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I. CHÍNH TRỊ – KINH TẾ
BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT KIỂM TRA, CHỈ ĐẠO CHỐNG HẠN TẠI
BÌNH THUẬN
gày 21/2, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn Cao Đức
Phát đã đến kiểm tra và chỉ đạo công tác
chống hạn ở tỉnh Bình Thuận.

N

Hiện nay, nắng hạn đang diễn ra gay
gắt tại tỉnh Bình Thuận. Lượng nước tích
trữ ở tất cả các hồ chứa thủy lợi trên địa
bàn còn khoảng 111 triệu mét khối, chỉ đạt
xấp xỉ 51% dung tích thiết kế. Vì thiếu
nước, tỉnh Bình Thuận chỉ đủ bố trí sản
xuất khoảng 18.700 ha lúa đông xuân,
phải cắt giảm hơn 15.400 ha so với cùng
vụ năm ngoái.
Đến nay, đã có khoảng 50 ha lúa bị
chết. Hơn 460 ha lúa, hoa màu ở huyện
Đức Linh thiếu nước trầm trọng do lưu
lượng xả từ nhà máy thủy điện Hàm
Thuận – Đa Mi tụt thấp. Nhiều nhà máy
nước ở Hàm Tân và Tánh Linh chuẩn bị
ngưng hoạt động vì thiếu nguồn cấp. Hơn
40.000 hộ dân của tỉnh đang thiếu nước
sinh hoạt hằng ngày.

Vụ đông xuân này, bên cạnh chuyển
đổi hơn 1.350 ha đất lúa sang trồng các
loại cây ngắn ngày khác, tỉnh Bình Thuận
đã khuyến khích nông dân ứng dụng công
nghệ tưới tiết kiệm cho gần 10.000 ha cây
trồng cạn. Ngoài ra, địa phương đã triển
khai nhiều biện pháp tích cực nhằm giảm
thiểu thiệt hại do hạn hán.
Ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch Ủy
ban nhân tỉnh Bình Thuận cho biết: "Các
ngành chuyên môn, Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn cũng như các địa
phương đánh giá lại tài nguyên nước.
Trên cơ sở đó bố trí lại lịch thời vụ và sử
dụng nguồn nước một cách hợp lý nhất,
giảm thiệt hại cho nhân dân".

Bộ trưởng Cao Đức phát và đoàn đi thực địa tại
đập dâng Dự án tưới Phan Rí - Phan Thiết
(huyện Bắc Bình)

Ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh
Bình Thuận báo cáo với Bộ trưởng Cao Đức
Phát tình hình hạn hán của địa phương

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình
Thuận, nếu hạn hán tiếp tục kéo dài, dự
kiến có khoảng 168 ha mì ở Hàm Tân và
3.000 ha lúa trong kế hoạch ở các xã
vùng cao huyện Tánh Linh và nhiều diện
tích cây lâu năm của tỉnh sẽ bị ảnh hưởng
nghiêm trọng.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn Cao Đức Phát đánh giá cao
công tác chủ động phòng chống hạn trong
thời gian qua của tỉnh Bình Thuận. Theo
dự báo, trong thời gian tới, hiện tượng El
Nino tiếp tục diễn ra khốc liệt, mà Bình
Thuận là một trong những địa phương
chịu ảnh hưởng nặng nề.
Trên cơ sở nguồn nước tích trữ
được, Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu
tỉnh Bình Thuận sử dụng thật tiết kiệm,
đồng thời chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu
cây trồng, nhất là giảm diện tích lúa.
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Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn
mạnh: "Chỗ nào nếu không trồng lúa mà
không trồng được gì vì tập quán hay vì
nhiều lý do thì bắt buộc chúng ta trồng
lúa. Còn theo tôi, bây giờ phải có quan
điểm là, chỗ nào hiện nay đang trồng lúa
mà chuyển được qua các loại cây trồng
khác thì nên hướng dẫn nhân dân chuyển
đổi mạnh. Và câu chuyện không phải năm
nay. Năm ngoái bị hạn rồi, năm nay bị rồi,
còn đó những năm tiếp theo như thế nào
nữa, theo tôi càng ngày sẽ có xu hướng
càng có hiện tượng như thế này".

Đoàn kiểm tra thực tế tại đồng Bà Nao, xã Phan
Hòa, huyện Bắc Bình

Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng đã
thống nhất với các đề nghị tỉnh Bình
Thuận như: kiến nghị Thủ tướng Chính
phủ hỗ trợ địa phương hơn 106 tỷ đồng
khắc phục hạn hán (gồm: hạt giống khôi
__________________________________
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phục sản xuất, kinh phí cấp nước sinh
hoạt cho nhân dân, nạo vét kênh mương,
tu sửa công trình thủy lợi trong vụ đông
xuân và các công trình chống hạn mùa
khô 2016).
Trước mắt, đề nghị Thủ tướng Chính
phủ xem xét tiếp tục bổ sung nguồn vốn
để đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến kênh
cấp nước Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân;
hỗ trợ bổ sung vốn đẩy nhanh tiến độ thi
công công trình tiếp nước Biển Lạc – Hàm
Tân. Tỉnh cũng kiến nghị Chính phủ xem
xét đầu tư công trình hồ Sông Lũy giai
đoạn 2, công trình hồ La Ngà 3... để phục
vụ công tác chống hạn lâu dài trên địa bàn
tỉnh.
Trong chiều nay, Bộ trưởng Cao
Đức Phát cùng đoàn công tác của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã
đến khảo sát tại cánh đồng Bà Nao, vùng
khô hạn nhất huyện Bắc Bình, phải bỏ
hoang do thiếu nước trong vụ đông xuân;
đi khảo sát các công trình thủy lợi phục vụ
công tác chống hạn đang triển khai xây
dựng tại hai huyện Bắc Bình và Tuy
Phong, tỉnh Bình Thuận.
Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2016
(ngày 21 tháng 2)
Cùng đưa tin: Nông nghiệp Việt Nam
Số 37

CHỦ ĐỘNG PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ, ĐIỀU TIẾT NƯỚC CHỐNG HẠN

Đ

ó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn Cao
Đức Phát trong chuyến kiểm tra tình hình
khô hạn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vào
ngày 21/2.
Tại tỉnh Bình Thuận, tính đến ngày
19/2, lượng nước trữ trong các hồ chứa
thủy lợi trên toàn tỉnh chỉ còn 111,3
triệu/216,5 triệu m3, đạt 51,4% dung tích
thiết kế. Ngoài ra, lượng nước trữ tại hồ
chứa Đại Ninh chỉ còn 73,29 triệu/251,73
triệu m3 giảm 59,62 triệu m3 so với cùng
kỳ năm ngoái và hồ chứa Hàm Thuận là
336,24 triệu m3/522,50 triệu m3 giảm
96,709 triệu m3 so với cùng kỳ năm ngoái.

Do lượng nước thiếu hụt nghiêm trọng
trong mùa khô năm 2016 nên đã ảnh
hưởng lớn đời sống, sinh hoạt và sản xuất
nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đào mương chống hạn.
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Báo cáo với đoàn công tác, ông
Huỳnh Văn Điển- Chủ tịch huyện Tuy
Phong cho biết: Trong mùa khô 20142015, do tình hình khí hậu, thời tiết diễn
biến phức tạp, tình hình hạn hán trên địa
bàn huyện Tuy Phong kéo dài từ năm
2014 đến tháng 8 năm 2015, vì vậy sản
xuất nông nghiệp năm 2015 chỉ được 2 vụ
Đông xuân 2014- 2015 và vụ mùa 2015,
không sản xuất vụ hè thu 2015 (tổng diện
tích sản xuất đất nông nghiệp dao động từ
2.500 - 2.900 ha thùy theo mùa vụ); sản
suất lương thực có hạt đạt 27.817 tấn.
Trong 2 năm 2014-2015, hạn hán ảnh
hưởng nặng nhất là trên địa bàn hai xã
Vĩnh Hảo và Vĩnh Tân, lượng mưa ở 2 xã
đạt mức thấp so với các năm.
Còn lúc này, lượng nước trong hồ
Đá Bạc lúc này chỉ dao động từ 1-1,5 triệu
m3 (sức chứa của hồ đạt 4,7 triệu m3);
trong khi đó để có nước cung cấp nước
sinh hoạt cho nhân dân và tổ chức sản
xuất nông nghiệp do diện tích trên địa bàn
hai xã thì lượng nước trong hồ Đá Bạc
phải có từ 3-4 triệu m3.
__________________________________

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ
trưởng Cao Đức Phát cho biết, tình hình
khô hạn có khả năng còn kéo dài và gay
gắt hơn so với nhiều năm. Do đó lãnh đạo
địa phương cần theo dõi sát sao, chủ
động lên phương án ứng phó, cần có
phương án điều tiết nước phù hợp với
tình hình của các hồ chứa mà trước tiên là
ưu tiên nguồn nước cho nhân dân sinh
hoạt, công nghiệp, dịch vụ và nước uống
cho gia súc. Bộ trưởng đề nghị địa
phương phải ưu tiên cho phương án nào
mà nhiều người dân được hưởng lợi từ
nguồn nước nhất như: các cây trồng chịu
hạn, cây trồng chuyển đổi ít sử dụng
nước…
Cùng ngày, Bộ trưởng Cao Đức
Phát cùng đoàn công tác đã đến thị sát tại
dự án tưới Phan Rí-Phan Thiết, thăm 2
kênh dẫn nước Cà Dây-Tà Pao và kênh
dẫn nước Lòng Sông-Đá Bạc của tỉnh
Bình Thuận.
Văn Nhất // http://daidoanket.vn/ .- 2016
(ngày 21 tháng 2)

BÌNH THUẬN KIẾN NGHỊ HỖ TRỢ 106 TỈ ĐỒNG KHẮC PHỤC
HẠN HÁN
gày 21-2, Bộ trưởng NN&PTNT Cao
Đức Phát đã đến kiểm tra và chỉ đạo
công tác chống hạn ở tỉnh Bình
Thuận.

N

nhân dân, nạo vét kênh mương, tu sửa
công trình thủy lợi trong vụ đông xuân
và các công trình chống hạn mùa khô
2016).

Theo VOV, Bộ trưởng yêu cầu tỉnh
Bình Thuận sử dụng thật tiết kiệm nước
trên cơ sở nguồn nước tích trữ được
(các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn còn
khoảng 111 triệu m3, chỉ đạt xấp xỉ 51%
dung tích thiết kế), đồng thời chuyển đổi
mạnh mẽ cơ cấu cây trồng.

Được biết vì thiếu nước tỉnh Bình
Thuận chỉ đủ bố trí sản xuất khoảng
18.700 ha lúa đông xuân, phải cắt giảm
hơn 15.400 ha so với cùng vụ năm
ngoái. Đến nay đã có khoảng 50 ha lúa
bị chết. Ngoài ra, hơn 460 ha lúa, hoa
màu ở huyện Đức Linh thiếu nước trầm
trọng do lưu lượng xả từ Nhà máy thủy
điện Hàm Thuận - Đa Mi tụt thấp và hơn
40.000 hộ dân của tỉnh thiếu nước sinh
hoạt hằng ngày…

Bộ trưởng cũng đã thống nhất với
các đề nghị của tỉnh Bình Thuận như
kiến nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ
địa phương hơn 106 tỉ đồng khắc phục
hạn hán (gồm: hạt giống khôi phục sản
xuất, kinh phí cấp nước sinh hoạt cho

N. Anh / Pháp luật Tp. HCM.2016.- Số 43 (ngày 22 tháng 2).- Tr.2
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TƯ PHÁP BÌNH THUẬN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2016
ở Tư pháp Bình Thuận vừa tổ chức
Hội nghị triển khai công tác năm 2016.
Ông Hồ Ngọc Được, Giám đốc Sở Tư
pháp cho biết, năm 2015 ngành Tư pháp
Bình Thuận đã bám sát các chỉ tiêu,
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của
tỉnh và đã đem lại hiệu quả trên nhiều lĩnh
vực công tác tư pháp. Năm 2016, Tư
pháp Bình Thuận sẽ tiếp tục triển khai kịp
thời, có hiệu quả các luật đã có hiệu lực
thi hành trong năm 2016; tiếp tục tăng
cường quản lý nhà nước đối với công tác
hành chính tư pháp, gắn với việc đẩy

S

mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng
dụng công nghệ thông tin tập trung vào
lĩnh vực chứng thực, lý lịch tư pháp, hộ
tịch, tham mưu thực hiện tốt Luật Ban
hành văn bản quy phạm pháp luật; nâng
cao hơn nữa chất lượng công tác xây
dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản
quy phạm pháp luật. Dịp này, Giám dốc
Sở Tư pháp đã trao tặng Giấy khen cho
11 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích
trong công tác tư pháp năm 2015.
Ngọc Phúc / Pháp luật Việt Nam.- 2016.Số 32 (ngày 01 tháng 2).- Tr.5

__________________________________

BÌNH AN NGÀY CÀNG MỚI
ừ ngày phát động phong trào “Chung sức,
chung lòng xây dựng NTM” đến tháng
năm 2015, người dân thôn Bình An đã góp
1,6 tỷ đồng cùng sự hỗ trợ của Nhà nước làm
được 3,2 km đường bê tông xi măng, nạo vét
24,7 km đường giao thông nội đồng

T

Ông Huỳnh Minh Chánh, Trưởng thôn
Bình An, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận
Bắc, tỉnh Bình Thuận tự hào nói với chúng tôi:
“Thôn Bình An có 576 hộ với 2.460 khẩu.
Những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước,
thôn thuộc diện nghèo nhất xã Hàm Chính
nhưng hôm nay không còn là thôn Bình An
ngày xưa nữa, mọi mặt đã được đổi thay và
ngày càng khởi sắc”. Từ một thôn nghèo của
xã Hàm Chính, nhân dân thôn Bình An đã có
nhiều cố gắng tự lực, tự cường vươn lên, vì
vậy bộ mặt nông nghiệp, nông thôn ngày càng
đổi thay. Từ khi Đảng và Nhà nước phát động
phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM),
người dân thôn Bình An phấn khởi chung sức,
chung lòng xây dựng NTM đã đạt được nhiều
kết quả đáng phấn khởi. Đến thôn Bình An
sau Tết Bính Thân những con đường lầy lội
vào mùa mưa, bụi bay mù mịt vào mùa nắng
đã không còn, thay vào đó là những con
đường bê tông xi măng sạch đẹp. Tỷ lệ hộ
nghèo năm 2010 là 49 hộ, chiếm 8,5%, đến
năm 2015 chỉ còn 22 hộ, chiếm 3,8%. Từ
ngày phát động phong trào “Chung sức,
chung lòng xây dựng NTM” đến tháng năm
2015, người dân thôn Bình An đã góp 1,6 tỷ

đồng cùng sự hỗ trợ của Nhà nước làm được
3,2 km đường bê tông xi măng, nạo vét 24,7
km đường giao thông nội đồng. Để có nguồn
nước sạch, người dân Bình An đã đóng góp
1,7 tỷ đồng lắp đặt hơn 4.000 mét đường ống
dẫn nước từ nhà máy nước Ma Lâm cho 538
hộ dân có nước sạch. Số hộ sử dụng điện đạt
98%, trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt
100%. Hiện nay, thôn đang huy động sự đóng
góp của dân với số tiền 42 triệu đồng làm 2
tuyến đường ánh sáng an ninh dài 1.734 mét.
Sở dĩ có sự đổi thay, Trưởng thôn Huỳnh
Minh Chánh cho biết thêm, thôn thường
xuyên tuyên truyền các chính sách của Đảng
và pháp luật của Nhà nước đến với từng hộ
dân, trong đó rất chú trọng chương trình, mục
tiêu xây dựng NTM. Nhờ đó trong những năm
qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội
được giữ vững, Ban điều hành thôn thường
xuyên vận động nhân dân chung sức, chung
lòng xây dựng NTM đạt kết quả cao. Thực
hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tất cả các
công trình đều họp dân bàn bạc, thống nhất.
Sau khi công trình hoàn thành, thôn tổ chức
công khai cho mọi người dân biết việc thu chi
rõ ràng, minh bạch ở các công trình hạ tầng
trong thôn. Đến nay, thôn Bình An đã đạt 14
tiêu chí xây dựng NTM. Tin rằng trên đà phát
triển này, thôn Bình An sẽ sớm đạt chuẩn
NTM vào năm 2016.

Đỗ Khắc Thể / Nông nghiệp Việt Nam.2016.- Số 42 (ngày 29 tháng 2).- Tr.18
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SẮC XUÂN Ở VÙNG ĐỒNG BÀO CHĂM BÌNH THUẬN
hững năm gần đây, thực hiện chính
sách dân tộc của Đảng và Nhà nước,
các vùng tập trung đông đồng bào Chăm
sinh sống ở Bình Thuận đã được ưu tiên
nguồn vốn phát triển hạ tầng giao thông,
thủy lợi, điện lưới quốc gia và nhiều công
trình phúc lợi phục vụ sản xuất, sinh hoạt,
học tập, chăm sóc sức khỏe.

N

Thu hoạch lúa ở xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong

Những ngôi nhà mới được Nhà nước xây dựng
cho đồng bào Chăm ở huyện Hàm Thuận Bắc.

Trong nông nghiệp, đến nay, đồng
bào Chăm đã thực hiện cơ giới hóa
95% khâu làm đất và thu hoạch. Nhiều hộ
đã đầu tư lớn vào sản xuất nông nghiệp,
phát triển các ngành nghề truyền thống.
Nhờ vậy, tính đến cuối năm 2015, tỷ
lệ hộ nghèo của đồng bào Chăm đã
giảm xuống còn khoảng 4%, an ninh
trật tự được đảm bảo. Cuộc sống của
đồng bào Chăm ở Bình Thuận đang
chuyển mình mạnh mẽ, không còn những
mái nhà tranh nghèo, không còn những
tập tục lạc hậu, đồng bào đang chuẩn bị
đón mùa xuân với cái Tết đủ đầy, vui
tươi và no ấm.

Chú trọng đưa chữ Chăm vào dạy và học trong
nhà trường.

Công trình thủy lợi thuộc dự án tưới Phan Rí Phan Thiết vừa được đưa vào sử dụng, cung
cấp nước cho hàng ngàn héc ta đất sản xuất
nông nghiệp ở huyện Bắc Bình.

Nguyễn Thanh/
http://dantocmiennui.vn/.-2016
(ngày 12 tháng 2)

Mô hình trồng bắp lai năng suất cao ở huyện
Hàm Thuận Bắc.
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CẢNH SÁT ‘CÕNG’ GẠO TẾT CHO NGƯỜI NGHÈO
ảnh sát hình sự đâu phải lúc nào
cũng đối mặt với đao kiếm, xã hội
đen, tệ nạn mà chính những giây phút
hiếm hoi này mới thấy họ gần dân,
thương dân và hiểu dân hơn.
5 giờ sáng 29-1, cán bộ, chiến sĩ
cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh
Bình Thuận đã tập hợp đầy đủ ở đơn vị
để khuân vác gạo, đường, sữa, bánh kẹo
lên xe.
Đây là chuyến công tác lên vùng
cao, thăm và tặng quà tết cho đồng bào
nghèo ở xã miền núi Đức Bình, huyện
Tánh Linh.
Lẽ ra chỉ cần vài người đi là được
nhưng có tới 15 người xung phong lên xe.
Trước khi xuất phát, Thượng tá Trần Long
Khánh, Phó phòng CSHS, cười tít mắt
thông báo lần này đã gom được 100 phần
quà tết, mỗi phần trị giá 400.000 đồng để
chia sẻ cho bà con nghèo vùng cao.
Để gom được mỗi phần quà gồm 10
kg gạo, dầu ăn, đường, sữa, bánh kẹo,
Phòng CSHS đã triển khai và chuẩn bị từ
cách đây cả tháng. Ngoài số tiền anh chị
em đóng góp vào quỹ từ thiện của đơn vị
hằng tháng, mọi người đều có trách nhiệm
chia nhau đi vận động người thân trong
gia đình đóng góp.
9 giờ sáng, xe quà đến trước trụ sở
UBND xã Đức Bình đã thấy cả trăm người
nghèo ngồi chờ sẵn. Nhiều người già tóc
bạc trắng, có người phải chống gậy run
rẩy đến, có người cụt một cánh tay như
ông Tư và chỉ nhận quà bằng cánh tay
còn lại.
Ở Đức Bình người nghèo còn nhiều
quá. Năm 2016, xã Đức Bình ra nghị
quyết phấn đấu thu ngân sách toàn xã 2,1
tỉ đồng. Đưa ra con số thu ngân sách để
mọi người có thể hình dung xã này nghèo
tới cỡ nào, thậm chí không bằng một
doanh nghiệp nhỏ ở dưới xuôi nộp thuế.
Mà nguồn thu của xã Đức Bình chủ yếu từ
tiền đấu thầu đất công ích 5% của xã và
thu điều tiết từ khoản thu tiền sử dụng đất
của huyện và... hết. Đức Bình nghèo thiệt.
Nhiều người vẫn còn phải đi đong gạo ký.

C

Thượng tá Trần Long Khánh hộ tống ông Bảy
chở quà tết ra lộ về nhà. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Ông Bảy nhà giáp tận xã La Ngâu
nghe có quà tết sáng sớm đã lọc cọc đạp
xe đạp tới xã. Nhận bịch gạo và quà từ tay
Thượng tá Trần Long Khánh, ông Bảy
rưng rưng nói: “Trước nay nghe nói hình
sự dữ lắm giờ thấy mấy chú hiền khô.
Gạo mấy chú cho nhà tui là gạo “hình sự”
chứ gì nữa”. Rồi ông Bảy cười khoái trá
rung chòm râu bạc, phô hàm răng cái còn
cái mất mà đẹp đến lạ lùng.
Thấy cái baga phía sau xe của ông
Bảy yếu ớt chở có bịch gạo và giỏ quà mà
đã chao đảo, Thượng tá Khánh vội xin
thêm dây thun buộc giúp rồi hộ tống ông
già ra lộ, giữ thăng bằng cho ông lên xe
đạp đi. Giữa trưa tròn bóng nhìn ông già
với chiếc áo màu cháo lòng, đôi dép nhựa
vẹt gót gò lưng đạp xe thấy thương ổng gì
đâu!
Người về cuối cùng có lẽ là bà Thắm
do chân bị yếu từ một cơn bạo bệnh nên
khó nhọc lê từng bước. Thoắt cái, nữ
Thượng úy trinh sát Trần Thị Hoàng đã
đến bên cạnh nhẹ nhàng dìu bà xuống
thềm để “cháu bà chở về”. Tất cả diễn ra
rất bình thường, tự nhiên mà đẹp đến ấm
lòng.
Dù chỉ là những phần quà nhỏ
nhưng vô cùng cần thiết và ý nghĩa đối với
bà con nghèo vùng cao. Cảm ơn các bạn
CSHS, mong rằng những túi gạo “hình
sự” của các bạn sẽ thường xuyên đến với
người nghèo hơn.
Phương Nam / Pháp luật TP.HCM.2016.- Số 34 (ngày 3 tháng 2).- Tr.13
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HỘI NCT THỊ TRẤN MA LÂM, HUYỆN HÀM THUẬN BẮC, TỈNH BÌNH THUẬN:

NHIỀU GƯƠNG ĐIỂN HÌNH PHONG TRÀO "TUỔI CAO - GƯƠNG SÁNG"

Ôtrấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc,

ng Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch NCT thị

cấp hằng tháng và 1.600 lượt NCT được
tư vấn sức khỏe, khám bệnh cấp thuốc
miễn phí. 15 NCT nghèo có hoàn cảnh
khó khăn được hỗ trợ kinh phí xây Nhà
Tình thương và sửa chữa 10 nhà ở, tăng
mùng, mền cho 160 NCT…

Tính đến tháng 11/2015 Hội NCT thị
trấn Ma Lâm có 814 hội viên, 48 cán bộ
hưu trí, 28 CCB, 16 cựu tù chính trị…
Thời gia qua, Hội NCT thị trấn Ma Lâm tổ
chức quán triệt, tập hợp sự đoàn kết, vận
động hội viên tham gia phong trào "Tuổi
cao - Gương sáng". Đã tổ chức cho 5.218
lượt hội viên học tập, qua đó nhận thức
hội viên được nâng lên, thể hiện rõ trách
nhiệm của NCT trong xã hội. Hội thường
xuyên quan tâm chăm sóc NCT, thăm hỏi
435 NCT đau bệnh, phúng điếu 137 hội
viên qua đời, trao quà mừng thọ cho 537
NCT, tổng chi phí 120 triệu đồng. Ngoài ra
hội còn có 235 lượt hội viên vay số tiền
vay vòng 75,5 triệu đồng phát triển kinh
tế. Nhiều NCT khó khăn nhưng nhờ vốn
vay đã phát triển kinh tế đúng hướng và
thoát nghèo.

Qua phong trào thi đua xuất hiện
nhiều tấm gương của NCT, như ông
Nguyễn Văn Vang, hằng ngày quét ngõ
xóm sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh môi
trường. Ông Ngô Minh Quang có cháu
nghiện thuốc lá, sau mấy tháng chỉ bảo,
cháu đã cai thuốc. Ông Phạm Văn Bảy
động viên thuyết phục cháu mải chơi đã
chăm học trở lại. Ông Lê Văn Trực phát
hiện đứa cháu sử dụng ma túy, đã thuyết
phục cháu cai thành công…

tỉnh Bình Thuận cho biết: phong trào "Tuổi
cao - Gương sáng" của NCT thị trấn ngày
càng xuất hiện nhiều tấm gương điển
hình, mẫu mực để lớp trẻ noi theo.

Phong trào rèn luyện sức khỏe, vui
chơi giải trí, văn nghệ duy trì thường
xuyên. Hàng năm, những ngày lễ, tết,
ngày kỷ niệm NCT… Hội NCT thị trấn tổ
chức phong trào văn nghệ với hàng chục
tiết mục được khán giả ngợi ca. Trong 5
năm có 368 NCT được cấp thẻ bảo hiểm
y tế miễn phí, có thêm 155 NCT được trợ
__________________________________

Do có nhiều thành tích trong phong
trào "Tuổi cao - Gương sáng", qua bình
xét có 158 NCT được các cấp hội khen
thưởng. Riêng Hội NCT thị trấn Ma Lâm
được Hội NCT cấp trên khen thưởng 3
năm liền và 2 năm liền được Trung ương
Hội NCT tặng Bằng khen. Hằng năm có
98% số NCT nhận danh hiệu "Gia đình
văn hóa" và 100% số NCT đạt danh hiệu
"Tuổi cao - Gương sáng". 3 tập thể, 3 cá
nhân được Hội NCT huyện Hàm Thuận
Bắc khen thưởng; 3 tập thể và 6 cá nhân
được UBND thị trấn khen thưởng.
Đỗ Khắc Thể / Người cao tuổi.2016.- Số 32 (ngày 25 tháng 2).- Tr.5

NGƯỜI THẦY THUỐC NẶNG LÒNG VỚI ĐẢO XA
năm xa gia đình gắn bó với đảo
xa, người thầy thuốc quê lúa Thái
Bình - bác sĩ Bùi Đình Lĩnh luôn được bà
con khắp đảo Phú Quý (Bình Thuận) yêu
thương. Suốt trong khoảng thời gian ấy,
BS Lĩnh không những là người đồng
hành, mang lại cuộc sống khỏe mạnh cho
ngư dân mà còn làm thay đổi suy nghĩ

29

của bà con về y tế theo hướng tích cực
hơn.
Tốt nghiệp Đại học Y Thái Bình, BS
Bùi Đình Lĩnh vào Thuận Hải nay là tỉnh
Bình Thuận và Ninh Thuận công tác để
đem những kiến thức chuyên môn phục
vụ bà con. Năm 1986, BS Lĩnh được Sở Y
tế tỉnh Thuận Hải phân công ra đảo Phú
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Quý công tác. Những tưởng chỉ công tác
ba năm nhưng những tình cảm nồng hậu
của người dân nơi đây đã níu kéo BS gắn
bó với Bệnh viện huyện đảo Phú Quý
(Bình Thuận) gần cả cuộc đời…
Huyện đảo Phú Quý những năm
tháng ấy thiếu thốn nhiều thứ. Trên đất
liền khó một, nơi đầu sóng ngọn gió như
đảo Phú Quý, thiếu thốn càng nhân lên
gấp bội. Đường xá trên đảo chỉ là những
lối đi nhỏ, bốn bề toàn cát trắng. Người
dân đảo đa số sinh sống bằng nghề biển,
lao động nặng nhọc, vất vả nên ảnh
hưởng không nhỏ đến sức khỏe, vì vậy
chuyện đau ốm thường xuyên xảy ra.
Trong trí nhớ những người làm việc tại
đảo, Bệnh viện Phú Quý không hơn gì
một bệnh xá xã bây giờ. Khu đất rộng
hoang sơ với ngôi nhà cấp 4 rộng khoảng
300 m2, trong đó một dãy cho điều trị, một
nơi làm chỗ ở cho y bác sĩ, nhân viên.
Máy móc chẳng có gì ngoài những dụng
cụ khám thông thường như: ống nghe,
nhiệt kế, dụng cụ khám tai, mũi, họng…

Bác sĩ Bùi Đình Lĩnh khám bệnh cho người dân
trên đảo. Ảnh: suckhoedoisong.vn

Máy móc thiếu thốn, BS chủ yếu
khám lâm sàng chứ không có điều kiện
xét nghiệm để đưa ra kết luận bệnh nhanh
và chính xác. Vì khám lâm sàng, dựa vào
kinh nghiệm nên BS phải cẩn trọng, có
những ca nghi vấn ruột thừa, BS Lĩnh
phải khám đi khám lại nhiều lần mới dám
đưa ra kết luận. BS phải chăm chút tới
từng biểu hiện nhỏ nhất trên cơ thể bệnh
nhân, theo dõi kĩ càng các triệu chứng,
cân nhắc các khả năng phát bệnh để
không bỏ sót một nguy cơ nhỏ nào.
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Triết lí giản dị “lương y như từ mẫu”
hướng tất cả sự ân cần vào người bệnh
xem ra phát huy tác dụng triệt để trong
điều kiện thiếu thốn máy móc, phương
tiện trên đảo những năm đầu sau đổi mới.
Thương bà con trên đảo hiền lành, thiệt
thòi mọi bề, BS Lĩnh nhiều đêm trăn trở.
Câu hỏi lởn vởn trong đầu theo ông nhiều
nhất là làm sao để bệnh viện trên đảo
không phải đầu hàng với những ca bệnh
nặng. Ngày đó, những trường hợp bệnh
nặng được chuyển tàu thuyền vào thành
phố Phan Thiết để chạy chữa, cấp cứu.
Khoảng cách 56 hải lý (khoảng 120 km) là
cả ngày tàu lênh đênh trên biển, vào đến
đất liền, nhiều khi bệnh tình nguy kịch
hơn, chẳng thể cứu chữa được nữa.
Chị Phạm Thị Hạnh, Chủ tịch Hội
Chữ thập đỏ Phú Quý cho biết: “Ngày
trước, bà con trên đảo không tin bệnh đau
ruột thừa thì có thể mổ và chữa khỏi bằng
phẫu thuật. Ngư dân đi biển đánh bắt xa
bờ về có khi chết ngay trên ghe vì đau
ruột thừa. Họ bảo đó là “bị cò mồi bắt” chỉ
để người bệnh ở nhà và mời thầy đến
cúng tế, không đưa đến bệnh viện bao
giờ.
Điện trên đảo lúc ấy chưa có, phải
dùng đèn măng-xông. Cán bộ, nhân viên
cũng chưa có kinh nghiệm với ca phẫu
thuật nào. Với tất cả những thách thức đó,
BS Lĩnh thực hiện ca mổ đầu tiên năm
1987. BS Lĩnh nhớ lại: “Một phụ nữ từ xã
Long Hải được chuyển đến trong tình
trạng đau bụng quằn quại đã mấy ngày
liền, sau mấy ngày mời thầy về cúng
nhưng không khỏi. Thời điểm đó đang
mùa gió bấc mạnh cấp 6 nên không
thuyền gỗ nào dám mạo hiểm đưa bệnh
nhân vào đất liền, nguy cơ mất mạng trên
biển là điều khó tránh khỏi”.
Trong thời điểm “ngàn cân treo sợi
tóc” BS Lĩnh quyết định mổ. Đèn măngxông được huy động tối đa cho ca mổ,
bàn mổ cũng là bàn sinh duy nhất trong
bệnh viện bấy giờ. BS Lĩnh vừa là bác sĩ
phẫu thuật vừa tự tay chuẩn bị bàn mổ,
hấp dụng cụ. BS Lĩnh hướng dẫn tỉ mỉ cho
những người tham gia từng bước nhỏ của
quá trình phẫu thuật, gây mê. Thuốc, vật
dụng y tế thiếu thốn nên bác sĩ tiến hành
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biện pháp gây mê tĩnh mạch. Với sự
thành công của ca mổ đầu tiên, người phụ
nữ được cứu sống trong gang tấc. Đó
cũng là lúc ngư dân trên đảo tin rằng ruột
thừa chữa trị được bằng phẫu thuật.
Những mạng người trên đảo được
cứu sống trong những điều kiện hết sức
ngặt nghèo như thế. Ông Nguyễn Khánh,
ngư dân xã Ngũ Phụng tâm sự: “Người đi
biển vật lộn với sóng gió, cận kề cái chết
là chuyện thường xuyên, lại còn ở trên
đảo xa, mạng sống mong manh lắm. Ngày
trước, mỗi khi gió bấc, chưa có bệnh viện,
chưa có BS ở đây, bà con toàn chết vì
những bệnh trong đất liền có thể mổ và
cứu được. Ở đảo, trước BS Lĩnh chưa ai
mổ được. Chính BS Lĩnh đã mang về
cuộc sống thứ hai cho nhiều ngư dân”.
Hết ba năm sinh sống và làm việc
trên đảo, BS Lĩnh định xin vào đất liền để
tiện chăm sóc cho gia đình có cha mẹ già,
một vợ và hai con nhỏ vẫn đang ở Thái
Bình. Sở Y tế đã duyệt quyết định. Thế
mà quyết định ấy chẳng có sức nặng
bằng bức tâm thư hơn 10 trang giấy gửi
từ đảo Phú Quý. Hết ba năm công tác đầu
tiên, khi ông được phép về lại đất liền
cũng chính là lúc nhiều người được ông
cứu chữa viết những lá thư xin ông đừng
rời hòn đảo. Chính những tấm lòng nồng
hậu của người dân đã giữ BS ở lại, bền bỉ
như có một sợi dây neo bền chặt giữ ông
lại với đảo xa.
Bao nhiêu năm xa gia đình nhỏ, chỉ
kịp về thăm mỗi năm một lần vào dịp Tết,
nỗi niềm đè nặng tâm tư bấy lâu là BS đã
__________________________________
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không tròn trách nhiệm với gia đình. Hai
con đã trưởng thành mà thiếu sự dìu dắt
cận kề của người cha. Cha mẹ già một tay
vợ BS phụng dưỡng. Những nhọc nhằn
gia đình đã không ở bên để chia sẻ cùng
người vợ giàu đức hy sinh. Cuộc sống
của BS mấy mươi năm qua, trọn vẹn dành
cho nơi này, chăm chút cho sức khỏe bà
con ở một hải đảo xa xôi. BS Lĩnh đã nghĩ
suy và đắn đo nhiều nỗi. Nhưng những lá
thư dạt dào tình cảm của người dân đảo
đã dẹp tan những dao động… Cuối cùng
BS Bùi Đình Lĩnh ở lại với đảo gần 30
năm.
Gần 30 năm, nhiều người đến đảo
công tác rồi ra đi... từ một thanh niên
mang bao hăm hở đến với đảo xa nay mái
tóc vị BS 58 tuổi đã điểm nhiều sợi bạc.
BS Lĩnh đi cùng với bệnh viện từ những
ngày còn lụp xụp, vài người, cho đến nay
đã là một bệnh viện khang trang với 100
giường bệnh và hơn 50 cán bộ nhân viên.
Ông chứng kiến từng thay đổi, bước
ngoặt của bệnh viện, từng sự kiện nhỏ
như chiếc bàn mổ đầu tiên được mua lại
từ một cơ sở ở huyện Hàm Tân (Bình
Thuận). Ông quen thuộc đến từng ngóc
ngách bệnh viện, bởi đây như là nhà từ
bao năm nay. Thời gian trôi đi, BS Lĩnh
già đi, bệnh viện cũ rồi mọc lên mới,
khang trang. Chỉ có niềm yêu nghề và tình
thương với đảo đậm sâu trong tim và dày
lên theo năm tháng.
Nguyễn Thanh // http://baotintuc.vn/ .2016 (ngày 21 tháng 2)

TẬP TRUNG LỰC LƯỢNG GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ GIAO THÔNG
TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG

Đ

ể đảm bảo trật tự an toàn giao thông
(TTATGT) trên địa bàn, duy trì giao
thông được thông suốt, hạn chế thấp nhất
những vụ va chạm giao thông, tai nạn
giao thông (TNGT) trong dịp trước, trong
và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016,
Phòng CSGT tỉnh Bình Thuận đã chủ
động xây dựng kế hoạch và đưa ra những

giải pháp nhằm kiểm soát tốt tình hình
giao thông trên địa bàn.
Đặc biệt nhất là trên tuyến Quốc lộ
1A đi qua địa bàn tỉnh được quản lý của 3
phân Đội là Trạm CSGT Hàm Tân, Đội
CSGT số 1 và Đội CSGT số 2, qua đó, lực
lượng CSGT đẩy mạnh công tác tuyên
truyền đến mọi tầng lớp trong xã hội, nhất
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là đối tượng tài xế xe đường dài, xe
khách…để chủ phương tiện tự giác chấp
hành luật giao thông. Trong thời gian này,
lực lượng CSGT sẽ triển khai giám sát
chặt tốc độ các loại phương tiện lưu thông
trên Quốc lộ 1A, trường hợp vi phạm sẽ
xử lý nghiêm.
Bên cạnh đó, Phòng CSGT tỉnh Bình
Thuận đã mở đợt cao điểm ra quân tổng
kiểm soát giao thông trên địa bàn, tuyến
đường được giao. Cụ thể, Phòng CSGT
tỉnh Bình Thuận đã bố trí lực lượng cán
bộ, chiến sĩ CSGT hợp lý, sát với tình
hình thực tế, từ đó đề ra những giải pháp,
biện pháp kiểm soát giao thông và đưa ra
phương án xử lý những tình huống xấu về
TTATGT có thể xảy ra.

Lực lượng CSGT tỉnh Bình Thuận luôn cố gắng
24/24 trên những tuyến đường quan trọng để
bảo đảm cho người dân được lưu thông an
toàn.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao
thông trước, trong, sau tết Nguyên đán
Bính Thân và các lễ hội xuân 2016, Phòng
CSGT tỉnh Bình Thuận đã tăng cường
công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện các
biện pháp quyết liệt, mạnh mẽ nhằm bảo
đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân
dân. Tập trung xử phạt các vi phạm quy
định về nồng độ cồn, tốc độ, đi không
đúng làn đường, tránh vượt sai quy định,
sử dụng phương tiện không bảo đảm an
toàn kỹ thuật, đua xe trái phép… Lực
lượng cảnh sát giao thông phối hợp với
thanh tra giao thông bố trí ứng trực trên
các tuyến giao thông trọng điểm, sẵn sàng
giải tỏa, cứu nạn kịp thời, không để xảy ra
ùn tắc giao thông, nhất là ngày đầu và
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ngày cuối đợt nghỉ tết, trọng tâm là quốc
lộ 1A.
Mở đợt cao điểm tuyên truyền an
toàn giao thông trong dịp Tết dương lịch,
Tết Nguyên đán và lễ hội xuân 2016, qua
đó giáo dục ý thức an toàn giao thông
cho mọi người. Người trực tiếp điều khiển
phương tiện giao thông cần ý thức cao
việc chấp hành pháp luật về an toàn giao
thông, không uống rượu bia khi tham gia
giao thông, không phóng nhanh, vượt ẩu.
Mọi người tham gia giao thông cũng cần
nâng cao trách nhiệm của mình trước các
hành vi mất an toàn; tham gia nhắc nhở,
đấu tranh với chủ phương tiện giao thông
phóng nhanh, vượt ẩu, chở hàng, người
quá quy định. Mỗi người tham gia giao
thông cần phải biết tự bảo vệ sự an toàn
của mình, cũng là bảo vệ những người
xung quanh, để chúng ta có kỳ nghỉ tết
Bính Thân và lễ hội xuân 2016 bình an.
Với tình trạng các nhà xe đường dài
từ miền Bắc, miền Trung vận chuyển
hành khách vào các tỉnh phía Nam
thường xuyên chèn ép khách, chở vượt
quá số người quy định, các lực lượng
CSGT cũng luôn chú ý kiểm tra, phát hiện
xử phạt nghiêm để tình hình trên không
tiếp tục tái diễn. Tiêu biểu như tối ngày
15/2 (tức 8 tết âm lịch), trạm CSGT Hàm
Tân đã kiểm tra xử lý 3 xe khách mang
tên Năm Rum, 3 xe mang tên Hương
Sơn, 2 xe Cúc Tú và 1 xe mang tên Thanh
Huệ. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của trạm
trưởng Trần Lưu Phương, các cán bộ
chiến sỹ trong Trạm đã nghiêm túc thực
hiện công tác chuyên môn, phát hiện, yêu
cầu dừng xe kiểm tra và xử phạt khi phát
hiện lỗi vi phạm của các nhà xe này.
Tại thời điểm sau Tết Nguyên đán
cho đến này, lưu lượng xe đổ về các tỉnh
phía Nam ngày càng đông nên mức độ ùn
tắc theo đó cũng tăng cao, tại các khu vực
như thị trấn Lương Sơn (Bắc Bình), trạm
thu phí Sông Phan (Hàm Thuận Nam)
thường xuyên xảy ra kẹt xe, chính vì vậy
các lực lượng CSGT được giao phụ trách
trên tuyến đường, đoạn qua các đoạn địa
bàn này phải thường xuyên túc trực để
điều tiết tình hình giao thông. Ngoài ra, để
nhanh chóng hơn trong công tác giải
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quyết ùn tắc này, theo ghi nhận của chúng
tôi, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình
Thuận cũng đã điều hai đội tuần tra điều
tiết giao thông ở hai đầu Trạm thu phí
Sông Phan, đồng thời mở thêm làn đường
dành riêng cho xe máy để thu phí nhằm
kịp thời giải quyết sự cố.
Với sự cố gắng của mình, trên địa
bàn tỉnh Bình Thuận kỳ nghỉ tết Nguyên
đán vừa qua số vụ tai nạn, số người chết
__________________________________
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và bị thương đều giảm sâu so với cùng kỳ
năm ngoái. Tình hình TTATGT cũng có
nhiều biến chuyển tốt, không còn nhiều
hiện tượng tiêu cực như ép giá vé, nhồi
nhét khách hay phóng nhanh vượt ẩu trên
đường như nhiều năm trước.
Nhóm PVMĐ / Nhà báo và Công luận.2016.- Số 9 (981) (từ ngày 26 tháng 2
đến ngày 3 tháng 3).- Tr. 22

NGƯ DÂN BÌNH THUẬN RỘN RÀNG RA KHƠI NGÀY ĐẦU NĂM
au những ngày tạm buông neo để
nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016,
sáng 15-2 (mùng 8 tết), hàng loạt ngư dân
ở tỉnh Bình Thuận đã chuẩn bị đầy đủ tàu
thuyền, ngư cụ và nhân lực để sẵn sàng
cho những chuyến đi biển trở lại.

S

loạt đi biển trở lại từ mùng 8 đến 15 tháng
giêng”.

Tàu thuyền và ngư lưới cụ được ngư dân
chuẩn bị khá kỹ lưỡng với niềm tin vào những
chuyến đi biển bội thu

Ngư dân Bình Thuận tất bật chuẩn bị cho
chuyến đi biển đầu năm mới

Từ sáng sớm, tại Cảng cá Phan
Thiết (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận),
ngư dân ở các phường có truyền thống
đánh bắt hải sản lâu đời như Đức Thắng,
Lạc Đạo, Hưng Long, Bình Hưng… đã tập
trung với không khí rộn ràng để chuẩn bị
xuất hành ra khơi. Cứ ít phút lại có một
chiếc tàu ra khơi, tàu nối đuôi tàu, không
khí vô cùng nhộn nhịp.
Ngư dân Huỳnh Văn Tí (phường
Hưng Long) phấn chấn cho biết: “Từ
mùng 6 tết, nhiều ngư dân nơi đây đã tổ
chức đi biển mở hàng đầu năm mới. Tuy
nhiên, như mọi năm, đa số bà con ngư
dân ở Phan Thiết thường bắt đầu đồng

Đặt nhiều kỳ vọng vào chuyến xuất
hành đi biển đầu năm mới, anh Trần Văn
Tài (phường Lạc Đạo) cùng với 18 thuyền
viên trên chiếc tàu cá 320CV đang chuẩn
bị nhổ neo ra khơi, chia sẻ: “Năm ngoái,
việc đánh bắt hải sản của bà con ngư dân
chúng tôi có nhiều thuận lợi. Do vậy,
chuyến đi biển mở hàng đầu năm này,
chúng tôi hy vọng tôm cá lúc nào cũng
đầy khoang, thuận lợi hơn năm trước”.
Theo Sở NN-PTNT tỉnh Bình Thuận,
hiện địa phương có hơn 7.300 chiếc tàu
thuyền khai thác hải sản, trong đó tàu
công suất trên 90CV có hơn 2.500 chiếc.
Trong năm 2015, sản lượng khai thác hải
sản toàn tỉnh đạt gần 200.000 tấn.
Nguyễn Tiến / Sài Gòn giải phóng.2016.- Số 13902
(ngày 16 tháng 2).- Tr.6
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HÀNG TRĂM CÔNG NHÂN VỆ SINH RA QUÂN DỌN DẸP SAU CHỢ TẾT
au 4 ngày chợ đêm nhộn nhịp, từ 11 giờ
ngày 7.2 ( 29 tháng chạp ), Công ty Công
trình đô thị Phan Thiết, Bình Thuận đã huy
động hàng trăm công nhân và phương tiện
máy móc thiết bị để thu gom rác hơn 500 tấn
rác thải sau những ngày chợ tết. Trong lúc
nhiều người Phan Thiết đang quây quần bên
gia đình, người thân chiều cuối cùng của năm
Ất Mùi thì trên đường phố, hàng trăm công
nhân Công ty TNHH MTV công trình đô thị
Phan Thiết đang vật lộn với những núi rác
khổng lồ sau những ngày chuẩn bị tết.

S

Hàng trăm công nhân vệ sinh ra quân dọn dẹp sau
chợ tết.

Ông Trần Mạnh - Giám đốc Công ty
Công trình đô thị Phan Thiết - trực tiếp có mặt

tại hiện trường chỉ đạo công tác dọn dẹp vệ
sinh cho chúng tôi biết, công ty đã huy động
tổng lực với gần 400 công nhân, trên 30
phương tiện xe máy chuyên dụng để thu gọn
rác thải trên toàn thành phố. Tại khu vực chợ
đêm, do năm nay chợ nghỉ từ 11 giờ nên ngay
sau đó, công ty đã tập trung nhân lực, máy
móc để thu gom khoảng hơn 100 tấn rác.
"Đến 13 giờ ngày 7.2, rác đã được dọn
dẹp xong và đến 14 giờ sẽ đưa xe vào rửa.
Dự kiến đến 16 giờ, khu vực chợ đêm Phan
Thiết sẽ được dọn dẹp sạch sẽ, trả lại đường
phố thông thoáng sạch đẹp cho người dân.
Đối với toàn thành phố, chúng tôi đặt mục tiêu
đến 21 giờ đêm sẽ kết thúc công tác dọn dẹp
vệ sinh. Sau khi người dân đón giao thừa,
công ty sẽ tiếp tục huy động công nhân vệ
sinh các điểm công cộng để sáng mùng một
tết người dân có nơi vui chơi sạch đẹp". - Ông
Mạnh cũng cho biết thêm.
Được biết, từ trước tết, lãnh đạo thành
phố Phan Thiết đã tổ chức thăm hỏi và tặng
200 triệu đồng để động viên tinh thần các
công nhân vệ sinh.
Phan Thành // http://laodong.com.vn/ .2016 (ngày 7 tháng 2)

__________________________________

NĂM THÂN KỂ CHUYỆN LÀM ĂN CỦA NHỮNG NGƯỜI TUỔI KHỈ
ai người nông dân cầm tinh con khỉ ở
Bình Thuận từ đôi bàn tay trắng đã vươn
lên làm giàu bằng những cách làm khác nhau.

H

Người xưa nói rằng, người đàn ông cầm
tinh con khỉ có cá tính ngoan cường, không
bao giờ chịu tụt hậu trong bất kỳ công việc gì;
phụ nữ tuổi Thân thì giỏi công việc gia đình,
nhanh nhạy trong việc kinh doanh. Họ là
người nhạy bén, giàu trí thông minh, không lùi
bước trước những khó khăn.
Ở làng người Chăm, xã Phan Hòa,
huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, ông Lư Văn
Xuống và bà Tiền Thị Hận - những người cầm
tinh con khỉ đã có nhưng cách làm mang lại
hiệu quả kinh tế cao. Tuy mỗi người một cách
làm khác nhau, nhưng ở họ đều có điểm
chung là xuất phát từ hai bàn tay trắng, nhưng

đã có ý chí vươn lên trở thành 2 triệu phú
nông dân.
Thăm mô hình làm ăn của gia đình
mình, ông Lư Văn Xuống khoe vườn thanh
long hơn 500 trụ đang ra búp trái vụ và sẽ cho
thu hoạch vào rằm tháng 2 Âm lịch tới. Ông
nói không cần đầu tư để câu bình điện hạ thế
do chi phí rất cao - hơn 100 triệu đồng, mà chỉ
cần mua máy phát điện hơn 10 triệu đồng.
Trung bình mỗi đêm, ông tốn hơn 100.000
đồng tiền xăng để chạy phát điện chong đèn
cho thanh long.
Với hơn 2 ha đất, ngoài 500 trụ thanh
long, ông Xuống còn đào gần 1.000 mét
vuông ao để nuôi cá trê, cá rô phi và tận dụng
nguồn nước trong hồ để trồng 5 sào lúa xen
canh với sen lấy hạt.
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“Nhờ có nguồn nước thường xuyên từ
đập Đại Ninh, gia đình đã chuyển đổi một số
cây trồng cho phù hợp. Trước đâu đất chỉ biết
trồng lúa, thấy giá lúa thấp gia đình đã chuyển
sang trồng sen lấy hạt ở những đám ruộng
trũng. Ở những đám ruộng gò khó lấy nước,
gia đình chuyển đổi trồng thanh long. Làm
như thế này sẽ có thu nhập thường xuyên
hơn”, ông Xuống tâm sự.

Gia đình ông Xuống liên tục canh tác, thay đổi cây
trồng trên diện tích đất hiện có.

Vườn thanh long hơn 500 trụ của ông Xuống đang ra
búp trái vụ.

Cùng với vườn thanh long, ông Xuống
còn có một trại dê gần 20 con. Theo ông, việc
nuôi thả dê như trước đây không còn phù hợp
do thời tiết ngày càng khắc nghiệt, lượng cỏ
ngoài đồng không đủ cho đàn dê ăn. Ông
xuống quyết định nuôi dê vỗ béo bằng cách
nhốt đàn dê cũng là để đảm bảo việc phòng,
chống dịch bệnh.
Do chủ động được nguồn nước nên gia
đình ông Xuống không bao giờ cho đất nghỉ,
cứ hết trồng lúa ông Xuống lại chuyển sang
trồng sen, xong vụ sen ông chuyển qua trồng
đậu... nên quanh năm suốt tháng, mảnh vườn
của gia đình ông lúc nào cũng xanh tươi.
Ông Xuống cho biết thêm, năm 2015,
gia đình ông thu lãi hơn 80 triệu đồng. Đến
nay, ngoài việc bảo đảm cho cuộc sống hàng
ngày, gia đình đã mua sắm đầy đủ các tiện
nghi sinh hoạt.
Khác với gia đình ông Lư Văn Xuống,
gia đình bà Tiền Thị Hận ở xã Phan Thanh,
huyện Bắc Bình lại khởi nghiệp kinh doanh
bắt đầu từ việc buôn bán rau hành. Thấy mình
có duyên với việc buôn bán, bà đã mạnh dạn
vay vốn ngân hàng mở dịch vụ phân bón
thuốc trừ sâu và thu mua nông sản. Ban đầu
chỉ buôn bán nhỏ lẻ, khi đã có vốn bà Hận mở
rộng nhiều mô hình kinh doanh khác nhau.
Hiện gia đình bà đang buôn bán phân bón,
thuốc trừ sâu, làm đất, cung ứng giống cây
trồng, giúp vốn cho bà con sản xuất.

“Làm gì cũng vậy vừa phải tính toán chi
ly, vừa phải kết hợp nhiều mô hình làm ăn, ví
dụ như vừa sản xuất vùa chăn nuôi bò vừa
buôn bán kinh doanh, thu mua và chế biến
nông sản. Bà con nào thiếu gạo ăn gia đình
cung cấp gạo, hộ nào không có vốn sẽ được
gia đình giúp vốn để làm ăn nhưng không lấy
lãi, khi đến thu hoạch bà con sẽ bán lại sản
phẩm cho gia đình”, bà Hận cho hay.
Nhờ khéo léo tính toán cộng với uy tín
của mình, gia đình bà Hận ngày càng được
nhiều bà con trong xã tìm đến để hợp tác làm
ăn. Đến nay, gia đình bà đã sở hữu hơn 100
con bò, gần 5 ha lúa mỗi năm sản xuất 3 vụ.
Cộng với dịch vụ phân bón, thuốc trừ sâu,
giống cây trồng và thu mua, chế biến nông
sản, năm nào gia đình bà Hận cũng thu lãi
trên 150 triệu đồng. Hiện số vốn lưu động của
gia đình bà đã có hơn 1 tỷ đồng.
Theo bà Hận, việc đầu tư vật tư vào sản
xuất nông nghiệp và vốn cho bà con sản xuất
sau đó thu lại sản phẩm là rất bấp bênh, bởi vì
không phải lúc nào bà con cũng trúng mùa.
Đó là bài toán khó cho bà. Nhưng với sự
nhanh nhạy, chủ động của mình, bà đã điều
hành tốt việc làm ăn của gia đình.
Cũng như bao người dân khác, bà Tiền
Thị Hận hy vọng sang năm 2016, Chính phủ
sẽ có những quyết sách mới, tạo nguồn lực
cho nền kinh tế, tạo điều kiện đưa sản phẩm
nông nghiệp thâm nhập sâu hơn, xa hơn vào
các thị trường khó tính trên thế giới. Còn ông
Lư Văn Xuống cho biết, tới đây ông sẽ mở
rộng diện tích đất trồng thanh long và phát
triển thêm đàn dê nuôi vỗ béo.
Chia tay với 2 nông dân người Chăm
cần cù, biết tính toán, làm ăn hiệu quả, chúng
tôi càng thêm trân trọng và thầm chúc cho họ
càng thêm phát đạt trong mùa xuân mới.
Jasi // http://vov.vn/ .- 2016
(ngày 8 tháng 2)
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II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC

GẦN 2.000 HỌC SINH THAM GIA NGÀY HỘI CLEAN UP
gày 28/2, hơn 1.800 học sinh trung
học đã tham gia Ngày hội Clean Up
tại bãi biển thuộc 7 tỉnh/ thành gồm: Quy
Nhơn (Bình Định), Nha Trang (Khánh
Hòa), Phan Thiết (Bình Thuận), Vũng Tàu
(Bà Rịa - Vũng Tàu), Cần Giờ (TP.HCM)
và Cà Mau. Đây là hoạt động do Trường
Đại học RMIT Việt Nam tổ chức nhằm
giáo dục học sinh nhận thức về bảo vệ

N

môi trường. Tại ngày hội, các em được
tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, nhặt và
phân loại rác thải trên bờ biển hay công
viên nơi các em đang sinh sống. Ngày hội
này khởi nguồn từ Úc 25 năm trước và
hiện thu hút khoảng 35 triệu người ở hơn
130 quốc gia trên toàn thế giới tham gia.
D. Bình / Giáo dục TP. Hồ Chí Minh.2016.- Số 1730 (ngày 29 tháng 2).- Tr.7

__________________________________

NHIỀU HOẠT ĐỘNG MỪNG NĂM MỚI BÍNH THÂN TẠI THÁP CHĂM
PÔ SAH INƯ
hào mừng Tết cổ truyền Bính Thân
2016, tại di tích văn hóa tháp Chăm
Pô Sah Inư Phan Thiết (Bình Thuận) sẽ
liên tục diễn ra nhiều hoạt động văn hóa
văn nghệ độc đáo phục vụ nhu cầu tham
quan và thưởng lãm nghệ thuật của người
dân địa phương và khách du lịch.

C

Trong các ngày từ 10 - 12/2/2016
(mùng 3 - 5 Tết), tại nhà biểu diễn nghệ
thuật của di tích sẽ diễn ra các chương
trình biểu diễn văn nghệ dân gian Chăm
do Đội Văn nghệ dân gian Chăm Bình
Thuận thực hiện. Từ câu ca, điệu múa
nồng nàn cùng những giai điệu kỳ bí của
kèn Saranai, trống Paranưng, trống
Ghinăng chắc chắn sẽ là những kỷ niệm
rất đẹp mà di tích Pô Sah Inư cũng như
thành phố biển xinh đẹp dành tặng cho du
khách xa, gần trong những ngày xuân.

Bên cạnh đó, còn diễn ra hoạt động
trình diễn nghề dệt thổ cẩm, làm gốm và
chế biến các món ăn truyền thống của
người Chăm, hoạt động trình diễn nghệ
thuật tranh cát, giới thiệu loại hình tranh
thêu và nghệ thuật viết thư pháp trong
những ngày Tết cổ truyền dân tộc.
Ngoài ra, còn có triển lãm 80 tác
phẩm ảnh nghệ thuật chủ đề “Bình Thuận
quê hương tôi”. Thông qua ngôn ngữ
nhiếp ảnh, một phần lịch sử hình thành và
phát triển của thành phố biển được khắc
họa một cách sinh động và chân thực.
Theo Ban Quản lý di tích, ngoài xem các
chương trình biểu diễn nghệ thuật, đến
với Tháp Chăm Pô Sah Inư vào những
ngày đầu năm mới Bính Thân, du khách
còn có dịp khám phá và nghe thuyết minh
đầy đủ về di tích, tham dự các trò chơi
dân gian, tham quan các dịch vụ hàng lưu
niệm, tranh gỗ, gốm, thổ cẩm, lựa chọn
những món quà lưu niệm rất đặc trưng và
mang đậm nét văn hóa truyền thống
Chăm.
// http://www.dulichvn.org.vn/ .2016 (ngày 2 tháng 2)
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LỄ HỘI ĐUA THUYỀN MỪNG XUÂN MỚI TẠI PHAN THIẾT
hiều 9/2, nhằm ngày mùng 2 Tết Bính
Thân, lễ hội đua thuyền truyền thống
do thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
tổ chức đã diễn ra sôi nổi trên sông Cà
Ty.

C

Hàng ngàn người dân Phan Thiết và
du khách có mặt, chen chúc hai bên bờ
sông Cà Ty xem các tay chèo rắn chắc,
nhịp nhàng lướt sóng trong tiếng hò reo,
vổ vũ.
Hàng năm, cứ đến mùng 2 Tết, trên
sông Cà Ty, Phan Thiết lại diễn ra lễ hội
đua thuyền. Năm nay, lễ hội có 9 đội
(thuộc 9 phường, xã ven biển) tham gia
với gần 300 vận động viên tranh tài.

Họ là những thanh niên lực lưỡng,
sành nghề đi biển, vững tay chèo được
lựa chọn trong số các ngư dân giỏi nhất ở
địa phương.

Ai cũng hứng khởi trước cuộc đua
thuyền đầy kịch tính. Ông Trần Ngọc Đức,
Việt kiều Mỹ về thăm quê hương Phan
Thiết cảm nhận: “Đây là văn hóa mà con
cháu chúng ta nên gìn giữ. Tôi rất là hãnh
diện khi trở về quê ăn một cái Tết. Thật là
thanh bình. Khi tới ngày hội đua thuyền,
tôi rất vui”.

Các vận động viên đang tăng tốc
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Lễ hội đua thuyền là món ăn tinh
thần không thể thiếu đối với người dân xứ
biển Phan Thiết, Bình Thuận trong dịp đầu
xuân mới. Đến với lễ hội, ngư dân địa
phương có dịp gặp gỡ, thi thố tài năng,
đoàn kết hơn trong nghề.
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dân vững tay chèo mang về những
chuyến biển bội thu.

Ai cũng mong chiến thắng sẽ về với
đội nhà
Được duy trì từ lâu đời, lễ hội cũng
thể hiện ước mong trong năm mới người
đi biển được thuần buồm xuôi gió, ngư
__________________________________

Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2016
(ngày 9 tháng 2)

GẦN 350 VẬN ĐỘNG VIÊN THAM DỰ HỘI THI LEO NÚI TÀ CÚ BÌNH THUẬN MỞ RỘNG 2016
gày 14-2 (tức ngày mồng 7 Tết Bính
Thân), Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch tỉnh Bình Thuận phối hợp với huyện
Hàm Thuận Nam tổ chức Hội thi leo núi
Tà Cú mở rộng lần thứ 20 năm 2016...

N

Hội thi năm nay có sự tham gia của
342 vận động viên đến từ 7 tỉnh, thành
phố như: Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa
- Vũng Tàu, Lâm Đồng, Bình Phước...
Năm nay, các vận động viên tham gia
tranh tài theo 2 đội hình nam và nữ mở
rộng. Các vận động viên thi đấu để tranh
tài theo 2 cự ly 6.300m (chạy 4.000m và
leo núi 2.300m) dành cho nam; 5.300m
(chạy 3.000m và leo núi 2.300m) dành
cho nữ.
Núi Tà Cú cao 649m, nằm ở huyện
Hàm Thuận Nam. Núi Tà Cú đã được xếp
hạng thắng cảnh cấp quốc gia, nổi tiếng
với tượng Phật thích ca nằm nghiêng dài
49m. Hội thi leo núi Tà Cú mở rộng là hoạt
động thể thao truyền thống của địa
phương. Hội thi nhằm phát triển phong
trào thể dục thể thao quần chúng, tạo

không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh
trong những ngày đầu năm mới. Sau
nhiều lần tổ chức, Hội thi đã trở thành
điểm hẹn của các vận động viên đến từ
các tỉnh miền Đông Nam Bộ, miền Trung
và Tây Nguyên. Hội thi góp phần tăng
cường giao lưu giữa các địa phương
trong khu vực và là cơ hội để quảng bá
hình ảnh điểm đến du lịch, giới thiệu di
tích lịch sử văn hóa và con người Bình
Thuận.
Theo Ban tổ chức, năm nay giải tròn
20 năm. Đây là giải thành công nhất so
với những năm trước cả về số lượng vận
động viên và chất lượng của giải. Các đội
tham gia điều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về
lực lượng tham dự nên chất lượng chuyên
môn của giải diễn ra rất cao. Kết thúc giải,
ở nội dung nam, vận động viên Hoàng
Nguyên Thanh (Bình Phước) xuất sắc
giành ngôi vị Vua leo núi; Trần Văn Công
hạng nhì và Đỗ Văn Tín hạng ba, cả hai
vận động viên này điều của Bình Thuận.
Ở nội dung nữ, vận động viên Đặng Cẩm
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Tú (Bình Phước) giành ngôi Hoàng Hậu
leo núi; hạng nhì thuộc về vận động viên
Lâm Thị Thúy (Bình Phước); và hạng ba
thuộc về vận động viên Phạm Thị Quỳnh
Trâm (Bình Phước). Đội Bình Phước đã
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xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn, giải
nhì thuộc về Bình Thuận và giải ba thuộc
về Bình Dương.
Minh Nam / Quân đội nhân dân.2016.- Số 19707 (ngày 16 tháng 2).- Tr.5

__________________________________

KHỞI TRANH GIẢI LƯỚT VÁN BUỒM QUỐC TẾ NĂM 2016
rong hai ngày 26 và 27-2, tại Câu lạc
bộ Jibe’ Beach, phường Hàm Tiến,
TP. Phan Thiết (Bình Thuận), Giải Lướt
ván buồm quốc tế Fun Cup lần thứ 17
năm 2016 (The 17th Fun Cup
International Windsurf Race 2016) chính
thức khởi tranh.

T

với các vận động viên quốc tế từ đó giúp
Bình Thuận nói riêng, Việt Nam xuất hiện
trên bản đồ Windsurf chuyên nghiệp đẳng
cấp quốc tế.

Giải do Câu lạc bộ Jibe’s Beach phối
hợp với Sở VH-TT&DL tỉnh Bình Thuận tổ
chức quy tụ gần 20 vận động viên (năm
vận động viên nữ) đến từ nhiều quốc gia
có thế mạnh về lướt ván buồm như Nhật,
Singapore, Nga, Pháp, Tây Ban Nha và
Việt Nam.
Các vận động viên tranh tài theo nội
dung chuyên nghiệp cho cả nam, nữ theo
hình chữ W quay vòng xuôi theo chiều gió
với cự ly 3.200 m. Điều lệ và nội dung thi
đấu đều áp dụng theo luật thi đấu quốc tế
dành cho bộ môn Winsurfing.

Giải lướt ván buồm Fun Cup là giải
thể thao được tổ chức hằng năm, nhằm
tạo ra sân chơi cho du khách, vận động
viên trong và ngoài nước đến với thành
phố biển Phan Thiết, là cơ hội để quảng
bá hình ảnh, thương hiệu điểm đến Bình
Thuận với thế mạnh về loại hình du lịch
kết hợp thể thao trên biển. Giải còn là cơ
hội để các vận động viên Việt Nam cọ xát

Ông Pascal Lefebre, Trưởng ban tổ
chức Giải Lướt ván buồm Fun Cup lần thứ
17 năm 2016, cho biết: “Vùng biển Hàm
Tiến quy tụ nhiều yếu tố thuận lợi cho
môn lướt ván buồm như gió, nắng và
sóng biển nên rất nhiều vận động viên
chuyên nghiệp quan tâm và đăng ký tranh
tài hằng năm”. Vận động viên Katasuro
Nagai (Nhật Bản) cho biết thêm: “Ngoài
các yếu tố thiên nhiên thuận lợi, biển Mũi
Né còn rất đẹp nên đã tạo thêm nhiều
cảm xúc cho các vận động viên tham gia
tranh tài. Như tôi đã đến trước cả tháng
để vừa luyện tập vừa có thêm thời gian
khám phá thành phố xinh đẹp này!
Sau 16 lần tổ chức thành công, đến
nay giải đã trưởng thành và sẵn sàng để
bước vào những giải đấu lướt ván buồm
chuyên nghiệp quốc tế (PWA). Theo ban
tổ chức, toàn bộ số tiền thu về từ giải đấu
sẽ hỗ trợ cho trẻ em mồ côi, khuyết tật tại
thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.
PHƯƠNG NAM // http://plo.vn/.-2016
(ngày 27 tháng 2)

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

Thông tin tư liệu Bình Thuận – Số 02 năm 2016

- 20 -

III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT

SẠT LỞ BỜ BIỂN HÀNG CHỤC HỘ DÂN MẤT NHÀ
ới đây, triều cường kèm sóng lớn đã
gây sạt lở bờ biển, đánh sập hoàn
toàn 70 căn nhà ở các khu dân cư ven
biển Bình Thuận.

M

Tính mạng của hằng trăm hộ dân
đang sống trong khu vực sạt lở bị đe dọa.
Trước tình trạng này, tỉnh Bình Thuận
cùng các nhà khoa học và Cục Phòng
chống thiên tai Trung ương đang tìm các
giải pháp khắc phục, nhằm ổn định cuộc
sống người dân.
Trước tình trạng biển xâm thực ngày
càng nghiêm trọng tại Bình Thuận, ngày
24/2, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo
Trung ương về phòng chống thiên tai
cùng các chuyên gia trong nước và quốc
tế đã đến kiểm tra tình hình sạt lở tại đây,
nhằm tìm giải pháp khắc phục lâu dài.

Khu dân cư thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành,
thành phố Phan Thiết hoang tàn sau khi đợt
xâm thực vừa qua.

Ông Tăng Quốc Chính, Phó cục
trưởng Cục Phòng chống thiên tai Trung
ương cho biết: "Đây là lần thứ hai, chúng
tôi đến khảo sát. Riêng lần này, nhân dịp
có Giáo sư Marcel Stive ở trường Đại học
Công nghệ Delft Hà Lan sang, chúng tôi
có mời giáo sư tham gia cùng đoàn, tranh
thủ ý kiến đóng góp của ông đối với các
giải pháp cũng như định hướng để xây
dựng xử lý chống xói lở ở khu vực này".
Cách nay khoảng 1 tháng, Khu phố
14, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong
là một trong 3 khu vực bị ảnh hưởng nặng
nhất bởi tình trạng biển xâm thực ở tỉnh
Bình Thuận. 29 căn nhà đã bị sụp đổ
hoàn toàn. Những căn nhà kiên cố nay trở
thành những đống gạch vụn, bê tông đổ
nát, chỏng chơ trước biển.

Đoàn công tác cùng các chuyên gia khảo sát
tình hình tại KP14, thị trấn Liên Hương, huyện
Tuy Phong.

Bà Hoàng Thị Linh kể lại sự việc:
"Sóng lớn đánh vào tận nhà khiên mọi
người không dám đứng trong nhà. Sóng
lớn đến mức như có thể lôi cả nhà mình
ra. Ngồi nghe cứ ầm ầm, nhà sập luôn".

Đợt biển xâm thực đầu năm 2016 khiến cho 70
gia đình ven biển Bình Thuận mất nhà, lâm
cảnh màn trời chiếu đất.

Không chỉ ở Tuy Phong, tại nhiều
nơi khác ở ven biển Bình Thuận, sóng
biển cũng xâm thực. Tại thành phố Phan
Thiết, sóng lớn gây sạt lở hơn 1 km bờ
biển, ăn sâu vào gần 10 mét, giật đổ 41
căn nhà ở phường Đức Long và xã Tiến
Thành.
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Cuộc sống của hằng trăm hộ dân
ven biển đang bị đe dọa. Ủy ban nhân dân
tỉnh Bình Thuận đã cấp kinh phí tạm thời
hỗ trợ cho người dân vượt qua khó khăn
trước mắt. Kè tạm bằng bao cát, cọc cừ,
đá chẻ… cũng được làm tạm để chắn
những đợt sóng lớn.

Người dân Liên Hương mất nhà tìm cách dựng
nhà tạm để ở.
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Ông Nguyễn Hùng Tân, Chánh Văn
phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho
biết: "Về lâu dài, tỉnh cũng đã kiến nghị
với Trung ương, đề suất nghiên cứu, đầu
tư xây dựng kè kiên cố cho người dân
trong khu vực để bảo đảm cho nhà dân
còn lại trong khu vực bị sạt lở".
Sau chuyến khảo sát này, Cục
Phòng chống thiên tai cùng các nhà khoa
học và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh
Bình Thuận cùng trao đổi, xem xét các đề
xuất phù hợp nhất. Tỉnh Bình Thuận đề
nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng
chống thiên tai hỗ trợ kinh phí xây dựng
Kè khẩn cấp bảo vệ các khu dân cư đang
bị đe dọa, ổn định cuộc sống lâu dài cho
người dân địa phương.
Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2016
(ngày 24 tháng 2)

__________________________________

BIỂN “NUỐT” NHÀ
rước và sau Tết Nguyên đán vừa rồi,
tình trạng sạt lở bờ biển ở TP Phan
Thiết (tỉnh Bình Thuận) liên tục diễn ra
khiến hàng chục nhà dân cùng tài sản bị
cuốn trôi, một số hộ phải đi tá túc nhà
người thân hoặc dựng lều ở tạm tại
những khu đất trống.

T

trắng tay”. Chịu cảnh tương tự, gia đình
ông Nguyễn Văn Hưng (thôn Tiến Đức) kể
lại: “Rạng sáng mùng 1 Tết, sóng biển lớn
kèm gió mạnh, “thổi” căn nhà tôi lung lay.
Quá hốt hoảng, cả gia đình phải chuyển
toàn bộ đồ đạc ra ngoài đường rồi dựng
lều ngủ tạm”.

Bỗng chốc trắng tay
Những ngày đầu năm, có mặt tại
phường Đức Long và xã Tiến Thành (TP
Phan Thiết), chứng kiến cảnh tượng tan
hoang do những đợt triều cường, kết hợp
sóng biển lớn gây ra khiến nhiều người
không khỏi xót xa. Theo thống kê, từ giáp
tết đến nay, đã có 48 căn nhà của các hộ
dân ở hai khu vực trên bị sóng biển đánh
sập. Trong đó, thôn Tiến Đức (xã Tiến
Thành) ảnh hưởng nghiêm trọng nhất với
29 căn nhà bị biển “nuốt” hoàn toàn, hàng
chục căn nhà khác đang bị đe dọa nghiêm
trọng.
Ông Nguyễn Quang (thôn Tiến Đức)
bùi ngùi: “3 căn nhà của gia đình tôi đã bị
biển cuốn trôi hoàn toàn. Giờ chúng tôi đã

Hàng chục căn nhà ở thôn Tiến Đức, xã Tiến
Thành (TP Phan Thiết) bị biển “nuốt” hoàn
toàn.

Theo ông Lê Ngọc Thu, Trưởng thôn
Tiến Đức, trong 5 năm qua, toàn thôn đã
có 122 căn nhà bị biển cuốn trôi, 29 căn
khác đang đứng trước nguy cơ bị đổ sập
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bất kỳ lúc nào. Còn tại khu phố 5, phường
Đức Long (TP Phan Thiết), đợt triều
cường kèm sóng biển lớn xảy ra thời gian
qua đã cuốn trôi 19 căn nhà, hàng chục
ngôi nhà khác bị lung lay. Anh Nguyễn
Quốc Anh (ngụ khu phố 5) lo lắng: “Căn
nhà hơn 50m2 của gia đình đã bị sóng
biển cuốn phăng. Giờ tôi phải xây nhà để
ở tạm. Nhiều đêm, không dám ngủ vì sợ
nhà sẽ bị biển cuốn đi lần nữa”.
Cần giải pháp lâu dài
Ông Tống Duy Mạnh, Chủ tịch
UBND xã Tiến Thành (TP Phan Thiết),
cho biết, sau khi xảy ra sự việc, UBND
tỉnh Bình Thuận đã hỗ trợ mỗi hộ bị mất
nhà 5 triệu đồng. Địa phương cũng đã bố
trí cho bà con ở tạm tại kho hạt điều,
nhưng do điều kiện sinh hoạt và vật chất
thiếu thốn nên bà con không chịu ở. Theo
ghi nhận, hiện nhiều hộ dân ở thôn Tiến
Đức phải tìm những khu đất trống để
dựng lều ở tạm, cuộc sống đang gặp rất
nhiều khó khăn. Trao đổi về vấn đề này,
đại diện UBND TP Phan Thiết cho biết,
thành phố đang khẩn trương hoàn thành
khu tái định cư ở thôn Tiến Bình (xã Tiến
Thành), dự kiến đến tháng 3-2016 sẽ di
chuyển toàn bộ những hộ dân bị mất nhà
hoặc nhà đang bị đe dọa về nơi ở mới.
Còn theo ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh Bình Thuận, tỉnh đã có văn
__________________________________
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bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị hỗ
trợ kinh phí để làm bờ kè chắn sóng tại
các khu vực bị sạt lở. Song song đó, tỉnh
cũng đang tính đến phương án huy động
ngân sách của địa phương để khắc phục
sự cố nếu kinh phí từ trung ương chưa về
kịp.
Theo kinh nghiệm của người dân ở
khu vực bị sạt lở, thời điểm tháng Giêng
âm lịch, do ảnh hưởng của gió mùa Đông
Bắc thổi mạnh nên khả năng hiện tượng
triều cường kết hợp sóng biển lớn sẽ tiếp
tục diễn ra với cường độ mạnh hơn. Do
vậy, bà con đang rất mong chính quyền
các cấp quan tâm, có phương án mang
tính lâu dài, bền vững để bà con ổn định
cuộc sống.
Theo Sở NN-PTNT tỉnh Bình
Thuận, trong đợt triều cường mới đây,
toàn tỉnh có 61 căn nhà bị sập hoàn
toàn, hơn 500 căn nhà ven biển ở Liên
Hương (huyện Tuy Phong), phường
Đức Long và xã Tiến Thành của TP
Phan Thiết bị uy hiếp trực tiếp. Trong
vòng 5 năm qua (2010-2015), có 141
căn nhà của người dân ở TP Phan Thiết
đã bị sóng biển cuốn trôi.
NGUYỄN TIẾN / Sài Gòn giải phóng.2016.- Số 13911 (ngày 25 tháng 2).- Tr.6

DIÊM DÂN BÌNH THUẬN THUA LỖ VÌ MUỐI RỚT GIÁ
iá muối luôn ở mức thấp, lượng muối
còn tồn đọng đang khiến diêm dân
Bình Thuận gặp khó khăn, nhất là đang
trong những ngày giáp Tết như hiện nay.

G

Diêm dân Bình Thuận đã bước vào
vụ muối 2016 được 1 tháng. Tuy nhiên, từ
đầu vụ đến nay, giá muối luôn ở mức
thấp, lượng muối còn tồn đọng trên ruộng
nhiều vì không bán được.
Tại một số vùng trồng muối của tỉnh
Bình Thuận, muối trải bạt hiện có giá 600
đồng/kg, muối truyền thống 500 đồng/kg,
thấp hơn gần một nửa so với cùng kỳ năm
trước. Không chỉ giá giảm, sản lượng

muối vụ này cũng giảm từ 2-3 tấn/sào so
với vụ trước. Giá giảm, mất mùa khiến
diêm dân đối mặt với thua lỗ. Để đầu tư 1
sào muối trải bạt hiện nay phải mất gần
100 triệu đồng. Với giá muối bấp bênh
như hiện nay, nông dân không dám đầu
tư làm muối sạch theo phương pháp trải
bạt.
Vụ muối chính của diêm dân Bình
Thuận thường bắt đầu từ tháng 11 năm
trước và kéo dài đến cuối tháng 5 Âm lịch
hàng năm. Toàn tỉnh Bình Thuận hiện có
4 đồng muối lớn với tổng diện tích khoảng
960 ha, tổng sản lượng muối hàng năm
đạt gần 100.000 tấn. Với giá bán muối từ
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500-600 đồng/kg như hiện nay, người làm
muối ở Bình Thuận không có lãi nhưng
người dân vẫn phải tiếp tục thu hoạch với
hy vọng giá muối sẽ tăng trở lại.
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Nguyễn Liến, Nguyên Ngọc //
http://vtv.vn/ .- 2016 (ngày 3 tháng 2)

__________________________________

CÔNG TY CHẶN SUỐI, DÂN “KHÁT” NƯỚC
hững ngày gân đây, nhiều người
dân xã Thiện Nghiệp và phường
Hàm Tiến (TP Phan Thiết, tỉnh Bình
Thuận) rất bức xúc trước việc Công ty
TNHH MTV Công trình đô thị Phan Thiết
bất ngờ chặn dòng suối Tiên, khiến công
việc sản xuất và kinh doanh du lịch của
bà con gặp nhiều khó khăn.

N

Nhiều đoạn suối Tiên bị ngập nặng do dòng
chảy bị chặn, khách du lịch phải leo lên bờ đi

Suối Tiên chảy qua địa bàn xã
Thiện Nghiệp và phường Hàm Tiến (TP
Phan Thiết). Không chỉ là nguồn cung
cấp nước sản xuất cho hàng trăm hộ
dân, mà dòng suối này còn là một thắng
cảnh nổi tiếng của tỉnh Bình Thuận. Tuy
nhiên, trong nửa tháng qua, Công ty
TNHH MTV Công trình đô thị Phan Thiết
bất ngờ chặn dòng suối này (ngay đoạn
cầu Suối Tiên) để lấy nước tưới cây.
Ông Nguyễn Phúc Tiến (xã Thiện
Nghiệp) cho biết: “Hiện tại đang là cao
điểm của mùa khô, nước của dòng suối
Tiên ngày càng ít ỏi. Vậy mà họ (công ty
đô thị) lại ngang nhiên chặn dòng suối,
bà con không có nước để phục vụ sản
xuất”. Anh Đ.V.Q (ngụ phường Hàm
Tiến, kinh doanh dịch vụ du lịch gần
suối) trăn trở: “Từ ngày bị chặn, dòng

suối này bị tắc hoàn toàn. Bình thường,
có đoạn nước sâu lắm cũng chỉ tới mắt
cá chân, nay có đoạn sâu đến đùi
người. Khách du lịch khi đến đoạn này
phải leo lên bờ đi để tránh ướt quần”.
Trong khi đó, theo ghi nhận, nhiều đoạn
của dòng suối này đã cạn trơ đáy vì
không có nước chảy. Ông Phan Quang
(phường Hàm Tiến), phân tích: “Suối
Tiên bao năm nay vẫn chảy hiền hòa,
nay bỗng nhiên bị “bóp cổ” khiến đoạn
thì bị úng nặng, đoạn thì cạn trơ ra, nhìn
thật mất mỹ quan”.
Ông Trần Ngọc Hận, Chủ tịch
UBND xã Thiện Nghiệp, cho biết, sau
khi Công ty Công trình đô thị bất ngờ
chặn dòng suối, lắp hệ thống bơm ngay
khu vực cầu Suối Tiên để bơm nước lên
đường tưới cây. Không chỉ ảnh hưởng
đến công việc sản xuất của bà con, mà
còn khiến việc kinh doanh du lịch gặp
nhiều khó khăn khi vẻ đẹp tự nhiên của
suối bị tác động.
Đại diện UBND TP Phan Thiết cho
biết, sau khi nhận được thông tin, UBND
thành phố đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên
và Môi trường, Công an thành phố phối
hợp với xã Thiện Nghiệp và phường
Hàm Tiến kiểm tra, làm rõ sự việc. Tuy
nhiên, đến ngày 28-2, hệ thống ống và
máy bơm của Công ty Công trình đô thị
Phan Thiết vẫn hoạt động. Nói về
nguyên nhân chặn dòng suối trên, đại
diện Công ty Công trình đô thị Phan
Thiết chỉ cho biết là “Chặn suối để lấy
nước tưới cây!”.
NGUYỄN TIẾN //
http://www.sggp.org.vn/.-2016
(ngày 29 tháng 2)
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NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 2 VẪN TIẾP TỤC GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
ào tháng 4-2015, quá bức xúc về tình
hình ô nhiễm khói bụi do Nhà máy
Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 gây ra, một số
người dân Bình Thuận đã phong tỏa quốc
lộ 1 để bày tỏ sự phản đối. Từ đó đến
nay, tình hình vẫn chưa được giải quyết
triệt để.

V

phải có trách nhiệm thực hiện các giải
pháp bảo vệ môi trường giai đoạn xây
dựng cũng như quá trình vận hành, đáp
ứng các thông số được phê duyệt. Các
trường hợp vi phạm cần phải được xem
xét, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy
định”.

Trả lời về trách nhiệm của Bộ Công
Thương trong việc Nhà máy Nhiệt điện
Vĩnh Tân 2 vẫn để xảy ra tình trạng ô
nhiễm, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ
Thắng Hải cho biết: Năm 2015, Bộ Công
Thương đã “nhiều lần kiểm tra thực tế, có
văn bản yêu cầu” Công ty Nhiệt điện Vĩnh
Tân thực hiện các giải pháp trước mắt và
lâu dài đảm bảo các yêu cầu về môi
trường theo quy định.

Tuy nhiên, Bộ Công Thương cũng sẽ
tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc các
chủ đầu tư thực hiện nghiêm các quy định
về bảo vệ môi trường, tránh ảnh hưởng
đến môi trường và cư dân khu vực.

Về phần trách nhiệm, ông Hải cho
biết: “Các dự án tại Trung tâm Điện lực
Vĩnh Tân đều được Bộ Tài nguyên và Môi
trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác
động môi trường, chủ đầu tư các dự án
__________________________________

Trước đó, vào tháng 4-2015, quá
bức xúc về tình hình ô nhiễm khói bụi do
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 gây ra,
một số người dân Bình Thuận đã phong
tỏa quốc lộ 1 để bày tỏ sự phản đối. Từ
đó đến nay, tình hình vẫn chưa được giải
quyết triệt để.
V.H / Công an nhân dân.- 2016.- Số
3859 (ngày 19 tháng 2).- Tr.4

XE NỐI ĐUÔI CẢ CÂY SỐ CHỜ QUA TRẠM THU PHÍ SÔNG PHAN
hiều 14-2, tình trạng ùn tắc giao thông
đoạn qua trạm thu phí Sông Phan (Bình
Thuận) diễn biến trầm trọng hơn khi xe nối
đuôi nhau hàng dài gần 1 km để chờ qua
trạm thu phí.

C

tại khu vực gần trạm thu phí Sông Phan.
Trong đó chủ yếu là xe khách chở người
dân vào miền Nam làm việc trở lại sau tết
và xe du lịch về miền Trung, Bắc ăn tết nay
quay trở lại miền Nam.
Theo ghi nhận của PV Tuổi Trẻ vào
chiều 14-2, có hàng trăm ô tô nối đuôi nhau
nhích từng chút một chờ qua trạm thu phí
Sông Phan. Cả 3 làn thu phí (hướng đi
TP.HCM) lúc nào cũng có xe chờ chực lấy
vé qua trạm.

Tại trạm thu phí Sông Phan diễn ra tình trạng một
bên vắng hoe, một bệnh chật ních vào chiều 14-2
- Ảnh: NG.NAM

Theo một cán bộ có chức trách của
Công an tỉnh Bình Thuận, các xe chạy tuyến
Bắc - Nam trong 2 ngày qua đổ về nhiều
gây ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài

Làn đường băng qua trạm thu phí
hằng ngày dành cho quá cỡ và xe máy
cũng được tận dụng để bán vé cho xe qua
trạm.
Nguy hiểm nhất là các xe máy qua
đoạn đường này bị ô tô chiếm luôn phần
đường của mình, phải bám sau đuôi ô tô
mà chạy, bị gạt văng xuống lề đường.
Nhiều xe khách chạy lấn làn của xe máy để
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đua lên phía trước càng nhanh càng tốt gây
nên khung cảnh bát nháo tại khu vực này.
Tuy nhiên ở chiều đối diện (TP.HCM
đi miền Trung) thì thưa thớt xe qua lại.
Cánh tài xế nhìn thấy cảnh này nhiều người
đã lắc đầu ngao ngán.
“Mấy ngày này ùn tắc quá thì xin đừng
thu để cho giao thông thông suốt, hoặc tận
dụng thêm một làn ngược chiều để cho xe
qua. Chứ một bệnh chật cứng, một bên
vắng tanh thế này chúng tôi thấy rất bực
bội”, anh Nguyện Công Tín, lái xe du lịch từ
Khánh Hòa vào TP.HCM than thở khi đi qua
trạm thu phí Sông Phan.
Đại tá Trần Văn Nghĩa - trưởng phòng
CSGT Công an tỉnh Bình Thuận, cho hay
trước tình hình này đã tăng cường lực
lượng CSGT đến khu vực ùn tắc để đảm
bảo an toàn giao thông.
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vào lúc 16g ngày 13-2, nhận thấy tình hình
ùn tắc giao thông tại trạm thu phí Sông
Phan nên ông Thanh đã đề nghị với Ủy ban
ATGT quốc gia cho “xả trạm” nhằm giải tỏa
lượng xe ùn ứ.
Sau khi xả trạm khoảng 1 giờ thì đã
giảm được tình trạng ùn tắc giao thông và
trạm thu phí hoạt động lại bình thường.
“Tôi đã đề nghị với phía trạm thu phí
khi xảy ra ùn tắc thì “xả trạm” cho xe qua.
Chiều nay chúng tôi theo dõi tình hình và sẽ
tiếp tục đề nghị “xả trạm” nếu tái diễn cảnh
ùn tắc như chiều 13-2, hoặc tận dụng phân
bổ thêm làn ngược lại để giảm tải cho xe đi
hướng TP.HCM. Những ngày này lượng xe
về TP.HCM khá nhiều”, ông Huỳnh Ngọc
Thanh nói.
Nguyễn Nam // http://tuoitre.vn/ .- 2016
(ngày 14 tháng 2)

Ông Huỳnh Ngọc Thanh - chánh văn
phòng Ban ATGT tỉnh Bình Thuận, cho biết
__________________________________

BÌNH THUẬN CHỈ ĐẠO XỬ LÝ NGHIÊM VỤ ÁN
1 HỌC SINH BỊ ĐÂM CHẾT
hủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị
Công an tỉnh điều tra, làm rõ vụ việc và
xử lý nghiêm các đối tượng.

C

nghiêm các đối tượng có liên quan theo
đúng quy định pháp luật và sớm có báo cáo
Ủy ban Nhân dân tỉnh về nguyên nhân dẫn
đến vụ án mạng nghiêm trọng này.
Công an tỉnh Bình Thuận cũng được
giao nhiệm vụ phối hợp với Sở Giáo dục và
Đào tạo triển khai các biện pháp đảm bảo
an toàn cho học sinh, nhất là học sinh các
trường THCS, THPT trên địa bàn toàn tỉnh,
không để lặp lại các vụ việc tương tự trong
thời gian tới.

An ninh được thắt chặt tại trường THCS Nguyễn
Du, TP Phan Thiết sau vụ 1 học sinh bị đâm chết

Chiều 16/2, Ủy ban Nhân dân tỉnh
Bình Thuận đã gửi công văn khẩn yêu cầu
Công an tỉnh nhanh chóng xử lý vụ án mạng
tại trường THCS Nguyễn Du, thành phố
Phan Thiết khiến 1 học sinh tử vong.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình
Thuận giao Công an tỉnh chỉ đạo các cơ
quan trực thuộc điều tra, làm rõ và xử lý

Như VOV.VN đã đưa tin, trưa 15/2,
em Võ Ngọc Trọng Hiếu, học sinh lớp 9A4,
trường THCS Nguyễn Du sau giờ tan học
đã bị một nhóm thanh, thiếu niên tấn công
bằng dao tại dãy quán nước đối diện
trường, làm em tử vong tại chỗ.
Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2016
(ngày 16 tháng 2)
Các báo cùng đưa tin: Nhân dân Số
22054/ Đời sống và pháp luật Số 21/
Pháp luật TP.HCM Số 39/ Công an nhân
dân
Số
3859
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IV. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ – NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN
DU KHÁCH NƯỜM NƯỢP ĐẾN MŨI NÉ DU XUÂN
heo ước tính, từ ngày mùng 2 - 4 Tết,
Mũi Né đã đón hơn 40.000 lượt du
khách, tăng hơn 5.000 lượt so với cùng
thời điểm năm ngoái.

T

Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Lâm
Đồng và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Một
số khách du lịch ở miền Bắc cũng đến Mũi
Né tham quan, nghỉ dưỡng trong dịp này.

Những ngày đầu xuân, các khu du
lịch ở Mũi Né - Phan Thiết, tỉnh Bình
Thuận thu hút rất đông khách du lịch đến
tham quan, nghỉ dưỡng và chơi Tết. Thời
tiết tốt, phong cảnh đẹp và môi trường du
lịch thân thiện đã tạo sự hứng khởi cho du
khách.

Xe ô tô, xe gắn máy từ khắp nơi nườm nượp về
Mũi Né du lịch.

Đến Mũi Né, du khách rất thích tắm và vui chơi
trên biển.

Năm nay, thay vì đón Tết ở quê nhà
là tỉnh Hòa Bình, gia đình anh Đinh Mạnh
Ánh đã quyết định chọn Mũi Né – Phan
Thiết làm nơi du xuân. Đến đây từ 29 Tết
và dự định rời đi vào mùng 4, nhưng vì
quá thích thú với cảnh đẹp biển Mũi Né,
Hòn Rơm, Đồi Hồng, Tháp Chăm Pô Sah
Inư… với rất nhiều đặc sản tươi ngon xứ
biển nên cả nhà anh quyết định ở lại chơi
thêm 2 ngày nữa.

Theo ước tính của Ban quản lý khu
du lịch Hàm Tiến – Mũi Né, từ ngày mùng
2 đến mùng 4 Tết, các khu du lịch ở đây
đã đón hơn 40.000 lượt du khách, tăng
hơn 5.000 lượt so với cùng thời điểm năm
ngoái và dự báo sẽ tiếp tục tăng trong
những ngày tới.
Chính vì vậy, công tác đảm bảo an
ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm...
tại nơi được xem là trung tâm du lịch lớn
nhất tỉnh Bình Thuận luôn được đặc biệt
quan tâm.

Vị khách đến từ tỉnh Hòa Bình cảm
nhận: “Tôi thấy cảnh vật ở đây rất tuyệt
vời, bình yên. Đi rất nhiều nơi, nhưng tôi
thấy môi trường du lịch ở đây, người dân
địa phương rất thân thiện, hải sản ngon.
Đi thăm đồi cát hoặc như các khu du lịch
ven biển rất đông khách”.

Du khách mua hải sản tươi sống vừa đánh bắt
tại biển Hòn Rơm - Mũi Né

Trong ngày mùng 4 Tết, xe cộ vẫn
nườm nượp đổ về Mũi Né, Phan Thiết. Đa
số khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh,

Ông Hà Thúc Thủy, Giám đốc Ban
quản lý Khu du lịch Hàm Tiến – Mũi Né,
thành phố Phan Thiết cho biết: “Trong các
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ngày Tết nguyên đán, khách vui chơi rất là
an toàn. Ban quản lý bố trí nhân sự trực
24/24 về trật tự xã hội, vệ sinh môi
trường, an toàn thực phẩm, cứu hộ cứu
nạn trên biển được đảm bảo an toàn”.
__________________________________

- 27 -

Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2016
(ngày 11 tháng 2)

GIỮ VỮNG HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH BÌNH THUẬN AN TOÀN,
THÂN THIỆN VÀ CHẤT LƯỢNG

N

gày 23/2, Ban Chỉ đạo phát triển du
lịch tỉnh Bình Thuận tổ chức hội
nghị triển khai nhiệm vụ phát triển du
lịch năm 2016. Theo đó, Bình Thuận
phấn đấu đón khoảng 4,6 triệu lượt
khách, trong đó khách quốc tế là 490
nghìn lượt, doanh thu từ du lịch đạt
khoảng 9.000 tỷ đồng.
Để đạt mục tiêu trên, ông Nguyễn
Thành Tâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,
Trưởng ban Chỉ đạo phát triển du lịch
tỉnh Bình Thuận yêu cầu: Ngành du lịch
tỉnh Bình Thuận cần khắc phục những
hạn chế, yếu kém và tập trung thực hiện
những công việc cụ thể nhằm thúc đẩy
phát triển du lịch; đảm bảo tốt môi
trường du lịch; chấn chỉnh kịp thời các
tồn tại về môi trường ở các khu du lịch
cộng đồng, giữ vững hình ảnh điểm đến
du lịch Bình Thuận an toàn, thân thiện,
chất lượng. Ngành chức năng cần tập
trung rà soát, tháo gỡ vướng mắc, khó
khăn cho các nhà đầu tư du lịch; đồng
thời kiến nghị thu hồi đối với những dự
án không triển khai, không có thiện chí
đầu tư; tích cực đầu tư phát triển các
điểm du lịch; đầu tư hệ thống nhà vệ
sinh đủ tiêu chuẩn phục vụ khách ở các
điểm tham quan, du lịch và các khu vui
chơi công cộng; các trạm cứu hộ ở các
bãi tắm ven biển; các trạm thông tin hỗ
trợ du khách…
Bên cạnh đó, ngành du lịch Bình
Thuận đẩy mạnh phát triển và nâng cao
chất lượng sản phẩm du lịch, xây dựng
nhiều tuyến kết nối làm phong phú loại
hình du lịch; tiếp tục thực hiện Chương

trình kích cầu nội địa “Người Việt Nam đi
du lịch Việt Nam - mỗi chuyến đi thêm
yêu Tổ quốc”, thu hút mạnh khách du
lịch nội địa… Ngành chú trọng nâng cao
trình độ nghiệp vụ, năng lực đội ngũ làm
công tác du lịch ở cơ sở, đảm bảo
nguồn nhân lực chất lượng.
Năm 2015, toàn tỉnh Bình Thuận
đón khoảng 4,2 triệu lượt khách, tăng
11,7% so với năm 2014, trong đó khách
du lịch quốc tế khoảng 455.000 lượt
khách, tăng 13,4% so với năm 2014.
Khách quốc tế chủ yếu đến từ Nga,
Trung Quốc, Đức, Thái Lan… Doanh thu
từ du lịch đạt 7.600 tỷ đồng, tăng 18%
so với năm 2014. Toàn tỉnh hiện có 391
dự án du lịch được chấp thuận đầu tư
còn hiệu lực, với tổng diện tích đất cấp
6.400 ha và tổng vốn đăng ký đầu tư
53.470 tỷ đồng; trong đó 164 dự án đã đi
vào hoạt động. Toàn tỉnh có 290 cơ sở
lưu trú đang hoạt động kinh doanh du
lịch với tổng số 11.127 phòng, có 45
đơn vị hoạt động kinh doanh lữ hành;
các loại hình dịch vụ phục vụ khách du
lịch như: Vận chuyển, ăn uống, mua
sắm, thể thao trên biển… có chuyển
biến về chất lượng phục vụ, đáp ứng
yêu cầu của du khách.
Theo ông Ngô Minh Chính, Giám
đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
tỉnh Bình Thuận, bên cạnh những mặt
đạt được, hoạt động du lịch của tỉnh vẫn
còn một số hạn chế như: Tình hình bất
ổn tại một số nước, nhất là các thị
trường du lịch tiềm năng của tỉnh đã tác
động đến việc thu hút du khách. Mặc dù
lượng khách châu Á như Trung Quốc,
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Hàn Quốc, Thái Lan tăng lên đáng kể,
nhưng do thời gian lưu trú ngắn hơn
nhiều so với khách Nga và Bắc Âu, dẫn
đến kết quả kinh doanh của các doanh
nghiệp du lịch không cao. Bên cạnh đó,
ngành du lịch vẫn chưa có thêm sản
phẩm mới để thu hút du khách và kéo
dài thời gian lưu trú của khách; việc kêu
gọi xã hội hóa để đầu tư xây dựng các
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công trình công cộng như trạm cứu hộ,
nhà vệ sinh công cộng vẫn còn khó
khăn. Việc buôn bán hàng rong tràn lan,
che lều, trại... dọc bờ biển và chèo kéo
du khách cũng đang là những tồn tại của
ngành du lịch.
Hồng Hiếu // http://cpv.org.vn/ .2016 (ngày 23 tháng 2)

KHÔNG ĐỂ XẢY RA TÌNH TRẠNG "CHẶT CHÉM" DU KHÁCH

T

heo báo cao nhanh của Sở VHTTDL
Bình Thuận, do nghỉ Tết Bính Thân
2016 dài ngày, lượng du khách đến
tham quan và nghỉ dưỡng tại các khu du
lịch của tỉnh Bình Thuận được đánh giá
là tăng đột biến. Tuy nhiên, không xảy ra
tình trạng lộn xộn, bừa bãi, "chặt chém"
khách du lịch.
Trong những ngày đầu năm mới
Bính Thân 2016, lượng khách du lịch
các nơi đổ về Phan Thiết tăng không
ngừng. Hầu hết các resort khách sạn,
nhà nghỉ đều được đặt gần kín phòng,
nhất là từ mùng 2 Tết trở đi. Theo thống
kê sơ bộ, khoảng 18.000 lượt khách đến
Bình Thuận trong dịp Tết Bính Thân
2016, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm
2015. Trong những ngày Tết, các bãi
biển ở thành phố Phan Thiết đều đông
du khách. Khách tập trung nghỉ ngơi và
vui chơi tại các khách sạn, resort cao
cấp ở Phan Thiết, trong đó đông nhất là
khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né và trung
tâm thành phố. Ngoài ra, du khách còn
tập trung ở các khu vực như biển Đồi
Dương, Hòn Rơm.
Dự báo du khách sẽ tăng cao trong
dịp Tết, Sở VHTTDL Bình Thuận đã chỉ
đạo Ban Quản lý các khu du lịch trên địa
bàn tập trung triển khai công tác phục vụ
du lịch trong các ngày Tết như: tăng
cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh
đối với việc chấp hành các qui định về
giá, thực hiện niêm yết và bán đúng già

niêm yết, vệ sinh môi trường, vệ sinh an
toàn thực phẩm, an ninh trật tự… Đồng
thời, Sở chỉ đạo tổ chức sắp xếp cho
các hộ kinh doanh, người bán hàng
rong, trẻ em cho thuê tấm trượt cát,
không để xảy ra nạn chèo kéo, gây rối
trật tự ở các điểm tham quan… Do đó
các điểm du lịch đều thực hiện theo giá
niêm yết, không xảy ra tình trạng bừa
bộn, tăng giá tiền "chặt chém" du
khách… Tỉnh đã công bố số điện thoại
đường dây nóng tại các điểm du lịch để
du khách phản ánh khi có sự cố xảy ra.
Dịp Tết năm nay, nhiều công ty du
lịch ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc chào
đi tour Mũi Né - Phan Thiết để đáp ứng
nhu cầu ngày càng tăng của du khách.
Do đó, lượng khách đến với Phan Thiết
du lịch tăng đột biến. Ngành du lịch Bình
Thuận tổ chức kiểm tra thường xuyên,
chấn chỉnh tình hình an ninh trật tự, môi
trường và giá cả dịch vụ, đã tạo được
ấn tượng tốt trong lòng du khách. Với
những hoạt động sôi nổi và lượng khách
đông đảo đến với Phan Thiết trong
những ngày đầu Xuân này, du lịch Bình
Thuận hi vọng đạt và vượt chỉ tiêu đề ra
trong năm 2016, phấn đấu đón 4,6 triệu
lượt khách, trong đó có 490.000 lượt
khách du lịch quốc tế với doanh thu đạt
9.000 tỷ đồng.
Quốc Việt / Văn hóa,
Thể thao và Du lịch.- 2016.- Số 1165
(ngày 18 tháng 2).- Tr.8
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