chức thắp 
nến tri ân, tham gia tu sửa bia, đài tưởng 
niệm… nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương 
binh - liệt sĩ (27-7 hằng năm). 

- Sau 5 năm (2011 - 2015) tiếp tục 
đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), 
ở nhiều nơi đã có những mô hình hay, 
việc làm thiết thực như: Mô hình “Tặng sổ 
tiết kiệm tình nghĩa”, “Học bổng cho học 
sinh nghèo học giỏi” của Huyện ủy và Ban 
quản lý rừng phòng hộ Sông Mao; Đảng 
bộ thị trấn Lương Sơn với mô hình “Lãnh 
đạo biết xin lỗi dân khi có thiếu sót”; mô 
hình “Phát động nhân dân làm giao thông 
nông thôn, làm trụ cờ đúng theo quy định 
và điện đường thắp sáng”; Đảng ủy Bệnh 
viện đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận với 
mô hình “Bệnh nhân đến đón tiếp niềm 

nở, bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, bệnh 
nhân về dặn dò chu đáo”; Hội Liên hiệp 
Phụ nữ huyện với mô hình “Tổ cần kiệm, 
nuôi heo đất, hủ gạo tình thương, tiết kiệm 
mùa xuân”; Chi bộ Kho bạc Nhà nước 
huyện với mô hình “Văn minh trong giao 
tiếp, ứng xử, trung thực, khách quan”; Chi 
bộ Chi cục Thuế với mô hình “Cải cách 
hành chính thuế thông qua cơ chế một 
cửa liên thông”; Ban Chấp hành Huyện 
đoàn với mô hình “Xây dựng nhật ký sổ 
vàng tuổi trẻ học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh”… 

Qua tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 
03, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xét chọn 
và biểu dương khen thưởng 82 tập thể và 
116 cá nhân tiêu biểu, điển hình năng 
động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ 
chính trị, tận tâm với công việc, hết lòng 
phục vụ nhân dân hoặc những hành động, 
việc làm, nghĩa cử cao đẹp… tạo lòng tin 
trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp 
nhân dân. Trong những cá nhân tiêu biểu, 
điển hình phải kể đến là: Ông Nguyễn 
Như Diễn - Hiệu trưởng trường Trung học 
phổ thông Bắc Bình là tấm gương sáng 
trong học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh; Ông Nguyễn Mậu Hầu - 
Giám đốc Kho bạc huyện là tấm gương 
điển hình người Giám đốc mẫu mực, năng 
động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị 
của đơn vị; Ông Nguyễn Hiền - công dân 
khu phố Lương Đông, thị trấn Lương Sơn 
là tấm gương hiến đất làm cầu treo qua 
Sông Lũy; Ông Ức Xuân Chiểu - Dân tộc 
Chăm, công an viên xã Phan Hòa là tấm 
gương tiêu biểu cống hiến sức lực, xả 
thân cứu người, nêu cao tinh thần kiên 
quyết, mưu trí dũng cảm trong đấu tranh 
phòng chống tội phạm; Ông Lương Phát 
Bậu - dân tộc Hoa - Hội viên Hội Nông 
dân thị trấn Lương Sơn - huyện Bắc Bình 
là tấm gương hiến tài sản vì lợi ích cộng 
đồn; Em Nguyễn Long Vũ Tuấn - dân tộc 
Chăm - thôn Cảnh Diễn - xã Phan Thanh 
là tấm gương giúp bạn nghèo vượt khó và 
vượt lên chính mình trong học tập... 

Những hạn chế, yếu kém và 
nguyên nhân 

Bên cạnh những kết quả đạt được 
như trên, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03, 
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Bắc Bình vẫn còn những hạn chế như: (i) 
Việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
chưa thực sự đồng đều giữa các các 
ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương, 
một số nơi còn lúng túng trong triển khai 
thực hiện. (ii) Một số cấp ủy chưa đổi mới, 
sáng tạo trong việc triển khai thực hiện; 
một số cán bộ, đảng viên ở các cấp, kể cả 
cán bộ chủ chốt, nhận thức chưa đầy đủ ý 
nghĩa, tầm quan trọng nội dung yêu cầu 
của Chỉ thị số 03. (iii) Nội dung đăng ký 
“nêu gương” của tập thể chi, đảng bộ, cơ 
quan đơn vị và “gương mẫu thực hiện” 
của cá nhân người đứng đầu chủ chốt các 
cấp thiếu cụ thể, chưa sát hợp với vị trí, 
nhiệm vụ công tác nên sự chuyển biến 
chưa rõ nét. Vẫn còn tình trạng một số tập 
thể, cá nhân vi phạm, tham nhũng và lãng 
phí. (iv) Nội dung học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh 
hoạt chi bộ một số nơi còn hình thức, 
thiếu thiết thực. (v) Công tác phát hiện, 
nhân rộng những tấm gương tiêu biểu, 
điển hình tiên tiến và cách làm hay, sáng 
tạo, mang lại hiệu quả thiết thực ở cơ sở 
còn hạn chế. 

Những hạn chế, yếu kém có nhiều 
nguyên nhân trong đó có những nguyên 
nhân chủ yếu sau: Trước hết là, một số 
cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn 
thể chưa tích cực, chủ động tìm tòi những 
cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với đặc 
điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị 
mình. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền 
thiếu bề rộng lẫn chiều sâu, chưa quan 
tâm xây dựng, phát hiện và cổ vũ, động 
viên những tập thể, cá nhân tiêu biểu, 
điển hình trong học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp theo là, 
một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó 
có cả một số người đứng đầu các cấp, 
chính quyền, đoàn thể vẫn còn thiếu ý 
thức rèn luyện, tu dưỡng; nhận thức về 
học tập và làm theo Bác còn hạn chế. 
Cuối cùng là, công tác kiểm tra, giám sát, 
nhất là việc đôn đốc, nhắc nhở việc triển 
khai và thực hiện của một số cơ quan, 
đơn vị, ngành, đoàn thể chưa thường 
xuyên. 

Những bài học kinh nghiệm từ 
việc học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh 

Sau 5 năm thực học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, huyện 
Bắc Bình đã có được nhiều bài học kinh 
nghiệm đáng quý như sau: 

Một là, phải nghiên cứu, tìm tòi 
những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, 
phù hợp với từng địa phương, đơn vị và 
mỗi cá nhân; Phải kết hợp chặt chẽ, 
nhuần nhuyễn giữa việc học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với 
việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 4 (khóa XI) nhằm hỗ trợ, tác động 
qua lại lẫn nhau. 

Hai là, công tác tuyên truyền việc 
học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh và nêu gương người tốt, việc 
tốt trên các phương tiện thông tin đại 
chúng phải được đẩy mạnh, tạo sức lan 
tỏa trong xã hội. Gắn chặt giữa việc tuyên 
truyền, giáo dục với việc xử lý, kỷ luật 
nghiêm minh khi triển khai từng chủ 
trương, nghị quyết cụ thể. 

Ba là, phải phát huy đúng mức vai 
trò, trách nhiệm gương mẫu của người 
đứng đầu từng cấp, từng ngành, từng cơ 
quan, đơn vị, địa phương trong việc học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh. 

Bốn là, từng cấp ủy, địa phương, cơ 
quan, đơn vị tiếp tục lựa chọn và tập trung 
chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề 
bức xúc, tồn đọng, nổi cộm. Qua đó, củng 
cố thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên và 
quần chúng. 

Năm là, phải chuyển từ học tập sang 
làm theo trong mỗi tập thể, cơ quan, đặc 
biệt trong đội ngũ cán bộ, đảng viên có sự 
chuyển biến tiến bộ về ý thức kỷ luật, nêu 
cao tinh thần trách nhiệm trước công việc. 

Sáu là, phải thực hiện tốt công tác 
kiểm tra, sơ kết, tổng kết đề xuất những 
mô hình hay, những tấm gương tiêu biểu 
trong học tập và làm theo Bác của cán bộ, 
đảng viên. 
Với những nỗ lực của toàn Đảng, toàn 
dân, sau 5 năm học tập và làm theo tấm 
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gương đạo đức Hồ Chí Minh, Bắc Bình đã 
đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, với nhiều 
bài học kinh nghiệm đáng quý và sẽ tạo 
đà thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, 
ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và Kế 
hoạch số 03-KH/TW, ngày 25-7-2016 của 

Ban Bí thư về “Đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh” trong thời gian tới./. 

Phước Minh Hiệp / Tạp chí 
Cộng sản.- 2016 (ngày 27 tháng 11) 

 _________________________________ 

CỬ TRI BÌNH THUẬN KIẾN NGHỊ GIÁM SÁT CHẶT CHẼ 
MÔI TRƯỜNG BIỂN 

ử tri cho rằng nếu không giám 
sát chặt chẽ, các dự án nhiệt 
điện có thể tác động xấu đến 

môi trường biển. 

Ngày 24/11, Đoàn đại biểu Quốc 
hội đơn vị tỉnh Bình Thuận tiếp xúc cử 
tri để báo cáo kết quả của kỳ họp thứ 2 
- Quốc hội khóa XIV. 

 

Bà Nguyễn Thị Phúc, Phó trưởng Đoàn 
ĐBQH tỉnh Bình Thuận báo cáo kết quả kỳ 
họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV. 

Tại điểm tiếp xúc ở xã Phong 
Nẫm, thành phố Phan Thiết, cử tri cho 
rằng cần xử lý nghiêm các trường hợp 
tham nhũng với số tiền lớn, tránh bỏ lọt 
tội phạm gây bức xúc dư luận. 

Cử tri phản ánh gần đây tại Bình 
Thuận xuất hiện loại hình kinh doanh 
đa cấp, vé số điện toán, các trò chơi 
đỏ đen... mong các cơ quan quản lý 
nhà nước cần sớm quản lý chặt chẽ để 
tránh gây thiệt hại cho người dân. 

Nguy cơ ô nhiễm môi trường biển 
tại Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân cũng 

là vấn đề được nhiều cử tri quan tâm 
và đề nghị giám sát chặt chẽ. 

Trước việc Công ty Điện lực Vĩnh 
Tân 1 xin cấp phép đổ hơn 1,5 triệu 
m3 bùn và vật liệu nạo vét ra biển Bình 
Thuận, cử tri cho rằng cấp có thẩm 
quyền không nên cấp phép bởi hệ lụy 
của nó rất khó lường. 

 

Cử tri xã Phong Nẫm nêu nhiều kiến nghị 
với các đại biểu Quốc hội 

Bà Nguyễn Thị Phúc, Phó trưởng 
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình 
Thuận cho biết, đoàn đại biểu Quốc 
hội của tỉnh không đồng tình việc cho 
đổ vật liệu nạo vét và bùn thải ra biển.  

Cũng theo bà Phúc, Bộ Tài 
nguyên và Môi trường hiện đang xem 
xét; sau khi có ý kiến của các nhà khoa 
học, cơ quan chuyên môn, Bộ mới có 
quyết định cuối cùng./. 

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2016 
(ngày 24 tháng 11)

C 
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BÌNH THUẬN:  

11 XÃ ĐĂNG KÝ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI 

ính đến nay, toàn tỉnh có 26 xã đạt 
chuẩn Nông thôn mới, huyện Phú 
Quý vừa được Thủ tướng Chính 

phủ công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới.  

Trong 10 tháng, toàn tỉnh bình quân 
đạt 14,43 tiêu chí/xã, đạt 34,21% kế 
hoạch. Theo báo cáo của các địa phương, 
đến nay 11 xã đăng ký đạt chuẩn NTM 
năm 2016 tăng thêm 16 tiêu chí so với 
cuối năm 2015, bình quân đạt 15,73 tiêu 
chí/ xã. 

Tại các xã đang nỗ lực về đích 
đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa 
thẳng tắp, trường học được xây dựng 
khang trang, thu nhập của người dân cải 
thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, số hộ 
khá, giàu ngày càng nhiều...    

 VH / Đại Đoàn kết.- 2016.- Số 320 
(ngày 15 tháng 11).- Tr. 5 

__________________________________ 

NCT HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN:  

TÍCH CỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG NÔNG 
THÔN MỚI 

ặc dù sức khỏe có hạn nhưng Hội 
người cao tuổi huyện Bắc Bình 
vẫn hăng hái nhận tham gia công 

tác trong tổ chức Đảng, Chính quyền, Mặt 
trận, các tổ chức đoàn thể, Ban Thanh tra 
nhân dân. Tính đến nay đã có 329 Hội 
viên Người cao tuổi tham gia và 101 
người trong các tổ hòa giải ở địa phương, 
đa số cán bộ hội viên NCT luôn tích cực 
đóng góp nhiều ý kiến thiết thực cụ thể 
xây dựng quê hương đất nước. Tích cực 
tham dự và phát biểu ý kiến trong các 
cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, 
đại biểu HĐND các cấp, tham gia ý kiến 
góp ý sữa đổi luật Dân sự, luật Tố tụng 
Hình sự do địa phương tổ chức. 

Trong phong trào toàn dân tham gia 
bảo vệ tổ quốc, tham gia xây dựng nông 
thôn mới, Bảo vệ môi trường và Bảo vệ 
chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo 
Hội  Người cao tuổi các xã, thị trấn được 
luôn quan tâm và chủ động phối hợp triển 
khai. Cụ thể, trong phối hợp  Liên tịch với 
Công an đã xây dựng được 6 mô hình 
gồm 10 điểm ở 6 xã, thị trấn về phòng 
chống ma túy (Phan Rí Thành, Phan Hiệp, 
Chợ Lầu, Phan Thanh, Sông Bình, Hải 

Ninh) trong đó có 2 xã Sông Bình, Hải 
Ninh đã xây dựng mô hình nhân rộng đến 
các thôn trong xã. Ngoài ra 7 mô hình về 
NCT không có vi phạm ANTT gồm 16 
điểm, 6 mô hình NCT không có vị phạm 
trật tự ATGT,  3 mô hình 3 không, 3 giảm. 
Thông qua đó đã cung cấp 68 tin cho 
Công an, nhận cảm hóa giáo dục 22 đối 
tượng trong đó có 10 đối tượng đã hoàn 
lương. Phối hợp tổ chức 26 đợt tuyên 
truyền đợt cao điểm phòng chống tội 
phạm, ma túy, ANTT với 1159 lượt người 
tham dự, với kết quả trên đã góp phần ổn 
định chính trị, lập lại trật tự an toàn xã hội, 
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa 
phương cơ sở. 

Phối hợp với Đồn biên phòng Hòa 
Thắng tổ chức cho 605 hội viên NCT ở 
các thị trấn Chợ Lầu, xã Hòa Thắng, Hồng 
Phong, Phan Rí Thành, Hồng Thái, Phan 
Thanh, Sông Bình, Sông Lũy tham dự học 
tập bảo vệ chủ quyền biển. Riêng xã Hòa 
Thắng đã phối hợp Đồn Biên phòng tổ 
chức cho 65 hội viên NCT trong đó có 
ngư dân về bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an 
ninh trật tự khu vực biên giới biển. 

T 
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Phối hợp với Phòng Tài nguyên - 
Môi trường tổ chức cho 624 hội viên tập 
huấn kiến thức NCT bảo vệ môi trường; 
xây dựng được 6 mô hình trên 6 xã, thị 
trấn như Lương Sơn, Phan Hòa, Phan 
Hiệp, Phan Thanh, Sông Bình, Hải Ninh 
gồm 12 điểm trong đó Hải Ninh, Phan Hòa 
nhân rộng đến các thôn. Trong 3 năm liền 
2013, 2014, 2015 BĐD Hội NCT huyện tổ 
chức tập huấn kiến thức “NCT tham gia 
bảo vệ môi trường” cho các đối tượng 
Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chi hội trưởng Hội 
NCT; Riêng Hội NCT xã Hải Ninh nhân 
rộng mô hình này đến các thôn còn lại, 
phát động thu gom và hạn chế sử dụng 
bịch nilon, khai thông cống rảnh, phát 
quan cây cối đẹp làng sạch xóm. 

 Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn tổ chức tuyên truyền 
17 lần với 497 lượt hội viên tham dự về 
phong trào “Chung sức, chung lòng xây 
dựng nông thôn mới”. Có 746 Người cao 
tuổi ủng hộ đóng góp hơn 1 tỷ 150 triệu 
đồng, trong đó Hội NCT xã Sông Bình có 
88 hộ đóng góp 88 ngày công và cống 

hiến 2.000 m2 đất để làm đường đường 
giao thông nông thôn. 

 Phối hợp với Đoàn Thanh niên xây 
dựng 8 mô hình “Ông bà, cha mẹ mẫu 
mực, con cháu hiếu thảo” tại 8 xã: Phan 
Hòa, Chợ Lầu, Hồng Thái, Sông Lủy, 
Sông Bình, Hải Ninh, Bình An, Phan Điền, 
Phan Sơn với 1449 hộ gia đình và hội 
viên NCT tham gia. 

Bên cạnh đó để góp phần ổn định 
cuộc sống  Người cao tuổi cũng chăm lo 
phát triển kinh tế gia đình để không trở 
thành gánh nặng cho con cháu và xã 
hội;  có 3723 hội viên NCT trực tiếp sản 
xuất trong đó có 28 NCT là chủ trang trại; 
20 hội viên là chủ doanh nghiệp; 68 cụ 
làm kinh tế giỏi, có 506 cụ được Hội cho 
vay bằng tiền quỹ Hội 1.039.550.000 đồng 
giúp hội viên làm kinh tế gia đình từ đó đã 
thoát nghèo 31 hội viên và từ trung bình 
tăng lên khá 191 hội viên./. 

Nguyễn Thị Hạnh / 
Người cao tuổi.- 2016.- Số 187  

(ngày 23 tháng 11).- Tr. 5

__________________________________ 

BÌNH THUẬN ĐÃ HẠ THỦY 57 TÀU CÁ VAY VỐN THEO 
NGHỊ ĐỊNH 67 

 

Tàu cá BTh-98289TS là chiếc thứ 57 của ngư 
dân Bình Thuận được đóng bằng vốn vay theo 
Nghị định 67 đã được hạ thủy. 

hiều ngày 30-11, chiếc tàu cá thứ 
57 của ngư dân Bình Thuận được 
đóng mới bằng vốn vay theo Nghị 

định 67 của Chính phủ đã được hạ thủy. 

Đây là tàu cá số hiệu BTh-98289Ts 
của ngư dân Nguyễn Tấn Nguyên, trú tại 
phường Bình Tân, thị xã La Gi. Tàu có 

công suất 823 CV, hành nghề lưới chụp 
được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn (Agribank) chi nhánh Bình 
Thuận ký kết hợp đồng cho vay vốn đóng 
mới theo Nghị định 67. Tổng kinh phí 
đóng mới tàu khoảng 13 tỷ đồng. Trong 
đó Agribank Bình Thuận cho vay theo hợp 
đồng tín dụng hơn chín tỷ đồng. 

Ông Nguyễn Tấn Nguyên, chủ tàu 
BTh-98289Ts cho biết, vừa rồi ông cùng 
một số anh em bạn nghề đi ra Quảng 
Ninh tìm hiểu và học được nghề lưới 
chụp, thấy có hiệu quả kinh tế hơn một số 
nghề đánh bắt truyền thống trước đây. Vì 
vậy, ông đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng 
theo Nghị định 67 để đóng con tàu hoạt 
động theo nghề này.  

Ông Phạm Văn Trịnh, Phó Giám đốc 
Ngân hàng nhà nước-Chi nhánh Bình 

C 
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Thuận cho biết, tất cả những tàu cá ở 
Bình Thuận được đóng bằng vốn vay theo 
Nghị định 67 đều tập trung vào những 
ngành nghề được Nhà nước khuyến 
khích. Những ngư dân được vay vốn đóng 
tàu đều bày tỏ sự phấn khởi bởi nhờ 
nguồn vốn của Nhà nước mà họ đóng 
được tàu có công suất lớn đi khai thác 
khơi xa và đạt hiệu quả kinh tế cao.  

Đến giữa tháng 11-2016, UBND tỉnh 
Bình Thuận đã phê duyệt 180 trường hợp 
đăng ký đóng mới, nâng cấp tàu cá vay 
vốn theo Nghị định 67. Các ngân hàng 
thương mại trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 
73 hồ sơ vay vốn và đã ký hợp đồng tín 

dụng 67 trường hợp với tổng số tiền cam 
kết cho vay gần 447 tỷ đồng, đã giải ngân 
được hơn 403 tỷ đồng. 

Như vậy, đến thời điểm này Bình 
Thuận có 57 tàu đóng mới hoàn thành và 
đi vào hoạt động (55 tàu vỏ gỗ và hai tàu 
vỏ thép), trong đó riêng huyện đảo Phú 
Quý có 45 tàu, thị xã La Gi có tám tàu. 
Ngoài ra, còn có ba tàu được nâng cấp 
cũng đã thực hiện xong và đưa vào hoạt 
động. 

Đình Châu // 
http://www.nhandan.com.vn.- 2016 

(ngày 30 tháng 11) 

_________________________________ 

HƠN 30 TỶ ĐỒNG HỖ TRỢ NGƯ DÂN 

BND tỉnh Bình Thuận vừa Quyết 
định chi ngân sách năm 2015 hỗ 
trợ ngư dân bám biển số tiền 30,1 

tỷ đồng thông qua Kho bạc Nhà nước tỉnh 
để chi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động 
khai thác và dịch vụ khai thác hải sản trên 
các vùng biển xa bờ, theo Quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ (đợt 3-2015).  

Trong đó: TP Phan Thiết được hỗ 
trợ gần 1,2 tỷ đồng, huyện Tuy Phong 953 
triệu đồng; thị xã La Gi gần 4,5 tỷ đồng và 

huyện Phú Quý hơn 22,7 tỷ đồng. Đây là 
nguồn kinh phí do Trung ương hỗ trợ cho 
địa phương thực hiện Quyết định số 
48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ về một số chính sách khuyến khích, 
hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch 
vụ khai thác hải sản trên các vùng biển 
xa.          

Yên Thành // http://daidoanket.vn.- 2016 
(ngày 3 tháng 11)

__________________________________ 

HIỆP HỘI TÔM BÌNH THUẬN KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC NHẬN 
CHÌM VẬT LIỆU NẠO VÉT RA BIỂN 

iệp hội tôm Bình Thuận cho biết, 
ngày 7-11, Hiệp hội đã gửi UBND 
tỉnh Bình Thuận bản kiến nghị về 

việc Công ty TNHH điện lực Vĩnh Tân I xin 
cấp phép nhận chìm vật liệu nạo vét ra 
biển. 

Bản Kiến nghị của Hiệp hội tôm Bình 
Thuận có nêu Nhà máy nhiệt điện Vĩnh 
Tân nằm ở giữa hai khu sản xuất tôm 
giống tập trung tại Xã Vĩnh Tân, huyện 
Tuy Phong, cách các đường ống lấy nước 
phục vụ sản xuất tôm giống không quá 
1km. Thế nhưng, tại văn bản số 

4304/STNMT-CCBHD ngày 31-10-2016 
của Sở Tài nguyên và Môi trường Bình 
Thuận gửi Tổng cục Biển và Hải đảo Việt 
Nam về việc góp ý hồ sơ Dự án nhận 
chìm vật liệu nạo vét luồng hàng hải, vũng 
quay tàu, khu nước trước bến chuyên 
dùng phục vụ nhà máy nhiệt điện Vĩnh 
Tân 1 của Công ty TNHH điện lực Vĩnh 
Tân 1 với khối lượng gần 1,6 triệu m3 lại 
không nhắc tới ảnh hưởng đến sản xuất 
tôm giống và nuôi trồng thủy sản chung 
quanh gần nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân I. 
Trong khi đó, mùa vụ tôm chuẩn bị bắt 

U 

H 
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đầu, cho nên các doanh nghiệp sản xuất 
tôm giống tại đây đã nhập khẩu một lượng 
tôm bố mẹ rất lớn để phục vụ cho mùa vụ 
mới. 

Vì vậy, Hiệp hội kiến nghị UBND tỉnh 
Bình Thuận tổng hợp các ý kiến về hồ sơ 
xin cấp giấy phép nhấn chìm bùn thải nạo 
vét ở biển của Công ty Trách Nhiệm Hữu 
Hạn điện lực Vĩnh Tân I, trong đó, đặc biệt 
quan tâm đến sản xuất kinh doanh tôm 
giống, và môi trường thủy sản chung 
quanh khu vực nạo vét và đổ thải của nhà 
máy nhiệt điện Vĩnh Tân I, gửi cơ quan có 
thẩm quyền xem xét có nên cấp phép hay 
không? 

Ông Phan Tuấn Cự, Phó Chủ tịch 
Hiệp hội tôm Bình Thuận cho biết, vùng 
biển Vĩnh Tân là nơi rất thuận lợi cho sản 
xuất tôm giống và cho chất lượng rất tốt. 
Hằng năm, các thành viên trong Hiệp hội 
sản xuất được gần 30 tỷ con tôm giống, 
cung cấp hơn 35% tôm giống cho thị 
trường toàn quốc. Các doanh nghiệp sản 
xuất tôm giống sử dụng nguồn nước biển 
tại đây rất lớn, cho nên khi nghe thông tin 
trên, chúng tôi rất lo ngại sẽ ảnh hưởng 
đến sản xuất, chất lượng con tôm giống 
Bình Thuận. 

Đình Châu // 
http://www.nhandan.com.vn.- 2016 

(ngày 8 tháng 11)

__________________________________ 

THANH LONG BÌNH THUẬN TÌM HƯỚNG KHÔNG LỆ 
THUỘC THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC 

ìm giải pháp đa dạng thị trường xuất 
khẩu thanh long, hạn chế tác động 
tiêu cực từ thị trường Trung Quốc là 

vấn đề tỉnh Bình Thuận đang trăn trở. 

Bình Thuận là địa phương có diện 
tích và sản lượng thanh long lớn nhất 
nước. Hơn 10 năm qua, thị trường xuất 
khẩu chủ yếu là Trung Quốc vốn thường 
bấp bênh về giá và khả năng tiêu thụ. Tìm 
giải pháp đa dạng thị trường xuất khẩu 
thanh long, hạn chế tác động tiêu cực từ 
thị trường Trung Quốc là vấn đề được 
ngành công thương tỉnh Bình Thuận trăn 
trở. 

 

Cũng như nhiều nông dân trồng thanh long 
khác, bà Nguyễn Thị Lộc (xã Hàm Mỹ, huyện 
Hàm Thuận Nam) rất lo lắng về thị trường tiêu 
thụ. 

Hiện nay, thanh long Bình Thuận 
đang ở mùa chong đèn nghịch vụ. Giá thu 
mua thanh long đạt chuẩn xuất khẩu trong 
những ngày qua dao động từ 11.000-
12.000 đồng/kg. Gia đình bà Nguyễn Thị 
Lộc ở thôn Phú Phong, xã Hàm Mỹ, huyện 
Hàm Thuận Nam có gần 800 trụ thanh 
long đang chín rộ. 3 năm trở về trước, giá 
thanh long chong đèn nghịch vụ có giá rất 
cao, có khi lên đến 22.000-23.000 
đồng/kg nhưng thời gian gần đây giá đã 
không còn ổn định. 

“Thời gian gần đây người trồng 
thanh long đang lo ngại giá thấp thu nhập 
sẽ kém đi. Nếu tiêu thụ thanh long cứ phải 
phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc thì 
người dân rất lo ngại, sợ rằng giá bán 
thanh long sẽ ngày càng giảm thấp”, bà 
Lộc bày tỏ. 

Thanh long là loại cây trồng mang lại 
giá trị kinh tế cao, giúp cho nhiều nông 
dân ở Bình Thuận, nhất là hai huyện Hàm 
Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc thoát 
nghèo. Tuy nhiên, thị trường thanh long 
đang ẩn chứa nhiều rủi ro do phụ thuộc 
quá lớn vào thị trường Trung Quốc. 

T 
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Đến nay, toàn tỉnh Bình Thuận có 
hơn 26.500 ha thanh long, sản lượng đạt 
500.000 tấn/năm. Trong đó, chỉ 15-18% 
tiêu thụ trong nước, còn lại xuất khẩu. 
Xuất khẩu chính ngạch chỉ chiếm từ 2-3%, 
trong khi phần lớn còn lại được xuất qua 
Trung Quốc theo đường buôn bán biên 
mậu.  

Do vậy, chỉ cần một chút biến động 
ở thị trường này, thì ngay lập tức giá cả 
thu mua sẽ bị tác động. Đó là chưa kể đến 
việc thương nhân Trung Quốc đến tỉnh 
Bình Thuận móc nối với doanh nghiệp địa 
phương thao túng việc mua bán nông sản 
này. 

Ông Trần Ngọc Hiệp, Chủ tịch Hiệp 
hội thanh long tỉnh Bình Thuận khẳng 
định, trước mắt khi chưa tìm được thị 
trường xuất khẩu mới, thanh long Bình 
Thuận vẫn phải bán cho thị trường Trung 
Quốc. Nếu không bán cho thị trường 
Trung Quốc, sản lượng thanh long sẽ dư 
thừa tạo ra khủng hoảng, càng làm cho 
người nông dân khó khăn. 

Nhận thấy được điều đó, thời gian 
qua, UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo 
các sở, ngành, địa phương, cùng với 
nâng cao chất lượng thanh long thì mở 
rộng thị trường tiêu thụ.  

Ông Đỗ Minh Kính, Giám đốc Sở 
Công Thương tỉnh Bình Thuận cho biết, 
hiện nay thanh long Bình Thuận chủ yếu 
xuất khẩu qua Trung Quốc. Tuy nhiên, với 
chủ trương đa dạng hóa thị trường, mở 
rộng các thị trường theo hướng không lệ 
thuộc vào một thị trường, các doanh 
nghiệp cũng như Sở Công Thương trong 
thời gian vừa qua hỗ trợ các doanh 
nghiệp mở rộng thêm các thị trường khác. 

Đến thời điểm này, thanh long tỉnh 
Bình Thuận đã được xuất vào 14 thị 
trường, trong đó chủ lực là châu Á (chiếm 
84%), châu Âu (14%), châu Mỹ (2%). Năm 
2015, các doanh nghiệp đã xuất khẩu 
thanh long vào Ấn Độ, Myanmar. Năm 
nay, phát triển thêm thị trường tại 
Australia, Hàn Quốc và Cộng hòa Séc. 
Mặc dù chậm, nhưng điều này đã cho 

thấy sự nỗ lực các các doanh nghiệp, hiệp 
hội, sở ngành địa phương trong việc mở 
rộng thị trường xuất khẩu. 

 

Các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá 
quả thanh long là cần thiết để mở rộng thêm thị 
trường. 

Tại Hội nghị xúc tiến tiêu thụ thanh 
long được tổ chức tại thành phố Phan 
Thiết cuối tháng 11 vừa qua, Thứ trưởng 
Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa cho 
biết, việc mở rộng thị trường xuất khẩu 
thanh long là hướng đi đúng trong giai 
đoạn hiện nay. Xúc tiến thương mại là một 
trong những hoạt động cần thiết để thanh 
long Bình Thuận có thêm cơ hội vươn xa. 

“Tại hội nghị xúc tiến thương mại, 
các doanh nghiệp nước ngoài quan tâm 
rất đông. Doanh nghiệp Trung Quốc, 
Pháp cũng như các doanh nghiệp của 
châu Âu cũng về rất nhiều. Các nhà sản 
xuất và các nhà phân phối cũng được gặp 
gỡ nhau trao đổi, cùng rút kinh nghiệm, 
hợp tác, tìm mọi cách để mở rộng thị 
trường xuất khẩu hơn là hướng rất tốt”, 
Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa nêu rõ. 

UBND tỉnh Bình Thuận cũng vừa 
ban hành kế hoạch và bố trí kinh phí triển 
khai các hoạt động mở rộng thị trường 
tiêu thụ cho sản phẩm thanh long Bình 
Thuận giai đoạn 2016-2020. Theo đó, Sở 
Công Thương tỉnh Bình Thuận đang tích 
cực làm việc với Hiệp hội Thanh long, các 
doanh nghiệp kinh doanh thanh long trên 
địa bàn tỉnh để xây dựng, tổ chức các 
chương trình xúc tiến tiêu thụ thanh long 
cả trong và ngoài nước./. 

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2016 
(ngày 29 tháng 11)
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TÌM ĐẦU RA CHO 500.000 TẤN THANH LONG BÌNH THUẬN 

hiều hợp đồng tiêu thụ thanh long 
giữa tỉnh Bình Thuận với các nhà 
bán lẻ, Sở Công thương, nhà nhập 

khẩu Trung Quốc đã được ký kết tại Hội 
nghị Xúc tiến tiêu thụ thanh long Bình 
Thuận trong sáng nay, 23/11/2016. 

Bình Thuận là địa bàn có diện tích 
sản xuất thanh long lớn nhất so với cả 
nước đạt trên 26.500 ha, sản lượng thu 
hoạch trên 500 ngàn tấn/ năm. 

Trong đó, hơn 10.000 ha thanh long 
được cấp chứng nhận VietGap; gần 1500 
ha thanh long đã được xác nhận mã số 
vùng trồng đủ tiêu chuẩn xuất khẩu vào 
Hoa Kỳ, 262 ha thanh long được cấp 
chứng nhận GlobalGap... 

 

Bình Thuận đã ký thỏa thuận tiêu thụ thanh 
long với nhiều tỉnh, thành phố, nhà bán lẻ và 
doanh nghiệp nhập khẩu Trung Quốc. 

Gần 80% sản lượng thanh long Bình 
Thuận tập trung cho xuất khẩu, nhưng 
xuất khẩu chính ngạch chỉ khoảng 2 - 3%, 
còn lại được vận chuyển ra các tỉnh biên 
giới phía Bắc để tiêu thụ theo phương 
thức mua bán biên mậu với thương nhân 
Trung Quốc. 

Thị trường nội địa tiêu thụ 15 - 20% 
sản lượng và hoạt động mua bán thanh 
long do các doanh nghiệp, cơ sở thu mua, 
đóng gói, thương lái kinh doanh thanh 
long thực hiện thông qua các kênh phân 
phối như chợ đầu mối, hệ thống các siêu 
thị, cửa hàng bán lẻ… ở khắp các tỉnh, 
thành phố trong nước. 

Ông Lương Văn Hải, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, khó khăn 

lớn nhất đối với trái thanh long Bình 
Thuận hiện nay là đa số các doanh nghiệp 
xuất khẩu Thanh Long của Bình Thuận chỉ 
có quy mô vừa và nhỏ, thiếu kinh phí 
tham gia các hoạt động xúc tiến thương 
mại quốc tế. 

Bên cạnh đó, sự hợp tác giữa người 
trồng và doanh nghiệp thu mua chưa chặt 
chẽ khiến giá cả không ổn định. Hiện các 
vùng trồng theo tiêu chuẩn Global Gap có 
giá thành sản xuất cao nhưng giá thu mua 
thất thường làm ảnh hưởng đến hiệu quả 
kinh tế của người trồng... 

Để nâng cao hiệu quả sản xuất, gia 
tăng giá trị cho trái thanh long, các tỉnh 
thành nói chung và Bình Thuận nói riêng 
đang tích cực triển khai các hoạt động xúc 
tiến thương mại, tiếp cận thị trường, thu 
hút các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, 
doanh nghiệp nước ngoài tham gia chế 
biến, tiêu thụ sản phẩm. 

Mục tiêu là xúc tiến các hoạt động 
mở rộng tiêu thụ nội địa ở các địa bàn lớn 
như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và các địa 
phương có dung lượng thị trường lớn. 

Ông Phạm Thành Kiên, Giám đốc 
Sở Công thương TP Hồ Chí Minh cho 
biết, mỗi năm, Tp. Hồ Chí Minh hỗ trợ tiêu 
thụ từ 30 - 32 ngàn tấn thanh long cho các 
địa phương. Thời gian tới, Sở Công 
thương Thành phố tiếp tục thực hiện các 
chương trình kết nối cung cầu và hỗ trợ 
tiêu thụ đối với trái cây này. 

Thống kê cho thấy, 9 tháng đầu năm 
2016, các doanh nghiệp của tỉnh Bình 
Thuận đã xuất khẩu chính ngạch 6.185 
tấn thanh long đạt kim ngạch 4,39 triệu 
USD, giảm 19,12% về lượng và giảm 
18,38% về giá trị so với 9 tháng năm 
2015. 

Cơ hội để trái thanh long xuất khẩu 
sang một số thị trường khó tính vẫn đang 
tiếp tục được mở ra. Theo thông tin từ 
Thương vụ Việt Nam tại Australia, Bộ 
Nông nghiệp và Thuỷ lợi nước này đã 
hoàn thành báo cáo dự thảo đánh giá về 

N 
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quả thanh long tươi của Việt Nam đang có 
kế hoạch xuất khẩu vào thị trường 
Australia. 

Theo kế hoạch, quy trình đánh giá 
rủi ro cho quả thanh long tươi Việt Nam sẽ 
được Chính phủ Australia hoàn thành vào 
cuối năm nay. 

Nếu được cấp phép, Việt Nam sẽ là 
nước đầu tiên và duy nhất cho tới thời 
điểm hiện nay được cấp phép nhập khẩu 
thanh long vào thị trường Australia. 

Trước đó, thanh long Việt Nam đã 
xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Tuy nhiên, với 
những yêu cầu nghiêm ngặt về chiếu xạ 

từ các thị trường nhập khẩu đòi hỏi tiêu 
chuẩn cao, nhiều doanh nghiệp Việt Nam 
vẫn khó đáp ứng, chưa kể, chi phí vận 
chuyển đối với các loại trái cây tươi cao 
hơn các nước trong khu vực cũng là một 
hạn chế cho các doanh nghiệp xuất khẩu 
trong nước. 

Thế Hải // http://baodautu.vn.- 2016 
(ngày 23 tháng 11) 

Cùng đưa tin: // 
http://www.nhandan.com.vn.- 2016 (ngày 

23 tháng 11); // http://danviet.vn.- 2016 
(ngày 23 tháng 11) 

__________________________________ 

5 NĂM CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG 

au 5 năm hoạt động, Qũy Bảo vệ và 
phát triển rừng tỉnh Bình Thuận 
(BV-PTR) thực hiện chính sách chi 

trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) đã 
góp phần nâng cao quản lý, bảo vệ và 
phát triển rừng, cải thiện sinh kế cho 
người làm rừng. 

Hiệu quả  

Theo Quỹ BV-PTR Bình Thuận, qua 
5 năm thực hiện chính sách chi trả 
DVMTR trên địa bàn tỉnh đã đạt được 
nhiều kết quả tích cực. Đến nay, đã tổ 
chức cho 11/20 đơn vị chủ rừng là tổ chức 
nhà nước và 3 đơn vị chủ rừng có đủ điều 
kiện để thực hiện cung ứng DVMTR, góp 
phần giảm gánh nặng chi bằng nguồn 
ngân sách tỉnh, tạo thêm công ăn, việc 
làm, cải thiện sinh kế cho người tham gia 
nhận khoán bảo vệ rừng. 

 

Quản lý, bảo vệ rừng tốt hơn nhờ chi trả 
DVMTR. 

Tính đến cuối năm 2015, tổng diện 
tích rừng đủ điều kiện cung ứng DVMTR 
đã triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh 
76.015/310.841ha rừng. Tổng số hộ hợp 
đồng nhận khoán bảo vệ rừng tính riêng 
trong thực hiện chính sách chi trả DVMTR 
là 1.287 hộ/53.207,3ha, chiếm khoảng 
40% trên tổng diện tích giao khoán bảo vệ 
rừng toàn tỉnh (135.506ha). 

 

Các đơn vị chủ rừng, hộ nhận khoán nâng tầm 
cao trách nhiệm đối với công tác bảo vệ và 
phát triển rừng 

 Ông Hồ Thiện Đang, Giám đốc Qũy 
BV-PTR Bình Thuận cho biết, trong 5 năm 
qua tổng nguồn thu trên địa bàn tỉnh từ 
DVMTR hơn 68 tỷ đồng và tổng thu tiền 
trồng rừng thay thế từ các dự án đầu tư 
xây dựng các công trình dân sinh, kinh tế 
từ 2013 - 2015 gần 13 tỷ đồng.  

S 
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Theo ông Đang, nhìn chung việc 
thực hiện thu tiền DVMTR, ký kết hợp 
đồng và quá trình, giải ngân, chi trả của 
bên sử dụng DVMTR với quỹ tỉnh là thuận 
lợi. Nguồn thu từ quỹ Trung ương điều 
phối tuy còn chậm nhưng cũng được đảm 
bảo theo quy định. Cách chi trả tiền 
DVMTR của tỉnh được tổ chức thực hiện 
chặt chẽ và đến tay trực tiếp các chủ 
rừng, các hộ nhận khoán có diện tích 
rừng được nhà nước giao quản lý 

 “Tình hình phân phối kinh phí giữa 
quỹ Trung ương với quỹ tỉnh được thực 
hiện theo đúng quy định; chuyển ủy thác 
giữa quỹ tỉnh với các đơn vị cung ứng 
DVMTR đúng theo từng hợp đồng cam 
kết và diện tích nghiệm thu thực tế; tiền 
cung ứng DVMTR ở các đơn vị chủ rừng 
được tổ chức thực hiện chi trả đúng theo 
quy định và theo đúng kết quả khối lượng 
công việc hoàn thành”, ông Đang chia sẻ.  

Nâng cao nhận thức  

Cũng theo ông Đang, thực hiện 
chính sách chi trả DVMTR đã góp phần 
nâng tầm nhận thức, trách nhiệm đối với 
công tác BV-PTR của các cấp chính 
quyền, các ngành và các đơn vị sử dụng, 
cung ứng DVMTR. Đặc biệt, trong công 
tác giao khoán quản lý bảo vệ rừng, ngoài 
việc tăng cường thêm lực lượng quản lý 
bảo vệ rừng cho các đơn vị chủ rừng, đã 
tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa cộng đồng 
dân cư với chủ rừng và chính quyền địa 
phương. Bên cạnh đó, còn tạo mối liên kết 
cộng đồng trách nhiệm giữa các hộ, nhóm 

hộ nhận khoán bảo về rừng với chủ rừng 
được tốt và thường xuyên hơn. 

Với kết quả từ thực tế, việc thực hiện 
chính sách chi trả DVMTR tại địa phương 
thời gian qua là phù hợp với xu hướng 
phát triển lâm nghiệp bền vững trong giai 
đoạn hiện nay. Tuy nhiên bên cạnh những 
thuận lợi, qũy còn tồn tại, hạn chế và 
những khó khăn, vướng mắc cần được 
tháo gỡ.  

Cụ thể, qũy chưa khai thác hết các 
nguồn thu các đơn vị sử dụng môi trường 
rừng trên địa bàn tỉnh như nước sinh hoạt, 
du lịch, nuôi trồng thủy sản. Công tác 
tuyên truyền, phổ biến chính sách, quy 
định trong thực hiện chính sách DVMTR 
còn hạn chế. Mức đầu tư tiền công 
200.000 đ/ha/năm so với điều kiện hiện 
nay là thấp...  

Để tăng cường nguồn thu phục 
công tác BV-PTR, ông Đang đề xuất 
UBND tỉnh xem xét ban hành quyết định 
chi tiết nguồn thu từ các đơn vị DVMTR 
trong lĩnh lực nước sinh hoạt, du lịch, 
nuôi trồng thủy sản. Đồng thời hỗ trợ, 
bổ sung thêm định mức chi qua thực 
hiện chính sách chi trả DVMTR gắn với 
thực hiện các chương trình, dự án khác 
về lâm nghiệp, nhằm nâng cao mức thu 
nhập cho người nhận khoán, giúp họ 
yên tâm gắn bó với rừng 

Kim Sơ / Nông nghiệp Việt Nam.-
2016.- Số 220 (ngày 3 tháng 11).- Tr. 13

__________________________________ 

MỘT DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN RỪNG BỀN VỮNG 

hằm phát huy lợi thế và tiềm năng, 
thời gian qua Cty TNHH MTV Lâm 
nghiệp Bình Thuận đã đầu tư 

chuyên sâu vào trồng rừng và chế biến 
gỗ, nâng cao chất lượng sản phẩm, góp 
phần bảo vệ môi trường, thực hiện mục 
tiêu phát triển bền vững. 

Phát triển rừng bền vững  

Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình 
Thuận là Cty có vốn 100% nhà nước 

được hợp nhất thành công từ 2 Cty TNHH 
MTV Lâm nghiệp Bình Thuận (cũ) và Cty 
TNHH MTV Lâm nghiệp Hàm Tân theo 
Quyết định số 3616/QĐ-UBND tỉnh Bình 
Thuận. 

Hiện Cty được giao quản lý hơn 
18.000 ha đất rừng và đất phi nông 
nghiệp. Những năm gần đây Cty đã hoàn 
thành nhiệm vụ SXKD và dịch vụ lâm 
nghiệp, kinh doanh có lãi và thực hiện tốt 

N 
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các nghĩa vụ đối với nhà nước, nâng cao 
đời sống CBCNV. 

 

Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận đã đầu 
tư chuyên sâu vào trồng rừng và chế biến gỗ. 

 Bước sang năm 2016, năm đầu tiên 
hoạt động theo mô hình hợp nhất, Cty đã 
vươn lên mạnh mẽ, tạo sự đột phá trong 
việc điều hành kinh doanh và sản xuất 
đáp ứng trong xu thế hội nhập mới.  

Theo đó, với chiến lược tái cơ cấu 
ngành lâm nghiệp theo định hướng của 
Bộ NN-PTNT, hiện Cty đang xây dựng 
phương án quản lý rừng bền vững, để có 
cơ sở khoa học và thực tiễn, đảm bảo về 
kinh tế, xã hội và môi trường, tiến tới cấp 
chứng chỉ rừng. Từ đó, tổ chức kinh 
doanh tổng hợp, phát huy hết tiềm năng 
và lợi thế nhằm mang lại hiệu quả kinh tế, 
tăng chuỗi giá trị gỗ rừng trồng có FSC 
lên 15-20%.  

“Thông qua việc thực hiện phương án 
quản lý rừng bền vững, đồng thời với việc 
duy trì công tác Kaizen 5S (cải tiến liên tục), 
nên nhận thức của hầu hết CBCNV Cty đã 
được nâng lên rõ rệt, từ đó hình thành kỹ 
năng hành động, nâng cao chất lượng đội 
ngũ, góp phần xây dựng chỉ tiêu phát triển 
kinh tế và thực hiện các nhiệm vụ chính trị 
của đơn vị ngày càng hiệu quả hơn”, ông 
Dũng chia sẻ.  

Ông Nguyễn Tiến Dũng, TGĐ Cty 
cho biết, đến nay Cty đã lập xong phương 
án quản lý rừng bền vững. Bước tiếp đến 
Cty sẽ xây dựng quy trình khai thác, tuân 
thủ các nguyên tắc, tiêu chí FSC của hệ 
thống quản lý tương ứng, đồng thời thực 
hiện quản lý hiệu quả của doanh nghiệp. 
Sau đó, Cty mời tổ chức GFA (CHLB 
Đức) thực hiện các đánh giá độc lập để 
cấp chứng chỉ rừng bền vững sắp tới. 

Nâng cao chuỗi giá trị lâm sản  

Song song với việc phát triển rừng 
bền vững, Cty còn đặt mục tiêu ứng dụng 
công nghệ trong khai thác, chế biến gỗ 
tiên tiến để tận dụng lâm sản với giá thành 
thấp, chất lượng cao, đưa sản phẩm có 
thể cạnh tranh trên thị trường trong nước 
và quốc tế.  

Để tạo vòng tròn khép kín từ khâu 
gieo tạo cây giống đến trồng rừng, khai 
thác và chế biến sâu gỗ rừng trồng, hiện 
Cty đầu tư nâng cấp 2 vườn ươm tại XN 
Hàm Thuận Nam và Hàm Tân, chuyển mô 
hình từ giâm hom qua cấy mô. Đồng thời, 
ngoài 2 XN chế biến gỗ tại Phan Thiết, 
Cty dự kiến sẽ xây dựng thêm nhà máy 
chế biến gỗ ghép thanh tại thôn Phước 
Tiến, xã Tân Phước, TX La Gi để nâng 
cao chuỗi giá trị lâm sản. 

Ông Dũng cho biết, Cty xác định trồng 
rừng là nhiệm vụ hàng đầu nên luôn chủ 
động đề ra những chính sách, giải pháp để 
bảo vệ quỹ đất, nâng cao tỷ lệ sử dụng đất 
xây dựng vùng nguyên liệu ổn định. Bên 
cạnh đó, Cty còn kết hợp đưa giống mới 
cây cấy mô, áp dụng các biện pháp thâm 
canh chăm sóc rừng, chú trọng chuyển hóa 
một phần diện tích sang trồng cây gỗ lớn, 
phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật và 
chuyên môn nhằm nâng cao năng suất, 
chất lượng rừng trồng. 

Cty cũng ấp ủ một dự định trong 
nhiều năm nay, là đầu tư xây dựng nhà 
máy chế biến gỗ có công suất 100.000 
m3/năm trên diện tích khoảng 70.000 m2, 
trong đó phân xưởng cưa xẻ, sấy gỗ, ván 
ghép thanh 20.000 m2, phân xưởng băm 
dăm gỗ 25.000m2, kho sản phẩm 2.000 
m2, phân xưởng ván nhân tạo 20.000 m2 

 

Vườn ươm của công ty  
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Tổng vốn đầu tư 240 tỷ đồng, thực 
hiện giai đoạn 1 từ năm 2016-2017, Cty 
sẽ xây dựng phân xưởng cưa xẻ, sấy gỗ 
ván ghép thanh, băm dăm gỗ và giai đoạn 
2 từ năm 2018-2020 sẽ xây dựng phân 
xưởng ván nhân tạo.  

Cũng theo ông Dũng, chế biến gỗ 
được xác định là hoạt động trọng tâm 
trong quá trình phát triển hiện nay của Cty 
theo đề án 118 được Chính phủ và tỉnh 
Bình Thuận phê duyệt. Hiện sản phẩm 

chủ lực của Cty thuộc phân khúc nhóm tủ 
bếp, hàng gia dụng, đồ dùng văn phòng.  

Cty đang có định hướng sản xuất 
thêm các phân khúc bàn ghế học sinh, 
sản phẩm dành cho người có thu nhập 
thấp…và dần chuyển một bộ phận sang 
hoạt động xuất khẩu để nâng cao chuỗi 
giá trị, đa dạng hóa sản phẩm hàng mộc. 

Kim Sơ / 
Nông nghiệp Việt Nam.- 2016.- Số 219 

(ngày 02 tháng 11).- Tr. 12 

__________________________________ 

SẮP VẬN HÀNH DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ 1.100 TỈ ĐỒNG 

heo Bộ Công Thương, Nhà máy 
điện gió Phú Lạc (Bình Thuận) giai 
đoạn 1 có tổng công suất 24 MW sẽ 

khánh thành vào ngày 25.11 tới. 

Nhà máy điện gió Phú Lạc giai đoạn 
1 có tổng công suất 24 MW; sử dụng công 
nghệ tua bin gió của hãng Vestas - Đan 
Mạch với 12 trụ điện gió. Dự án có tổng 
mức đầu tư gần 1.100 tỷ đồng, trong đó 
85% là vốn vay của Ngân hàng Tái Thiết 

Đức. Đây là dự án đầu tiên Công ty Cổ 
phần Phong điện Thuận Bình vay vốn từ 
Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức.  

Dự án điện gió Phú Lạc là dự án 
điện gió thứ 3 được triển khai trên địa bàn 
tỉnh Bình Thuận sau dự án Phong điện 1 
Tuy Phong, dự án Điện gió Phú Quý và là 
dự án điện gió thứ 4 của cả nước. 

// http://laodong.com.vn.- 2016 
(ngày 13 tháng 11) 

_________________________________ 

LÃNH ĐẠO CHẤT LƯỢNG VÀ THƯ KÝ ISO TẬP HUẤN VỀ 
ISO 9001:2008  

ớp tập huấn theo TCVN ISO 
9001:2008 này có gần 150 học viên 
của 67 cơ quan hành chính nhà 

nước trên địa bàn tỉnh tham dự. 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức tập 
huấn hướng dẫn hoạt động duy trì và cải 
tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho đại diện 
Lãnh đạo chất lượng và Thư ký ISO của 
các cơ quan hành chính nhà nước trên 
địa bàn tỉnh. 

Tham dự lớp tập huấn theo TCVN 
ISO 9001:2008 này có gần 150 học viên 

của 67 cơ quan hành chính nhà nước trên 
địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

 

Lớp tập huấn theo TCVN ISO 9001:2008 cho 67 
cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh 
Bình Thuận 

T 

L 
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Nội dung tập huấn đi sâu hướng dẫn 
thực hiện các công việc trọng tâm trong 
hoạt động duy trì và cải tiến hệ thống 
quản lý chất lượng: đánh giá chất nội bộ 
(bao gồm các hoạt động kiểm tra, xem 
xét, quan sát và phỏng vấn để so sánh kết 
quả thực tế với những quy định của hệ 
thống quản lý chất lượng), xem xét của 
lãnh đạo, xây dựng, thực hiện quy trình 
xử lý công việc, khảo sát, đo lường sự 
thỏa mãn, hài lòng của khách hàng theo 
yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 
9001:2008 và quy định pháp luật có liên 
quan. 

Việc tổ chức tập huấn nhằm giúp đại 
diện Lãnh đạo chất lượng và Thư ký ISO 
cập nhật các kiến thức về tiêu chuẩn 
TCVN ISO 9001:2008 và nâng cao các kỹ 
năng áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống 
quản lý chất lượng tại đơn vị, góp phần 
nâng cao hoạt động quản lý, áp dụng Hệ 
thống quản lý chất lượng phục vụ công 
cuộc cải cách hành chính một tốt hơn. 
Đồng thời nhằm có định hướng cải tiến 
kịp thời, tư vấn cho cấp quản lý nhà nước 
nâng cao hiệu quả công việc. 

Công tác định kỳ thực hiện đánh giá 
nội bộ (kiểm tra, thanh tra việc thực hiện 
chức năng quản lý nhà nước, tuân thủ Hệ 
thống quản lý chất lượng) đối với đại diện 
Lãnh đạo chất lượng và Thư ký ISO còn 
nhằm xác định mức độ phù hợp với yêu 
cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và 
những mục tiêu mong muốn. 

 

Các học viên tham gia lớp tập huấn hướng dẫn 
hoạt động duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý 
chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 
9001:2008 

Theo quy định, đại diện Lãnh đạo về 
chất lượng là thành viên trong ban lãnh 
đạo được Lãnh đạo cao nhất chỉ định, trao 
quyền hạn để quản lý, theo dõi, đánh giá 
và điều phối hệ thống quản lý chất lượng, 
nhằm mục đích nâng cao hiệu lực và hiệu 
quả trong việc vận hành và cải tiến hệ 
thống quản lý chất lượng. 

Về Thư ký ISO trong các đơn vị 
hành chính công là cán bộ quản lý hệ 
thống chất lượng, giúp việc cho Ban lãnh 
đạo (đại diện Lãnh đạo về chất lượng) 
điều phối, kiểm soát quá trình xây dựng 
Hệ thống quản lý chất lượng và duy trì, cải 
tiến Hệ thống quản lý chất lượng. Ngoài 
ra, Thư ký ISO còn là người thay mặt 
Lãnh đạo truyền đạt các yêu cầu của Hệ 
thống quản lý chất lượng cho toàn thể 
nhân viên. 

Xuân Thủy // http://vietq.vn.- 2016 
(ngày 18 tháng 11) 

__________________________________ 

CÁC DOANH NGHIỆP Ở BÌNH THUẬN SẼ CÓ NHIỀU HỖ TRỢ 
ĐỂ NÂNG CAO NSCL  

BND tỉnh Bình Thuận phê duyệt 
Chương trình “Nâng cao năng suất 
và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai 
đoạn 2016-2020”. 

Cụ thể, UBND tỉnh Bình Thuận đã 
ban hành Quyết định số 2779/QĐ-UBND 
ngày 22/9/2016 về việc phê duyệt 
Chương trình “Nâng cao năng suất và 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa của 
doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 
2016-2020”. 

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, 
Chương trình này được xây dựng nhằm 
triển khai thực hiện và cụ thể hóa Chương 
trình quốc gia “Nâng cao năng suất và 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa của 
doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” 

U 
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theo Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 
21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ (gọi 
tắt là Chương trình 712). 

Chương trình “Nâng cao năng suất 
và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của 
doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 
2016-2020” được dự báo sẽ phát huy 
những kết quả đạt được và khắc phục 
những hạn chế, tồn tại trong triển khai Dự 
án Nâng cao năng suất và chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh 
Bình Thuận giai đoạn 2011-2015. 

Chương trình này sẽ tập trung chủ 
yếu vào 4 nội dung chính: Thông tin, 
quảng bá nâng cao nhận thức về năng 
suất và chất lượng; Đào tạo đội ngũ 
hướng dẫn viên về năng suất và chất 
lượng, đo lường năng suất chất lượng 
của tỉnh; Hỗ trợ xây dựng, áp dụng tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đánh giá sự 
phù hợp; Hỗ trợ áp dụng các hệ thống 
quản lý, mô hình và công cụ cải tiến năng 
suất chất lượng, tham gia Giải thưởng 
Chất lượng Quốc gia. 

 

Khu Công nghiệp Hàm Kiệm 1, thuộc tỉnh Bình 
Thuận  

Về đối tượng thụ hưởng Chương 
trình 712 quốc gia này gồm các doanh 
nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt 
động theo pháp luật Việt Nam đóng trên 
địa bàn tỉnh, ưu tiên các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ sản xuất kinh doanh sản 
phẩm; Các đơn vị sự nghiệp công lập trên 
địa bàn tỉnh có phòng thử nghiệm/hiệu 
chuẩn có chức năng phục vụ quản lý Nhà 
nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
và đo lường. 

Về định mức hỗ trợ sẽ áp dụng theo 
các quy định tài chính hiện hành của 
Trung ương và của tỉnh. 

Để thực hiện Chương trình “Nâng 
cao năng suất và chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình 
Thuận giai đoạn 2016-2020” của UBND 
tỉnh Bình Thuận, Sở Khoa học và Công 
nghệ tỉnh Bình Thuận đã ban hành Hướng 
dẫn số 1230/HD-SKHCN ngày 31/10/2016 
về một số nội dung trong việc thực hiện 
chính sách hỗ trợ theo Chương trình này. 

Theo đó, Sở Khoa học và Công 
nghệ tỉnh Bình Thuận hướng dẫn các tổ 
chức, doanh nghiệp các nội dung như: đối 
tượng nhận chính sách hỗ trợ; nội dung, 
định mức hỗ trợ; trình tự, thủ tục các 
bước thực hiện hỗ trợ; thành phần hồ sơ 
đề nghị hỗ trợ trong việc thực hiện đánh 
giá chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù 
hợp tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc 
tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước 
ngoài, quy chuẩn kỹ thuật; hồ sơ xây 
dựng áp dụng các hệ thống quản lý, các 
mô hình công cụ cải tiến năng suất chất 
lượng, hồ sơ tham dự Giải thưởng chất 
lượng quốc gia, hồ sơ duy trì năng lực 
phòng thí nghiệm trọng điểm của tỉnh. 

Cụ thể, nhằm khuyến khích, động 
viên các tổ chức, doanh nghiệp khi tham 
gia, UBND tỉnh Bình Thuận sẽ được hỗ 
trợ các chính sách sau: 

- Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp 
chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy gồm: 

Hỗ trợ kinh phí cho tổ chức, doanh 
nghiệp thực hiện đánh giá chứng nhận 
sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn 
quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn 
khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài, quy 
chuẩn kỹ thuật theo phương thức đánh 
giá của bên thứ nhất (tự đánh giá) hoặc 
theo phương thức đánh giá của bên thứ 
ba (thuê tổ chức đánh giá độc lập). 

 - Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp 
xây dựng, áp dụng các hệ thống quản 
lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất 
và chất lượng: 

Hỗ trợ kinh phí cho tổ chức, doanh 
nghiệp thực hiện xây dựng và áp dụng 
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mới hệ thống quản lý chất lượng, công cụ, 
mô hình cải tiến năng suất và chất lượng 
(không hỗ trợ việc xây dựng lại, đánh giá 
giám sát, tái đánh giá, điều chỉnh phạm vi 
áp dụng, duy trì áp dụng). 

- Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp 
tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc 
gia: 

Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp tham 
gia và đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc 
gia, Giải thưởng Chất lượng Châu Á - 
Thái Bình Dương hàng năm. 

- Hỗ trợ duy trì năng lực phòng 
thử nghiệm – hiệu chuẩn trọng điểm 
của tỉnh (Trung tâm Kỹ thuật Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng Bình 
Thuận):  

Hỗ trợ kinh phí giám sát, tái đánh 
giá, mở rộng phạm vi áp dụng hệ thống 
quản lý ISO 9001, ISO/IEC 17025, ISO 
17021. 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 
Bình Thuận cũng giao Chi cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Thuận gửi 
thông báo đăng kí tham gia Chương trình 
Năng suất Chất lượng đến doanh nghiệp; 
doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu đăng kí 
hỗ trợ, tiến hành lập hồ sơ và gửi về Chi 
cục để xem xét, giải quyết. 

Minh Tuyết // http://vietq.vn.- 2016 
(ngày 19 tháng 11)

__________________________________ 

BÌNH THUẬN MONG MUỐN XÂY DỰNG CÁC TRUNG TÂM 
NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO 

HIẾU VỐN ĐẦU TƯ  

Chiều ngày 21/11, đoàn Đại biểu 
Quốc hội tỉnh Bình Thuận do ông 
Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư 

thường trực Tỉnh ủy dẫn đầu, đã làm 
việc với Bộ NN-PTNT về tái cơ cấu nông 
nghiệp ở địa phương này. 

 

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường hội đàm 
cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình 
Thuận  

Ông Mai Kiều - Giám đốc Sở NN-
PTNT Bình Thuận, cho biết: Bình Thuận 
là “thủ phủ” của cả nước về sản xuất 
thanh long với khoảng 28.000ha. Đây 
cũng là trung tâm sản xuất tôm giống 

lớn tại phía Nam (với hơn 150ha sản 
xuất giống).  

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh đã có một 
số mô hình sản xuất ứng dụng kỹ thuật 
và công nghệ tiên tiến ở quy mô gia 
đình, doanh nghiệp và HTX như trồng 
thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP, 
GlobalGAP. Sản xuất nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao của tỉnh ước tính 
đến nay chiếm khoảng 4% trong tổng 
giá trị sản phẩm của ngành.  

Hiện tại, tỉnh đã quy hoạch xây 
dựng khu nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao sản xuất thanh long với quy 
mô 52ha tại xã Hàm Minh, huyện Hàm 
Thuận Nam; khu nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao sản xuất giống thủy sản 
Chí Công với quy mô 154ha tại xã Chí 
Công, huyện Tuy Phong.  

Bởi vậy, tỉnh đề xuất Bộ NN-PTNT 
hỗ trợ về mặt kỹ thuật, xây dựng quy 
trình chuẩn về thâm canh cây thanh 
long; ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn 
sản phẩm thanh long để có cơ sở quản 
lý chất lượng. Đồng thời, xây dựng mô 

T 
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hình thí điểm liên kết chuỗi sản xuất - 
chế biến - tiêu thụ sản phẩm thanh long 
để nhân rộng ra toàn tỉnh.  

Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị 
Thanh Thủy, Vụ trưởng Vụ Khoa học 
Công nghệ và Môi trường (Bộ NN-
PTNT), thông tin: Cả 2 khu nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao mà tỉnh đề 
xuất đầu tư không nằm trong nội dung 
của Quyết định 575/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy 
hoạch tổng thể khu, vùng nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, 
tầm nhìn 2030. Bởi vậy, tỉnh cần hoàn 
thiện hồ sơ và xây dựng đề án cụ thể, 
phù hợp với các tiêu chí của Quyết định 
575, từ đó Bộ NN-PTNT sẽ nghiên cứu 
và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.  

Theo Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê 
Quốc Doanh, ngoài cây thanh long, Bình 
Thuận nên nghiên cứu phát triển các 
loại cây trồng khác để đa dạng thêm. Bộ 
sẽ giúp tỉnh thành lập một trung tâm 
nghiên cứu phát triển các loại trái cây.  

Thứ trưởng cũng lưu ý, trong vòng 
2 năm qua, Bình Thuận phát triển diện 
tích cây thanh long quá nóng. Dịch bệnh 
xuất hiện nhiều, đặc biệt là bệnh đốm 
nâu, đốm trắng. Chúng tôi đã làm quyết 
liệt và khống chế bước đầu. Bộ cũng đã 
có quy trình phòng trừ dịch bệnh.  

Còn về việc xây dựng tiêu chuẩn, 
quy chuẩn thanh long, phục vụ xuất 
khẩu, theo Bộ trưởng Bộ NN-PTNT 
Nguyễn Xuân Cường, nếu muốn xây 
dựng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
sản phẩm thanh long thì cần rất nhiều 
thời gian và công sức. Trước mắt, 
UBND tỉnh Bình Thuận nên làm đầu mối 
để xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật sản 
phẩm thanh long của địa phương. Bộ 
NN-PTNT cam kết cấp kinh phí thực 
hiện đề tài và cử nhân lực cùng giúp tỉnh 
việc này ngay trong năm 2017. 

Về xây dựng mô hình thí điểm sản 
xuất thanh long theo chuỗi, Thứ trưởng 
Lê Quốc Doanh cho biết, các doanh 

nghiệp lớn nhập khẩu thanh long cũng 
đang muốn hợp tác với doanh nghiệp 
Việt Nam và nông dân để xây dựng 
vùng sản xuất, tiêu thụ thanh long. Bộ 
NN-PTNT đang chỉ đạo Cục BVTV tiếp 
xúc với phía Trung Quốc để đẩy nhanh 
tiến trình hợp tác này. Và nếu được, 
Bình Thuận sẽ được chọn là địa phương 
đầu tiên làm thí điểm mô hình. Xây dựng 
trung tâm tôm giống ứng dụng công 
nghệ cao. 

Theo ông Nguyễn Ngọc Oai, Phó 
Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, 
Bình Thuận là một trong những tỉnh phát 
triển nghề nuôi trồng thủy sản mạnh của 
cả nước. Đây cũng là địa phương được 
Bộ NN-PTNT đầu tư nhiều nhất. Trong 
đó có quỹ đầu tư khu sản xuất tôm giống 
Chí Công 100 tỷ, cảng cá Phan Thiết 
160 tỷ và khu neo đậu Phú Quý 140 tỷ. 
Các dự án này đang trong quá trình triển 
khai. Bởi vậy, Bình Thuận cần phát huy 
thế mạnh của mình, ví dụ như các khu 
sản xuất giống tập trung (hiện nay 60% 
con giống cung cấp cho cả nước). Vì 
vậy, việc thành lập khu sản xuất tôm 
giống ứng dụng công nghệ cao hoàn 
toàn phù hợp.  

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường 
yêu cầu Tổng cục Thủy sản rà soát, bổ 
sung nội dung thành lập Trung tâm 
giống công nghệ cao của Bình Thuận 
vào đề án Phát triển công nghiệp tôm 
Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến 
năm 2030, trước khi trình Thủ tướng 
Chính phủ. Bởi đó là vùng biển rất ổn 
định về độ mặn, độ sạch.  

Với đề xuất đầu tư hình thành khu 
sản xuất cây trồng cạn ứng dụng công 
nghệ cao tại Bắc Bình (Bình Thuận) với 
quy mô khoảng 1.000ha, Bộ trưởng 
Nguyễn Xuân Cường nhất trí về mặt chủ 
trương, đồng thời cử lực lượng cùng địa 
phương thực hiện các quy trình để báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Minh Phúc / 
Nông nghiệp Việt Nam.- 2016.- Số 233 

(ngày 22 tháng 11).- Tr. 6 
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ĐIỀU CHỈNH, MỞ RỘNG ĐƯỜNG BĂNG, NHÀ GA SÂN BAY 
PHAN THIẾT 

hà ga sân bay được điều chỉnh từ 
5.000 m2 lên 19.200 m2, đảm bảo 
đón 1.000 hành khách/giờ cao 

điểm. 

Ngày 16-11, UBND tỉnh Bình Thuận 
đã có công văn gửi Cục Hàng không Việt 
Nam liên quan đến việc xin điều chỉnh cục 
bộ một số hạng mục của sân bay Phan 
Thiết. 

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, dự 
kiến Cảng hàng không Phan Thiết sẽ đưa 
vào khai thác vào cuối năm 2018. Do là 
cuối kỳ của giai đoạn đầu tư theo quy 
hoạch đến năm 2020 nên thời gian khai 
thác rất ngắn, sau 2020 lại tiếp tục nâng 
cấp sẽ gây lãng phí.  

UBND tỉnh Bình Thuận cho biết hiện 
nay các hãng hàng không đang hoạt động 
tại Việt Nam không khai thác các loại máy 
bay Bombardier; FOKKER-70 như trong 

quy hoạch mà thay vào đó là các loại máy 
bay đời mới A350-900; B737; A321… 

Ngoài ra, các máy bay loại lớn 
(nhóm E) của các hãng hàng không nước 
ngoài đến VN ngày càng tăng, đặc biệt là 
du khách, chủ yếu là người Nga đến Phan 
Thiết nghỉ dưỡng với mong muốn có 
đường bay thẳng đến Phan Thiết. Do đó 
việc mở rộng đường băng, vị trí đỗ, nhà 
ga để khai thác máy bay nhóm E là cần 
thiết. 

Cụ thể sẽ mở rộng, kéo dài đường băng; 
thay đổi vị trí sân đỗ máy bay từ năm vị trí 
code C thành bốn code C và một code E. 
Nhà ga sân bay cũng được điều chỉnh từ 
5.000 m2 lên 19.200 m2; đảm bảo đón 
1.000 hành khách/giờ cao điểm. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2016 
(ngày 16 tháng 11)

__________________________________ 

PHẢI VỪA ĐẢM BẢO AN TOÀN HỒ ĐẬP, VỪA TÍCH ĐỦ NƯỚC 

iện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có 
16 hồ chứa thủy lợi và hai hồ thủy 
điện. Hiện, tổng lượng nước tích 

trữ trong hệ thống thủy lợi trên toàn tỉnh 
đã đạt hơn 99,4% dung tích thiết kế. 

 

Ông Tỉnh kiểm tra hồ chứa tại tỉnh Bình Thuận  

Sáng ngày 5/11, ông Nguyễn Văn 
Tỉnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy 
lợi tiếp tục dẫn đoàn công tác của Ban chỉ 

đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai 
đến kiểm tra tình hình ứng phó mưa lũ và 
ATĐT đới tại Bình Thuận.  

Đoàn đã đi kiểm tra một số hồ chứa 
và các điểm xung yếu trên địa bản tỉnh, 
ông Tỉnh đánh giá địa phương rất chủ 
động, sâu sát trong việc chỉ đạo ứng phó; 
đồng thời đề nghị địa phương theo dõi sát 
diễn biến của thời tiết để điều tiết nước 
một cách hợp lý nhất. Việc tích nước và 
xả lũ phải vừa đảm bảo an toàn hồ chứa 
vừa đủ nước sử dụng cho thời gian tới.  

Theo Chi cục Thủy lợi, hiện trên địa 
bàn tỉnh có 16 hồ chứa thủy lợi và hai hồ 
thủy điện. Hiện, tổng lượng nước tích trữ 
trong hệ thống thủy lợi trên toàn tỉnh đã 
đạt hơn 99,4% dung tích thiết kế.  

Đối hồ thủy lợi Sông Quao thuộc 
huyện Hàm Thuận Bắc, trong sáng nay đã 
chứa 73 triệu m3, đạt 100% dung tích 

N 

H 
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thiết kế. Còn hồ thủy điện Đại Ninh đã 
chứa gần 92,9% và hồ thủy điện Hàm 
Thuận chứa hơn 93,3% dung tích thiết kế.  

Các đơn vị quản lý hiện đang theo 
dõi và cập nhật các bản tin dự báo khí 
tượng thủy văn, diễn biến tình hình mưa 
lũ để tích và xả hồ chứa theo quy trình 
vận hành.  

 

Hầu hết các hồ chứa tỉnh Bình Thuận đã đầy 
nước 

Ông Đức Anh, Chi cục trưởng Chi 
cục Thủy lợi tỉnh Bình Thuận cho biết, để 
chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn 
tính mạng, tài sản của nhân dân; đồng 
thời thực hiện tốt phương án phòng chống 
lũ lụt ở hạ du hiện các đơn vị quản lý hệ 
thống hồ chứa đang phối hợp chặt chẽ với 
chính quyền địa phương, nơi có hồ chứa, 
thông báo kế hoạch xả lũ và cảnh báo cho 
người dân biết. 

Theo dự báo do ảnh hưởng của 
ATNĐ, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận tiếp 
tục có mưa vừa và mưa to tại nhiều nơi. 
Do vậy, công tác điều tiết nước đảm bảo 
an toàn hồ đập và an toàn cho các vùng 
hạ du đang trở nên hết sức cấp thiết. 

Kim sơ // 
Nông nghiệp Việt Nam.- 2016.- Số 222 

(ngày 7 tháng 11).- Tr. 2

__________________________________ 

CÂN NHẮC KỸ VIỆC CHO NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 1 
ĐỔ THẢI RA BIỂN 

rước khi cấp phép cho Nhà máy nhiệt 
điện Vĩnh Tân 1 xả thải, cấp có thẩm 
quyền cần xem xét kỹ lưỡng, tránh 

gây hậu quả nặng nề cho môi trường biển... 

Những ngày qua, dư luận cả nước 
đặc biệt quan tâm đến việc Nhà máy nhiệt 
điện Vĩnh Tân 1 xin phép Bộ Tài nguyên và 
Môi trường xả chất nạo vét và bùn thải ra 
vùng biển Hòn Cau thuộc huyện Tuy Phong, 
tỉnh Bình Thuận.  

Đây là vùng biển trong lành, có hệ 
sinh thái phong phú, đóng vai trò quan trọng 
trong sự phát triển kinh tế - xã hội lâu dài 
của 2 tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận. Do 
vậy, trước khi cấp phép cho Nhà máy nhiệt 
điện Vĩnh Tân 1 xả thải, cấp có thẩm quyền 
cũng cần xem xét kỹ lưỡng, tránh gây hậu 
quả nặng nề cho môi trường biển tại đây. 

Phóng viên VOV đã có có cuộc trao 
đổi với ông Nguyễn Hữu Quý, Chủ tịch Hội 
Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Thuận về vấn 
đề này.  

PV: Thưa ông, trước thông tin Công ty 
Điện lực Vĩnh Tân 1 xin phép Bộ Tài nguyên 
và Môi trường đổ thải tại khu vực gần biển 
Hòn Cau, Hội Bảo vệ môi trường tỉnh Bình 
Thuận có quan điểm như thế nào về vấn đề 
này? 

Ông Nguyễn Hữu Quý: Vịnh Cà Ná, 
trong đó Khu bảo tồn đa dạng sinh học Hòn 
Cau là một vùng môi trường sinh thái biển 
cực kỳ quan trọng. Vùng biển này có đặc 
điểm là có một vùng san hô rất quý giá, như 
rừng trên đất liền. Chính vì vậy, tạo ra 
nguồn nước biển cực kỳ trong lành. 

Từ lâu, nước ta đã quy hoạch đây là 
một trong những vùng trọng điểm về muối 
công nghiệp tương lai của Việt Nam. Hơn 
nữa, Ninh Thuận và Bình Thuận hiện nay là 
vùng nuôi tôm giống vào loại đứng đầu của 
Việt Nam vì chủ yếu nhờ nguồn nước sạch. 
Mặt khác, chính vùng san hô của vịnh Cà 
Ná là nơi cung cấp nguồn giống hải sản vô 
tận cho biển cả. 

T 
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Vùng biển Hòn Cau - Vĩnh Tân - Cà Ná là nơi có 
hệ sinh thái đa dạng 

Bây giờ Công ty Điện lực Vĩnh Tân 1 
xin phép Bộ Tài nguyên và Môi trường đổ 
thải tại khu vực gần biển Hòn Cau thì chắc 
chắn là ô nhiễm môi trường. Chúng ta phải 
tính toán làm sao có những giải pháp giảm 
tối đa tác hại của nó đến môi trường biển. 
Chúng tôi nghĩ nên xem xét lại toàn bộ dự 
án đánh giá tác động môi trường của cụm 
công nghiệp Nhiệt điện Vĩnh Tân một cách 
tổng thể, để dự báo hết toàn bộ các vấn đề 
sẽ xảy ra, kết hợp hài hòa các ngành kinh tế 
trên vùng biển này. 

PV: Theo ông, Bộ Tài nguyên và Môi 
trường cân nhắc như thế nào và có nên cấp 
phép cho Vĩnh Tân 1 đổ thải ra biển Hòn 
Cau không? 

Ông Nguyễn Hữu Quý: Mặc dù có 
thể cho về mặt nguyên tắc nhưng đến lúc 
này, sau khi có kinh nghiệm từ vụ Formosa 
Hà Tĩnh, chúng ta phải tỉnh táo và quyết tâm 
xem xét một cách nghiêm túc để đề phòng 
những hậu quả mà sau này chúng ta khắc 
phục sẽ tốn rất nhiều tiền cho ngân sách 
cũng như của chủ đầu tư. Chúng ta cố gắng 
tốt nhất là tránh, không xả thải ra biển. Đó là 
bài học cay đắng của Formosa. Tôi đề nghị 
bộ không nên cấp phép cho việc xả thải. 

 

Ông Nguyễn Hữu Quý, Chủ tịch Hội Bảo vệ môi 
trường tỉnh Bình Thuận 

PV: Ông có thể cho biết tỉnh Bình 
Thuận, các hội đoàn thể, chính quyền địa 
phương cũng nên giám sát như thế nào 
trong việc thực hiện vấn đề đảm bảo môi 
trường ở Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân? 

Ông Nguyễn Hữu Quý: Theo tôi, các 
dự án nói chung đều có đánh giá tác động 
môi trường. Nhưng ngay cả đánh giá tác 
động môi trường của dự án Vĩnh Tân, tôi 
cho rằng nó cũng chưa tốt, thật sự chưa tốt, 
mặc dù chúng ta tưởng là tốt. Như trong 
việc xét đánh giá tác động môi trường của 
bãi xỉ than, chưa tính hết được tốc độ gió và 
hướng gió, chính từ đó mới gây ra hiện 
tượng ô nhiễm cả một vùng, trở thành sự 
kiện nóng của Bình Thuận. 

Cho nên, chúng ta phải đánh giá tác 
động môi trường trên góc độ có sự tham gia 
của chính quyền và nhân dân địa phương 
chính là đối tượng phải hứng chịu hậu quả 
của những dự án đó. Giao cho chủ đầu tư 
tự đánh giá, tự kiểm soát là hầu như chúng 
ta không có khả năng quản lý... 

PV: Xin cảm ơn ông!/. 

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2016 
(ngày 11 tháng 11) 

__________________________________ 

CẨN TRỌNG CẤP PHÉP CHO ĐIỆN LỰC VĨNH TÂN 1 ĐỔ 
VẬT LIỆU THẢI RA BIỂN  

iện lực Vĩnh Tân 1 đang xin cấp 
phép dự án nhận chìm hơn 1,5 
triệu m3 vật liệu thải ra biển. Dư 

luận lo ngại nguy cơ tác động xấu môi 
trường biển. 

Mặc dù dự án đang trong giai đoạn 
thẩm định hồ sơ, nhưng dư luận tỏ ra lo 
ngại trước nguy cơ tác động xấu đến môi 
trường biển. Theo các nhà khoa học và 
ngành chức năng địa phương, Bộ TN-MT 

Đ 
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cần cẩn trọng trước khi cấp phép cho dự 
án này. 

 

Khu bảo tồn biển Hòn Cau nằm gần Trung tâm 
nhiệt điện Vĩnh Tân 

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 
(thuộc Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 
1) đang được xây dựng tại Trung tâm 
nhiệt điện Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong. 
Để phục vụ cho hoạt động của nhà máy, 
Công ty Điện lực Vĩnh Tân 1 đã xin Bộ 
TN-MT xin cấp phép cho Dự án nhận 
chìm vật liệu nạo vét luồng hàng hải, vũng 
quay tàu, khu nước trước bến chuyên 
dùng.                                      

Theo đó, vật liệu nạo vét dự kiến sẽ 
đổ thải ra biển là hơn 1,5 triệu m3 trên 
diện tích 30 ha. 

Trước khi cấp phép, Bộ TN-MT lấy ý 
kiến của UBND tỉnh Bình Thuận về ảnh 
hưởng của vị trí và hoạt động nhận chìm 
đối với phát triển kinh tế xã hội và các vấn 
đề liên quan ở địa phương. Thực hiện đề 
nghị của UBND tỉnh, trên cơ sở tổng hợp 
ý kiến của các ngành liên quan, ngày 
31/10, Sở TN-MT tỉnh Bình Thuận đã có 
công văn  số 4304 gửi đến Tổng cục Biển 
và Hải đảo Việt Nam.  

Ông Hồ Lâm, Giám đốc Sở TN-MT 
tỉnh Bình Thuận cho biết: “Trên cơ sở văn 
bản đề nghị của Vĩnh Tân 1, Tổng cục 
đang thẩm định, trình lấy ý kiến địa 
phương. Bây giờ người ta lấy ý kiến mình, 
thì mình phúc đáp Tổng cục Biển và Hải 
đảo. Ngoài kia người ta kiểm tra, thẩm 
định xong rồi mới trình Bộ TN-MT duyệt 
theo hồ sơ ĐTM được duyệt”. 

Trong công văn phúc đáp, Sở TN-
MT Bình Thuận khẳng định vị trí khu vực 
biển được lựa chọn để sử dụng cho hoạt 

động nhận chìm phù hợp với nội dung báo 
cáo đánh giá tác động môi trường đã 
được Bộ Tài nguyên - Môi trường phê 
duyệt ngày 24/7/2014 cho dự án xây dựng 
bến chuyên dùng phục vụ Nhà máy nhiệt 
điện Vĩnh Tân 1. Theo quan điểm của cơ 
quan này, khối lượng vật liệu nạo vét đổ 
thải lớn; nếu đổ thải, lưu giữ, xử lý trên 
đất liền thì cần phải có diện tích tương đối 
lớn; trong khi đó địa hình tại huyện Tuy 
Phong phức tạp không có mặt bằng để 
thực hiện và việc đổ thải trên đất liền có 
khả năng nhiễm mặn, gây ô nhiễm môi 
trường. 

 

Rạn san hô dưới thuộc Khu bảo tồn Hòn Cau 
có thể bị tác động   

Trong phần kiến nghị, Sở TN-MT 
Bình Thuận cho rằng khi đổ thải xuống 
biển, thì những tác động của dự án đối với 
Khu bảo tồn biển Hòn Cau là có thể xảy ra 
và sẽ bị tác động mạnh nếu để xảy ra sự 
cố; do đó đề nghị chủ đầu tư nghiên cứu 
tận dụng tối đa vật liệu nạo vét để san lấp 
các khu vực lấn biển của cảng Tổng hợp 
Vĩnh Tân nằm gần đó. Chủ đầu tư cũng 
cần bổ sung các giải pháp xử lý khi có sự 
cố, rủi ro xảy ra trong quá trình nạo vét, đổ 
thải. 

Trao đổi với phóng viên VOV, Tiến sĩ 
Võ Sĩ Tuấn, Viện trưởng Viện Hải dương 
học, người từng nhiều năm nghiên cứu hệ 
sinh thái biển ở khu vực Cà Ná – Vĩnh 
Tân - Hòn Cau cho biết: ông chưa thể 
khẳng định dự án xả thải vật liệu nạo vét 
của Vĩnh Tân 1 sẽ tác động ở mức nào 
đối với Khu bảo tồn biển Hòn Cau. Bởi lẽ, 
ông chưa biết chính xác vị trí đổ thải, kỹ 
thuật nhấn chìm cũng như mô hình lan 
truyền chất thải. Tuy nhiên, việc lấy bùn 
thải sau khi nạo vét đem đổ xuống biển 
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chắc chắn gây phát tán theo dòng chảy, 
lắng đọng dải trầm tích trên đáy biển và ít 
nhiều có ảnh hưởng đến môi trường sinh 
thái biển ở khu vực Hòn Cau.  

Tiến sĩ Võ Sĩ Tuấn giải thích: “Lắng 
đọng trầm tích này rất nguy hiểm đối với 
rạn san hô, vì nó bao phủ gây chết san hô 
tạo rạn. Và chúng ta đã biết, vùng Cà Ná 
và nhất là xung quanh đảo Hòn Cau, rạn 
san hô đóng vai trò rất quan trọng, cho 
nên việc đánh giá tác động phải chú trọng 
đến sự lan truyền và lắng đọng trầm tích 
đến rạn san hô ở vùng này”. 

Trong khi đó, ông Huỳnh Văn Thải, 
Giám đốc Khu bảo tồn biển Hòn Cau cho 
biết: Để khẳng định có ảnh hưởng hay 
không là phải có căn cứ, phải có điều tra 
khảo sát với số liệu chính thức.  

Theo ông Thải, xung quanh khu vực 
Hòn Cau là vùng nước trồi, vùng nước trồi 
giao lưu giữa hai dòng nước lạnh và nước 
nóng, đặc biệt khu vực này các sinh vật 
rất là phong phú và tập trung các bãi sinh 
sản cho nhiều loài. Để tránh bị tác động 
xấu bởi dự án của Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, 
cần có một cơ chế giám sát chặt chẽ việc 

tuân thủ quy định đảm bảo môi trường 
của chủ đầu tư, trong đó có sự tham gia 
của các ngành chuyên môn như Sở Tài 
nguyên và Môi trường, UBND huyện Tuy 
Phong, các xã vùng biển và nhất là thành 
viên của Ban quản lý Khu bảo tồn biển 
Hòn Cau.  

Ông Thải nói: “Tại vì khu bảo tồn này 
có tầm quan trọng đối với quốc gia và cả 
khu vực xung quanh và cả khu vực Ninh 
Thuận – Bình Thuận. Xung quanh khu 
bảo tồn, đa dạng sinh học các loài rất là 
phong phú, nếu chúng ta không có giám 
sát tốt việc đánh giá tác động môi trường 
mà chủ đầu tư cam kết thực hiện, thì nó 
ảnh hưởng xấu đến môi trường và điều 
kiện kinh tế xã hội của địa phương”. 

Trước những thực tế trên, để tránh 
những hậu quả tác động đến môi trường 
có thể xảy ra, Bộ TN-MT trường cần cẩn 
trọng hơn khi cấp phép cho Công ty Điện 
lực Vĩnh Tân 1 đổ trực tiếp hơn 1,5 triệu 
m3 vật liệu thải ra biển Vĩnh Tân./. 

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2016 
(ngày 4 tháng 11) 

__________________________________ 

NGƯỜI DÂN GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐIỆN 
VĨNH TÂN 2 

ắt đầu từ ngày 10/11, Nhà máy 
Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 tại xã Vĩnh 
Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình 

Thuận đã mời người dân địa phương vào 
tham quan và giám sát các hoạt động xử 
lý môi trường của Nhà máy. 

Đoàn đầu tiên gồm lãnh đạo cấp ủy 
Đảng, chính quyền, đại diện các ngành, 
đoàn thể xã Vĩnh Tân và đại diện nhân 
dân các thôn Vĩnh Phúc, Vĩnh Hưng, Vĩnh 
Tiến, xã Vĩnh Tân đã vào giám sát công 
tác vận hành cũng như xử lý môi trường, 
quản lý bãi thải xỉ của nhà máy Nhiệt điện 
Vĩnh Tân. 

Đoàn giám sát đã tìm hiểu thực tế tại 
khu vực cảng tiếp nhận than, cảng tiếp 
nhận dầu, đường kênh dẫn nước làm mát, 

khu vực gian máy, phòng điều khiển trung 
tâm, theo dõi các thông số môi trường của 
Nhà máy được hiển thị trực tuyến tại 
phòng điều khiển trung tâm và truyền về 
các sở, ngành chức năng của tỉnh Bình 
Thuận. Đồng thời, trực tiếp giám sát các 
biện pháp xử lý bảo đảm môi trường tại 
bãi thải xỉ- vấn đề đang thu hút sự quan 
tâm của dư luận 

Sau khi đi giám sát thực tế, người 
dân địa phương đã thẳng thắn nêu lên 
những băn khoăn và kiến nghị cụ thể đối 
với nhà máy và chính quyền địa phương, 
đặc biệt là vấn đề xử lý triệt để hiện tượng 
khói đen bốc lên khi khởi động máy cũng 
như công tác bảo đảm môi trường tại bãi 
tro xỉ, ngăn ngừa phát tán bụi, tro bay của 

B 
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bãi thải xỉ vào môi trường xung quanh, 
đặc biệt là trong mùa mưa gió. 

 

Người dân xã Vĩnh Tân tham quan và giám sát 
các biện pháp bảo đảm môi trường tại cảng 
tiếp nhận than của nhà máy Nhiệt điện Vĩnh 
Tân.  

Người dân xã Vĩnh Tân cũng đề nghị 
nhà máy trong thời gian tới tiếp tục hỗ trợ 
địa phương bằng các chương trình cụ thể 
và dài hạn, có kế hoạch rõ ràng trong việc 
đào tạo, tuyển dụng lao động là con em 
địa phương vào làm việc để người dân an 
tâm và ủng hộ hoạt động của nhà máy. 

Đại điện Chính quyền địa phương, 
ông Nguyễn Thanh Sang, Chủ tịch UBND 
xã Vĩnh Tân đề nghị nhà máy cần tăng 
cường tuyên truyền, giải thích cho người 
dân hiểu rõ các thông số về môi trường 
thường xuyên để người dân thấy an tâm 

hơn. Ông Sang cũng đề nghị nhà máy cho 
biết khi nào thì khắc phục được hiện 
tượng khói đen khi khởi động máy. 

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã tiếp 
thu các ý kiến của người dân và khẳng 
định hiện nay nhà máy đang tiến hành cải 
tiến hệ thống lọc bụi tĩnh điện hiện đại và 
sẽ đưa vào vận hành ngay từ khi khởi 
động máy (sau khi đợt trùng tu kết thúc 
vào tháng 12/2016). 

Việc mở cửa đưa người dân vào 
tham quan, giám sát các hoạt động của 
nhà máy sẽ  tiếp tục được thực hiện định 
kỳ hằng tháng. Nhà máy sẵn sàng đón 
tiếp nhân dân, chính quyền địa phương 
các cấp của tỉnh Bình Thuận vào tham 
quan, giám sát nhà máy khi có yêu cầu. 

Trước đó, Nhà máy Nhiệt điện 
Duyên Hải 1 cũng đã mở cửa đón đại diện 
nhân dân địa phương vào giám sát các 
vấn đề bảo đảm môi trường. 

Toàn Thắng / 
http://baochinhphu.vn.- 2016  

(ngày 11 tháng 11) 

Cùng đưa tin: Tiền phong.- 2016.- Số 323 
(ngày 18 tháng 11).- Tr. 13

__________________________________ 

CÙ LAO THU VÀ GIẤC MƠ PHÚ QUÝ  

KỲ 1: XANH HÓA CÙ LAO, NÂNG CAO ĐỜI SỐNG  

ách TP Phan Thiết (tỉnh Bình 
Thuận) khoảng 56 hải lý về phía 
đông-đông nam, huyện đảo Phú 

Quý có hình thù như một con cá thu nổi 
lên giữa biển nên từ xưa, ông cha ta đã 
đặt tên là Cù lao Thu. Với những đặc điểm 
tự nhiên mang nét đẹp hoang sơ, Phú 
Quý là hòn đảo giàu tiềm năng, mở ra 
những cơ hội mới cho các nhà đầu tư để 
biến Cù lao Thu trở thành hòn đảo như 
chính tên gọi của nó-Phú Quý. 

Chọn đảo làm quê hương 

Với hải trình trên con tàu cao tốc, 
hơn 3 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã cách 

đảo Phú Quý chừng 2 hải lý. Nhìn từ xa, 
đảo tiền tiêu rực màu huyền hoặc. Tàu 
cập bến, người mà chúng tôi gặp đầu tiên 
trên hòn đảo này là Trung tá Đặng Văn 
Ngạch, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS 
huyện Phú Quý. Gia đình anh ngụ tại xã 
Ngũ Phụng, là một trong những điển hình 
gắn bó với đảo xa, coi Phú Quý là quê 
hương thứ hai của mình. Anh Ngạch quê 
ở xã Đức Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng 
Bình. Tháng 8-1992, tốt nghiệp Trường 
Trung cấp Kỹ thuật (Tổng cục Kỹ thuật), 
anh nhận nhiệm vụ công tác tại Phòng Kỹ 
thuật (Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận). Giữa 
năm1994, anh được điều động về Ban 

C 
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CHQS huyện Phú Quý. Ngày ra đảo, anh 
mang theo mối tình với cô thiếu nữ cùng 
quê Huỳnh Thị Kiểm. Ngày ấy, chị Kiểm 
cũng hy vọng anh công tác ngoài đảo một 
thời gian rồi sẽ chuyển vào đất liền. Thế 
nhưng nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật nơi đảo 
xa khó khăn, gian khổ, thiếu thốn trăm bề 
nên thời gian cuốn đi vùn vụt. Ba năm 
sau, anh chị quyết định tổ chức đám cưới 
tại quê nhà. Tuần trăng mật qua mau, sau 
nhiều đêm thao thức vì sắp phải xa 
chồng, cuối cùng, chị quyết định khăn gói 
theo chồng ra đảo. Vợ chồng trẻ ra đảo 
chẳng có thứ gì ngoài hai bàn tay trắng. 
Thế rồi, với phương châm lấy ngắn nuôi 
dài, chị Kiểm bàn với chồng sắm bộ nồi 
nấu rượu lấy bã nuôi heo kết hợp với phát 
hoang, cải tạo đất trồng rau. Được sự 
giúp đỡ, động viên của đơn vị, với đức 
tính chịu thương, chịu khó, gia đình anh 
chị cũng từng bước trụ vững nơi đầu 
sóng. Đến nay, anh chị đã có nhà cửa 
tươm tất, đàn heo 10 con và gần 500m2 
rau, cho thu nhập ổn định. Chị Kiểm tâm 
sự: “Tuy cuộc sống khó khăn, vất vả 
nhưng tôi thấy hạnh phúc vì được gần 
chồng, tạo điều kiện để anh ấy yên tâm 
hoàn thành tốt nhiệm vụ, cùng nhau xây 
dựng hạnh phúc gia đình”. 

 

Người dân xã Long Hải được chăm sóc sức 
khỏe tốt hơn tại trạm y tế đạt chuẩn nông thôn 
mới. 

Cũng theo chồng ra đảo lập nghiệp, 
chị Phạm Thị Hoa là vợ của Trung tá Trần 
Anh Linh, Chính trị viên phó Ban CHQS 
huyện, ngụ ở xã Tam Thanh, lại chọn làm 
nghề chụp ảnh đám cưới, uốn tóc, làm 
đẹp cho phụ nữ. Chăm chỉ, năng động, 13 
năm qua, anh chị đã xây dựng được ngôi 

nhà khang trang tại trung tâm huyện. 
Không chỉ làm giàu cho mình, chị Hoa còn 
nhận dạy nghề, tạo việc làm cho nhiều 
thanh niên trên đảo. 

Những năm gần đây, các sĩ quan trẻ 
khi nhận nhiệm vụ công tác ở các đơn vị 
thuộc LLVT huyện Phú Quý đã quyết định 
chọn “một nửa” của mình là người sở tại, 
xác định tư tưởng bám trụ ngay từ đầu để 
ổn định cuộc sống, vững hậu phương, yên 
tâm công tác. Đồng chí Tạ Minh Nhựt, 
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý, tâm đắc: 
“Chính các gia đình quân nhân vượt khó 
bám đảo đã trở thành điểm tựa cho người 
dân thêm vững tâm, tích cực sản xuất, 
làm giàu nơi đảo xa, góp phần xây dựng 
nền quốc phòng toàn dân, củng cố khu 
vực phòng thủ biển, đảo ngày càng vững 
chắc”. 

Đảo nhỏ vươn mình 

Phú Quý là huyện đầu tiên của tỉnh 
Bình Thuận hoàn thành chương trình xây 
dựng nông thôn mới (NTM), hiện đang 
được UBND tỉnh đề nghị Trung ương 
công nhận đạt chuẩn huyện NTM. Thành 
quả đó là công sức của ý Đảng hợp lòng 
dân, có sự chung tay, góp sức của LLVT 
huyện đảo Phú Quý. 

Đến Trung tâm Y tế quân dân y Phú 
Quý-cơ sở khám, chữa bệnh lớn nhất trên 
đảo, thăm một ca phẫu thuật do tai nạn 
trên biển, chúng tôi được Trung tá, bác sĩ 
Huỳnh Văn Tấn, Phó giám đốc trung tâm, 
giới thiệu: “Trường hợp này nếu vài năm 
trước là phải chuyển vào đất liền vì vượt 
quá khả năng điều trị của trung tâm. Nhận 
rõ một trong những vấn đề giúp ngư dân 
yên tâm bám đảo là công tác bảo đảm y 
tế. Do vậy, đơn vị đã chủ động tham mưu, 
đề xuất với cấp trên xây dựng trung tâm 
ngày càng hiện đại. Từ năm 2013 đến 
nay, trung tâm đạt chuẩn NTM, có quy mô 
70 giường bệnh, bảo đảm tiêu chuẩn quy 
định của bệnh viện hạng 3 nên chúng tôi 
đủ năng lực điều trị các ca bệnh phức 
tạp”. 

Quả thực, bệnh nhân Nguyễn Hữu 
Lực, 40 tuổi, thuyền viên một tàu đánh cá 
ở Ninh Thuận, đã dần bình phục sau ca 
mổ vài ngày, có thể tự ăn uống và đang 
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tập đi lại trong phòng. Anh Lực tâm sự: 
“Trong lúc quay máy phát trên tàu, tôi sơ ý 
bị tay quay đập vào đầu gây choáng nên 
té sấp, bị thanh gỗ đâm thủng mạng 
sườn. May nhờ đồng nghiệp đưa vào 
Trung tâm Y tế quân dân y Phú Quý, 
được cấp cứu, phẫu thuật kịp thời nên 
thoát chết. Các y sĩ, bác sĩ ở đây luôn tận 
tình vì người bệnh”. 

Cùng với Trung tâm Y tế quân dân y, 
3 trạm y tế của 3 xã Tam Thanh, Long 
Hải, Ngũ Phụng đều đạt chuẩn theo tiêu 
chí NTM, góp phần tích cực chăm sóc sức 
khỏe người dân trên đảo. Anh Đặng Văn 
Phú, Trưởng phòng Kinh tế huyện Phú 
Quý, cho biết: Trước khi triển khai xây 
dựng NTM, toàn huyện chỉ có một vài trục 
đường nhỏ hẹp; trường học xập xệ; điện 
thắp sáng chủ yếu sử dụng máy phát cá 
nhân; thu nhập bấp bênh… Tất cả các 
tiêu chí lớn như điện, đường, trường, 
trạm, chợ đều thiếu. Đến nay, Phú Quý đã 
bê tông hóa 21km đường giao thông; 
trồng 50.000 cây xanh; xây dựng hàng 
chục nhà văn hóa; nâng cấp toàn bộ hệ 
thống y tế cơ sở; có 5 trường học đạt 
chuẩn quốc gia; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 
0,93%; 100% hộ dân được cung cấp 
điện… thu nhập bình quân hơn 28 triệu 
đồng/người/năm. Đây là thành quả xây 
dựng NTM trên đảo, trong đó, LLVT 
huyện đóng góp hàng ngàn ngày công 
tuyên truyền, vận động bà con và tham 
gia xây trường, làm đường, kiên cố hóa 
giao thông… 

Sức vươn của đảo Phú Quý không 
chỉ thể hiện ở những công trình hạ tầng và 
quy hoạch tổng thể mà còn ở những mô 
hình kinh tế hiệu quả mang lại ấm no cho 
người dân. Có mặt tại bến cảng Phú Quý 
tấp nập tàu, thuyền vào ra, chúng tôi theo 
sát con tàu vỏ sắt BT 87649-TS đầy ắp cá 
của Thuyền trưởng Đỗ Tầm, 43 tuổi, ngụ 
tại xã Ngũ Phụng. Tàu vừa cập bến, ngay 
lập tức, đại diện một công ty chế biến hải 
sản đã thu mua toàn bộ hơn 3 tấn cá của 
anh. Thuyền trưởng Tầm chia sẻ: “Trước 
đây, mỗi lần tàu của tôi cập bến phải trực 
chờ mấy ngày mới bán hết cá, lại thường 
xuyên bị ép giá, nay chỉ chốc lát đã bán 
hết trơn”. Nhớ lại ngày mới khởi nghiệp, 

anh Tầm kể: “Khi đó, gia đình tôi chỉ có 
một chiếc tàu nhỏ công suất 45CV nên dù 
vất vả sớm hôm trên biển vẫn không thoát 
diện hộ nghèo. Năm 2014, được sự hỗ trợ 
của Nhà nước cho ngư dân vay vốn lãi 
suất thấp để đóng tàu lớn theo Nghị định 
67, tôi quyết định vay gần 1,7 tỷ đồng 
đóng 2 tàu vỏ sắt. Có tàu lớn đánh bắt xa 
bờ, mỗi lần ra khơi 10-12 ngày, trừ chi 
phí, tôi còn thu lãi gần 20 triệu đồng/tàu. 
Cuối năm trước, gia đình tôi đã trả hết nợ 
và bắt đầu có tích lũy”. Cùng tổ đánh bắt 
xa bờ với anh Tầm, anh Trần Nêm cho 
biết thêm: “Không chỉ làm giàu cho mình, 
anh Tầm còn vận động gia đình tôi liên kết 
với một số hộ nghèo khác vay vốn đóng 
tàu vỏ sắt, tập hợp các ngư dân theo “tổ 
đoàn kết” nên tàu đi biển được dài ngày, 
đánh bắt được nhiều hải sản. Nhờ đó, đời 
sống được cải thiện, ngư dân có điều kiện 
đóng góp xây dựng đảo nhiều hơn”. Theo 
Chủ tịch UBND xã Ngũ Phụng Đỗ Hữu 
Trường, đó là thành công trong mô hình 
chuyển đổi phương thức đánh bắt gần bờ 
sang đánh bắt xa bờ đem lại hiệu quả kinh 
tế cao. Hiện tại, xã Ngũ Phụng đã có hơn 
300 tàu, thuyền có công suất lớn vươn 
khơi bám biển. Mỗi năm, lợi nhuận từ 
đánh bắt hải sản chiếm hơn 60% thu 
nhập.  

Ở xã Tam Thanh, mô hình sửa 
chữa, đóng tàu phát triển thành doanh 
nghiệp tư nhân của ông Nguyễn Nhưỡng, 
ngụ tại thôn Triều Dương, là một điển hình 
dám nghĩ, dám làm từ hai bàn tay trắng. 
Xuất thân từ người thợ thủ công, ông 
Nhưỡng vay vốn ngân hàng, tự đọc tài 
liệu nghiên cứu kỹ thuật, mở dịch vụ sửa 
chữa, đóng tàu. Vốn liếng tăng lên, ông 
đăng ký dự án, mua đất, đá kè biển xây 
dựng thành khu vực tránh trú bão cho 
hàng trăm tàu, thuyền; thu lợi hàng tỷ 
đồng mỗi năm, giải quyết việc làm thường 
xuyên cho gần 100 lao động. Các mô hình 
nuôi trồng hải sản trong lồng bè, trồng rau 
an toàn, hợp tác xã dịch vụ… cũng được 
các xã đẩy mạnh nhằm nâng cao chất 
lượng sống của người dân. Theo Bí thư 
Huyện ủy Trần Tới, một trong những kinh 
nghiệm là, cấp ủy địa phương phải quyết 
liệt triển khai đồng bộ nhiều biện pháp 
biến chỉ tiêu nghị quyết thành hiện thực; 
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đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; đồng thời 
hỗ trợ những mô hình kinh tế hiệu quả 
giúp nhân dân làm giàu chính đáng. 

Không chỉ tập trung phát triển kinh tế 
biển, ngư dân Phú Quý còn thực hiện 
nhiều mô hình xanh hóa đảo, giữ gìn môi 
trường sinh thái và mạch nước ngầm. 
Ngoài trồng cây xanh, bảo vệ rừng phòng 
hộ, LLVT và nhân dân trên đảo coi trọng 
trồng rau, củ, quả vừa phủ xanh đất trống, 
vừa cải thiện đời sống hằng ngày. Ở 
doanh trại Đại đội 6 Pháo phòng không, từ 
thao trường, trận địa, giao thông hào đến 
xung quanh nơi ở của bộ đội, đất cằn cỗi 
được đơn vị chọn trồng đu đủ, bí đỏ làm 
cây chủ lực. Thượng úy Nguyễn Đinh 
Hồng Thủy, Đại đội trưởng, bộc bạch: “Do 
đặc thù đơn vị pháo, các trận địa đều phải 
ngụy trang hợp với màu xanh của cây cối 
trên đảo nên tiêu tốn lượng nước đáng kể. 

Do vậy, chúng tôi nảy ra ý định trồng đu 
đủ lấy quả và bóng mát, trồng bí đỏ, bí 
xanh không làm giàn để cây bò tự nhiên 
xung quanh trận địa, vừa lấy quả, lá rau 
nhập bếp, vừa che phủ trận địa theo đúng 
yêu cầu chiến thuật, lại đỡ lãng phí nước 
tưới cỏ ngụy trang. Sản phẩm của sáng 
kiến lưỡng tiện ấy là tiêu chuẩn rau xanh 
trong bữa ăn của bộ đội được nâng lên 
đáng kể”. Mô hình trồng đu đủ, bí đỏ, bí 
xanh của Đại đội 6 đã được nhân dân địa 
phương học tập. Nhiều hộ tích cực khai 
khẩn đất hoang, xin cây giống, hạt giống 
của bộ đội về trồng, hình thành những 
vườn rau xanh mướt. Nhờ đó, người dân 
Phú Quý đã dần tự túc được rau xanh, kể 
cả trong mùa biển động. (Còn nữa) 

Hoàng Thành - Duy Hiển / 
Quân đội nhân dân.- 2016.- Số 19983 

(ngày 19 tháng 11).- Tr. 3 

__________________________________ 

CÙ LAO THU VÀ GIẤC MƠ PHÚ QUÝ  

KỲ 2: ĐÔ THỊ BIỂN, CUỘC HÀNH TRÌNH BỀN VỮNG  

(tiếp theo và hết) 

ới vị trí quan trọng trong chiến lược 
bảo vệ chủ quyền biển đảo, quân 
và dân huyện Phú Quý đang ngày 

đêm rèn đức, rèn sức, luyện tài, nâng cao 
cảnh giác, chung sức chung lòng, hỗ trợ 
nhau ổn định cuộc sống, xây dựng đảo 
ngày càng giàu về kinh tế, đẹp về cảnh 
quan môi trường và vững mạnh về thế 
trận phòng thủ.  

Phát huy lợi thế kinh tế biển 

Đảo Phú Quý có diện tích khá rộng 
với nét văn hóa đặc trưng và vẻ đẹp 
hoang sơ ẩn chứa nhiều giá trị, tiềm năng. 
Những năm gần đây, huyện đảo đã có 
nhiều thay đổi, diện mạo đô thị biển từng 
bước được hình thành. Tuy nhiên, lợi thế 
kinh tế biển vẫn chưa được phát huy hiệu 
quả. Số lượng tàu đánh bắt xa bờ toàn 
huyện chỉ chiếm 16% so với tổng số tàu 
của tỉnh Bình Thuận. Do đó, khả năng 

khai thác hải sản chưa tương xứng với 
ngư trường lớn. Các dịch vụ du lịch ở Phú 
Quý còn thiếu nên chưa đủ sức níu chân 
du khách. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên trên 
đảo còn cao, trong khi nguồn nước ngọt 
ngày càng khan hiếm… Đây là những rào 
cản gây ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát 
triển toàn diện của cù lao Thu. Nhìn nhận 
chính xác những hạn chế cần khắc phục, 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phú 
Quý nhiệm kỳ 2015-2020 xác định: “Chủ 
động khai thác mọi tiềm năng, lợi thế, tập 
trung nguồn lực cho phát triển kinh tế, 
nhất là kinh tế biển; giảm tỷ lệ hộ nghèo 
xuống còn 0,5%; 100% hộ dân được sử 
dụng nước hợp vệ sinh…; tập trung xây 
dựng huyện theo hướng đô thị xanh-sạch-
đẹp và phát triển bền vững, phấn đấu đến 
năm 2020, toàn huyện cơ bản hoàn thành 
các tiêu chí đô thị loại IV”. Chủ tịch UBND 
huyện Tạ Minh Nhựt cho biết: Xác định 
phương châm “mạnh về biển, giàu từ 
biển”, huyện phấn đấu bình quân hằng 

V 
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năm đánh bắt hải sản đạt trên 30.000 tấn, 
nuôi trồng đạt 230 tấn, khai thác tài 
nguyên gắn với quản lý tốt môi trường 
sinh thái và bảo vệ chủ quyền biển đảo. 

Với lợi thế có nhiều bãi biển đẹp và 
di tích lịch sử văn hóa tâm linh, được 
Chính phủ xác định là “Điểm du lịch quốc 
gia” vào năm 2020, huyện cũng tập trung 
thu hút đầu tư vào các lĩnh vực vận tải, du 
lịch biển gắn với phát triển các mô hình 
làng nghề truyền thống. Trong đó, việc 
nâng cấp tàu chở khách, rút ngắn thời 
gian hành trình Phan Thiết-Phú Quý từ 6 
giờ xuống còn 3,5 giờ là một điểm nhấn 
để thu hút du khách. Ông Nguyễn Văn 
Cường, Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin 
huyện Phú Quý chia sẻ: “Chúng tôi tiếp 
tục trình UBND huyện phê duyệt dự án cải 
tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, giao thông 
vận tải biển; tăng cường hệ thống dịch vụ, 
khu vui chơi, giải trí để thu hút du khách, 
nhất là các sản phẩm du lịch mang đặc 
trưng Phú Quý kết hợp với xây dựng làng 
văn hóa du lịch, làng nghề kiểu mẫu để 
tuyên truyền, quảng bá và giáo dục tình 
yêu biển, đảo cho các đối tượng”… 

Bên cạnh sự phát triển kinh tế, văn 
hóa, du lịch…, nhiệm vụ củng cố quốc 
phòng-an ninh cũng được huyện quan 
tâm, chỉ đạo tuyên truyền, nâng cao ý 
thức cảnh giác cho ngư dân, xây dựng 
mỗi tàu, thuyền là một điểm canh, điểm 
tiền tiêu để phối hợp bảo vệ vững chắc 
chủ quyền biển, đảo không để bị động, 
bất ngờ trong mọi tình huống, xây dựng 
đảo an toàn, sạch đẹp và phát triển bền 
vững. 

Thế vững của người giữ đảo 

Màn đêm buông xuống, sóng biển vỗ 
ầm ào vào đảo Phú Quý như một bản 
hùng ca. Gió lùa, trời se lạnh. Dưới chân 
đồi, tiếng kẻng báo động của Đại đội 4, 
Ban CHQS huyện Phú Quý, vang lên gấp 
rút. Đại đội trưởng Nguyễn Quốc Hà phát 
tình huống: “Có địch đột nhập đảo”. Từng 
bước chân chiến sĩ dồn dập cơ động 
chiếm lĩnh trận địa theo phương án tác 
chiến. Không gian tĩnh mịch, chúng tôi chỉ 
nghe tiếng lách cách tháo lắp súng và 

tiếng khóa nòng chuyển động. Từng khẩu 
đội báo cáo “xong”, công tác chuẩn bị 
hoàn tất. Đại đội trưởng Hà cho biết: “Đây 
là một trong những biện pháp chúng tôi 
rèn luyện bộ đội nêu cao cảnh giác, 
SSCĐ, không để bị động bất ngờ trong 
mọi tình huống. Với những kỹ năng, 
nghiệp vụ quân sự được rèn luyện thường 
xuyên, chúng tôi tin tưởng sẽ tiêu diệt 
chính xác mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu”.  

Để cán bộ, chiến sĩ thuần thục kỹ, 
chiến thuật, chiến đấu thắng lợi, thời gian 
qua, đơn vị tập trung rèn luyện cho các 
khẩu đội thao tác nhanh, chính xác, hiệp 
đồng nhuần nhuyễn. Đặc biệt, từ thực tiễn 
nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ trên vùng 
biển, đảo, tầm ngắm của các loại pháo 
37mm thường bị hạn chế do thời tiết, Đại 
úy Nguyễn Quốc Hà đã cải tiến mô hình 
“Điểm ngắm pháo phòng không 37mm và 
57mm”, bảo đảm độ chính xác cao khi tác 
nghiệp phần tử, rút ngắn thời gian thao 
tác. Tấm gương của anh Hà đã động viên 
tinh thần hăng say luyện tập, phát huy 
sáng kiến của cán bộ, chiến sĩ, xây dựng 
đại đội huấn luyện giỏi nhiều năm liền. 

Đối với các đơn vị khác, Ban CHQS 
huyện Phú Quý cũng thường xuyên rút 
kinh nghiệm, nhân rộng mô hình huấn 
luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, góp phần vào 
thành tích chung của huyện nhiều năm 
liền được cấp trên tặng cờ thi đua. Trung 
tá Vũ Thọ Sinh, Chỉ huy trưởng Ban 
CHQS huyện nhấn mạnh: Để bộ đội vững 
vàng cả về bản lĩnh chính trị và nghiệp vụ 
quân sự, ngoài tăng cường tuyên truyền, 
giáo dục tầm quan trọng của đảo tiền tiêu 
và vinh dự, trách nhiệm của người chiến 
sĩ canh giữ đảo, chúng tôi còn thường 
xuyên phối hợp với các đơn vị trên địa 
bàn xây dựng, luyện tập phương án hiệp 
đồng chiến đấu, tìm kiếm cứu hộ, cứu 
nạn, củng cố công trình quân sự, thế́ trận 
chiến tranh nhân dân, xây dựng khu vực 
phòng thủ đảo vững mạnh, xứng đáng với 
niềm tin của Đảng, nhân dân giao cho. 

Chúng tôi được nghe kể nhiều về 
những việc làm tình nghĩa của các đơn vị 
LLVT với ngư dân. Đó là chuyện cứu hộ, 
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cứu nạn tàu thuyền gặp sự cố trên biển; 
chuyện chữa cháy rừng trong ngày mùng 
Một Tết, rồi giúp dân chằng chống nhà 
cửa khi sóng to, gió lớn… Mỗi câu chuyện 
là một hành động, việc làm cao đẹp, ngời 
sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ. Ngay trong 
ngày thứ 2 ở đảo, chúng tôi đã kịp chứng 
kiến một trong vô vàn những việc làm như 
thế. Tối 13-7, tàu cá QNg 95554 TS, gồm 
22 thuyền viên, do anh Nguyễn Khắc Vỹ, 
36 tuổi (trú tại xã Bình Chánh, huyện Bình 
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, 
trong lúc cơ động thì tàu bị hỏng máy, trôi 
tự do. Các thuyền viên đã cố gắng khắc 
phục nhưng bất thành; thuyền trưởng 
buộc phải liên lạc nhờ hỗ trợ khẩn cấp. 
Nhận được lệnh của cấp trên, tàu Cảnh 
sát biển (CSB) 6007 thuộc Bộ tư lệnh 
Vùng CSB 3, đang trực tại vùng biển Phú 
Quý gấp rút rời cảng đi cứu nạn. Sau gần 
24 tiếng tìm kiếm và lai dắt tàu bị nạn, đến 
20 giờ 30 phút ngày 14-7, tàu CSB 6007 
đã đưa được toàn bộ thuyền viên và tàu bị 
nạn vào đảo an toàn, bàn giao cho Đồn 
Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý. Các 
thuyền viên bị kiệt sức được các y sĩ, bác 
sĩ Trung tâm y tế quân dân y tận tình 
chăm sóc. Đại úy Phạm Ngọc Thông, 
Thuyền trưởng Tàu CSB 6007 tâm sự: 
“Mặc dù trực SSCĐ, bảo vệ pháp luật trên 
biển nhưng nhiệm vụ cứu nạn ngư dân 
luôn là mệnh lệnh từ trái tim. Cho nên, khi 
nhận được tín hiệu cấp cứu, dù bất cứ 
hoàn cảnh nào chúng tôi cũng sẵn sàng 
xuất phát cứu hộ bằng tình cảm và trách 
nhiệm cao nhất”. 

Cũng trong thời gian ấy, do ảnh 
hưởng của áp thấp nhiệt đới, gió cấp 5, 
cấp 6, nhưng cán bộ, chiến sĩ tàu CN09-
BP111901 (Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bình 
Thuận) vẫn trực sẵn sàng cơ động cứu 
hộ, cứu nạn tại cảng Phú Quý. Thiếu tá 
QNCN Nguyễn Xuân Trường, Thuyền 
trưởng Tàu CN09-BP111901, cho biết: 
“Đây là vùng biển thường xảy ra tai nạn. 
Cách đảo chừng hơn 20 hải lý là vùng 
biển hay có lốc xoáy bất ngờ. Hơn nữa, 
khi qua vùng này, ngư dân đánh bắt xa bờ 
trở về mệt nhọc, lại chủ quan dẫn đến 
chìm tàu. Từ năm 2008 đến nay, tại đây 
đã xảy ra 17 vụ lật, chìm, trôi dạt tàu, 

thuyền vì gió xoáy, giông lốc”. Nắm rõ đặc 
điểm địa hình, những năm qua, BĐBP 
Cửa khẩu cảng Phú Quý đã tổ chức tàu 
CN09-BP111901 vừa tuần tra, vừa sẵn 
sàng tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Để thực 
hiện nhiệm vụ, chỉ huy tàu chủ động tìm 
hiểu, nắm chắc danh bạ điện thoại các 
chủ tàu cá; đồng thời, cung cấp số điện 
thoại đường dây nóng của BĐBP cho ngư 
dân. Gần đây, khai thác thủy sản phát 
triển, lượng tàu, thuyền tăng nhanh, trong 
khi đó, không ít tàu của ngư dân đã qua 
nhiều năm sử dụng nên nhiệm vụ tìm 
kiếm, cứu nạn đặt ra ngày càng cao. Các 
đơn vị LLVT trên đảo đã xây dựng, thực 
hiện quy chế phối hợp, phát huy tốt “4 tại 
chỗ” (chỉ huy, lực lượng, phương tiện, hậu 
cần); đồng thời tăng cường đầu tư trang 
thiết bị, huấn luyện bộ đội thuần thục 
phương án, làm chủ trang bị, kỹ thuật cơ 
động tàu, xuồng, cứu vớt nạn nhân trong 
sóng to, gió lớn, thời tiết khắc nghiệt... 
Theo Thượng tá Lê Nguyên Ngọc, Chính 
trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng 
Phú Quý, ngoài phối hợp các đơn vị 
LLVT, BĐBP còn tham mưu giúp cấp ủy, 
chính quyền địa phương vận động ngư 
dân thành lập các “Tổ đoàn kết”, tổ chức 
kết nghĩa giữa tàu BĐBP với tàu, thuyền 
của ngư dân; tích cực tuyên truyền pháp 
luật, hướng dẫn ngư dân chấp hành 
nghiêm quy định bảo đảm an toàn trên 
biển…Từ năm 2010 đến nay, BĐBP Cửa 
khẩu cảng Phú Quý đã phối hợp với các 
lực lượng cứu hộ, cứu nạn 12 tàu, thuyền 
và hơn 100 ngư dân bị nạn. Đồng chí Lê 
Hồng Lợi, Phó bí thư Thường trực Huyện 
ủy khẳng định: Các đơn vị bộ đội làm 
nhiệm vụ canh trực trên đảo không chỉ là 
lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế 
trận quốc phòng an ninh địa phương mà 
còn trở thành chỗ dựa vững chắc cho 
nhân dân thông qua các hoạt động tuyên 
truyền, dân vận, cứu hộ, cứu nạn, khám 
bệnh, tặng quà…, thiết thực hỗ trợ địa 
phương phát triển an sinh xã hội, ổn định 
đời sống nhân dân. 

Hoàng Thành - Duy Hiển / 
Quân đội nhân dân.- 2016.- Số 19984 

(ngày 20 tháng 11).- Tr. 3 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Số 11 năm 2016  - 37 - 

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

ĐÊM NHẠC THIỆN NGUYỆN 'THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG' 
TẠI BÌNH THUẬN 

ổ chức đêm nhạc thiện nguyện 
“Thương về miền Trung”  nhằm gây 
quỹ ủng hộ những người dân miền 

trung bị thiên tai lũ lụt. 

Ông Trần Văn Lang - Giám đốc 
Công ty TNHH Nghệ thuật Phúc An vừa 
cho biết: Hưởng ứng lời kêu gọi của 
UBMTTQ tỉnh Bình Thuận về việc, giúp đỡ 
đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục 
hậu quả lũ lụt, vào lúc 19h, ngày 6/11 tới, 
tại TP Phan Thiết, Công ty TNHH Nghệ 
thuật Phúc An sẽ tổ chức đêm nhạc thiện 
nguyện “Thương về miền Trung”  nhằm 

gây quỹ ủng hộ những người dân miền 
trung bị thiên tai lũ lụt. 

Đây là đêm nhạc thiện nguyện nên 
Ban tổ chức không bán vé. Công ty sẽ tài 
trợ toàn bộ kinh phí tổ chức nên số tiền 
vận động được trong đêm nhạc sẽ được 
kiểm đếm tại chỗ và giao toàn bộ cho 
UBMTTQ  tỉnh Bình Thuận chuyển cho 
đồng bào miền Trung sớm vượt qua mọi 
khó khăn ổn định cuộc sống.       

Xuân Hiếu // http://daidoanket.vn.- 2016 
(ngày 5 tháng 11)

__________________________________ 

KHÁM PHÁ VĂN HÓA CHĂM VỚI HÀNH TRÌNH  

ĐỀN PÔ NÍT – THÁC MAI 

u lịch Phan Thiết là hành trình du 
lịch thu hút khá đông đảo du 
khách, đã được biết đến từ lâu với 

nhiều địa điểm nổi tiếng và quen thuộc.  

Khám phá đền thờ vua Pô Nít 

 

Đền thờ vua Pô Nít mang nhiều ý nghĩa lịch sử 

Đền Pô Nít ở Bắc Bình, quả thực 
nghe qua còn là điểm tham quan Phan 
Thiết còn khá mới mẻ. Tuy thế, ai thích 
tìm hiểu văn hóa đền đình của Bình 
Thuận thì đã biết nơi này từ lâu, hoặc ít 

nhất cũng là từ khi Đền thờ Pô Nít được 
xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc 
gia vào năm 2000.  

Đền thờ Pô Nít tọa lạc ở thôn Bình 
Hiếu, xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình, tỉnh 
Bình Thuận. Đền thờ Pô Nít chính là nơi 
thờ tự vua Chăm Pô Nít được xây dựng 
khoảng giữa thế kỷ XVII.  

Vua Pô Nít được nhân dân khắp nơi 
kính trọng và biết ơn bởi tấm lòng lo cho 
dân cho nước, có những cống hiến to lớn 
xây dựng đất nước. Đền thờ được xây 
dựng trên một ngọn đồi cát cạnh dòng 
sông cuối sông Lũy về phía hữu ngạn. 
Trong kháng chiến chống Mỹ Đền thờ Pô 
Nít được dời về làng Thanh Hiếu, xã Phan 
Hiệp, huyện Bắc Bình ngày nay.  

Đền thờ Pô Nít được xây dựng để 
thờ tự Vua và hai Hoàng hậu, trong khu 
điện thờ còn có một gian dành để thờ 
tướng, còn phía bên ngoài có hai dãy 
tượng Kút lớn về bên tả và bên hữu của 

II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC  

T 

D 
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đền. Vua Pô Nít lên ngôi trị vì từ năm 
1603 đến 1613. Và sau đó ông nhường 
ngôi cho em trai của mình là Pô Chài 
Pran.  

Ở gian thờ trung tâm của ngôi đền 
đặt tượng Vua Pô Nít với dáng vẻ oai 
phong lẫm liệt. Vua ngồi trên một bệ đá có 
rảnh và phểu. Lưng Vua tựa vào một bệ 
đá được chạm trổ tỉ mỉ, chi tiết từng 
đường nét, tất cả tạo nên một tác phẩm 
vô cùng nghệ thuật. Pho tượng mang nét 
văn hóa đặc trưng kiểu bệ thờ Linga – 
Yoni cách đây, trừ phần thân và phần đầu 
của pho tượng.  

Cạnh bên gian thờ Vua Pô Nít có 
cửa thông với nơi đặt tượng Hoàng hậu 
người Chăm là Pô Mứk Chà và tượng 
Hoàng hậu người Việt là con một vị Chúa 
Nguyễn, bên cạnh đó là một số tượng Kút 
tượng trưng cho những người đã khuất 
mang dòng máu hoàng tộc. Gian thờ tách 
biệt là nơi tôn vinh vị tướng tài ba người 
Hồi Pô Kay Mách.  

Đền thờ Pô Nít nhìn có kiến trúc như 
ngôi chùa, nhưng bên trong lại thờ phụng 
với các nghi thức như ở thời kỳ hưng 
thịnh người Chăm thuở trước. Đến địa 
điểm tham quan Phan Thiết – Đền thờ Pô 
Nít bạn sẽ được chiêm ngưỡng các di tích 
như hệ thống 21 tượng đá là các vị Vua, 
hoàng hậu, tướng, Kút.  

Bên cạnh là các hiện vật còn sót lại 
dùng để tế lễ như chén đồng, chén bạc, 
thau bạc, tô bạc, áo giáp ra trận, các bộ 
sắc phong của vua triều Nguyễn ban tặng. 
Bạn còn được tham gia các lễ hội được tổ 
chức vào đầu tháng 7 âm lịch như lễ hội 
Katê, lễ cầu đảo, lễ đầu năm mang nhiều 
nét văn hóa độc đáo của người Chăm.  

Nếu có dịp trở lại thăm Phan Thiết 
Bình Thuận thêm lần nào, hãy đến điểm 
tham quan Phan Thiết như Đền thờ Pô Nít 
một lần. Chắc chắn đến thăm nơi đây, bạn 
sẽ biết thêm nhiều điều giá trị không chỉ 
kiến trúc, còn về rất nhiều điều thú vị mà 
có thể bạn chưa từng nghe nói đến trước 
đây.  

Thác Mai – Ngọn thác ẩn chứa bí 
mật thời gian  

Thác Mai là điểm du lịch Phan Thiết 
Bình Thuận được biết đến không chỉ bởi 
cảnh quan của nó, mà còn theo lời đồn 
chẳng biết xuất hiện từ khi nào rằng, nơi 
đây có tồn tại một kho báu của người 
Chămpa xưa. Thế nên, đã có rất nhiều 
người hiếu kỳ, đã quan tâm khá nhiều đến 
ngọn thác hùng vỹ này, theo một lý do rất 
riêng của mình, chứ không bởi đơn thuần 
về cảnh quan của nó.  

Thác Mai thuộc xã La Ngâu, huyện 
Tánh Linh. Thác có chiều dài khoảng 2km, 
dòng chảy xuôi, độ cao không như các 
ngọn thác khác nhưng rất nhiều đá. Dòng 
chảy của Thác Mai cũng khá rộng, đến 
mùa nước lũ về, thác không chỉ chảy xiết 
mà còn rộng tựa như dòng sông, vẩn đục 
nước vàng một màu phù sa giàu có. Vào 
mùa khô, Thác Mai trông khá hiền hòa, 
thậm chí là lãng mạn khi dòng nước màu 
lục nhẹ chảy, gợn sóng đều khi qua 
những lớp đá. 

 

Dòng Thác Mai hùng vĩ giữa đại ngàn  

Hai bên dòng nước chảy, bờ đất 
màu mỡ với cây xanh tươi tốt và hoa dại 
nở rộ, như một bức tranh đẹp dịu dàng 
giữa thiên nhiên trầm lắng. Thường du 
khách đến thăm Thác Mai có thể đi theo 
hướng Đồng Nai hoặc từ Bình Thuận, qua 
Đức Linh, Tánh Linh để đến La Ngâu, rồi 
đến thác.  

Hướng Đồng Nai được cho là đường 
dễ đi hơn nhưng cảnh quan không tuyệt 
vời bằng hướng Tánh Linh, theo nhiều 
đường mòn hoang dại đầy thơ để đến với 
thác. Trên dòng chảy của thác, có khá 
nhiều đá tảng lớn có thể dùng làm điểm 
dừng chân nghỉ ngơi, dã ngoại được, 
khiến rất nhiều yêu thích cảnh thiên nhiên 
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hoang sơ, mỗi mùa khô lại tìm đến để 
thưởng ngoạn không gian tuyệt vời ở đây.  

Cũng không ai thực sự biết chính 
xác rằng, dưới dòng thác Mai khi trầm 
hùng, lúc nền nã này có ẩn giấu kho báu 
nào thật sự hay không, nhưng với những 
người yêu khám phá chinh phục, thì cảnh 
quan của thác phong phú qua mỗi mùa 
mưa nắng đã chính là kho báu rồi.  

Đi du lịch dọc hành trình Đồng Nai 
qua Bình Thuận hay từ Bình Thuận qua 
Đồng Nai rồi đến Lâm Đồng khá thuận 
đường, Thác Mai như một điểm nhấn đặc 
biệt đầy lý thú, không chỉ có cảnh quan 

thu hút, mà còn có những câu chuyện đầy 
kì bí và hấp dẫn du khách xa gần đến lạ 
thường. Một vòng từ Bắc Bình, du khách 
có thể tiếp tục hành trình khám phá của 
mình khi về đến Tánh Linh.  

Với những điều thú vị từ ngôi đền Pô 
Nít, cùng với sự bí ẩn về văn hóa người 
Champa ẩn dưới dòng Thác Mai hùng vĩ, 
tin rằng du khách sẽ có một trải nghiệm 
hoàn toàn khác khi một lần nữa đặt chân 
đến Bình Thuận.  

Bảo Phương // 
http://giadinhphapluat.vn.- 2016  

(ngày 20 tháng 11)

__________________________________ 

ĐƯỜNG LÊN DỐC ĐÁ... 

ãi đến khi đến Bình Thuận, tôi 
mới biết mình nhầm: “Đường lên 
dốc đá” của Hàn Mặc Tử không 

phải ở Quy Nhơn như đã tưởng; Lầu 
Ông Hoàng là địa danh nằm trong một 
quần thể đồi xinh đẹp chứ không phải 
“lầu của ông Hoàng”… 

 

Tháp chăm Pô Sah Inư. ảnh: T.A  

Tay tài xế taxi tên Tuấn chở chúng 
tôi từ TP. Phan Thiết “mừng rơn” khi biết 
tôi nhầm, nên nói ngay: “Nhiều người 
nhầm lắm, kể cả người dân ở đây chớ 

huống hồ gì du khách. Vì Lầu Ông 
Hoàng đó sập rồi, có cái lô cốt thôi à. 
Nhưng mà quần thể tháp Chăm Pô Sah 
Inư trên đồi Bà Nài thì còn nguyên. Vẫn 
đẹp. Có điều phải nói là, nhờ chuyện 
tình của Hàn Mặc Tử mà người ta lên 
đây nhiều hơn”. 

Trong tư liệu của Bách khoa toàn 
thư mở Wikipedia cũng cập nhật chính 
xác địa danh Lầu Ông Hoàng. Năm 
1911, công tước người Pháp tên là De 
Montpensier khi đến đây thấy phong 
cảnh hữu tình, nên muốn xây dựng một 
biệt thự để nghỉ dưỡng và săn bắn. Sau 
đó, chính quyền nhà Nguyễn đã bán 
ngọn đồi cho công tước Pháp. Ngày 
21.2.1911, ngôi biệt thự được xây dựng, 
và gần một năm sau hoàn thành với 
diện tích 536m2 gồm 13 phòng thuộc 
diện hiện đại nhất Đông Dương lúc bấy 
giờ. Và cái tên Lầu Ông Hoàng (thể hiện 
sự sang trọng) có từ đó. Đến năm 1917, 
công tước De Montpensier bán lại toàn 
bộ ngọn đồi Bà Nài cho một ông chủ 
người Pháp khác. Sau này, nó thuộc 
quyền sở hữu của vua Bảo Đại. 

Còn quần thể tháp Chăm Pô Sah 
Inư mà tài xế Tuấn nhắc đến, ngày xưa 
là đền thờ công chúa Chăm. Du khách 

M 
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đến Phan Thiết hầu hết đến đây rồi sau 
đó leo dốc đến đỉnh đồi Bà Nài, nơi tọa 
lạc Lầu Ông Hoàng để nhìn xuống Phan 
Thiết đang hòa quyện trong màu nắng, 
màu gió và màu của biển. Ngành du lịch 
Bình Thuận đã đưa vào khai thác quần 
thể các di tích này từ nhiều năm trước. 
Do vậy, đường dẫn về các nhóm tháp 
tương đối tốt, giá vé tham quan 20.000 
đồng/người, chủ yếu dùng để tu bổ, tôn 
tạo di tích hằng năm. Tại đây, du khách 
có thể tìm hiểu cách dệt vải của đồng 
bào, mua hàng lưu niệm bằng đá, thổ 
cẩm… 

Từ TP. Phan Thiết lên tháp Chăm 
Pô Sah Inư chỉ 7km nên phương tiện đi 
lại khá dễ dàng. Thú vị nhất vẫn là xe 
máy, để có thể ghé bất kỳ nơi nào trên 
đường đi. Tháp Chăm Pô Sah Inư còn 
có tên Tháp Chăm Phố Hài, là một trong 
những ngọn tháp có kích thước vừa, 
còn khá nguyên vẹn, vẫn giữ được 
những nét nghệ thuật cổ xưa của lối 
kiến trúc Hòa Lai tinh tế. 

Về tổng thể ngọn tháp được xây 
dựng nên từ những viên gạch nung đỏ, 
giống với Khu di tích Mỹ Sơn ở Quảng 
Nam. Xung quanh 4 mặt tháp có hình 
vuông, phân tầng càng lên cao thì càng 
nhỏ lại, cửa tháp có hình vòm cuốn với 
nhiều hoa văn tinh tế. Quần thể tháp này 
được người Chăm xây dựng vào cuối 
thế kỷ thứ 8 để thờ vị thần Shiva cao 

quý, cho đến thế kỷ 15, một vài ngôi đền 
được xây dựng với quy mô nhỏ và đơn 
giản hơn dùng để thờ công chúa Pô Sah 
Inư con của vua Para Chanh - một 
người nhan sắc, tài đức vẹn toàn được 
người dân Chăm xưa hết mực yêu quý. 
Từ đó, quần thể kiến trúc này được gọi 
là tháp Chăm Pô Sah Inư. 

Sẽ đặc biệt thú vị nếu đến đây vào 
mùa lễ hội, khi người Chăm cả nước 
hành hương về dự lễ hội Rija Nưga 
(tương tự như Tết Nguyên đán của 
người Việt) được tổ chức vào đầu tháng 
Giêng Chăm lịch. Họ cầu mưa, xin 
những điều tốt lành, mong một năm yên 
an phúc lộc. Và đừng quên ghé qua Lầu 
Ông Hoàng… ngắm trăng, để biết vì sao 
khi vào thi ca, trăng ở đây lãng mạn như 
vậy! 

Tay tài xế Tuấn vẫn tiếp tục quảng 
bá cho du lịch Bình Thuận trên chặng 
đường về với chúng tôi. Rằng, “hồi nhật 
thực toàn phần năm 1995, thiên hạ mới 
đổ xô về đây vì là nơi ngắm nhật thực 
chuẩn nhất thế giới. Lầu Ông Hoàng, 
Mũi Né đông nghịt người. Du lịch Bình 
Thuận từ đó phát triển chóng mặt. À, 
còn có quán cà phê Mộng Cầm – người 
tình của Hàn Mặc Tử - ở ngay thành 
phố, cũng thơ không kém gì đâu!”. 

// http://www.baohaiquan.vn.- 2016 
(ngày 24 tháng 11)

__________________________________ 

LẦU ÔNG HOÀNG VÀ MỐI TÌNH ĐẸP NHƯ THƠ CỦA 
HÀN MẶC TỬ 

ỗi nơi Hàn Mặc Tử đi qua, 
những người con gái xuất hiện 
trong thơ ông đều là một ẩn 

số. Trong đó, lầu Ông Hoàng trở thành 
một địa điểm quen thuộc với người yêu 
mến mối tình Hàn Mặc Tử - Mộng 
Cầm.  

Hơn 70 năm trôi qua kể từ ngày 
thi nhân bất hạnh Hàn Mặc Tử qua đời 

ở tuổi 28 bởi căn bệnh phong quái ác 
tại Quy Nhơn, câu chuyện tình thực 
hay mơ của Hàn Mặc Tử với Mộng 
Cầm luôn được các nhà báo, nhà văn 
khai thác ở nhiều khía cạnh khác nhau.  

Mỗi nơi Hàn Mặc Tử đi qua, hay 
những người con gái xuất hiện trong 
thơ ông đều là một ẩn số. Trong đó, 
lầu Ông Hoàng đi vào thơ ca đã trở 

M 
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thành một địa điểm quen thuộc với 
nhiều người yêu mến mối tình Hàn 
Mặc Tử - Mộng Cầm. Lầu ông Hoàng 
bao gồm một quần thể đồi núi, sông 
biển, chùa tháp tạo thành khu danh 
lam thắng cảnh nổi lên, đẹp nhất là núi 
Cố, đồi Bà Nài, cửa sông Phú Hài và 
bờ biển cùng với những làng chài xưa 
cách Phan Thiết 7km về hướng Đông 
Bắc. 

 

Lầu Ông Hoàng tuy chỉ còn là di tích 
nhưng vẫn thu hút rất nhiều khách tham 
quan 

Lịch sử lâu đời của một di tích  

Năm 1911 một ông Hoàng người 
Pháp là công tước De Montpensier từ 
Pháp sang du lịch, săn bắn ở những 
ngọn đồi lân cận, thấy phong cảnh sơn 
thủy đẹp ở đây đã khiến ông nảy ra ý 
định mua đất và xây dựng biệt thự, 
cũng để có nơi nghỉ ngơi trong các kỳ 
săn bắn và du lịch sau này. Nguyện 
vọng của ông đã được nhà cầm quyền 
Pháp ở Bình Thuận đồng ý bán quả 
đồi Bà Nài.  

Lầu ông Hoàng gồm quần thể đồi 
núi, sông biển, chùa tháp tạo thành 
khu danh lam thắng cảnh, nổi lên với 
ngọn núi Cố tương đối cao và 4 ngọn 
đồi nhấp nhô sát biển, đẹp nhất là núi 
Cố, đồi Bà Nài, cửa sông Phú Hài và 
bờ biển cùng với những làng chài xưa 
cách Phan Thiết 7km về hướng Đông 
Bắc.  

Về tên gọi Ông Hoàng chỉ những 
người giàu sang, quý tộc theo cách gọi 
nôm na, dân dã của người dân miệt 
này, ý chỉ những “ông Hoàng, bà 
Chúa” sang trọng, chứ hoàn toàn 
không phải tên chủ nhân của tòa biệt 
thự Lầu cao tên là Hoàng hay họ 
Hoàng. Kể cả khi được vua Bảo Đại 
mua lại sau này, thì tên Lầu Ông 
Hoàng cũng đã có từ trước. Rất nhiều 
người đã nhầm lẫn điều này, cũng như 
nhầm lẫn về tháp canh, bót đồn Tây 
còn trơ trọi ngày nay trên đồi mà cứ 
ngỡ đó là Lầu ông Hoàng.  

Ngày 21 tháng 2 năm 1911 biệt 
thự được khởi công xây dựng và gần 1 
năm sau đó hoàn chỉnh, với diện tích 
rộng 536m2 chia thành 13 phòng. Khu 
biệt thự được xây dựng cách nhóm 
đền tháp Chăm Pô Sah Inư gần 100m 
về phía Nam. Trong quá trình vận 
chuyển vật liệu lên xây dựng khu biệt 
thự, người Pháp đã làm hỏng tường 
thành phía trước cửa chính của Tháp. 
Đây là biệt thự đẹp, đầy đủ tiện nghi, 
ban đêm có máy phát điện, dưới biệt 
thự có nhiều hầm ngầm chứa nước 
mưa đủ cho những người trong biệt 
thự dùng trong 1 năm, được coi là hiện 
đại nhất Bình Thuận lúc bấy giờ.  

Tháng 7 năm 1917 công tước De 
Montpensier bán lại cho chủ khách sạn 
người Pháp Prasett. Sau khi có Lầu 
Ông Hoàng một người Pháp tên Bell 
đã xây dựng Hotel Ngọc Lâm ở quả 
đồi bên cạnh để phục vụ người Pháp. 
Vài chục năm sau thi sĩ Hàn Mạc Tử 
đã đến địa danh này và đã để lại nhiều 
kỷ niệm khiến cho Lầu ông Hoàng 
càng có ý nghĩa. Trong kháng chiến 
chống Pháp biệt thự này đã bị tiêu hủy, 
ngày nay chỉ còn lại toàn bộ nền móng, 
hầm ngầm chứa nước và những ký ức 
trong người dân Phan Thiết.  

Cũng tại Lầu ông Hoàng quân 
Pháp xây dựng ở đây một hệ thống 
đồn bót với nhiều lô cốt bê tông cốt 
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thép chắc chắn để khống chế khu vực 
thị xã Phan Thiết. Ngày 14 tháng 6 
năm 1947, nơi đây đã diễn ra trận 
đánh tuyệt vời của một tiểu đội thuộc 
đơn vị Hoàng Hoa Thám do đồng chí 
Nguyễn Minh Châu chỉ huy diệt nhiều 
địch, thu nhiều súng đạn các loại, trong 
đó có một khẩu đại liên Vitke, một 
súng trung liên Bren và nhiều chiến lợi 
phẩm khác từ đó nhân dân ta quen gọi 
là chiến thắng lầu Ông Hoàng.  

Hiện nay Lầu Ông Hoàng là một 
quần thể du lịch hấp dẫn bao gồm: 
nhóm tháp Chàm cổ, bên cạnh tháp có 
chùa Bửu Sơn cổ kính, dưới chân đồi 
là bờ biển, cửa sông Phú Hài, núi Cố 
nơi có mộ của nhà thơ Nguyễn Thông. 
Tất cả hợp thành một quần thể di tích 
lịch sử văn hoá và danh lam thắng 
cảnh ở Phan Thiết.  

Lầu ông Hoàng và bí mật về 
chuyện tình thi sĩ  

Lầu ông Hoàng chỉ còn là phế tích 
hoang tàn trong những lời ca của Nhạc 
sĩ Trần Thiện Thanh, ông là một nhạc 
sĩ nổi tiếng trước 1975. Trong hàng 
trăm ca khúc trữ tình của ông, ca khúc 
"Hàn Mặc Tử" và "Hoa trinh nữ” là hai 
dấu ấn lớn trong sự nghiệp sáng tác.  

Ca khúc "Hàn Mặc Tử” là một câu 
chuyện tình rất đẹp, rất bi thương của 
một nữ sĩ đồng hương Mộng Cầm với 
thi nhân Hàn Mặc Tử. Lẩn khuất trong 
từng giai điệu, từng ca từ dường như 
ông đã ký thác tâm sự lòng mình vào 
trong nỗi nhớ da diết, nổi đau vô bờ 
bến của thi nhân Hàn Mặc Tử.  

Có lời đồn đại lưu truyền: năm 
xưa lên Lầu Ông Hoàng ngắm trăng, 
xung quanh là nghĩa địa, bãi tha ma 
nên khi trú mưa, do mả đất người mới 
chôn xuất hiệu ma trơi (lân tinh) như 
sao rơi khiến Hàn Mặc Tử bị nhiễm mà 
phát bệnh cùi...  

Người xưa từng có câu nói nổi 
tiếng: Cọp Khánh Hòa, ma Bình 
Thuận, chuyện ma ở đất Bình Thuận 
đến nay vẫn nhiều vô số kể. Hơn nữa, 
ngày nay khách du lịch lên đồi Bà Nài 
sẽ nhìn thấy khu nghĩa địa bên trái 
Tháp Chăm, chủ yếu bằng mả đất, sau 
này thời Mỹ và sau giải phóng mới có 
mả xây gạch đá, vôi vữa.  

Trong nhận định của nhiều người, 
vô hình chung "người tình" nữ sĩ Mộng 
Cầm trở thành một nguyên nhân gây 
nên điều bất hạnh cho Hàn thi sĩ dù 
không hữu ý. Suốt một thời gian khá 
dài sau ngày giải phóng đất nước, căn 
cứ theo sách báo để lại mà người đời 
thêu dệt lên vô vàn chuyện thực hư về 
"nàng thơ" của Hàn Mặc Tử, mặc dù 
trong số những người viết, họ chưa 
bao giờ gặp bà Mộng Cầm. Nghi án 
trên văn đàn ngày trước không chỉ có 
một thi nhân ẩn danh tên T.T.K.H mà 
còn thêm một nghi án: Mộng Cầm có 
phải là người yêu của Hàn Mặc Tử hay 
không?  

Mộng Cầm sinh sống ở Phan 
Thiết, hết ở Phan Thiết, bà vào sống 
với con ở Sài Gòn, bà rất ít tiếp xúc 
người bên ngoài nhất là những nhà 
báo, hay ai đó hỏi chuyện cũ, bà đều 
trả lời đại khái, chung chung. Có lẽ, 
ngay cả bà cũng không muốn nhắc 
nhiều đến chuyện tình bi thương ấy 
nữa. Dễ có mấy thế hệ yêu thơ Hàn 
Mặc Tử, yêu luôn cả nàng thơ Mộng 
Cầm với giai thoại rất đẹp vì sự hiện 
diện về Mộng Cầm, về Nghệ, về Lầu 
trăng, Lầu Ông Hoàng trong thơ ông 
để lại đời sau. Cuối cùng thì bà cũng 
đã mang theo bí mật qua thế giới bên 
kia vào 21h30 ngày 23/7/2007, thọ 91 
tuổi.  

Bảo Phương // 
http://giadinhphapluat.vn.- 2016  

(ngày 7 tháng 11) 

 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Số 11 năm 2016  - 43 - 

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

HƠN 500 PHẦN QUÀ ĐẾN VỚI NGƯỜI NGHÈO VÙNG LŨ 

ể góp phần chia sẻ một phần khó 
khăn cho đồng bào bị thiệt hại do 
đợt lũ lụt vừa qua, sáng ngày 25/1, 

Đoàn từ thiện của Ban trị sự Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận phối 
hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình 
Định đã tổ chức đến thăm và tặng quà 
cho một số hộ nghèo tại thị trấn Vân Canh 
(huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định). 

 

Ông Phan Phi Hổ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh Bình Định trao quà cho các hộ nghèo. 

Tại buổi thăm, tặng quà, ông Phan 
Phi Hổ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh Bình Định và Thượng tọa Thích 
Quảng Mỹ, Ủy viên Thường trực Ban trị 
sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Thuận, đã 
trao tặng cho 200 hộ nghèo những phần 
quà gồm một số nhu yếu phẩm cần thiết 
và tiền mặt, mỗi phần quà trị giá trên 400 
nghìn đồng.  

Đặc biệt, trong buổi trao tặng quà, 
một phật tử của Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam tỉnh Bình Thuận đã cảm nhận được 
hoàn cảnh của người dân địa phương quá 
khó khăn, các phật tử đã ủng hộ thêm cho 
mỗi hộ một hộp sữa và tiền mặt. 

 

Thượng tọa Thích Quảng Mỹ trao quà cho các 
hộ nghèo. 

Được biết thêm, sau buổi tặng quà 
tại thị trấn Vân Canh, Đoàn từ thiện của 
Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
tỉnh Bình Thuận tiếp tục hành trình đến thị 
trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú 
Yên để thăm và trao tặng 300 suất quà 
cho các hộ nghèo bị thiệt hại do đợt lũ lụt 
vừa qua. 

V.Nhất - X. Tâm // 
http://daidoanket.vn.- 2016  

(ngày 25 tháng 11)

__________________________________ 

BÌNH THUẬN ỦNG HỘ 1,7 TỶ ĐỒNG CHO 4 TỈNH MIỀN TRUNG 

an Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh 
Bình Thuận đã chuyển số tiền 1,7 
tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ tỉnh Bình 

Thuận để trực tiếp hỗ trợ nhân dân 4 tỉnh 
miền Trung khắc phục khó khăn do cơn 
bão số 6 gây ra. 

Cụ thể, tỉnh Quảng Bình 600 triệu 
đồng, tỉnh Hà Tĩnh 500 triệu đồng, tỉnh 
Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế mỗi tỉnh 
300 triệu đồng. 

Đến nay, số tiền ủng hộ đồng bào 
miền Trung bị lũ lụt trên 2,8 tỷ đồng, trong 
đó số tiền được chuyển vào Quỹ Cứu trợ 
tỉnh là 588 triệu đồng, các tổ chức cá 
nhân đăng ký ủng hộ trực tiếp đồng bào 
miền Trung là 2,2 tỷ đồng và 200 UERO.    
  

Văn Nhất / Đại đoàn kết.- 2016.- Số 308 
(ngày 3 tháng 11).- Tr. 5

III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

Đ 

B 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Số 11 năm 2016  - 44 - 

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

TRÊN 5,4 TỶ ĐỒNG ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG LŨ LỤT 

ới thời điểm này, UBMTTQ tỉnh Bình 
Thuận đã vận động các cơ quan, 
đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh 

nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân 
trong tỉnh trên 5,4 tỷ đồng ủng hộ đồng 
bào miền Trung bị lũ lụt.  

Trong đó, ủng hộ gửi trực tiếp vào tài 
khoản Quỹ cứu trợ của tỉnh trên 2,9 tỷ 
đồng; đăng ký tổ chức đoàn trao trực tiếp 
tại các tỉnh miền Trung bị bão lụt hơn 2,5 
tỷ đồng. Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã 
tiếp nhận được hơn 11 triệu đồng tiền mặt 
và hàng hóa gồm 210 thùng mì gói, 300 
kg gạo, 200 bịch sữa, 100 hộp sữa đặc, 

100 kg đường, 100 lít dầu ăn, 200 lon cá 
hộp, 100 chai nước tương cùng 12 bao 
quần áo. 

Đồng thời, tổ chức đoàn trao trực 
tiếp tại tỉnh Quảng Bình 400 suất quà trị 
giá 160 triệu đồng và tại tỉnh Hà Tĩnh trao 
800 suất trị giá 400 triệu đồng. Các cơ 
quan, đơn vị, tổ chức, doanh 
nghiệp…trong tỉnh tiếp tục tổ chức vận 
động đến hết ngày 30/11.   

Hà Lê / Đại đoàn kết.- 2016.- Số 327 
(ngày 22 tháng 11).- Tr. 5

__________________________________ 

BÌNH THUẬN XÂY DỰNG NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI ĐẦU TIÊN 

áng 26/11, tỉnh Bình Thuận tổ chức 
khởi công xây dựng Nhà máy xử lý 
rác thành phố Phan Thiết. Đây là 

nhà máy xử lý rác thải đầu tiên được xây 
dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

 

Lễ khởi công xây dựng nhà máy xử lý rác 
thành phố Phan Thiết. Ảnh: Nguyễn Thanh - 
TTXVN 

Theo Công ty Công trình đô thị Phan 
Thiết, mỗi ngày thành phố Phan Thiết thải 
ra khoảng có 400 tấn rác thải; trong đó 
chủ yếu tập trung là rác thải đô thị, chất 
thải rắn, rác thải do chế biến hải sản.  

Vì thế, lượng rác mà công ty gom 
khoảng 300 tấn rác thải các loại/ngày, 
tương đương 75% lượng rác thải ra trên 
toàn thành phố. Lượng rác còn lại khoảng 
100 tấn rác vương vãi khắp nơi trên địa 

bàn thành phố, kể cả trôi xuống sông và 
biển bởi thành phố chưa có nhà máy xử lý 
rác.  

Hiện phương thức duy nhất để xử lý 
chất thải đô thị là chôn lấp tại bãi rác Bình 
Tú với quy mô 26 ha nhưng đến nay bãi 
rác này đang quá tải vì lượng rác tập 
trung về quá nhiều. Vì vậy, việc xây dựng 
nhà máy xử lý rác tại thành phố Phan 
Thiết là rất cần thiết.  

Ông Lê Quang Huy, Tổng giám đốc 
Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Hoàng 
cho biết, Nhà máy xử lý rác thành phố 
Phan Thiết được xây dựng tại thôn Tiến 
Bình, xã Tiến Thành, thành phố Phan 
Thiết. Đây là nhà máy được xây dựng với 
công nghệ xử lý hiện đại, với công suất 
400 tấn/ngày, tổng vốn đầu tư 495 tỷ 
đồng, trên diện tích đất 10 ha.  

Nhà máy sử dụng công nghệ hiện 
đại, sử dụng lò đốt công nghệ Liên Bang 
Nga và hệ thống điều khiển tự động của 
Nhật Bản. Bằng việc chế biến và tái sử 
dụng rác thải sinh hoạt mỗi ngày để sản 
xuất ra phân hữu cơ vi sinh và tái sử dụng 
plastic hỗn hợp; dự án sẽ góp phần giảm 
thiểu ô nhiễm môi trường do chôn lấp rác 

T 

S 
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thải và giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm 
thứ cấp từ việc chôn lấp rác thải.  

Dự án sẽ góp phần giải quyết việc 
làm, tăng thu nhập cho người lao động tại 
địa phương và dự kiến đi vào hoạt động 
từ tháng 6/2017.  

 

Dự kiến nhà máy sẽ đi vào hoạt động từ tháng 
6/2017. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN  

Phát biểu tại lễ khởi công, ông 
Lương Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận nhấn mạnh: Rác thải đang là 
vấn đề nhức nhối gây ô nhiễm môi 
trường. Hiện nay, các cấp ủy và chính 

quyền từ tỉnh đến các cơ sở trên địa bàn 
tỉnh đang rất đặc biệt quan tâm triển khai 
nhiều biện pháp quyết liệt để xử lý, góp 
phần bảo vệ môi trường.  

Do vậy, việc khởi công dự án xây 
dựng Nhà máy xử lý rác thành phố Phan 
Thiết là vấn đề cấp thiết và có ý nghĩa 
thiết thực.  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận 
yêu cầu trong quá trình thi công thực hiện 
dự án, chủ đầu tư và nhà thầu phải tuân 
thủ thực hiện đúng các yêu cầu về quy 
hoạch, quy trình kỹ thuật như đã cam kết 
để sau khi dự án Nhà máy xử lý rác thải 
đưa vào vận hành phải đảm bảo các yếu 
tố trong công tác bảo vệ môi trường, 
không được ảnh hưởng đến các hoạt 
động sinh hoạt cuộc sống của người dân 
trên địa bàn./. 

Tấn Hùng // http://bnews.vn.- 2016 
(ngày 26 tháng 11) 

__________________________________ 

CSGT BÌNH THUẬN:  

BÁM SÁT CÁC CUNG ĐƯỜNG, GIẢM TỐI ĐA VI PHẠM TTATGT 

ỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt 
nhiệm vụ, lực lượng CSGT Bình 
Thuận đã đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông (TTATGT), góp phần đảm bảo 
trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển 
kinh tế-xã hội địa phương.  

 

Chiến sĩ Trạm CSGT Hàm Tân trên đường tuần 
tra xử lý vi phạm 

Mật độ các loại phương tiện giao 
thông ngày càng tăng, nên việc bảo đảm 
ATGT luôn là vấn đề cấp thiết. Kịp thời 
nắm bắt tình hình, lực lượng CSGT Bình 
Thuận đã chủ động xây dựng phương án 
hợp lý nhằm giải quyết những vấn đề có 
thể xảy ra, huy động tối đa lực lượng bố 
trí tại các giao lộ trọng điểm, phức tạp về 
TTATGT để kịp thời giải quyết  duy trì ổn 
định TTATGT trên các tuyến đường.  

Nối tiếp những thành công như mở 
kế hoạch trong giờ cao điểm, điểm nóng, 
Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận 
cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát 
những vi phạm ATGT đường bộ như 
người tham gia giao thông không đội mũ 
bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, vượt 
tốc độ, đi sai làn đường… 

N 
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Các đơn vị đã đưa ra phương án cụ 
thể để hoạt động có hiệu quả cao, làm 
sao để có thể hạn chế những vi phạm này 
đến mức thấp nhất. Bên cạnh đó, nhờ chú 
trọng công tác tuyên truyền, ý thức tham 
gia giao thông của người dân trên địa bàn 
cũng đã được nâng cao. Nhờ có những 
buổi tuyên truyền và phổ biến Luật ATGT 
mà người dân đã tích cực hơn trong việc 
chấp hành những quy định cơ bản như 
đội mũ bảo hiểm cho bản thân và con em 
trong nhà, điều khiển xe đúng làn đường, 
đúng tốc độ cho phép, chấp hành tín hiện 
đèn giao thông...  

Cùng với đó, đơn vị cũng tiếp tục 
thực hiện nghiêm túc Công văn số 
1045/CAT-PV11, ngày 12-5-2015 và Kế 
hoạch số 1236/KH-CAT-PC67 ngày 2-6-
2016 của Công an tỉnh về thực hiện Chỉ 
thị số 02/CT-BCA ngày 3-4-2015 của Bộ 
trưởng Bộ Công an về tăng cường công 
tác bảo đảm TTATGT của lực lượng 
CAND trong tình hình mới; Công văn số 
92/CAT-PV11 ngày 11-1-2016 của Công 
an tỉnh về triển khai các biện pháp ngăn 
chặn tình trạng chống người thi hành công 
vụ trên tuyến đường giao thông; Công văn 
số 349/CAT-PV11 ngày 11-2-2016 của 
Công an tỉnh về tiếp tục chấn chỉnh tình 
trạng xe dù, bến cóc trong hoạt động vận 
tải khách bằng ô tô.  

Tham gia tiểu ban hoạt động của 
Công an tỉnh, triển khai kịp thời các văn 
bản, ý kiến chỉ đạo hướng dẫn của Giám 
đốc Công an tỉnh về triển khai các biện 
pháp đảm bảo TTATGT trong thời gian 
diễn ra bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 
XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 
2016-2021. 

Không chỉ thực hiện tốt công tác 
đảm bảo TTATGT, Phòng CSGT Công an 
tỉnh Bình Thuận cũng tăng cường nâng 
cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ 
bản, thực hiện tốt công tác đảm bảo 
ANTT cho lực lượng. Chủ động nắm, dự 
báo và phát hiện tình hình, các yếu tố tác 
động đến tình hình TTATGT. Tiêu biểu, 
Đội CSGT số 1, số 2 và Trạm CSGT Hàm 
Tân là 3 trong số những lực lượng chủ 
chốt được giao nhiệm vụ quan trọng trong 
công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn, 
bởi đây là 3 đơn vị được giao nhiệm vụ 
đảm trách ATGT xuyên suốt tuyến QL 1A 
đi qua địa bàn tỉnh Bình Thuận.  

Là lực lượng chủ chốt, quản lý xuyên 
suốt địa bàn tỉnh Bình Thuận, Trạm CSGT 
Hàm Tân chịu trách nhiệm trên tuyến QL 
1A từ giáp ranh tỉnh Đồng Nai đến trạm 
thu phí sông Phan; Đội CSGT số 2 chịu 
trách nhiệm từ trạm thu phí sông Phan 
đến thị trấn Lương Sơn huyện Bắc Bình; 
Đội CSGT số 1 chịu trách nhiệm trên 
tuyến QL1A, từ thị trấn Lương Sơn huyện 
Bắc Bình đến ranh giới tỉnh Ninh Thuận. 
Hai đội CSGT số 1, 2 và Trạm CSGT Hàm 
Tân đã và đang không ngừng nỗ lực để 
hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch được 
đề ra. 

Những chiến sĩ CSGT Công an tỉnh 
Bình Thuận đã không ngại khó khăn, vất 
vả để bám sát những tuyến đường, xử lý 
nhanh chóng những vấn đề phát sinh 
trong giai đoạn cao điểm, hoàn thành 
nhiệm vụ một cách tốt nhất. 

Trọng Hiếu // 
http://anninhthudo.vn.- 2016  

(ngày 26 tháng 11) 

__________________________________ 

TỔNG KIỂM TRA XE CHỞ DU KHÁCH NƯỚC NGOÀI KHÔNG AN 
TOÀN Ở BÌNH THUẬN 

ôm nay (15/11), tỉnh Bình Thuận 
bắt đầu tiến hành tổng kiểm tra các 
loại xe cải tiến, xe chở khách du 

lịch, xe địa hình trên địa bàn TP. Phan 
Thiết. 

Đây là hoạt động nhằm lập lại trật tự 
giao thông trên tuyến du lịch ven biển 
Phan Thiết – Hòa Thắng, giảm thiểu tai 
nạn cho du khách. 

H 
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Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Văn 
phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, Thanh 
tra và Phòng Quản lý vận tải – phương 
tiện người lái, Sở Giao thông vận tải, 
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, 
Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao và Du 
lịch và Ủy ban nhân dân thành phố Phan 
Thiết. 

 

Đoàn liên ngành kiểm tra xe ở một điểm tập kết 
cho thuê gần suối Tiên, phường Hàm Tiến (TP 
Phan Thiết). 

Ngoài làm việc trực tiếp với các địa 
phương liên quan để nắm rõ tình hình và 
số lượng phương tiện hoạt động, đoàn 
liên ngành còn tiến hành kiểm tra các 
phương tiện hoạt động trên các tuyến 
đường, điểm cho thuê ở hai phường Hàm 
Tiến, Mũi Né (thành phố Phan Thiết) và 
khu vực đồi cát Hòa Thắng (huyện Bắc 
Bình). Trong đó, tập trung kiểm tra việc 
chấp hành quy định của pháp luật về kinh 
doanh, điều kiện kinh doanh vận tải và 
các điều kiện về an toàn kỹ thuật, bảo 
đảm an toàn giao thông của các xe chở 
khách du lịch tham quan, nhất là các xe 
có dấu hiệu hết niên hạn sử dụng, mất an 
toàn. 

Đợt kiểm tra này được tiến hành từ 
ngày 15 đến ngày 22/11. Ngày đầu tiên 
kiểm tra tại khu vực Hàm Tiến – Mũi Né, 
lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vi 
phạm trong hoạt động chở khách nước 
ngoài đi tham quan bằng các loại xe Jeep, 
xe UAZ (u-oát) cũ...  

Ông Huỳnh Ngọc Thanh, Chánh Văn 
phòng thường trực Ban An toàn giao 
thông tỉnh Bình Thuận, Trưởng đoàn kiểm 
tra liên ngành cho biết: “Ngày đầu tiên 
đoàn liên ngành ra quân kiểm tra, chúng 
tôi thấy tình hình hoạt động của các xe rất 
mất trật tự. Cụ thể như việc không đăng 
ký đăng kiểm, không đăng ký kinh doanh, 
không đóng bảo trì đường bộ và có một 
số trường hợp dùng biển số giả. 

 

Nhiều xe chở khách tham quan có dấu hiệu vi 
phạm về an toàn kỹ thu. 

Những ngày tới, chúng tôi sẽ tiếp tục 
kiểm tra hoạt động của các xe chở khách 
du lịch, đặc biệt chở khách nước ngoài 
tham gia giao thông trên tuyến Mũi Né – 
Bàu Trắng”./. 

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2016 
(ngày 15 tháng 11)

__________________________________ 

GIẢM PHÍ ĐƯỜNG BỘ QUỐC LỘ 1 ĐOẠN QUA TỈNH 
BÌNH THUẬN 

ộ Tài chính vừa ban hành một loạt 
thông tư quy định mức thu phí 
đường bộ tại một số trạm thu phí 

trên Km1661+600, Quốc lộ 1, tỉnh Bình 
Thuận. 

Cụ thể, Bộ Tài chính ban hành 
Thông tư 253/2016/TT-BTC sửa đổi 

Thông tư số 86/2015/TT-BTC như sau: 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm 
thu phí tại Km1661+600, Quốc lộ 1, tỉnh 
Bình Thuận. 

Xe dưới 12 ghế ngồi là phải chịu 
mức thuế thấp nhất, xe tải có tải trọng 

B 
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dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải 
khách công cộng chịu phí là 35.000 
đồng/lượt. 

Đối với xe tải có tải trọng từ 10 tấn 
đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng 
container 20 fit, mức thu giảm từ 140.000 
đồng/vé lượt xuống còn 125.000 đồng/vé 
lượt. 

Đối với xe tải có tải trọng từ 18 tấn 
trở lên; xe chở hàng bằng container 40 fit, 
mức phí được giảm từ 200.000 đồng/vé 
lượt xuống mức 180.000 đồng/vé lượt. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể 
từ ngày 20/11/2016.  

Trường hợp chủ phương tiện đã 
mua vé tháng 11 năm 2016 và vé quý IV 
năm 2016 theo quy định tại Thông tư số 
86/2015/TT-BTC thì tiếp tục sử dụng cho 
hết thời gian của tháng, quý. 

Đối với vé đã in của các nhóm 
phương tiện thuộc diện điều chỉnh giảm 
mức thu phí theo quy định tại Thông tư 
này chưa sử dụng hết, đơn vị thu phí 
thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực 
tiếp biết và thực hiện đóng dấu mức thu 
phí mới lên vé đã in để tiếp tục sử dụng. 

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng ra các 
thông tư khác sửa đổi mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng 
đường bộ tại các trạm thu phí trên cả 
nước như Thông tư 254/2016/TT-BTC 
sửa đổi Thông tư số 153/2015/TT-BTC 
sửa đổi mức phí của 2 trạm trên Quốc lộ 
5; Thông tư 255/2016/TT-BTC sửa đổi 
Thông tư số 51/2014/TT-BTC thay đổi 
mức thu phí của trạm thu phí cầu Bến 
Thủy và trạm thu phí cầu Bến Thủy II. 

Nguyên Hồng // 
http://viettimes.net.vn.- 2016  

(ngày 22 tháng 11) 
__________________________________ 

LÀM RÕ CON TÀU TRUNG QUỐC BÍ ẨN TRÔI 
TRÊN BIỂN 

on tàu sắt không người trôi dạt trên 
biển cách đất liền gần 160 hải lý đã 
được các ngư dân phát hiện, lai dắt 

về đất liền. 

Ngày 17-11, ông Phạm Trọng Nhân, 
Chủ tịch UBND thị xã La Gi (Bình Thuận), 
cho biết 16 giờ 30 chiều 16-11, con tàu 
sắt trôi dạt trên biển cách đất liền gần 160 
hải lý đã được các ngư dân phát hiện lai 
dắt về đất liền. 

 

Tuy nhiên, do là tàu lớn, mực nước 
cao gần 4 m nên con tàu này đã được tạm 
thời neo đậu ở phía trong hòn Bà (La Gi, 
Bình Thuận) cách bờ khoảng hai hải lý. 

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng 
Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm 
kiếm cứu nạn thị xã La Gi, khoảng 8 giờ 
ngày 14-11, tàu cá BTH 97859 TS, công 
suất 295 CV do ông Hoàng Ngọc Thu 
(ngụ Bình Tân, La Gi) làm thuyền trưởng 
phát hiện một tàu vỏ sắt loại lớn mang 
chữ nước ngoài đang trôi dạt. Tọa độ 
được xác định là 9o, 23'00'' vĩ độ 
Bắc, 108''03'00'' độ kinh Đông.  

Con tàu này khá lớn, có chiều dài 50 
m, rộng 10 m, mang số hiệu 19007 kèm 
theo chữ Trung Quốc. Con tàu này sơn 
hai màu xám, trắng và có khoảng hơn 100 
bóng đèn cao áp trang bị xung quanh, 
nhiều khả năng đây là tàu hành nghề 
đánh bắt hải sản của Trung Quốc.  

C 
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Do đánh bắt gần đó nhưng nhiều giờ 
liền không thấy dấu hiệu có người trên tàu 
nên đến 14 giờ cùng ngày, thuyền trưởng 
quyết định cử thuyền viên qua con tàu này 
để kiểm tra.  

Qua kiểm tra con tàu trên không có 
một bóng người nên các thuyền viên yêu 
cầu thuyền trưởng liên lạc với Bộ đội biên 
phòng La Gi xin ý kiến. Được hướng dẫn 
cách xử lý nên thuyền trưởng Thu gọi bộ 
đàm cho tàu cá BTH 97947 TS do ông 
Hoàng Ngọc Cương làm thuyền trưởng 
đang đánh bắt thủy sản gần đó đưa tàu 
đến hỗ trợ để lai dắt về đất liền. 

Sau gần hai ngày, hai tàu cá của các 
ngư dân đã lai dắt thành công con tàu này 
về đất liền an toàn. Theo các ngư dân, 
kiểm tra thân tàu phát hiện dấu vết trên 
mạn tàu có thể đã xảy ra một vụ va đập 
mạnh. Trong khoang tàu có 12 buồng và 
có dấu hiệu đã bị lục lọi, xáo trộn. Tuy 
nhiên, không phát hiện quần áo cá nhân 
mà chỉ thấy có mùng, mền, gối… 

Hiện Bộ đội biên phòng đang phối 
hợp với Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận 
cùng các ngành chức năng thị xã La Gi 
làm việc với thuyền trưởng, thuyền viên 
hai tàu cá của ngư dân để ghi nhận thêm 
thông tin, làm rõ con tàu bí ẩn này. 

Chùm ảnh lai dắt con tàu bí ẩn ngoài 
khơi về đất liền và lực lượng chức năng 
tiếp cận con tàu: 

 

 

 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2016 
(ngày 17 tháng 11)

__________________________________ 

TIẾP NHẬN, QUẢN LÝ TÀU VỎ SẮT VÔ CHỦ TRÔI DẠT 
TRÊN BIỂN 

ến 17 giờ ngày 18-11, tàu BP 
11.11.01 của Hải đội 2, BĐBP Bình 
Thuận đã lai dắt tàu vỏ sắt Qiong 

Lin Yu (Quỳnh Lâm Ngư) mang số hiệu 
19007 từ cửa biển La Gi về neo đậu tại 
cảng Phú Hải, TP Phan Thiết để quản lý, 
bảo vệ và phục vụ công tác điều tra, xử lý. 

Trước đó, ngày 14-11, tàu cá 
BTh97859 TS do ông Hoàng Ngọc Thu, 
trú tại khu phố 8, phường Bình Tân, thị xã 

La Gi, tỉnh Bình Thuận làm thuyền trưởng 
đang hành nghề cách cửa biển La Gi 
khoảng 80 hải lý về hướng Nam đã phát 
hiện một chiếc tàu vỏ sắt màu xanh-trắng 
đang trôi tự do trên biển. Quan sát thấy 
tàu mang ký hiệu bằng chữ nước ngoài và 
trên tàu không có người nên thuyền 
trưởng đã liên lạc và báo cáo với Đồn BP 
Phước Lộc. 

Đ 
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Sau khi được hướng dẫn, tàu 
BTh97859 TS đã cùng với tàu BTh 97947 
TS do anh Hoàng Ngọc Cương làm 
thuyền trưởng cùng trú tại địa phương tiến 
hành lai dắt chiếc tàu trên vào bờ. Đến 
chiều ngày 16-11, tàu Quỳnh Lâm Ngư 
19007 đã được kéo về cửa biển La Gi. 

 

Tàu 19007 đã được neo đậu trong cảng Phú 
Hải. Ảnh: Đình Phú 

Tại đây, BĐBP tỉnh phối hợp với các 
cơ quan chức năng của thị xã La Gi tiến 

hành kiểm tra thực trạng con tàu. Qua 
kiểm tra cho thấy, tàu có chiều dài 51 mét, 
rộng 8,2 mét, chiều cao mạn 4,2 mét; có 
hai máy chính và một máy phụ, các máy 
đã lâu không hoạt động; không có dầu, 
nước trong hầm chứa; không có ngư lưới 
cụ, các thiết bị thông tin liên lạc và thiết bị 
hàng hải đã bị tháo dỡ; một số vật dụng 
đã hư hỏng, cũ nát vứt bừa bãi trên tàu…. 

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã báo cáo Bộ 
Tư lệnh BĐBP và UBND tỉnh Bình Thuận; 
đồng thời điều động tàu BP 11.11.01 của 
Hải đội 2 lai dắt tàu Quỳnh Lâm Ngư 
19007 về cảng Phú Hải để quản lý, bảo vệ 
phục vụ công tác điều tra, xác minh đối 
với phương tiện vô chủ trôi dạt theo quy 
định. 

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

(ngày 18 tháng 11) 

__________________________________ 

CỬA BIỂN LA GI BỊ BỒI LẤP, NGƯ DÂN GẶP 
KHÓ KHĂN 

hững năm gần đây, cửa biển La Gi 
(Bình Thuận) thường xuyên bị bồi 
lấp. Nhất là vào mùa mưa bão, 

lượng cát bồi lấp rất lớn, nhiều thời điểm 
tàu thuyền không thể lưu thông, bị mắc 
cạn hoặc sóng đánh chìm tại cửa biển. 
Đặc biệt, mỗi khi có mưa to trên thượng 
nguồn sông Dinh đều xảy ra tình trạng 
này, gây thiệt hại lớn cho ngư dân... 

Ngư dân thiệt hại, kinh tế địa 
phương bị ảnh hưởng 

Thị xã La Gi là một trong những địa 
phương có số lượng tàu thuyền khai thác 
hải sản nhiều nhất tỉnh Bình Thuận với 
khoảng 2.000 chiếc, trong đó hơn 230 
chiếc có công suất từ 400 CV trở lên. Hầu 
hết neo đậu tại cảng hoặc các khu neo 
đậu dọc theo sông Dinh thuộc địa bàn thị 
xã. Mỗi khi tàu thuyền xuất bến đi đánh 
bắt hoặc cập cảng bán hải sản đều phải 
qua cửa biển La Gi. 

Tuy nhiên, do đặc điểm tự nhiên, 
hằng năm cửa biển thường xuyên bị bồi 
lấp, cho nên tàu thuyền rất khó khăn trong 
việc ra vào, dễ bị mắc cạn. Theo ngư dân 
địa phương, để ra vào cảng an toàn thì 
cửa biển phải có độ sâu tối thiểu là ba 
mét. Song do bị cát bồi lấp, nhiều chỗ 
giảm xuống còn 2,5 m, có chỗ chỉ còn 
khoảng 1,5 m. Vì vậy, để tránh bị mắc 
cạn, các chủ tàu lớn thường phải thuê tàu 
kéo lai dắt đi qua cửa biển này với chi phí 
khá cao. Riêng trong năm 2016, chỉ từ 
tháng 6 đến tháng 11, đã có hai lần nước 
lũ từ trên nguồn đổ xuống kéo theo nhiều 
tàu thuyền ra cửa biển bị mắc cạn và 12 
chiếc đã bị sóng biển đánh chìm, thiệt hại 
khoảng 3,5 tỷ đồng.  

Bà Huỳnh Thị Thu Yến (trú tại khu 
phố 1, phường Tân Thiện, thị xã La Gi), 
chủ của cặp tàu giã cào đôi cho biết: Cặp 
tàu của gia đình mỗi lần ra vào cửa đều 
phải thuê tàu kéo với chi phí từ 1,2 đến 

N 
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1,3 triệu đồng/lượt. Tuy nhiên, có lúc vẫn 
bị mắc cạn không thể ra được. Với chi phí 
một chuyến đi biển từ 350 đến 400 triệu 
đồng mà tàu bị mắc cạn nằm lại thì coi 
như bị lỗ nặng. Ông Nguyễn Thanh Bình 
(trú tại khu phố 5, phường Bình Tân, thị xã 
La Gi) bức xúc: Cứ vào mùa mưa bão 
hoặc gió mùa đông bắc, do cửa biển bị 
bồi lấp cho nên các tàu thuyền ra vào cửa 
biển đều bị thiệt hại. 

Nhiều trường hợp, khi đánh bắt trở 
về, tàu không thể vào cảng cá La Gi để 
tập kết hải sản và bổ sung nhiên liệu, thực 
phẩm cho chuyến biển tiếp theo cho nên 
phải di chuyển tới cảng Phan Thiết hoặc 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, gây tốn thêm chi 
phí xăng dầu, ảnh hưởng đến thu nhập 
của người lao động trên tàu. Bên cạnh đó, 
mỗi khi có áp thấp nhiệt đới hoặc có bão 
trên biển, tàu thuyền cũng phải di chuyển 
tới các địa phương khác neo đậu để bảo 
đảm an toàn.  

Thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn 
của thị xã La Gi, số lượng tàu thuyền công 
suất lớn của thị xã chiếm gần 30% tổng số 
tàu thuyền của tỉnh Bình Thuận, bình 
quân hằng năm, sản lượng khai thác đạt 
gần 60 nghìn tấn. Từ năm 2014, khi Nghị 
định 67 của Chính phủ về một số chính 
sách phát triển thủy sản ra đời, ngư dân 
thị xã La Gi đã mạnh dạn vay vốn đóng 
mới, nâng cấp tàu thuyền có công suất 
lớn để vươn khơi xa bám biển. Tất cả tàu 
được đóng mới hoặc cải hoán đều có 
công suất lớn từ 400 CV trở lên. Đây là cơ 
sở để thủy sản La Gi có bước phát triển 
mới. Thế nhưng, việc cửa biển thường 
xuyên bị bồi lấp đã làm nhiều người lo 
ngại không dám đầu tư đóng mới vì sợ 
thiệt hại khi ra vào cửa biển này.  

Ông Bạch Lòng, ngư dân phường 
Bình Tân, chủ tàu cá có công suất 823 CV 
được đóng bằng vốn vay theo Nghị định 
67, tâm sự với chúng tôi: Mỗi lần cho tàu 
thuyền ra vào cảng La Gi là lại thấy thấp 
thỏm lo âu, với con tàu trị giá hơn 13 tỷ 
đồng, nếu mà bị mắc cạn, chắc chắn thiệt 
hại về tài sản, lúc đó không chỉ tốn chi phí 
sửa chữa mà còn làm ảnh hưởng đến quá 
trình hoạt động khai thác và trả nợ theo 
quy định. 

Nan giải nguồn vốn đầu tư nạo vét 

Việc đầu tư nạo nét, khơi thông cửa 
biển La Gi là yêu cầu cấp thiết, được nhân 
dân địa phương kiến nghị tới các cấp 
chính quyền. Năm 2014, UBND thị xã La 
Gi đã giao cho Công ty TNHH Thương 
mại Tuấn Tâm thực hiện phương án nạo 
vét thông luồng tạm cửa biển La Gi, bảo 
đảm độ sâu cho tàu cá ra vào thuận lợi, 
tận thu cát nhiễm mặn, lấy thu bù chi. 
Theo đó, từ cuối năm 2014 đến tháng 6-
2016, Công ty TNHH Tuấn Tâm tổ chức 
được ba đợt nạo vét với khối lượng hơn 
45 nghìn m3 cát. Tuy nhiên, đây là giải 
pháp tạm thời chỉ giải quyết nhu cầu bức 
xúc trước mắt, luồng cửa biển nhanh 
chóng tái bồi lấp và có xu hướng nghiêm 
trọng hơn so với trước khi nạo vét do nền 
cát bị tác động không còn cố kết. 

Về việc này, Phó Chủ tịch UBND thị 
xã La Gi Võ Văn Hoàn cho biết, đây là dự 
án đầu tư được xã hội hóa, doanh nghiệp 
thực hiện tận thu cát nhiễm mặn, lấy thu 
bù chi, nhưng do không bán được cát, cho 
nên doanh nghiệp chỉ làm cầm chừng, 
không liên tục dẫn đến việc nạo vét cửa 
biển La Gi không được giải quyết triệt để. 
Thị xã đang đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ vốn 
ngân sách để thực hiện công tác nạo vét 
này, nhưng cũng chưa biết đến khi nào 
mới có, do ngân sách tỉnh đang rất hạn 
hẹp. 

Tháng 3-2016, Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận đã ký Quyết định phê duyệt 
Dự án đầu tư xây dựng Công trình mở 
rộng và nâng cấp khu neo đậu tránh trú 
bão kết hợp cảng cá, cửa biển La Gi với 
tổng mức đầu tư hơn 135 tỷ đồng từ 
nguồn vốn T.Ư hỗ trợ theo Chương trình 
mục tiêu phát triển thủy sản bền vững; 
huy động từ các thành phần kinh tế khác. 
Mục tiêu của dự án là tạo khu vực an toàn 
cho 1.600 tàu cá có công suất 600 CV 
neo đậu nhằm giảm thiệt hại về người và 
tài sản khi có gió, bão; góp phần phát triển 
ngành khai thác đánh bắt, chế biến hải 
sản và các dịch vụ hậu cần nghề cá; bảo 
đảm an toàn giao thông đường thủy và 
củng cố an ninh quốc phòng trong khu 
vực; nâng cao năng lực cảng cá, đạt công 
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suất 175 lượt/ngày. Thời gian thực hiện 
dự án trong giai đoạn từ 2016 đến 2020. 

Tuy nhiên, nếu dự án được triển khai 
mà cửa biển không được nạo vét thì sẽ 
không phát huy được hiệu quả như mục 
tiêu đề ra. Vì vậy, UBND thị xã La Gi đã 
đề nghị đưa gói thầu nạo vét cửa biển La 
Gi vào dự án này và đã được tỉnh chấp 
thuận. Nhưng do kinh phí đầu tư lớn, việc 
thu xếp vốn cho dự án là rất khó khăn. 
Đây là vấn đề mà tỉnh Bình Thuận đang 
rất cần sự hỗ trợ giúp đỡ từ các bộ, ngành 
T.Ư. 

Cửa biển La Gi bị bồi lấp là nỗi lo 
lắng không chỉ của nhân dân mà của cả 
chính quyền địa phương. Việc sớm có giải 
pháp bảo đảm ổn định luồng cửa biển La 
Gi thông suốt lâu dài, căn bản sẽ giúp ngư 
dân La Gi tháo gỡ khó khăn, yên tâm ra 
khơi, phát triển sản xuất góp phần vào 
phát triển kinh tế thủy sản ở địa phương 
nói riêng và của tỉnh Bình Thuận nói 
chung. 

Đình Châu / 
Nhân dân.- 2016.- Số 22331  

(ngày 21 tháng 11).- Tr. 8

__________________________________ 

BÌNH THUẬN ĐỀ NGHỊ KHẮC PHỤC “Ổ GÀ” TRÊN 
QUỐC LỘ 1A 

hủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đề 
nghị Cục Quản lý đường bộ 4 tăng 
cường công tác quản lý đối với 

tuyến Quốc lộ 1A qua Bình Thuận. 

Hôm nay (4/11), Ủy ban nhân dân 
tỉnh Bình Thuận gửi văn bản đề nghị Cục 
Quản lý đường bộ 4; Ban Quản lý dự án 
1; Công an tỉnh và các đơn vị liên quan 
triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn 
giao thông trước tình trạng xuống cấp 
nghiêm trọng của tuyến Quốc lộ 1A qua 
địa bàn. 

 

Ổ gà gây nên bởi xe tải, xe ben quá tải chạy tốc 
độ cao, gây nguy hiểm cho người đi đường. 
(Ảnh: Việt Quốc) 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 
Thuận đề nghị Cục Quản lý đường bộ 4 
tăng cường công tác quản lý nhà nước 
đối với tuyến Quốc lộ 1A qua Bình Thuận; 
yêu cầu các nhà đầu tư, các Ban quản lý 

dự án sớm khắc phục hiện tượng "ổ gà" 
đoạn tuyến từ Km 1589+300 đến Km 
1642 (từ huyện Tuy Phong vào huyện Bắc 
Bình); đồng thời, có phương án cảnh báo, 
điều tiết giao thông hợp lý, đảm bảo an 
toàn trước và trong quá trình sửa chữa. 

 

Người dân phải lấy cây cắm lên các ổ gà để 
cảnh báo người đi đường. 

Đối với đoạn tuyến đang thi công mở 
rộng phần lề từ Km 1725+200 đến Km 
1731+500 thuộc huyện Hàm Thuận Nam, 
cần kiểm tra công tác giám sát, đôn đốc 
nhà thầu trong suốt quá trình thi công, 
thực hiện các quy định của pháp luật về 
bảo đảm trật tự an toàn trong quá trình thi 
công.  

Công an tỉnh Bình Thuận cũng được 
yêu cầu tăng cường công tác tuần tra, bố 
trí cán bộ chiến sỹ tuần tra kiểm soát 

C 
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24/24 giờ, xử lý nghiêm các hành vi phạm 
trên Quốc lộ 1A. 

Hiện nay mặt đường Quốc lộ 1A qua 
Bình Thuận xuất hiện nhiều "ổ gà"; xe 
khách giường nằm, xe tải ben chạy với 
tốc độ cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra 
tai nạn. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 
Thuận, trong 9 tháng đầu năm nay, tai 
nạn giao thông trên Quốc lộ 1 xảy ra 145 
vụ, làm 102 người chết, làm bị thương 
100 người.  

So với cùng kỳ năm ngoái tăng 8 vụ, 
tăng 20 người chết, tăng 6 người bị 
thương. Trong đó, số người chết trên 
tuyến Quốc lộ 1A chiếm hơn một nửa số 
người chết do tai nạn giao thông toàn 
tỉnh./. 

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2016 
(ngày 4 tháng 11)

__________________________________ 

DỰ ÁN CẢI TẠO ĐÊ CHẮN SÓNG CẢNG PHÚ QUÝ:  

YÊU CẦU DỪNG ĐẤU THẦU 

ở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) 
tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản 
đề nghị chủ đầu tư – Sở Giao 

thông vận tải (GTVT) tỉnh Bình Thuận 
dừng triển khai đấu thầu công trình Cải 
tạo đê chắn sóng cảng Phú Quý do 
không thu xếp được nguồn vốn đầu tư. 

 

Công trình Cải tạo đê chắn sóng cảng Phú 
Quý nằm trong diện các dự án khởi công 
mới từ năm 2016. (Ảnh nhà thầu cung cấp) 

Đã lựa chọn nhà thầu cho 10 
gói thầu 

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo 
Đấu thầu, tính đến thời điểm Dự án 
Cải tạo đê chắn sóng cảng Phú Quý bị 
yêu cầu dừng đấu thầu, Sở GTVT tỉnh 
Bình Thuận (chủ đầu tư) đã công bố 
kết quả lựa chọn nhà thầu cho 10 gói 

thầu tư vấn thuộc dự án này. Dự án sử 
dụng nguồn vốn trung ương đầu tư 
theo Chương trình Biển Đông – Hải 
Đảo, được triển khai thực hiện mới 
trong năm 2016.  

Trong đó, nhà thầu trúng thầu Gói 
thầu số 1: Tư vấn khảo sát, lập dự án 
đầu tư và Gói thầu số 03: Tư vấn khảo 
sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự 
toán công trình là Công ty CP Tư vấn 
và Đầu tư xây dựng 89.  

Công ty CP Tư vấn xây dựng 
công trình thủy bộ (SUDEWAT) trúng 
Gói thầu số 2: Tư vấn thẩm tra dự án 
và Gói thầu số 06: Tư vấn thẩm tra 
thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công 
trình. Công ty TNHH MTV Xử lý bom 
mìn vật nổ 319 trúng Gói thầu số 7: Rà 
phá bom mìn, vật nổ. Trung tâm Quan 
trắc môi trường (tỉnh Bình Thuận) cũng 
trúng 2 gói thầu, gồm Gói thầu số 8: 
Tư vấn lập kế hoạch ứng phó sự cố 
tràn dầu và Gói thầu số 12: Tư vấn 
đánh giá tác động môi trường. Công ty 
CP Thiết kế Xây dựng Thương mại 
Trường Thành trúng Gói thầu số 10: 
Tư vấn lập hồ sơ mời thầu (HSMT) Gói 
thầu số 9 và Gói thầu số 14: Tư vấn 
lập HSMT Gói thầu số 13. Còn nhà 
thầu trúng thầu Gói thầu số 11: Tư vấn 

S 
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đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu số 9 
là Công ty TNHH Tư vấn xây dựng 
Phương Đông. 

Liên quan đến Gói thầu số 9: Xây 
lắp toàn bộ công trình cải tạo đê chắn 
sóng cảng Phú Quý, huyện Phú Quý, 
đại diện bên mời thầu - Trung tâm 
Quản lý dự án và Tư vấn xây dựng 
công trình giao thông Bình Thuận cho 
biết, gói thầu này được mời thầu lần 
đầu từ ngày 28/10/2016 đến ngày 
17/11/2016, tuy nhiên trong thời gian 
mời thầu gói thầu này, phát hiện HSMT 
có chỗ cần hoàn thiện nên đã thông 
báo hoãn thời điểm đóng thầu, mời 
thầu lại trong thời gian từ 8h ngày 
18/11/2016 đến 8h ngày 8/12/2016. 
Tuy nhiên, ngay trong ngày đầu tiên 
phát hành HSMT, Bên mời thầu nhận 
được Công văn khẩn của Sở KH&ĐT 
tỉnh Bình Thuận yêu cầu dừng triển 
khai đấu thầu công trình này nên dù 
HSMT đã chuẩn bị đầy đủ nhưng Bên 
mời thầu không phát hành HSMT cho 
nhà thầu. Trao đổi với phóng viên Báo 
Đấu thầu sáng ngày 21/11/2016, đại 
diện Bên mời thầu khẳng định chưa 
phát hành bộ HSMT nào cho các nhà 
thầu.  

Không thu xếp được nguồn 
vốn 

Tính đến thời điểm Dự án Cải tạo 
đê chắn sóng cảng Phú Quý bị yêu 
cầu dừng đấu thầu, Sở GTVT tỉnh 
Bình Thuận (chủ đầu tư) đã công bố 
kết quả lựa chọn nhà thầu cho 10 gói 
thầu tư vấn thuộc dự án này.  

Tại Văn bản khẩn số 
4342/SKHĐT-KH ngày 18/11/2016 đề 
nghị rà soát kế hoạch năm 2016 nguồn 
vốn ngân sách trung ương, Sở KH&ĐT 
tỉnh Bình Thuận cho biết, tại Công văn 
số 9592/BKHĐT-TH ngày 15/11/2016 
của Bộ KH&ĐT về việc điều chỉnh kế 
hoạch đầu tư vốn ngân sách trung 
ương năm 2017 đã thông báo kế 

hoạch vốn trong nước nguồn ngân 
sách trung ương năm 2017 đầu tư các 
chương trình mục tiêu của tỉnh Bình 
Thuận là 34,92 tỷ đồng. Trong khi đó, 
nhu cầu vốn để thanh toán nợ khối 
lượng hoàn thành và tiếp tục thi công 
các dự án (sử dụng vốn ngân sách 
trung ương đầu tư theo các Chương 
trình mục tiêu quốc gia) đã khởi công 
từ năm 2015 trở về trước còn khoảng 
364,5 tỷ đồng, dự kiến kế hoạch 2017 
chỉ đáp ứng 9,5% nhu cầu. 

Chính vì vậy, nhằm tránh gây nợ 
đọng xây dựng cơ bản cho các công 
trình, Sở KH&ĐT đề nghị chủ đầu tư – 
Sở GTVT dừng triển khai đấu thầu 
công trình Cải tạo đê chắn sóng cảng 
Phú Quý (công trình này nằm trong 
diện các dự án khởi công mới từ năm 
2016). 

Bên cạnh đó, Sở KH&ĐT cũng đề 
nghị Chi cục Phát triển nông thôn rà 
soát, dừng triển khai đầu tư và thu hồi 
phần vốn đã ứng cho nhà thầu nhưng 
chưa có khối lượng thi công của các 
công trình nâng cấp mở rộng đường 
vành đai bao quanh đảo Phú Quý; 
đồng thời đề xuất điều chuyển vốn cho 
các công trình đã khởi công từ năm 
2015 trở về trước do Chi cục làm chủ 
đầu tư. 

Ông Nguyễn Minh Kiên, cán bộ 
Phòng Quản lý dự án của Trung tâm 
Quản lý dự án và Tư vấn xây dựng 
công trình giao thông Bình Thuận cho 
biết, theo yêu cầu của Sở KH&ĐT, 
trong chiều ngày 21/11/2016, phía chủ 
đầu tư sẽ có văn bản báo cáo Sở về 
dự án này, còn phía Bên mời thầu sẽ 
sớm tiến hành làm thủ tục công khai 
thông tin dừng đấu thầu Gói thầu số 9 
nêu trên để các nhà thầu không phải 
mất công đi mua HSMT. 

Bích Thảo // 
http://baodauthau.vn.- 2016  

(ngày 22 tháng 11) 
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NGHIÊN CỨU BẢO TỒN GENE CON DÔNG 

ở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) 
Bình Thuận đang triển khai đề tài 
bảo tồn nguồn gene con dông nhằm 

duy trì đa dạng sinh học và khai thác phục 
vụ nghiên cứu, thương mại.  

 

Ngoài việc mô tả, nhận diện và tư 
liệu hóa các đặc điểm hình thái, sinh thái 

của dông khu Lê, đề tài còn xây dựng mô 
hình bảo tồn tại chỗ nguồn gene này tại 
xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình. 

Mô hình bao gồm: Bảo tồn tại chỗ 
ngoài tự nhiên (ở rừng Dốc Dung, thôn 
Hồng Lâm và rừng Nhu, thôn Hồng 
Thắng, tổng diện tích 1.270ha); bảo tồn tại 
chỗ trong môi trường nuôi (trên diện tích 
4.000m² tại Ban quản lý rừng phòng hộ Lê 
Hồng Phong). 

Đề tài cũng hỗ trợ kinh phí sửa chữa 
chuồng trại và con giống cho 3 thôn Hồng 
Chính, Hồng Lâm và Hồng Thắng; đề xuất 
giải pháp quản lý, bảo vệ, duy trì nguồn 
gene con dông khu Lê. 

Thu Trang // 
http://khoahocphattrien.vn.- 2016  

(ngày 18 tháng 11)

__________________________________ 

NHỮNG NGƯỜI GÌN GIỮ DANH TIẾNG NƯỚC MẮM 
PHAN THIẾT 

hủ các cơ sở nước mắm ở 
Phan Thiết đã đưa sản phẩm 
vươn ra thị trường giữ gìn 

danh tiếng cho loại nước mắm 
truyền thống. 

Trước sự cạnh tranh khốc liệt, 
những năm qua, ngành sản xuất 
nước mắm truyền thống ở Phan 
Thiết gặp nhiều khó khăn, phần lớn 
các cơ sở đều phải bán nước mắm 
gốc làm nguyên liệu cho các công ty 
chế biến nước mắm công nghiệp. 

Tuy nhiên, có những cơ sở 
không chịu đầu hàng, bằng chính 
nội lực của mình, đã tự vực dậy 

vươn ra thị trường, góp phần giữ 
gìn danh tiếng cho nước mắm 
truyền thống Phan Thiết, Bình 
Thuận. 

Có dịp trở lại khu sản xuất 
nước mắm truyền thống ở miền 
biển Phan Thiết. Trên con đường ra 
Mũi Né, đến Phú Hài, khách 
phương xa có thể cảm nhận được 
mùi đặc trưng thoảng ra từ các cơ 
sở làm nước mắm. Ông Lê Trần 
Phú Đức, Giám đốc công ty PT 
Fisaco cho biết, trước khi cổ phần 
hóa vào năm 2000, công ty của ông 
là doanh nghiệp nhà nước, chủ yếu 
sản xuất nước mắm nguyên liệu 

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

S 

C 
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bán ra miền Bắc. Để có được như 
ngày hôm nay là cả một quá trình 
gian nan. 

 

Hơn 30 năm trước, bà Nguyễn Thị Tiếp 
khởi nghiệp với gánh nước mắm bán lẻ 
bên góc chợ Phan Thiết, nay đã tạo 
được thương hiệu Dì Mười Tiếp nổi 
tiếng. 

“Ngày trước mới cổ phần hóa 
công ty vô cùng khó khăn khi không 
có thị trường, không có vốn. Toàn 
bộ tài sản của công ty là tài sản cố 
định nhưng đến nay có thể khẳng 
định một điều chắc chắn rằng, sản 
phẩm nước mắm truyền thống luôn 
được đón nhận nếu biết cách đưa 
đến cho người tiêu dùng”, ông Đức 
chia sẻ. 

Những năm đầu, khi mới làm 
nước mắm đóng chai, đích thân ông 
Đức cùng nhân viên phải đi các tỉnh 
tham gia hội chợ để giới thiệu và 
bán sản phẩm. Theo ông Đức, chỉ 
cần được một nhóm nhỏ người tiêu 
dùng tin tưởng là đã thành công, vì 
các bà nội trợ sẽ nhanh chóng 
khuyên nhau dùng sản phẩm.  

Sản xuất ở quy mô gia đình 
nhưng cơ sở nước mắm Dì Mười 
Tiếp cũng là thương hiệu có tiếng ở 
Bình Thuận từ hơn 30 năm qua. Dì 
Mười Tiếp tức là bà Nguyễn Thị 
Tiếp, năm nay 79 tuổi, nhà ở 
phường Hàm Tiến ban đầu chỉ làm 
vài lu mắm nhĩ cá cơm để ăn, sau 

đó bà chiết thử vài chai mang vào 
bán lẻ ở bên góc chợ Phan Thiết, 
không ngờ ai cũng khen ngon.  

Bà Tiếp đã duy trì chất lượng 
nước mắm, từ đó mối hàng ngày 
càng nhiều. Khách du lịch ở Sài 
Gòn đi Mũi Né chơi, biết tiếng ghé 
mua, còn khách ở xa thì mua qua 
điện thoại với số lượng lớn. Có 
những mối hàng trao đổi qua lại hơn 
20 năm mà chỉ biết nhau qua giọng 
nói nhưng vẫn bền chặt, tin tưởng. 
Dì Mười cũng thừa nhận, nước 
mắm này được người tiêu dùng tin 
tưởng là nhờ truyền miệng.  

“Đầu tiên mình bán cho bà con 
ăn rồi bán cho khách du lịch tại nhà. 
Nước mắm làm ra phải là nước 
mắm thật sự, thơm ngon mới có 
khách hàng thôi”, bà Tiếp khẳng 
định. 

Tinh thần khởi nghiệp và tiếng 
tăm của Dì Mười Tiếp đã tạo cảm 
hứng cho không ít cơ sở nước mắm 
đóng chai ở địa phương. Ông 
Nguyễn Hữu Dũng, Chủ cơ sở 
nước mắm Bà Hai trước đây học 
ngành y, nhưng vì muốn giữ nghề 
truyền thống của mẹ là Bà Hai, nên 
đã quyết tâm tạo dựng nước mắm 
cổ truyền thương hiệu Bà Hai Phan 
Thiết.  

Qua thời gian tìm hiểu, ông 
Dũng mới vỡ lẽ một điều, nước 
mắm Phan Thiết ngon, nhưng do 
không biết đóng chai, không biết 
giới thiệu sản phẩm nên bị yếu thế. 
Thực hiện được điều này, hiện nay, 
các nhà hàng và khách du lịch rất 
ưa chuộng nước mắm Bà Hai. Sản 
phẩm của gia đình đã xuất đi Hà 
Nội, TP HCM, Bình Dương, các tỉnh 
Tây Nguyên và cả nước ngoài.  
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“Mình đi chợ hoặc vào những 
quán ăn để chào hàng từng chai 
nước mắm. Mặc dù lúc đó biết rằng 
trước mắt sẽ rất khó khăn, nhưng 
khi đã có người sử dụng thấy ngon, 
người ta truyền miệng nhau để 
nước mắm Bà Hai được tin dùng 
rộng rãi như ngày hôm nay”, ông 
Dũng tâm sự. 

 
Ông Huỳnh Đức Ngọc, Chủ cơ sở nước 
mắm Ngọc Định (Phan Thiết) nói sở dĩ 
thương hiệu nước mắm của gia đình vang 
xa là nhờ khách ăn ngon rồi truyền miệng. 

Cũng với quyết tâm giữ nghề 
truyền thống, giữ danh tiếng nước 
mắm Phan Thiết, cơ sở Ngọc Định 
từ chỗ chỉ bán nước mắm lẻ cho du 
khách bằng hình thức chiết xuất thủ 
công đã quyết định đăng ký nhãn 
hiệu, đầu tư thiết bị đóng chai, gắn 
nhãn, xứng tầm nước mắm hảo 

hạng. Các thành viên trong gia đình 
này còn tham gia các lớp tập huấn 
về an toàn thực phẩm, cải tiến cách 
làm nước mắm đảm bảo chất lượng 
cao, tạo thương hiệu riêng.  

Ông Huỳnh Đức Ngọc, chủ cơ 
sở nước mắm Ngọc Định cho biết, 
nước mắm của cơ sở được khách 
hàng chấp nhận nên sản lượng tiêu 
thụ sản phẩm ngày càng tăng cao. 
Từ chỗ mỗi năm chỉ sản xuất 
khoảng 5.000-7.000 lít, đến nay đã 
tăng lên gấp 10 lần với 50.000-
70.000 lít/năm. 

Chất lượng làm nên thương 
hiệu, đó là suy nghĩ chung của các 
cơ sở làm nước mắm truyền thống 
đóng chai ở Phan Thiết. Với lòng 
yêu nghề, gắn bó với quê hương, 
chủ các cơ sở này đã quyết 
tâm đầu tư, chịu khó tìm tòi học hỏi 
để mang “sản vật được làm từ muối 
và cá” của xứ biển Phan Thiết vươn 
ra thị trường. Từ đó, họ đã góp 
công để giữ gìn danh tiếng cho 
nước mắm truyền thống Phan Thiết 
với bề dày hơn 200 năm./.   

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2016 
(ngày 20 tháng 11) 

__________________________________ 

ĐIỆN GIÓ CHƯA HẤP DẪN 

ình Thuận và Ninh Thuận là 2 
tỉnh có lượng gió trung bình 
lớn nhất nước. Tuy nhiên, 

khả năng thu hút đầu tư điện gió 
của 2 địa phương này vẫn còn rất 
thấp  

Nguyên nhân chính dẫn đến sự 
“chông chênh” nêu trên là do giá 
bán điện thấp, trong khi vốn đầu tư 
cho các dự án điện gió là rất lớn. 

Ngày 25-11 tới, tại huyện Tuy 
Phong, tỉnh Bình Thuận, Nhà máy 
Điện gió Phú Lạc sẽ khánh thành, 
hòa lưới điện quốc gia. Nhà máy có 
công suất 24 MW, tổng vốn đầu tư 
1.100 tỉ đồng. Đây là nhà máy điện 
gió thứ ba của tỉnh Bình Thuận, sau 
Phong Điện 1 và Phú Quý đã hoạt 
động. 

B 
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Theo Sở Công Thương tỉnh 
Bình Thuận, dù Chính phủ đã phê 
duyệt quy hoạch hệ thống nhà máy 
điện gió ở đây với tổng công suất 
lên đến 700 MW vào năm 2020 
nhưng sau nhiều năm kêu gọi đầu 
tư, mới có 5 dự án được cấp giấy 
chứng nhận đầu tư trong tổng số 16 
dự án đăng ký. 

 
Nhà máy Điện gió Phú Lạc sắp hoạt động, 
hòa lưới điện quốc gia Ảnh: Minh Hải 

Ông Bùi Văn Thịnh, Giám đốc 
Công ty CP Phong điện Thuận Bình 
(chủ đầu tư Nhà máy Điện gió Phú 
Lạc) kiêm Chủ tịch Hiệp hội Điện gió 
Bình Thuận, cho biết vài năm gần 
đây, nhiều nhà đầu tư đã đến Bình 
Thuận để khảo sát tiềm năng và 
đăng ký dự án điện gió. Thế nhưng, 
khi triển khai thì hầu hết các dự án 
đều chậm tiến độ, thậm chí dừng do 
chủ đầu tư gặp khó khăn về tài 
chính. 

Đơn cử, dự án Nhà máy Điện 
gió Thuận Nhiên Phong do Công ty 
CP Tái tạo năng lượng châu Á làm 
chủ đầu tư, công suất 60 MW tại xã 
Hòa Thắng, huyện Bắc Bình được 
khởi công từ năm 2011 nhưng phải 
tạm dừng hoạt động do nhiều 
nguyên nhân, trong đó thiếu vốn là 
nguyên nhân chính. 

Theo ông Thịnh, khi đầu tư dự 
án điện gió, vấn đề khiến doanh 

nghiệp lo nhất là giá bán điện hiện 
rất thấp, khó thu hồi vốn. Với những 
dự án có vốn đầu tư lớn, phải vay 
ngân hàng thì doanh nghiệp cầm 
chắc lỗ lã. 

Để khuyến khích, năm 2011, 
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 
chính sách hỗ trợ các dự án điện 
gió hòa lưới điện quốc gia với giá 
mua khoảng 7,8 USCent/KWh kèm 
theo một số ưu đãi về thuế và phí. 
Tuy nhiên, hiện mức giá này không 
còn phù hợp. Theo nhiều nhà đầu 
tư, giá mua điện gió phải ở mức 12 
USCent/KWh, doanh nghiệp mới có 
thể duy trì hoạt động. “Nếu giữ giá 
mua điện như hiện nay, nhà đầu tư 
sẽ không còn mặn mòi với dự án 
điện gió” - ông Thịnh nhận xét. 

Trong khi đó, tại Ninh Thuận, 
khoảng 5 năm trở lại đây đã có 6 
doanh nghiệp trong và ngoài nước 
đến khảo sát, đầu tư nhà máy điện 
gió nhưng không triển khai dù địa 
phương có nhiều chính sách ưu đãi. 
Trong hai năm 2014 và 2015, UBND 
tỉnh Ninh Thuận đã phải thu hồi 2 
dự án nhà máy điện gió (công suất 
50 MW/nhà máy) tại huyện Ninh 
Phước với vốn đầu tư lên đến trên 
1.200 tỉ đồng/dự án do chủ đầu tư 
không triển khai. 

Khai thác chưa đáng kể 

Theo kết quả đánh giá của Chương 
trình Năng lượng châu Á do Ngân hàng Thế 
giới (WB) thực hiện, ước tính tiềm năng gió 
của Việt Nam (trên độ cao 65 m) có thể 
phát 513.360 MW điện, lớn hơn 10 lần tổng 
công suất dự báo của ngành điện vào năm 
2020. Tuy nhiên, tiềm năng này chưa được 
khai thác bao nhiêu. 

Lê Trường - Minh Hải // 
http://nld.com.vn.- 2016  

(ngày 20 tháng 11)
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BÌNH THUẬN XÁC ĐỊNH ĐỘT PHÁ BẰNG DU LỊCH 

ghị quyết về phát triển du lịch đến 
năm 2020 của Tỉnh ủy Bình Thuận 
xác định sẽ hướng đến xây dựng 

địa phương trở thành trung tâm du lịch - 
thể thao biển mang tầm quốc gia và Mũi 
Né là khu du lịch quốc gia. 

 

Biểu diễn lướt ván diều tại vùng biển Mũi Né. 
Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN 

Phát huy lợi thế thiên nhiên ưu đãi, 
Bình Thuận đã xác định du lịch là một 
trong những ngành mũi nhọn mang tính 
đột phá của địa phương. Tỉnh đã tập trung 
mọi nguồn lực đầu tư khai thác hiệu quả 
tiềm năng và lợi thế vốn có. Nhờ sự đổi 
mới trong công tác quản lý, đa dạng hóa 
sản phẩm phục vụ du khách cộng với sự 
quyến rũ của du lịch biển, hàng năm 
lượng du khách đến đây tham quan và 
nghỉ dưỡng tăng cao. 

Đặc biệt, bãi biển của tỉnh Bình 
Thuận 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… Thời gian qua, 
tại Mũi Né, nhiều giải thể thao như: Lướt 
ván buồm quốc tế Fun Cup; vòng châu Á 
của giải vô địch Lướt ván diều thế giới... 
đã được tổ chức. 

Qua 5 năm (2011 - 2015) triển khai 
Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy Bình 
Thuận về phát triển du lịch, tốc độ tăng 

trưởng ngành du lịch Bình Thuận khá ổn 
định. Lượng du khách đến tỉnh tăng bình 
quân 10,95%/năm, trong đó khách quốc tế 
tăng bình quân 12,8%/năm; GRDP du lịch 
tăng bình quân 6,04%/năm, năm 2015 
chiếm 7,62% tổng số GRDP của tỉnh; lao 
động trong lĩnh vực du lịch tăng bình quân 
12,3%/năm. 

Hoạt động du lịch đã thúc đẩy việc 
tiêu thụ tại chỗ các sản phẩm nông - lâm - 
thủy sản và kích thích các ngành nghề 
khác cùng phát triển, góp phần tạo thêm 
việc làm, tăng thu nhập cho người dân và 
tăng thu ngân sách; vị trí, vai trò của 
ngành du lịch ngày càng được khẳng 
định, tỷ trọng ngành du lịch trong cơ cấu 
kinh tế của tỉnh ngày càng cao. 

Ông Ngô Minh Chính, Giám đốc Sở 
Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bình Thuận 
cho biết: Với bờ biển dài gần 200 km và 
được thiên nhiên ưu đãi, những năm gần 
đây, tỉnh Bình Thuận đã khai thác hiệu 
quả các loại hình kinh tế du lịch ven biển, 
nhất là thể thao trên biển; tổ chức các sự 
kiện lễ hội, văn hóa truyền thống miền 
biển… 

Tính đến tháng 10/2016, toàn tỉnh có 
388 dự án du lịch được chấp thuận đầu tư 
còn hiệu lực, với tổng diện tích đất 6.183 
ha và tổng vốn đăng ký đầu tư là 54.072 
tỷ đồng (trong đó có 23 dự án đầu tư 
nước ngoài); có một số dự án có quy mô 
lớn từ 200 - 500 ha. Cơ sở vật chất, dịch 
vụ phục vụ du lịch phát triển nhanh cả về 
số lượng và chất lượng với 417 cơ sở lưu 
trú với tổng số 13.120 phòng và hơn 300 
căn hộ, biệt thự cho khách du lịch thuê. 

Tỉnh Bình Thuận đã xác định phát 
triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế 
mũi nhọn, có tính chuyên nghiệp, có hệ 
thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối 
đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch có 
chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, 
mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. 

V. DU LỊCH –  LỊCH SỬ – ĐỊA LÝ 

N 
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Phấn đấu đến năm 2020, Bình 
Thuận trở thành trung tâm du lịch - thể 
thao biển mang tầm quốc gia, Mũi Né là 
khu du lịch quốc gia; từng bước xây dựng 
đảo Phú Quý là điểm du lịch quốc gia; xây 
dựng thành phố Phan Thiết trở thành đô 
thị du lịch. Đến năm 2020, du lịch Bình 
Thuận thu hút khoảng 7 triệu lượt khách, 
trong đó khoảng 850.000 lượt khách quốc 
tế; tăng trưởng bình quân khách quốc tế 
từ 12 - 14%/năm. Du lịch đóng góp 10% 
GRDP của tỉnh. 

Tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục đầu 
tư đa dạng hóa sản phẩm du lịch mang 
tính liên tỉnh, liên vùng; tăng cường thông 
tin xúc tiến du lịch một cách chuyên 

nghiệp, đa dạng và hiệu quả thông qua 
việc giới thiệu hình ảnh du lịch trên hệ 
thống truyền thông có độ phủ sóng rộng, 
tham gia các hội chợ, triển lãm du lịch 
quốc tế... 

Trong 10 tháng đầu năm 2016, du 
lịch Bình Thuận tiếp tục tăng trưởng, đón 
khoảng 3,67 triệu lượt khách, tăng 8,9% 
so cùng kỳ năm trước; trong đó, khách du 
lịch quốc tế khoảng 413.000 lượt khách, 
tăng 13% so cùng kỳ, doanh thu từ khách 
du lịch ước đạt 7.225 tỷ đồng, tăng 18% 
so với cùng thời điểm năm 2015. 

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

(ngày 15 tháng 11)
__________________________________ 

XÂY DỰNG BÌNH THUẬN THÀNH TRUNG TÂM DU LỊCH-
THỂ THAO BIỂN QUỐC GIA 

hát huy lợi thế về thiên nhiên ưu 
đãi, Bình Thuận đã xác định du lịch 
là một trong những ngành mũi nhọn 

mang tính đột phá của địa phương. Theo 
đó, đến năm 2020, Bình Thuận phấn đấu 
trở thành trung tâm du lịch-thể thao biển 
mang tầm quốc gia, Mũi Né là khu du lịch 
quốc gia. 

 

Bãi biển Mũi Né, Bình Thuận là một trong 
những bãi biển tốt nhất châu Á để tổ chức thi 
đấu và biểu diễn các môn thể thao trên biển. 

Tỉnh ủy Bình Thuận ban hành Nghị 
quyết số 09-NQ/TU về phát triển du lịch 
đến năm 2020, trong đó đặt mục tiêu xây 
dựng Bình Thuận trở thành trung tâm du 
lịch-thể thao biển mang tầm quốc gia và 
Mũi Né là khu du lịch quốc gia. 

Phát huy lợi thế về thiên nhiên ưu 
đãi, Bình Thuận đã xác định du lịch là một 

trong những ngành mũi nhọn mang tính 
đột phá của địa phương. Vì vậy, tỉnh đã 
tập trung mọi nguồn lực đầu tư khai thác 
hiệu quả tiềm năng và lợi thế này. 

Nhờ sự đổi mới trong công tác quản 
lý, đa dạng hóa sản phẩm phục vụ du 
khách cộng với sự quyến rũ của du lịch 
biển, hằng năm lượng du khách đến tham 
quan và nghỉ dưỡng ở Bình Thuận tăng 
cao. Đặc biệt, bãi biển của tỉnh Bình 
Thuận 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… 

Thời gian qua, tại Mũi Né nhiều giải 
thể thao như: Lướt ván buồm quốc tế Fun 
Cup; vòng châu Á của giải vô địch Lướt 
ván diều thế giới... đã được tổ chức. 

Qua 5 năm (2011-2015) triển khai 
Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy Bình 
Thuận về phát triển du lịch, tốc độ tăng 
trưởng ngành du lịch Bình Thuận khá ổn 
định. Lượng du khách đến Bình Thuận 
tăng bình quân 10,95%/năm, trong đó 
khách quốc tế tăng bình quân 12,8%/năm; 

P 
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GRDP du lịch tăng bình quân 6,04%/năm, 
năm 2015 chiếm 7,62% tổng số GRDP 
của tỉnh; lao động trong lĩnh vực du lịch 
tăng bình quân 12,3%/năm. 

Hoạt động du lịch đã thúc đẩy việc 
tiêu thụ tại chỗ các sản phẩm nông-lâm-
thủy sản và kích thích các ngành nghề 
khác cùng phát triển, góp phần tạo thêm 
việc làm, tăng thu nhập cho người dân và 
tăng thu ngân sách; vị trí, vai trò của 
ngành du lịch ngày càng được khẳng 
định, tỉ trọng ngành du lịch trong cơ cấu 
kinh tế của tỉnh ngày càng cao. 

Với bờ biển dài gần 200 km và được 
thiên nhiên ưu đãi, những năm gần đây, 
tỉnh Bình Thuận đã khai thác hiệu quả các 
loại hình kinh tế du lịch ven biển, nhất là 
thể thao trên biển; tổ chức các sự kiện lễ 
hội, văn hóa truyền thống miền biển… 
Tính đến tháng 10/2016, toàn tỉnh có 388 
dự án du lịch được chấp thuận đầu tư còn 
hiệu lực, với tổng vốn đăng ký đầu tư 
54.072 tỷ đồng (trong đó có 23 dự án đầu 
tư nước ngoài); có một số dự án có quy 
mô lớn từ 200-500 ha. Cơ sở vật chất, 
dịch vụ phục vụ du lịch phát triển nhanh 
cả về số lượng và chất lượng với 417 cơ 
sở lưu trú với tổng số 13.120 phòng và 
hơn 300 căn hộ, biệt thự cho thuê. 

Tỉnh Bình Thuận đã xác định phát 
triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế 
mũi nhọn, có tính chuyên nghiệp, có hệ 
thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối 
đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch có 
chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, 
mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. 

Phấn đấu đến năm 2020, Bình 
Thuận trở thành trung tâm du lịch-thể thao 
biển mang tầm quốc gia, Mũi Né là khu du 
lịch quốc gia; từng bước xây dựng đảo 
Phú Quý là điểm du lịch quốc gia; xây 
dựng TP. Phan Thiết trở thành đô thị du 
lịch. 

Đến năm 2020, du lịch Bình Thuận 
thu hút khoảng 7 triệu lượt khách, trong 
đó khoảng 850.000 lượt khách quốc tế; 
tăng trưởng bình quân khách quốc tế từ 
12-14%/năm. Du lịch đóng góp 10% 
GRDP của tỉnh… 

Tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục đầu 
tư đa dạng hóa sản phẩm du lịch mang 
tính liên tỉnh, liên vùng; tăng cường thông 
tin xúc tiến du lịch một cách chuyên 
nghiệp, đa dạng và hiệu quả thông qua 
việc giới thiệu hình ảnh du lịch trên hệ 
thống truyền thông có độ phủ sóng rộng, 
tham gia các hội chợ, triển lãm du lịch 
quốc tế... 

Trong 10 tháng đầu năm 2016, du 
lịch Bình Thuận đã đón khoảng 3,67 triệu 
lượt khách, tăng 8,9% so cùng kỳ năm 
trước, trong đó, khách du lịch quốc tế 
khoảng 413.000 lượt khách, tăng 13% so 
cùng kỳ, doanh thu từ khách du lịch ước 
đạt 7.225 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng 
kỳ năm 2015. 

PV // http://baochinhphu.vn.- 2016 
(ngày 15 tháng 11) 

Cùng đưa tin: Thể thao Việt Nam.- 
2016.- Số 47 (ngày 18 tháng 11).- Tr. 11 

__________________________________ 

KHÁCH DU LỊCH ĐẾN BÌNH THUẬN TIẾP TỤC TĂNG TRƯỞNG 

ụ thể, trong 10 tháng đầu năm 
2016, toàn tỉnh Bình Thuận ước 
đón khoảng 3,67 triệu lượt khách, 

đạt 83,2% kế hoạch năm, tăng 8,9% so 
cùng kỳ năm trước, trong đó, khách du 
lịch quốc tế khoảng 413 ngàn lượt khách, 
đạt 85,9% kế hoạch năm, tăng 13,4% so 
cùng kỳ, doanh thu từ khách du lịch ước 

đạt 7.225 tỷ đồng, tăng 18,2% so với cùng 
thời điểm năm trước.  

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch, số lượng khách quốc tế chủ yếu đến 
từ Trung Quốc 25,1%, Nga 20,07%, Hàn 
Quốc 8,36%, Đức 6,39%, Thái Lan 4,9%, 
Anh 3,91%, Mỹ 3,34%, Hà Lan 2,76%. 
Tính riêng trong tháng 10/2016 đã có gần 
400.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ 

C 
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dưỡng cũng như tham gia, trải nghiệm với 
các lễ hội truyền thống như Katê, Dinh 
Thầy Thím, hay các hoạt động kỷ niệm 21 
năm Ngày Du lịch Bình Thuận 24/10. 

 

(Khách quốc tế xem triển lãm tranh tại 
Pandanus Resort Phan Thiết; Ảnh: Nguyên Vũ) 

Bên cạnh các yếu tố khách quan 
như nhu cầu du lịch của người dân tăng 
cao, giao thông khá thuận lợi, tạo điều 
kiện cho du khách ở các tỉnh, thành phía 
Nam đến tham quan du lịch, nghỉ dưỡng, 

tắm biển, duy trì ổn định tăng trưởng của 
ngành còn do công tác quản lý nhà nước 
về du lịch được triển khai trên nhiều mặt, 
đảm bảo an ninh trật tự, cứu hộ, an toàn 
du khách tại các khu, điểm du lịch, công 
tác thông tin hỗ trợ du khách. 

Công tác thông tin, quảng bá, xúc 
tiến tiếp tục duy trì sự chuyên nghiệp và 
hiệu quả thông qua việc tham gia các sự 
kiện, hội chợ, triển lãm du lịch trong nước 
và quốc tế, giới thiệu, quảng bá hình ảnh 
thân thiện, chất lượng và hấp dẫn của 
điểm đến du lịch biển Mũi Né – Bình 
Thuận. Thời gian đến, cùng với các 
chương trình khuyến mãi, kích cầu du lịch 
Bình Thuận còn chuẩn bị tổ chức những 
hoạt động hấp dẫn chào đón giáng sinh 
và năm mới 2017, phấn đấu hoàn thành 
chỉ tiêu cả năm 2016 là đón 4,41 triệu lượt 
khách du lịch (khách quốc tế 480.000 
lượt), doanh thu đạt 9.000 tỷ đồng. 

Nguyên Vũ / Văn hóa.- 2016.- Số 2858 
(ngày 4 tháng 11).- Tr. 6

__________________________________ 

HỢP TÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH LÂM ĐỒNG - BÌNH THUẬN 
- TP. HỒ CHÍ MINH 

hiều ngày16/11/2016, tại La 
Sapinette Hotel Đà Lạt, Sở Văn 
hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng 

phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du 
lịch Bình Thuận và Sở Du lịch TP.HCM tổ 
chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực 
hiện chương trình hợp tác liên kết tam 
giác phát triển du lịch Lâm Đồng - Bình 
Thuận – TP.HCM giai đoạn 2013-2018. 

Đến dự có ông Lã Quốc Khánh, Phó 
Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM; ông 
Nguyễn Ngọc Hạnh, Phó Giám đốc Sở 
Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bình Thuận; 
bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc 
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm 
Đồng;. đại diện Hiệp hội Du lịch, Trung 
tâm Thông tin xúc tiến du lịch, doanh 
nghiệp du lịch, lữ hành, truyền thông 3 địa 
phương. Qua 3 năm thực hiện, chương 
trình hợp tác liên kết tam giác phát triển 
du lịch 3 địa phương đã đảm bảo đúng 

mục đích, nguyên tắc, nội dung thỏa 
thuận và đạt  nhiều kết quả trong công tác 
quản lý nhà nước về du lịch, thu hút đầu 
tư, phát triển sản phẩm du lịch, đào tạo 
nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng 
phục vụ, tăng cường quảng bá xúc tiến 
thu hút khách du lịch. 

 

Với vai trò là trung tâm kinh tế cả 
nước, TP.HCM dẫn đầu về đầu tư du lịch 
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ở  Lâm Đồng và Bình Thuận. Tại Bình 
Thuận hiện có 236 dự án du lịch của các 
nhà đầu tư TP.HCM, chiếm 60% trong 
tổng số dự án chấp thuận đầu tư với tổng 
số vốn đăng ký khoảng 31.000 tỷ đồng, 
sản phẩm đầu tư chủ yếu là du lịch nghỉ 
dưỡng. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, 
hội nghị cũng nêu ra một số khó khăn và 
nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đó là 
tiếp tục trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng 
cao năng lực quản lý nhà nước về hoạt 
động du lịch, tạo điều kiện để các nhà đầu 
tư tìm hiểu cơ hội, đẩy nhanh tiến độ đầu 
tư, hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các 
sự kiện hằng năm tại các địa phương. 

Riêng năm 2017, sẽ phối hợp đưa 
đón các đoàn lữ hành, báo chí trong 

nước, quốc tế đến khảo sát sản phẩm du 
lịch dịch vụ; tham gia các hoạt động sự 
kiện lớn như: Festival Hoa Đà Lạt 2017, 
Kỷ niệm 22 năm Ngày Du lịch Bình Thuận 
24/10, tổ chức gian hàng chung 3 địa 
phương tại Ngày hội Du lịch TP.HCM và 
Hội chợ ITE - HCMC 2017, kết hợp triển 
lãm ảnh chủ đề “Chợ Sài Gòn – Hoa Đà 
Lạt – Biển Mũi Né”. Đẩy mạnh việc vận 
động doanh nghiệp là thành viên Hiệp hội 
Du lịch tích cực tham gia chương trình liên 
kết, tạo điều kiện để doanh nghiệp gặp 
gỡ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm lẫn 
nhau; phát triển các sản phẩm đặc thù; 
khảo sát xây dựng kết nối tour tuyến giữa 
các doanh nghiệp./. 

// http://www.dulichbinhthuan.com.vn.- 
2016 (ngày 22 tháng 11)

__________________________________ 

ĐẮM SAY VẺ ĐẸP "CÁT TRẮNG, NẮNG VÀNG" 
BÌNH THUẬN 

ình Thuận đang hướng đến mục 
tiêu xây dựng thành trung tâm du 
lịch - thể thao biển mang tầm quốc 

gia và Mũi Né là khu du lịch quốc gia vào 
năm 2020  

Trong 10 tháng đầu năm 2016, du 
lịch Bình Thuận tiếp tục tăng trưởng, đón 
khoảng 3,67 triệu lượt khách, tăng 8,9% 
so cùng kỳ năm trước; trong đó, khách du 
lịch quốc tế khoảng 413 ngàn lượt khách, 
tăng 13% so cùng kỳ, doanh thu từ khách 
du lịch ước đạt 7.225 tỷ đồng, tăng 18% 
so với cùng thời điểm năm 2015.  

 Vẻ đẹp biển của Bình Thuận đa 
dạng mà riêng có. Mũi Kê Gà, thuộc xã 
Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam (Bình 
Thuận) có vẻ đẹp hoang sơ, bình dị, với 
bãi đá nhấp nhô chạy dài ven biển. Nhờ 
vẻ đẹp thiên tạo, hàng năm, Mũi Kê Gà 
thu hàng nghìn lượt du khách trong và 
ngoài nước về thưởng ngoạn. 

 

Ngọn hải đăng Mũi Kê Gà cao 70m được xây 
dựng từ thời Pháp thuộc (1899), được xem là 
cao nhất Việt Nam và lâu đời nhất ở Đông Nam 
Á, trên tháp có bóng đèn công suất lớn 2.000 
W, có bán kính quét sáng đến 22 hải lý, tương 
đương 40 km, được dùng làm tín hiệu hướng 
dẫn tàu bè qua lại. Ảnh: Thanh Hà – TTXVN 

Hiệp hội Lướt ván buồm quốc tế 
đánh giá bãi biển của tỉnh Bình Thuận 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… 

B 
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Ngọn hải đăng hòa quện trong không gian của 
đá và nước, tạo nên vẻ đẹp mê hồn khi chiều 
buông. Ảnh: Thanh Hà/TTXVN 

 

Lướt ván buồm, lướt ván diều, thuyền buồm, 
cano lướt ván, Kayak là các loại hình thể thao 
biển có thể phát triển tốt ở Bình Thuận. Ảnh: 
Nguyễn Thanh / TTXVN 

Bàu Trắng là một hồ nước ngọt tự 
nhiên nằm giữa những triền cát trắng rộng 
mênh mông, thuộc địa phận thôn Bình 
Nhơn, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình 
(Bình Thuận), cách TP. Phan Thiết 
khoảng 65 km. Với vẻ đẹp hoang sơ, Bàu 
Trắng (còn gọi là Bạch Hồ) là một trong 
những điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh Bình 
Thuận, thu hút nhiều du khách, đặc biệt là 
khách quốc tế. 

 

 

 

 

Ánh sáng hoàng hôn tạo cho đồi cát những 
mảng sáng đầy quyến rũ. Ảnh: Thanh Hà 
/TTXVN 

Với tiềm năng của trời, biển, của các 
điểm du lịch Mũi Né, Mũi Kê Gà, hồ nước 
ngọt tự nhiên Bàu Trắng, du lịch Bình 
Thuận phấn đấu đến năm 2020, thu hút 
khoảng 7 triệu lượt khách, trong đó 
khoảng 850.000 lượt khách quốc tế; tăng 
trưởng bình quân khách quốc tế từ 12 - 
14%/năm. Du lịch đóng góp 10% GRDP 
của tỉnh… 

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

(ngày 16 tháng 11)
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BÃI TRIỀU DƯƠNG - THIÊN ĐƯỜNG NƠI ĐẢO XA 
PHÚ QUÝ 

ờ biển cát trắng trải dài, sóng biển 
ru êm trong gió, những hàng dương 
bao quanh, xa xa Hòn Tranh hoang 

sơ, tất cả tạo nên một bức tranh thiên 
nhiên tươi đẹp, quyến rũ nơi bãi Triều 
Dương. 

 

Bãi Triều Dương chỉ cách cảng Phú Qúy 
khoảng chừng 1km, là điểm đến lý tưởng cho 
du khách phương xa đến cắm trại, tắm biển. 
Khách địa phương thì chọn nơi đây làm chốn 
nghỉ mát ban trưa hay hóng gió biển mỗi chiều 
về.  

 

Bãi Triều Dương dù ngắm từ vị trí nào, trên con 
đường quanh đảo hay dưới hàng dương xanh 
mát, đều rất đẹp và hoang sơ. 

 

Mỗi khi thủy triều rút nước, đứng từ bờ bên 
này có thể thấy rõ mồn một những bãi đá đen 
ngầm giữa lòng biển nhô lên trước mặt. 

 

Nằm đối diện bãi Triều Dương, hòn Tranh đang 
phơi mình trong nắng gió lồng lộng, chỉ cách 
bãi chừng 10 phút đi tàu thuyền. Nhưng lại 
mang một thái cực hoàn toàn khác, tách biệt 
hoàn toàn với đảo, không có dân cư sống và 
hiếm lắm du khách mới đi thuyền ra tham quan. 

 

Du khách ra bãi đá tham quan, chụp ảnh check 
- in. Nơi đây, cũng thích hợp để buông cần câu, 
ngắm biển trời và thư thái trút bỏ tâm sự với 
đại dương mênh mông. 

 

Những bối cảnh tuy đơn sơ nhưng cũng đủ 
làm bức hình sống động nếu biết tạo cảnh, tìm 
vị trí thích hợp. 

B 
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Một vòng chạy xe máy quanh đảo là một lần 
trải nghiệm biết bao điều thú vị, thưởng trọn 
biết bao cảnh đẹp, từ biển, rừng, thuyền, hàng 
dương, những cột phong điện, bãi tắm,... 

 

Bãi Triều Dương giữa ban trưa nhường chỗ 
cho màu xanh ngắt tận mây trời. Cái nắng chói 
chang phản chiếu xuống mặt biển, những hàng 
dương xanh rì phơi phới trong gió, bãi cát 
trắng phau mịn màng, tạo nên bức tranh thiên 
nhiên hữu tình và thơ mộng. 

 

Bãi tắm rất sạch và đẹp, nước trong veo tận 
đáy. Từ bờ Triều Dương có thể phóng tầm mắt 
ra xa, cầu cảng đảo Phú Quý hiện lên thật nhỏ 
bé. 

 

Sóng cứ miên man vỗ đều hàng ngày vào bãi 
cát trắng phau, tạo nên những bản nhạc tình ca 
biển cả du êm người dân xứ đảo những giấc 
ngủ trưa nồng. 

 

Du khách lẫn dân địa phương cứ xế chiều lại rủ 
nhau về với Triều Dương để quây quần trò 
chuyện, làm những bữa tiệc nướng thơm ngon, 
thưởng thức cùng nhau và say trong men 
nồng. 

 

Những bản tình ca sống động được người dân 
thể hiện thật giản dị và thân thương bên hàng 
dương. 

Văn Hào // http://laodong.com.vn.- 2016 
(ngày 30 tháng 11)
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HẤP DẪN BIỂN, ĐẢO BÌNH THUẬN 

iển, đảo Bình Thuận không chỉ đẹp 
và nên thơ với “biển xanh, cát 
trắng, nắng vàng”, mà còn sở hữu 

nhiều điều thú vị mời gọi du khách gần xa 
đến tham quan và trải nghiệm. 

 

Bình Thuận có nhiều đảo, trong đó 
có những đảo rất xinh đẹp luôn hấp dẫn 
du khách như Cù lao Câu, hòn Bà, hòn 
Nghè̀, hòn Tranh và đảo Phú Quý. Cù lao 
Câu có hình dáng tựa chú cá sấu nằm, có 
nhiều bãi tắm đẹp. Đảo có nhiều chủng 
loại san hô và các giống cá tụ hội sinh 
sống, trong đó có nhiều chủng loại hải sản 
quý hiếm. Đảo Phú Quý còn gọi là “cù lao 
Thu” là quần thể gồm 10 đảo lớn nhỏ với 
khí hậu trong lành, biển trong xanh cùng 
rạn san hô đa dạng, phong phú và nhiều 
di tích lịch sử – văn hoá có giá trị. Hòn 
Tranh cách đảo Phú Quý khoảng 3 hải lý 
về phía Đông Nam và có nhiều bãi biển 
đẹp là vũng Gấm, vũng Bàn, mũi Xương 
cá, vũng Phật. Với cấu trúc từ dung nham 
núi lửa phun trào, hòn Tranh sở hữu hệ 
thống hang động kỳ bí, nhiều dáng đá lạ 
màu chàm, xanh rêu hấp dẫn khách yêu 
thích khám phá thiên nhiên. 

Với bờ biển dài gần 200km, khí hậu 
quanh năm ấm áp, nên Bình Thuận có 
nhiều bãi tắm xinh đẹp và thơ mộng như 
Bình Thạnh, Hoà Thắng, Mũi Né, Hàm 
Tiến, Đá Ông Địa, Đồi Dương, Tiến 
Thành, Thuận Quý, Cam Bình… Biển 
Bình Thuận còn mời gọi khách đến trải 
nghiệm và mạo hiểm cùng các môn thể 
thao du lịch biển độc đáo như chinh phục 
đồi cát bay thơ mộng, bay dưới cái nắng 

chói chang cùng dù lượn, hào hứng và 
quyết liệt với những cuộc đua thuyền 
buồm trên biển, thỏa thích lướt sóng cùng 
các môn lướt ván buồm, lướt ván diều, dù 
lượn. Nếu trước đây, Bình Thuận hấp dẫn 
bởi vẻ đẹp quyến rũ của biển, nắng và gió 
thì hôm nay còn làm say lòng du khách 
bằng hàng trăm khu resort nghỉ dưỡng 
lớn, nhỏ có nhiều phong cách kiến trúc 
độc đáo khác nhau, không gian xanh cây 
cỏ và hướng biển lộng gió. 

 

Biển, đảo Bình Thuận còn hấp dẫn 
du khách bởi thực đơn những món ăn 
ngon chế biến từ hải sản nổi tiếng. Có thể 
kể ra một số hải sản ngon và bổ dưỡng 
như cua huỳnh đế, tôm hùm, ghẹ mặt 
trăng, sò huyết, điệp, ốc hương, ốc giác, 
mực một nắng, cá mú, cá bò hòm, cá 
suốt, cá đục, cá mai… Con người và văn 
hoá miền biển cũng là một nét hấp dẫn 
nữa của Bình Thuận. Từ tính cách phóng 
khoáng, đôn hậu, thân thiện và hiếu khách 
của người miền biển cho đến nền văn hóa 
đậm đà bản sắc gắn với các lễ hội truyền 
thống như Thầy Thím, Nghinh Ông, Cầu 
Ngư, Trung Thu, Ka-tê, Ramưwan. 

Hãy đến với Bình Thuận để thấy sự 
tinh tế của thiên nhiên trong kiến tạo cảnh 
quan biển đảo, tạo nên một thiên đường 
nghỉ dưỡng thực sự của Việt Nam, tiềm 
ẩn nhiều nét thú vị và hấp dẫn, chờ đón 
du khách đến tận hưởng và trải nghiệm./. 

// http://www.dulichvn.org.vn.- 2016 
(ngày 7 tháng 11) 
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