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I. CHÍNH TRỊ – KINH TẾ
BÌNH THUẬN HOÀN TẤT CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO NGÀY BẦU CỬ
ông tác tổ chức bầu cử đã được
các địa phương ở Bình Thuận triển
khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy

C

xúc cử tri vận động bầu cử tại tất cả 43
điểm tiếp xúc của ứng cử viên đại biểu
Quốc hội và tại 120 điểm tiếp xúc của ứng
cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho
ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
và Hội đồng nhân dân các cấp ở tỉnh Bình
Thuận cơ bản đã hoàn tất. Đó là khẳng
định của Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Thuận
trong hội nghị tổng kiểm tra công tác bầu
cử diễn ra vào sáng nay (17/5).

Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện
và cấp xã cũng tích cực tổ chức hội nghị
để các ứng cử viên Hội đồng nhân dân
gặp gỡ, tiếp xúc cử tri ở địa phương để
vận động bầu cử.

định.

Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Thuận tổng rà soát
công tác chuẩn bị bầu cử

Tính đến ngày 17/5, Ban thường
trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Thuận đã
hoàn thành việc tổ chức các hội nghị tiếp
__________________________________

Số lượng cử tri tỉnh Bình Thuận đến
nay là hơn 933.000 người. Các địa
phương trong tỉnh tiếp tục rà soát, cập
nhật số lượng cử tri ở các khu vực bỏ
phiếu, tập trung vào những người tạm trú
trên địa bàn làm việc ở các công trường,
nhà máy, xí nghiệp, các khu du lịch...
Công tác tổ chức bầu cử đã được
các địa phương triển khai đầy đủ, kịp thời,
đúng quy định. Theo Ủy ban bầu cử tỉnh
Bình Thuận, tình hình an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được
giữ vững, không xảy ra điểm nóng, phức
tạp.
Việt Quốc // http://vov.vn.- 2016
(ngày 17 tháng 5)

KIỂM TRA CÔNG TÁC TỔ CHỨC BẦU CỬ TẠI BÌNH THUẬN
gày 13-5, Đoàn công tác của Ủy
ban Thường vụ Quốc hội và Hội
đồng Bầu cử quốc gia do đồng chí
Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ
tịch QH, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc
gia làm trưởng đoàn, đã tiến hành giám
sát, kiểm tra công tác tổ chức bầu cử đại
biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các
cấp tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016-2021.

N

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử
tỉnh Bình Thuận, công tác chuẩn bị bầu cử
trên địa bàn tỉnh được triển khai khẩn

trương, đúng tiến độ và luật định. Tỉnh đã
thành lập ba Ban bầu cử đại biểu QH, 17
Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, 119
Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và
844 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã;
thành lập 855 khu vực bỏ phiếu, trong đó
có chín khu vực bỏ phiếu được thành lập
trong lực lượng vũ trang. Các địa phương
đã hoàn thành việc lập và niêm yết danh
sách cử tri theo đúng quy định, theo đó
toàn tỉnh có 928.807 cử tri, chiếm tỷ lệ
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76,24% dân số toàn tỉnh, trong đó có
461.971 cử tri nữ.
Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ đánh giá
cao công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh
Bình Thuận; đồng thời yêu cầu từ nay đến
ngày bầu cử, tỉnh Bình Thuận tiếp tục
quán triệt tốt Chỉ thị 51-CT/TW của Bộ
Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử trong
toàn thể cán bộ, đảng viên, các cấp, các
ngành; rà soát lại toàn bộ các bước chuẩn
bị bầu cử như hòm phiếu, danh sách cử
tri... Cùng với đó, làm tốt hơn nữa công
tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và đẩy
mạnh công tác thông tin, tuyên truyền...
Phó Chủ tịch QH chỉ đạo các lực lượng
quân đội, công an, biên phòng phối hợp
chặt chẽ, thực hiện nghiêm chế độ sẵn
sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình để
__________________________________
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tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa
phương, làm tốt công tác đăng ký tạm trú,
tạm vắng, bảo đảm tuyệt đối an ninh trật
tự cho cuộc bầu cử. Tỉnh cần chủ động
triển khai công tác phòng chống thiên tai,
phòng, chống cháy nổ, nhất là tại các địa
bàn xung yếu. Là tỉnh ven biển trong đó
có đảo Phú Quý, nơi tập trung tàu thuyền
đánh bắt thủy sản không chỉ riêng của tỉnh
mà còn của nhiều tỉnh, thành phố trong
khu vực, vì vậy Bình Thuận phải hết sức
chú ý đến ngư dân, nhất là ngư dân hành
nghề khai thác hải sản xa bờ, làm sao mọi
người dân trong độ tuổi đều được tham
gia bỏ phiếu.
// Nhân dân.- 2016.- Số 22141
(ngày 14 tháng 5).- Tr. 1-2

HIỂU NGUYỆN VỌNG CỦA CỬ TRI NHƯ CHÍNH NGƯỜI THÂN MÌNH
gày 8-5, bà Phan Thị Bình Thuận Phó Giám đốc Sở Tư pháp
TP.HCM và các ứng cử viên đại
biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV của đơn
vị bầu cử 3 tiếp tục tiếp xúc với cử tri
phường Bình Trị Đông A và phường Bình
Trị Đông B (quận Bình Tân) trong chương
trình vận động bầu cử của mình.

N

Bà Phan Thị Bình Thuận đang trao đổi với
người dân tại buổi tiếp xúc với cử tri quận Bình
Tân ngày 8-5. Ảnh: L.THOA

Trước cử tri nơi đây, bà Thuận bày
tỏ rất thấu hiểu nhiệm vụ, vai trò của một
ĐBQH - người đại diện cho ý chí, nguyện
vọng của nhân dân để chuyển tải tất cả
trăn trở, mong muốn chính đáng và hợp
pháp của bà con đến nghị trường QH và

hiện thực hóa điều đó. Bà Thuận cho hay
để thực hiện được vai trò, bà sẽ dành thời
gian để lắng nghe, tiếp xúc, gần gũi với
người dân. “Bản thân tôi và gia đình mình
cũng là những cử tri nên tôi thấu hiểu
những khó khăn, tâm tư, nguyện vọng,
bức xúc của nhân dân để kịp thời kiến
nghị lên QH” - bà Thuận nói. Bà Thuận
cũng cho hay nếu được cử tri tín nhiệm
bầu làm ĐBQH khóa XIV, bà sẽ thực hiện
vai trò giám sát của một ĐBQH đối với các
cơ quan, cá nhân, tổ chức, nhất là trong
việc thực thi, áp dụng pháp luật.
Tại hội nghị, một số ý kiến bày tỏ sự
không hài lòng về chất lượng xây dựng
luật của QH thời gian qua. Cử tri Dương
Quang Thuần (phường Bình Trị Đông A)
cho rằng có những luật các ĐBQH vừa
bấm nút thông qua, chưa đến thời gian
thực hiện đã bị nhân dân phản ứng. “Tôi
mong QH khóa XIV sắp tới không lặp lại
những vấn đề gì trong quá trình xây dựng
luật pháp để đảm bảo Nhà nước chúng ta
là Nhà nước của dân, do dân, vì dân” - cử
tri Thuần ý kiến.
Về vấn đề này, bà Thuận cũng thừa
nhận luật pháp còn nhiều chồng chéo, bất
cập. “Phải lắng nghe dân khi xây dựng
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luật, có như thế luật pháp mới đi vào cuộc
sống tốt nhất” - bà Thuận nói.

giúp tư vấn pháp luật miễn phí cho người
có hoàn cảnh khó khăn.

Ứng cử viên Phan Thị Bình Thuận
cũng hứa sẽ tập trung vào việc tuyên
truyền, phổ biến pháp luật đến dân, trợ
__________________________________

Lê Thoa - Hồng Vân //
http://plo.vn.- 2016 (ngày 9 tháng 5)

GIÁM SÁT CHẶT CHẼ TỪNG SỰ VIỆC CỬ TRI PHẢN ẢNH
gày 10-5, anh Lê Quốc Phong - bí
thư thứ nhất Trung ương Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh - có hai cuộc
tiếp xúc cử tri tại xã Hải Ninh và thị trấn
Lương Sơn, huyện Bắc Bình (Bình
Thuận).

N

Anh Lê Quốc Phong trình bày với cử tri sẽ
giám sát chặt chẽ từng sự việc cử tri phản ảnh
- Ảnh: TH.TRÍ

Những vấn đề dân sinh nóng hổi tại
địa phương được các cử tri phản ảnh
thẳng thắn với các ứng cử viên. Cử tri lưu
ý các ứng cử viên khi trúng cử phải làm
được những việc mình nói trong chương
trình hành động đề ra, tránh tình trạng nói
hay mà làm không được như nhiều đại
biểu thời trước.
Cụ thể, bà con cử tri mong muốn cơ
quan chức năng mạnh tay giải quyết vấn
nạn cờ bạc, số đề, hút chích tại địa
phương, xử lý tình trạng ô nhiễm môi
trường, vệ sinh an toàn thực phẩm xảy ra
ở nhiều nơi.
Theo bà con cử tri, những chuyện
này đã diễn ra trong thời gian dài nhưng
tình hình không được giải quyết.
Anh Lê Quốc Phong cho biết khi trở
thành đại biểu Quốc hội anh sẽ giám sát
chặt chẽ quá trình trả lời, giải quyết từng

sự việc của cơ quan chức năng về những
vấn đề bà con cử tri phản ảnh, qua đó
thúc đẩy giải quyết dứt điểm rốt ráo từng
sự việc.
Về các vấn nạn đang xảy ra tại địa
phương, anh Phong trình bày sẽ thúc đẩy
chính sách tạo mọi điều kiện phát triển
kinh tế, gắn liền với bảo vệ môi trường để
các cơ sở sản xuất tuân thủ Luật bảo vệ
môi trường. Các vấn nạn mà nhiều thanh
niên địa phương đang lâm vào, anh
Phong cũng nêu nội dung hành động hỗ
trợ việc làm cho thanh niên vùng nông
thôn, đồng bào dân tộc thiểu số.
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội
cùng tham gia tiếp xúc cử tri với anh Lê
Quốc Phong gồm ông Lê Huy Toàn - Phó
Giám đốc Đài phát thanh truyền hình Bình
Thuận, bà Bố Thị Xuân Linh - Chủ tịch Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Thuận, bà
Phan Thị Thanh Thảo - cán bộ Sở Khoa
học - công nghệ tỉnh Bình Thuận.

Ông Lê Huy Toàn cam kết sẽ phản ảnh trung
thực ý kiến của bà con cử tri trên đài truyền
hình

Ông Lê Huy Toàn - Phó Giám đốc
Đài phát thanh truyền hình tỉnh Bình
Thuận - trình bày ông luôn suy nghĩ và
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hành động vì lợi ích chính đáng của chính
người dân đã bầu cho mình.
Từ những hiểu biết qua nghiên cứu
tình hình kinh tế - xã hội của địa phương,
ông Toàn cam kết dành nhiều thời gian
đến với bà con để ghi nhận nghiêm túc ý
kiến của cử tri, đồng thời phản ảnh trung
thực các ý kiến đó với Quốc hội và giám
sát giải quyết các vấn đề cử tri kiến nghị.
“Là một nhà báo, tôi và đội ngũ
phóng viên sẽ phản ảnh đầy đủ, trung
thực những bức xúc, kiến nghị của cử tri
một cách nhanh nhất đến các cấp chính
quyền thông qua vai trò cá nhân và trên
phương tiện phát thanh truyền hình để
giải quyết kịp thời.
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Những ý kiến của cử tri nêu trong
các buổi tiếp xúc khi tôi và các đại biểu
khác trình bày trước Quốc hội sẽ được
chuyển tải nhanh nhất để bà con biết,
giám sát việc giải quyết của các cấp,
các ngành.
Tôi cũng sẽ kiến nghị với Quốc hội
có quyết sách về an sinh xã hội để cho
các tầng lớp thanh niên được thụ hưởng
về lĩnh vực nghề nghiệp và việc làm, đầu
tư đào tạo nguồn nhân lực, có những
chính sách hỗ trợ thanh niên lầm lỡ khi tái
hòa nhập cộng đồng” - ông Lê Huy Toàn
nêu phương châm hành động.
Th.Trí // http://tuoitre.vn.- 2016
(ngày 10 tháng 5)

__________________________________

TẶNG QUÀ CHO HỌC SINH NGHÈO, MẸ VN ANH HÙNG
í thư thứ nhất Trung ương Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc
Phong tặng quà cho hai mẹ VN anh
hùng và học bổng cho học sinh tiểu học
ở Bình Thuận.

B

Tại huyện Tuy Phong lân cận với
Bắc Bình, ông Lê Quốc Phong cũng đến
thăm hỏi, tặng quà cho mẹ VN anh hùng
Huỳnh Thị Lộc và hai người có công
với cách mạng là ông Hồ Văn Xin, ông
Dương Văn Huỳnh (ngụ thị trấn Liên
Hương).
Bên cạnh đó, sau buổi làm việc với
Huyện đoàn Bắc Bình về công tác tập hợp
thanh niên nông thôn, ông Lê Quốc Phong
tặng Huyện đoàn Bắc Bình bộ máy vi tính
để phục vụ công việc; đến thăm nhà các
cán bộ Đoàn có thành tích xuất sắc trong
công tác.

Ông Lê Quốc Phong tặng quà cho học sinh
Trường tiểu học Phan Điền (huyện Bắc Bình) Ảnh: TH.TRÍ

Chiều 4-5, ông Lê Quốc Phong - ủy
viên dự khuyết Trung ương Đảng, bí thư
thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh - đến thị trấn Chợ Lầu, huyện
Bắc Bình (Bình Thuận) tặng quà cho mẹ
VN anh hùng Đoàn Thị Mễ và nữ thương
binh Trịnh Thị Bông mỗi trường hợp 4
triệu đồng, là những trường hợp đang có
hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Trong ngày 4-5, ông Lê Quốc Phong
cũng đã trao 25 suất học bổng Nguyễn
Thái Bình cho các học sinh của Trường
tiểu học Phan Điền (huyện Bắc Bình),
Trường tiểu học Liên Hương 3 (huyện Tuy
Phong), mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu
đồng.
Ngoài ra, 25 suất quà tặng cũng
được ông Phong trao cho học sinh của 2
ngôi trường trên.
Thiện Trí // http://tuoitre.vn.- 2016
(ngày 4 tháng 5)
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THÚC ĐẨY THỦY LỢI, GIẢI HẠN CHO NÔNG THÔN
gày 9-5, Bí thư thứ nhất
Trung ương Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh đã có 2 cuộc tiếp
xúc cử tri tại xã Phan Rí Thành và thị
trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình (Bình
Thuận).

N

“Khi trúng cử đại biểu Quốc hội,
tôi sẽ làm điều bà con yêu cầu, thúc
đẩy đầu tư chính sách về thủy lợi, đưa
nước về giải hạn phục vụ sản xuất, đề
xuất những chính sách giải quyết việc
làm cho thanh niên nông thôn” - anh
Lê Quốc Phong khẳng định.
Anh Lê Quốc Phong nhấn mạnh
điều giúp bà con có đời sống khá giả
hơn dựa vào ứng dụng khoa học công nghệ trong canh tác, nhất là đối
với vùng nông nghiệp trồng cây thanh
long đặc thù của Bình Thuận đã được
anh Phong đưa vào chương trình hành
động của mình khi trúng cử.

Anh Lê Quốc Phong (bìa trái) trò chuyện với bí
thư Xã đoàn Phan Rí Thành. Vấn đề giải quyết
việc làm cho thanh niên nông thôn được anh
Phong đặc biệt quan tâm - Ảnh: Thiện Trí

Các ứng cử viên đại biểu Quốc
hội cùng tham gia tiếp xúc cử tri với
anh Lê Quốc Phong gồm bà Bố Thị
Xuân Linh - chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh
Bình Thuận, ông Lê Huy Toàn - phó
giám đốc Đài truyền hình Bình Thuận,
bà Phan Thị Thanh Thảo - cán bộ Sở
Khoa học - công nghệ tỉnh Bình Thuận.
Các địa phương Phan Rí Thành,
Chợ Lầu là nơi có đông người dân làm
nghề nông, điều kiện sản xuất còn
nhiều khó khăn. Bà con lên tiếng với
các ứng cử viên cần chú tâm tạo việc
làm cho người dân nông thôn, nhất là
lớp sinh viên ra trường không tìm
được việc làm, khắc phục tình trạng
học sinh bỏ học vào TP.HCM đi làm,
cải thiện đời sống, khắc phục tình
trạng hạn hán, thiếu nước kéo dài mà
họ chịu đựng hằng năm.
Anh Lê Quốc Phong chia sẻ với
đời sống của bà con trong hoàn cảnh
gặp khó khăn do nắng hạn kéo dài,
thiếu nguồn nước cho sinh hoạt, sản
xuất.

Ngoài ra, vấn đề giải quyết việc
làm cho thanh niên nông thôn được
anh Phong trình bày là “sở trường” của
mình, mà trước hết muốn làm tốt câu
chuyện này cần phải tập hợp thanh
niên, lấy thanh niên làm nòng cốt trong
sản xuất phát triển kinh tế, cũng là lực
lượng bảo vệ chủ quyền biển đảo của
Tổ quốc.
“Tôi cũng rất quan tâm đến vấn
đề vệ sinh môi trường vùng nông thôn,
chuyện an toàn vệ sinh thực phẩm
nhằm cải thiện chất lượng đời sống
của bà con. Tôi sẽ lắng nghe ý kiến
của bà con, làm việc với tâm niệm đặt
lợi ích đất nước lên trên hết, cùng với
lãnh đạo địa phương kiến nghị Chính
phủ đưa ra các chính sách hỗ trợ bà
con phát triển kinh tế, cải thiện môi
trường sống.
Tôi mong muốn được lắng nghe
mọi ý kiến của bà con, được bà con
xem như là một kênh phản ảnh thông
tin và tiếp nhận các yêu cầu của bà
con để chuyển đến cơ quan chức
năng” - anh Lê Quốc Phong bày tỏ.
Thiện Trí // http://tuoitre.vn.- 2016
(ngày 9 tháng 5)
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BÍ THƯ THỨ NHẤT T.Ư ĐOÀN THĂM QUÂN VÀ DÂN HUYỆN
ĐẢO PHÚ QUÝ
gày 16/5, trong chuyến công tác tại
huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình
Thuận), anh Lê Quốc Phong, Ủy
viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất
T.Ư Đoàn đã đến thăm tiểu đoàn công
binh Hải quân 887 (thuộc Lữ đoàn Công
binh 83, Quân chủng Hải Quân) và Thăm
Trạm ra đa 575 (thuộc Trung đoàn 451,
Vùng 4 Hải quân).

vụ bảo vệ vùng biển của Tổ quốc, anh Lê
Quốc Phong đã tặng mỗi đơn vị một ti vi.
Đến thăm Trạm ra đa 55 (Trực thuộc Sư
đoàn Phòng không 377, Quân chủng
Phòng không không quân), anh Lê Quốc
Phong cũng tặng đơn vị một bộ máy vi
tính.

Anh Lê Quốc Phong tặng quà cho học sinh tại
đảo Phú Quý.

Mạnh Thắng / Tiền phong.- 2016.Số 138 (ngày 17 tháng 5).- Tr. 2

N

Chia sẻ và động viên tinh thần của
các cán bộ chiến sĩ công tác, làm nhiệm
__________________________________

Trong ngày, anh Lê Quốc Phong
cũng đến thăm một gia đình chính sách;
thăm và tặng máy tính cho cơ quan Huyện
Đoàn Phú Quý, đồng thời gặp gỡ, động
viên các ngư dân trên huyện đảo và trao
tặng 10 máy tầm ngư (trị giá 85 triệu
đồng) cho 10 ngư dân trẻ. Anh Lê Quốc
Phong và lãnh đạo Huyện ủy Phú Quý
đến thăm cột cờ đảo Phú Quý, công trình
do T.Ư Đoàn, Hội Sinh viên VN và Ngân
hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt
Nam (BIDV) tài trợ xây dựng.

ANH LÊ QUỐC PHONG ĐẮC CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƠN VỊ 1
BÌNH THUẬN
hiều 26-5, Ủy ban bầu cử tỉnh Bình
Thuận đã có báo cáo kết quả bầu
cử HĐND các cấp và đại biểu Quốc

C
hội.

Tại đơn vị bầu cử số 1 ở tỉnh Bình
Thuận có 4 ứng cử viên để bầu ra 2 đại
biểu Quốc hội. Anh Lê Quốc Phong, Bí
thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh, đạt tỷ lệ phiếu bầu cao nhất
(66,14%).
Ứng cử viên xếp thứ 2 của đơn vị
bầu cử số 1 là bà Bố Thị Xuân Linh, chủ
tịch MTTQ tỉnh Bình Thuận, đạt tỷ lệ phiếu
bầu 61,75%.

Anh Lê Quốc Phong trúng cử đại biểu Quốc hội
khóa XIV tại đơn vị bầu cử số 1 ở Bình Thuận
với tỷ lệ phiếu bầu cao nhất - Ảnh: NG.NAM

Các ứng viên còn lại tại Bình Thuận
trúng cử đại biểu Quốc hội gồm có ông
Huỳnh Thanh Cảnh, phó bí thư thường
trực Tỉnh ủy Bình Thuận, ông Ngô Đức
Mạnh, phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại
của Quốc hội Khóa XIII, bà Nguyễn Thị
Phúc, đại biểu Quốc hội tái cử, ông
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Nguyễn Hồng Hải, phó giám đốc Sở
GTVT Bình Thuận, và ông Trần Hồng
Nguyên, ủy viên thường trực Ban chỉ đạo
cải cách tư pháp Trung ương.
Đối với đại biểu HĐND tỉnh Bình
Thuận, cử tri đã bầu đủ 54/54 đại biểu
HĐND tỉnh. Ở cấp huyện, thị xã, thành
phố trực thuộc tỉnh, đã bầu được 372/375
đại biểu (thiếu 4 đại biểu).
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Có 18 trường hợp được giới thiệu là
Huyện ủy viên, Thành ủy viên không trúng
cử. Trong đó, huyện Hàm Thuận Nam
nhiều nhất với 6 Huyện ủy viên được giới
thiệu nhưng không trúng cử.
Nguyễn Nam // http://tuoitre.vn.- 2016
(ngày 26 tháng 5)

__________________________________

ĐỒNG BÀO CHĂM BÌNH THUẬN ĐỀ CAO TRÁCH NHIỆM VỚI LÁ
PHIẾU BẦU CỬ

Đ

ồng bào Chăm ở Bình Thuận ý
thức rằng bầu cử ĐBQH và HĐND
là dịp để cử tri phát huy quyền và
nghĩa vụ công dân.
Bình Thuận là một tỉnh có đông đồng
bào Chăm. Cử tri người Chăm nơi đây
đều ý thức được trách nhiệm công dân
của mình với cuộc bầu cử Đại biểu Quốc
hội và Hội đồng Nhân dân các cấp lần
này. Ai cũng muốn lựa chọn những người
ưu tú, có đức, có tài, có ý thức trách
nhiệm, đại diện xứng đáng cho nhân dân
vào các cơ quan quyền lực cao nhất ở
Trung ương và địa phương.

lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu,
xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện
vọng của mình.
Ông Tạ Văn Thẩm ở thôn Bình
Thắng, xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình,
tỉnh Bình Thuận cho biết, ông rất vui và
hãnh diện khi có nhiều người Chăm trong
danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội
cũng như Hội đồng Nhân dân các cấp.
Ông Thẩm cho biết sẽ tìm hiểu hết
thông tin của tất cả các ứng cử viên để
lựa chọn ra những người có đức, có tài để
bầu vào cơ quan Quốc hội, Hội đồng
Nhân dân các cấp.
Qua những cuộc tiếp xúc cử tri của
các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội
đồng Nhân dân các cấp, cử tri không chỉ
được biết rõ về tiểu sử của những người
ứng cử, mà còn được trực tiếp nghe ứng
cử viên báo cáo về chương trình hành
động của họ.

Cử tri người Chăm trả lời phỏng vấn của phóng
viên VOV

Các buổi tiếp xúc cử tri của các ứng
cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại
biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2016 - 2021 ở Bình Thuận đã thu hút khá
đông bà con Chăm tham gia. Bởi bà con ý
thức rằng, đây là sự kiện chính trị quan
trọng của đất nước, là dịp để cử tri phát
huy quyền và nghĩa vụ của công dân, để

Bà Mai Thị Kiều ở thôn Ma Lâm 3,
thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc
cho rằng, trình độ của các ứng cử viên
ngày càng cao, được đào tạo bài bản, có
nhiều kinh nghiệm công tác.
Bà Kiều mong muốn những người
được lựa chọn cần quan tâm đến nguyện
vọng của người dân, quan tâm tháo gỡ
sớm những khó khăn, vướng mắc của
người dân.
Không chỉ quan tâm đến trình độ học
vấn, nghề nghiệp, chức vụ của từng ứng

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

Thông tin tư liệu Bình Thuận – Số 05 năm 2016

cử viên, cử tri đồng bào Chăm còn quan
tâm đến những ứng cử viên đã từng tham
gia ở nhiệm kỳ trước. Bởi theo nhiều cử
tri, có những vị đại biểu nói hay, phát biểu
nhiều nhưng chưa làm được nhiều. Vì vậy
mà tâm tư nguyện vọng của bà con không
đến được với các cấp có thẩm quyền liên
quan.
Ông Xích Đạt, cử tri ở thôn Thanh
Kiết, xã Phan Thanh bày tỏ, ông nhận
thức rõ quyền và trách nhiệm của cử tri.
Ông xác định sẽ bỏ phiếu cho những ứng
__________________________________
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cử viên mà ông tin tưởng họ có đức, có tài
và có đủ khả năng để phục vụ đất nước,
mang lại lợi ích cho nhân dân.
Với trách nhiệm công dân của mình,
cử tri người Chăm nói riêng và cử tri
tỉnh Bình Thuận nói chung đã sẵn sàng để
góp phần lựa chọn ra những ứng cử viên
vẹn toàn tài đức, xứng đáng là những
người đại biểu của nhân dân./.
Jasi // http://vov.vn.- 2016
(ngày 11 tháng 5)

TUYÊN DƯƠNG 38 GƯƠNG 'NGƯỜI THỢ TRẺ GIỎI’
TOÀN QUỐC
ối 19/5, tại Quảng trường
Nguyễn Tất Thành, TP Phan
Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã diễn
ra lễ trao giải thưởng “Người thợ trẻ
giỏi” toàn quốc lần thứ VII năm 2016
do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh tổ chức. Anh Lê Quốc Phong, Ủy
viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ
nhất T.Ư Đoàn đã đến dự lễ.

T

Anh Lê Quốc Phong tặng biểu trưng cho
các gương thợ trẻ giỏi.

Giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi”
được tổ chức hàng năm nhằm cổ vũ,
động viên, tôn vinh, khen thưởng
những người thợ trẻ giỏi có thành tích
xuất sắc trong lao động và công tác, có
đề tài, ý tưởng, sáng kiến, sáng tạo
được áp dụng trong thực tiễn, đồng
thời khuyến khích đoàn viên thanh niên
tích cực học tập nâng cao trình độ tay

nghề, say mê nghề nghiệp góp phần
xây dựng nguồn nhân lực trẻ có chất
lượng phục vụ sự nghiệp công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước.
Năm 2016, Trung ương Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh đã nhận được 193
hồ sơ đề cử “Người thợ trẻ giỏi” toàn
quốc lần thứ VII của 47/67 Tỉnh, Thành
đoàn và Đoàn trực thuộc. Kết quả Bình
chọn, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã
thống nhất lựa chọn và tuyên dương
38 gương “Người thợ trẻ giỏi” toàn
quốc lần thứ VII năm 2016. Qua 7 năm
tổ chức, đã có 470 đại biểu được
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
được tuyên dương và tôn vinh là
“Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc.
Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn,
anh Lê Quốc Phong biểu dương thành
tích 38 gương người thợ giỏi. Anh Lê
Quốc Phong cho rằng 38 gương người
thợ trẻ là đại diện cho hàng triệu thanh
niên công nhân, kỹ sư trên cả nước.
Có những sáng kiến kỹ thuật gắn với
thực tiễn sản xuất, làm lợi hàng tỷ
đồng cho đơn vị.
Mạnh Thắng //
http://www.tienphong.vn.- 2016
(ngày 20 tháng 5)
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DANH SÁCH 54 NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
BÌNH THUẬN
hiều 26/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh
Bình Thuận đã tổ chức cuộc họp
nghe Sở Nội vụ, cơ quan thường
trực Ủy ban Bầu cử tỉnh, báo cáo kết
quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ
2016-2021.

C

4. Ngô Minh Chính, Giám đốc Sở
VHTT& Du lịch.
5. Đỗ Văn Chung, Phó Trưởng
phòng KTXH, Văn phòng Đoàn ĐBQH
&HĐND tỉnh.
6. Phùng Hữu Cư, Bí thư Đảng ủy
khối Doanh nghiệp tỉnh.
7. Nguyễn Dân, Bí thư Huyện ủy
Tuy Phong.
8. Phan Văn Đăng, Chủ nhiệm Ủy
ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
9. Lương Tấn Đạt, Phó Chánh
Văn phòng Đoàn ĐBQH &HĐND tỉnh.
10. Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch
UBND tỉnh.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Báo Bình Thuận.

Theo đó, đã bầu đủ 54 đại biểu
HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.
Về cơ cấu, có 7 đại biểu khối Đảng,
chiếm tỉ lệ 12,97%; 8 đại biểu chuyên
trách HĐND tỉnh, chiếm 14,2%; 9 đại
biểu khối quản lý nhà nước, chiếm
16,67%; 6 đại biểu khối Mặt trận và các
đoàn thể, chiếm 11,11%; 3 đại biểu khối
lực lượng vũ trang, chiếm 5,55%, 2 đại
biểu khối cơ quan tư pháp, chiếm 3,7%;
2 đại biểu khối khoa học, trí thức, chiếm
3,7%; 4 đại biểu khối hiệp hội, nghiệp
đoàn, chiếm 7,41% và 13 đại biểu khối
huyện, thị, thành phố.

Dưới đây là danh sách 54 người
trúng cử:
1. Nguyễn Hoài Anh, Trưởng Ban
Dân vận Tỉnh ủy.
2. Nguyễn Thị Thuận Bích, Hiệu
trưởng Trường Chính trị tỉnh.
3. Huỳnh Thanh Cảnh, Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy.

11. Trương Quang Hai, Phó Chủ
tịch HĐND tỉnh.
12. Nguyễn Hồng Hải, Phó Giám
đốc Sở Giao thông vận tải.
13. Huỳnh Thị Mỹ Hạnh, Bí thư
Đảng ủy phường Phú Trinh, TP. Phan
Thiết.
14. Nguyễn Ngọc Hào, Chỉ huy
trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh.
15. Phạm Thị Minh Hiếu, Phó
Giám đốc Sở Tư pháp.
16. Nguyễn Thị Huỳnh Hoa, Phó
Chủ tịch UBND phường Mũi Né, TP
Phan Thiết.
17. Huỳnh Thị Hoa, Trưởng Ban
Pháp chế HĐND tỉnh.
18. Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh.
19. Biện Văn Hoan, Chánh án
Tòa án nhân dân tỉnh.
20. Nguyễn Phú Hoàng, Chủ tịch
Liên minh Hợp tác xã tỉnh.
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21. Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch
UBND huyện Hàm Thuận Bắc.

40. Dương Xuân Sơn, Phó Viện
trưởng Viện KSND tỉnh.

22. Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư
Tỉnh ủy.

41. Nguyễn Thị Minh Tâm, Phó
Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức
Tỉnh ủy.

23. Thanh Thị Kỷ, Phó Trưởng
ban phụ trách Ban Văn hóa, xã hội
HĐND tỉnh.
24. Hồ Thị Kim Lệ, Trưởng phòng
Chính sách nghiệp vụ, Ban Dân tộc
tỉnh.
25. Bố Thị Xuân Linh, Chủ tịch Ủy
ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
26. Trần Nguyên Lộc, Phó Chủ
tịch UBND huyện Tánh Linh.
27. Lê Hồng Lợi, Phó Bí thư
Thường trực Huyện ủy Phú Quý.
28. Lê Văn Long, Chủ tịch UBND
huyện Bắc Bình.
29. Tôn Thất Muộn, Trưởng Ban
Tổ chức Thị ủy La Gi.
30. Phan Công Ngôn, Chỉ huy
trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
31. Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

42. Đặng Văn Thái, Phó Bí thư
Thường trực Huyện ủy Hàm Thuận
Nam.
43. Nguyễn Quốc Thắng, Trưởng
phòng Pháp chế - Dân nguyện Văn
phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
44. Nguyễn Thị Toàn Thắng, Phó
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
45. Tô Thị Nguyệt Thanh, Trưởng
phòng Tổng hợp, Thông tin Văn phòng
Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
46. Trần Thị Thanh Thanh, Phó
Tổng giám đốc Công ty TNHH thương
mại và sản xuất Quản Trung.
47. Phạm Thật, Phó Giám đốc
Công an tỉnh.
48. Nguyễn Toàn Thiện, Chủ
nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận.

32. Trương Văn Nhung, Phó Chủ
tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

49. Đặng Văn Thọ (Thượng tọa
Thích Minh Nhật), Trưởng Ban Trị sự
Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình
Thuận.

33. Nguyễn Xuân Phối, Chủ tịch
Liên đoàn Lao động tỉnh.

50. Đỗ Duy Tiến, Phó Bí thư
Thường trực Huyện ủy Hàm Tân.

34. Nguyễn Hữu Phước, Phó
Giám đốc Sở NN&PTNT.

51. Lê Văn Toàn, Trưởng Ban Tổ
chức Huyện ủy Đức Linh.

35. Hồ Trung Phước, Trưởng Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy.

52. Lê Minh Tuấn (Linh mục Lê
Minh Tuấn), Giáo sĩ, Linh mục Nhà thờ
Vinh Thanh, phường Phước Lộc, thị xã
La Gi.

36. Đỗ Hữu Quy, Trưởng Ban
Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh.
37. Phạm Sơn, Phó Bí thư
Thường trực Huyện ủy Tánh Linh.
38. Lương Thanh Sơn, Phó Chủ
tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ
thuật tỉnh.
39. Nguyễn Thu Sơn, Bí thư
Thành ủy Phan Thiết.

53. Lê Nghiễm Vi, Phó Trưởng
phòng Tổng hợp Văn phòng UBND
tỉnh.
54. Lê Thị Hải Yến, Chủ tịch Hội
Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.
// http://baochinhphu.vn.- 2016
(ngày 27 tháng 5)
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LÃNH ĐẠO HỘI LHPNVN THĂM GIA ĐÌNH BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI
HẠN HÁN Ở BÌNH THUẬN
gày 12/5, đoàn cán bộ TƯ Hội
LHPN Việt Nam do đại biểu quốc
hội Nguyễn Thị Thanh Hòa,
nguyên Chủ tịch Hội LHPNVN và bà Bùi
Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN , dẫn
đầu đã đến thăm và tặng quà 20 hộ gia
đình phụ nữ nghèo, gia đình chính sách,
gia đình có phụ nữ làm chủ hộ tại 2 xã
Tân Xuân và Thắng Hải (huyện Hàm Tân,
Bình Thuận).

N

Theo Hội LHPN tỉnh Bình Thuận,
tình trạng hạn hán kéo dài trong thời gian
qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình
hình sản xuất, đời sống của người dân.
Có khoảng 108.000 phụ nữ trên địa bàn
tỉnh thiếu nước sạch sinh hoạt. Trong đó,
__________________________________

Hàm Tân là một trong những huyện bị ảnh
hưởng nặng nề nhất, khoảng 2.000 phụ
nữ thiếu nước uống, 4.000 phụ nữ thiếu
nước sinh hoạt.
Thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ
tịch Hội LHPNVN Bùi Thị Hòa chia sẽ với
những khó khăn mà người dân, hội viên
phụ nữ đang gặp phải do hạn hán kéo dài.
Phó Chủ tịch Bùi Thị Hòa mong muốn các
cấp Hội tiếp tục triển khai các hoạt động,
chương trình thiết thực để giúp đỡ, động
viên người dân, nhất là phụ nữ và trẻ em
vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
Đình Hưng / Phụ Nữ Việt Nam.- 2016.Số 58 (ngày 13 tháng 5).- Tr. 2

BÍ THƯ, CHỦ TỊCH TỈNH BÌNH THUẬN TRỰC TIẾP ĐẾN HIỆN
TRƯỜNG CHỈ ĐẠO
giờ sáng nay, 22-5, sau khi trực tiếp
đến hiện trường vụ tai nạn thị sát và
chỉ đạo khắc phục, ông Nguyễn
Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy và ông
Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh
Bình Thuận, đã đến BV Đa khoa Bình
Thuận thăm hỏi, an ủi các nạn nhân trong
vụ tai nạn.

8

Đến thời điểm hiện tại có 34 người bị
thương đang được điều trị tại đây. Số
người thiệt mạng được xác định là 12
người.
Trước mắt, bí thư Tỉnh ủy và chủ tịch
UBND tỉnh Bình Thuận đã trao tiền hỗ trợ
3 triệu đồng/người chết; 1 triệu
đồng/người bị thương.
Bước đầu cũng đã xác định xe
khách Phương Trang biển số 51B-112.24
đi từ hướng Quảng Ngãi vào TP.HCM đã
tông nhau với xe khách 38N-5577 chạy
chiều ngược lại hướng TP.HCM - Phan
Thiết. Cú tông quá mạnh khiến cả hai xe
quay vòng chắn hết mặt đường và bốc
cháy, cùng lúc xe tải 86C-053.88 vừa
chạy tới cũng tông vào và bén lửa bốc
cháy.

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đến bệnh viện để
thăm hỏi, chia sẻ cùng các nạn nhân vụ tai nạn
thảm khốc. Ảnh: PN

Hai xe khách bị thiêu rụi chỉ còn trơ
khung, lực lượng chức năng phải dùng
nước tẩy rửa mới đọc được hai biển số.
Riêng xe tải bị cháy toàn bộ phần đầu ca
bin xe.
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Điều đặc biệt trong vụ tai nạn này là
khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều
tra phát hiện một chiếc mô tô biển số
76X3-7800 nằm kẹt dưới bánh sau xe
khách Phương Trang và một thi thể đã
cháy đen không thể nhận ra. Nhiều khả
năng trước khi đối đầu với xe khách chạy
ngược chiều, xe khách Phương Trang đã
va chạm với xe máy.
__________________________________
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Được biết đoạn đường xảy ra tai nạn
là một trong số rất ít đoạn đường không
có dải phân cách của tuyến đường
TP.HCM - Phan Thiết.
Phương Nam // http://plo.vn.- 2016
(ngày 22 tháng 5)

KHẨN TRƯƠNG ĐIỀU TRA, LÀM RÕ VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG
LÀM 12 NGƯỜI CHẾT Ở BÌNH THUẬN
hó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban
ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình
yêu cầu tỉnh Bình Thuận tập trung
mọi nguồn lực, nhân vật lực để kịp thời
cứu chữa các bệnh nhân trong vụ TNGT
đặc biệt nghiêm trọng, làm 12 người chết
xảy ra trên địa bàn tỉnh vào sáng nay.

P

Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, vào
lúc 4h15 ngày 22/5 tại Km 1730+300,
quốc lộ 1A thuộc huyện Hàm Thuận Nam,
tỉnh Bình Thuận xảy ra vụ TNGT đặc biệt
nghiêm trọng giữa 2 xe khách giường
nằm.

Hiện trường vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng
làm 12 người chết tại Bình Thuận

Xe khách mang BKS soát 38N 5577 chạy hướng Hà Nội - TP. HCM và xe
khách BKS 51B-112.24 chạy hướng
ngược lại. Hậu quả làm 12 người chết, 21
người bị thương. Hiện tại, các nạn nhân bị

thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh
viện.
Ngay sau khi nhận được thông tin về
vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Trương Hoà
Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã
gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn
nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các
nạn nhân bị thương, biểu dương lãnh đạo
Ban ATGT tỉnh, Công an tỉnh Bình Thuận
đã khẩn trương có mặt kịp thời để bước
đầu xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn,
chỉ đạo đưa các nạn nhân bị thương đi
cấp cứu;
Phó Thủ tướng cũng phân công
đồng chí Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy
ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng
xuống hiện trường trực tiếp phối hợp với
Ban ATGT, các cơ quan chức năng của
tỉnh Bình Thuận chỉ đạo xử lý, khắc phục
hậu quả vụ tai nạn; đồng thời đề nghị các
Bộ Công an, GTVT, Y tế và UBND tỉnh
Bình Thuận phối hợp chỉ đạo, tập trung
lực lượng y bác sĩ, thuốc men, thiết bị y tế
để cứu chữa nạn nhân bị thương đồng
thời tạo điều kiện thuận lợi để gia đình
tiếp cận nạn nhân tử vong để làm các thủ
tục và tang lễ theo truyền thống văn hóa;
tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia
đình các nạn nhân tử vong và các nạn
nhân bị thương.
Lực lượng công an tỉnh Bình Thuận
khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân
vụ tai nạn, xử lý nghiêm theo quy định của
pháp luật đối với tổ chức, cá nhân gây ra
vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng này.
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"Đặc biệt là trách nhiệm liên đới của
chủ phương tiện và chủ doanh nghiệp vận
tải, xử lý nghiêm theo quy định của pháp
luật; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm
soát, xử lý nghiêm vi phạm trên các tuyến
quốc lộ, tập trung vào các hành vi: chạy
quá tốc độ quy định, chạy sai làn đường,
__________________________________

- 15 -

phần đường, chở quá số người quy định,
phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ
thuật", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Ngân Tuyền //
http://anninhthudo.vn.- 2016
(ngày 22 tháng 5)

BÍ THƯ TỈNH ỦY BÌNH THUẬN NÓI VỀ TP.HCM
áo Giao thông nêu ý kiến đánh giá
của Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận và
Bí thư Tỉnh ủy Long An về ảnh
hưởng của TP.HCM đến sự phát triển của
các tỉnh thành phía Nam.

B

thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của
các tỉnh phía Nam. Còn Bình Thuận có vị
trí địa lý thuận lợi, cách TP.HCM 192 km,
là cửa ngõ giao lưu về kinh tế, văn hóa,
chính trị và xã hội giữa TP.HCM và các
tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ; có nguồn
tài nguyên phong phú và đa dạng, đặc
biệt là tài nguyên về du lịch, cảnh quan tự
nhiên.

Một góc TP.HCM

TP. HCM rất quan trọng trong sự
phát triển của Bình Thuận
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận
đánh giá, trong năm 5 năm qua, tỉnh đã
đầu tư xây dựng, nâng cấp đưa vào sử
dụng hơn nhiều công trình giao thông.
Nhờ đó Bình Thuận cơ bản hoàn thành và
đưa vào khai thác công trình mở rộng như
nâng cấp QL 1. Đặc biệt là đường cao tốc
TP.HCM – Long Thành- Dầu Giây đưa
vào hoạt động có ý nghĩa rất lớn đối với
sự phát triển chung của tỉnh Bình Thuận
và TP. HCM. Rút ngắn thời gian, chi phí
và tạo mối giao thương tiện ích hơn giữa
Bình Thuận với TP.HCM. Việc này đã mở
ra năng lực cạnh tranh mới để thu hút đầu
tư, tạo động lực cho sự phát triển chung.
Ông Hùng nhận định, TP. HCM là
trung tâm kinh tế, tài chính, văn hoá, khoa
học kỹ thuật lớn của cả nước, là đầu tàu

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bình
Thuận.

Do vậy giữa TP.HCM - Bình Thuận
vốn đã có sự liên kết khá toàn diện và
chặt chẽ. Qua 11 năm (2005 – 2016) thực
hiện Chương trình hợp tác phát triển kinh
tế - xã hội giữa TP.HCM- Bình Thuận đã
đạt được những kết quả tiến bộ. Đến nay
Bình Thuận đã tạo điều kiện thuận lợi cho
144 dự án của các doanh nghiệp TP HCM
đầu tư ở Bình Thuận, với tổng số vốn
đăng ký đạt trên 20.000 tỷ đồng. Bên cạnh
đó, TP HCM cũng đã tạo điều kiện hỗ trợ
cho tỉnh Bình Thuận được nhiều nội dung
quan trọng, nhất là trong lĩnh vực giáo dục
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- đào tạo, y tế, thương mại - dịch vụ, khoa
học – công nghệ và thực hiện các chính
sách an sinh xã hội… “Tôi tin tưởng rằng,
những sự thay đổi lớn về kết cấu hạ tầng
giao thông sẽ là nhân tố quan trọng giúp
Bình Thuận TP.HCM gần nhau hơn và sẽ
__________________________________
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cùng nhau phát triển mạnh hơn...”, ông
Hùng nói.
Danh Lư - Hải Đường //
http://www.baogiaothong.vn.- 2016
(ngày 2 tháng 5)

HÀNH TRÌNH “TỔ QUỐC, BIỂN ĐẢO - TỰ HÀO VIỆT NAM”
rong các ngày từ 23 đến 27-5-2016,
Tổng cục Cảnh sát phối hợp với một
số đơn vị tổ chức đợt sinh hoạt
chính trị và hoạt động xã hội từ thiện tại
huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.

T

Chương trình với nhiều nội dung
như xây dựng công trình khẳng định chủ
quyền biển đảo Tổ quốc, khám chữa bệnh
và cấp phát thuốc miễn phí cho dân
nghèo, tặng quà cho các lực lượng vũ
trang, nhân dân, học sinh trên đảo, xây
dựng công trình sinh hoạt văn hóa tặng
Công an huyện Phú Qúy, giao lưu văn
hóa, văn nghệ, thể thao…

Tàu Cảnh sát biển 8001 chuẩn bị hành trình ra
đảo Phú Quý.

Các đồng chí lãnh đạo Tổng Cục Cảnh sát, BTL
Cảnh sát biển Vùng 3 cùng CBCS làm lễ tưởng
niệm liệt sỹ hy sinh vì chủ quyền Biển Đảo.

Tối 23-5, trên tàu Cảnh sát Biển
8001, đoàn đã tổ chức đêm giao lưu văn
nghệ. Các đồng chí Trung tướng, Anh
hùng Phan Văn Vĩnh, Tổng Cục trưởng
Tổng cục Cảnh sát trưởng đoàn, Trung
tướng Nguyễn Công Sơn, Phó Tổng Cục
trưởng, Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng,
Phó Tổng Cục trưởng cùng các đồng lãnh
đạo các Cục nghiệp vụ Cảnh sát đã tay
trong tay nhau hát vang những bài ca
truyền thống và hát về biển đảo thiêng
liêng của Tổ quốc cùng có sự góp mặt
của NSƯT Nhạc sĩ Thế Hiển và các ca
sĩ…

Vận chuyển hàng vào cảng Phú Qúy sáng 24-5.

Vượt qua hơn 120 hải lý, 7h sáng
24-5, Tàu Cảnh sát Biển 8001 đã đưa
đoàn CBCS Tổng cục Cảnh sát đến khu
vực neo đậu ngoài cảng Phú Qúy. Đoàn
công tác của Tổng cục Cảnh sát đã tổ
chức nghi lễ dâng hương để tưởng nhớ
những anh hùng, liệt sĩ, các chiến sĩ Hải
quân nhân dân, Cảnh sát Biển, Bộ đội
Biên phòng đã hy sinh vì sự nghiệp bảo
vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền thiêng
liêng biển đảo Tổ quốc. Đến 11h20 tàu
cập cảng Phú Qúy an toàn.
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Trung tướng, Anh hùng Phan Văn Vĩnh, Tổng
Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an)
tặng quà cho các lực lượng vũ trang trên đảo
Phú Quý, Bình Thuận

Chiều 24-5, đoàn công tác đã tổ
chức dâng hương tại Bia tưởng niệm liệt
sỹ của huyện đảo Phú Qúy và tổ chức lễ
trao tặng quà cho dân nghèo, học sinh
nghèo hiếu học và các đơn vị lực lượng
vũ trang trên đảo.

Công an Phú Qúy và các lực lượng vũ trang
đón nhận hàng hóa, quà tặng và đoàn công tác
Tổng Cục Cảnh sát, Bộ Công an

Tối nay, chương trình giao lưu văn
nghệ mang tên “Tổ quốc, Biển Đảo - Tự
hào Việt Nam 2016 sẽ diễn ra tại Quảng
trường trung tâm huyện Phú Quý.
Hoàng Châu // http://cand.com.vn.2016 (ngày 24 tháng 5)
_________________________________

CÔNG AN TỈNH BÌNH THUẬN TỔ CHỨC LỄ BÁO CÔNG DÂNG BÁC
áng ngày 18-5, tại Bảo tàng Hồ Chí
Minh, chi nhánh Bình Thuận, Công an
tỉnh Bình Thuận long trọng tổ chức lễ báo
công dâng Bác nhân kỷ niệm 126 năm Ngày
sinh của Chủ tịch hồ Chí Minh (19/5/1890 19/5/2016).

S

Đến dự có đồng chí Dương Văn An,
Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, lãnh đạo
Công an tỉnh và đông đảo cán bộ, chiến sỹ
Công an.

Đại tá Đào Ngọc Nghĩa, Phó giám đốc
Công an tỉnh đã báo cáo những kết quả đạt
được của lực lượng Công an Bình Thuận
trong thời gian qua.
Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Bình
Thuận đã tặng Giấy khen cho 55 tập thể, 75
cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực
hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Công an và Chỉ thị
số 43 của Tỉnh ủy Bình Thuận về đẩy mạnh
phong trào “ Công an nhân dân học tập,
thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và tặng Giấy
khen cho 54 tập thể, 72 cá nhân có thành
tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 03
của Bộ Chính trị về “ tiếp tục đẩy mạnh việc
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh”.
Bích Thuận // http://cand.com.vn.- 2016
(ngày 18 tháng 5)
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LÃNH ĐẠO BỘ CÔNG AN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC TẠI CÔNG AN
TỈNH BÌNH THUẬN
hiều 23-5, Đoàn công tác của Bộ
Công an do Trung tướng Bùi Văn
Thành, Thứ trưởng Bộ Công an
dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác 6 tháng
đầu năm 2016 tại Công an tỉnh Bình
Thuận. Dự buổi làm việc có ông Lương
Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình
Thuận.

C

Thứ trưởng Bùi Văn Thành tại buổi làm việc với
Công an Bình Thuận.

Từ đầu năm 2016 đến nay, Đảng ủy,
Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo
triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu
quả các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của
Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo
Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, UBND
__________________________________

tỉnh về nhiệm vụ công tác Công an; công
tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ
ANTQ được củng cố, tăng cường, đảm
bảo giữ vững ANCT và TTATXH tại địa
phương.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ
trưởng Bùi Văn Thành đánh giá cao
những kết quả của Công an tỉnh Bình
Thuận trong đảm bảo tốt ANTT trên địa
bàn tỉnh thời gian qua.
Thứ trưởng Bùi Văn Thành yêu cầu,
thời gian tới, Công an tỉnh Bình Thuận cần
tập trung nắm, phân tích tình hình, kịp thời
tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa
phương, phối hợp với các lực lượng chức
năng địa phương làm tốt công tác phòng
ngừa, đấu tranh với các hoạt động chống
phá của các thế lực thù địch, giải quyết tốt
các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ
sở; tiếp tục đấu tranh phòng chống tội
phạm...
B.Thuận – H.Phương /
Công an nhân dân.- 2016.- Số 3954
(ngày 24 tháng 5).- Tr. 3

BĐBP BÌNH THUẬN PHỐI HỢP KHÁM BỆNH CHO NGƯỜI NGHÈO
sách, hộ nghèo tại thôn Văn Kê, xã Tân
Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình
Thuận.

Tổ chức khám bệnh cho bà con. Ảnh: Đình Phú

iên Phòng - Ngày 16-5, Bộ Chỉ huy
BĐBP Bình Thuận phối hợp với Hội
chữ thập đỏ tỉnh tổ chức khám bệnh, cấp
thuốc và tặng quà cho các gia đình chính

B

Tại đây, 18 y, bác sỹ, dược sỹ của
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Hội chữ thập đỏ
tổ chức khám bệnh cho bà con. Qua thăm
khám, đa số người dân, nhất là các đối
tượng người cao tuổi mắc các bệnh lý về
mắt, tim mạch, huyết áp, đường ruột; một
số người mắc bệnh về khớp, đau thần
kinh tọa, vôi hóa cột sống, gây khó khăn
trong vận động. Các bác sỹ đã tận tình
thăm khám, kê đơn, cấp thuốc, đồng thời
tư vấn, hướng dẫn bà con cách tự chăm
sóc sức khỏe cho bản thân. Một số trường
hợp được các bác sỹ khuyên nên đến các
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cơ sở y tế chuyên khoa để được khám và
điều trị kỹ hơn.
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để xin được khám. Tất cả đều được các y,
bác sỹ thăm, khám nhiệt tình, chu đáo.
Cũng trong dịp này, đoàn đã tặng
các đối tượng chính sách, gia đình khó
khăn, người già neo đơn 50 phần quà là
những sản phẩm phục vụ thiết yếu trong
cuộc sống của bà con.
Những việc làm ý nghĩa của các y,
bác sỹ BĐBP và Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã
để lại những hình ảnh tốt đẹp trong lòng
người dân thôn Văn Kê, tô thắm thêm
phẩm chất cao quý “Lương y như từ mẫu”
và người “Thầy thuốc quân hàm xanh”.

Đại tá Võ Văn Cẩn, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh và
lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ trao quà cho các đối
tượng chính sách thôn Văn Kê. Ảnh: Đình Phú

Đình Phú //
http://www.bienphong.com.vn.- 2016
(ngày 17 tháng 5)

Ngoài 200 người trong thôn được
mời đến khám theo chương trình, nhiều
người dân ở thôn lân cận biết tin cũng đến
__________________________________

BÌNH THUẬN CÓ CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN MỚI
hiều 4-5 tại TAND tỉnh Bình Thuận,
TAND tối cao công bố quyết định
bổ nhiệm ông Biện Văn Hoan (phó
chánh án TAND tỉnh Bình Thuận) làm
chánh án TAND tỉnh Bình Thuận.

C

Quang (nguyên chánh án TAND tỉnh Bình
Thuận) đang được cho nghỉ việc để chờ
ngày nghỉ hưu bắt đầu từ 31-12-2016.
Một vị cán bộ có chức trách của
TAND tỉnh Bình Thuận trao đổi với Tuổi
Trẻ đây là sự việc chưa có tiền lệ tại
TAND tỉnh Bình Thuận, khi một vị chánh
án (là ông Nguyễn Ngọc Quang) được
cho nghỉ chờ ngày về hưu và được TAND
tối cao thay thế bằng một vị phó chánh án.
Quyết định bổ nhiệm ông Biện Văn
Hoan giữ chức vụ chánh án TAND tỉnh
Bình Thuận được Chánh án TAND tối cao
Nguyễn Hòa Bình ký sáng 4-5.

Ông Biện Văn Hoan được bổ nhiệm làm chánh
án TAND tỉnh Bình Thuận - Ảnh: NG.NAM

TAND tối cao cũng công bố quyết
định bổ nhiệm ông Bích Văn Nhiên (thẩm
phán trung cấp, chánh án TAND huyện
Tuy Phong, Bình Thuận) làm phó chánh
án TAND tỉnh Bình Thuận.
Nguồn tin của Tuổi Trẻ từ TAND tỉnh
Bình Thuận cho biết ông Nguyễn Ngọc

Tại buổi công bố quyết định nhân sự
mới cho TAND tỉnh Bình Thuận, Chánh án
TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu
với các cơ quan tố tụng Bình Thuận cần
chú trọng việc điều tra, truy tố, xét xử
đúng người đúng tội, không để xảy ra án
oan sai.
Trước đó sáng cùng ngày, đoàn
công tác liên ngành gồm Cục Bồi thường
Nhà nước, Viện KSND, TAND tỉnh Bình
Thuận họp xem xét các nội dung yêu cầu
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bồi thường của ông Huỳnh Văn Nén (ngụ
thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân).
Ông Nén yêu cầu bồi thường 18 tỉ
đồng trong 2 vụ án mà ông Nén bị cáo
buộc giết bà Dương Thị Mỹ (năm 1993,
còn gọi là vụ án vườn điều) và vụ bà Lê
Thị Bông (năm 1998).
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Đến nay, TAND tỉnh Bình Thuận
chấp thuận bồi thường 15 năm 5 tháng 5
ngày ông Nén bị bắt oan. Đối với khung
hình phạt 2 năm tù về tội cố ý hủy hoại tài
sản, hiện ông Nén đang đề nghị Viện
KSND tối cao giám đốc thẩm.
Nguyễn Nam // http://tuoitre.vn.- 2016
(ngày 4 tháng 5)
_________________________________

BÌNH THUẬN ĐỀ XUẤT NHIỀU GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG HẠN
ại kỳ họp thứ 13, khóa IX, Hội đồng
Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã đề xuất
nhiều giải pháp chống hạn trước mắt cũng
như khẩn cấp hỗ trợ người dân đang thiếu
nước sinh hoạt.

T

Hạn hán đang tác động tiêu cực tới cuộc sống
của người dân Bình Thuận. Ảnh: Trọng Đạt –
TTXVN

Tại kỳ họp thứ 13, khóa IX - kỳ họp
cuối cùng của nhiệm kỳ 2011-2016,
HĐND tỉnh Bình Thuận đã đề ra các
nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Trong
đó, ưu tiên hàng đầu là triển khai giải
pháp phòng chống hạn, cấp nước cho
người dân, sử dụng nguồn nước hiệu quả
để bố trí sản xuất vụ hè thu...
Theo báo cáo, đến ngày 27/4, lượng
nước tích trữ trong các hệ thống công
trình thủy lợi trên toàn tỉnh chỉ còn khoảng
37 triệu m3/216 triệu m3, chỉ đạt khoảng
18% dung tích thiết kế. Tổng diện tích cây
trồng bị thiệt hại trên toàn tỉnh là 4.425 ha,
trong đó có 1.786 ha bị thiệt hại nặng.
Toàn tỉnh hiện có 131.392 người
thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Trong số
42 công trình cấp nước trên địa bàn hiện

chỉ có 2 công trình duy trì năng lực cấp
nước theo dung tích thiết kế; 3 công trình
ngưng hoạt động và 37 công trình không
duy trì hoạt động thường xuyên do thiếu
nước. Lượng nước bị thiếu hụt nghiêm
trọng trong mùa khô đã ảnh hưởng rất lớn
đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất nông
nghiệp của người dân.
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
đã đề xuất nhiều giải pháp chống hạn
trước mắt cũng như khẩn cấp hỗ trợ
người dân đang thiếu nước sinh hoạt. Đó
là các cấp, các ngành khẩn trương cấp
tạm ứng ngân sách hỗ trợ người dân mua
nước sinh hoạt phục vụ khoan, đào giếng
mới, mua bồn chứa nước; duy trì việc
chuyên chở nước cung cấp cho người
dân vùng khô hạn nặng; khẩn trương kéo
đường ống từ công trình Hệ thống nước
thị xã La Gi để cung cấp nước cho nhân
dân các xã Tân Thắng, Sơn Mỹ, Thắng
Hải (huyện Hàm Tân); nhanh chóng rà
soát các hộ có nguy cơ thiếu đói, nhất là
các hộ nghèo để kịp thời hỗ trợ lương
thực, không để người dân thiếu đói...
Hội đồng nhân dân tỉnh cũng thông
qua các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao
hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch; liên
kết với các tỉnh, thành trong khu vực để
khai thác thế mạnh du lịch địa phương;
thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2016-2021.
Những tháng đầu năm 2016, các
cấp, các ngành tỉnh Bình Thuận đã tập
trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai linh hoạt
các giải pháp tổ chức điều hành đạt kết
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quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, nổi
bật là trên lĩnh vực công nghiệp đạt 4.885
tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ 2015.
Phát triển thủy sản tiếp tục tăng mạnh.
UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách đăng
ký đóng mới, nâng cấp 158 tàu cá, tăng
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thêm 11 chiếc so với đầu năm. Doanh thu
du lịch đạt 2.360 tỷ đồng, tăng hơn 14%
so với cùng kỳ…/.
Nguyễn Thanh // http://bnews.vn.- 2016
(ngày 1 tháng 5)
__________________________________

NHANH CHÓNG HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH CHỐNG HẠN
BND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo phải
triển khai ngay việc khảo sát thiết
kế thi công các công trình cấp
nước để đảm bảo cấp nước cho các địa
phương trong mùa khô năm 2016.

U

Nhà máy nước Tân Thắng (huyện Hàm Tân,
tỉnh Bình Thuận) đã ngưng hoạt động từ ngày
25/2. (Ảnh: VOV)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chỉ
đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn tỉnh phối hợp với các đơn vị liên
__________________________________

quan khẩn trương rà soát, xác định nguồn
vốn đầu tư các hạng mục công trình cấp
nước sinh hoạt; đồng thời triển khai ngay
các công trình cấp nước, đáp ứng kịp thời
nguồn nước sinh hoạt nhằm tránh gây
nguy hại trực tiếp đến sức khỏe của nhân
dân; đặc biệt gấp rút hoàn thành các công
trình chống hạn tại huyện Hàm Tân, khu
vực được xem là tâm hạn của tỉnh
Tính đến thời điểm này, lượng nước
tích trữ trong các hồ chứa thủy lợi trên
toàn tỉnh Bình Thuận chỉ còn khoảng 37
triệu m3, đạt khoảng 18% dung tích thiết
kế. Trong số 42 công trình cấp nước hiện
có, chỉ còn 2 công trình duy trì năng lực
cấp nước theo dung tích thiết kế. Điều này
khiến cho hơn 131.000 người bị thiếu
nước sinh hoạt nghiêm trọng.
Văn Giang - Huỳnh Danh //
http://vtv.vn.- 2016 (ngày 8 tháng 5)

BÌNH THUẬN TẬP TRUNG CHĂM LO ĐỜI SỐNG CNVCLĐ
gày 8/5, LĐLĐ tỉnh Bình Thuận tổ chức
lễ kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao
động 1/5 và phát động tháng công
nhân năm 2016, với sự tham gia của 300 đại
biểu đại diện một số sở, ban, ngành, đoàn thể
tỉnh và CNLĐ. Tại buổi lễ, LĐLĐ tỉnh Bình
Thuận trao tặng 120 suất quà (500.000đ/suất)
cho 120 CN có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng
5 căn nhà "Mái ấm công đoàn" (30 triệu
đồng/căn) cho 5 công nhân chưa có nhà ở và
50 suất học bổng (500.000đ/suất) cho các
cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi là con
của CNLĐ nghèo. Ông Nguyễn Xuân Phối Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Thuận cho biết:
Tháng công nhân năm 2016, các cấp công

N

đoàn tỉnh Bình Thuận tập trung vì mục tiêu
phát triển doanh nghiệp theo hướng bền
vững, nâng cao đời sống, môi trường làm việc
của CN; tổ chức, phát động phong trào thi đua
"Lao động giỏi, lao động sáng tạo", phong trào
"Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh
lao động"; phong trào "giỏi việc nước, đảm
việc nhà" trong nữ CNVCLĐ. Đồng thời quan
tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách bảo
đảm quyền lợi cho NLĐ, trong đó chú trọng
việc tham gia đóng BHXH, BHYT, BH thất
nghiệp và an toàn vệ sinh lao động; tổ chức
thương lượng ký kết TƯLĐTT…
Hoàng Sinh / Lao động.- 2016.- Số 105
(ngày 9 tháng 5).- Tr. 5
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KHÁT VỌNG XÓA NGHÈO Ở ĐÔNG TIẾN

Đ

ông Tiến là xã vùng cao, vùng
thuần đồng bào DTTS của huyện
Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình
Thuận. Ở đây chủ yếu là đồng bào K’
Ho sinh sống. Toàn xã có 299 hộ với
1.147 khẩu. Khát vọng xóa nghèo ở
Đông Tiến.
Đông Tiến là xã vùng cao, vùng
thuần đồng bào DTTS của huyện Hàm
Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Ở đây chủ
yếu là đồng bào K’ Ho sinh sống. Toàn
xã có 299 hộ với 1.147 khẩu. Những
năm gần đây cuộc sống của đồng bào K’
Ho xã Đông Tiến đã có sự đổi thay tích
cực. Các chính sách hỗ trợ của Đảng và
Nhà nước, sự chăm lo của cấp uỷ, chính
quyền địa phương, trong nhiều năm đã
thôi thúc Đông Tiến luôn khát vọng về
cuộc sống ấm no, không còn hộ nghèo
là động lực chính mang lại sự đổi thay.
Năm 2000, người dân trong thôn đã
mạnh dạn trồng hơn 2 ha cây lúa nước,
đến năm 2015, Đông Tiến đã trồng 45,2
ha lúa nước, cây bắp lai 490 ha. Nhờ
mở rộng diên tích cây lúa nước, bắp lai
nên năm 2007 Đông Tiến đã tự túc
được lương thực tại chỗ không phải nhờ
vào nhà nước.
Do hợp với thổ nhưỡng và được
chăm sóc cẩn thận nên cây lúa nước,
bắp lai của bà con nông dân ở đây phát
triển rất tốt, năng suất bình quân lúa
nước 48 tạ/ha (có vụ đạt 53 tạ/ha). Năng
suất bình quân cây bắp lai 55 tạ/ha (có
khu vực đạt 65 – 70tạ/ha). Ông K’ Văn
Góa, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Tiến
cho biết: “Từ những ngày đầu năm
2000, người dân trong xã Đông Tiến đã
được khuyến nông tỉnh tập huấn kỹ
thuật trồng cây lúa nước, cây bắp lai.
Một số hộ dân tiếp thu kỹ thuật nên
mạnh dạn trồng lúa nước, bắp lai cho
hiệu quả kinh tế rất cao, từ đó đồng bào
cả xã làm theo. Hàng năm diện tích cây
lúa nước cứ tăng dần lên. Nếu có đầu ra
ổn định thì cây lúa nước, bắp lai sẽ thật

sự là hướng giảm nghèo hiệu quả cho
bà con trong xã. Cũng từ đây, đồng bào
nuôi khát vọng về cuộc sống ấm no, xã
không còn hộ nghèo. Không chỉ phát
triển trên lĩnh vực trồng trọt, người dân
Đông Tiến còn phát triển chăn nuôi, toàn
xã đã đẩy mạnh phong trào phát triển
gia súc gia cầm. Hiện chăn nuôi phát
triển tốt do làm tốt công tác tiêm phòng
cho đàn gia súc nên không có dịch bệnh
xảy ra.
Tổng đàn gia súc của Đông Tiến
hiện có 1.890 con, trong đó đàn bò có
836 con, đàn dê có 425 con và đàn heo
có 629 con. Trong chăn nuôi, đồng bào
luôn nhận được sự hỗ trợ về thú y, cùng
tinh thần trách nhiệm cao của mỗi người
dân. Năm 2000, được sự vận động của
chính quyền địa phương, 50 hộ dân
trong xã đã tham gia lớp tập huấn chăn
nuôi làm chuồng trại cho gia súc. Từ
những kiến thức đã học, thay vì thả rông
gia súc như trước đây, người dân Đông
Tiến đã làm chuồng nuôi nhốt bò, dê.
Cũng nhờ có chuồng nuôi gia súc nên
đồng bào sử dụng lượng phân hữu cơ
bón cho lúa, bắp không chỉ tiết kiệm chi
phí sản xuất, giảm ô nhiễm môi trường
mà việc làm này cho thấy sự thay đổi về
nhận thức, tập quán sản xuất của đồng
bào vùng cao.
Ông K’văn Gòn, Bí thư Đảng ủy xã
Đông Tiến cho biết: “Những năm trước
do trở ngại về giao thông, nhận thức của
người dân hạn chế, lại luôn trông chờ, ỷ
lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước nên tỷ lệ
hộ nghèo của xã rất cao. Tuy nhiên,
những năm gần đây, người dân trong xã
đã tích cực lao động sản xuất, mạnh dạn
áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa cây
trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào
sản xuất.
Nhờ vậy số hộ nghèo từ 52 hộ vào
năm 2013, năm 2014, 2015 giảm xuống
còn 29 hộ trên tổng số 299 hộ, chiếm
9,6%. Kết quả này có được là nhờ vào
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công tác tuyên truyền, vận động làm
thay đổi nhận thức của đồng bào, các
ban ngành, đoàn thể của xã”. Nhờ
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng kỹ
thuật trồng lúa nước đạt năng suất cao
nên đời sống của đồng bào Đông Tiến
ngày càng đổi thay. Đến nay 100% hộ
đồng bào sử dụng điện, 85% hộ có ti vi,
88% hộ có xe máy đi lại. Hộ có mức thu
nhập trung bình khá chiếm 49% và hộ
nghèo còn 9,6%. Kinh tế phát triển, đời
sống ổn định đã tạo cho văn hóa - xã hội
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Đông Tiến có nhiều chuyển biến. Từ
năm 2010 đến nay xã Đông Tiến giữ
vững chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học
đúng độ tuổi giữ chuẩn phổ cập giáo dục
THCS. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng
giảm còn 8% vào năm 2015. Tin tưởng
chắc chắn rằng, tương lai không xa,
Đông Tiến sẽ thực hiện được khát vọng
xóa nghèo
Đỗ Khắc Thể //
http://nongnghiep.vn.- 2016
(ngày 29 tháng 5)

__________________________________

NHỮNG CHUYẾN XE NƯỚC NGHĨA TÌNH CỦA HẢI QUÂN TRÊN
VÙNG HẠN HÁN
hững ngày này, cán bộ, chiến sĩ Lữ
đoàn 681, Vùng 2 Hải quân tiếp tục
đem nước sạch giúp đỡ người dân
vùng hạn hán ở tỉnh Bình Thuận.

N

Xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân là nơi
thiếu nước nghiêm trọng. Đa số các hộ
dân sử dụng nước sinh hoạt từ các giếng
đào. Nhưng 3 tháng nay, các giếng đào
cũng đã cạn khô, người dân phải đi xa xin
hoặc mua từng can nước về dùng, khó
khăn chồng chất. 3 ngày nay, người dân ở
đây vui mừng khi được các chiến sĩ Hải
quân chở nước đến tận nơi, cấp miễn phí.

Hơn 250 hộ dân thôn 5, xã Tân Phúc thiếu
nước trầm trọng. Họ vui mừng vì có sự hỗ trợ
của Hải quân.

Bà Trần Thị Tuyết, người dân thôn 5,
xã Tân Phúc nói: “Có phái đoàn của Hải
quân về ủng hộ nước quá là mừng.
Chúng tôi cảm ơn đoàn Hải quân rất

nhiều. Các cán bộ, chiến sĩ rất nhiệt tình
cho nước mấy ngày nay. Mừng vì yên tâm
có đủ nước uống rồi”.
Lữ đoàn 681 Hải quân đã điều động
hai xe chữa cháy, một xe vận tải cùng 10
cán bộ, chiến sĩ chuyên làm nhiệm vụ
cung cấp nước sạch cho người dân.
Nước sạch được lấy ở Trạm tăng áp của
nhà máy nước La Gi, cách thôn 5, xã Tân
Phúc đến 50 cây số. Hai xe làm việc liên
tục, mỗi ngày chở được 10 chuyến phục
vụ người dân. Thượng tá Vũ Văn Lượng,
Phó Chính ủy Lữ đoàn 681, Vùng 2 Hải
quân cho biết: “Cán bộ chiến sĩ tổ dân vận
của Lữ đoàn cấp được cho bà con nhân
dân 50 khối nước một ngày cho 250 hộ
dân ở xã Tân Phúc. Đây là cố gắng rất
lớn, cũng là chia sẻ của đơn vị đối với bà
con nhân dân trong lúc hạn hán, khó
khăn”.
Trong dịp đến vùng hạn cấp nước,
Lữ đoàn 681 Hải quân còn đến thăm và
tặng quà cho các gia đình chính sách,
những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
tại địa phương. Trước đó, vào tháng 4
vừa qua, Lữ đoàn cũng đã cấp nước cho
dân ở xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong,
tỉnh Bình Thuận./.
Việt Quốc // http://vov.vn.- 2016
(ngày 13 tháng 5)
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TỈNH BÌNH THUẬN PHÁT HUY TIỀM NĂNG, LỢI THẾ ĐỂ
PHÁT TRIỂN
ăn kiện Đại hội XII của Đảng xác
định: "Tiếp tục khắc phục khó
khăn, khơi dậy mọi tiềm năng,
nguồn lực của đất nước, tạo động lực
mới cho sự phát triển nhanh và bền
vững". Đây là chủ trương lãnh đạo xác
đúng của Đảng, có ý nghĩa hết sức quan
trọng để các bộ ngành, và từng địa
phương trong cả nước rà soát đánh giá
đúng thuận lợi, khó khăn của ngành,
đơn vị, địa phương mình, từ đó xác định
đúng những nội dung, biện pháp khắc
phục khó khăn, phát huy tiềm năng và
lợi thế, tạo sức bức phá, phát triển.

V

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại
hội XII của Đảng, Tỉnh ủy Bình Thuận
xác định: "Tập trung khắc phục khó khăn
để ổn định; phát huy tiềm năng, lợi thế
về kinh tế biển, du lịch, làm mũi nhọn để
phát triển, tạo sức lan tỏa đến các
ngành; phấn đấu tổng sản phẩm nội tỉnh
trong giai đoạn 2016-2020 tăng bình
quân 7-7,5%/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo
1-2,2%/năm. Nói về vấn đề này, đồng
chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh:
"Những năm qua chúng tôi trăn trở vì
kinh tế chưa tăng trưởng tương xứng
với tiềm năng, lợi thế; sản xuất nông
nghiệp thường xuyên gặp nhiều khó
khăn do hạn hán kéo dài; thị trường tiêu
thụ một số hàng nông sản chủ lực của
tỉnh như thanh long, cao su… còn bấp
bênh. Đây chính là vấn đề cốt lõi để Tỉnh
ủy, cấp ủy các cấp tập trung sức lãnh
đạo, biến nghị quyết thành hiện thực".
Tổ chức thực hiện nghị quyết của
Đảng, khó khăn lớn nhất mà tỉnh Bình
Thuận phải đối mặt ngay trong quý I2016, đó là, do tác động của biến đổi khí
hậu, nắng nóng khắc nghiệt, làm hạn
hán kéo dài diễn ra trên diện rộng, ảnh
hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và
đời sống. Trước tình hình đó, với bản
lĩnh và trách nhiệm chính trị cao, Tỉnh ủy

đã tổ chức nhiều đoàn cán bộ trực tiếp
xuống cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo. Rút
kinh nghiệm hạn hán từ năm trước,
ngay đầu vụ đông xuân 2015-2016. Tỉnh
ủy Bình Thuận đã tập trung chỉ đạo các
ngành, địa phương chuyển đổi đất trồng
lúa sang trồng các cây ngắn ngày, như
ngô, lạc, đậu, vừng, sắn… khả năng
chịu hạn cao hơn. Đồng chí Nguyễn
Hữu Ba, Bí thư Huyện ủy huyện Hàm
Tân, tâm đắc: "Mặc dù không có không
ít nông dân còn có thói quen, tập quán
trồng lúa, nhưng khi chủ trương lãnh
đạo của cấp ủy sát đúng, bà con nông
dân đã tích cực hưởng ứng chuyển đổi
cây trồng". Cũng từ chuyển đổi cây
trồng hợp lý, quý I-2016, thu ngân sách
của huyện Hàm Tân vẫn tăng 1,9% so
với cùng kỳ năm 2015.
Lý giải thêm đều này, đồng chí
Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
tỉnh Bình Thuận cho biết: "Để có chủ
trương, biện pháp lãnh đạo sát đúng,
chúng tôi đã chủ động phối hợp với cấp
ủy, chính quyền các địa phương khảo
sát, đánh giá đúng tình hình, tranh thủ
tiếp thu ý kiến của nông dân, từ đó tham
mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo,
chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị
cùng tham gia. Bên cạnh công tác tuyên
truyền sâu rộng, chúng tôi phân công
cán bộ kỹ thuật trực tiếp hướng dẫn
nông dân nên bà con rất tin tưởng, làm
theo".
Đồng chí Thái Công Ngữ, Chủ tịch
UBND xã Sơn Mỹ (huyện Hàm Tân) cho
hay: " Trên cơ sở nghị quyết lãnh đạo
của Đảng ủy xã về "Công tác chuyển đổi
giống cây trồng trong vụ đông xuân
2015-2016, chúng tôi đã lựa chọn một
số hộ làm điểm, sau đó nhân rộng ra
toàn xã. Căn cứ vào thời tiết, chúng tôi
chủ động xuống giống sớm 4-7 ngày
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nên cũng góp phần tránh hạn, giảm thiệt
hại"
Từ cách làm của huyện Hàm Tân,
Tỉnh ủy Bình Thuận đã chỉ đạo địa
phương trong vụ đông xuân năm 20152016 chuyển đổi được 5.795ha đất trồng
lúa sang trồng các loại cây ngắn ngày,
trong đó có nhiều cây chủ lực, lợi thế
của tỉnh như thanh long, cao su… phù
hợp với thời tiết, đáp ứng yêu cầu thị
trường và xuất khẩu. Ý Đảng hợp lòng
dân nên mặt dù hạn hán kéo dài, song
toàn tỉnh Bình Thuận đã gieo trồng được
33.829ha cây hoa màu, cây công nghiệp
ngắn ngày có khả năng chịu hạn, vượt
114% kế hoạch; trồng 18.748ha lúa bảo
đảm nguồn nước, đạt năng xuất, chất
lượng. Toàn tỉnh cũng đã có 26 xã đạt
chuẩn xây dựng nông thôn mới. Kịp thời
giúp nhân dân lúc khó khăn, Bộ Chỉ huy
Quân sự tỉnh Bình Thuận đã cấp nước
ngọt miễn phí cho nhân dân nhiều xã
của huyện Hàm Tân từ đầu tháng 4 đến
nay và huy động hôn 6.500 lượt cán bộ,
chiến sĩ giúp dân sản xuất, nạo vét kênh
mương, Bình Thuận cũng quyết định chi
hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ nông dân khắc
phục hạn hán, ổng định đời sống, bảo
đảm sản xuất.
Bình Thuận có bờ biển dài 192km,
là một trong những ngư trường lớn nhất
của cả nước. Đây là nội dung đã được
Tỉnh ủy Bình Thuận đánh giá là tiềm
năng, lợi thế phát triển kinh tế biển, du
lịch… trong thời gian tới. Đồng chí Võ
Hoàng Tuyết Linh, Phó Giám đốc Sở
VH,TT&DU LỊCH tỉnh cho biết: "Cụ thể
hóa Nghị quyết của Đảng, chúng tôi đã
tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển
khai các đề án "Xây dựng Bình Thuận
trở thành trung tâm văn hóa, thể thao,
du lịch biển mang tầm quốc gia", "Đào
tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch giai
đoạn 2015-2020". Theo đó, chúng tôi
quy hoạch xây dựng mới các điểm du
lịch, cơ sở hạ tầng, thương hiệu các sản
phẩm du lịch đặc thù, như du lịch khám
phá, nghỉ dưỡng, sinh thái, tour du lịch
cao cấp… Chúng tôi đã ký kết liên kết

- 25 -

du lịch với các tỉnh, thành phố như: Tp.
Hồ Chí Minh, Nha Trang, Bà Rịa- Vũng
Tàu và các vùng lân cận; thu hút đầu tư,
nâng cấp các giải thể thao của tỉnh
mang tầm quốc tế và khu vực, đồng thời
phát huy tốt thương hiệu du lịch Mũi Né
- Hàm Tiến, lịch sử văn hóa …". Trong
quý I-2016 Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình
Thuận đã chỉ đạo Sở Văn hóa , Thể thao
và Du lịch tổ chức thành công nhiều sự
kiến văn hóa, thể thao, như Hội thảo
"Liên kết phát triển du lịch Việt Nam Lào - Campuchia"; "Giải Billiards và
Snooker vô địch quốc gia"; "Giải lướt
ván buồm mở rộng MuiNe fan Cup lần
thứ 17 năm 2016"; "Giải đua thuyền
truyền thống"… kịp thời tuyên truyền,
quảng bá, thu hút doanh nghiệp, du
khách đến tìm hiểu đầu tư, tham quan.
Đến nay đã có 436 dự án với tổng số
vốn 63.738 tỷ đồng đầu tư vào Bình
Thuận . Quý I-2016 Bình Thuận đón hơn
1,5 triệu du khách, tăng 15,7% so với
cùng kỳ năm 2015.
Phát huy tiềm năng kinh tế biển,
Tỉnh ủy Bình Thuận đã chú trọng lãnh
đạo, chỉ đạo phát triển đồng bộ các
khâu: Khai thác, chế biến, nuôi trồng,
dịch vụ hậu cần nghề cá gắn với phát
triển đa dạng các loại hình dịch vụ du
lịch, công nghiệp khai thác, xây dựng
huyện đảo Phú Quý trở thành trung tâm
khai thác, dịch vụ hậu cần nghề cá, căn
cứ chi viện hậu cần, kỹ thuật cho khu
vực quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1
và thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.
Từ tháng 10-2015 đến nay, Bình Thuận
đã xây dựng đội tàu hậu cần hải sản; ký
duyệt, đóng mới 109 tàu vỏ sắt; phối
hợp với tập đoàn Yanmar (Nhật Bản)
đóng 20 tàu bằng vật liệu composite. Từ
đầu năm 2016 đến nay, năng suất khai
thác, nuôi trồng thủy sản đạt hơn 50.000
tấn, nhiều sản phẩm có thương hiệu uy
tín trên thị trường thế giới.
Nguyễn Duy Hiển /
Quân đội nhân dân.- 2016.- Số 19810
(ngày 29 tháng 5).- Tr. 1,4
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II. GIÁO DỤC – VĂN HÓA

THĂM DI TÍCH TRƯỜNG DỤC THANH BỒI HỒI NHỚ BÁC
ịp này, nhiều trường học trên địa
bàn tỉnh Bình Thuận cũng tổ chức
cho học sinh của trường mình đến
thăm di tích Trường Dục Thanh ở Phan
Thiết.

D

dạy học ở đây, rồi ra đi tìm đường cứu
nước".

Nhân kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ
Chí Minh, những ngày này, nhiều người
dân tỉnh Bình Thuận và du khách thập
phương đã đến thăm Khu di tích Dục
Thanh, nơi Bác Hồ từng dạy học trước khi
Người ra đi tìm đường cứu nước.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Bốn bồi hồi nhớ
Bác khi bước vào Ngọa du sào.

Rất đông người đến thăm di tích Trường Dục
Thanh trong ngày 19/5.

Năm nào cũng vậy, cứ vào ngày sinh
của Bác, ông Nguyễn Văn Bốn một cựu
chiến binh ở thành phố Phan Thiết đều
đến thắp hương viếng Bác tại Bảo tàng
Hồ Chí Minh, Chi nhánh Bình Thuận, sau
đó ghé qua Trường Dục Thanh xem các
kỷ vật lưu dấu kỷ niệm thiêng liêng về
Bác. Người cựu chiến binh 87 tuổi này
từng chiến đấu trong 2 cuộc kháng chiến
chống Pháp và chống Mỹ trên quê hương
Bình Thuận. Hôm nay, hình ảnh lãnh tụ
Hồ Chí Minh vĩ đại vẫn sống mãi trong
tâm tưởng của ông.
Ông Bốn cho biết: "Hôm nay đến đốt
hương viếng Bác, trong lòng tôi rất là cảm
xúc, nhớ về Bác Hồ. Mỗi lần đến làm cho
lòng chúng tôi rất xúc động, nhớ lại những
ngày tháng Bác Hồ đã từng dừng chân

Trong số những đoàn khách đến
tham quan hôm nay còn có rất nhiều bạn
trẻ. Họ đến khu di tích này với biết bao
cảm xúc dạt dào. Bác Hồ mãi là tấm
gương sáng để thế hệ trẻ noi theo, tiếp
bước xây dựng đất nước ngày càng thêm
đẹp giàu. Anh Đặng Nhật Trường, nhà ở
huyện Bắc Bình, cách khu di tích 60 cây
số chia sẻ, sáng nay, anh cùng 8 người
bạn vào thăm trường Dục Thanh.

Các bạn thanh niên xem các kỹ vật gắn liền với
thời gian Bác dạy học ở Trường Dục Thanh.

Nhìn cây khế, giếng nước, bộ trường
kỷ, ngọa du sào... nơi Bác đã từng gắn bó
cách đây 106 năm, anh Đặng Nhật
Trường xúc động: "Cảm xúc bồi hồi xúc
động. Lúc tới Ngọa du sào, tôi được thấy
nơi Bác đã từng đọc sách, nghỉ ngơi, có
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thể liên tưởng lại phần nào đó cuộc sống
giản dị của Bác".
Dịp này, nhiều trường học trên địa
bàn tỉnh Bình Thuận cũng tổ chức cho học
sinh của trường mình đến thăm di tích
Trường Dục Thanh ở thành phố Phan
Thiết. Hoạt động ngoại khóa này có ý
nghĩa chính trị sâu sắc đối với thế hệ
tương lai.
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Cô Lê Thị Hiếu, Hiệu phó Trường
mầm non Thanh Nguyên nói: "Trường tổ
chức cho trẻ về nơi Bác Hồ đã từng dạy
học để qua đó nhắc nhở các cháu tỏ lòng
biết ơn đối với vị lãnh tụ kính yêu của đất
nước. Từ đó có thể giáo dục lòng yêu
nước trong trẻ".
Ông Nguyễn Văn Quỳ, Giám đốc
Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Bình
Thuận cho biết, trong dịp kỷ niệm sinh
nhật Bác, có hơn 8.000 lượt người đến
thăm di tích trường Dục Thanh và viếng
Bác. Tại đây, nhiều đơn vị còn tổ chức
các hoạt động thiêng liêng như lễ báo
công lên Bác, lễ kết nạp đoàn viên. Qua
đó thể hiện niềm kính trọng, lòng biết ơn
sâu sắc đối với lãnh tụ kính yêu của dân
tộc./.
Việt Quốc // http://vov.vn.- 2016
(ngày 19 tháng 5)

Cô trò chụp ảnh lưu niệm dưới tượng Bác Hồ.

__________________________________

XÂY TRƯỜNG MẪU GIÁO CHO TRẺ
DÂN TỘC RAI, BÌNH THUẬN
rường mẫu giáo Hàm Cần 1 sẽ là
ngôi trường Đèn Đom Đóm thứ 20
được Dutch Lady xây dựng với sự
góp sức của cộng đồng qua chương trình
“1 hộp sữa, 1 viên gạch”, xóa cảnh trường
tạm cho trẻ em người Rai nơi đây.

T

Khốn khó đường đến trường
Thôn 1 xã miền núi Hàm Cần, Bình
Thuận tập trung gần 100% người dân tộc
Rai sinh sống, đều thuộc diện nghèo.
Người dân hầu hết không có đất để canh
tác, chủ yếu là đi làm rẫy thuê hoặc đi
nhặt phân bò để bán. Cả thôn chỉ có hơn
50 trẻ ở tuổi mẫu giáo nhưng vì cơ sở vật
chất thiếu thốn nên các bé được chia ra
học tạm ở ba điểm trường khác nhau, hai
điểm mượn tạm trong khuôn viên trường
tiểu học và một điểm tận dụng không gian
của nhà sinh hoạt cộng đồng. Cả 3 điểm
đều không có tường rào, sân chơi hay
bếp ăn. Thậm chí, điểm trường tại nhà
sinh hoạt cộng đồng cũng không có nhà
vệ sinh.

Cô Nguyễn Thị Liễu, hiệu trưởng
trường mẫu giáo Hàm Cần 1, chia sẻ:
“Trong tình cảnh thiếu thốn nên các em
không được học tập, ăn uống, sinh hoạt
vui chơi như trẻ ở các trường khác. Vì
vậy, các em kém hào hứng và phụ huynh
cũng không ‘mặn mà’ cho con đến
trường”.
Có thể kể đến trường hợp của bé
Huỳnh Kiến Văn (4 tuổi). Trong chái nhà
xơ xác, bé Văn được bà ngoại cho ăn trưa
bằng bát cháo trắng đặc quánh do được
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nấu từ hôm qua. Chị Huỳnh Thị Nga, mẹ
bé Văn, cũng vừa gánh phân bò về,
gương mặt không giấu được vẻ mỏi mệt
và vất vả. Dù đã băng hai cánh rừng để
nhặt phân bò nhưng chị nhặt chưa đầy
bao, mà mỗi bao chỉ bán được 35.000
đồng. Vật lộn với cái ăn chưa xong nên
gia đình ít quan tâm đến việc học của con.
Không người đưa đón, cứ dăm bữa nửa
tháng chị Nga lại phải cho bé Văn nghỉ
học, cô giáo phải đến nhà vận động để
em được trở lại lớp.
Ngôi trường Đèn Đom Đóm thứ 20
Cái nghèo bủa vây, lại thêm chuyện
không có trường lớp đàng hoàng khiến
việc học tập của cô và trò ở Hàm Cần
chồng chất khó khăn. Vì thế, khi Dutch
Lady (Cô Gái Hà Lan) mong muốn hỗ̃ trợ
xây tặng trường học Đèn Đom Đóm cho
tỉnh Bình Thuận, Sở Giáo dục và Đào tạo
Bình Thuận đã đề cử ngay trường mẫu
giáo Hàm Cần.
Khi ngôi trường được xây dựng mới,
các giáo viên và học sinh ở ba điểm
trường mẫu giáo tạm ở thôn 1 sẽ được
tập trung về một nơi. Khi ấy, việc dạy học
và chăm sóc các bé sẽ thuận lợi hơn
nhiều, các bé cũng có một không gian học
tập và vui chơi tốt hơn.
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Cô giáo Nguyễn Thị Dậu bộc bạch:
“Những khó khăn, vất vả để các bé được
đến trường thì thầy cô ở đây sẵn sàng
vượt qua. Nhưng vẫn cần một ngôi trường
có chỗ học, chỗ ngủ, bếp ăn, sân chơi cho
các bé. Bởi vậy khi nghe trường sắp được
xây mới chúng tôi mừng lắm”.
Trường mẫu giáo Hàm Cần 1 sẽ là
ngôi trường Đèn Đom Đóm thứ 20 được
Dutch Lady xây dựng với sự góp sức của
cộng đồng thông qua chương trình “1 hộp
sữa, 1 viên gạch”. Đây là một phần của
Quỹ khuyến học Đèn Đom Đóm mà Dutch
Lady đã khởi xướng từ năm 2002 với mục
tiêu tiếp sức đến trường cho các em học
sinh nghèo hiếu học.
Nam Khang //
http://vietnamnet.vn.- 2016
(ngày 19 tháng 5)

__________________________________

QUYẾT ĐỊNH 'XÉ RÀO' ĐẦY NƯỚC MẮT CỦA TRƯỜNG
TIỂU HỌC SUỐI KIẾT
áng 28-5, hơn 400 học sinh của
Trường Tiểu học Suối Kiết, một
xã miền núi của huyện Tánh
Linh, Bình Thuận xúng xính trong
những bộ đồng phục mới tề tựu tới
trường từ rất sớm để dự lễ tổng kết
niên học 2015-2016.

S

Trường nghèo, không may hoặc
thuê được đồ “cử nhân” cho các em
khối lớp 5 mặc trong ngày lễ ra trường
nhưng trên khuôn mặt những đứa nhỏ
bừng lên niềm vui như ngày hội. Buổi

lễ bỗng chùng lại khi thầy Hiệu trưởng
Nguyễn Văn Bình yêu cầu toàn trường
chỉnh đốn trang phục dành một phút
mặc niệm ba học sinh của trường, ba
anh em ruột trong một nhà mãi mãi
không được đến trường nữa do vừa bị
chết đuối chỉ cách nay 10 ngày. Đâu
đó nước mắt rơi; tiếng thút thít khóc
của học sinh lan dần qua các khối lớp
đang xếp hàng, thầy cô giáo đứng bên
trên cũng khóc.
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Hơn 10 ngày trước, chiều 17-5,
ba học sinh Lâm Văn Quang (lớp 4),
Lâm Thị Huyền (lớp 3) và Lâm Văn
Huy (lớp 1) thiệt mạng dưới hồ nước
sau nhà. Đường đến nhà ba người bạn
xấu số khá xa nhưng học sinh toàn
trường vẫn ùn ùn kéo tới sau khi các
em góp chút ít chia sẻ với gia đình
bạn, em thì góp 2.000 đồng, có em
5.000 hoặc 10.000 đồng.

Lễ tổng kết tại trường tiểu học Suối Kiết

Cái chết đau đớn của ba đứa trẻ
học trò cũng khiến cả ban giám hiệu và
thầy cô giáo tất bật hơn sau khi bài viết
đăng tải trên báo Pháp Luật TP.HCM
được nhiều người đồng cảm, chia sẻ.
Thầy Nguyễn Văn Bình cho biết cả
trường không thể nào ngờ được vì chỉ
sau vài ngày báo đăng, nhà trường đã
nhận được hơn 230 triệu đồng trao hỗ
trợ, giúp đỡ cho gia đình các em. “Đây
là số tiền quá lớn đối với một ngôi
trường nghèo, số tiền nhiều nhất từ
trước tới nay mà nhà trường được
nhận” - thầy Bình tâm sự.
Theo quy định đánh giá học sinh
tiểu học thì phải thi cuối học kỳ II mới
được đánh giá, xếp loại. Theo lịch chỉ
còn vài ngày nữa các em sẽ được thi
nhưng cả ba em đã mãi mãi rời bỏ cõi
đời. Để xoa dịu nỗi đau quá lớn của
gia đình, nhà trường đã quyết định “xé
rào” và yêu cầu các giáo viên chủ
nhiệm đánh giá toàn diện quá trình cả
năm học.
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BGH nhà trường công bố kết quả học tập
và trao giấy khen cho các em.

Trưa 30-5, ban giám hiệu nhà
trường đã đến nhà ông nội của ba học
sinh xấu số, nơi đặt di ảnh của ba em
công bố kết quả học tập của từng em
và trao giấy khen cho Huyền và
Quang. Gia đình đã nghẹn ngào khi
được nhận giấy khen cho thành tích
học tập của các con dù mâm cơm gia
đình cả chục ngày nay đã xa rồi không
còn tiếng cười giỡn giòn tan của mấy
đứa trẻ.

Giấy khen tặng của nhà trường cho em
Huyền và Quang

Phút mặc niệm ở buổi lễ tổng kết
đã gây xúc động mạnh mẽ, việc dám
“xé rào” quy định đến tận bàn thờ trao
giấy khen cho những học sinh đã
không còn nữa của Trường Tiểu học
Suối Kiết là một quyết định nhân văn
không phải trường nào cũng làm được.
Phương Nam // http://plo.vn.- 2016
(ngày 31 tháng 5)
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III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT

LỐC XOÁY ẢNH HƯỞNG ĐẾN 1 ĐIỂM TỔ CHỨC BẦU CỬ
ơn lốc mạnh kèm mưa còn làm hư
hỏng 5 phòng chức năng của 1
trường mẫu giáo và cũng là điểm tổ
chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND.

C

chức bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội
đồng nhân dân các cấp ở địa phương.

Chiều 18/5, một cơn lốc xoáy đã
quét qua địa bàn xã Đức Chính, huyện
Đức Linh, tỉnh Bình Thuận làm tốc mái 6
căn nhà của người dân địa phương, tốc
mái Trường Tiểu học Đức Chính, gây đổ
ngã cổng chính của Trạm Y tế xã Đức
Chính.

Cơn lốc mạnh kèm mưa còn làm hư
hỏng 5 phòng chức năng của Trường mẫu
giáo xã Đức Chính, đây cũng là điểm tổ
__________________________________

Sau khi lốc xoáy xảy ra, Ban Chỉ huy
Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu
nạn huyện Đức Linh đã phối hợp với Ban
quản lý dự án, Phòng Giáo dục - Đào tạo
và chính quyền xã kiểm tra thực tế tại hiện
trường, vận động người dân, thầy cô giáo
cùng lực lượng tại chỗ khắc phục thiệt hại,
ổn định cuộc sống; nhất là khắc phục
ngay điểm trường Mẫu giáo Đức Chính để
đảm bảo cho công tác bầu cử./.
Nguyễn Quốc // http://vov.vn.- 2016
(ngày 19 tháng 5)

YÊU CẦU KIỂM TRA THÔNG TIN GIA ĐÌNH 'NGƯỜI RỪNG'
gày 6-5, tin từ UBND tỉnh Bình
Thuận cho biết ông Nguyễn Thành
Tâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa
có văn bản gửi UBND huyện Hàm Thuận
Bắc yêu cầu kiểm tra thông tin đăng trên
báo Pháp Luật TP.HCM ngày 27-4

N

Theo đó, bài báo Bảy đứa trẻ “người
rừng” vướng lời nguyền của mẹ phản ánh
một gia đình chín người gồm cha mẹ và
bảy người con bỏ làng vào sống trong
rừng đầu nguồn suối Dinh (Đông Giang)
trong tình trạng biệt lập với thế giới bên
ngoài.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu
cầu chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận
Bắc chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ
chức kiểm tra, xác minh cụ thể những
thông tin liên quan đến gia đình nói trên,
qua đó có biện pháp hỗ trợ trước mắt
cũng như dự kiến các giải pháp cụ thể để
hỗ trợ về lâu dài đối với các thành viên
trong gia đình bà Srín. Kết quả kiểm tra
báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 10-5.
Như đã đưa tin, hơn 13 năm trước vì
mâu thuẫn gia đình, chị Srín (37 tuổi)
cùng chồng là anh Sim Mên bỏ làng lên
rừng dựng chòi sinh sống. Tại đây lần
lượt bảy đứa trẻ ra đời trong đó có đến
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năm đứa chị Srín tự đẻ một mình. Cả gia
đình sống rất lạc hậu, gần như không tiếp
xúc bên ngoài. Thỉnh thoảng người chồng
mới về buôn làng mua gạo, thức ăn gùi
lên.
Các đứa trẻ khi thấy người lạ đều sợ
sệt, che mặt hoặc trèo lên cây trốn
tránh…UBND xã Đông Giang đã hai lần
đến vận động vợ chồng Srín đưa các con
__________________________________
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về nhưng đều bất thành. Sau khi báo
Pháp Luật TP.HCM phản ảnh, một số bạn
đọc đã gửi tặng 50 bộ quần áo mới hơn
10 triệu đồng để giúp đỡ gia đình Srín.
Ngoài ra Hội Doanh nhân trẻ Bình Thuận
cũng hứa sẽ hỗ trợ 30 triệu đồng để xây
nhà nếu gia đình Srín quay về làng.
Phương Nam // http://plo.vn.- 2016
(ngày 6 tháng 5)

CẤP ĐẤT XÂY NHÀ CHO GIA ĐÌNH ‘NGƯỜI RỪNG’
ng Nguyễn Thành Tâm, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh Bình Thuận, vừa có
văn bản gửi báo Pháp Luật TP.HCM
và chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
liên quan đến bài viết “Bảy đứa trẻ “người
rừng” vướng lời nguyền của mẹ”. Theo
đó, qua báo cáo của UBND huyện Hàm
Thuận Bắc, UBND tỉnh Bình Thuận yêu
cầu chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận
Bắc tiếp tục chỉ đạo UBND xã Đông
Giang, các phòng ban chức năng tích cực
triển khai các biện pháp để sớm tổ chức
cho gia đình bà Srín về làng sinh sống.
Đồng thời, liên hệ với báo Pháp Luật
TP.HCM để cùng vận động các nhà hảo
tâm hỗ trợ kinh phí cho gia đình bà Srín
xây dựng nhà ở trên phần đất đã được
UBND xã Đông Giang cấp tại khu dân cư
tập trung.

Ô

UBND tỉnh Bình Thuận cũng chỉ đạo
địa phương hỗ trợ gia đình bà Srín thực
hiện các thủ tục về hộ khẩu, giấy khai
sinh; thực hiện đầy đủ các chính sách an
sinh xã hội, y tế và giáo dục (nếu có) đối
với các thành viên của gia đình bà Srín
theo đúng quy định hiện hành sau khi đã
về làng sinh sống tại khu dân cư tập
trung.
Như Pháp Luật TP.HCM đã thông
tin, năm 2003 sau khi mâu thuẫn với gia
đình, vợ chồng bà K’Thị Srín (ảnh) rời
làng dẫn một đứa con mới sinh lên khu
vực rừng đầu nguồn suối Dinh dựng chòi,
phát rừng trồng điều và định cư tại nơi
đây luôn, cách làng non chục cây số. Hơn
13 năm sống tách biệt, bà Srín lần lượt
sinh thêm sáu đứa con nữa, trong đó có

đến năm đứa bà tự sinh nở một mình
trong rừng. Cả gia đình sống trong một
căn chòi dột nát trống trước hở sau, uống
nước múc từ suối và điều kiện sống hết
sức lạc hậu.

Sau khi báo đăng, nhận được chỉ đạo từ
tỉnh và huyện, UBND xã Đông Giang đã tổ
chức đoàn đến thăm hỏi, động viên và
vận động gia đình bà Srín sớm về làng
sinh sống để các con được học hành, gần
gũi xóm làng. Theo nguyện vọng của vợ
chồng bà Srín, UBND xã đã đồng ý cấp
đất ở khu quy hoạch xây dựng làng Đan
Lát. Hai vợ chồng bà hứa sẽ về làng vào
cuối tháng 5-2016.
Sau khi chúng tôi phản ánh, nhiều
bạn đọc đã gửi tiền ủng hộ giúp xây nhà
nếu gia đình bà Srín chịu về làng. Vào
đầu tháng 5-2016, qua giúp đỡ của bạn
đọc, PV Pháp Luật TP.HCM cũng đã đến
nơi cư trú của gia đình bà Srín trao 50 bộ
đồ và 5 triệu đồng giúp đỡ tạm thời cho
gia đình “người rừng” này.
Phương Nam // http://plo.vn.- 2016
(ngày 23 tháng 5)
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ĐIỆN THAY ĐỔI CUỘC SỐNG TRÊN ĐẢO PHÚ QUÝ
ể từ 2014, người dân trên đảo Phú
Quý (Bình Thuận) được cung cấp
điện 24/24, ngang với giá điện trong
đất liền. Nhờ có điện đầy đủ, cuộc sống
của người dân Phú Quý đang từng ngày
thay đổi, khấm khá.

K

Từ khi có điện 24/24 giờ, khu vui chơi cho trẻ
em trên đảo Phú Quý được hình thành. Ảnh:
TCN.

Bí thư huyện ủy Phú Quý (tỉnh Bình
Thuận), ông Trần Tới khẳng định: “Việc
thực hiện giá bán điện bằng với đất liền và
nâng thời gian sử dụng điện lên 24
giờ/ngày đối với đảo Phú Quý là bước
ngoặt mang tính lịch sử. Đây là yếu tố có
tầm quan trọng đặc biệt đối với mục tiêu
phát triển kinh tế - xã hội của huyện đảo
Phú Quý”.
Đổi thay nơi đảo xa
Chúng tôi đến thôn Hội An, xã Tam
Thanh. Dọc theo những con đường nhỏ
trong thôn, trụ và dây điện được kéo cùng
khắp. Cứ một đoạn chừng hơn 50m có
một ngọn đèn đường. Bà con cho biết nhờ
những đèn này không ai còn sợ bóng
đêm. Ánh sáng đến đâu đem văn minh
đến đó.
Vào thăm nhà ông Đỗ Đẫm. Vừa
mời khách ngồi, chủ nhà, lão ngư phủ tuổi
70, với tay lên tường bật công tắc quạt
máy. Ngọn gió từ quạt tỏa ra xua đi cái
nắng nóng của buổi trưa hè.
Người nhà ông bê chiếc khay trên đó
có vài ly nước đá và một bình trà. Để một
ly trước mặt, ông rót trà vào ly đá mời
khách. “Nhờ có điện đó anh”- ông nói,
đồng thời cho biết từ ngày có điện 24/24

và giá điện bằng giá đất liền, cuộc sống
chúng tôi khởi sắc hơn, có được TV, tủ
lạnh, máy giặt...
Ông Đẫm cho biết thêm, từ khi điện
có suốt ngày đêm bà con vui lắm. Tôi nay
đã lớn tuổi rồi không còn khả năng rong
ruổi trên ghe để đánh bắt. Ở nhà, quanh
năm làm bạn với chiếc TV...
Câu chuyện giữa ông và chúng tôi bị
ngắt quãng khi vợ ông từ ngoài xách giỏ
đi vào. Ông nói: “Bả đi chợ về. Trước kia
ngày nào cũng đi giờ thì một tuần hay
năm ba bữa mới đi một lần. Thức ăn mua
về cho vào tủ lạnh ăn dần. Cơm thì chỉ
cần vo gạo và bật nút, khoảng nửa giờ
sau có ăn”.
Một cụ già gần 90 tuổi mà chúng tôi
đã gặp ở xã Long Hải cho biết, trước đây
tàu thuyền không dám đi xa, chỉ đánh bắt
gần bờ. Sáng đi chiều về. Hoặc tối đi sáng
về. Sản vật đánh bắt được không nhiều vì
không có điều kiện bảo quản vì không có
điện. Ban đêm bà con thức khuya hơn. Có
tiếng nhạc xập xình từ trong các gia đình
vọng ra, có tiếng cười nói của trẻ thơ, của
người lớn quây quần quanh chiếc TV.
“Cả một đời, sinh ra và lớn lên ở Phú Quý,
đến lúc già thấy cuộc sống đổi thay có
chết tôi cũng mãn nguyện”- cụ nói và nở
nụ cười rạng rỡ.
Chuyển động
Đến thăm doanh nghiệp tư nhân chế
biến hải sản Phú Nuôi, được Giám đốc
Nguyễn Văn Phú cho biết, trung bình một
năm, doanh nghiệp này chế biến khoảng
300 tấn sản phẩm. “Trước đây chưa có
điện, chạy hoàn toàn bằng máy nổ chi phí
rất cao không dám làm nhiều nên lợi
nhuận thấp khiến cho đời sống công nhân
bị ảnh hưởng nặng. Từ ngày có điện hoạt
động 24/24 cơ sở ông có phần khởi sắc.
Sản lượng bây giờ tăng hơn 3 lần khi
chưa có điện. Trong năm 2015 doanh thu
của cơ sở ông đạt mức 35 tỷ”- ông Phú
chia sẻ.
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Ông Phú cũng cho biết, trước đây
tình trạng điện phập phù không đáp ứng
được nhu cầu sản xuất nên nhiều doanh
nghiệp đã vào đất liền đầu tư kinh doanh.
Qua nhiều năm như thế, những doanh
nghiệp này đã “mọc rễ” nên rất khó để họ
trở về lại Phú Quý. Tuy nhiên, hiện nay
đang có những dấu hiệu các doanh
nghiệp, nhà đầu tư quay lại đảo hoạt
động.
Ông Tạ Minh Nhựt, Chủ tịch UBND
huyện Phú Quý cho biết, sau khi điện đã
đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng, huyện
đang kêu gọi khôi phục lại các ngành
nghề như nước đá, chế biến hải sản. Sắp
tới đây huyện sẽ tạo nhiều thuận lợi cho
các doanh nghiệp để phát triển nhà hàng,
khách sạn và tiểu thủ công nghiệp. Hiện
nay đã có một dự án về du lịch được một
doanh nghiệp ở TPHCM xúc tiến đầu tư.
Tại Phú Quý, dịch vụ du lịch đang ở mức
khởi động. Có 7 điểm du lịch đang được
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xúc tiến nhưng tất cả còn nằm trên giấy
trừ một điểm là vịnh Triều Dương đã hoạt
động nhưng cũng chưa hiệu quả lắm.
Chủ tịch UBND huyện cũng cho biết,
phương tiện đi lại giữa đất liền và đảo Phú
Quý cũng dần được cải thiện với việc ra
đời của những chiếc tàu hiện đại, và có
tốc độ cao hơn. Nhờ vậy, du khách đến
với Phú Quý ngày càng nhiều hơn. Trước
đây, muốn đến Phú Quý, du khách phải đi
trên những con tàu nhỏ mất khá nhiều
thời gian. Từ khi tàu Hưng Phát ra đời, với
độ an toàn cao và rút ngắn được thời gian
chạy tàu, du khách đổ về Phú Quý khá
nhiều. Chỉ riêng dịp lễ 30/4 vừa qua có
đến 2.000 du khách ra đảo. Trên đảo hiện
có 122 phòng lưu trú theo dạng nhà nghỉ
và các chủ đầu tư đang có kế hoạch xây
dựng thêm 55 phòng có qui mô khách
sạn.
Trần Chánh Nghĩa / Tiền Phong.2016.- Số 147 (ngày 26 tháng 5).- Tr. II

_________________________________

GẦN 500 TRIỆU ĐỒNG GIÚP ĐỠ GIA ĐÌNH CÓ BA CON BỊ
CHẾT ĐUỐI

C

hiều 19-5, khi thi thể ba anh em
ruột xấu số vừa chôn cất xong,
chúng tôi đã có mặt tại thôn Suối
Sâu, xã Suối Kiết, Tánh Linh (Bình Thuận)
để kịp trao tiền hỗ trợ của bạn đọc báo
Pháp Luật TP.HCM và cộng đồng
Facebook.

đặt liếp tre lên trên để trải chiếu ngủ, vài
ba lu nước sứt mẻ và cái bếp gas nhỏ xíu.

Cái bàn nhựa thấp lè tè được phủ
mảnh vải trắng làm bàn thờ đặt di ảnh của
ba anh em Lâm Văn Quang (10 tuổi), Lâm
Thị Huyền (tám tuổi) và Lâm Văn Huy
(sáu tuổi) ở nhà ông nội khiến ai đến thắp
nhang cũng rơi nước mắt.
Anh Lâm Quang Sỉ, cha ba đứa trẻ,
với khuôn mắt thất thần nắm tay tôi kéo
vào căn chòi rách nát chỉ nơi ngủ của các
con rồi òa khóc. Cả căn chòi chẳng có gì
đáng giá, hai cái giường ngủ đặt cạnh
nhau, gọi là giường chứ thật ra chỉ là bốn
cây cọc gỗ được chôn cố định dưới đất rồi

Đại diện báo Pháp Luật TP.HCM trao 135 triệu
đồng của cộng đồng Facebook ủng hộ bước
đầu cho gia đình anh Sỉ. Ảnh: PV

Anh Sỉ tâm sự đang làm mướn tận
Lâm Đồng, khoảng 7 giờ tối anh nhận
được điện thoại từ một người hàng xóm
cho biết phải về nhà gấp vì ba đứa con
của anh đã chết đuối vừa được vớt lên từ
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hồ nước sau nhà. Anh Sỉ được mấy người
bạn góp tiền cho rồi vội vã đón xe và đến
rạng sáng hôm sau mới về được nhà. Anh
nghĩ vợ chồng anh có lỗi sau cái chết của
ba đứa con mà mình đứt ruột đẻ ra bởi
quá nghèo phải bôn ba đi làm mướn kiếm
tiền để các con tự chăm sóc nhau dẫn
đến kết cục quá đỗi thương tâm.
Chị Nguyễn Thị Hằng, mẹ ba đứa trẻ
xấu số, suốt buổi gặp mặt chỉ ôm chặt
đứa con trai út hơn ba tuổi vào lòng như
sợ nó bị vuột mất, im lặng, thất thần, mắt
ráo hoảnh nhìn xa xăm.
Ngay sau khi báo Pháp Luật
TP.HCM phản ảnh về những cái chết vô
cùng thương tâm này cùng gia cảnh khốn
khó của gia đình, rất nhiều bạn đọc và
cộng đồng Facebook trong và ngoài nước
đã lập tức chia sẻ. Từ tài khoản của
Trường Tiểu học Suối Kiết mà báo Pháp
Luật TP.HCM công khai phát động, đến
nay đã nhận được 130 triệu đồng. Tài
khoản của PV báo Pháp Luật TP.HCM
cũng nhận được 277 triệu đồng và 350
AUD. Công ty Võng xếp Duy Lợi cũng
thông qua báo hỗ trợ 60 triệu đồng; chính
quyền, ban ngành địa phương cũng hỗ trợ
hơn 30 triệu đồng.
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Tối 19-5, bước đầu chúng tôi đã trao
cho gia đình hơn 325 triệu đồng từ nguồn
tài khoản của PV báo, Trường Suối Kiết
và Công ty Duy Lợi và sẽ tiếp tục trao
phần còn lại trong những ngày tới. Một
điều đáng ghi nhận là mấy hôm nay, ban
giám hiệu và thầy cô Trường Tiểu học
Suối Kiết nơi ba đứa bé theo học lúc nào
cũng cử người túc trực tại gia đình động
viên, an ủi. Thầy Bùi Văn Bách, người dạy
tiết học sau cùng của những đứa trẻ xấu
số, tâm sự trường học nơi có ba học sinh
gặp nạn đã đau xót huống hồ gia đình có
cả ba đứa con vĩnh viễn ra đi thì nỗi đau
còn nhân lên gấp vạn lần.
Gia đình cho biết lo xong mộ cho ba
cháu bé xấu số sẽ gửi tất cả tiền được
giúp đỡ vào ngân hàng, sau đó sẽ xây
một căn nhà cấp 4 trên nền căn chòi rách
nát. Gia đình anh Lâm Quang Sỉ cũng gửi
lời tri ân, biết ơn đến các nhà hảo tâm
trong và ngoài nước, cộng đồng Facebook
đã cảm thông chia sẻ nỗi đau với gia đình
anh.
Phương Nam // http://plo.vn.- 2016
(ngày 21 tháng 5)

___________________________________

TẶNG 8 CĂN NHÀ NHÂN ÁI Ở BÌNH THUẬN
hay mặt T.Ư Đoàn, anh Lê Quốc
Phong, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư
Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn
trao tặng kinh phí 100 triệu đồng ủng hộ
xây dựng bia ghi danh Mẹ Việt Nam Anh
hùng tại thị trấn Chợ Lầu; tặng 1 điểm
trường trị giá 300 triệu đồng; 100 suất học
bổng, 8 căn nhà nhân ái...

T

Tại huyện Bắc Bình (Bình Thuận),
trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật
“Bác Hồ một tình yêu bao la”, chào mừng
Kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ
Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2016), thay
mặt T.Ư Đoàn, anh Lê Quốc Phong, Ủy
viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ
nhất T.Ư Đoàn trao tặng kinh phí 100 triệu

đồng ủng hộ xây dựng bia ghi danh Mẹ
Việt Nam Anh hùng tại thị trấn Chợ Lầu;
tặng 1 điểm trường trị giá 300 triệu đồng;
100 suất học bổng, 8 căn nhà nhân ái,
5.000 cuốn vở học sinh, 3 suất mổ tim
miễn phí; khám bệnh cấp thuốc cho 800
người dân; tặng 100 thẻ BHYT cho các hộ
gia đình; tặng 500 mũ bảo hiểm cho
ĐVTN với tổng trị giá gần 1,5 tỷ đồng.
Được biết, ngày 15/5 tới đây,
chương trình sẽ tiếp tục được tổ chức tại
huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận.
Lộc Hà //
http://www.tienphong.vn.- 2016
(ngày 14 tháng 5)
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PHÂN BỔ 500 TRIỆU ĐỒNG HỖ TRỢ KHẮC PHỤC HẠN HÁN Ở
BÌNH THUẬN
BND tỉnh Bình Thuận vừa thống
nhất phân bổ nguồn kinh phí 500
triệu đồng của UB MTTQ tỉnh Bà
Rịa – Vũng Tàu hỗ trợ cho các địa
phương tỉnh Bình Thuận bị thiệt hại do
hạn hán.

Linh 150 triệu đồng; huyện Đức Linh 150
triệu đồng. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu
UBND các huyện, TP trên phối hợp với
UB MTTQ các cấp để phân phối, sử dụng
kinh phí được hỗ trợ, nhằm khắc phục
hậu quả do hạn hán gây ra.

Cụ thể, số tiền được phân bổ cho TP
Phan Thiết 200 triệu đồng; huyện Tánh
_________________________________

Cao Phong / Đại đoàn kết.- 2016.- Số
146 (ngày 25 tháng 5).- Tr. 4

U

TIẾT KIỆM ĐỂ DÀNH TIỀN MUA NƯỚC NGỌT GIÚP DÂN
rước tình hình hạn hán nghiêm
trọng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận,
mỗi ngày có hàng chục chiếc xe ô tô
(mỗi xe chở 3,5m3 nước/chuyến) của Bộ
CHQS tỉnh Bình Thuận mua nước ngọt ở
Nhà máy nước thị xã La Gi chở đến cấp
miễn phí cho nhân dân xã Tân Thắng,
huyện Hàm Tân.

T

Thượng úy QNCN Trần Thanh Tuấn,
thuộc Trung đội Vận tải, cho biết: “Để giúp
dân vượt qua giai đoạn khó khăn do thiếu
nước ngọt trầm trọng, chúng tôi được lệnh
tăng chuyến, hằng ngày chạy xe từ 4 giờ
sáng để kịp cung cấp nước phục vụ sinh
hoạt của người dân".

Một điểm cấp nước ngọt miễn phí của Bộ
CHQS tỉnh Bình Thuận tới nhân dân xã Tân
Thắng, huyện Hàm Tân.

Nhận can nước sạch do bộ đội cấp,
ông Thông Văn Trung, 52 tuổi, thôn Phò
Trì, xã Tân Thắng nói: “Nước sạch khan
hiếm nên nếu mua, chúng tôi phải
trả 50.000 đồng/m3. Được bộ đội hỗ trợ

nước sinh hoạt miễn phí, người dân
chúng tôi rất cảm động".
Đồng chí Nguyễn Sơn Hà, Bí thư
Đảng ủy xã Tân Thắng cho biết: “Xã Tân
Thắng có 7 thôn với hơn 2.300 hộ thiếu
nước từ tháng 2-2016. Cấp ủy, chính
quyền địa phương đã triển khai nhiều giải
pháp ứng phó, nhưng cũng chỉ đáp ứng
được phần nào so với nhu cầu của người
dân”.
Theo Đại tá Phạm Văn Long, Chính
ủy Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận, việc cung
cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt của
người dân được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh
chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, cùng cấp ủy, chính
quyền địa phương rà soát, xác định
những địa bàn trọng điểm để kịp thời mua
nước sạch cấp miễn phí cho nhân dân.
Kinh phí mua nước được cán bộ, chiến sĩ
LLVT tỉnh tiết kiệm và trích từ quỹ tăng gia
sản xuất của đơn vị.
Cùng với cấp nước miễn phí, từ
tháng 2-2016 đến nay, Bộ CHQS tỉnh
Bình Thuận đã chỉ đạo các đơn vị huy
động cán bộ, chiến sĩ và dân quân ủng hộ
hơn 6.500 ngày công giúp nhân dân sản
xuất, khoan giếng, nạo vét kênh mương
nội đồng...
Bài và ảnh: Duy Thỉnh - Duy Hiển /
Quân đội nhân dân.- 2016.- Số 19806
(ngày 25 tháng 5).- Tr. 2
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HỖ TRỢ 60.000 USD GIÚP TRẺ EM VÀ NGƯỜI NGHÈO
VÙNG HẠN HÁN
ổ chức Tầm nhìn Thế giới (World
Vision) sẽ hỗ trợ nước sạch, dụng
cụ chứa nước, lọc nước với tổng
giá trị lên tới gần 60.000 USD cho trẻ em
và người dân nghèo ở Bình Thuận - nơi
đang hứng chịu những ảnh hưởng nặng
nề của đợt hạn hán tồi tệ nhất trong gần
một thế kỷ qua.

T

Người dân nhận hỗ trợ từ tổ chức World
Vision.

Tới nay, đã có hơn 3.000 trẻ em và
người dân nghèo tại hai huyện Hàm
Thuận Bắc và Bắc Bình thuộc tỉnh Bình
Thuận nhận được hỗ trợ từ World Vision,
bao gồm nước sạch đủ dùng trong 60
__________________________________

ngày, tương đương 120 lít/người, bồn
chứa nước, ống dẫn nước và bình lọc
nước. Công tác cứu trợ này bắt đầu từ
cuối tháng 4 và sẽ tiếp tục tới giữa tháng
5/2016.
Đây là một hành động nhằm ủng hộ
lời kêu gọi vào cuối tháng 4/2016 của
Chính phủ Việt Nam, Liên Hợp Quốc và
các đối tác vận động khoản hỗ trợ khẩn
cấp 48,5 triệu USD nhằm giải quyết hậu
quả đợt thiên tai tại 20 tỉnh thuộc lưu vực
sông Mekong, Nam Trung Bộ và Tây
Nguyên.
Ở quy mô toàn cầu, World Vision
cũng đang tích cực hành động để giảm
nhẹ hậu quả của hiện tượng El Nino, là
nguyên nhân gây ra tình hình hạn hán ở
khu vực sông Mekong. Khoảng 78 triệu
USD đã được cam kết để giúp cho 5 triệu
người bị ảnh hưởng.
Nguyệt Hà //
http://baochinhphu.vn.- 2016
(ngày 8 tháng 5)

BÌNH THUẬN ĐỐI MẶT VỚI HẠN HÁN
ạn hán gay gắt đang diễn ra tại các
huyện Hàm Tân, Đức Linh, Tuy
Phong và Bắc Bình (Bình Thuận).
Hiện tại, lượng nước tích trữ trên địa bàn
toàn tỉnh chỉ còn khoảng 87 triệu m3 (40%
dung tích thiết kế), chỉ đủ cung cấp cho
18.700 ha lúa, giảm hơn 15.000 ha so với
cùng kỳ năm 2015; đã có khoảng 1.400
ha cây trồng bị thiệt hại; hàng chục nghìn
hộ dân đang thiếu nước sinh hoạt; một số
công trình cấp nước phải ngưng hoạt
động..

H

Ông Nguyễn Trọng Tới, nông dân xã
Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong cho biết:
“Gần 1 tháng qua, chúng tôi đã không còn

nước để sản xuất nên đành bất lực
nhìn những luống hành cháy khô trên
đồng ruộng”.

Vườn cây trôm không thể khai thác, đã chuyển
sang màu vàng vì thiếu nước.
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Trước tình hình này, Bình Thuận đã
chuyển đổi 1.300 ha lúa sang trồng các
loại cây ngắn ngày như bắp, rau, đậu...
Đồng thời, huy động nhân dân làm
thủy lợi và thực hiện các biện pháp tưới
nước tiết kiệm. Tuy nhiên, nếu hạn hán
kéo dài, khoảng 200 ha mì tại huyện
Hàm Tân, 3.000 ha lúa tại huyện Tánh
Linh và nhiều diện tích cao su, thanh long,
tiêu, điều của tỉnh sẽ bị ảnh hưởng
nghiêm trọng.

Nhiều hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh ở mực
nước chết.

Hiện nay, lượng dòng chảy mặt
trên các lưu vực sông, suối, nguồn nước
nhỏ tại các công trình thủy lợi vùng miền
núi đang giảm mạnh so với cùng kỳ năm
2015. Để phục vụ công tác chống hạn của
tỉnh, Bình Thuận đang đẩy nhanh tiến
độ thi công các công trình thủy lợi…
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Khoảng 1.400 ha cây trồng bị khô héo vì thiếu
nước.

Ông Nguyễn Trọng Tới ở xã Vĩnh hảo, huyện
Tuy phong bên ruộng hành bị cháy khô.

Bình Thuận đang đẩy nhanh tiến độ thi công
các công trình thủy lợi để phục vụ cho công
tác chống hạn của tỉnh.

Nhiều giếng nước của đồng bào bị nhiễm mặn
không sử dụng được

Hiện tại, lượng nước tích trữ trên địa bàn tỉnh
chỉ còn khoảng 87 triệu m3(40% dung tích thiết
kế)
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Nhiều diện tích đất canh tác phải bỏ hoang vì
không có nước sinh hoạt
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Đồng bào đào giếng tìm nước.

Nguyễn Thanh / Dân tộc và Miền núi.2016.- Số tháng 3.- Tr. 6

__________________________________

THANH LONG BÌNH THUẬN HÉO RŨ VÌ NẮNG HẠN
ình hình nắng hạn kéo dài khiến
26.000 ha thanh long trong vùng
sản xuất trọng điểm của Bình Thuận
tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

T

Thủ phủ thanh long Bình Thuận
đang bị ảnh hưởng nặng nề do hạn hán
gay gắt. Hàng nghìn ha thanh long chết
héo và không thể sản xuất nghịch vụ do
thiếu nước. Ngành nông nghiệp địa
phương đã khuyến cáo nông dân thực
hiện một số biện pháp chống hạn, giảm
thiệt hại cho loại cây trồng lợi thế này.

tiên phục vụ sinh hoạt và nước uống cho
gia súc, gia cầm. Tình trạng thiếu nước
tưới đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt
động sản xuất thanh long - loại cây trồng
phổ biến và có giá trị kinh tế cao ở Bình
Thuận.
Suốt mấy tháng qua, gia đình ông
Trần Văn Chí ở xã Hồng Liêm, huyện
Hàm Thuận Bắc tìm cách cứu vườn thanh
long hơn 600 trụ của mình nhưng vô
vọng. Nước trữ trong ao đã cạn sạch,
mạch nước nhỉ ở suối cũng không còn;
giếng khoan sâu hơn 80 mét cũng không
có nước. Hết cách, ông Chí bất lực buồn
bã ngồi nhìn vườn thanh long chết héo
dưới nắng gắt.
“Nắng hạn làm thanh long bị khô
trong khi đó nguồn nước tưới không có
khiến thanh long héo tóp lại chết lần. Tính
ra 600 trụ thanh long gia đình mất trắng
hơn 100 triệu đồng đầu tư”, ông Chí buồn
bã chia sẻ.

Thanh long ở Bình Thuận đang bị héo khô do
thiếu nước tưới .

Tỉnh Bình Thuận vẫn đang phải
hứng chịu những ngày nắng nóng gay
gắt. Dòng nước mặt trên các lưu vực
sông, suối đã cạn kiệt. Nguồn nước ngầm
tụt thấp. Nước tích trữ trong các hồ chứa
chỉ còn khoảng 35 triệu mét khối, được ưu

Theo Sở NN&PTNT Bình Thuận,
toàn tỉnh hiện có hơn 3.000 ha thanh long
đang bị khô héo do thiếu nước tưới. 3
huyện có diện tích thanh long bị chết héo
nhiều nhất là: Hàm Thuận Nam, Hàm
Thuận Bắc và Hàm Tân. Diện tích thanh
long bị thiệt hại vẫn đang tiếp tục tăng
thêm do nắng hạn kéo dài. Tình trạng
thiếu nước cũng khiến việc sản xuất thanh
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long nghịch vụ ở Bình Thuận kém hiệu
quả. Nhiều nhà vườn không thể chong
đèn sản xuất nghịch vụ.
Anh Nguyễn Văn Minh ở xã Hồng
Liêm có hơn 1.000 trụ thanh long đang
trong giai đoạn cho trái, nhưng đành cắt
vụ vì nước không có đủ tưới. Thất thu
trong vụ này đã đành, vườn thanh long
đang teo tóp có khả năng giảm năng suất
trong vụ mùa tới đây, thiệt hại cho gia
đình không nhỏ.
“Vụ mùa tới nhiều gia đình sẽ bị ảnh
hưởng rất lớn. Thanh long thiếu nước
khiến dây bị khô, không có tàu non ra sẽ
không thể có trái vụ mùa sẽ không có trái,
mất nguồn thu nhập cho các gia đình”,
anh Minh cho biết.
Ông Phạm Hữu Thủ, Trưởng phòng
Nông nghiệp, Sở NN&PTNT Bình Thuận
cho biết, thời gian qua, nông dân trong
tỉnh đã tìm mọi cách để cứu diện tích
thanh long hiện có. Nhiều nhà vườn đã
đầu tư sồ tiền lớn để khoan giếng, nhưng
__________________________________
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nguồn nước ngầm thì ngày càng tụt giảm
mạnh do nắng hạn... Ngành nông nghiệp
địa phương khuyến cáo nông dân không
nên chong đèn thanh long nghịch vụ do
nguy cơ chết héo rất lớn và ảnh hưởng
lâu dài.
“Để tăng cường giữ ẩm cho đất,
phòng nông nghiệp đã đề nghị bà con nên
tập trung các nguồn sẵn có về tất cả các
vật liệu giữ ẩm cho đất như là rơm ủ gốc
thanh long. Cần thiết, có thể tỉa cành để
giảm bốc hơi nước cho đất”, ông Thủ
khuyến cáo.
Tình hình nắng hạn còn kéo dài.
Vùng sản xuất thanh long trọng điểm của
Bình Thuận chắc chắn tiếp tục gặp nhiều
khó khăn. Nguồn nước ít ỏi còn lại cần
được sử dụng hợp lý, tiết kiệm để duy trì
hơn 26.000 ha thanh long của các địa
phương trong tỉnh./.
Việt Quốc // http://vov.vn.- 2016
(ngày 16 tháng 5)

HOA HẬU THÙY DUNG GIẢN DỊ ĐI LÀM TỪ THIỆN
TẠI BÌNH THUẬN
oa hậu Thùy Dung cùng Á khôi Lệ
Quyên, các ca sỹ Phương Thanh,
Nguyễn Đình Thanh Tâm, Hòa
Hiệp, Bá Thắng… đã cùng tham gia đồng
hành cùng hành trình “Hiểu về trái tim
tháng 5” tại đảo Phú Quý, tỉnh Bình
Thuận.

H

Với chủ đề "Trái tim tháng 5”, Quỹ
“Hiểu về trái tim” vừa tài trợ 9 ca phẫu
thuật tim có kinh phí khoảng 300 triệu
đồng cho trẻ em nghèo và 15 căn nhà
nhân ái trị giá 450 triệu đồng cho các hộ
gia đình khó khăn ở Tuy Phong, Bắc Bình,
Hàm Thuận Bắc, Hàm Tân và huyện đảo
Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.
Hoa hậu Thùy Dung xuất hiện giản
dị, năng động nhưng rất tươi tắn, cuốn hút
hơn so với những hình ảnh trên sân khấu
thời trang mà mọi người thường thấy.
Người đẹp cho biết: “Dung đã gắn bó với

Quỹ Hiểu về trái tim từ những ngày đầu
và dĩ nhiên, trong hình trình dài sắp tới
đây của Quỹ, Dung vẫn sẽ tiếp tục có mặt
cùng nhiều nghệ sĩ - đại sứ trái tim góp
chút công sức của mình cho những mảnh
đời, số phận, hoàn cảnh bất hạnh.
Cũng như hoa hậu Thùy Dung, Lệ
Quyên - Á khôi Hoa khôi áo dài Việt Nam
2015 cũng rất trẻ trung và thân thiện khi
tiếp xúc các em nhỏ nghèo khó. Cô tâm
tình: “Ngay từ khi còn tham gia cuộc thi
Hoa khôi áo dài, Quyên đã có dịp biết đến
Quỹ Hiểu về trái tim trong một lần đi thăm
các bé bị tim bẩm sinh tại bệnh viện, và từ
đó đến nay Quyên luôn gắn bó với những
hoạt động của Quỹ và rất thích thú với
công việc ý nghĩa này”.
T.M // http://hanoimoi.com.vn.- 2016
(ngày 18 tháng 5)
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CHUYỆN CHỮA BỆNH CỦA ÔNG THẠC SĨ
gười dân ở La Gi, Bình Thuận
đang truyền tai nhau uống một loại
trà từ cây thuốc Nam để giữ gìn
sức khỏe. Người “chủ xị” của những “cuộc
tiệc” bổ ích này hiện công tác tại Sở Tài
nguyên và môi trường Bình Thuận – Thạc
sĩ Huỳnh Văn Hy (0919.442269).

N

Thạc sĩ Hy cho biết, khoảng giữa
năm 2014, anh bỗng dưng bị tê mỏi vai,
đau vùng thắt lưng một cách lạ thường.
Kèm theo đó là triệu chứng mất ngủ, ăn
uống kém, sụt cân nhanh chóng. Đi khám
bệnh tại Bệnh viện Đại học Y dược Tp. Hồ
Chí Minh, anh được chẩn đoán mắc bệnh
thoái hóa cột sống, gan nhiễm mỡ mức độ
nặng.

Thạc sĩ Huỳnh Văn Hy

“Ngay sau khi phát hiện bệnh, tôi về
nhà chọn hướng điều trị theo các bài
thuốc Nam. Tuy nhiên, sau nhiều tháng,
bệnh tình của tôi không mấy thuyên giảm.
Đọc được thông tin trên các báo và mạng
internet, tôi biết cây hoàn ngọc giúp giải
độc gan, tăng cường chuyển hóa cơ thể,
nâng sức đề kháng, hỗ trợ điều trị bệnh,
tôi đã tìm mua và sử dụng”, anh Hy chia
sẻ.
Thạc sĩ Hy chia sẻ, mỗi ngày anh
dùng 4- 6 gói, pha trong 1-1,5 lít nước sôi.
Từ đầu năm 2015 đến nay, anh uống
nước này liên tục. Sau chừng một tuần,
anh có cảm giác thèm ăn, không còn thấy

căng tức sau khi ăn, việc tiêu hóa không
còn trục trặc như trước đó. Điều đáng nói,
những cơn đau nhức cơ thể, đau vùng
thắt lưng không còn hành hạ anh nữa.
Thật bất ngờ, lần kiểm tra gần đây, anh
không còn bị gan nhiễm mỡ.
Nói về quá trình “gặp gỡ”, sử dụng
nước từ cây hoàn ngọc, anh Hy bộc bạch:
“Loại nước hoàn ngọc tôi đang dùng được
chế biến từ rễ và lá cây. Trong cây này,
các nhà khoa học phát hiện có nhiều axit
amin cần thiết cho các chuyển hóa của cơ
thể. Mẫu chiết xuất từ rễ cây hoàn ngọc 7
năm tuổi được trồng và chăm sóc tại Tây
Ninh phát hiện chứa nhiều chất quí như:
Lupeol,
Lupenone,
Bentulin,
axit
Pomolic... có tác dụng: kháng viêm, chống
oxy hoá, gây độc tế bào ung thư”.

Cây hoàn ngọc được trồng quy mô theo tiêu
chuẩn thế giới tại Tây Ninh

Cũng theo tìm hiểu của thạc sĩ Hy,
DN Hoàn Ngọc 7 Nga Tây Ninh – nơi
chuyên trồng, nghiên cứu, chế biến các
sản phẩm từ cây hoàn ngọc đã sản xuất
ra nhiều sản phẩm tiện lợi.
Loại cây này có chứa chất Flavonoid
rất quý (lợi cho tim mạch, động mạch
vành...) là tác nhân chính làm tăng tuổi
thọ, do có khả năng hỗ trợ làm tan xơ vữa
động mạch, cặn máu...
Bên cạnh đó, còn có tác dụng bảo vệ
tối đa tế bào gan, phòng chống sự tích tụ
mỡ trong gan, giúp tăng cường bài tiết,
loại bỏ chất độc (giải độc nhanh). Hỗ trợ
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trị rối loạn tiêu hoá, dạ dày, hành tá tràng,
viêm thận cấp, các chứng bệnh phổi, u xơ
tuyến tiền liệt, giảm đau khi bị ung thư
gan... phòng và chữa bệnh rất hiệu quả,
đặc biệt những bệnh phổ biến hiện nay
như: huyết áp, đường huyết cao, tiểu
đường, các dạng bệnh do nhiễm độc, vi
nấm, nhiễm khuẩn, rối loạn chức năng...
Từ kinh nghiệm của bản thân, cùng
những thông tin nắm được về cây hoàn
ngọc, anh Hy đã chia sẻ rộng rãi cho bà
con họ hàng, đồng nghiệp biết để dùng
phòng chống bệnh. Tại Bình Thuận – nơi
anh Hy đang sống và làm việc, đã có
nhiều cơ quan, đoàn thể biết về loại cây
thuốc quý này. Đó là các thành viên ở Hội
Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, Hội
Nông dân…
Vì sao thạc sĩ Hy tranh thủ thời gian
giới thiệu về cây hoàn ngọc này? Bởi,
theo anh, loại nước từ cây này dễ uống,
giá rẻ, lại có tác dụng bồi bổ sức khỏe tốt,
giúp cơ thể tránh được nhiều bệnh tật.
Anh Hy khẳng định, việc sử dụng tương
đối đơn giản. Chỉ cần bỏ 2-3 gói vào phích
nước là có thể dùng như một loại nước
giải khát bình thường. Hiện nay, hàng
ngày anh và gia đình đều dùng nước cây
hoàn ngọc thay nước lọc hoặc trà.
“Gần đây, tôi được biết, Chính phủ
đã hỗ trợ kinh phí để phát triển mạnh lợi
thế của cây hoàn ngọc. Vùng nguyên liệu
cây hoàn ngọc tại Tây Ninh được phát
triển rộng. Bên cạnh đó, DN 7 Nga Tây
Ninh đã đầu tư nhiều máy móc, trang thiết
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bị hiện đại. Tôi nghĩ, cây hoàn ngọc - một
loại dược thảo Việt Nam, được quan tâm
đầu tư nghiên cứu bài bản, chứng minh
được nhiều tác dụng, là điều thật đáng
hoan nghênh.
Bởi nhờ đó, sẽ là nền móng để các
nhà khoa học phát hiện thêm nhiều loại
dược thảo quý khác từ các bài thuốc dân
gian, truyền miệng nhằm giúp người tiêu
dùng tiết kiệm chi phí, giữ gìn sức khỏe
hiệu quả” – thạc sĩ Hy nói.
Thời gian qua, nhiều người tìm đến
anh Hy nhờ mua sản phẩm từ cây hoàn
ngọc về dùng. Anh Hy tâm sự: “Tôi cảm
thấy thật vui, khi việc chia sẻ của mình có
ích cho người thân, bạn bè… Quê tôi, và
có lẽ nhiều vùng khác tại Việt Nam, không
phải ai cũng có điều kiện đi khám bệnh
định kỳ, phát hiện bệnh kịp thời. Đặc biệt
là những bệnh mạn tính, triệu chứng
chung chung như mệt mỏi, kém ăn, đau
nhức. Vì vậy, tôi nghĩ, việc giúp cho nhiều
người biết về sản phẩm, tăng sức khỏe,
giảm bệnh tật, tốn không quá nhiều tiền là
điều đáng làm”.
Trò chuyện với chúng tôi, thạc sĩ Hy
chia sẻ, anh lấy làm tiếc khi từ nhiều năm
nay, có một loại nước giúp khỏe người,
phòng trừ bệnh, mà anh không biết sớm
hơn. “Tôi mong muốn, thông tin về lợi ích
của cây hoàn ngọc sẽ được phổ biến rộng
rãi hơn với mọi người”, thạc sĩ Hy kỳ
vọng.
Đông Hường // http://infonet.vn.- 2016
(ngày 6 tháng 5)

__________________________________

SẢN PHỤ XIN VỀ CHỜ CHẾT, BÁC SĨ QUYẾT TÂM CỨU SỐNG
ản phụ bị mắc hội chứng Hellp, theo
phân tuyến bệnh viện hạng 2 như
BVĐK tỉnh Bình Thuận không đủ kỹ
thuật và chuyên môn để xử lý tình trạng
này.

S

Sản phụ bị mắc hội chứng Hellp,
theo phân tuyến bệnh viện hạng 2 như
BVĐK tỉnh Bình Thuận không đủ kỹ thuật
và chuyên môn để xử lý tình trạng này.
BV đã làm thủ tục cho bệnh nhân được

chuyển lên BV Từ Dũ TP. Hồ Chí Minh để
được điều trị tốt nhất. Tuy nhiên, do gia
cảnh quá nghèo, người nhà sản phụ đã
kiên quyết không cho người nhà chuyển
viện mà xin về nhà chờ chết. Trước tình
cảnh đó, với tấm lòng của người thầy
thuốc, các bác sĩ BVĐK tỉnh Bình Thuận
đã vượt qua khó khăn, mạnh dạn mổ cấp
cứu bệnh nhân mặc dù biết tỷ lệ tử vong
đối với bệnh lý này là khá cao.
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cùng với tiến bộ y học nhưng cho đến
nay, tỷ lệ tử vong vẫn là 25%.

Sản phụ M.T.Đ được theo dõi và điều trị tích
cực tại bệnh viện.

Ngày 19/5, trao đổi với phóng viên
báo Sức khỏe &Đời sống, BS. Nguyễn
Hữu Quang - Giám đốc BVĐK tỉnh Bình
Thuận cho biết, đây là lần đầu tiên BVĐK
Bình Thuận tiến hành mổ cấp cứu sản
phụ bị hội chứng Hellp và đã thành công.
Sản phụ M.T.Đ. (44 tuổi, trú tại huyện Tuy
Phong, Bình Thuận) nhập viện lúc 18 giờ
25 ngày 15/5 trong tình trạng mang thai
26 tuần, có dấu hiệu phù toàn thân, mắt
mờ, đau đầu dữ dội, chảy máu chân răng.
Kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân
có men gan cao, rối loạn đông máu, tiểu
cầu giảm thấp, thiếu máu. Sau khi tiến
hành hội chẩn nhanh, các bác sĩ BVĐK
Bình Thuận xác định bệnh nhân bị mắc
hội chứng Hellp - một tai biến sản khoa
gặp ít nhưng tử vong nhiều. Hội chứng
Hellp xảy ra với tần suất 0,5-0,9% tổng số
thai phụ và chiếm 10-20% các trường hợp
tiền sản giật. Hội chứng này mặc dù đã
được nghiên cứu kỹ trên mọi phương diện
__________________________________

Trước tình trạng bệnh nhân quá
nặng, theo quy định, bệnh viện không đủ
kỹ thuật và chuyên môn để xử lý nên bệnh
viện đã chuyển bệnh nhân lên tuyến trên
để điều trị. Tuy nhiên, gia đình bệnh nhân
đã từ chối chuyển viện vì nhà nghèo. BS.
Vũ Cao Thiện - Trưởng phòng Kế hoạch
tổng hợp BVĐK tỉnh Bình Thuận cho biết,
BV đã giải thích và vận động gia đình
bệnh nhân đồng ý chuyển viện để có cơ
hội được cứu sống, riêng các khoản chi
phí BVĐK tỉnh sẽ liên hệ với BV Từ Dũ để
bệnh nhân được miễn phí theo diện
nghèo nhưng gia đình vẫn kiên quyết từ
chối và xin đưa bệnh nhân về nhà chờ
chết. Trước tình cảnh như vậy, với quyết
tâm cứu người, các bác sĩ đã tiến hành
hội chẩn lại và quyết định mổ cấp cứu cho
bệnh nhân. Êkíp phẫu thuật do BS. Trần
Văn Vũ - Phó trưởng Khoa Sản phụ trách
cùng với các bác sĩ hồi sức và huyết học
đã tiến hành phẫu thuật lấy thai, cầm máu
và hồi sức cho bệnh nhân. Sau một giờ,
ca mổ đã thành công trong niềm vui vỡ òa
của tập thể y bác sĩ và gia đình sản phụ.
Đến sáng 18/5, bệnh nhân Đ. đã tỉnh táo,
các dấu hiệu hội chứng Hellp không còn.
Tuy nhiên, điều không may là thai nhi 25
tuần do bé quá đã tử vong sau đó. Hiện
chị Đ. đang được theo dõi và điều trị tích
cực tại BVĐK tỉnh Bình Thuận.
Minh Hồng /
Sức khỏe & Đời sống.- 2016.- Số 81
(ngày 20 tháng 5).- Tr. 6

TẠM DỪNG THU PHÍ TRẠM SÔNG PHAN TRÊN QL1
heo chỉ đạo của Bộ GTVT, Trạm thu
phí Sông Phan trên QL1A đoạn đi
qua địa phận xã Hàm Minh, Hàm
Thuận Nam, Bình Thuận sẽ tạm thời dừng
thu phí từ trưa nay, 21-5.

T

Ngày 21-5, ông Nguyễn Công
Thanh, Phó Cục trưởng Cục QLĐB IV, Bộ
GTVT cho biết, 12 giờ trưa nay (21-5) tạm
thời dừng thu phí.

Theo ông Thanh, sở dĩ phải tạm
dừng thu phí là do liên quan đến dự án cải
tạo nền, mặt đường QL1 đoạn từ Phan
Thiết đến Đồng Nai hơn 114 km bị lún, hư
hỏng rất nhiều đoạn. Được biết ngày 13-5
đoàn kiểm tra của Bộ GTVT đã kiểm tra
hiện trạng và yêu cầu chủ đầu tư là Tổng
Công ty 319 (đang thu phí trạm Sông
Phan) rà soát, thông kê các hư hỏng trên
đoạn tuyến của dự án và lập hồ sơ phê
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duyệt biện pháp khắc phục, sửa chữa
đúng chất lượng để đảm bảo an toàn giao
thông.
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hưởng đến lưu thông và gây mất an toàn
giao thông cho phương tiện tham gia giao
thông.

Trạm thu phí Sông Phan

Theo đoàn kiểm tra, đến nay Tổng
Công ty 319 đã khắc phục gần 12.000 m2
mặt đường lún, vẫn còn 15.000 m2 chưa
khắc phục xong nhưng lại có những điểm
lún mới xuất hiện. “Nói thẳng là khắc phục
cào mặt đường là tạm thời, chưa phải sửa
chữa” - ông Thành khẳng định.
Chiều 13-5, Cục Quản lý xây dựng
và chất lượng công trình giao thông (Bộ
GTVT) đã phát đi công điện đề nghị Tổng
cục Đường bộ Việt Nam, Ban Quản lý dự
án 7, Tổng Công ty Xây dựng số 1 (nhà
đầu tư) khẩn trương khắc phục tình trạng
hằn lún mặt đường thuộc dự án xây dựng
cầu Đồng Nai bởi phát hiện một số vị trí
đã xuất hiện hằn lún, hư hỏng làm ảnh
__________________________________

Kẹt xe tại Trạm thu phí Sông Phan hồi tháng 22016

Các đơn vị có liên quan phải kiểm
tra, sửa chữa, khắc phục triệt để các điểm
hằn lún, hư hỏng trước ngày 30-5 nhưng
phải phân luồng, đảm bảo an toàn giao
thông. Nếu nhà đầu tư khắc phục không
xong trước thời hạn này, Tổng cục Đường
bộ Việt Nam báo cáo Bộ GTVT đề nghị
tạm dừng thu phí cho đến khi khắc phục
xong.
Phương Nam // http://plo.vn.- 2016
(ngày 21 tháng 5)

CSGT ĐẾN TẬN TRƯỜNG ĐĂNG KÝ XE MÁY ĐIỆN MIỄN PHÍ
CHO HỌC SINH
SGT tỉnh Bình Thuận đã đăng ký
xe máy, xe mô tô điện miễn phí
ngay tại trường học nhằm tạo điều
kiện cho học sinh.

C

Phòng Cảnh sát Giao thông, Công
an tỉnh Bình Thuận đang phối hợp với
ngành giáo dục địa phương tổ chức kiểm
tra và đăng ký xe máy, xe mô tô điện miễn
phí ngay tại trường học nhằm tạo điều
kiện cho học sinh.
Những học sinh có xe máy điện, mô
tô điện được nhà trường tập trung trong
một buổi. Các em được phát tờ khai đăng
ký cấp biển số với thủ tục đơn giản.

CSGT Bình Thuận đang thực hiện đăng ký xe
máy điện, mô tô điện cho học sinh Trường
THPT Lê Lợi, TP Phan Thiết
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Học sinh chỉ cần mang theo bản
photocopy sổ hộ khẩu. Cảnh sát giao
thông có mặt trực tiếp kiểm tra xe, cà số
khung, số máy để hoàn thiện hồ sơ. Học
sinh chỉ việc ký xác nhận là hoàn tất việc
đăng ký. Sau đó, nhà trường cử người đại
diện đến Phòng Cảnh sát Giao thông bấm
số và lấy biển số mang về cho học sinh.
Hoạt động này hiện đang được thực
hiện tại các trường trung học phổ thông ở
thành phố Phan Thiết, sau đó triển khai ở
các trường học trong tỉnh.
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Trung tá Trần Trung Kiên, Đội
trưởng Đội Đăng ký - Quản lý phương tiện
giao thông cơ giới đường bộ, Phòng Cảnh
sát Giao thông, Công an tỉnh Bình Thuận
cho biết: “Chúng tôi đã rà soát và phát tờ
giấy khai ở các trường chỉ còn chờ thời
gian là do trường bố trí. Đối với lực lượng
cảnh sát giao thông, có ngày giờ cụ thể,
chúng tôi sẽ tiến hành. Nếu không tranh
thủ thời gian sẽ không kịp với việc nghỉ hè
của học sinh”./.
Việt Quốc // http://vov.vn.- 2016
(ngày 7 tháng 5)

__________________________________

CSGT BÌNH THUẬN LÊN TIẾNG VỀ VỤ TAI NẠN THẢM
KHỐC KHIẾN 12 NGƯỜI CHẾT, NHIỀU NGƯỜI BỊ THƯƠNG
ụ tai nạn giao thông thảm khốc
xảy ra tại Bình Thuận khiến 12
người chết, nhiều người bị
thương.

V

Sáng 22/5, trả lời phóng viên VTC
News, lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh Bình
Thuận cho biết, đơn vị thống kê ban đầu
có 12 người chết và nhiều người bị
thương đang được cấp cứu rải rác tại
các bệnh viện trên địa bàn huyện, tỉnh
sau vụ tai nạn kinh hoàng vào sáng
cùng ngày.

Còn xe máy nằm kế hiện trường
chúng tôi đang xác minh là xe này bị rơi
từ xe khách xuống hay do người dân
điều khiển gặp nạn" - lãnh đạo Phòng
CSGT Bình Thuận nói.
Vị lãnh đạo CSGT tỉnh Bình Thận
cũng cho biết thêm, do tính chất vụ việc
đặc biệt nghiêm trọng nên lãnh đạo Tỉnh
ủy, UBND, Công an tỉnh cùng các cơ
quan chức năng ban ngành liên quan,
trong đó có Phòng Cảnh sát điều tra,
pháp y cũng đã có mặt tại hiện trường
từ sớm, đến các bệnh viện để làm
nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương.
Trước đó, khoảng 4h cùng ngày,
trên QL1 đoạn qua xã Hàm Minh, huyện
Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, xảy ra vụ
tai nạn kinh hoàng giữa xe khách
Phương Trang và xe tải hạng nặng.

Hiện trường vụ TNGT kinh hoàng tại Bình
Thuận. Ảnh: Thanh Niên

"Do số nạn nhân bị thương nằm rải
rác tại các bệnh viện nên chúng tôi chưa
thể thống kê được, kể cả lý lịch nhân
thân. Chúng tôi xác nhận, vụ tai nạn xảy
ra giữa xe khách Phương Trang và xe
tải hạng nặng.

Tại hiện trường, xe khách Phương
Trang và xe tải bị cháy rụi hoàn toàn, tài
xế xe khách Phương Trang đã chết
cùng nhiều nạn nhân khác, số nạn nhân
bị nguy kịch đang được cấp cứu cũng
khá nhiều.
Phan Cường // http://vtc.vn.- 2016
(ngày 22 tháng 5)
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QUỐC LỘ 1 ĐOẠN BÌNH THUẬN-ĐỒNG NAI CHƯA KHẮC PHỤC
XONG SỤT LÚN
hững điểm sụt lún nặng đã cơ bản
được khắc phục, riêng đoạn sụt lún
tại km 1.795 đi qua thị trấn Gia
Ray, huyện Xuân Lộc đang được xử lý.

N

cho sơn vạch hoàn thiện. Đó là các đoạn
ở vị trí km 1726+700 qua trạm thu phí
Sông Phan, huyện Hàm Thuận Nam và
km 1750+500, huyện Hàm Tân.

Hôm nay (20/5) đùng thời hạn cuối
Bộ GTVT yêu cẩu Tổng công ty 319 hoàn
thành việc khắc phục sụt lún trên tuyến
Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Bình Thuận và
Đồng Nai dài hơn 114 km. Cục Quản lý
đường bộ 4 đã tiến hành kiểm tra việc
khắc phục sự cố trên tuyến đường này.

Ngày 19/5, do trời mưa nên sau khi
bóc lớp mặt đường lên, đơn vị này không
hoàn thiện ngay được như dự kiến ban
đầu, buộc phải huy động công nhân làm
đêm để hoàn thành việc khắc phục cả
đoạn đường trước ngày bầu cử .

2 điểm xuống cấp nặng nhất ở Bình Thuận đã
được Chi nhánh 319- BOT Sông Phan khắc
phục. (Ảnh: Internet)

Hiện nay, 2 điểm xuống cấp nặng
nhất ở Bình Thuận đã được Chi nhánh
319- BOT Sông Phan khắc phục xong và

Còn tại đoạn đi qua 3 huyện của tỉnh
Đồng Nai là Xuân Lộc, Thống Nhất, Trảng
Bom dài hơn 90km, những điểm sụt lún
nặng đã cơ bản được khắc phục. Riêng
đoạn sụt lún tại km 1795 đi qua thị trấn
Gia Ray, huyện Xuân Lộc đang tiếp tục
được xử lý.
Ông Nguyễn Công Thanh, Phó Cục
trưởng Cục Quản lý đường bộ 4, Bộ
GTVT cho biết, những đoạn đường bị sụt
lún nặng đã được nhà đầu tư xử lý xong,
hiện đoạn km 1795 ở Xuân Lộc vẫn đang
trong quá trình làm, Cục Quản lý đường
bộ 4 sẽ liên tục kiểm tra, nếu có phát sinh
sẽ tiếp tục xử lý./.
Lệ Hằng - Việt Quốc //
http://vov.vn.- 2016 (ngày 20 tháng 5)

__________________________________

CÔNG AN BÌNH THUẬN XỬ PHẠT MỘT VỤ VI PHẠM GIAO
THÔNG NHỜ FACEBOOK
gày 8-5 trên mạng xã hội Facebook
lan truyền một đoạn clip ghi cảnh
một xe tải chở đất cát lưu thông
trên QL 55, đoạn từ xã Tân Phước đến
phường Tân Thiện, thị xã La Gi, Bình
Thuận có che đậy bạt, nhưng vẫn để đất
cát đổ xuống dọc đường làm nguy hiểm
cho các phương tiện lưu thông phía sau.

N

Bên cạnh đó, đất cát rơi ra còn gây ô
nhiễm môi trường khiến người dân sống
hai bên QL 55 bức xúc.

Thanh tra sở GTVT tỉnh Bình Thuận
đã vào cuộc kiểm tra, lần theo biển số xe,
đã triệu tập lái xe Cao Ngọc Bé, sinh năm
1977, cư ngụ xã Tân Phước, thị xã La Gi,
điều khiển xe BKS 86C-067-68 chở cát
nói trên.
Thanh tra sở Giao Thông vận tài
Bình Thuận đã lập biên bản, xử phạt lái xe
2.000.000 đồng với hành vi làm mất an
toàn giao thông, gây ô nhiễm môi trường.
Lê Long // http://congan.com.vn.- 2016
(ngày 14 tháng 5)
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XÁC MINH VỤ XÂY BIỆT THỰ TRÁI PHÉP TRONG RỪNG
PHÒNG HỘ
gày 6-5, chủ tịch UBND tỉnh Bình
Thuận đã ký văn bản giao các Sở,
đơn vị xác minh vụ xây biệt thự trái
phép trong rừng phòng hộ tại tiểu khu 59
thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Cà
Giây.

N

trại cà phê, biệt thự trái phép giữa rừng
phòng hộ” và ngày 3-5 đăng bài “Biệt thự
trái phép trong rừng phòng hộ: Sai từ năm
2013”.
Các bài báo phản ánh tại khu vực
rừng phòng hộ thuộc tiểu khu 59 có
trường hợp ông Nguyễn Hy ở tỉnh Lâm
Đồng lấn chiếm trái phép khoảng 20 ha
đất xây biệt thự và trồng cà phê.
Năm 2013, Ban Quản lý rừng phòng
hộ Cà Giây đã phát hiện sai phạm, lập
biên bản nhưng không báo cáo với các cơ
quan chức năng để xử lý vụ việc.

Khu biệt thự trái phép tại tiểu khu 59 do Ban
quản lý rừng phòng hộ Cà Giây quản lý - Ảnh:
Ng.Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận giao
các Sở NN&PTNT, Xây dựng, UBND
huyện Bắc Bình và các ngành, đơn vị liên
quan kiểm tra, xác minh vụ việc trên.
Cụ thể, UBND tỉnh Bình Thuận nêu
báo Tuổi Trẻ ngày 30-4 đăng bài “Trang
__________________________________

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận chỉ
đạo các cơ quan chức năng làm rõ thông
tin năm 2013, Ban Quản lý rừng phòng hộ
Cà Giây phát hiện sai phạm, lập biên bản
nhưng không báo cáo cơ quan chức
năng, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức,
cá nhân liên quan và xử lý nghiêm hành vi
vi phạm, báo cáo kết quả với UBND tỉnh
trước ngày 20-5.
Nguyễn Nam // http://tuoitre.vn.- 2016
(ngày 6 tháng 5)

NGHI TẢO ĐỘC LÀ TÁC NHÂN GÂY CÁ CHẾT Ở ĐẢO PHÚ QUÝ
gày 11-5, ông Nguyễn Ngọc
Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình
Thuận, đã có công văn gửi các
ban ngành liên quan về việc khẩn
trương làm rõ nguyên nhân cá nuôi
lồng bè đột ngột chết hàng ngàn con
tại đảo Phú Quý.

N

Cùng ngày, ông Lê Văn Tiến, Chi
cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường
tỉnh Bình Thuận, cho biết Chi cục đang
cử người ra đảo Phú Quý lấy mẫu
nước, mẫu cá chết để gửi đi xét
nghiệm, xác định nguyên nhân cá mú,
cá bớp và cá gáy chết hàng loạt ở một
số lồng bè nuôi cá thương phẩm.

Rong rêu xanh phát triển cực nhanh bám
đầy các tảng đá ở bờ biển đảo Phú Quý.
Ảnh: Huỳnh Quang Huy

Được biết ngày 9-5 có năm hộ
nuôi cá lồng bè tại Phú Quý phát hiện
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cá chết hàng loạt. Hộ có số lượng cá
chết nhiều nhất là hộ ông Võ Liển và
bà Trần Thị Chẩu ở thôn Đông Hải, xã
Long Hải. Vợ chồng ông nuôi 6.000
con cá mú cọp nhưng đã bị chết hơn
4.000 con, thiệt hại hơn 600 triệu
đồng.

Chiều 11-5, trao đổi với chúng tôi,
ông Huỳnh Quang Huy, Chi cục trưởng
Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Thuận, cho
biết do năm nay thời tiết nóng làm
rong, tảo phát triển mạnh, khi rong, tảo
chết sẽ phát sinh khí độc có mùi hôi
thối gây ô nhiễm vùng nước.

Hộ bà Nguyễn Thị Nhơn có số
lượng cá chết trên 1.500 con, chủ yếu
là cá mú đỏ và cá mú cọp, cá chết ở
giai đoạn sinh trưởng là cá giống và cá
thịt chuẩn bị thu hoạch. Theo báo cáo
ban đầu, các lồng bè này đều nằm
trong cùng một khu vực có rạn san hô
vây quanh, nước tù, không thông
thoáng.

Hằng năm đều xảy ra hiện tượng
trên nhưng mức độ ảnh hưởng không
đáng kể nhờ có luồng nước chảy cuốn
đi. Năm nay gió nhẹ, nhiệt độ cao,
không có luồng nước chảy vào đúng
thời điểm rong, tảo chết khiến cá nuôi
trong những vùng nước tù chết. Chính
vì vậy mà các bè cá vùng ngoài không
bị ảnh hưởng nhờ có luồng nước chảy.

Bà con nuôi cá khẳng định do tảo
biển thải chất độc ra làm nguồn nước
bị ô nhiễm nên dẫn đến tình trạng cá
chết. Tại thời điểm cá chết, nước có
mùi hôi thối nồng nặc và nước rất đục.

Theo ông Huy, cuối tháng 4-2016,
ông đã trực tiếp ra Phú Quý kiểm tra
và thấy rong, tảo xanh rất nhiều nên đã
yêu cầu bà con nuôi cá cho người trực
24/24 giờ, khi thấy cá mệt phải sục
ôxy, thấy nước chuyển màu phải dời
cá, dời bè. Vào thời điểm cá chết (ngày
9-5), lại không có người trực nên xảy
ra tình trạng cá chết, gây thiệt hại cho
bà con.

Trước đó, vào ngày 25-4, tại khu
vực này có hai cơ sở là hộ Võ Đẫn và
Trương Thị Vinh, 700 con cá mú đỏ bị
chết đột ngột, tổn thất khoảng 400 triệu
đồng.
Theo thống kê Trạm khuyến ngư
Phú Quý, đây là lần thứ ba trong năm
xảy ra hiện tượng này. Hiện các cơ sở
có lồng bè nằm trong vùng nước bị ô
nhiễm đã di chuyển lồng bè ra khơi xa
nhằm đảm bảo cho số lượng cá còn
lại.

Báo cáo nhanh của UBND huyện
Phú Quý cho biết toàn bộ lồng bè của
người nuôi cá ở Phú Quý đã di dời ra
xa bờ và hai ngày qua không có hiện
tượng cá chết.
Phương Nam /
Pháp luật Tp. Hồ Chí Minh.- 2016.Số 123 (ngày 12 tháng 5).- Tr. 5

__________________________________

CHỈ 5/55 HỘ CÓ CÁ CHẾT Ở ĐẢO PHÚ QUÝ
ng Huỳnh Quang Huy - chi cục
trưởng Chi cục thủy sản tỉnh
Bình Thuận cho biết chỉ có 5/55
hộ nuôi cá có hiện tượng cá chết,
chiếm phần nhỏ trong tổng số các hộ
thả nuôi.

Ô

Ngày 11-5, chủ tịch UBND tỉnh
Bình Thuận có văn bản giao UBND
huyện đảo Phú Quý thống kê, xác định
số lượng cá chết và tổng thiệt hại của
người dân trên địa bàn huyện đảo.
Đồng thời, giao Sở NN&PTNT
phối hợp với Sở Tài nguyên và môi
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trường kiểm tra, xác định rõ nguyên
nhân gây ra hiện tượng này, chủ động
có biện pháp xử lý ban đầu và có báo
cáo, đề xuất hướng xử lý phù hợp.

Cá chết tại huyện đảo Phú Quý vào ngày 95 - Ảnh: CTV

Bà Lê Thị Ái Liên - chánh văn
phòng UBND huyện đảo Phú Quý cho
biết lượng cá chỉ chết vào ngày 9-5,
trong ngày 11-5 các cơ quan chức
năng đang tiếp tục khảo sát để tìm
nguyên nhân cá chết.
Bà Liên cho biết chỉ có vài hộ nuôi
có cá chết, trong số hàng chục hộ thả
nuôi, nguyên nhân đang được cơ quan
chức năng làm rõ.
Cung cấp thông tin chính thức
cho Tuổi Trẻ, ông Huỳnh Quang Huy chi cục trưởng Chi cục thủy sản tỉnh
Bình Thuận, cho biết chỉ có 5/55 hộ
nuôi cá xảy ra hiện tượng cá chết,
chiếm phần nhỏ trong tổng số các hộ
thả nuôi nên không thể nói là cá chết
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hàng loạt gây hoang mang cho người
dân.
“Vào tháng 4-2016 tôi đã ra đảo
Phú Quý khảo sát tình hình nuôi cá,
khi đó tảo đang phát triển nên chúng
tôi đã khuyến cáo bà con cho người
trực cả ngày, khi cá mệt phải tiến hành
sục oxy, thấy nước chuyển màu khác
thường phải chuyển bè cá đi xa".
"Trong 5 hộ bị cá chết thì có 3 hộ
không có người trực ban đêm, 1 hộ
phát hiện kịp thời sục oxy nên hộ này
chỉ thiệt 1% lượng cá. Do thời tiết năm
nay nắng nóng nên rong, tảo phát triển
mạnh, khi tảo chết sẽ gây ô nhiễm
vùng nước, năm nào cũng xảy ra tình
trạng này. Những hộ bị cá chết đều
nuôi trong những vùng nước tù. Do đó
các bè cá của các hộ nuôi ở vùng
ngoài không bị ảnh hưởng do luồng
nước chảy”, ông Huy cho biết.
Theo thống kê ban đầu, tổng số
cá bị chết của 5 hộ trên vào khoảng
7.000 con, chủ yếu là cá mú, thiệt hại
ước tính hơn 1 tỉ đồng. Các hộ bị thiệt
hại cho biết nghi cá chết do tảo làm
nguồn nước ô nhiễm. Thời điểm cá
chết nước có mùi hôi thối và đục màu.
Hiện nguyên nhân cá chết đang được
cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận
làm rõ.
Thiện Trí // http://tuoitre.vn.- 2016
(ngày 11 tháng 5)

__________________________________

NGĂN NGỪA TÌNH TRẠNG CÁ CHẾT Ở KHU LỒNG BÈ ĐẢO
PHÚ QUÝ
heo UBND tỉnh Bình Thuận, thời
tiết nắng nóng vẫn còn kéo dài,
do vậy cần hạn chế thấp nhất
hiện tượng cá chết số lượng lớn.

T

Phát triển nông thôn và huyện đảo Phú
Quý triển khai các biện pháp ngăn
ngừa tình trạng cá chết ở khu nuôi cá
lồng bè trên đảo Phú Quý.

UBND tỉnh Bình Thuận vừa có
văn bản chỉ đạo Sở Nông nghiệp và

Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn và huyện đảo Phú Quý tập
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trung triển khai ngay các biện pháp
ngăn ngừa.

Cần hướng dẫn các chủ bè biện pháp ngăn
chặng (ảnh: Tam Thanh)

Trước hết, thông báo kiểm tra tình
hình cá chết vào ngày 9/5 cho người
dân biết rộng rãi; hướng dẫn người
nuôi trang bị đầy đủ các thiết bị xử lý
môi trường khi có sự cố xảy ra.
Các hộ nuôi cá bố trí người trực
tại lồng bè 24/24, kịp thời thông tin cho
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cơ quan chức năng khi phát hiện có
dấu hiệu bất thường về môi trường để
xử lý kịp thời. Cơ quan chức năng
thường xuyên bám sát vùng nuôi,
hướng dẫn và yêu cầu người nuôi di
chuyển lồng bè đến khu vực có điều
kiện môi trường tốt hạn chế rủi ro xảy
ra.
Trước đó, khoảng 3h sáng 9/5, tại
khu vực nuôi cá lồng bè trên đảo Phú
Quý đã xảy ra hiện tượng cá chết với
số lượng lớn. 7 hộ nuôi bị thiệt hại
nặng, với tổng số cá chết hơn 7.000
con (chủ yếu là cá mú thành phẩm).
Ước thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.
Nguyên nhân được xác định là do
thời tiết nắng nóng, rong tảo chết khi
phân hủy làm nước thiếu oxy, khiến cá
chết đột ngột./.
Việt Quốc // http://vov.vn.- 2016
(ngày 14 tháng 5)

__________________________________

BÌNH THUẬN LẦN ĐẦU TIÊN PHÁT HIỆN CÓ CHẤT
SALBUTAMOL TRONG HEO HƠI
ào lúc 4h ngày 13/5, Phòng
Cảnh sát Môi trường - Công an
tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng
Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực
phẩm số 2 tỉnh Bình Thuận, kiểm tra
cơ sở giết mổ heo của bà Nguyễn Thị
Hồng Thanh (sinh năm 1981), tại thôn
Đại Thành, xã Mương Mán, huyện
Hàm Thuận Nam (Bình Thuận), phát
hiện cơ sở này đang giết mổ heo có
chất tạo nạc Salbutamol, vô cùng độc
hại.

V

Thanh, ngày 11/5 cơ sở này vừa mua
12 con heo từ Đồng Nai, đã giết mổ 7
con, còn 5 con trong chuồng.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở của
bà Nguyễn Thị Hồng Thanh, đang hoạt
động giết mổ heo để đưa thịt ra bán ở
các chợ vào buổi sáng, có 5 công nhân
đang làm việc. Theo lời khai của bà

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản cơ sở mổ
heo.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành test
nhanh nước tiểu của số heo chưa giết
mổ thì cho kết quả dương tính với chất
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tạo nạc Salbutamol. Đồng thời, đoàn
kiểm tra đã tiến hành lấy mẫu số thịt
heo đã giết mổ để kiểm tra chất
Salbutamol này.
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Salbutamol và yêu cầu chủ cơ sở nuôi
nhốt riêng số heo này để xử lý theo
quy định của pháp luật.

Khi được hỏi giấy chứng nhận
kiểm dịch sản phẩm động vật vận
chuyển ra ngoài tỉnh của số heo trên
và giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện
vệ sinh thú y thì chủ cơ sở là bà
Nguyễn Thị Hồng Thanh, không xuất
trình được với đoàn kiểm tra.
Được biết cơ sở giết mổ heo của
bà Thanh hoạt động từ năm 2009 đến
nay. Sản phẩm thịt sau khi giết mổ của
cơ sở này được phân phối trên địa bàn
xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận
Nam và TP Phan Thiết.

Số thịt phát hiện chất tạo nạc.

Cơ sở này hoàn toàn không có
giấy phép hoạt động, nên heo hơi
nhập về không có cán bộ thú y kiểm
dịch, đến khi giết mổ xong thịt đưa ra
thị trường tiêu thụ cũng không được
đóng dấu kiểm dịch của cơ quan thú y.
Đoàn kiểm tra liên ngành đã lập
biên bản vi phạm hành chính đối với
cơ sơ sản xuất trong điều kiện chưa
đảm bảo an toàn thực phẩm như
không có giấy chứng nhận cơ sở đủ
điều kiện vệ sinh thú y, chưa cập nhật
giấy chứng nhận kiểm dịch động vật
vận chuyển ngoài tỉnh. Đồng thời đánh
dấu số heo dương tính với chất

Đoàn Kiểm tra liên ngành đã thu giữ các
mẫu thịt khoảng 500 ký và một số heo
sống để tiến hành kiểm định, điều tra và xử
lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, đây là lần đầu tiên
Bình Thuận phát hiện có chất
Salbutamol trong heo hơi. Đây là chất
tạo nạc bị cấm sử dụng trong chăn
nuôi nhưng vẫn vẫn được nhiều cơ sở
chăn nuôi lén lút sử dụng vì lợi nhuận.
Chất này hết sức độc hại. Đối với gia
súc như heo, con vật khi ăn phải chất
này chỉ có thể tồn tại được quá nửa
tháng là phải giết mổ.
Theo cơ quan chức năng nếu
người tiêu dùng ăn thịt heo có tồn dư
chất cấm salbutamol lâu dần sẽ có
nguy cơ bị ảnh hưởng xấu lên tim
mạch, làm cho tim đập nhanh, tăng
huyết áp, run cơ, rối loạn tiêu hóa
nếu nặng có thể nguy hiểm đến tính
mạng và có thể là nguy cơ cho
những căn bệnh khác.
Ăn loại thịt heo này, phụ nữ có
nguy cơ mắc bệnh ung thư vú; đàn
ông u nang tinh hoàn, giãn tĩnh mạch
dịch hoàn, chất lượng tinh dịch thấp,
thay đổi hành vi tình dục.
Lê Bình - Ngọc Phúc - Kỳ Anh //
http://www.phapluatplus.vn.- 2016
(ngày 13 tháng 5)
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IV. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ – NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN

QUỸ BẢO VỆ - PHÁT TRIỂN RỪNG, GIÚP NGƯỜI DÂN
GẮN BÓ VỚI RỪNG
ừ khi thành lập đến nay, Quỹ Bảo vệ
- phát triển rừng (BV-PTR) tỉnh Bình
Thuận đã góp phần tạo công ăn việc
làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống
cho người làm nghề rừng. Quỹ Bảo vệ phát triển rừng, giúp người dân gắn bó với
rừng Người làm nghề rừng hưởng ứng
chính sách chi trả môi trường rừng.

T

Theo Quỹ BV-PTR Bình Thuận, tính
đến đầu năm 2016 toàn tỉnh có hơn
310.841ha rừng, trong đó rừng tự nhiên
286,998,8ha, rừng trồng 23.842,5ha. Số
diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi
trường rừng hơn 76.203ha, bao gồm chủ
rừng là tổ chức nhà nước 75.723ha và tổ
chức không thuộc nhà nước hơn 479ha.
Hiện nay tỉnh đã huy động được nguồn
thu từ 3 công trình thủy điện Hàm Thuận Đa Mi, Trị An và thủy điện Bắc Bình trên
khoảng trên 10 tỉ đồng/năm, chi trả cho
các đơn vị chủ rừng thuộc các lưu vực
này, tập trung ở các huyện phía Nam của
tỉnh như Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Thuận
Bắc và Bắc Bình, góp phần quản lý tốt
hơn tài nguyên rừng. Ông Hồ Thiện Đang,
GĐ Quỹ BV-PTR Bình Thuận cho biết,
tính cuối năm 2015 tổng số hộ dân tham
gia nhận khoán là 1.234 hộ với hơn
53.207ha rừng, chiếm khoảng 39,05%
tổng diện tích giao khoán toàn tỉnh và số
tiền các hộ nhận trung bình 8.620.000
đ/năm. Việc thực hiện công tác giao
khoán BVR trong thời gian qua đã duy trì
ổn định diện tích rừng trên các lâm phần
được giao khoán, hạn chế nạn chặt phá
rừng trái phép. Nhờ đó góp phần nâng
cao đời sống, nguồn thu nhập cho người
dân làm nghề rừng; đồng thời khuyến
khích bảo vệ rừng tốt hơn. “Từ năm 2011
đến nay việc chi trả tiền dịch vụ môi
trường rừng trên địa bàn tỉnh có nhiều
khởi sắc. Nguồn kinh phí phần lớn đã đến
được các chủ rừng và hộ nhận khoán nên

nhờ đó rừng được bảo vệ tốt hơn. Bên
cạnh đó người dân trong và gần lưu vực
chi trả dịch vụ môi trường rừng còn có
thêm việc làm, cải thiện cuộc sống, hạn
chế việc phá rừng đáng kể”, ông Đang
chia sẻ. Ông Đang cho biết, qua phân tích
và đánh giá về việc điều chỉnh mức chi trả
tiền dịch vụ môi trường rừng đối với cơ sở
sản xuất thủy điện từ 20 đồng/kWh lên 36
đồng/kWh và cơ sở sản xuất nước sạch
từ 40 đồng/m3 lên 52 đồng/m3 không ảnh
hưởng nhiều đến đời sống người dân,
ngược lại nó có ý nghĩa quan trọng đối với
xã hội nói chung và lâm nghiệp nói riêng.
Khi nghị định sửa đổi, bổ sung được ban
hành sẽ đáp ứng nhu cầu, mong mỏi của
các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ
rừng, hộ gia đình cá nhân, góp phần giúp
người dân từng bước cải thiện cuộc sống,
yên tâm, gắn bó với rừng. Tại lưu vực
thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi năm 2015
với tổng diện tích rừng chi trả là 45.862ha,
trong đó có 966 hộ được giao khoán BVR.
Ông Ngô Công Thanh, Trưởng Ban quản
lý rừng phòng hộ Hàm Thuận - Đa Mi cho
biết, tổng diện tích rừng tự nhiên của đơn
vị hiện đưa vào giao khoán bằng nguồn
chi trả dịch vụ môi trường rừng nằm trong
lưu vục Thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi và
lưu vực Trị An hơn 15.880ha với 450 hộ
dân, trong đó có 362 hộ là dân tộc thiểu
số xã La Dạ, 57 hộ xã Đông Tiến và 31 hộ
người Kinh thuộc xã Đa Mi. Hầu hết
những người dân nhận khoán là dân tộc
thiểu số sống bằng nghề lầm rẫy, thu hái
lâm sản… thu nhập tương đối bấp bênh.
Với diện tích giao khoán bình quân
35ha/hộ
và
định
mức
chi
200.000đ/ha/năm thì mỗi hộ nhận khoán
thu nhập khoảng 580.000đ/tháng. Số tiền
chưa thực sự cao nhưng là khoản thu
nhập ổn định, góp phần giải quyết phần
nào khó khăn trong cuộc sống của đồng
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bào vùng dân tộc. Ông Phan Văn Chiến,
Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Sông
Quao cho biết, đơn vị cũng chủ yếu thực
hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng thu từ
lưu vực thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi và
Thủy điện Trị An; đang tiến tới thực hiện
chi trả dịch vụ môi trường rừng của thủy
điện Đan Sách. Diện tích chi trả dịch vụ
môi trường rừng thuộc địa phận xã Đông
Giang và xã Đông Tiến. Diện tích này
phần lớn đã được giao khoán cho các hộ
đồng bào dân tộc thiểu số của 2 xã nói
trên thực hiện nhận khoán bảo vệ rừng
theo Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy. Nay
chuyển sang chi trả dịch vụ môi trường
rừng, số tiền các hộ nhận được không
thay đổi (200.000đ/ha/năm). Tuy nhiên
__________________________________
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nguồn kinh phí chi trả từ dịch vụ môi
trường rừng ổn định lâu dài hơn nguồn
kinh phí theo Nghị quyết 04 do không bị
phụ thuộc vào ngân sách của tỉnh. Đối với
chủ rừng khi thực hiện chi trả dịch vụ môi
trường rừng từ quỹ tỉnh thì chi phí quản lý
cao hơn chi trả theo Nghị quyết 04; ngoài
ra còn được quỹ hỗ trợ mua sắm vật
dụng, công cụ đi rừng, tập huấn nghiệp
vụ… “Nhờ có thêm kinh phí, lực lượng
tham gia bảo vệ rừng rất tốt và người dân
có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống, từ
đó giảm áp lực phá rừng”, ông Chiến chia
sẻ.
Kim Sơ // http://nongnghiep.vn.- 2016
(ngày 11 tháng 5)

PHÂN BÓN VĂN ĐIỂN GIÚP CÂY TRỒNG TĂNG KHẢ NĂNG
CHỊU HẠN
ình Thuận là một trong những tỉnh
hạn hán thường xuyên diễn ra gay
gắt nên người dân ở đâu chủ yếu
trồng thanh long, lúa, ngô, đậu, lạc, rau…,
trong đó riêng diện tích thanh long hiện
đạt 16.000ha.

B

Trước tình trạng hạn hán gay gắt
kéo dài, ngoài những giải pháp về thuỷ lợi,
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giống, thời
vụ…, nông dân cũng cần lựa chọn loại
phân bón có chứa các chất trung và vi
lượng để cây trồng tăng khả năng chống
chịu với hạn hán.

các chất trung và vi lượng khác rất cần
cho các vùng trồng thanh long tập trung
chuyên canh vì qua nhiều năm bón nhiều
phân đạm, phun thuốc BVTV, các chất
độc hại tồn dư trong đất ngày càng nhiều,
khiến sâu bệnh tăng lên, nhất là bệnh
đốm trắng. Các chất có trong phân bón
Văn Điển, nhất là Si (Silic) đã góp phần
khử, trung hoà chất độc hại, diệt mầm
bệnh và giúp cây thanh long nói riêng, cây
trồng nói chung tăng khả năng chịu
hạn.

Giúp cây trồng chống chịu hạn,
úng và gió bão
Bình Thuận là một trong những tỉnh
hạn hán thường xuyên diễn ra gay gắt
nên người dân ở đâu chủ yếu trồng thanh
long, lúa, ngô, đậu, lạc, rau…, trong đó
riêng diện tích thanh long hiện đạt
16.000ha. Về hiệu quả của phân bón Văn
Điển trên cây thanh long cũng như các
cây trồng khác, ông Nguyễn Tám – Giám
đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình
Thuận cho biết: “Phân Văn Điển có tính
kiềm, với tỷ lệ canxi tương đối cao, có tác
dụng khử chua, ém phèn. Canxi cùng với

Huyện Hàm Thuận Nam có nhiều diện tích cây
trồng bón phân Văn Điển. Ảnh: Tư liệu

Huyện Hàm Thuận Nam cũng có
nhiều diện tích cây trồng bón phân Văn
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Điển. Ông Trần Ngọc Dũng – Trạm trưởng
Trạm Khuyến nông huyện Hàm Thuận cho
biết: “Phân Văn Điển giúp thanh long mập
cành, lá xanh đậm, cành vươn dài, ra hoa
đậu quả nhiều, quả to, vỏ quả dày, màu
sắc trái đỏ đậm, tai cứng, ruột quả chắc,
tăng vị ngọt. Tương tự, lúa bón phân Văn
Điển lá cũng dày, xanh đậm, đẻ nhánh tập
trung, bộ lá xanh bền đến khi chín, bông
to, hạt chắc. Ngô bón phân Văn Điển cây
mập, lá sáng bóng, bắp to, hạt dày xít.
Lạc, đậu đỗ được bón phân Văn Điển
cũng sai hoa, tỷ lệ đậu quả cao, hạt chắc,
sâu bệnh ít. Đặc biệt phân Văn Điển còn
giúp những loại cây trồng này tăng khả
năng chịu hạn, úng, chịu nóng và gió
bão”.
Hiệu quả sử dụng từ 95 – 97%
Vì sao phân Văn Điển lại có thể giúp
cho cây trồng tăng tính chịu hạn và những
yếu tố ngoại cảnh bất lợi? Thực tế cho
thấy, lân Văn Điển có hiệu quả sử dụng
cao 95 – 97% do không bị rửa trôi, không
bị kim loại cố định, cung cấp đồng thời 16
nguyên tố dinh dưỡng chính.
Các loại phân đa yếu tố NPK chuyên
dụng Văn Điển khác các loại phân NPK
thông thường là ngoài đạm, lân, kali còn
có các chất trung và vi lượng. Các chất
này có tỷ lệ cân đối hợp lý, đáp ứng yêu
__________________________________
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cầu từng loại cây trồng và từng giai đoạn
sinh trưởng của cây nên giúp cây con
cứng cáp từ đầu, bộ rễ phát triển tốt, cả
quá trình sau cây phát triển cân đối khỏe
mạnh sẽ tăng sức đề kháng, bổ sung các
chất vi lượng đất đang thiếu hụt mà lại rất
cần thiết cho cây.
Ví dụ: Si (Silic), axit Silic trong dung
dịch nước sẽ tương tác với pectin và poly
phenol trong tế bào của cây nên giúp cho
tế bào cây cứng cáp hơn. Rễ sau khi hấp
thụ sẽ được vận chuyển và tích tụ ở mạch
gỗ, giúp ngăn cản sự đổ ngã, thành mạch
gỗ cứng cáp sẽ ngăn cản sự xâm nhiễm
của nấm, vi khuẩn, virus, côn trùng…, hạn
chế sâu bệnh.
Thành tế bào biểu bì lá được thấm
màng mỏng Si và trở thành rào cản hiệu
quả chống lại sự mất nước do thoát hơi
nước nên tăng sức chịu hạn cho cây.
MgO khử chua, ém phèn, tăng độ phì của
đất, giúp cây tổng hợp protein và chuyển
hoá các chất dinh dưỡng. Các chất vi
lượng Fe, Zn, Mn, Mo, Bo, Cu,… cây cần
số lượng ít nhưng rất cần thiết cho sinh
trưởng, phát triển, nếu thiếu sẽ ảnh
hưởng tới năng suất và chất lượng sản
phẩm.
Chu Công Tiện //
http://danviet.vn.- 2016 (ngày 9 tháng 5)

GIA HẠN XUẤT KHẨU CÁT NHIỄM MẶN TẬN THU
ề việc gia hạn xuất khẩu cát
nhiễm mặn tận thu từ Dự án
“Nạo vét tuyến luồng, vùng
nước vào cảng Phan Thiết, khu vực
cửa sông Cà Ty, tỉnh Bình Thuận theo
hình thức kết hợp tận thu sản phẩm
cát nhiễm mặn bù chi phí, không sử
dụng ngân sách nhà nước” (gọi tắt là
Dự án), Bộ Xây dựng có Công văn số
720/BXD-VLXD, ngày 22/4/2016 trả lời
UBND tỉnh Bình Thuận và Cty TNHH
Doanh thương Việt Nhật (gọi tắt là Cty
Việt Nhật).

V

Nội dung như sau:

Bộ Xây dựng có văn bản số
2555/BXD-VLXD ngày 14/10/2014
hướng dẫn Cty Việt Nhật xuất khẩu cát
nhiễm mặn tận thu từ Dự án với khối
lượng tối đa 1.000.000m3 (Một triệu
mét khối), trong khoảng thời gian từ
14/10/2014 đến ngày 31/3/2015. Tiếp
đó, Bộ Xây dựng có văn bản số
1082/BXD-VLXD ngày 19/5/2015 gia
hạn hướng dẫn Cty Việt Nhật xuất
khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án
với khối lượng tối đa 1.000.000m3
(Một triệu mét khối) trong khoảng thời
gian
từ
19/5/2015
đến
ngày
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31/12/2015. Theo báo cáo của UBND
tỉnh Bình Thuận và Cty Việt Nhật, do
điều kiện thời tiết không đảm bảo an
toàn trong quá trình thi công trên biển,
nên chưa xuất khẩu được khối lượng
cát nhiễm mặn tận thu.
Trên cơ sở kết quả báo cáo và
kiến nghị của UBND tỉnh Bình Thuận
và Cty Việt Nhật về việc tiếp tục được
thực hiện xuất khẩu cát nhiễm mặn tận
thu từ Dự án nạo vét trên; đồng thời
nhằm giải quyết yêu cầu thông luồng
để tàu thuyền của ngư dân ra vào
tránh trú bão an toàn trong mùa mưa
lũ, Bộ Xây dựng thống nhất gia hạn để
Cty Việt Nhật làm thủ tục xuất khẩu cát
nhiễm mặn tận thu từ Dự án trên với
khối lượng tối đa 1.000.000m3 (Một
triệu mét khối), khối lượng đã được
hướng dẫn tại văn bản số 2555/BXDVLXD ngày 14/10/2014 và gia hạn lần
thứ nhất tại văn bản số 1082/BXDVLXD ngày 19/5/2015, trong khoảng
thời gian từ nay đến ngày 31/12/2016.
Cty Việt Nhật phải đăng ký khối
lượng nạo vét cát nhiễm mặn theo
đúng quy định của Luật Khoáng sản
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(phân vùng khu vực, trình tự nạo vét,
công suất nạo vét, vị trí và có tọa độ
nạo vét…), hoàn tất các thủ tục và
tuân thủ theo quy định của pháp luật
hiện hành.
Trong quá trình tiến hành thực
hiện Dự án, Cty Việt Nhật phải thực
hiện đúng các phương án nạo vét và
Báo cáo đánh giá tác động môi trường
được UBND tỉnh Bình Thuận chấp
thuận, phê duyệt.
Trong quá trình xuất khẩu cát
nhiễm mặn, Công ty Việt Nhật phải
thực hiện theo đúng quy định về hồ sơ
xuất khẩu khoáng sản tại Thông tư
04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của
Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu
khoáng sản làm vật liệu xây dựng; có
trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng và
UBND tỉnh Bình Thuận về khối lượng
và tình hình xuất khẩu cát nhiễm mặn
3 tháng/01 lần và gửi về trước ngày 25
của tháng báo cáo.
Đoan Trang //
http://www.baoxaydung.com.vn.2016 (ngày 10 tháng 5)

__________________________________

NHỚ ĐỜI HẢI SẢN PHÚ QUÝ
hú Quý là huyện đảo của Bình
Thuận, cách Phan Thiết hơn
100km; diện tích chỉ 16,4km2 và
dân số chừng 27.000 người.

P

Sáng tinh mơ, ra cảng xem
thuyền cá đổ hàng, bạn sẽ hoa mắt với
đủ chủng loại hải sản. Hải sản Phú
Quý tươi rói và tương đối rẻ. Có thể
lên các nhà bè tham quan, tìm hiểu
nghề nuôi hải sản, chọn mua rồi nhờ
hay tự chế biến và thưởng thức tại chỗ
hoặc ghé các vựa hải sản, chọn mua
về thành phố, xem dân Phú Quý đóng
thùng mang hải sản đi khắp nước.

Bữa cơm trên đảo thường có các
món canh chua cá mú hay cá bớp, cá
bớp kho tộ, cá mú hấp, cá nướng. Tiệc
tùng thường có cua huỳnh đế, tôm
hùm và ghẹ mặt trăng hấp hoặc
nướng. Cầu kỳ hơn có cá tà ma
nướng, khô cá cắc kè, cá nhám (cá
mập nhỏ) hấp đậu phộng, cá chuồn, cá
nhói… với nhiều biến tấu sẽ là những
món ăn dân dã, chân quê nhưng thật
đậm đà khó quên. Ra Phú Quý, khách
nên ở lại vài ngày để tìm hiểu, học hỏi
và thưởng thức nhiều món ngon chỉ
nơi đây mới có.
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Bắc, thêm ngũ vị hương tạo nên món
ăn bổ tinh lực.

Bạn đừng quên thưởng thức món
hải sâm (đỉa biển) với khoảng 100 loài
có màu sắc, kích thước và tên gọi khác
nhau. 10 loài tiêu biểu là: vú trắng (và
bông), vú đen, hắc, nâu, rít, táo (lựu),
gai (thơm), tói phương, đỉa da trắng,
đỉa nậm. Tất cả đều có màu trắng đục
như nước vo gạo, có đốm xanh, vàng
nghệ, nâu sậm, đen mực tàu. Trong số
10 loại hải sâm trên, mỗi con có chiều
dài từ 15-70cm, chiều ngang từ 720cm, nặng tối đa khoảng 2kg/con.
Để chế biến hải sâm tươi, người
ta mổ khoảng 2/3 vòng bụng rồi cho
hải sâm vào nồi nước muối đun sôi,
sau đó vớt ra, dùng thanh cây “ganh”
nơi bụng cho căng mỏng và đem phơi
khô. Khi ăn, luộc hải sâm khô trong
nước thật sạch khoảng ba lần; thêm
rượu đế vào để “bán” mùi tanh, thịt
mềm, giòn và dẻo. Dùng dao xắt từng
lát mỏng, đem trộn các vị thuốc Bắc
cùng bồ câu, gà ác, móng heo, chân
bò, gân nai...
Phú Quý là một trong những nơi
nhiều cá mú bông nhất. Thân cá đẫy
đà, trơn mướt, lỗ chỗ những đốm vàng
nghệ, đôi chỗ ngả màu cam, tưởng
chừng mỡ cá muốn tươm ra.
Món ăn thông thường là nấu chua
cá mú hoặc xào chua ngọt với cà, khế
và rau mùi. Sang và khoái khẩu nhất là
món cá mú hấp với hương vị đậm đà
trong từng sớ thịt, hấp với các vị thuốc

Cá mú ngon nhất vẫn là bộ da.
Bắt được con cá lớn, ngư dân lột lớp
da phơi khô, để dành khi giỗ chạp hay
có khách quý mới đem dùng. Da cá rất
dày, có khi đến 1cm. Lột da xong dùng
những thẻ tre cật, hai đầu vót nhọn
căng rồi đem phơi. Được vài ba nắng,
khi bộ da thật khô mới chọn nơi khô
ráo để treo. Thỉnh thoảng đem ra phơi
lại cho khỏi mốc. Khi dùng cắt một
phần, thái nhỏ từng miếng bằng mút
đũa đem rang cát, ngâm nước một lát,
rửa sạch để ráo. Da cá sẽ nở phồng
như hủ tíu, đem trộn với đậu phộng
rang vàng, rau răm thái nhỏ, thêm ớt,
tỏi, nước mắm ngon, miếng da dai dai,
thơm béo, ngọt sẽ để lại dư vị khó
quên.
Cua huỳnh đế cũng là đặc sản
của Phú Quý với mai hình vuông, càng
và que ngắn. Đặc biệt, đầu cua có rất
nhiều râu... Cua mặt trăng (có người
gọi là ghẹ) thì trên mai có nhiều chấm
tròn bằng viên bi ve, nướng than thì
ngon “bá cháy”. Cua huỳnh đế, cua
mặt trăng càng và mai đều rất cứng,
thịt dai, ngọt và thơm. Món phổ biến ở
đảo là luộc chấm muối tiêu chanh,
nhưng ngon nhất là nấu cháo.
Nguyễn Mỹ //
http://phunuonline.com.vn.- 2016
(ngày 20 tháng 5)
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V. DU LỊCH – ĐỊA LÝ

SỨC SỐNG MỚI Ở SÔNG MAO
rước mùa Xuân 1975, khu vực
Sông Mao (thuộc Hải Ninh, Bắc
Bình, Bình Thuận) được ví như
“Sài Gòn Hai”. Vùng đất này được
chính quyền ngụy xây dựng để các sỹ
quan, binh lính sau mỗi đợt càn quét
về đây nghỉ ngơi. Chuỗi ngày đó đã
khép lại sau ngày miền Nam hoàn toàn
giải phóng, thống nhất đất nước.

T

Ga Sông Mao nhân chứng lịch sử mãi còn lưu giữ.
Ảnh: Xuân Hướng

Ban đêm, ánh điện lung linh với những
quán trà, quán rượu, các sòng bài thâu
đêm và những quán đèn mờ nhắp
nháy… thương nhân cung đua nhau
về đây buôn bán”.
Cách Hải Ninh không xa, khu Chợ
Lầu còn sầm uất hơn rất nhiều. Đời
sống của các gia đình ở đây đa số đều
khá giả, họ chủ yếu là sỹ quan ngụy và
thương nhân. Cái tên “Chợ Lầu” có lẽ
hàm ý của nó là vùng đất của những
khu nhà lầu và khu vực giao thương
buôn bán, nhộn nhịp chẳng khác mấy
so với Sài Gòn.
Đối lập với lính ngụy, đời sống
người dân ở đây lúc bấy giờ phải chịu
sự đàn áp hàng ngày. Ruộng vườn bị
lính ngụy chiếm hết, bán buôn thì bị
đánh thuế rất cao. Nhân dân theo cách
mạng phải nép vào các bìa rừng sinh
sống làm ăn. Người dân bị o ép, đàn
áp đến tột cùng.

Ngày nay, Sông Mao đã “thay da,
đổi thịt”, đời sống người dân được
nâng cao, kinh tế - xã hội đang khởi
sắc từng ngày.
Ông Nguyễn Văn Tấn, một cựu
thương binh cho biết: “Chính quyền
ngụy lúc bấy giờ đã cho xây dựng khu
vực Sông Mao thành nơi sầm uất, với
đủ các loại hình dịch vụ ăn chơi để
thỏa mãn sự “vui vẻ” cho chúng. Nhiều
khu nhà cao tầng, các biệt thự của lính
ngụy mọc lên nguy nga tráng lệ. Để
thuận lợi cho việc đi lại, chính quyền
ngụy còn xây dựng sân bay, nhà ga,
các con đường theo hệ thống “bàn cờ”
chằng chịt. Ga Sông Mao trở thành
trung tâm huyết mạch giao thông, vì
thế mà phố xá ở đây luôn nhộn nhịp.

Những cánh đồng thanh long trải dài tít tắp.
Ảnh: Xuân Hướng

Sau chiến thắng mùa Xuân năm
1975, vùng đất Sông Mao đã đổi mới.
Ông Vũ Chung Đức, Bí thư Đảng ủy
Hải Ninh cho biết: Khu trung tâm “Sài
Gòn Hai” ngày đó, giờ trở thành trụ sở
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của UBND xã, khu vực Chợ Lầu giờ là
thị trấn Chợ Lầu. Trụ sở UBND huyện
Bắc Bình ngày nay cũng được xây
dựng gần đó. Ga Sông Mao vẫn được
sử dụng và là một trong những tuyến
giao thông huyết mạch quan trọng của
đường sắt Bắc - Nam. Những tuyến
đường nông thôn ở Hải Ninh hầu hết
đã được bê tông hóa. Đời sống người
dân nơi đây được nâng lên rõ rệt.
Toàn xã Hải Ninh giờ đây chỉ còn trên
chục hộ nghèo, số hộ dân làm kinh tế
giỏi, những mô hình chăn nuôi bò, sản
xuất nông nghiệp giỏi có trên 100 hộ.
Tại Trung tâm cụm xã Hải Ninh
các loại hình buôn bán rất nhộn nhịp.
Ước tính ở Hải Ninh có 70% là dân tộc
Hoa sinh sống, họ rất giỏi với việc
buôn bán giao thương. Ẩm thực ở đây
cũng có những nét rất đặc biệt. Còn
phía Chợ Lầu, hiện là khu vực thương
mại phát triển nhất vùng tập trung
đông dân cư nhất. Những khu phố này
nhộn nhịp người mua kẻ bán. Một
cuộc sông ấm no, yên bình đang hiển
hiện nơi đây.
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Ông Võ Ngọc Long, Chủ tịch Hội
Nông dân Hải Ninh khoe với chúng tôi:
“Hải Ninh giờ là xã điểm của huyện
Bắc Bình. Năng xuất nông nghiệp cao
nhất huyện, ở đây cây chủ lực là thanh
long. Toàn xã có hàng nghìn ha thanh
long. Nhờ có thanh long mà nhiều gia
đình đã trở nên giàu có, khá giả. Năm
nay, thanh long vào chính vụ được
mùa, giá từ 20.000 - 25.000đồng/kg.
Mỗi ha thanh long, nông dân thu lãi từ
500 - 600 triệu đồng đã trừ chi phí.
Ngoài ra, nhiều gia đình ở Hải Ninh
còn có trang trại chăn nuôi dê, bò.
Nhiều gia đình đã xây được nhà lầu,
mua được xe hơi.
Đêm về khuya, vùng đất Sông
Mao “Sài Gòn Hai” ngột ngạt thuở
trước, giờ trở nên sâu lắng, nồng nàn
và ấm áp.
Xuân Hướng //
http://thanhtra.com.vn.- 2016
(ngày 2 tháng 5)

__________________________________

TÂN THÀNH 'THAY DA ĐỔI THỊT'

T

ân Thành là một xã vùng quê
nghèo khó từ những thập niên
1980 trở về trước và nay thuộc
huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận),
người dân nơi đây rất cần cù lao động,
chân chất thật thà nhưng cũng vô cùng
dũng cảm đối mặt với quân thù trong
những năm tháng chiến tranh ác liệt...
Ai đã một lần từng đến Tân Thành
vào thời điểm đó, thì hôm nay không thể
không bất ngờ trước sự “thay da đổi thịt”
của một vùng đất đầy tiềm năng này.
Tân Thành ngày ấy…
Chín năm kháng chiến chống thực
dân Pháp xâm lược, nơi đây là vùng tự

do, là căn cứ chiến đấu và cũng là căn
cứ hậu phương chiến lược tại chỗ của
tỉnh Bình Thuận, một trong những nơi
cung cấp nhân tài vật lực lớn nhất cho
huyện, cho tỉnh và cho cả vùng cực Nam
Trung Bộ.
Ngày ấy, vùng biển Tân Thành đẹp
và nhiều hải sản, chỉ cần một giác trủ
(lưới) kéo vào bờ thì cá bộ đội ta vừa
nấu, vừa nướng, vừa xẻ khô và vừa làm
mắm, đủ bồi dưỡng cho cả đơn vị trong
nhiều ngày. Chính vì thế, sau mỗi trận
đánh, mỗi đợt chiến dịch, hoặc anh em
thương bệnh binh sau khi ra viện
thường được đưa về đây an dưỡng,
phục hồi sức khỏe.
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thoáng của nền kinh tế thị trường, được
người dân Tân Thành đón nhận như
một luồng gió mới trong lành. Những
nhà đầu tư nhiều nơi cũng được thu hút
về và xem nơi đây là vùng đất có nhiều
tiềm năng và cơ hội để đầu tư phát triển
làm du lịch, khu nghỉ dưỡng.

Tân Thành là một vùng đất đầy tiềm năng
phát triển

Rồi trong hai mươi mốt năm kháng
chiến chống Mỹ cứu nước, nơi đây chỉ
còn là vùng đất chết, bom cày, đạn xới,
chất độc khai hoang đã để lại “di chứng”
cho đến bây giờ. Chiến tranh đã tàn
phá, hủy diệt cây cối hoa màu, ruộng
vườn và những công trình mà bao thế
hệ tạo lập, bồi đắp.
Sau ngày quê hương được giải
phóng, đất nước thống nhất (30/4/1975),
người dân Tân Thành lại tiếp tục với
cuộc chiến đấu mới như: rà phá bom
mìn, giải phóng đất đai, khai hoang phục
hóa. Máu của họ lại tiếp tục đổ và mồ
hôi, nước mắt lại thấm vào mảnh đất
này.
Thay da đổi thịt
Nhờ có địa thế khá thuận lợi, cảnh
vật thiên nhiên nên thơ, có đồi rừng ở
phía sau, cánh đồng làng phía trước nối
liền với động cát trắng và mịn dọc ven
biển đã tạo thành một “vành đai” ôm trọn
cả vùng quê có bề dày truyền thống
cách mạng này.
Nước biển trong xanh bốn mùa,
ngọn Hải đăng Kê Gà đã tồn tại trên 110
năm, quét sáng trong bán kính 22 hải lý,
nhấp nháy quanh năm ở độ cao 65 mét
so mặt biển để báo hiệu cho tàu thuyền
trong nước và bè bạn khắp nơi xuôi
ngược định hướng tìm về.
Đường lối đổi mới do Đảng đề
xướng và lãnh đạo, có chính sách thông

Ngọn Hải đăng Kê Gà đã tồn tại trên 110 năm

Tính từ năm 2000 đến nay, trên địa
bàn toàn xã Tân Thành đã có hàng chục
dự án du lịch được giao đất và cấp giấy
phép hoạt động với 212,2 ha, tổng
nguồn vốn lên đến hàng ngàn tỷ đồng.
Đến nay, đã có nhiều dự án đi vào hoạt
động bước đầu có hiệu quả, giải quyết
được việc làm cho hàng trăm lao động
địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn một số
dự án đã qua nhiều năm xây dựng
nhưng mới chỉ ở giai đoạn san ủi mặt
bằng. Cá biệt có những dự án chỉ xem
nơi đây là vùng đất còn hoang sơ và
nhiều tiềm năng mà “quên” triển khai.
Thiết nghĩ, thời gian tới câu chuyện
này cần phải được các cấp, các ngành
quan tâm kịp thời tháo gỡ những ách
tắc, để nền kinh tế địa phương phát triển
một cách bền vững và toàn diện hơn.
Tuy đó đây trong quá trình phát triển vẫn
còn bộc lộ nhiều yếu kém cần phải khắc
phục, nhưng những gì mà Đảng, chính
quyền và nhân dân xã Tân Thành đã đạt
được ngày hôm nay là thành quả lớn
lao, cần phải trân trọng.
Ngọc Phúc //
http://baophapluat.vn.- 2016
(ngày 15 tháng 5)
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CỔ THẠCH HOANG SƠ VÀ HÙNG VĨ
ãi đá Cổ Thạch thuộc huyện
Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận,
cách thành phố Phan Thiết
khoảng 100km về phía bắc. Đến đây
du khách không chỉ chiêm ngưỡng vẻ
đẹp hoang sơ, hùng vĩ của biển, mà
còn được ngắm nhìn bãi đá Cổ
Thạch đầy màu sắc.

B

Bãi biển Cổ Thạch luôn hấp dẫn du khách.

Mùa đẹp nhất ở đây là khoảng
tháng 3, tháng 4 hằng năm. Đây là
lúc rêu bám nhiều nhất trên các phiến
đá. Những phiến đá trải đều một màu
rêu xanh tỏa khắp cả một vùng nước
trong veo chạy dọc theo bờ biển, với
vô vàn viên sỏi đủ kích thước trồi lên
từ đáy biển trôi dạt vào bờ đầy màu
sắc: Xanh, đỏ, trắng, tím, vàng,
nâu… cùng với nhiều đường vân
lung linh tạo sự thích thú cho du
khách. Đặc biệt, vào khoảng 5 giờ
sáng, dạo quanh bờ biển ngắm cảnh
mặt trời lên mới tuyệt vời làm sao!
Khung cảnh từ mờ ảo rồi dần lộ ra,
những tia nắng đầu tiên ánh lên,
sáng rực cả một vùng trời. Cảm giác
khi đứng trên mỏm đá và hướng ánh
mắt nhìn ra biển lớn, tiếng sóng biển
dịu êm vỗ vào bờ lúc tinh mơ làm tâm
hồn ta như hòa vào lòng biển cả.
Đây là thời điểm lý tưởng để các
nhiếp ảnh gia ghi lại những khoảnh

khắc đẹp nhất về bãi đá và biển cả
bao la.
Một địa điểm nhất định phải ghé
thăm khi đến Cổ Thạch là chùa Hang.
Cách bãi đá Cổ Thạch không xa, là
một ngôi chùa cổ nằm trên ngọn núi.
Chùa Hang hay còn gọi là “Cổ Thạch
tự” do thiền sư Bảo Tạng phái Lâm
Tế xây dựng vào nửa đầu thế kỷ XIX.
Quần thể kiến trúc chùa Hang gồm
các am, điện, cốc được kiến tạo từ
những phiến đá lớn. Tồn tại hơn 100
năm, ngôi chùa được công nhận là di
tích lịch sử cấp quốc gia năm 1993.
Chùa lọt thỏm trong những hang
động, trên mỏm đá cao 64m so với
mực nước biển, mỗi hang động thờ
một vị thần khác nhau. Xung quanh
ngôi chùa là các nhà cổ, nhà thiền,
gác chuông, lầu trống... Từ điểm cao
nhất của ngôi chùa phóng tầm mắt ra
xa, ta có thể thấy hết quang cảnh bãi
biển Cổ Thạch hùng vĩ, bao la
và cảm thấy rất sảng khoái, thanh
thản trước không gian thoáng đãng,
yên tĩnh, trong lành. Bởi thế mà, mỗi
năm vào các dịp lễ, tết hay nghỉ hè,
có hàng nghìn du khách gần xa đến
hành hương, thưởng lãm thắng
cảnh độc đáo này.
Như có sự ưu ái của thiên nhiên
mà huyện Tuy Phong của tỉnh Bình
Thuận còn có nhiều danh lam thắng
cảnh đẹp, nhiều điểm du lịch hấp dẫn
khác như Ghềnh Son, lăng Ông Nam
Hải, đồi cát… thỏa mãn nhu cầu
khám phá, trải nghiệm của du khách.
Bài và ảnh: Tú Trinh /
Quân đội nhân dân.- 2016.- Số
19784 (ngày 3 tháng 5).- Tr. 5
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BÌNH THUẬN THU HÚT ĐÔNG DU KHÁCH ĐẾN TẮM
BIỂN TRONG DỊP NGHỈ LỄ
rong dịp lễ 30/4 và 1/5, các
khu du lịch ven biển tỉnh Bình
Thuận thu hút rất đông du
khách đến tham quan và nghỉ
dưỡng.

T

lam thắng cảnh còn đậm nét hoang
sơ ở Bình Thuận.
Anh Phạm Vũ đến từ thành phố
Hồ Chí Minh cho biết: "Tôi chọn
Phan Thiết đi chơi trong ngày lễ vì
Phan Thiết cũng gần với thành phố
Hồ Chí Minh, có thể đi xe máy
được. Dự kiến trong ngày hôm nay
tôi đi bãi Đá Ông Địa này, hòn Rơm
và bãi Cát Vàng. Ngày mai nếu mà
kịp, em sẽ lên đồi Hàn Mặc Tử… để
tận hưởng thời gian nghỉ lễ của
mình".

Khách vui chơi, tắm biển tại bãi đá Ông
Địa, Phan Thiết

Theo ước tính của Sở Văn hóa
- Thể thao và Du lịch tỉnh Bình
Thuận, trong dịp nghỉ lễ này, toàn
tỉnh đón hơn 100.000 lượt khách
đến tham quan, nghỉ dưỡng. Phần
đông du khách đến Bình Thuận
trong dịp này từ các tỉnh thành phía
Nam và Tây Nguyên.

Nhiều bạn trẻ từ các tỉnh phía Nam đi
chơi Mũi Né bằng xe máy

Vào thời điểm nắng nóng, du
khách khá thích thú khi được nghỉ
mát, tắm biển, tham quan các danh

Du khách chụp ảnh tại bãi Đá Ông Địa,
Phan Thiết

Ngoài duy trì đường dây nóng
nhận phản ánh của du khách,
ngành du lịch Bình Thuận còn tăng
cường phối hợp với lực lượng chức
năng kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở
kinh doanh du lịch, dịch vụ chấp
hành nghiêm quy định về niêm yết
giá, giữ gìn vệ sinh môi trường, an
toàn thực phẩm; cử lực lượng đảm
bảo công tác cứu hộ cứu nạn, an
ninh trật tự tại các khu du lịch và bãi
tắm./.
Việt Quốc // http://vov.vn.- 2016
(ngày 01 tháng 5)
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