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KIỆN TOÀN CHỨC DANH CHỦ CHỐT NHIỆM KỲ 2016-2021 

gày 29/6, HĐND tỉnh Bình Thuận 
khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ 
chức kỳ họp thứ nhất, bầu các 

chức danh chủ chốt HĐND, UBND tỉnh. 

Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch 
HĐND tỉnh khóa IX, đại diện Thường trực 
HĐND tỉnh sẽ thông qua chương trình kỳ 
họp, với các nội dung: Nghe Ủy ban Bầu 
cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu 
HĐND tỉnh và kết quả xác nhận tư cách 
đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.  

Đây là kỳ họp đầu tiên của khóa mới 
nên HĐND tỉnh tập trung cho công tác 
nhân sự, bầu các chức danh chủ chốt. 
Các đại biểu sẽ bầu Chủ tịch, các Phó 
Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban, Phó 
Trưởng các ban HĐND tỉnh, Chánh Văn 
phòng HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-
2021.  

HĐND tỉnh thảo luận, thông qua nghị 
quyết về việc thành lập Ban Dân tộc 

huyện; về số lượng thành viên, cơ cấu 
thành phần các ban HĐND tỉnh khóa X.  

HĐND đã tiến hành bỏ phiếu bầu 
các chức danh HĐND và UBND tỉnh.  

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên 
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình 
Thuận đã tái đắc cử chức vụ Chủ tịch 
HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X, nhiệm kỳ 
2016-2021. 

 Các ông Trương Quang Hai, Đỗ 
Hữu Quy được bầu làm Phó Chủ tịch 
HĐND tỉnh. 

Ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch 
UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 tái đắc cử 
chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, 
nhiệm kỳ 2016-2021. 

Các ông Lương Văn Hải, Nguyễn 
Đức Hòa, Phạm Văn Nam được bầu giữ 
chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

An Hà // http://baochinhphu.vn.- 2016 
(ngày 30 tháng 6) 

__________________________________ 

ÔNG NGUYỄN MẠNH HÙNG TÁI ĐẮC CỬ CHỨC CHỦ TỊCH 
HĐND TỈNH BÌNH THUẬN 

 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh khóa X (thứ 3 từ trái sang) 

 

ới 100% phiếu bầu, ông Nguyễn 
Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, tái đắc 
cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bình 

Thuận. 

Ngày 29/6, tại thành phố Phan Thiết, 
Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa 
X, nhiệm kỳ 2016-2021 tiến hành kỳ họp 
thứ nhất. 

54 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh 
khóa mới đã bầu ông Nguyễn Mạnh Hùng, 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy 
tái đắc cử chức Chủ tịch Hội đồng Nhân 
dân tỉnh Bình Thuận với 100% phiếu bầu. 

I. CHÍNH TRỊ – KINH TẾ 

N 

V 
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Toàn cảnh kỳ họp 

Các đại biểu cũng nhất trí thông qua 
nghị quyết thành lập Ban Dân tộc của Hội 
đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận; bầu hai 
Phó Chủ tịch, các Trưởng ban, Phó ban, 

Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh 
nhiệm kỳ 2016-2021. 

Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân 
dân tỉnh Bình Thuận khóa X đã bầu ông 
Nguyễn Ngọc Hai tiếp tục giữ chức Chủ 
tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận; 
các ông: Nguyễn Đức Hòa, Lương Văn 
Hải, Phạm Văn Nam giữ chức Phó Chủ 
tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-
2021./.  

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2016 
(ngày 29 tháng 6) 

__________________________________ 

THĂM HỎI MẸ VNAH VÀ TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI TỈNH 
BÌNH THUẬN 

rong các ngày từ 16-18.6, nhân dịp 
dự họp BCH CĐ Cty CP Công 
nghiệp Cao su Miền Nam Tại Bình 

Thuận, đoàn công tác của CĐ Công 
nghiệp Hoá chất VN cùng CĐ Cty đã đi 
làm công tác ASXH trên địa bàn tỉnh Bình 
thuận.  

 

Thăm Mẹ VNAH Phạm Thị Tỏa  

 Sáng ngày 16.6, đoàn đã đến thăm 
Mẹ VNAH Phạm Thị Toà, tại huyện Đức 
Linh. Mẹ có 1 con trai duy nhất hy sinh 
trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước. Chiều cùng ngày đoàn đã đến thăm 
Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh. Đây là 
trung tâm duy nhất của tỉnh Bình Thuận 
hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng 200 đối 
tượng là những người cao tuổi có công 
với cách mạng, người già cô đơn, người 
khuyết tật và trẻ mồ côi. Tại đây đoàn đã 

 đi thăm các khu vực chăm sóc người có 
công, trẻ em mồ côi và tặng quà cho các 
đối tượng trên. Tổng số tiền và hiện vật 
đoàn tặng trung tâm là trên 10 triệu đồng. 
Ngoài ra nhân dịp này đoàn còn đi thăm 
một số gia đình chính sách trên địa bàn 
tỉnh Bình Thuận. 

 

Thăm Trung tâm Bảo trợ Xã hội  tỉnh 

Trong những năm qua, ngoài việc 
hoàn thành tốt các nhiệm vụ SXKD, CĐ 
Cty CP Công nghiệp Cao su Miền Nam 
 còn vận động NLĐ làm tốt các hoạt động 
ASXH. Chỉ tính riêng trong giai đoạn 
2010-2015, cán bộ CNVCLĐ toàn Cty đã 
đóng góp vào các hoạt động  xã hội từ 
thiện  trong và ngoài Tập đoàn số tiền trên 
20 tỉ đồng. 

 Huy Thông // http://laodong.com.vn.- 2016 
(ngày 17 tháng 6) 

T 
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BẦU THIẾU NHIỀU ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN, XÃ 

heo Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Thuận, 
số lượng đại biểu QH và HĐND tỉnh 
đã được bầu đủ. Tuy nhiên, số 

lượng đại biểu HĐND huyện, xã vẫn còn 
thiếu theo quy định.  

Cụ thể,  có 10 huyện, thị, TP  mới 
bầu được 372/375 đại biểu được ấn định, 
thiếu 3 đại biểu. Trong đó, có đến 18 cán 
bộ chủ chốt là huyện ủy viên được giới 
thiệu ra ứng cử nhưng không trúng cử. 
Đối với HĐND xã, đã bầu được 
3.555/3.597 đại biểu được ấn định, thiếu 
42 đại biểu. 

Có 3 đơn vị phải tổ chức bầu thêm 
đại biểu HĐND cấp xã, vì số đại biểu 
được bầu chưa đủ hai phần ba số lượng 
đại biểu được ấn định, gồm Tân Xuân 
(Hàm Tân), xã  Đa Mi (Hàm Thuận Bắc) 
và phường Tân An (La Gi). 

Dự kiến ngày 5/6 tới 3 đơn vị này sẽ 
tổ chức bầu thêm đại biểu theo quy định.  

Cao Phong / Đại đoàn kết.- 2016.- 
Số 154 (ngày 02 tháng 6).- Tr. 5 

__________________________________ 

UNDP HỖ TRỢ CHỐNG HẠN CHO 5.000 NGƯỜI NGHÈO TẠI 
BÌNH THUẬN 

hương trình Phát triển Liên Hợp 
Quốc (UNDP) sẽ hỗ trợ 150.000 
USD cho 5.000 trẻ em và người lớn 

(tương đương 1.250 hộ) đang chịu ảnh 
hưởng nghiêm trọng do đợt hạn hán kéo 
dài gây ra tại 2 huyện Hàm Thuận Bắc và 
Bắc Bình. 

 

UNDP đã lựa chọn World Vision tổ 
chức thực hiện gói cứu trợ này. Theo đó, 
từ nay tới cuối tháng 7, World Vision sẽ 
trao 20.000 bình nước sạch dung tích 20 
lít và 1.250 bồn nước nhựa dung tích 
1.000 lít tới tận tay người dân, tương 
đương mỗi hộ nhận 16 bình nước, đủ cho 
sinh hoạt trong 4 tháng và một bồn chứa 
nước.  

Đợt hỗ trợ sẽ giải quyết các nhu cầu 
cấp bách trước mắt về nước sạch và vệ 
sinh của người dân khu vực đang chịu 
hạn hán rất nặng nề này, góp phần ngăn 
chặn các bệnh dịch gây ra do thiếu nước 
sinh hoạt kéo dài. 

Đánh giá thiệt hại và nhu cầu cứu trợ 
tại tỉnh Bình Thuận do World Vision hợp 
tác với Trung tâm Phòng tránh và Giảm 
nhẹ thiên tai (Bộ NNPTNT) cùng Ban Chỉ 
đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai 
thực hiện cho biết, bên cạnh tình trạng 
mất mùa trên diện rộng, nhiều bệnh dịch 
như bệnh hô hấp, bệnh ngoài da, tiêu 
chảy, khô mắt đã xuất hiện do người dân 
phải sử dụng nước từ các nguồn ô nhiễm 
nhiều tháng nay. 

Ông Lê Văn Dương, Điều phối viên 
quốc gia về Cứu trợ khẩn cấp của World 
Vision tại Việt Nam, cho biết: "Chúng tôi 
đang nỗ lực tìm kiếm thêm nguồn tài trợ 
để có thể hỗ trợ nhiều vùng bị ảnh hưởng 
bởi hạn hán khác tại 2 tỉnh Bình Thuận và 
Đắk Nông, với ưu tiên cung cấp thực 
phẩm cứu đói, thiết bị cấp nước và giúp 
bà con khôi phục kinh tế". 

Được biết, ngay trước đợt cứu trợ 
này, World Vision đã chủ động trích 

T 

C 
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80.0000 USD từ ngân sách hoạt động để 
hỗ trợ khẩn cấp 5.000 người dân tại hai 
huyện Hàm Thuận Bắc và Bắc Bình nơi 
World Vision đang triển khai Chương trình 
Phát triển dài hạn. Từ giữa tháng 6 tới 
tháng 7/2016, World Vision sẽ tiếp tục sử 

dụng ngân sách của tổ chức để hỗ trợ 
cứu đói và cấp phát trang thiết bị lọc, bơm 
và chứa nước cho gần 2.000 người tại 
huyện Bắc Bình. 

Nguyệt Hà // http://baochinhphu.vn.- 
2016 (ngày 13 tháng 6) 

_________________________________ 

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở BÌNH AN 

ến thôn Bình An, xã Hàm Chính 
(Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) 
hôm nay, ít ai biết được rằng nơi 

đây từng là vùng quê nghèo, đời sống của 
người dân hết sức khó khăn. 

  

Theo ông Huỳnh Minh Chánh, 
Trưởng thôn Bình An, những con đường 
lầy lội vào mùa mưa, bụi mù vào mùa 
nắng nay đã được bê tông hóa sạch đẹp 
(xem ảnh).   

 Tỷ lệ hộ nghèo năm 2010 là 8,5% 
thì nay chỉ còn 3%. Từ ngày địa phương 
phát động Phong trào “Toàn dân chung 

sức xây dựng nông thôn mới”, người dân 
trong thôn đã tự nguyện đóng góp 1,8 tỷ 
đồng, làm được 3,2km đường bê tông, 
nạo vét 24,7km đường giao thông nội 
đồng cùng 4.000m đường ống dẫn nước 
sạch. Địa phương đang tiếp tục huy động 
sự đóng góp của người dân để làm 2 
tuyến đường “ánh sáng an ninh” dài 
1.734m. 

Trưởng thôn Huỳnh Minh Chánh cho 
biết: “Để đạt được kết quả như ngày hôm 
nay, chúng tôi đã luôn chú trọng tuyên 
truyền về các chủ trương của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước, đặc biệt là về chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới. Nhờ thế, người dân đã tích cực 
đóng góp và tham gia xây dựng nông thôn 
mới. Đến nay, thôn Bình An đã đạt được 
15 tiêu chí xây dựng nông thôn mới”. 

Đỗ Khắc Thể / Quân đội nhân dân.- 
2016.- Số 19836 (ngày 24 tháng 6) 

__________________________________ 

MỞ RỘNG MẶT ĐƯỜNG QUỐC LỘ 1 TỪ ĐỒNG NAI ĐẾN 
PHAN THIẾT 

gày 15-6, một nguồn tin cho biết 
Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ 
đã đồng ý áp dụng cơ chế khẩn 

cấp thi công mặt đường bảo đảm an toàn 
giao thông quốc lộ 1 đoạn qua Bình 
Thuận. 

Được biết sau khi xảy ra vụ TNGT 
đặc biệt nghiêm trọng tại thị trấn Thuận 

Nam, Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) làm 
13 người thiệt mạng, 39 người bị thương, 
hai xe khách bị thiêu rụi ngày 22-5, UBND 
tỉnh Bình Thuận và Tổng cục Đường bộ 
Việt Nam đã tổ chức khảo sát những đoạn 
đường không lắp dải phân cách.  

Theo đó, dự án cải tạo nền mặt 
đường quốc lộ 1 đoạn Phan Thiết - Đồng 

Đ 

N 
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Nai do Tổng Công ty 319 thi công hoàn 
thành đưa vào khai thác sử dụng và thu 
phí từ tháng 3-2015, có lý trình từ Km 
1720+800 đến Km 1841+000. Trong đó có 
khoảng 31 km bề rộng mặt đường 14-16 
m đã lắp đặt dải phân cách giữa; 84 km 
còn lại bề rộng mặt đường 12-14 m chưa 
có dải phân cách tiềm ẩn nguy cơ mất an 
toàn giao thông, dẫn đến tai nạn nghiêm 
trọng.  

 

Một đoạn đường tuyến Đồng Nai - Phan Thiết 
không có dải phân cách và mới thi công đã 
phải sửa chữa. 

Sau khi khảo sát, Tổng cục Đường 
bộ đã có văn bản đề xuất phương án mở 
rộng mặt đường lên 16 m, lắp đặt dải 
phân cách và tiến hành sơn vạch kẻ 
đường, bổ sung hệ thống báo hiệu ATGT 
theo quy định. Tổng chiều dài tuyến mở 

rộng là 35,8 km và cải tạo ba cầu không 
đồng bộ với tuyến gồm cầu Phú Sung, 
cầu Ông Hạnh ở huyện Hàm Thuận Nam 
và cầu Tà Mon ở huyện Hàm Tân. 

Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường 
bộ rà soát, tổng hợp phương án mở rộng 
mặt đường, lắp đặt dải phân cách quốc lộ 
1 đoạn qua tỉnh Bình Thuận theo quy 
định; trong đó quy mô bề rộng mặt đường 
16-16,5 m, không lắp đặt dải phân cách 
mới mà tận dụng dải phân cách hiện có, 
đồng thời tập trung cải tạo ba cây cầu đã 
đề xuất.  

Ngoài ra, Bộ GTVT cũng yêu cầu 
đơn vị tư vấn phối hợp với Tổng cục 
Đường bộ Việt Nam và các đơn vị liên 
quan triển khai ngay công tác thiết kế, tính 
toán phương án đầu tư, kinh phí trên tinh 
thần tiết kiệm nhất; Tổng cục Đường bộ 
sớm tổng hợp số liệu, kết quả rà soát dải 
phân cách để cung cấp cho đơn vị tư vấn 
tiến hành khảo sát, thiết kế.  

Giao Ban Quản lý đầu tư các dự án 
đối tác công tư hoàn chỉnh hợp đồng với 
nhà đầu tư; nhà đầu tư tiến hành ký lại 
hợp đồng tư vấn để khẩn trương triển 
khai, thực hiện các bước tiếp theo. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2016 
(ngày 15 tháng 6)

__________________________________ 

TỪ GÃ LÀM THUÊ THÀNH ÔNG CHỦ  

“THANH LONG MADE IN NHỊ HÀ” 

 

Anh Hùng đang sử trụ thanh long mới trồng 

hững ngày đi làm thuê trồng thanh 
long ở Bình Thuận, anh Hà Lê 
Minh Hùng (SN 1972, ở thôn Nhị 

Hà 3, xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh 
Ninh Thuận) đã có mong muốn đưa “đặc 
sản” này về xứ nắng gió quê mình. 

Bắt đầu từ con số 0 

Tiếp chuyện với anh Hùng, cảm 
nhận đầu tiên của chúng tôi là, anh rất hài 
hước và giản dị. Được mệnh danh “đại 
gia” của vùng đất Nhị Hà mấy năm nay, 
song điều khiến nhiều người cảm phục ở 
anh chính là sự mộc mạc, thật thà hiếm 
có. Trong bộ quần áo của người làm vườn 
cũ kĩ, anh kể về những ngày tháng khởi 
nghiệp của mình với đầy những gian 
truân.  

N 
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Anh Hùng là con thứ trong gia đình 
thuần nông đông anh em. Nhà nghèo, từ 
lúc còn thanh niên, anh đã trải qua nhiều 
nghề làm thuê làm mướn khác nhau. 
Trong quá trình lái xe tải thuê cho những 
chủ vườn thanh long ở Phan Thiết (tỉnh 
Bình Thuận), anh Hùng đã học hỏi được 
nhiều bài học quý báu về kinh doanh.  

Anh đã nảy sinh ý tưởng mua phân 
bón gia súc chở từ Ninh Thuận vào Bình 
Thuận bán cho những chủ thanh long 
kiếm lời. Lái xe thuê một thời gian vẫn 
không đủ trang trải cuộc sống, anh bỏ 
nghề chuyển sang làm thanh long thuê 
cho những chủ vườn lớn từ Hàm Thuận 
Bắc đến TP. Phan Thiết (Bình Thuận). 
Nhờ đó, anh học hỏi được cách gieo trồng 
và chăm sóc thanh long thương phẩm.  

Đến năm 2008, khi đã có một số kinh 
nghiệm căn bản về trồng thanh long, anh 
vào Thuận Bắc (Bình Thuận) vay mượn 
tiền rồi hùn vốn với một người bà con để 
mở trại thanh long thử nghiệm. Nhờ quá 
trình chăm bón cẩn trọng cùng với kinh 
nghiệm có được từ việc làm thuê trước 
đó, vựa thanh long đầu tiên của anh Hùng 
đã đem lại thành quả bước đầu.  

Sau vụ thanh long này, anh Hùng 
liền nghĩ đến việc đem thứ quả đặc sản 
này về quê trồng thử. Ý tưởng này của 
anh gặp phải sự phản đối của nhiều người 
trong gia đình cũng như hàng xóm xung 
quanh.  

“Khi đi làm thuê ở Bình Thuận, ý 
tưởng trồng thanh long trên chính vùng 
đất mình sinh ra đã nảy sinh trong đầu tôi. 
Nhiều người cho rằng, điều đó không thể 
nào thực hiện được, bởi lẽ khí hậu và thổ 
nhưỡng quê tôi không phù hợp với cây 
thanh long như ở Bình Thuận. Nhiều 
người còn cho rằng tôi mở trại thanh long 
ở Nhị Hà chẳng khác nào lấy tiền đổ ra 
sông ra biển”, anh Hùng kể lại.  

Mặc dù vậy, sau nhiều đêm trăn trở, 
đầu năm 2012, anh Hùng vẫn quyết tâm 
vay vốn ngân hàng để đầu tư vào trồng 
1500 trụ thanh long ở thôn Nhị Hà 2. 
“Trong quá trình trồng thử nghiệm, tôi 
quan sát tỉ mỉ và ghi chép vào sổ sách 
từng ngày về quá trình phát triển của cây. 

Cũng may nhờ trời thương, cuối năm đó 
vợ chồng tôi thu lợi từ vựa thanh long đầu 
tiên được gần 400 triệu đồng, coi như 
thắng lợi ban đầu”, anh Hùng chia sẻ. 

Từ khởi đầu này, anh Hùng tiếp tục 
lấy số tiền thu được từ việc bán thanh 
long vựa đầu tiên đầu tư vào mua thêm 
đất để trồng thanh long ở khu rẫy thuộc 
thôn Nhị Hà 3. Với diện tích đất trồng ban 
đầu khoảng 2,4 héc-ta, anh mạnh dạn đầu 
tư thêm mua thêm 3 héc-ta.  

Ở khu vực thanh long mới trồng, 
giống thanh long được tuyển từ những 
cành tốt nhất của vườn thanh long trước 
đó. Anh Hùng thuê những người thợ từ 
Bình Thuận ra để tiến hành đổ trụ và tiến 
hành thả thanh long giống xuống. Khi 
được khoảng được hơn một tháng tuổi thì 
dùng dây mỏng buộc cho nhánh thanh 
long giống thẳng đứng theo hướng trụ. 
Khoảng 6 tháng thì thanh long bắt đầu trổ 
nhánh mới và phải gần hai năm sau mới 
có thể thu hoạch được lứa đầu tiên.  

Anh Hùng cho biết, điều khó nhất 
chính là lúc đầu mới đưa vào trồng và đổ 
trụ. Sau khi đã gieo nhánh thanh long 
giống được một thời gian thì công việc 
chăm sóc cũng không quá mất nhiều thời 
gian.  

Thương hiệu “Thanh long Nhị Hà” 

Theo tìm hiểu chúng tôi được biết, 
vùng đất Nhị Hà có khí hậu nắng ấm 
quanh năm rất phù hợp với việc trồng 
thanh long trái ngọt có vị thanh, phù hợp 
với người tiêu dùng. Từ việc thành công 
trong trồng thanh long ruột trắng, anh 
Hùng đã mạnh dạn đưa giống thanh long 
ruột đỏ vào đầu tư trồng ở vùng đất Nhị 
Hà 3.  

Mỗi kg thanh long có giá bán dao 
động từ 20 – 40.000 đồng. Vào những dịp 
lễ tết, giá thanh long có thể tăng gấp đôi. 
Hiện tại, anh Hùng đang đầu tư thêm 
khoảng 3 héc-ta thanh long ruột trắng 
trồng trái vụ bằng biện pháp chong đèn.  

“Tôi đã cho áp dụng biện pháp 
chong đèn để tạo sự ấm nóng cho giàn 
thanh long khoảng hơn 1500 trụ cho mùa 
du lịch sắp tới. Hiện, vườn thanh long này 
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đang sinh trưởng rất tốt và hi vọng sẽ thu 
được lợi nhuận cao từ vựa thanh long thử 
nghiệm này”, anh Hùng chia sẻ. 

Từ thành công với mô hình trồng 
thanh long của mình, anh Hùng đã đầu tư 
vốn và kĩ thuật cho những hộ dân khác 
trong vùng phát triển cây thanh long ruột 
trắng ở đất Ninh Thuận. Tính đến nay, khu 
liên hợp trồng thanh long thương phẩm ở 
xã Nhị Hà đã lên gần chục héc ta đất với 
hệ thống thủy lợi chủ động. Với mỗi trụ 
thanh long vốn đầu tư khoảng 300 – 500 
ngàn đồng, sau gần 2 năm có thể thu 
hoạch lứa đầu tiên. 

 

Vườn thanh long của anh Hùng. 

Thời gian gần đây, anh Hùng đã vận 
động những hộ dân trồng thanh long trong 
vùng hình thành mô hình liên kết cùng 
nhau sản xuất. Hiện nay mô hình này đã 
có trên 10 thành viên với diện tích đất 
được mở rộng hơn 20 héc -ta, hỗ trợ 
nhau về vốn cây trồng cũng như về kĩ 
thuật chăm bón. 

“Sản xuất thanh long nhỏ lẻ sẽ 
không thể nào cạnh tranh được với những 
người trồng thanh long thương phẩm có 
truyền thống ở Bình Thuận. Chính vì vậy, 

trong năm qua, tôi đã vận động người dân 
hình thành mô hình liên kết mang tên 
“Thanh long Nhị Hà” để cùng nhau hỗ trợ 
phát triển thương hiệu, giảm chi phí và 
mở rộng thị trường tiêu thụ đối với nguồn 
thanh long sản xuất được ở địa phương”, 
anh Hùng cho biết. 

Đến nay, phần lớn hộ dân trồng 
thanh long ở Nhị Hà đều đã thực hiện mô 
hình chong điện đem lại lợi nhuận cao 
hơn từ thanh long ruột trắng trái vụ. Theo 
dự tính, mỗi héc-ta thanh long khi thu 
hoạch trái mùa cho doanh thu khoảng 400 
– 600 triệu đồng. Đầu ra thương phẩm 
đáp ứng được thị trường nên mô hình của 
anh Hùng và cộng sự đang thu được lợi 
nhuận tốt.  

Thời gian qua, nhiều người dân xem 
truyền hình thấy giá thanh long rẻ bèo đến 
nỗi phải đem thanh long cho trâu bò ăn, 
nhưng đó là thông tin có phần thiếu chính 
xác. Thực tế thì thanh long trồng vẫn có 
giá thành phù hợp. Hình ảnh mà người 
dân thấy chỉ là một số ít trái thanh long bị 
loại nấm trắng nên người trồng phải hái 
bỏ chứ không phải vì giá thanh long rẻ 
bèo như đã đưa tin.  

“Thực tế thanh long ruột đỏ đạt 
chênh lệch từ 12 – 20 ngàn đồng/kg và rất 
ổn định, trong khi đó thanh long ruột trắng 
thì có giá từ 20 – 50 ngàn đồng/kg. Vào 
những đợt trái vụ, giá thành có thể tăng 
cao hơn. Thị trường cây thanh long rất 
rộng lớn nên không sợ thiếu đầu ra”, anh 
Hùng chia sẻ thêm./. 

Minh Trường // 
http://baophapluat.vn.- 2016  

(ngày 20 tháng 6) 

__________________________________ 

ANH BỘ ĐỘI DÂN TỘC K’HO TIÊN PHONG LÀM THEO LỜI BÁC 

hượng úy Xim Miệp, Đại đội phó 
quân sự Đại đội Trinh sát 5 thuộc 
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Thuận 

là một trong những người tiên phong học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh, luôn tích cực, tự giác học tập, 

rèn luyện nâng cao phẩm chất, năng lực 
và hiệu quả các mặt công tác. 

Là người dân tộc K’Ho, sinh ra, lớn 
lên ở xã vùng cao La Dạ, huyện Hàm 
Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận), sau khi học 
xong phổ thông trung học, Xim Miệp đã 

T 
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hăng hái lên đường nhập ngũ và gắn với 
binh nghiệp từ năm 2004. Môi trường 
quân đội là nơi có điều kiện tốt để anh rèn 
luyện, phấn đấu và trưởng thành như hôm 
nay.  

 

Anh là một trong những cá nhân tiêu biểu của 
tỉnh được tuyên dương “Học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.  

Xác định vị trí, ý nghĩa và tầm quan 
trọng của việc “Học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Thượng úy 
Xim Miệp đã tham mưu triển khai nhiều 
nghị quyết, kế hoạch để cán bộ, đảng viên 
sĩ quan học tập các chuyên đề, áp dụng 
vào công việc chuyên môn.  

Từ năm 2012 đến nay, với nội dung 
trọng tâm là chuyển từ “học tập” sang 
“làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh, Thượng úy Xim Miệp tham mưu cho 
cấp ủy, chỉ huy tập trung đẩy mạnh công 
tác động viên, giáo dục tư tưởng, đề cao 
tinh thần phê bình và tự phê bình, sai đâu 
sửa đó, chấn chỉnh những khâu yếu, nói 
đi đôi với làm để xây dựng Đảng bộ trong 
sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn 
diện. 

Trải qua nhiều vị trí trong quân ngũ, 
song với Xim Miệp dù ở đâu, làm việc gì 
thì mục tiêu cuối cùng là phải hoàn thành 
tốt nhiệm vụ, luôn giữ vững hình ảnh, 
phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Từ khi là Trung 
đội trưởng, rồi Đại đội phó quân sự Đại 
đội Trinh sát 5 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự 
tỉnh Bình Thuận, anh đều nỗ lực hết mình 
vì công việc. Trong công tác huấn luyện, 
anh chủ động bàn bạc với đơn vị tổ chức 
xây dựng kế hoạch cụ thể. 

Ở Đại đội Trinh sát 5, ngoài nhiệm 
vụ huấn luyện thì việc giáo dục, duy trì kỷ 
luật, quản lý quân nhân đặc biệt được chú 
trọng. Ngoài thời gian miệt mài trên thao 
trường, Đại đội còn tạo điều kiện cho cán 
bộ, chiến sĩ học tập nâng cao trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ. Các hoạt động 
văn hóa, văn nghệ, thể thao được duy trì 
đều đặn đã thật sự gắn kết cán bộ, chiến 
sĩ trong đơn vị, xem nhau như một “gia 
đình”, mà người đóng góp tích cực nhất là 
Đại đội phó Xim Miệp.  

Thượng úy Phan Nhật Huy, Trung 
đội trưởng - Đại đội Trinh sát 5 chia sẻ về 
anh Xim Miệp: “Đối với công việc, tôi luôn 
thấy anh quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ 
anh em trong đơn vị. Là người cán bộ 
lãnh đạo nhưng anh luôn trực tiếp bắt tay 
vào cùng làm việc với anh em. Anh luôn 
gánh vác những công việc nặng nhọc cho 
cấp dưới. Đối với những người lính trẻ 
mới được điều động về đơn vị, anh tận 
tình hướng dẫn, giúp đỡ về chuyên môn, 
nghiệp vụ để anh em hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao”. 

Trong 5 năm liền (2011 - 2015), 
Thượng úy Xim Miệp hoàn thành tốt 
nhiệm vụ và được công nhận là đảng viên 
xuất sắc. Năm 2014, đơn vị của anh được 
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tặng giấy khen về 
thành tích: Đạt giải nhì toàn đoàn Hội thao 
quân sự quốc phòng của lực lượng vũ 
trang tỉnh, giải nhất Liên hoan tuyên 
truyền viên trẻ, giải nhất hội thi “Ngày 
pháp luật”…  

Thượng úy Xim Miệp có nhiều thành 
tích trong thi đấu Hội thao võ chiến đấu 
tay không lực lượng trinh sát, đặc công 
năm 2014 do Quân khu tổ chức (1 giải 
nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba). Anh được 
UBND tỉnh Bình Thuận tặng bằng khen cá 
nhân điển hình tiêu biểu trong “Học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh”... Đại đội Trinh sát 5 là đơn vị dẫn 
đầu lực lượng vũ trang tỉnh và được Quân 
khu 7 tặng thưởng danh hiệu Đơn vị quyết 
thắng. 

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

(ngày 11 tháng 6)
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CUỘC THI ẢNH NGHỆ THUẬT SẮC MÀU BÌNH THUẬN 

 

Giải nhất “Hoà nhịp niềm vui” của Trịnh Văn Minh 

ại thành phố Phan Thiết (Bình 
Thuận) đã diễn ra Lễ khai mạc Triển 
lãm và trao giải cuộc thi ảnh nghệ 

thuật chủ đề “Sắc màu Bình Thuận” lần 
thứ 5 năm 2016 do Hội VHNT Bình Thuận 

tổ chức với sự bảo trợ nghệ thuật của Hội 
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam.  

Sau 5 tháng phát động, cuộc thi đã 
thu hút 38 tác giả gửi 351 tác phẩm nhiếp 
ảnh dự thi, Ban giám khảo chọn ra các tác 
phẩm xuất sắc nhất để trao các giải 
thưởng và 100 tác phẩm đẹp để triển lãm. 
Giải nhất thuộc về tác phẩm Hoà nhịp 
niềm vui của Trịnh Văn Minh. Ngoài ra còn 
có hai giải Nhì, ba giải Ba, năm giải 
Khuyến khích.  

Nguyên Vũ / Văn hóa.- 2016.- Số 2799 
(ngày 20 tháng 6)

__________________________________ 

ĐỘC ĐÁO BỘ XƯƠNG CÁ VOI DÀI 17M Ở ĐẢO PHÚ QUÝ 

ng lụy", một tín hiệu vui cho 
người dân vùng duyên hải. "Ông 
lụy" ở vùng nào vùng đó sẽ được 

may mắn khi hành nghề đánh bắt trên 
biển. Ngày 4/4/2016 vừa qua, Ông đã lụy 
trên vùng biển thuộc huyện đảo Phú Quý 
(tỉnh Bình Thuận) và một đám tang trọng 
thể được tổ chức để tưởng niệm và an 
táng Ông ... 

Ông lụy 

Ông hay Ông Nam Hải là tên gọi một 
cách thành kính mà người đi biển và cư 
dân vùng biển gọi những con cá voi. Cá 
voi chết được gọi là Ông lụy và người 
phát hiện đầu tiên thi thể của Ông sẽ là 
người đứng chủ tang, chịu tang trong 3 
năm như con trai cả trong gia đình. 

Trưa ngày 4/4, tàu cá BĐ 94725TS 
do anh Đặng Mậu Hữu, (45 tuổi, ngụ Bình 
Định) làm thuyền trưởng đang đánh bắt tại 
vùng biển thuộc đảo Phú Quý đã phát 
hiện ra một con cá voi khá lớn chết nổi 
trên biển. 

 

Cá voi nặng 70 tấn lụy bờ ở biển Phú Quý, Bình 
Thuận. (Ảnh: Nguyễn Giỏi) 

Lại gần, cá quá lớn, còn nguyên vẹn 
chưa phân hủy. Chiều dài con cá khoảng 
18m có thể nặng trên 70 tấn vượt khả 
năng lai dắt của con tàu. Anh Hữu đã báo 
tin cho những tàu đánh bắt gần đó cùng 
đến tiếp sức. 

Hàng trăm ngư dân xã Tam Thanh 
đã có mặt khấn vái xin đưa Ông vào bờ và 
tiến hành nghi thức an táng. Ông được 
đưa vào vùng biển thuộc vịnh Triều 
Dương xã Tam Thanh, Phú Quí vào lúc 
4g sáng ngày 5/4. Thời điểm này thủy 

II. GIÁO DỤC – VĂN HÓA 

T 

"Ô 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Số 06 năm 2016  - 12 - 

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

triều xuống thấp xác Ông vẫn còn cách bờ 
gần 500m. Phải đến 16g cùng ngày, Ban 
quản lý Di tích lịch sử Vạn An Thạnh cùng 
chính quyền và người dân địa phương 
mới đưa được xác cá voi đến nơi an táng. 

Huyệt chôn xác cá voi được đào 
bằng máy xúc ở một đụn cát trong vịnh 
Triều Dương. Nghi thức diễn ra rất long 
trọng và thành kính. Người chủ tang 
(người đầu tiên phát hiện) mặc áo dài bịt 
khăn tang màu đỏ để làm lễ phát tang và 
an táng. 

Cá voi từ lâu được người đi biển 
xem như phúc thần, vị thần độ mạng. 
Trong những chuyến ra khơi, trong tâm trí 
ngư dân luôn nghĩ đến và đặt trọn vẹn 
niềm tin vào cá voi. Nhiều câu chuyện cá 
voi cứu người được truyền miệng từ đời 
này qua đời khác. 

Theo tài liệu khoa học, khi biển động 
cá voi thường lặn xuống sâu để tìm nơi 
yên tĩnh. Nhưng sâu quá thì không có 
dưỡng khí để thở nên phải trồi lên. Lên 
xuống liên tục như thế cá sẽ mất sức và 
nếu vớ được đáy thuyền của ngư dân 
đang chao đảo trên mặt nước sẽ là nơi ẩn 
nấp tránh bão lượn theo sóng để vào bờ. 

 

Cổng trước vạn An Thạnh 

Do thường gặp những hiện tượng 
như thế nên ngư dân luôn xem cá voi là 
ân nhân cứu mạng và tập trung cứu cá voi 
nếu cá bị mắc cạn hoặc cúng tế linh đình 
mỗi khi cá chết.  

Giải thích tại sao khăn tang trên đầu 
người chủ tang cá voi màu đỏ, một cụ già 
ở vạn An Thạnh cho biết, màu đỏ là màu 
tang của vua chúa và hoàng tộc. Tục 
truyền cá ông đã nhiều lần được sắc 

phong của nhà vua như Gia long đã 
phong tước hiệu "Nam Hải Cự Tộc Ngọc 
Lân Thượng đẳng thần". Các vua triều 
Nguyễn đã xem cá voi như người của 
hoàng gia và được phong thần. Vì thế, 
mỗi khi cá ông gặp nạn tang lễ được cử 
hành thì chiếc khăn tang trên đầu người 
chủ tế là khăn màu đỏ. 

Bộ xương cá voi ở vạn An Thạnh 

"Thấy Ông vào làng như vàng vào 
tủ", câu nói của dân gian truyền miệng 
cho thấy, mỗi khi cá ông trôi dạt vào vùng 
nào thì vùng đó được ấm no và tai qua 
nạn khỏi. 

 

Chánh điện 

Theo phong tục và cũng là tín 
ngưỡng dân gian, sau ba năm, khi cá voi 
đã phân hủy hết phần thịt, bộ xương sẽ 
được nhập làng và thờ trong vạn. Vạn An 
Thạnh ở thôn Triều Dương xã Tam 
Thanh, Phú Quý hiện đang lưu giữ và 
phụng thờ hơn 70 bộ xương cốt cá voi. 

 

Nhà trưng bày cốt Ông Nam Hải (cá voi) 

Vạn An Thạnh là nơi lưu giữ và thờ 
cúng xương cốt cá voi được xây dưng vào 
năm Tân Sửu - 1781. Lúc bấy giờ chưa có 
Ông nào "lụy" dạt vào đảo. 60 năm sau, 
năm 1841 mới có một Ông to lớn trôi vào 
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bờ trên bãi cát trước vạn. Bà con tổ chức 
an tang chu đáo. Vì là "Ông" đầu tiên nên 
được gọi là "vị cố" và lấy ngày 15/10 âm 
lịch - ngày phát hiện vị cố lụy - làm ngày 
giỗ và lễ tế thu của vạn. Năm 1960 có một 
“cá ông” lớn khác trôi vào. Xác cá có 
chiều dài trên 25m. Mai táng xong, 3 năm 
sau đó ngư dân vùng này được mùa liên 
tiếp. 

 

Bộ xương cá voi dài 17m 

Trải qua 3 thế kỷ với nhiều lần trùng 
tu, vạn vẫn sừng sững với nắng mưa. Vạn 
An Thạnh được xây dựng trên một diện 
tích khá rộng. Mặt trước hướng ra biển. 
Kiến trúc của vạn hiện nay gồm chính 
điện để thờ "Ông" cùng các tiền hiền, hậu 
hiền là những người có công xây dựng 
đảo. Vài năm trước UBND tỉnh Bình 
Thuận đã đầu tư 8 tỉ để xây dựng một nhà 
trưng bày xương cá voi và sửa sang trung 
tu lại vạn. 

 

Xương cá heo lượn sóng 

 

Xương cá heo mõm chai 

Chúng tôi vào nhà trưng bày xương 
cá voi. Một bộ xương cá voi có chiều dài 
trên 17 mét nằm giữa gian nhà. Ở 4 góc là 
4 bộ xương cá heo gồm có : cá heo lươn 
sóng, cá heo mõm chai, cá ông chuông và 
loài cá heo thường gặp. Bộ xương cá voi 
có 50 đốt xương sống. Cá có 30 đôi răng 
mọc ở hàm dưới, hàm trên không có răng. 
Mỗi chiếc răng dài khoảng 20 cm, to như 
bắp tay người lớn. 

 

Xương cá voi ở giữa, 4 góc là xương cá heo 

Theo nhận định của các nhà khoa 
học, bộ xương cá voi tại vạn An Thạnh là 
xương cá nhà táng. Cá nhà táng là loài 
thú biển, thuộc loại phân bộ cá voi có 
răng. Đầu cá rất lớn, chiếm 1/3 chiều dài 
thân. Thân cá dài 20 mét, con đực nặng 
khoảng 70 tấn, con cái nặng 30 tấn. Trên 
trán có chứa khí dự trữ. Khoang hàm trên 
có khối mỡ đệm rất lớn. Hàm dưới dài và 
hẹp. Hàm trên không có răng. Cá nhà 
táng đực rất hung dữ, chúng ăn những 
loài cá lớn, mực, và khi bảo vệ đàn cái và 
con của chúng, có thể tấn công cả người 
và tàu thuyền. 

Việc trưng bày bộ xương cá voi ở 
giữa, 4 góc có 4 bộ xương cá heo được 
người giữ vạn giải thích, tái hiện lai hình 
ảnh ở dưới biển khi cá voi di chuyển thì 
chung quanh có cá heo đi theo. 

Vạn An Thạnh được công nhận là di 
tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia hiện 
đang được UBND huyện Phú Quý bảo tồn 
và gìn giữ. Đây cũng là một địa chỉ du lịch 
hấp dẫn du khách khi đến thăm đảo. 

Trần Chánh Nghĩa // 
http://vietnamnet.vn.- 2016  

(ngày 4 tháng 6) 
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LẠC VÀO HỘI TẾT RAMƯWAN ĐỘC ĐÁO CỦA NGƯỜI CHĂM BÀNI 

ễ hội Ramưwan của đồng bào Chăm 
theo đạo Bàni ở Ninh Thuận, Bình 
Thuận, năm 2016 chính thức diễn ra 

từ ngày 4 đến 6-6. 

Tại các làng Chăm, mỗi gia đình đều 
tất bật làm các loại bánh để dâng cúng 
ông bà, tổ tiên trong ngày Tết Ramưwan.  

Lễ hội bắt đầu bằng lễ tảo mộ để 
mời tổ tiên về hưởng niềm vui với con 
cháu. Sau đó, mỗi gia đình mang lễ vật để 
cúng gia tiên với nghi thức cầu khấn tên 
một vị thần, vị tổ tiên phù hộ an lành cho 
toàn gia tộc, xóm làng. 

Tại các làng Chăm theo đạo Bà-ni 
đều tổ chức biểu diễn văn nghệ, các trò 
chơi dân gian, thể thao... để các dân tộc 
anh em khác đến chung vui với không khí 
lễ hội đầm ấm. Từ Ramưwan trong tiếng 
Chăm là từ đọc chệch ra từ gốc từ Ảrập 
“Ramadan”.  

Đây không chỉ là tháng chay niệm 
của người Chăm Awal (người Chăm Bàni) 
mà là của cả cộng đồng Hồi giáo trên thế 
giới.  

 

Cứ 2 viên đá tượng trưng cho 1 linh hồn. Mỗi 
dòng họ được chôn chung với nhau thành 1 
nhóm. Các thầy Bà la môn mặc áo nghi lễ màu 
trắng sẽ đọc kinh cầu nguyện, rước người thân 
về nhà cùng ăn tết. 

Cũng như các lễ tục khác, lễ 
Ramưwan của người Chăm Bàni (Hồi 
giáo đã bản địa hóa) ở Ninh Thuận, Bình 
Thuận có những sắc thái riêng. 

Lễ Ramưwan của người Chăm Bàni 
gồm có 3 phần: Lễ tảo mộ, lễ cúng gia 
tiên và lễ chay niệm tại thánh đường. 

Bước vào ngày lễ, tất cả các tộc họ ở các 
làng Chăm Bàni đều đi tảo mộ.  

Lễ vật trong lễ tảo mộ khá đơn giản. 
Từng tộc họ đến nghĩa địa để làm cỏ, vun 
đất phần mộ cho sạch, đẹp. Mộ của người 
Chăm Bàni là những hòn đá tròn xếp 
thành những hàng dài rất đều đặn. Một 
hòn đá xếp ở đầu, hòn đá còn lại xếp ở 
chân. Các mộ liền nhau, thậm chí chôn 
chồng lên nhau, nên còn được coi là mộ 
chôn chung. 

Tại lễ tảo mộ, ông thầy Char làm lễ 
tẩy uế phần mộ và mời tổ tiên về dự lễ. 
Con cháu trải chiếu hoặc nằm rạp trên đất 
để lạy mộ, mời người đã mất về nhà ăn 
Tết. 

Lễ tảo mộ diễn ra trong 3 ngày. Ngày 
đầu đi tảo mộ ở xa, ngày thứ 2 tảo mộ ở 
những chỗ gần hơn. Và ngày thứ 3 tảo 
mộ ở nơi gần nhất. Lý do của "lịch trình" 
tảo mộ này là do người Chăm Bàni quan 
niệm, đi tảo mộ là để mời tổ tiên về ăn 
Tết. Ở xa, các ông bà tổ tiên đi lâu về đến 
nhà hơn, nên phải tảo mộ trước, làm lễ 
mời trước... 

Sau khi tảo mộ về, từng gia tộc làm 
lễ cúng gia tiên. Sau lễ cúng gia tiên, các 
gia đình làm các mâm lễ để đội lên thánh 
đường. Mâm lễ dâng cúng trong lễ 
Ramưwan được cộng đồng và các tộc họ 
trang trí, bày biện trên sân thánh đường 
theo hàng theo lối rất đẹp mắt. Những 
người tham dự lễ mặc những bộ trang 
phục truyền thống Chăm mới nhất, đẹp 
nhất. Sau khi kết thúc lễ cúng gia tiên và 
những ngày hội vui tươi, các làng Chăm 
Bàni bước vào tháng chay Ramưvan 
trang nghiêm.  

Nếu như Katê là lễ hội lớn nhất trong 
năm của người Chăm Ahiêr thì Ramưwan 
là lễ hội lớn nhất trong năm của người 
Chăm Bàni.  

Khác với lễ Ramadan của cộng đồng 
những người theo Hồi giáo Islam, lễ 
Ramưwan của người Chăm Bàni mang 
nhiều sắc thái văn hóa Chăm, đó là sự kết 
hợp với những nghi lễ bản địa như lễ 

L 
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cúng gia tiên, cúng dâng gạo, cúng nữ 
thần. 

 

Một thầy cúng người Chăm Bafni, với bộ đồ lễ 
cúng. Có những bộ đồ như thế này trị giá hàng 
chục triệu đồng  

Với truyền thống hiếu khách, người 
Chăm Bàni đón tiếp anh em bè bạn, đồng 
nghiệp, bà con gần xa đến “chúc tết” rất 
chu đáo và niềm nở. Càng đông khách 
đến “chúc”, bà con càng phấn khởi và coi 
đó là niềm tin vào một năm mới mưa 
thuận gió hòa, vụ mùa thuận lợi, gia đình 
bình yên, khỏe mạnh, hạnh phúc, con 
cháu học giỏi và gặp nhiều may mắn trong 
cuộc sống. 

Không khí gia đình trở nên vui vẻ 
hẳn lên khi mọi người quây quần bên 
nhau làm những loại bánh truyền thống, 
đặc biệt là bánh Girong ya (bánh củ 
gừng), Xakaya, Tapei coh (bánh xếp), 
Tapei dalik, Tapei nung… Đó là những 
loại bánh không thể thiếu để dâng cúng 
lên ông bà tổ tiên. 

Có thể nói buổi sáng tảo mộ được 
xem là quan trọng nhất, bởi nghi lễ này 
được diễn ra trên một vùng đất rộng và 
đông người tham dự. Tất cả sự tôn kính, 
thành khẩn của người còn sống dành cho 
người đã khuất đều được thể hiện ở đây. 

Sau buổi cúng tế ấy, thầy tế thực 
hiện nghi thức Chrok Hala (mời trầu) cho 
các phần mộ của người đã khuất, đón linh 
hồn ông bà tổ tiên về cúng tế tại nhà. Ở 
đây, mỗi nhà đều có chuẩn bị ván (papan) 
để trưng bày lễ vật trang trọng gồm bánh 
trái, hoa quả, trà nước và hương trầm để 
cúng tế ông bà, tổ tiên... mong một mùa 
Ramưwan an lành, no đủ, hạnh phúc. 

 

Ramưwan là dịp lễ tết đặc biệt, nên con cháu 
thập phương đều trở về, diện những trang 
phục mới nhất, đẹp nhất. Người Chăm Bàni 
mừng năm mới rất đặc biệt: Người sống và 
người thân đã chết 

 

Hai hòn đá - một linh hồn... 

Thành Nhân // 
http://anninhthudo.vn.- 2016  

(ngày 6 tháng 6) 
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PHAN THIẾT: KHỞI ĐỘNG LỄ HỘI NGHINH ÔNG 

 

hành phố Phan Thiết (Bình Thuận) 
vừa có quyết định tổ chức Lễ hội 
Nghinh Ông quan Thánh Đế quân 

năm 2016. Lễ hội diễn ra từ 26 - 28.8 (24 - 
26.7 âm lịch) tại thành phố Phan Thiết với 
phần lễ và phần hội gồm nhiều hoạt động 
gắn với văn hóa tín ngưỡng dân gian địa 
phương.  

Theo kế hoạch, Lễ hội Nghinh Ông 
quan Thánh Đế quân năm 2016 gồm các 
hoạt động chính như: Lễ thỉnh thánh mẫu; 

Lễ thỉnh kinh; Lễ khai kinh; Lễ Yết quan 
Thánh; Lễ chiêu vong; Lễ phóng đăng; Lễ 
hội hóa trang, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, 
biểu diễn nghệ thuật lân sư rồng và nhất 
là Lễ Nghinh Ông xuất du trên các đường 
phố trung tâm thành phố Phan Thiết với 
sự tham gia biểu diễn của hơn 700 diễn 
viên quần chúng đến từ các hội quán Bình 
Thuận và sự tham gia của một số đoàn 
đến từ TP.HCM.  

Lễ hội Nghinh Ông quan Thánh Đế 
quân theo thông lệ được tổ chức hai năm 
một lần (vào các năm chẵn dương lịch) 
với mục đích bảo tồn và phát triển văn 
hóa dân gian truyền thống của bà con 
người Hoa, một bộ phận cộng đồng dân 
cư trong quá trình hình thành và phát triển 
thành phố Phan Thiết. Lễ̃ hội Nghinh Ông 
hiện là lễ hội truyền thống phục vụ phát 
triển du lịch Phan Thiết - Bình Thuận. 

Nguyên Vũ / Văn hóa.- 2016.- Số 2798 
(ngày 17 tháng 6).- Tr. 9 

__________________________________ 

VÌ CUỘC SỐNG AN TOÀN, PHÒNG CHỐNG TAI NẠN 
THƯƠNG TÍCH CHO TRẺ EM  

ây là chủ đề của “Tháng hành động 
vì trẻ em năm 2016 được triển khai 
tại Bình Thuận trong tháng 6. Mục 

đích thúc đẩy chính quyền các cấp, gia 
đình, nhà trường và xã hội nâng cao nhận 
thức và ý nghĩa trong đời sống vì sự an 
toàn, phòng chống tai nạn và thương tích 
cho trẻ em. 

Từ ngày 1-6, Sở LĐ-TB&XH tỉnh, 
các ban, ngành phối hợp với huyện Hàm 
Tân tổ chức 3 đoàn công tác đi thăm hỏi, 
tặng quà, trao học bổng cho các em thiếu 
nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ 
em mồ côi, cơ nhỡ, khuyết tật, sống lang 
thang và bị thương tích, tai nạn. 

Đây là địa phương cách nay không 
lâu xảy ra tai nạn đuối nước làm 3 anh em 
ruột học sinh tiểu học Suối Kiết tử vong 
rất thương tâm. Bên cạnh đó, các cơ 

quan, đoàn thể tổ chức nhiều chiến dịch 
truyền thông, tuyên truyền vận động nhân 
dân phòng chống tai nạn, thương tích trẻ 
em, đặc biệt là  hiện tượng đuối nước và 
tai nạn giao thông. 

 

Trẻ em tại nhà trẻ TP Phan Thiết. 

Triển khai và phát động quy mô về 
chiến dịch vận động trẻ em đội mũ bảo 

T 

Đ 
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hiểm khi tham gia giao thông, dạy bơi lội, 
hướng dẫn các em sử dụng áo phao, cặp 
phao khi sử dụng phương tiện giao thông 
đường thủy, bến đò ngang… Tạo sân 
chơi cho thiếu nhi an toàn, vui vẻ, lành 
mạnh và bổ ích trong kỳ nghỉ hè cho mọi 
đối tượng thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, 
miền núi, hải đảo…  

Trung tâm phát hành phim và chiếu 
bóng tỉnh Bình Thuận cũng cho biết: 
Trong “Tháng hành động vì trẻ em” từ 
ngày 1-6 đến 30-6, dự kiến sẽ tổ chức 

chiếu 132 buổi miễn phí cho trẻ em toàn 
tỉnh, với 6 đội chiếu bóng lưu động khắp 
các phường, xã, thị trấn, rạp 19-4, Nhà 
thiếu nhi tỉnh… cùng các phim hoạt hình, 
clip về giáo dục pháp luật, phòng chống 
tai nạn, thương tích trẻ em đặc biệt là đuối 
nước ao hồ, sông, biển và phòng ngừa tai 
nạn giao thông. Riêng huyện đảo Phú 
Quý cũng sẽ tổ chức 6 buổi chiếu phim tại 
3 xã Ngũ Phụng, Tam Thanh và Long Hải. 

Nam Yên // http://cand.com.vn.- 2016 
(ngày 1 tháng 6) 

__________________________________ 

DẠY TIẾNG CHĂM TRONG CÁC TRƯỜNG HỌC Ở BÌNH THUẬN 

hững năm vừa qua, việc dạy tiếng 
Chăm cho con em đồng bào Chăm 
ở các trường tiểu học luôn được 

tỉnh Bình Thuận quan tâm và duy trì 
thường xuyên. 

 

Giờ tập đọc chữ Chăm tại Trường tiểu học Lâm 
Giang, huyện Hàm Thuận Bắc 

Hiện mỗi năm Bình Thuận có khoảng 
3.000 học sinh (chiếm 90% trẻ em người 
Chăm trong độ tuổi đi học) tham gia học 
tiếng Chăm. 

 

Học sinh trong giờ thực hành viết chữ Chăm 

 

Việc dạy tiếng Chăm đã bổ trợ rất nhiều cho 
việc dạy tiếng Việt, giúp các em học tốt hơn 
các môn học khác bằng tiếng Việt 

 Năm học 2015 - 2016, toàn tỉnh có 
12 trường tiểu học thuộc các huyện Bắc 
Bình, Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc và 
Hàm Tân tổ chức dạy tiếng Chăm, với 129 
lớp, 47 giáo viên dạy tiếng Chăm, trong đó 
24 giáo viên chuyên dạy tiếng Chăm và 
23 giáo viên dạy kiêm nhiệm. 

 

Học sinh tự ôn lại tiếng Chăm trước giờ lên lớp 

N 
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Năm học 2015 - 2016, Bình Thuận có 12 trường 
tiểu học tổ chức dạy tiếng Chăm 

Là người gắn bó lâu năm với việc 
dạy tiếng Chăm, thầy Thông Văn Đá, Hiệu 
trưởng Trường tiểu học Lâm Giang, 
huyện Hàm Thuận Bắc cho biết, ngoài ý 
nghĩa bảo tồn tiếng nói, chữ viết, việc dạy 
tiếng Chăm đã bổ trợ rất nhiều cho việc 
dạy tiếng Việt, giúp các em học tốt hơn 
các môn học khác bằng tiếng Việt… 

Nguyễn Thanh / Dân tộc và miền núi.- 
2016.- Số Tháng 5.- Tr. 24 

__________________________________ 

NGÔI TRƯỜNG ĐÈN ĐOM ĐÓM MỚI CHO TRẺ EM HÀM CẦN 

ới ngôi trường Đèn Đom Đóm thứ 
20 mà Dutch Lady xây dựng thông 
qua chương trình “1 hộp sữa, 1 viên 

gạch”, trẻ mẫu giáo thôn 1 (xã Hàm Cần, 
Bình Thuận) sẽ không còn lo phải đi học 
tạm, học “ké” với điều kiện thiếu thốn như 
hiện nay. 

Đa phần các gia đình ở thôn 1 là 
người dân tộc Rai với công việc chủ yếu 
là làm rẫy thuê hoặc nhặt phân bò để bán. 
Nếu các bé không đến trường thì đành 
quanh quẩn ở nhà, lủi thủi chơi cùng đất, 
cát. 

 

Dù thôn 1 chỉ có hơn 50 trẻ mẫu giáo 
nhưng các em phải chia ra học ở 3 điểm 
trường, hai điểm trường là “ké” ở khuôn 
viên trường tiểu học và một điểm trường 
tạm ở nhà sinh hoạt cộng đồng. Trong đó 
nhà sinh hoạt cộng đồng không sân chơi, 
không cây xanh, không hàng rào và không 
có cả nhà vệ sinh. 

 

Mọi hoạt động học tập, vui chơi, sinh hoạt chỉ 
vỏn vẹn trong hơn 20m2 

Lớp học của các em không có nhà 
vệ sinh, không cây xanh, hàng rào và 
không có cả sân chơi. Giờ ra chơi, các em 
cũng chỉ biết ngồi... ngắm nắng hay chơi 
cùng đất, cát quanh lớp học. 

 

Trường không có bếp ăn nên các em phải về 
nhà ăn trưa rồi lại quay trở lại trường dưới trời 
nắng như thiêu đốt. 

 

V 
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Dù lớp học tạm bợ, thiếu thốn nhưng các em 
đều khát khao được đi học bởi “có bạn, có cô, 
vui lắm”. Có em muốn đi học vì “con thích làm 
cô giáo, bác sĩ”… 

Với các em ở xa, cô giáo sẽ kiêm 
luôn vai trò đưa đón các em vì mục tiêu 
“không để cháu nào bỏ học”. 

Chứng kiến những thiếu thốn của 
các em, mới thấu hiểu được khát khao có 
một ngôi trường khang trang hơn của thầy 
trò, bà con nơi đây. Hãy cùng Dutch Lady 
chung tay đóng góp xây dựng trường Đèn 
Đom Đóm thứ 20 tại Hàm Cần, Bình 
Thuận thông qua chương trình “1 hộp 
sữa, 1 viên gạch” để các em có điều kiện 
học tập tốt hơn, thắp sáng ước mơ đến 
trường của các em. 

Tấn Tài // http://vietnamnet.vn.- 2016 
(ngày 22 tháng 6) 

__________________________________ 

CHUẨN BỊ CHU ĐÁO CHO 12 ĐIỂM THI 

 

Học sinh lớp 12 Trường THPT Than Thiết, 
Bình Thuận đang gấp rút ôn tập kiến thức 
môn Toán để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi 
tốt nghiệp. 

ình Thuận đang gấp rút 
chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi 
tốt nghiệp THPT quốc gia 

năm 2016. 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc 
gia năm 2016 tỉnh Bình Thuận thuộc 
Cụm thi số 51 do Trường Đại học 
Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) thành 
phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp 
với Trường Cao đẳng Cộng đồng 
Bình Thuận tổ chức. 

Theo ông Phan Đoàn Thái - 
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 
Bình Thuận, kỳ thi tốt nghiệp THPT 
Quốc gia năm 2016 tỉnh Bình Thuận 
có 11.599 thí sinh đăng ký dự thi; 
trong đó, có 1.973 em đăng dự thi 
để lấy kết quả xét tốt nghiệp THPT, 
947 em dự thi để lấy kết quả xét 
tuyển Cao đẳng, Đại học; số thí sinh 
còn lại vừa dự thi lấy kết quả xét tốt 
nghiệp THPT và xét tuyển sinh CĐ, 
ĐH năm 2016.  

Kỳ thi THPT Quốc gia 2016, 
tỉnh Bình Thuận bố trí 12 điểm thi, 
được đặt tại các trường cao đẳng, 
THPT và THCS trong nội thành 
thành phố Phan Thiết và Trường 
PTDT nội trú tỉnh. Toàn tỉnh sẽ có 
11.599 thí sinh tham dự kỳ thi THPT 
quốc gia 2016 tại 12 điểm thi với 
323 phòng thi, 12 phòng hội đồng.  

Các điểm thi gồm THPT Phan 
Bội Châu (50 phòng thi), THPT 
chuyên Trần Hưng Đạo (42), THPT 
Phan Thiết (26), THPT Lê Lợi (25), 

B 
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Cao đẳng Cộng đồng (2 cơ sở 45 
phòng thi), THCS Hùng Vương (18), 
THCS Lương Thế Vinh (16), THCS 
Nguyễn Trãi (16), THPT Dân tộc nội 
trú tỉnh (26), Cao đẳng Nghề (22).  

Để kỳ thi diễn ra an toàn, 
nghiêm túc và hiệu quả, ngành giáo 
dục Bình Thuận đã có sự chuẩn bị 
chu đáo mọi điều kiện cần thiết từ 
công tác ôn tập cho học sinh khối 
12 đến cơ sở vật chất, trang thiết bị 
tại các điểm thi, đội ngũ giáo viên, 
nhân viên y tế, công an, nhân viên 
kỹ thuật tham gia phục vụ kỳ; các 
ngành liên quan cũng đã nghiêm túc 
triển khai các nhiệm vụ được giao 
nhằm đảm bảo đáp ứng các yêu 
cầu tốt nhất các điều kiện cho kỳ thi. 

Sở Giáo dục và Đào tạo Bình 
Thuận đã phối hợp với Trường 
ĐHSPKT thành phố Hồ Chí Minh 
trực tiếp đi kiểm tra cơ sở vật chất 
các điểm thi và yêu cầu Hiệu trưởng 
các đơn vị được chọn làm điểm thi, 
phối hợp thực hiện đảm bảo tốt nhất 
cho kỳ thi.  

Chủ động rà soát lại toàn bộ cơ 
sở vật chất, trang thiết bị trường, 
lớp học, hệ thống điện nước tại 12 
điểm thi; có phương án huy động 
bàn ghế, máy phát điện dự phòng 
và các trang thiết bị cần thiết nhằm 
đảm bảo phục vụ tốt cho kỳ thi 
THPT Quốc gia năm 2016... 

Về công tác hỗ trợ cho các thí 
sinh dự thi, Sở Giáo dục và Đào tạo 
Bình Thuận đã chuẩn bị 2.500 chỗ 
ở miễn phí tại ký túc xá các trường 
cao đẳng, THPT và Trường Nghiệp 
vụ TDTT tỉnh, đồng thời đang phối 
hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch để vận động các cơ sở lưu 
trú trên địa bàn thành phố Phan 

Thiết thực hiện chính sách ưu đãi 
đặc biệt, giảm giá phòng từ 30 - 
50% và tự nguyện bố trí một số 
phòng miễn phí để hỗ trợ đối với gia 
đình học sinh nghèo, khó khăn trong 
suốt thời gian dự thi.  

Hội Khuyến học tỉnh cũng đã 
chuẩn bị kinh phí để chi hỗ trợ cho 
học sinh các huyện, thị xã thuộc 
diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia 
đình có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn về dự thi với mức 500.000 
đồng/thí sinh.… 

Theo Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT 
Quốc Gia năm 2016, tỉnh Bình 
Thuận, các sở, ngành liên quan 
trong tỉnh, cần chủ động phối hợp 
chặt chẽ, đảm bảo sẵn sàng mọi 
công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt 
nghiệp THPT Quốc gia năm 2016 
để kỳ thi diễn ra đảm bảo an toàn, 
nghiêm túc và chất lượng. 

Bên cạnh đó, phối hợp với 
Trường ĐHSPKT thành phố Hồ Chí 
Minh rà soát lại các vấn đề về bố trí 
cán bộ, nhân viên y tế, lực lượng 
bảo vệ tại các điểm thi cho phù hợp.  

Sở Giao thông vận tải, Công an 
tỉnh cần đảm bảo tốt an ninh trật tự, 
an toàn giao thông cho kỳ thi, phối 
hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo 
Bình Thuận và Trường ĐHSPKT 
thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo an 
toàn việc vận chuyển đề thi, bài thi. 
Sở Y tế chủ động kiểm tra các điểm 
thi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực 
phẩm trong suốt kỳ thi, đồng thời, 
có phương án hỗ trợ y tế kịp thời 
cho thí sinh khi có sự cố xảy ra… 

Tiến Vượng  // 
http://giaoducthoidai.vn.- 2016 

(ngày 5 tháng 6) 
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THÊM TÀU HỎA CHẤT LƯỢNG CAO ĐẾN PHAN THIẾT, NHA TRANG  

ừ ngày 1-7, Công ty CP Vận tải 
đường sắt Sài Gòn sẽ tổ chức chạy 
thêm nhiều tàu du lịch chất lượng 

cao đi Phan Thiết (Bình Thuận), Nha 
Trang (Khánh Hòa) với giá vé ưu đãi.  

Cụ thể, tàu SNT3/4 chạy tuyến Sài 
Gòn - Nha Trang và ngược lại, đón tiễn 
khách tại các ga: Sài Gòn, Biên Hòa, Bình 
Thuận, Tháp Chàm, Nha Trang. 

Tàu SPT3/4 chạy tuyến Sài Gòn - 
Phan Thiết và ngược lại, đón tiễn khách 
tại các ga: Sài Gòn, Biên Hòa, Bình 
Thuận, Phan Thiết. 

Nhằm thu hút hành khách đi tàu, 
công ty cũng thực hiện các chính sách giá 
vé ưu đãi, trong đó giá vé ghế ngồi mềm 
điều hòa đôi tàu SNT3/4 chỉ từ 166.000-
218.000 đồng. 

Còn giá vé giường nằm điều hòa chỉ 
từ 219.000-340.000 đồng. Với đôi tàu 
SPT3/4, giá vé ghế ngồi mềm điều hòa chỉ 
từ 92.000-125.000 đồng. Hành khách đi 
từ 10-20 người được giảm 10% giá vé, đi 
từ 21 người trở lên giảm 15% giá vé. 

Đức Phú // http://tuoitre.vn.- 2016 
(ngày 19 tháng 6)

__________________________________ 

CỤ TRẦN VĂN TIỆP, NGƯỜI ĐI TÌM 'KHO BÁU NÚI TÀU' QUA ĐỜI 

rưa nay 10-6, cụ Trần Văn Tiệp, ngụ 
quận Phú Nhuận (TP.HCM), người 
hàng chục năm qua đi tìm nhiều 

“kho báu” trong đó có “kho báu” núi Tàu 
(Tuy Phong, Bình Thuận), đã qua đời, 
hưởng thọ 101 tuổi. 

Như đã đưa, từ năm 1993 đến đầu 
năm 2015, ròng rã hơn 20 năm ông Tiệp 
được UBND tỉnh Bình Thuận cấp phép, 
gia hạn rồi ngưng, sau đó gia hạn trở lại 
dự án truy tìm tài sản nghi chôn giấu trên 
núi Tàu, Bình Thuận. 

Với tấm mật đồ kho báu trong tay, cụ 
Tiệp luôn có một niềm tin rằng đây là mật 
đồ do tướng Yamashita vẽ lại sau chôn 
giấu hàng ngàn tấn vàng cướp được sau 
Thế chiến thứ 2.  

Hàng chục năm cụ Tiệp đã bỏ ra 
hàng ngàn cây vàng cùng cộng sự khoan 
hàng trăm mũi khoan, đánh thuốc nổ khắp 
núi Tàu cùng nhiều phương pháp địa vật 
lý khác nhưng cuối cùng cuộc tìm kiếm chỉ 
trong vô vọng. 

 

Cụ Trần Văn Tiệp (giữa) và tác giả (ngoài cùng 
bên phải). 

Huyền thoại về “kho báu Yamashita” 
tại núi Tàu xem như đã khép lại với những 
thất bại mà ông Tiệp phải gánh. Thế 
nhưng ít ai biết từ 1990-1993, ông Tiệp 
còn có một thất bại khác khi săn lùng “kho 
báu Ioshida” tại Bình Giã, Vũng Tàu và 
“kho báu” Căn cứ 6 ở Hàm Tân (Bình 
Thuận). 

“Kho báu Yamashita”, “Kho báu Bình 
Giã” hay “kho báu Căn cứ 6” có thật hay 
không cho đến nay vẫn chứa đầy bí ẩn và 

III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

T 

T 
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nhiều màu sắc huyền thoại. Những “kho 
báu” này được săn lùng chỉ dựa vào sự 
đồn thổi, những câu chuyện truyền miệng 
đan xen với nhiều tình tiết ngẫu nhiên hơn 
là cơ sở xác thực. Tuy nhiên nó lại liên 
quan đến những con người có thật với 
hàng đống của cải, thời gian, công sức bỏ 

ra săn tìm và đặc biệt là niềm tin của cụ 
Trần Văn Tiệp là có thật. 

Cụ Tiệp qua đời xem như huyền 
thoại về những kho báu này đã gần như 
khép lại. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2016 
(ngày 10 tháng 6) 

__________________________________ 

ỦY BAN ATGT QUỐC GIA ĐỘNG VIÊN GIA ĐÌNH NẠN NHÂN 
TNGT ĐÈO PRENN 

rưa 20/6, ông Khuất Việt Hùng, Phó 
Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT 
Quốc gia đã đến Bình Thuận thăm 

gia đình các nạn nhân bị TNGT trên đèo 
Prenn (Lâm Đồng). 

 

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên 
trách Ủy ban ATGT Quốc gia thăm hỏi, động 
viên gia đình nạn nhân TNGT. 

Trưa 20/6, ông Khuất Việt Hùng, Phó 
Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc 
gia đã đến thăm động viên và hỗ trợ các 
gia đình nạn nhân không may bị TNGT tại 
đèo Prenn trưa ngày 19/6. Cùng đi có ông 
Nguyễn Thành Tâm, Phó chủ tịch UBND 
tỉnh Bình Thuận, ông Phạm Văn Nam, 
Giám đốc Sở GTVT, đại diện Cục QLĐB 
IV và đại diện các ban, ngành địa phương. 

Thay mặt Uỷ ban ATGT Quốc gia, 
ông Khuất Việt Hùng chuyển lời thăm hỏi 
ân cần của Phó Thủ tướng Trương Hòa 
Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đến 
các gia đình nạn nhân. Ông Khuất Việt 
Hùng tận tình động viên và gửi lời chia 
buồn sâu sắc đến người thân trong gia 
đình và cho biết các cơ quan chức năng 

đang làm rõ nguyên nhân tai nạn và xử lý 
nghiêm sau khi có kết quả. 

 

Thay mặt Ủy ban ATGT Quốc gia, ông Khuất 
Việt Hùng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia 
đình các nạn nhân. 

Trước đó, ngay sau khi tai nạn xảy 
ra ông Hùng cùng đoàn công tác của Ủy 
ban ATGT Quốc gia cũng đã đến hiện 
trường vụ TNGT thảm khốc trên đèo 
Prenn (TP. Đà Lạt, Lâm Đồng) và cùng 
đoàn công tác Bộ GTVT do Thứ trưởng 
Nguyễn Ngọc Đông làm trưởng đoàn đã 
có cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng 
về vụ TNGT trên. Ông Khuất Việt Hùng 
cũng đã trao 5 triệu đồng cho mỗi nạn 
nhân bị tử vong và 2 triệu đồng, cho các 
nạn nhân bị thương. 

Liên quan đến vụ TNGT thảm khốc 
này Bộ GTVT cũng trao 5 triệu đối với mỗi 
nạn nhân tử vong, 3 triệu đồng với người 
bị thương. 

Như Báo Giao thông đã thông tin 
vào lúc 10h30 sáng 19/6, xe khách BKS 
60B-029.68 (Công ty Du lịch Lê Mỹ) đang 
đổ đèo Prenn, hướng từ Đà Lạt về 

T 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Số 06 năm 2016  - 23 - 

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

TP.HCM, bất ngờ tông vào anh Phan 
Trọng Tâm, công nhân làm việc trên 
đường khiến nam công nhân tử vong. 
Chiếc xe này tiếp tục tông vào xe du lịch 
30 chỗ của nhà xe Thanh Lịch BKS 86B-
007.25. Tai nạn khiến tài xế xe BKS 86B-

007.25, anh Tâm và 5 hành khách đi trên 
xe Thanh Lịch tử vong tại chỗ, hàng chục 
người khác bị thương. 

Vĩnh Phú // http://www.atgt.vn.- 2016 
(ngày 20 tháng 6) 

__________________________________ 

HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHÈO  

ông ty TNHH MTV Cao su Bình 
Thuận (Tập đoàn Công nghiệp Cao 
su Việt Nam) vừa tổ chức lễ ra 

quân thu hoạch mủ năm 2016.  

 

Tại buổi lễ, ban giám đốc công ty 
cho biết năm nay, vườn cây cao su bị ảnh 

hưởng nặng bởi nắng hạn kéo dài nhưng 
với tinh thần vượt khó, lãnh đạo công ty 
và tập thể người lao động quyết tâm khai 
thác hoàn thành kế hoạch 6.300 tấn mủ, 
năng suất bình quân 1,8 tấn/ha. Lãnh đạo 
các nông trường thuộc công ty cũng đã ký 
kết thi đua hoàn thành kế hoạch được 
giao năm 2016. 

Dịp này, ban giám đốc công ty cũng 
trao 250 triệu đồng cho Quỹ Hỗ trợ người 
lao động khó khăn phát triển kinh tế hộ gia 
đình. Bên cạnh đó, CĐ công ty cũng tặng 
32 phần quà cho công nhân (CN) có hoàn 
cảnh khó khăn, hỗ trợ 12 CN bị tai nạn lao 
động, thưởng 12 học sinh vượt khó học 
giỏi. Mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. 

N. Hoàng // http://nld.com.vn.- 2016 
(ngày 6 tháng 6) 

__________________________________ 

KẸT XE NHIỀU GIỜ Ở VÒNG XOAY CẦU HÙNG VƯƠNG, 
PHAN THIẾT 

ừ 11 giờ 30 trưa nay, 19-6, tại đoạn 
đường từ vòng xoay 706B đến cầu 
Hùng Vương, TP Phan Thiết (Bình 

Thuận) đã xảy ra tình trạng ùn ứ, kẹt xe 
nghiêm trọng. 

Rất đông các phương tiện đưa 
khách du lịch từ Phan Thiết trở về 
TP.HCM phải nhích từng chút một rất khó 
khăn.  

Theo phản ảnh của nhiều du khách, 
tình trạng kẹt xe nghiêm trọng nhưng 
không thấy có lực lượng CSGT mà chỉ 
thấy lực lượng Công an phường Phú Hài 
(Phan Thiết) ra đường điều tiết giao 
thông.  

 

Kẹt xe nhiều giờ liền nhưng chỉ có công an 
phường điều tiết giao thông. 

C 

T 

http://nld.com.vn/tinh-than-vuot-kho.html
http://nld.com.vn/lanh-dao-cong-ty.html
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Đến 14 giờ 30 cùng ngày, tức 
khoảng gần hai giờ đồng hồ sau khi xảy ra 
kẹt xe mới thấy lực lượng CSGT Công an 

TP Phan Thiết có mặt và khoảng gần nửa 
tiếng sau đoạn đường này mới được 
thông xe.  

Theo nguồn tin của chúng tôi, sở dĩ 
xảy ra tình trạng này là do lực lượng 
CSGT Công an TP Phan Thiết không 
được ra đoạn đường trên vào cuối tuần 
nhằm tạo điều kiện cho các phương tiện 
chở khách du lịch. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2016 
(ngày 19 tháng 6) 

__________________________________ 

NGƯỜI "BỖNG DƯNG HẾT NHIỄM HIV” KHÔNG ĐỒNG Ý 
HỖ TRỢ VẬT CHẤT  

gày 28-6, Sở Y tế Bình Thuận 
cho biết đã cử đoàn công tác 
đến gia đình ông Trần Ngọc 

Khanh (65 tuổi, ngụ Vĩnh Hải, Vĩnh 
Hảo, Tuy Phong) để thăm hỏi và đề 
nghị hỗ trợ vật chất. 

 

Ông Trần Ngọc Khanh cầm trên tay các kết 
quả xét nghiệm âm tính với HIV - Ảnh: 
Nguyễn Nam 

Theo ông Khanh, tại buổi gặp 
mặt, đoàn công tác của Trung tâm 
Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bình 
Thuận đề nghị hỗ trợ ông Khanh 10 
triệu đồng, sau đó nâng lên 20 rồi 30 
triệu đồng. 

“Các cán bộ y tế nhận sai sót và 
mong tôi nhận tiền hỗ trợ nhưng tôi 
không đồng ý. Tôi muốn họ giải quyết 
khiếu nại và trả lời bằng văn bản đàng 
hoàng chứ không nói bằng miệng”. 

Trước đó, ông Khanh đã gửi đơn 
khiếu nại và yêu cầu bồi thường đến 
Sở Y tế, Trung tâm Phòng chống 
HIV/AIDS tỉnh Bình Thuận về việc đưa 
ra kết quả xét nghiệm HIV sai, gây tổn 
thất nặng nề cho ông suốt 19 năm. 

Năm 1997, Trung tâm Y tế dự 
phòng tỉnh Bình Thuận phối hợp với 
bệnh viện huyện và Trạm y tế xã Vĩnh 
Hảo xét nghiệm và xác định ông 
Khanh nhiễm HIV. 

Đến tháng 5-2016, do thấy mình 
vẫn khỏe mạnh, không có biểu hiện 
của người bệnh, ông Khanh đi xét 
nghiệm ở 4 cơ sở y tế trên cả nước thì 
nhận được kết quả âm tính với HIV. 

Nguyễn Nam  // 
http://tuoitre.vn.- 2016  

(ngày 29 tháng 6) 

N 
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HÀM THUẬN BẮC- BÌNH THUẬN:  

VÌ SAO NHÀ TRONG HÀNH LANG LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP KHÔNG 
ĐƯỢC DI DỜI? 

hời gian qua, Văn phòng Đại diện 
Nam Trung Bộ và Tây Nguyên của 
báo Đại Đoàn kết liên tục nhận được 

đơn thư khiếu nại của một số hộ dân ở 
huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.  

 

Nhà ông Chín nằm ngay dưới đường dây 220KV. 

Đơn thư phản ánh Chủ tịch huyện này 
ra Quyết định số 2083/QĐ-UBND ngày 
14/4/2016 giải quyết khiếu nại của một số 
hộ dân ở xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận 
Bắc về việc di dời một số hộ dân ra khỏi 
hành lang lưới điện 220 KV tuyến Phan 
Thiết - Phú Mỹ 2, nhưng UBND huyện chỉ 
hỗ trợ đền bù chứ không cho di dời nhà ở 
cấp tái định cư. Bởi vì theo ông Chủ tịch 
huyện Nguyễn Văn Hoàng: các hộ dân nằm 
hoàn toàn dưới đường dây 220 KV, nhưng 
không phải di dời ra khỏi hành lang đường 
điện.  

Không đồng ý với Quyết định của ông 
Chủ tịch UBND huyện, ông Nguyễn Văn 
Chín và một số hộ dân khác đội đơn đi kêu 
cứu khắp nơi, chỉ xin UBND huyện cho 
được cấp đất tái định cư di dời nhà ra chỗ ở 
khác và hỗ trợ diện tích cây trồng lâu năm 
trên đất nằm trong khu vực hành lang lưới 
điện, bởi vì họ lo ngại đến an toàn tính 
mạng của mình. 

Trong biên bản làm việc của tổ công 
tác Thanh tra tỉnh Bình Thuận ngày 26-5 có 

ghi rõ: Hiện tại mái lợp nhà của các hộ dân 
ở đây là vật liệu dễ cháy nổ (Tol xi măng, tol 
kẽm, cây gỗ, nhựa). Nhà và công trình có 
gây cản trở trong việc bảo dưỡng, thay thế 
các bộ phận công trình, cụ thể trong thời 
gian kéo dây điện, đơn vị thi công phải leo 
lên mái nhà. Mặt khác công trình trạm điện 
chong đèn thanh long của các hộ gia đình 
đến dây dẫn điện nhỏ hơn quy định. Thực 
tế hiện nay nhà, vật kiến trúc và tài sản của 
họ nằm hoàn toàn dưới đường dây dẫn điện 
(trong hành lang). Quyết định số 2083 của 
UBND huyện Hàm Thuận Bắc cũng ghi rõ 
nguồn gốc đất và tài sản trên đất của ông 
Nguyễn Văn Bảy: phần bị ảnh hưởng bởi 
hành lang an toàn đường dây 220 KV đã 
được cấp giấy chứng nhận QSDĐ số AM 
268815 và AM 268814 vào ngày 23/6/2008 
và được cấp đổi sổ ngày 07/11/2012 thành 
GCNQSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
gắn liền với đất số BM 514467 và BM BM 
514467. Đất ông Nguyễn Văn Chín đã được 
cấp giấy chứng nhận QSDĐ số AC 038394 
ngày 30/5/2005 và BO 604287 vào ngày 
31/7/2013”. Chủ tịch UBND huyện Hàm 
Thuận Bắc khẳng định Quyền sử dụng nhà 
ở đất ở của ông Nguyễn Văn Bảy và ông 
Nguyễn Văn Chín là hợp pháp.  

Như vậy vấn đề cho thấy cần có đoàn 
thanh kiểm tra chuyên ngành để xác định rõ 
tình trạng nhà ở và tài sản của các hộ dân ở 
xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc. Nếu 
không đáp ứng điều kiện tồn tại trong hành 
lang an toàn lưới điện cao áp mà phải dỡ bỏ 
hoặc di dời thì các hộ dân nằm trong hành 
lang đường điện phải được bồi thường, hỗ 
trợ tái định cư như trường hợp bị thu hồi 
đất. Yêu cầu của người dân là có cơ sở, 
phù hợp với quy định chung của Nhà nước. 
Bởi nếu như các hộ dân nằm trong hành 
lang lưới điện trên mà xảy ra tai nạn về điện 
lưới cao áp 220 KV trên, thì ai sẽ phải chịu 
trách nhiệm?     

Thùy Trang // http://daidoanket.vn.- 2016 
(ngày 7 tháng 6) 

T 
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CÔNG AN BÌNH THUẬN THÔNG TIN VỤ XE KHÁCH NGHỆ AN 
BỊ ĐẬP PHÁ 

ông an huyện Tuy Phong đã khám 
xe ô tô và trưng cầu giám định thiệt 
hại, nhưng nhà xe từ chối cung cấp 

các giấy tờ liên quan. 

Công an tỉnh Bình Thuận vừa báo 
cáo với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
Bình Thuận kết quả giải quyết xung đột 
xảy ra trên quốc lộ 1A, xã Chí Công, 
huyện Tuy Phong liên quan đến xe khách 
giường nằm biển kiểm soát 37S-7253 của 
tỉnh Nghệ An. 

 

Chiếc xe khách tỉnh Nghệ An trong hôm xảy ra 
sự việc 

Sau khi xảy ra sự việc, Công an 
huyện Tuy Phong đã khám xe ô tô và 
trưng cầu giám định thiệt hại, nhưng nhà 
xe từ chối cung cấp các giấy tờ liên quan 
phục vụ định giá thiệt hại tài sản, không 
yêu cầu xử lý hình sự mà chỉ yêu cầu bồi 
thường thiệt hại 6 triệu đồng. Và những 
người liên quan đã tự nguyện nộp 6 triệu 
đồng để khắc phục hậu quả. 

Phụ xe Nguyễn Hữu Thắng, sau khi 
bị thương tích đã đến Bệnh viện huyện 
Tuy phong để khám, chẩn đoán chấn 
thương vùng lưng và xương sườn. Nhưng 
do ông Thắng bỏ đi, không trả viện phí và 
không cho bác sĩ đọc phim nên không xác 
định được thương tích; phụ xe Thắng 
cũng từ chối cung cấp tài liệu để giám 
định thương tật. 

Trước đó, vào tối 27/5, ở khu vực 
cầu Bến Thủy, tỉnh Nghệ An, có 20 ngư 
dân Bình Thuận làm nghề lặn sò đón xe 
về quê. Thông qua “cò”, mỗi hành khách 
trả chi trả 500 ngàn đồng, nhà xe bao ăn 
hai bữa. Khoảng 20h30 phút, chủ xe 
Nguyễn Hữu Trọng dừng lại cho khách ăn 
tối. Đến sáng hôm sau, giữa nhóm hành 
khách Bình Thuận và nhà xe xảy ra xích 
mích do không dừng xe để ăn sáng. Phía 
nhà xe cho rằng không dừng vì đã thỏa 
thuận chỉ ăn 2 bữa tối và trưa. 

Cho rằng nhà xe cấu kết với quán ăn 
hà hiếp hiếp họ, nên khoảng 17h 
cùng ngày, khi chiếc xe giường nằm nói 
trên dừng trả khách tại ngã ba Duồng, xã 
Chí Công, huyện Tuy Phong, một số hành 
khách trong nhóm đã bất ngờ tấn công 
phụ xe và chủ xe, đập phá cửa kính. Hai 
bên xô xát gây náo loạn trên Quốc lộ 1./.  

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2016 
(ngày 11 tháng 6)

__________________________________ 

HÀNG TRĂM NGƯ DÂN HOANG MANG VÌ TÀU CÁ BẤT NGỜ 
TRÔI RA BIỂN 

hiều tối ngày 13/6, bất ngờ nước từ 
thượng nguồn sông Dinh (tỉnh Bình 
Thuận) chảy mạnh đổ ra biển đã 

cuốn trôi nhiều ghe thuyền đang neo đậu 
tại cảng cá La Gi... 

Do lũ đến bất ngờ nên ngư dân 
không kịp trở tay. Thông tin ghi nhận 

được đến 20 giờ, có ít nhất 1 ghe bị chìm 
trong khu vực cảng cá La Gi, nhiều ghe 
khác đã bị trôi ra biển. 

Đến 21 giờ hàng trăm ngư dân tập 
trung về cảng Lagi để tìm cách cứu tàu 
thuyền của họ tạo nên cảnh hỗn loạn tại 
đây.  

C 

C 
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Nhiều chủ ghe đã liều mình bơi ra vị 
trí ghe đang neo đậu, nổ máy chạy ra biển 
nhằm tránh luồng nước lũ đang đổ ra 
biển. 

Lãnh đạo UBND thị xã La Gi đã có 
mặt tại hiện trường để chỉ đạo lực lượng 
biên phòng, kiểm ngư…giải cứu tàu 
thuyền đang có nguy cơ bị cuốn ra biển. 

Cơ quan chức năng cũng đã phát 
thông báo cho các phương tiện đang hoạt 
động trên vùng biển La Gi tham gia cứu 
hộ số tàu thuyền bị cuốn trôi... 

Được biết, từ chiều 13/6, khu vực 
huyện Hàm Tân và thị xã La Gi hứng cơn 
mưa to hơn 2 giờ khiến nước sông Dinh 
dâng cao, gây ra tình trạng lũ nghiêm 
trọng... 

Lê Huân // http://vietnamnet.vn.- 2016 
(ngày 13 tháng 6) 

__________________________________ 

ỐNG KHÓI 6 LÒ RÁC THẢI Y TẾ THẤP HƠN QUY ĐỊNH 
CẢ 10M! 

BND tỉnh Bình Thuận vừa có văn 
bản gửi Sở Y tế liên quan đến hai 
dự án xử lý chất thải y tế trên địa 

bàn Bình Thuận, yêu cầu sở này báo cáo 
chậm nhất vào ngày 10-7-2016. 

Được biết, sau khi làm việc với Ban 
Quản lý Dự án hỗ trợ xử lý chất thải y tế 
bệnh viện - Bộ Y tế, chủ tịch UBND tỉnh đã 
yêu cầu Sở Y tế khẩn trương phối hợp 
triển khai nâng chiều cao ống khói của 
sáu lò đốt chất thải rắn y tế tại các Bệnh 
viện Bắc Bình Thuận, La Gi, Hàm Thuận 
Bắc, Hàm Tân; Phan Thiết và Bệnh viện 
Lao Bình Thuận theo chủ trương mà tỉnh 
đã phê duyệt từ tháng 10-2015.  

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở 
Y tế phải có văn bản cam kết tiến độ thực 
hiện cụ thể. Trong thời gian chờ nâng ống 
khói, phối hợp với Sở TN&MT kiểm tra, 
xác định thời gian đốt rác thải không làm 
ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống của 
người dân xung quanh.  

Ngoài ra, yêu cầu Sở Y tế xác định 
nguyên nhân vì sao đến nay vẫn chưa 
quyết toán công trình đối với sáu lò đốt nói 
trên và phải quyết toán công trình chậm 
nhất trong tháng 7-2016. Qua đó phải 

kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá 
nhân liên quan. 

Đối với Dự án đầu tư bốn lò đốt rác thải y 
tế công nghệ cao cho ba bệnh viện tuyến tỉnh và 
Bệnh viện thị xã La Gi từ nguồn dự án Ngân 
hàng thế giới (WB) giai đoạn 2013-2017 đến 
nay vẫn chưa triển khai, UBND tỉnh yêu cầu Sở 
Y tế kiểm điểm làm rõ trách nhiệm.  

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế hoàn tất hồ sơ 
để tổ chức đấu thầu theo quy định để nhanh 
chóng khởi công xây dựng bốn công trình nói 
trên.  

Được biết, theo yêu cầu của WB toàn bộ 
dự án này phải hoàn thành tất cả nội dung công 
việc và sẽ kết thúc vào ngày 31/8/2017. Nếu 
thực hiện không đúng WB sẽ không giải ngân và 
sẽ thu hồi kinh phí đã cấp cho dự án.  

UBND tỉnh yêu cầu toàn bộ kết quả thực 
hiện vấn đề trên Sở Y tế phải báo cáo chậm 
nhất vào ngày 10-7-2016.  

Được biết, tháng 9-2013, Ban Quản 
lý Dự án hỗ trợ Y tế vùng Duyên hải Nam 
Trung bộ đã phân phối 6 lò đốt chất thải 
rắn y tế cho các bệnh viện trong tỉnh theo 
đề nghị của Sở Y tế và đã đi vào hoạt 
động. Thế nhưng toàn bộ các lò đốt này 
ống khói chỉ cao chưa đến 8,5m, trong khi 
theo quy định chiều cao ống khói phải cao 
tối thiểu 20m.  

U 
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Theo một nguồn tin sở dĩ có chuyện 
tréo ngoe trên là do việc đi mua sắm các 
lò đốt này trước khi Bộ TN&MT ban hành 
quy chuẩn chiều cao ống khói các, lò đốt 
rác thải! 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2016 
(ngày 2 tháng 6) 

__________________________________ 

THƯƠNG LÁI TRUNG QUỐC THAO TÚNG THANH LONG 
BÌNH THUẬN  

ần đây tại Bình Thuận xuất hiện 
nhiều thương lái Trung Quốc thâu 
tóm gần như toàn bộ hoạt động 

mua bán thanh long. Nhiều vựa thu mua 
thanh long của người Việt lâm vào cảnh 
phải dẹp tiệm hoặc đi làm công cho người 
Trung Quốc. 

 

Vựa thanh long Nga Minh (huyện Hàm Thuận 
Nam) là một trong những nơi chỉ đóng hàng 
cho khách Trung Quốc, không bán nội địa - 
ẢNH: NG.NAM 

Đi dọc tuyến đường từ Phan Thiết 
đến huyện Hàm Thuận Nam trên quốc lộ 
1, có thể dễ dàng nhận thấy nhiều vựa 
thanh long lớn ghi bảng hiệu tiếng Việt 
kèm tiếng Trung Quốc. Hằng ngày tại đây 
tấp nập các xe container nằm chờ vận 
chuyển thanh long ra phía Bắc xuất qua 
cửa khẩu. 

Chỉ đóng hàng cho người Trung 
Quốc 

Ngày 9-6, chúng tôi đến vựa thanh 
long Nga Minh (km10, huyện Hàm Thuận 
Nam) đặt thanh long đi Đà Nẵng, quản lý 
người Việt thẳng thừng từ chối: “Ở đây 
chúng tôi chỉ đóng hàng cho người Trung 
Quốc, không buôn bán nội địa”. 

Tại vựa thanh long Tâm Hường (gần 
cầu Cà Ty trên quốc lộ 1, TP Phan Thiết) 
khi được đặt hàng về miền Trung, người 
quản lý nói thẳng: “Không được”. Nhìn bề 
ngoài, vựa Tâm Hường không lớn nhưng 
phía sau có cả một phân xưởng rộng lớn 
có thể chứa nhiều xe container vào lấy 
hàng cùng một lúc. 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, các vựa 
thanh long Nga Minh, Tâm Hường, Xuân 
Tình đều do người Việt đứng ra giao dịch, 
nhưng việc điều hành giá cả thanh long lại 
do nhóm người Trung Quốc (làm thuê cho 
hai người Trung Quốc tên là Phú - Quý) 
định đoạt. 

Hiện tại hai cha con ông chủ Phú - 
Quý được xem là “lão làng” trong thị 
trường thanh long Bình Thuận do lập cơ 
sở trước những người Trung Quốc khác 
và nắm trong tay nhiều mối lái người Việt. 

Công an tỉnh Bình Thuận cho biết 
trong sáu tháng đầu năm 2016, lực lượng 
công an đã phát hiện, xử lý 12 người 
Trung Quốc về hành vi “nhập cảnh, hành 
nghề hoặc có hoạt động khác tại VN mà 
không được phép của cơ quan có thẩm 
quyền của VN”. Tất cả những người này 
đều liên quan đến hoạt động buôn bán 
thanh long tại Bình Thuận. 

Đối với những trường hợp thương lái 
Trung Quốc bị phát hiện buôn bán thanh 
long “chui” tại Bình Thuận, cơ quan công 
an tiến hành lập biên bản và ra quyết định 
xử phạt hành chính, giải thích rõ cho 
người và cơ sở vi phạm những lỗi trên. 

Mặc dù xử lý như vậy, tình trạng 
người Trung Quốc đến Bình Thuận buôn 

G 
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bán thanh long vẫn tiếp tục diễn ra và khó 
kiểm soát. 

Một cán bộ có chức trách của UBND 
huyện Hàm Thuận Nam cho rằng nhìn bề 
ngoài các vựa đăng ký đứng tên người 
Việt, nhưng bên trong rất khó kiểm soát 
và có tình trạng các chủ vựa người Việt 
hám lợi đã cho thương lái Trung Quốc 
thuê lại vựa để làm ăn. 

Tung giá cao rồi ép giá 

Ngày 13-6, chúng tôi theo chân một 
thương lái người Việt đem thanh long đến 
vựa Kiên Kiên (huyện Hàm Thuận Nam). 
Tại đây, chúng tôi gặp một người Trung 
Quốc, nhưng khi bắt chuyện thì ông này 
lập tức chỉ tới chỗ ông S. là quản lý người 
Việt. Sau một hồi đi qua đi lại xem xét lô 
thanh long, ông S. cho rằng thanh long 
này là hàng dạt (loại kém nhất). 

Lát sau ông S. hỏi: “giờ bán bao 
nhiêu?”, chúng tôi ra giá 7.000 đồng/kg thì 
ông S. chốt lại: “6.000 thôi. Hôm qua đến 
giờ hàng dạt là 6.000”. 

Ngoài các vựa của ông chủ Phú - 
Quý, Kiên Kiên cũng là một cơ sở mua 
thanh long phát triển nhanh tại Bình 
Thuận, lập nhiều điểm mua, đóng gói, kho 
lạnh tại huyện Hàm Thuận Nam trong thời 
gian ngắn hai năm nay từ khi có người 
Trung Quốc đến làm ăn. Ông chủ người 
Trung Quốc điều hành vựa Kiên Kiên là 
Luo Zheng Yun. 

“Bây giờ không bán cho doanh 
nghiệp Trung Quốc thì bán cho ai. Mình 
trước đây mua thanh long tại vườn rồi tập 
kết hàng chuyển container đi cửa khẩu. 
Nay chủ yếu bán lại cho các vựa của chủ 
Trung Quốc, lấy công làm lời chứ làm 
không lại họ. 

Trước khi đi mua thì hỏi vựa Trung 
Quốc rồi mới ra giá với nhà vườn, còn 
thanh long đẹp đem về bị họ tìm cách chê 
hàng dạt để ép giá là bình thường” - chị 
Thanh, một thương lái người Việt thường 
bán thanh long cho vựa Kiên Kiên, bày tỏ. 

Bà Nguyễn Thị Phước - chủ vườn 
thanh long tại xã Hàm Mỹ, huyện Hàm 
Thuận Nam - nói rằng người trồng thanh 
long hiện rất khổ vì giá thanh long lộn xộn, 

không theo một hướng nào do thương lái 
Trung Quốc tùy nghi “nâng lên, đặt 
xuống”. 

“Đa số thương lái người Việt đều 
làm cho thương lái Trung Quốc để ăn hoa 
hồng. Có khi sáng họ vào vườn nói mua 
với giá 20.000 đồng/kg, mình lỡ cắt thanh 
long rồi thì buổi chiều họ vào chỉ chịu mua 
với giá 14.000 đồng/kg. Nếu mình không 
bán thì hôm sau rớt xuống 10.000 đồng/kg 
và cứ như vậy họ hạ giá dần xuống” - bà 
Phước than vãn. 

Tương tự, bà Lê Thị Ngọc (chủ 
DNTN Hiếu Ngọc, xã Hàm Minh, huyện 
Hàm Thuận Nam) cho hay trước đây 
người Trung Quốc chỉ ở cửa khẩu chờ 
thanh long, nhưng nay họ đến tận Bình 
Thuận tranh mua với thương lái người 
Việt và dần thao túng luôn thị trường. 

“Họ đưa ra giá mua rất cao ví dụ như 
24.000 đồng/kg, tuy nhiên trên thực tế sau 
khi thanh long cắt xong họ chỉ lấy một vài 
lô giá 24.000 đồng/kg, còn lại chê trái xấu 
ép hạ giá xuống dù trái rất đẹp” - bà Ngọc 
nói. 

 

Vựa thanh long Kiên Kiên từ khi có người 
Trung Quốc đến làm ăn đã phát triển nhanh 
chóng, mở nhiều cơ sở ghi biển hiệu kèm tiếng 
Trung Quốc - Ảnh: NG.NAM 

Nhiều nơi dẹp tiệm 

Trước sự lấn sân chiếm lĩnh thị 
trường ngày một gia tăng này, nhiều chủ 
vựa người Việt từng thành công nhờ buôn 
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thanh long đi Trung Quốc nay đành hoạt 
động cầm chừng, thậm chí đóng cửa như 
các vựa L.C. (huyện Hàm Thuận Nam), 
vựa H. (huyện Hàm Thuận Bắc), một số 
nghỉ hẳn chuyển sang làm vận tải để chở 
thuê thanh long cho các ông chủ Trung 
Quốc. 

Ông H.Đ., người sở hữu một vựa 
thanh long lớn tại thị trấn Thuận Nam 
(huyện Hàm Thuận Nam) và một đoàn xe 
container, cho hay nếu tình hình này kéo 
dài trong vòng một năm nữa các vựa 
thanh long của người Việt sẽ đóng cửa 
hết. 

“Họ mua ở đây và giành luôn mối lấy 
hàng bên Trung Quốc. Đoàn xe container 
của tôi giờ hoạt động cầm chừng, nằm 
chờ trong sân. Tôi mong Chính phủ có 
hướng xử lý tình trạng này” - ông H.Đ. kêu 
cứu. 

Ông Ngô Minh Hùng (Phó Giám đốc Sở 
Công thương Bình Thuận): 

Chủ yếu núp bóng 

Trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam có 26 
doanh nghiệp, cơ sở thu mua, chế biến thanh 
long có thương nhân người Trung Quốc lưu trú 
để liên hệ mua bán thanh long. Tính đến nay, 
chúng tôi đã kiểm tra 10 cơ sở đều thấy có sự 
hiện diện của người mang quốc tịch Trung Quốc 
đang hoạt động trong lĩnh vực thu mua, đóng 
gói, xuất khẩu thanh long. 

Người Trung Quốc tại các cơ sở này hoạt 
động dưới hình thức kiểm tra, giám sát việc 
đóng gói thanh long xuất khẩu có giấy phép lao 
động có thời hạn được cấp (Hưng Nguyên). 

Cơ sở Hoàng Ân thì người Trung Quốc núp 
bóng, gián tiếp thuê người Việt đứng tên thuê 
nhà, mượn tên cơ sở thanh long cũ để thu mua, 
bán lại cho thương nhân Trung Quốc đóng gói 
xuất khẩu và nhiều cơ sở khác có người Trung 
Quốc núp bóng thu mua thanh long. 

Nguyễn Nam - Vân Lam / Tuổi trẻ.- 
2016.- Số 164 (ngày 20 tháng 6).- Tr. 6 

__________________________________ 

NHIỀU SAI PHẠM VỀ QUẢN LÝ BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TẠI 
TỈNH BÌNH THUẬN 

gày 3-6, Thanh tra Bộ Nội vụ 
thông báo kết luận thanh tra đột 
xuất việc thực hiện các quy định 

của pháp luật về quản lý biên chế công 
chức, số lượng người làm việc trong các 
đơn vị sự nghiệp công lập và ký hợp 
đồng lao động làm công tác chuyên môn 
của UBND tỉnh Bình Thuận. 

Theo kết luận tra của Bộ Nội vụ 
phát hiện nhiều tồn tại, hạn chế trong 
việc quản lý, sử dụng biên chế trong cơ 
quan hành chính: Việc xây dựng kế 
hoạch biên chế công chức hàng năm 
của UBND tỉnh Bình Thuận gửi Bộ Nội 
vụ sau ngày 20-7 là không đúng quy 
định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 
21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế 
công chức. 

Đặc biệt, Thanh tra Bộ Nội vụ còn 
phát hiện, số lượng biên chế do HĐND 
và UBND tỉnh phân bổ cho cơ quan 
hành chính và số lượng biên chế thực 

hiện của các cơ quan ban hành vượt số 
lượng biên chế được Bộ Nội vụ giao 
hàng năm (năm 2015 còn giao vượt 367 
biên chế); Sở Nội vụ phân bổ biên chế 
cho các cơ quan vượt so với số biên 
chế được HĐND và UBND tỉnh phê 
duyệt trong năm 2011, 2012. Số biên 
chế thực hiện trong các cơ quan hành 
chính của tỉnh Bình Thuận từ năm 2011 
đến 2015 đều vượt quá số lượng biên 
chế do Bộ Nội vụ phân bổ (năm 2011 
vượt 269 biên chế; năm 2012 vượt 263 
biên chế; năm 2013 vượt 302 biên chế; 
năm 2014 vượt 204 biên chế; năm 2015 
vượt 197 biên chế). 

Về số lượng người làm việc trong 
đơn vị sự nghiệp công lập, năm 2014, 
UBND tỉnh Bình Thuận đã trình HĐND 
tỉnh phê duyệt 26.098 biên chế sự 
nghiệp (số lượng người làm việc) cho 
các đơn vị sự nghiệp công lập khi chưa 
có ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ là 

N 
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không đúng quy định số 41/2012/NĐ-
CP. 

Từ những sai phạm nêu trên Thanh 
tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND 
tỉnh Bình Thuận chỉ đạo thực hiện một 
số nội dung sau: Rút kinh nghiệm và 
biện pháp khắc phục những thiếu sót, 
thực hiện đúng các quy định của pháp 
luật về quản lý biên chế hành chính, số 
lượng người làm việc trong các đơn vị 
sự nghiệp công lập và hợp đồng lao 
động. 

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và 
có biện pháp xử lý đối với các cơ quan, 
đơn vị và cá nhân tham mưu thực hiện 
không đúng quy định pháp luật. 

Không giao biên chế sự nghiệp cho 
cơ quan hành chính. Có văn bản gửi Bộ 
Nội vụ thẩm định bổ sung số lượng 
người làm việc trong lĩnh vực giáo dục – 

đào tạo trong trường hợp thành lập mới 
trường, tăng lớp, tăng học sinh; lĩnh vực 
y tế trong trường hợp thành lập mới tổ 
chức, tăng quy mô giường bệnh... 

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc 
thực hiện quy định pháp luật về quản lý, 
sử dụng cán bộ, công chức, viên chức 
để kịp thời phát hiện, khắc phục những 
thiếu sót. 

Chỉ đạo tổ chức kịp thời các lớp bồi 
dưỡng, tập huấn đối với bộ phận tham 
mưu về công tác cán bộ của các cơ 
quan, đơn vị khi có quy định mới của 
pháp luật liên quan; đồng thời yêu cầu 
công chức làm công tác tổ chức cán bộ 
tự nghiên cứu nhằm nâng cao năng lực 
chuyên môn, nghiệp vụ.  

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

(ngày 3 tháng 6) 

__________________________________ 

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN HẠT ĐIỀU HÀM THUẬN BẮC PHỚT LỜ 
Ý KIẾN CỦA DÂN 

ừ năm 2008, gần 40 hộ dân với 
126 nhân khẩu ở tổ 2, Khu phố 
Lâm Giáo, Thị trấn Ma Lâm, huyện 

Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận có 
nhiều đơn kiến nghị về việc nhà máy 
chế biến hạt điều gây ô nhiễm môi 
trường. Thế nhưng, đến tháng 6/2016 
vẫn chưa khắc phục, thậm chí tình trạng 
ô nhiễm môi trường ngày càng tồi tệ. 
Nhà máy tổ chức thu mua hạt điều, sau 
đó phơi khô, sấy, bóc tách thành nhân 
và xuất khẩu. Hằng ngày nhà máy hoạt 
động từ 7 giờ sáng đến 22 giờ đêm. Ô 
nhiễm môi trường là do máy lắp đặt ống 
khói quá thấp, khói bụi bay xa có bán 
kính khoảng 2km, ảnh hưởng sức khỏe 
của người dân ở khu phố Lâm Giáo xã 
Thuận Minh. Vào năm 2015, Sở Tài 
nguyên và Môi trường đã kiểm tra xử 
phạt, song đâu lại vào đấy. Nhà máy 
phớt lờ ý kiến của dân. 

Để xoa dịu sự phản đối của nhân 
dân địa phương. Nhà máy đã cố gắng 
nâng ống khói lên nhưng hiện tại khói 
vẫn thấp làm cho khói, bụi, mùi xú uế 
vẫn bay vào nhà dân sống trong khu 
vực. Bà Sinh ở cạnh nhà máy bức xúc: 
"Nhiều năm nay, gần 40 hộ dân chúng 
tôi kêu cứu với Nhà máy nên lắp đặt ống 
khói cao để hạn chế khói, bụi, khắc phục 
máng nước làm xói lở đường đi. Tại các 
kỳ họp HĐND cấp tỉnh, huyện tiếp xúc 
cử tri, chúng tôi phản ánh nhiều lần về 
tình trạng ô nhiễm môi trường. Hiện nay, 
có nhiều người già trẻ em ở địa phương 
bị bệnh đường hô hấp do hít phải không 
khí ô nhiễm. Chúng tôi mong chính 
quyền, các cơ quan chức năng nhanh 
chóng vào cuộc để xử lý dứt điểm để trả 
lại nguồn không khí trong lành của 
người dân". Cùng chung nỗi bức xúc, 
ông Tiến than thở: "Con đường do máng 
nước của Nhà máy giội xuống gây ra 

T 
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các ổ gà, sống trâu… chúng tôi đi lại rất 
khó khăn. Song Nhà máy không những 
không khắc phục mà còn quanh co chối 
bỏ trách nhiệm. Mùa mưa năm nay, cứ 
để tình trạng này thì con đường sẽ bị xói 
lở nghiêm trọng hơn. 

Để đảm bảo sức khỏe cho người 
dân, đề nghị UBND huyện, Sở Tài 
nguyên và Môi trường  tỉnh Bình Thuận 
kiểm tra và có chế tài xử phạt nặng hơn, 

xử lý dứt điểm vụ việc. Trước mắt, Nhà 
máy nên tiếp thu ý kiến của dân, dành 
kinh phí xây dựng hệ thống xử lý chất 
thải theo đúng tiêu chuẩn bảo vệ môi 
trường, xây dựng hệ thống thoát nước 
để không làm xói lở đường , ảnh hưởng 
đến việc đi lại của người dân. 

Đỗ Khắc Thể / Người cao tuổi.- 2016.- 
Số 100 (ngày 23 tháng 6).- Tr. 12 

_________________________________ 

KIẾN NGHỊ KHÔI PHỤC CHẾ ĐỘ CHO NGƯỜI CỰU TÙ BỊ OAN 

guồn tin từ Sở LĐ-TB&XH tỉnh 
Bình Thuận cho biết giám đốc sở 
này vừa gửi công văn kiến nghị 

Bộ LĐ-TB&XH khôi phục lại chế độ 
người có công cho ông Đặng Văn Mười, 
nhân vật trong bài “Nỗi oan khiên của 
người cựu tù” mà báo Pháp Luật 
TP.HCM từng đăng tải ngày 18-4. 

Theo đó, qua xem xét đơn của ông 
Mười về việc khôi phục chế độ người có 
công cách mạng cho ông cùng các tài 
liệu có liên quan, Sở đã xin ý kiến Bộ 
LĐ-TB&XH xem xét nội dung kiến nghị 
của ông Mười.  

Theo ông Mười, hiện nay ông vẫn 
đang tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan 
tố tụng để kêu oan chưa được phản hồi.  

Như đã đưa tin, năm 2001 ông 
Mười lập hồ sơ xin hưởng chế độ ưu đãi 
người tham gia hoạt động kháng chiến 
bị tù đày và được trợ cấp một lần 1 triệu 
đồng. Sau đó, ông Mười xin giám định 
thương tật để được hưởng chế độ 
thương binh hơn 400.000 đồng/tháng. 
Năm 2009, sau khi ông Mười đã nhận 
được hơn 18 triệu đồng tiền trợ cấp, 
Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã ra 
quyết định khởi tố ông về tội lừa đảo 
chiếm đoạt tài sản vì nghi ngờ ông khai 
man. Kể từ khi bị khởi tố, mọi chế độ 
của người cựu tù này đều bị cắt sạch, 
các con ông quá xấu hổ và đều nghỉ 
học. 

 

Ông Đặng Văn Mười, người đang khiếu nại 
kêu oan. Ảnh: P.NAM 

Năm 2010, TAND huyện Hàm 
Thuận Bắc phạt ông chín tháng tù. Bản 
án này bị TAND tỉnh Bình Thuận hủy để 
điều tra, xét xử lại. Tháng 10-2011, 
CQĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc 
đình chỉ điều tra bị can theo khoản 1 
Điều 25 BLHS vì “hành vi của Đặng Văn 
Mười không còn nguy hiểm cho xã hội 
nữa”. 

Điều đáng nói là trong thời gian 
ông Mười khiếu nại việc bị truy tố, kết án 
oan, tháng 9-2013, ông đã được công 
nhận là người hoạt động kháng chiến, 
được địa phương trao tặng huy chương 
Kháng chiến hạng Nhì do Chủ tịch nước 
ký. Hồ sơ lưu trữ của chế độ cũ cũng 
khẳng định ông Mười có tham gia rải 
truyền đơn và bị bắt giam tại nhà lao 
Phan Thiết năm tháng 20 ngày.  

Phương Nam // http://plo.vn.- 2016 
(ngày 13 tháng 6) 

N 
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KIỂM TRA TOÀN DIỆN 2 CÔNG TY CÓ 2 XE Ô TÔ GÂY TAI NẠN  

ây là yêu cầu đáng chú ý của 
Chủ tịch Ủy ban An toàn giao 
thông Quốc gia (ATGT QG) với 

2 Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng 
Ban ATGT tỉnh là Đồng Nai và Bình 
Thuận phải chỉ đạo thực hiện tại Công 
điện vừa ban hành 19/6. 

 

Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại Lâm 
Đồng. Ảnh: Intetnet 

Tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận 
phải chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra 
toàn diện về việc chấp hành các quy 
định về kinh doanh và điều kiện kinh 
doanh vận tải bằng xe ô tô đối với 
Công ty TNHH Vận tải Thanh Lịch và 
Công ty Du lịch Lê Mỹ, xử lý nghiêm vi 
phạm (nếu có) theo đúng quy định của 
pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo các cơ 
quan chức năng của tỉnh tổ chức thăm 
hỏi, hỗ trợ động viên nạn nhân và gia 
đình nạn nhân trong vụ tai nạn; phối 
hợp với cơ quan chức năng của tỉnh 
Lâm Đồng trong công tác điều tra, xử 
lý khắc phục hậu quả vụ tai nạn.  

Đối với Chủ tịch UBND kiêm 
Trưởng Ban ATGT tỉnh Lâm Đồng phải 
chỉ đạo tập trung lực lượng y bác sĩ, 
thuốc men, thiết bị y tế để cứu chữa 
nạn nhân bị thương; tạo điều kiện 
thuận lợi để gia đình nhanh chóng tiếp 
cận các nạn nhân trong vụ tai nạn, làm 
các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử 
vong; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động 
viên gia đình các nạn nhân tử vong và 

các nạn nhân bị thương trong vụ tai 
nạn. 

Tiếp tục xử lý hiện trường, điều 
tiết giao thông, sớm giải tỏa để thông 
xe nhanh nhất. Và khẩn trương điều 
tra, làm rõ nguyên nhân gây ra vụ tai 
nạn, trách nhiệm của các bên liên 
quan, xử lý nghiêm đối với các tổ 
chức, cá nhân vi phạm theo quy định 
của pháp luật. 

Theo báo cáo nhanh của Ban ATGT 
tỉnh Lâm Đồng, lúc 10 giờ 30 phút ngày 
19/6/2016, tại khu vực đèo Prenn trên quốc 
lộ 20 thuộc địa phận thành phố Đà Lạt, tỉnh 
Lâm Đồng, xe ô tô chở khách mang biển 
kiểm soát 60B - 02968 của Công ty Du lịch 
Lê Mỹ từ Đà Lạt đổ đèo Prenn về hướng TP 
Hồ Chí Minh đã đâm vào một công nhân 
làm việc bên đường sau đó tiếp tục đâm vào 
xe ô tô chở khách mang biển kiểm soát 86B 
- 00725 của Công ty TNHH Vận tải Thanh 
Lịch, hậu quả làm 8 người chết và nhiều 
người bị thương.  

Ngay sau khi nhận được thông tin về 
vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Chính phủ - 
Chủ tịch Ủy ban ATGT QG Trương Hòa 
Bình đã gửi lời chia buồn tới gia đình các 
nạn nhân tử vong, động viên thăm hỏi các 
nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn, đồng 
thời chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả 
vụ tai nạn để hạn chế thiệt hại về người ở 
mức thấp nhất. 

Đồng thời, Phó Thủ tướng Chính phủ - 
Chủ tịch Ủy ban ATGT QG phân công đồng 
chí Phó Chủ tịch Chuyên trách trực tiếp 
xuống hiện trường phối hợp với UBND, Ban 
ATGT tỉnh và các cơ quan chức năng của 
tỉnh Lâm Đồng giải quyết, khắc phục hậu 
quả vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này. 

Hữu Oanh // 
http://thanhtra.com.vn.- 2016  

(ngày 20 tháng 6) 
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KIỂM TRA THÔNG TIN BIỂN MŨI NÉ ĐẦY RÁC TRÊN 
FACEBOOK CỦA DU KHÁCH NGA 

gày 31-5, ông Nguyễn Thành Tâm, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, 
đã có văn bản gửi Sở VH-TT&DL, 

UBND TP Phan Thiết liên quan đến thông 
tin một du khách Nga phàn nàn trên trang 
Facebook cá nhân việc Mũi Né đầy rác và 
một số báo điện tử đã lấy lại đưa tin. 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu kiểm tra 
các thông tin, hình ảnh rác trên bãi biển 
thuộc địa điểm nào, đã khắc phục xử lý 
chưa nếu chưa phải khắc phục ngay và xác 
định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ 
chức, cá nhân liên quan. UBND tỉnh cũng 
yêu cầu phải chấn chỉnh, khắc phục ngay và 
xử lý nghiêm theo quy định về bảo vệ môi 
trường, báo cáo cho UBND tỉnh trước ngày 
10-6. 

 

Ảnh dòng chia sẻ trên trang cá nhân của du 
khách Nga 

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu tổ 
chức kiểm tra, đánh giá thực trạng công tác 
quản lý các hoạt động tắm biển, vui chơi, ăn 
uống, an ninh trật tự và vệ sinh môi 
trường… tại khu vực Đồi Dương - Thương 
Chánh. Qua đó nghiên cứu, đề xuất hình 
thức quản lý, nâng cao chất lượng các hoạt 
động trong thời gian tới, bảo đảm an toàn, 
văn minh, thân thiện cho du lịch tại khu vực 
này. 

Đây được xem là việc làm thí điểm để 
nhân rộng cho các điểm du lịch cộng đồng 
khác trên địa bàn TP Phan Thiết, cũng như 
của cả tỉnh. Kết quả thực hiện, báo cáo đề 
xuất cho UBND tỉnh trước ngày 15-6 để 
xem xét, chỉ đạo thực hiện. 

Được biết ngày 29-5, Oksana 
Pavlova, một du khách Nga được cho là 
đang lưu trú tại Manta Sail Training Centre 
(Huỳnh Thúc Kháng, Mũi Né) đã đăng tải 
trên Facebook cá nhân những hình ảnh bãi 
biển đầy rác thải được cho là tại Mũi Né, 
Việt Nam. Theo nguyên văn dòng chia sẻ 
của cô thì Oksana đề cập tới tình trạng ô 
nhiễm ở Mũi Né. Cô cho rằng muốn báo cáo 
và kêu cứu về tình trạng rác thải ngập đầy 
bờ biển cho cơ quan chức năng ở Việt Nam 
nhưng không biết phải chia sẻ những bức 
ảnh này tới ai và như thế nào.  

Phương Nam // http://plo.vn.- 2016 
(ngày 1 tháng 6)

__________________________________ 

BÌNH THUẬN XỬ LÝ VỤ BÃI BIỂN NGẬP RÁC THEO PHẢN ÁNH 
CỦA DU KHÁCH 

hủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa 
có văn bản yêu cầu Sở VHTTDL 
phối hợp với UBND thành phố 

Phan Thiết khẩn trương kiểm tra, xác 
minh thông tin phản ánh trên báo về vụ 
bãi biển Mũi Né ngập rác. 

Theo đó, ngày 30/5/2016, báo chí có 
phản ánh về việc du khách Nga kêu cứu 
vì biển Mũi Né ngập rác tại các phường 
Hàm Tiến, Mũi Né, thành phố Phan Thiết. 
Bài báo ghi lại phản ánh của du khách 
Nga đăng trên trang Facebook cá nhân 
hình ảnh một bãi biển ô nhiễm với rác thải 

N 
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ngập tràn được cho là tại Mũi Né. Qua 
dòng chia sẻ, du khách Oksana Pavlova 
mong muốn các cơ quan chức năng Việt 
Nam có thể xem được những bức ảnh cô 
chụp và sớm vào cuộc xử lý để trả lại bờ 
biển sạch cho Mũi Né. Những bức ảnh 
của nữ du khách Nga ngay lập tức được 
chia sẻ trên mạng xã hội và một số trang 
báo điện tử đăng lại. 

 

Bình Thuận yêu cầu chấn chỉnh bãi biển ngập 
rác theo phản ánh của du khách trên mạng xã 
hội (Ảnh minh họa: Manversusworld) 

Trước vụ việc này, Chủ tịch UBND 
tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản yêu cầu 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp 
với UBND thành phố Phan Thiết khẩn 
trương kiểm tra, xác minh thông tin phản 
ánh trên báo để xác định cụ thể là địa 
điểm nào, đến nay đã khắc phục xử lý 
chưa.  

Trong trường hợp vụ việc chưa 
được giải quyết, UBND tỉnh yêu cầu các 

đơn vị nói trên khẩn trương xác định rõ 
nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá 
nhân liên quan đến việc tồn đọng rác để 
chấn chỉnh, khắc phục và xử lý nghiêm 
theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 
trường. Báo cáo kết quả thực hiện và đề 
xuất để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo chấn 
chỉnh trước ngày 10/6/2016. 

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận 
cũng yêu cầu tổ chức kiểm tra, đánh giá 
thực trạng công tác quản lý, tổ chức các 
hoạt động tắm biển, vui chơi, ăn uống, an 
ninh trật tự và vệ sinh môi trường… tại 
khu vực Đồi Dương - Thương Chánh. 
Qua đó, nghiên cứu, đề xuất hình thức 
quản lý, nâng cao chất lượng các hoạt 
động trong thời gian đến, bảo đảm an 
toàn, văn minh, thân thiện cho du lịch tại 
khu vực này, xem đây là việc làm thí điểm 
để nhân rộng cho các điểm du lịch cộng 
đồng khác trên địa bàn thành phố Phan 
Thiết, cũng như của cả tỉnh. Kết quả thực 
hiện, báo cáo đề xuất cho UBND tỉnh 
trước ngày 15/6/2016. 

Theo thống kê của Sở VHTTDL Bình 
Thuận, trong 5 tháng đầu năm 2016, toàn 
tỉnh đón 1,8 triệu lượt khách (khách quốc 
tế trên 241.000 lượt); doanh thu ngành đạt 
3.799 tỷ đồng. Những thị trường khách 
quốc tế chủ yếu đến từ Trung 
Quốc,  Nga,  Hàn Quốc, Đức, Thái 
Lan,  Anh, Pháp, Mỹ.../. 

 Thảo Linh // http://toquoc.gov.vn.- 2016 
(ngày 2 tháng 6) 

__________________________________ 

GIÁM ĐỊNH BĂNG GHI ÂM TỐ KIỂM SÁT VIÊN NGỤY TẠO 
CHỨNG CỨ 

gày 15-6, tin từ TAND tỉnh Bình 
Thuận cho biết tòa này đã nhận 
được kết quả giám định băng ghi 

âm trong vụ án tranh chấp hợp đồng vay 
tài sản từ Viện Khoa học hình sự Bộ Công 
an. 

Theo đó, Viện Khoa học hình sự kết 
luận: Không tìm thấy các dấu hiệu cắt 
dán, ghép nối nội dung trong mẫu cần 
giám định; nội dung ghi âm đã được giám 

định chuyển thành văn bản phù hợp với 
bản dịch do ông Huỳnh Minh Hướng tự 
dịch và không xác định được giọng nói 
của kiểm sát viên NTD do không có mẫu 
so sánh. 

Theo hồ sơ, từ năm 2012 đến 2013, 
bà NTKO, vợ ông Hướng, đã giấu chồng 
tự tiện vay hơn 4 tỉ đồng của chín người 
tại huyện Tuy Phong (Bình Thuận) để cho 
vay lại nhằm kiếm lời. Do có một số người 

N 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Số 06 năm 2016  - 36 - 

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

vay nhưng không trả nên bà O. bị vỡ nợ 
và chín chủ nợ khởi kiện bà O. ra TAND 
huyện Tuy Phong. 

Tháng 5-2014, TAND huyện Tuy 
Phong đã nhiều lần lấy lời khai và bà O. 
đều khẳng định việc vay tiền là do bà tự ý 
và gia đình hoàn toàn không biết. Sau đó 
TAND huyện Tuy Phong đã lập biên bản 
hòa giải thành và ra quyết định công nhận 
sự thỏa thuận của các đương sự. Theo 
đó, bà O. phải có trách nhiệm trả toàn bộ 
số tiền trên cho chín chủ nợ và bà O. phải 
chịu án phí. Quyết định này đã có hiệu lực 
pháp luật và đang trong giai đoạn thi hành 
án thì bất ngờ ngày 5-8-2014, VKSND tỉnh 
Bình Thuận có giấy mời bà O. lên lấy lời 
khai. Cho rằng điều này là bất thường, 
ông Hướng đã yêu cầu vợ bí mật ghi âm 
lại buổi làm việc. 

Một tuần sau, VKSND tỉnh Bình 
Thuận có kháng nghị giám đốc thẩm đối 
với các quyết định công nhận sự thỏa 
thuận của các đương sự của TAND huyện 
Tuy Phong. VKS cho rằng tại biên bản 
làm việc ngày 5-8-2014 bà O. khai “vay 
tiền rồi cho vay lại để hưởng tiền lãi nhằm 
phục vụ nhu cầu sinh hoạt chung của gia 
đình”. Căn cứ lời khai này, VKS đã kháng 
nghị và Hội đồng Giám đốc thẩm TAND 
tỉnh Bình Thuận đã chấp nhận kháng nghị, 
hủy quyết định công nhận sự thỏa thuận 
của TAND huyện Tuy Phong. Tháng 3-
2015, TAND huyện Tuy Phong mở phiên 
tòa sơ thẩm đưa ông Hướng vào tham gia 
tố tụng và buộc ông Hướng cùng vợ phải 
có trách nhiệm trả tiền cho chín chủ nợ. 

Ông Hướng kháng cáo và yêu cầu 
giám định băng ghi âm để đối chiếu, xem 
xét giá trị pháp lý của biên bản lấy lời khai 
ngày 5-8-2014. Theo ông Hướng, nội 
dung hỏi, đáp trong băng ghi âm thể hiện 
bà O. không hề khai “vay tiền rồi cho vay 
lại để hưởng tiền lãi nhằm phục vụ nhu 
cầu sinh hoạt chung của gia đình”. Thế 
nhưng trong biên bản lại ghi điều này 
nhằm đưa ông vào tham gia tố tụng để trả 
nợ trong khi ông không hề biết việc vợ 
làm. 

Sau đó, tòa lập biên bản lấy lời khai 
và thu 15 triệu đồng tiền tạm ứng của ông 
Hướng cho chi phí giám định băng ghi 
âm. Tòa đã tổ chức buổi làm việc để cơ 
quan chức năng thu mẫu giọng nói của 
kiểm sát viên NTD để giám định nhưng 
ông D. vắng mặt. VKSND tỉnh Bình Thuận 
đã có công văn gửi TAND tỉnh khẳng định 
việc ông Hướng yêu cầu giám định băng 
ghi âm do bà O. tự ghi là không đủ căn cứ 
nên VKS không thể đáp ứng yêu cầu của 
đương sự được.  

 Không đồng tình, ông Hướng tiếp 
tục gửi đơn đến Ủy ban Kiểm tra và Ban 
Nội chính Tỉnh ủy Bình Thuận. Theo ông 
Hướng, việc VKSND tỉnh Bình Thuận 
không đáp ứng yêu cầu của tòa án tỉnh về 
phối hợp giải quyết vụ án là việc không 
bình thường, cố tình né tránh…  

Phương Nam // http://plo.vn.- 2016 
(ngày 17 tháng 6)

__________________________________ 

CHẤN CHỈNH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN SAU THÔNG TIN VOV 
PHẢN ÁNH 

ỉnh Bình Thuận chỉ đạo khắc phục 
dứt điểm, không để tình trạng khai 
thác khoáng sản trái phép kéo dài 

tại địa phương. 

Sau khi Đài Tiếng nói Việt Nam 
(VOV) phản ánh tình trạng khai thác 
khoáng sản trái phép diễn ra rầm rộ trên 
địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc nhưng 

chính quyền cơ sở gần như bất lực, ngày 
13/6, UBND tỉnh Bình Thuận đã giao Sở 
Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối 
hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành, Công 
an tỉnh, UBND huyện Hàm Thuận Bắc, 
Chủ tịch UBND xã Hàm Chính và Hàm 
Liêm kiểm tra, xác định rõ các đối tượng 
khai thác khoáng sản trái phép. 

T 
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Xe chở cát lậu ngang nhiên chạy qua trụ sở 
UBND xã Hàm Liêm 

UBND tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu 
làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá 
nhân có liên quan. Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận chỉ đạo kiên quyết xử lý 
nghiêm hành vi vi phạm và có biện pháp 

chấn chỉnh, khắc phục dứt điểm, không để 
tình trạng khai thác trái phép kéo dài. 

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cũng yêu 
cầu UBND huyện Hàm Thuận Bắc, Giám 
đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nghiêm 
túc thực hiện chỉ đạo trước đó của UBND 
tỉnh.  

Trong đó lưu ý việc chấn chỉnh hoạt 
động, trách nhiệm của đoàn kiểm tra liên 
ngành; đảm bảo đội ngũ làm công tác 
quản lý, kiểm tra khoáng sản phải thật sự 
có năng lực, có trách nhiệm, phẩm chất 
tốt, hoàn thành nhiệm vụ được giao./. 

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2016 
(ngày 14 tháng 6) 

__________________________________ 

CƠ SỞ CÁ CƠM XẢ THẢI, CÁ NUÔI LỒNG BÈ CHẾT 
HÀNG LOẠT? 

ột số ngày qua, tại Mũi Điện Kê 
Gà (thuộc xã Tân Thành, huyện 
Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận), một số lồng bè nuôi cá bóp trên 
biển bị chết hàng loại… Các lồng bè này 
nằm ven biển sát ngọn Hải Đăng Kê Gà, 
gồm 4 hộ dân nuôi cá với 56 lồng bè.  

 

Lồng bè nuôi cá bóp của ông Nguyễn Văn Sáu 
và ông Nguyễn Đức Lộc bị chết hàng loạt tại 
Mũi Điện Kê Gà 

Vào sáng 21/6/2016, tại lồng bè của 
ông Nguyễn Văn Sáu và ông Nguyễn Đức 
Lộc, lúc cho cá ăn như thường lệ, phát 
hiện cá chết hàng loạt không rõ nguyên 
nhân… Đến sáng 23/6 số cá còn lại tại 
các lồng bè này vẫn tiếp tục chết. 

Trước sự việc trên, Đoàn khảo sát 
liên ngành đã đến làm việc, ước tính số 
lượng cá chết lúc đang khảo sát khoảng 
1.500 con loại lớn, trọng lượng từ 4 – 
5kg/con; và 2.300 con loại nhỏ từ 1 – 2 
kg/con. Riêng 2 hộ nuôi cá cách lồng bè 
của ông Sáu chừng 150m không có hiện 
tượng cá chết.  

Đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn huyện Hàm Thuận Nam 
cho biết, cá bóp nuôi lồng bè trên biển của 
một số hộ dân tại thôn Kê Gà bị chết đột 
ngột từ chiều tối 21/6 đến trưa 22/6 với 
tổng số khoảng 3.800 con (ước 10 tấn), 
thiệt hại khoảng gần 2 tỷ đồng. 

Sáng 23/6, PV đã đi ca nô ra hiện 
trường các lồng bè bị cá chết để tiếp tục 
tìm hiểu sự việc. Các hộ nuôi cá lồng bè 
cho biết, khu vực nuôi cá đang bị chết có 
dòng chảy yếu, thời điểm cá chết nước 
triều cường cạn có độ sâu 4m. Trong khi 
đó khu vực nuôi cá của 2 hộ có ít cá chết 
thì thông thoáng hơn, dòng chảy mạnh 
hơn, triều cường xuống có độ sâu 6m. 
Điều đáng lưu ý, cách 2 hộ nuôi có cá 
chết khoảng 200m theo hướng vào bờ có 
một cơ sở chế biến cá cơm của ông 

M 
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Huỳnh Chí Thiện, cách đó 800m cũng có 
một cơ sở chế biến cá cơm của hộ ông 
Huỳnh Văn Xuất.  

Trước đó, chiều 21/6/2016, cán bộ 
UBND xã Tân Thành đã lấy mẫu nước 
thải ngay đầu ống xả thải ra biển của cơ 
sở chế biến cá cơm. Chi cục Bảo vệ môi 
trường cũng đã thu 3 mẫu nước biển (2 
mẫu nước của 2 hộ nuôi cá bị chết và 1 
mẫu của 2 hộ nuôi cá không bị chết).  

Chi cục Thủy sản Bình Thuận đã thu 
mẫu 1 cá bóp để xét nghiệm dịch bệnh và 
1 mẫu nước biển tại bè nuôi cá chết để 
phân tích các chỉ tiêu nuôi trồng thủy sản 
thông thường. Riêng mẫu nước thải của 
cơ sở chế biến cá cơm do UBND xã Tân 
Thành lấy mẫu, được bàn giao lại cho Chi 
cục Bảo vệ môi trường phân tích.  

Theo một số cán bộ trong Đoàn khảo 
sát liên ngành, sau khi tiếp nhận thông tin 
cá nuôi lồng bè tại thôn Kê Gà bị chết 
hàng loạt, Đoàn gồm: Chi cục Bảo vệ 
nguồn lợi thủy sản, UBND xã Tân Thành, 
Chi cục Bảo vệ môi trường, Phòng Cảnh 
sát môi trường Công an tỉnh Bình Thuận, 
Phòng TNMT và Công an huyện Hàm 

Thuận Nam đã đến hiện trường khảo sát, 
thu thập thông tin, thu các mẫu để phân 
tích. Nguyên nhân cá nuôi bị chết sẽ chờ 
kết quả phân tích, xét nghiệm các chỉ tiêu 
ô nhiễm để xác định rõ.  

“Tuy nhiên, trước mắt cho thấy 2 hộ 
nuôi bị cá chết nằm ở khu vực không 
được thuận lợi so với 2 hộ nuôi không có 
cá chết. Đó là nơi có dòng chảy yếu, nước 
cạn, gắn với nguồn ô nhiễm từ các cơ sở 
chế biến cá cơm trong đất liền xả thải ra 
biển”, một cán bộ cho hay. 

UBND huyện Hàm Thuận Nam đã 
báo cáo UBND tỉnh Bình Thuận và các 
ngành chức năng để chỉ đạo, phối hợp 
làm rõ sự việc; đồng thời đề nghị có chính 
sách hỗ trợ cho người bị thiệt hại khắc 
phục hậu quả. Huyện cũng chỉ đạo UBND 
xã Tân Thành tuyên truyền để người dân 
an tâm, không hoang mang, hướng dẫn 
phân biệt giữa cá chết bất thường và cá 
khai thác biển để người dân yên tâm sử 
dụng./. 

Ngọc Phúc // 
http://baophapluat.vn.- 2016  

(ngày 28 tháng 6) 

__________________________________ 

TÌM NGUYÊN NHÂN CÁ NUÔI BỊ CHẾT Ở BIỂN KÊ GÀ 

ác cơ quan liên quan tiến hành 
khảo sát, thu thập thông tin, thu 
mẫu phân tích cá chết và nước 

biển tại khu nuôi cá lồng bè Mũi điện Kê 
Gà. 

Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Thuận 
cho biết, cơ quan này đã phối hợp UBND 
xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam và 
các cơ quan liên quan tiến hành khảo sát, 
thu thập thông tin, thu mẫu phân tích cá 
chết và nước biển tại khu nuôi cá lồng bè 
Mũi điện Kê Gà. 

Khu vực này hiện có 4 hộ nuôi cá với 
56 lồng bè, chủ yếu là cá bóp. Trong hai 
ngày 21-22/6, cá bóp nuôi tại 2 hộ ông 
Nguyễn Văn Sáu và ông Nguyễn Đức Lộc 
có dấu hiệu chết không rõ nguyên nhân. 
Ước tính số lượng cá chết tại lúc khảo sát 
là 1.200 con cá bóp lớn có trọng lượng từ 

4 - 5 kg và 2.300 con cá bóp nhỏ có trọng 
lượng từ 1- 2 kg. Qua khảo sát, cơ quan 
chức năng tỉnh Bình Thuận nhận thấy khu 
lồng bè của hộ ông Sáu và ông Lộc có 
dòng chảy yếu, khi triều cường nước cạn, 
độ sâu còn khoảng 4m. Cách 2 hộ nuôi có 
cá chết vài trăm mét có 2 cơ sở chế biến 
cá cơm. 

 

Khu nuôi cá lồng bè trên biển ở khu vực hải 
đăng Kê Gà. 

C 
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Chi cục Thuỷ sản tỉnh Bình Thuận 
cho rằng, đây là khu nuôi cá tự phát chưa 
được quy hoạch nuôi cá biển lồng bè. 
Nguyên nhân cá chết sẽ chờ kết quả phân 
tích, xét nghiệm các chỉ tiêu ô nhiễm để 
kết luận. Tuy nhiên, trước mắt Chi cục 
Thủy sản nhận định hai hộ nuôi có cá chết 

nằm ở khu vực không thuận lợi, đó là có 
dòng chảy yếu, nước cạn, gần nguồn phát 
sinh ô nhiễm từ các cơ sở chế biến cá 
cơm./. 

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2016 
(ngày 24 tháng 6) 

___________________________________ 

BÌNH THUẬN KHẨN TRƯƠNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VỤ NỔ 
TẠI HUYỆN PHÚ QUÝ 

hủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận chỉ 
đạo UBND huyện Phú Quý và các 
sở, ngành khẩn trương xử lý, khắc 

phục hậu quả vụ nổ xảy ra ngày 1/6 tại 
thôn Quý Hải, xã Long Hải, huyện Phú 
Quý. 

 

Một ngôi nhà bị ảnh hưởng của vụ nổ. Ảnh: 
Báo Bình Thuận 

Theo đó, yêu cầu UBND huyện Phú 
Quý tập trung y, bác sĩ và phương tiện, 
thuốc men để cứu chữa kịp thời những 
nạn nhân bị thương trong vụ nổ; những 
trường hợp bị thương quá nặng phải có 
giải pháp kịp thời để đưa lên tuyến trên 
cứu chữa; thực hiện hỗ trợ cho các nạn 
nhân theo chế độ quy định.  

Chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn 
trương làm rõ nguyên nhân gây ra vụ nổ 
để xử lý theo đúng quy định của pháp 
luật. Có giải pháp xử lý, hỗ trợ, nhanh 
chóng khắc phục hậu quả kịp thời, đảm 
bảo ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa 
phương. 

Mở đợt tuyên truyền, vận động trong 
nhân dân không sử dụng, tàng trữ vật liệu 
nổ trái phép; tăng cường lực lượng rà 

soát, quản lý chặt chẽ các vật liệu cháy 
nổ, có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, 
không để tiếp tục xảy ra tình trạng cháy 
nổ như trên. 

Công an tỉnh tăng cường lực lượng 
hỗ trợ, phối hợp với UBND huyện Phú 
Quý chỉ đạo công an huyện khẩn trương 
điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ để xử 
lý theo quy định của pháp luật. 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy 
Bộ đội Biên phòng tỉnh theo chức năng 
nhiệm vụ, chỉ đạo các lực lượng trực 
thuộc trên đảo Phú Quý kịp thời phối hợp 
với UBND huyện Phú Quý và các cấp, 
ngành chức năng rà soát, quản lý chặt 
chẽ các vật liệu cháy nổ, hỗ trợ khắc phục 
hậu quả và đảm bảo an ninh trật tự tại địa 
phương. 

Sở Thông tin và Truyền thông phối 
hợp với UBND huyện Phú Quý và các cơ 
quan có liên quan tổng hợp tình hình để 
công khai, đưa tin kịp thời, đảm bảo định 
hướng dư luận hiểu đúng nội dung vụ việc 
xảy ra. Không để lợi dụng xuyên tạc ảnh 
hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa 
phương. 

Trong thời gian chờ lực lượng Công 
an tỉnh Bình Thuận ra phối hợp điều ra 
làm rõ nguyên nhân vụ nổ, lực lượng 
chức năng của huyện tiếp tục trực 24/24 
giờ để bảo vệ hiện trường. Thành lập tổ 
kiểm kê thiệt hại của các hộ gia đình bị 
ảnh hưởng để có báo cáo số lượng cụ 
thể. 

Theo thông tin từ Báo Bình Thuận, 
đến thời điểm này, theo số lượng thống kê 
của ngành chức năng huyện Phú Quý, số 
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nhà bị ảnh hưởng do vụ nổ vào tối ngày 
1/6 đã tăng lên 51 nhà. 

Lãnh đạo huyện Phú Quý cùng với 
xã Long Hải, Mặt trận và các đoàn thể đã 

đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị 
ảnh hưởng của vụ nổ./. 

BT // http://baochinhphu.vn.- 2016 
(ngày 2 tháng 6) 

__________________________________ 

CẦN NGĂN CHẶN NGUỒN VẬT LIỆU CHÁY NỔ TRÀN RA ĐẢO 

ụ nổ lớn làm rung chuyển đảo Phú 
Qúy (Bình Thuận) khiến cho 5 
người bị thương và 51 căn nhà hư 

hỏng, cơ quan Công an Bình Thuận, Công 
an Phú Qúy đã xác minh làm rõ nguyên 
nhân vụ nổ đồng thời phát hiện và thu giữ 
18.3 kg chất bột, nghi là hỗn hợp thuốc nổ 
TNT và 834 kíp nổ. Trong đó có 700 kíp 
nổ thường (kíp đốt K8) và 134 kíp điện 
còn rất mới. 

Sau 4 ngày xảy ra vụ nổ lớn làm 
rung chuyển đảo Phú Qúy (Bình Thuận) 
khiến  cho 5 người bị thương và 51 căn 
nhà hư hỏng. Cơ quan Công an Bình 
Thuận, Công an Phú Qúy đã tập trung làm 
công tác khám nghiệm hiện trường, tiến 
hành điều tra, xác minh làm rõ nguyên 
nhân vụ nổ. 

 

Vợ chồng anh Bé cứu chữa tại Trung tâm Quân 
dân y. 

Kết quả ban đầu cho thấy, vụ nổ 
bằng hỗn hợp thuốc TNT tại phía sau nhà 
nạn nhân Nguyễn Văn bé, 34 tuổi ngụ 
thôn Qúy Hải, xã Long Hải, huyện Phú 
Qúy. UBND huyện Phú Qúy đã lập tổ 
khảo sát, thống kê đánh giá thiệt hại các 
nhà dân xung quanh khu vực bị ảnh 
hưởng do vụ nổ xảy ra. Kết quả cho thấy 
ngoài nhà anh Bé bị sập phần sau hoàn 
toàn, còn lại 50 căn nhà lận cận bị ảnh 
hưởng, ước thiệt hại khoảng 1,2 tỷ đồng. 

Đội nghiệp vụ Công an Bình Thuận 
khám nghiệm hiện trường đã thu giữ 
nhiều tang vật, vật liệu liên quan đến vụ 
cháy nổ. Bên trong căn nhà anh Nguyễn 
Văn Bé, Công an đã phát hiện và thu giữ 
18.3 kg chất bột, nghi là hỗn hợp thuốc nổ 
TNT và 834 kíp nổ. Trong đó có 700 kíp 
nổ thường (kíp đốt K8) và 134 kíp điện 
còn rất mới. 

 

Hiện trường vụ nổ. 

Qua kết quả khám nghiệm hiện 
trường và thu giữ các tang vật, vật liệu 
cháy nổ, dấu vết để lại, cơ quan Công an 
nhận định ban đầu có thể xuất phát từ một 
vụ cháy, sau đó dẫn đến nổ do hỗn hợp 
thuốc TNT có gắn sẵn kíp nổ giấu phía 
sau căn nhà anh Nguyễn Văn Bé. Đây là 
một trong những hành vi vi phạm pháp 
luật về tàng trữ, sử dụng trái phép các vật 
liệu cháy nổ dùng để đánh mìn bắt hải sản 
trên biển thường xuyên xảy ra hiện nay.  

Trên huyện đảo Phú Qúy, trước đây 
các lực lượng BĐBP, Công an Phú Qúy 
đã phát hiện, triệt phá những vụ mua bán, 
vận chuyển và tàng trữ, sử dụng trái phép 
vật liệu cháy nổ.  

Điển hình như: Vào ngày 28-5-2015, 
Công an Phú Qúy đã tiếp cận và khống 
chế hai người khách trên tàu khách BT 07 
đang vận chuyển  4thùng thuốc nổ TNT 

V 
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cực mạnh từ cảng Phan Thiết cập vào 
cảng Phú Qúy. Hai vợ chồng đối tượng Tạ 
Văn Khuê và Nguyễn Thị Yến Thanh cùng 
ngụ đảo Phú Qúy khai nhận mua 40 kg 
thuốc nổ TNT mang ra đảo phân lẻ bán 
cho các ngư dân đánh cá.  

Trước đó, vào 17h30 ngày 19-2, 
Công an Bình Thuận bắt giữ một xe gắn 
máy mang biển số 72V1-7485 do Trần 
Sinh và Nguyễn Thị Ngọc Dung từ Bà Rịa- 
Vũng Tàu chở 20,5 kg thuốc nổ TNT ra 
TP Phan Thiết (Bình Thuận) để bán cho 
đối tượng tên Tình trên đảo Phú Qúy. 

 

Cơ quan Công an khám nghiệm hiện trường 
phát hiện thu giữ nhiều thuốc nổ hỗn hợp, kíp 
mìn tại nhà nạn nhân Nguyễn Văn Bé. 

Mở rộng điều tra, Công an Bình 
Thuận phối hợp cùng Công an huyện 
Châu Đức (Bà Rịa- Vũng Tàu) và Công an 
Cẩm Mỹ (Đồng Nai) bắt thêm đối tượng 
Trần Thị Thiết 33 tuổi, quê Thừa Thiên 
Huế, trú Cẩm Mỹ và Văn Thị Thanh 42 

tuổi, quê Thanh Hóa cùng ngụ xã Lâm 
San, huyện Cẩm Mỹ. Qua đấu tranh, khai 
thác và kiểm tra lực lượng Công an đã 
phát hiện thu giữ 140kg thuốc nổ TNT, 
1.395 kíp nổ các loại, xe gắn máy, điện 
thoại, tiền mặt…  

Qua các vụ mua bán thuốc nổ trên 
cho thấy, tình trạng một số ngư dân vẫn 
sử dụng mìn đánh cá vẫn còn xảy ra trên 
đảo. Các cơ quan chức năng cần tập 
trung tăng cường hơn nữa công tác kiểm 
tra, rà soát và phát hiện kịp thời các vụ 
vận chuyển, mua bán, tàng trữ và sử 
dụng trái phép vật liệu nổ từ thuốc TNT, 
kíp nổ, dây cháy chậm…  

Hiện Công an huyện Phú Quý đang 
khẩn trương điều tra để làm rõ vụ việc, tập 
trung làm rõ nguyên nhân vụ cháy, trưng 
cầu giám định các vật dụng đã tạm giữ và 
làm rõ hành vi của đối tượng Nguyễn Văn 
Bé tàng trữ vật liệu nổ trái phép. Đồng 
thời, tổ chức nắm tình hình, mở các đợt 
vận động quần chúng nhân dân giao nộp, 
khuyến cáo không tàng trữ, sử dụng trái 
phép vật liệu nổ,  sớm ổn định cuộc sống, 
ổn định tình hình an ninh trật tự chung tại 
địa phương. 

Nam Yên –Châu Thọ // 
http://cand.com.vn.- 2016  

(ngày 4 tháng 6)

__________________________________ 

VỠ BỜ BAO, CHẤT THẢI KHAI THÁC TITAN TRÀN VÀO 
KHU DU LỊCH, NHÀ DÂN 

ạng sáng nay 16/6, bờ bao hồ 
chứa chất thải khai thác titan của 
Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân 

Quang Cường ở xã Thuận Quý, huyện 
Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) bị vỡ. 
Hàng trăm mét khối nước và cát tràn ra 
đường, tràn vào các khu du lịch, một số 
nhà dân lân cận và đổ ra bãi biển Thuận 
Quý. 

 

Hiện trường hồ titan bị vỡ (Ảnh: Người lao động). 

R 
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Tuyến đường Phan Thiết - Hàm 
Thuận Nam bị gián đoạn. 

Hồ chứa trên rộng khoảng 3.000 m2, 
phục vụ việc chứa chất thải khai thác 
titan. Sự cố vỡ bờ bao hồ chứa khiến khu 
du lịch Hiếu Nam và nhà dân bị ảnh 
hưởng, cát đọng lại dày khoảng 0,5m. Do 
lượng nước thải quá lớn nên đã tràn ra 
bãi biển Thuận Quý, khiến vùng biển tại 
đây bị nhuộm đỏ. 

 

Một lượng lớn bùn cát đổ ra đường, gây ách 
tắc giao thông (Ảnh: Người lao động). 

Đến 10 giờ 16/6, Bộ đội biên phòng 
cùng lực lượng tại chỗ, Công ty trách 
nhiệm hữu hạn Tân Quang Cường đã tiến 
hành dọn dẹp mặt đường; các phương 
tiện đã có thể lưu thông. 

Theo ông Trần Quang Hải - Phó 
Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Tân Quang Cường, do ngày 15/6 trời mưa 
quá lớn, lượng nước mưa nhiều dẫn đến 
tình trạng vỡ bờ bao hồ chứa chất thải 
khai thác titan của công ty. 

Hiện công ty đang khẩn trương khắc 
phục sự cố trong thời gian sớm nhất; 
đồng thời sẽ tiến hành đền bù, hỗ trợ 
người dân và khu du lịch trong khu vực bị 
ảnh hưởng. 

Văn Hùng / Đại đoàn kết.- 2016.- Số 169 
(ngày 17 tháng 6).- Tr. 4 

Các bào cùng đưa tin: Lao động.- 2016.- Số 139 
(ngày 17 tháng 6).- Tr. 2 

Nhân dân.- 2016.- Số 22175 
(ngày 17 tháng 6).- Tr. 8 + 5 

__________________________________ 

ĐÃ TÌM RA NGUYÊN NHÂN VỤ VỠ HỒ CHỨA NƯỚC ĐÃI TITAN 
Ở BÌNH THUẬN 

BND huyện Hàm Thuận Nam vừa 
có báo cáo với UBND tỉnh Bình 
Thuận về sự cố vỡ hồ chứa nước 

đãi titan ở xã Thuận Quý vào ngày 16/6. 

 

Hồ chứa bị vỡ ngày 16/6. 

Theo UBND huyện Hàm Thuận 
Nam, trong quá trình kiểm tra, Chi nhánh 
Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện đã tiến 
hành đo đạc, xác định diện tích hồ chứa bị 
vỡ là hơn 29.000 mét vuông.  Trong đó, 

khu vực bị cát tràn lấp có diện tích 19.600 
mét vuông gồm nhà ở và nhà hàng hải 
sản tươi sống Hiếu Nam. 

Nguyên nhân xảy ra sự cố vỡ hồ 
chứa nước đãi titan là do Công ty TNHH 
thương mại Tân Quang Cường đã dùng 
máy bơm tải nước về hồ, nhưng không 
kiểm tra thường xuyên. Xung quanh hồ 
chứa là đất cát, cho nên, sự thẩm thấu 
của nước rất lớn và mạch nước ruồng đi 
ngầm bên trong lòng đất, lâu ngày tạo 
thành dòng chảy ngầm, dẫn đến sự cố vỡ 
hồ. 

Hôm nay (17/6), đoàn công tác của 
Tổng cục Địa chất và khoáng sản vào 
Bình Thuận làm việc, tiến hành kiểm tra 
thực tế tại hiện trường vụ vỡ hồ chứa./. 

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2016 
(ngày 17 tháng 6) 
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CỨU HỘ THÀNH CÔNG TÀU CÁ MẮC KẸT DƯỚI GẦM CẦU 
TẠI BÌNH THUẬN  

ến 17h15 ngày 23/6, tàu cá BTh 
97559TS mắc kẹt dưới gầm cầu Lê 
Hồng Phong nằm ở phía bắc qua 

sông Cà Ty, thành phố Phan Thiết, Bình 
Thuận đã được giải cứu thành công. 

 

Tàu BTh 97559TS bị mắc kẹt dưới gầm cầu Lê 
Hồng Phong. Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN 

Trước đó, các lực lượng chức năng 
đã tiến hành nhiều biện pháp để đưa tàu 
ra ngoài nhưng không có kết quả vì nước 
sông dâng quá cao. Vào lúc 16 giờ cùng 
ngày, thủy triều rút, mực nước sông Cà Ty 
xuống thấp, lực lượng cứu hộ tiếp tục cưa 
hạ thấp độ cao của tàu và huy động 4 tàu 
cứu hộ đến hỗ trợ. Đến 17 giờ 15 phút, 
tàu cá BTh 97559TS được kéo ra khỏi vị 

trí mắc kẹt. Giao thông trên cầu Lê Hồng 
Phong trở lại bình thường. 

Như đã đưa tin, trước đó vào 
khoảng 5 giờ sáng 23/6, tàu BTh 97559TS 
do thuyền trưởng Đỗ Minh Vượng (trú tại 
xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý) điều 
khiển từ cơ sở sửa chữa tàu thuyền trên 
sông Cà Ty ra hướng cửa biển thì bị chết 
máy, bỏ neo. 

Do bị trôi neo nên tàu BTh 97559TS 
trôi dạt vào gầm cầu Lê Hồng Phong, gặp 
lúc nước sông lớn nên thuyền bị mắc kẹt 
dưới gầm cầu. Tàu BTh 97559TS công 
suất 715 CV có giá trị khoảng 8 tỷ đồng. 
Chủ tàu là Trần Văn Phấn (xã Ngũ Phụng, 
huyện Phú Quý) chuyên thu mua hải sản 
trên biển. Ngay sau xảy ra sự cố, các lực 
lượng chức năng phong tỏa hiện trường 
cầu Lê Hồng Phong và phối hợp với các 
thủy thủ trên tàu tiến hành nhiều biện 
pháp cứu tàu và đảm bảo an toàn cho cầu 
Lê Hồng Phong. 

Hồng Hiếu // http://baotintuc.vn.- 2016 
(ngày 23 tháng 6) 

Các báo cùng đưa tin: Văn hóa.- 2016.- Số 2801 
(ngày 24 tháng 6) 
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XUẤT CẤP HÓA CHẤT SÁT TRÙNG CHO TỈNH BÌNH THUẬN 

hủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn xuất 
cấp (không thu tiền) 15.000 lít hóa 

chất sát trùng Benkocid từ nguồn dự trữ 
quốc gia cho tỉnh Bình Thuận để phòng 
chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. 

Thủ tướng Chính phủ giao UBND 
tỉnh Bình Thuận tiếp nhận và sử dụng số 
hóa chất được cấp nêu trên hỗ trợ kịp 
thời, đúng đối tượng theo quy định.  

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ 
cũng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn xuất cấp (không thu tiền) từ 
nguồn dự trữ quốc gia 5.000 lít hóa chất 
sát trùng Han-Iodine và 5.000 lít hóa chất 
sát trùng Vetvaco-Iodine cho tỉnh Quảng 
Trị để phòng, chống dịch bệnh tai xanh và 
35 tấn hóa chất Chlorine 65% min cho tỉnh 
Bến Tre để phòng chống dịch bệnh thủy 
sản. 

Phan Hiển // 
http://baochinhphu.vn.- 2016  

(ngày 6 tháng 6) 

__________________________________ 

TRUYỀN HÌNH ĐÀI LOAN TÌM HIỂU VỀ NƯỚC MẮM Ở PHAN THIẾT 

gày 25-6, tin từ UBND tỉnh Bình 
Thuận cho biết đã có văn bản đồng 
ý gởi Trung tâm Hướng dẫn báo 

chí nước ngoài, Bộ Ngoại giao về việc tạo 
điều kiện cho một nhóm phóng viên của 
Đài Truyền hình Bát Đại (GTV Variety 
Show) đến tác nghiệp tại tỉnh Bình Thuận. 

Theo nội dung hoạt động của GTV, 
họ sẽ tìm hiểu và quay các hoạt động của 
một số cơ sở sản xuất nước mắm Phan 
Thiết; cảnh đi thuyền thúng ra biển đánh 
bắt cá; quán ăn ven sông và làng chài ven 
biển Mũi Né. Được biết thời gian hoạt 
động của GTV khoảng đầu tháng 7-2016.  

Trước đó vào năm 2012, Đài truyền 
hình GTV của Đài Loan cũng đã đến Phan 

Thiết quay phim cảnh làm thuyền thúng, 
đánh bắt bằng thuyền thúng, cảnh đẹp 
Phan Thiết, ẩm thực Phan Thiết và phỏng 
vấn người dân địa phương và du khách.  

Được biết GTV Variety Show phủ 
mạng lưới truyền hình cáp toàn Đài Loan 
được điều hành bởi Công ty Cổ phần 
truyền hình Gala hoạt động từ 1997 đến 
nay. Với show truyền hình này, một lần 
nữa nước mắm Phan Thiết và Mũi Né sẽ 
tiếp tục được giới thiệu rộng rãi ở nước 
ngoài. 

Phương Nam // http://plo.vn.-2016 
(ngày 26 tháng 6)

__________________________________ 

PHÁT TRIỂN NÔNG SẢN SẠCH: CHUẨN HÓA ĐỂ VƯỢT RÀO CẢN 

heo Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Bình 
Thuận, hiện trên địa bàn tỉnh có 

khoảng 26.000 ha trồng thanh long, cho 
sản lượng hàng năm đạt trên 500.000 tấn, 
nhưng diện tích trồng thanh long theo tiêu 

chuẩn VietGap mới đạt gần 9.000 ha. Như 
vậy, nhu cầu về thanh long “sạch” đảm 
bảo cho yêu cầu xuất khẩu sang những 
thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, 
EU... đang được đặt ra, bởi nếu trồng 
theo lối thông thường thì ngay khâu đầu 

IV. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ – NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN 
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vào, nhiều nông sản của Việt Nam sẽ 
không đáp ứng được tiêu chuẩn xuất đi 
các nước. 

Ông Nguyễn Văn Giang, nông dân 
trồng thanh long theo tiêu chuẩn VietGap 
ở xã Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) 
cho biết, nếu không áp dụng công nghệ kỹ 
thuật cao vào trồng thanh long, thì trong 
năm nay, vườn cây nhà ông sẽ không cho 
sản lượng và chất lượng vượt trội so với 
cách trồng trọt, chăm sóc thông thường. 
Mặc dù theo quy trình mới, từ chọn giống, 
tưới tiêu, phun thuốc... tốn khá nhiều thời 
gian, công sức để đảm bảo chất lượng 
sản phẩm, nhưng bù lại giá thành bán ra 
cao hơn và luôn đảm bảo đầu ra. 

“Với 2 ha trồng thanh long cho thu 
hoạch 4 lứa, năng suất bình quân 1 trụ 
đạt 50 kg/năm, trừ chi phí cũng đem lại 
cho gia đình hàng trăm triệu đồng lãi mỗi 
năm”, ông Giang nói. 

 

Tại nhiều địa phương phía Nam, việc 
áp dụng quy trình VietGap trong trồng trọt 
đang ngày càng phổ biến. Nổi tiếng với 
đặc sản nhãn cơm vàng, người dân xã 
Hòa Hiệp (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu) quyết định đầu tư tiêu chuẩn 
VietGAP. Ban đầu chỉ có vài hộ dân áp 
dụng, giờ đây cả xã áp dụng. Cho đến 
nay, sản phẩm này đã có chỗ đứng khá 
vững trên thị trường, không những ở trong 
tỉnh, mà cả ở thị trường lớn như TP.HCM 
và xuất khẩu sang các nước trong khu 
vực. 

Gia đình ông Bùi Thanh Tường có 
2,4 ha nhãn cơm vàng, nhờ áp dụng kỹ 
thuật theo tiêu chuẩn VietGAP nên năng 
suất vườn nhãn khá cao, đạt trung bình 7 
tấn/ha. Theo ông Tường, nhờ sản xuất 
theo tiêu chuẩn VietGAP nên giá bán ổn 

định hơn, lợi nhuận thu về cũng tăng. 
“Sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đòi hỏi 
đầu tư cao hơn, công chăm sóc cũng phải 
bỏ ra nhiều hơn, nhưng bù lại, sức khỏe 
của người tiêu dùng sẽ an toàn hơn. Địa 
phương hỗ trợ 30% chi phí và hỗ trợ về kỹ 
thuật, nên ngày càng có nhiều người sản 
xuất theo tiêu chuẩn VietGAP”, ông 
Tường cho biết. 

Không chỉ cây nhãn được VietGAP 
hóa, mà quả bưởi cũng được sản xuất 
theo quy trình VietGAP. Từ năm 2014, khi 
Trung tâm Nghiên cứu cây ăn quả miền 
Đông Nam Bộ phối hợp với Sở Khoa học 
và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xây 
dựng mô hình VietGAP trên cây bưởi da 
xanh tại xã Sông Xoài (huyện Tân Thành), 
người dân đã nhiệt tình hưởng ứng. Qua 
2 năm thực hiện, chứng nhận VietGAP là 
“tấm vé” thông hành cho bưởi da xanh 
Sông Xoài xuất khẩu đi nhiều quốc gia, 
nâng cao giá trị. 

Dẫu vậy theo TS. Hoàng Văn Thành, 
giảng viên Đại học Nông - Lâm TP.HCM, 
vẫn còn không ít sản phẩm bị trả về do 
chưa đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật, 
vệ sinh an toàn thực phẩm ngay từ khâu 
đầu vào, cho đến quy trình kiểm dịch xuất 
khẩu. 

“Hiện Việt Nam đã tham gia nhiều 
hiệp định thương mại tự do, hơn lúc nào 
hết, ngành nông nghiệp và các mặt hàng 
nông sản trong nước phải nhanh chóng 
thay đổi, nâng cao quy trình chất lượng, 
nếu không muốn mất đi lợi thế cạnh tranh. 
Để làm được điều này, từ người nông dân 
sản xuất cho đến các doanh nghiệp chế 
biến, xuất khẩu phải chủ động tham gia 
các cam kết thị trường, như đảm bảo các 
yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, 
quy trình kỹ thuật, xử lý, bảo quản, cho 
đến việc làm thương hiệu, hình ảnh cho 
nông sản Việt Nam. Có như vậy, hàng 
hóa nông sản Việt Nam mới nhanh chóng 
vượt được các rào cản kỹ thuật mà quá 
trình hội nhập đặt ra”, ông Thành khuyến 
cáo. 

Gia Huy // http://baodautu.vn.- 2016 
(ngày 26 tháng 6) 
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VÙNG HẠN BÌNH THUẬN BẮT TAY VÀO SẢN XUẤT VỤ HÈ THU 

ùa mưa mang niềm vui tới vùng 
hạn hán tỉnh Bình Thuận. Đến 
thời điểm này, lượng mưa đã đủ 

nước để sản xuất vụ Hè Thu năm 2016. 

Mấy ngày qua, nông dân xã Hàm 
Trí, huyện Hàm Thuận Bắc đã xuống 
đồng cày ải, xuống giống vụ Hè Thu. 
Trước đó, do hạn hán, hơn 1.000 héc-ta 
đất lúa của xã đã phải bỏ hoang trong vụ 
Đông Xuân.  

Anh Thông Minh Khánh, ở thôn 
Lâm Giang vừa cày xong hơn 1 héc-ta 
đất ruộng của gia đình, cho biết: “Mưa 
cây nữa chắc gieo à. Chờ 1 cây mưa 
lớn nữa là hồ chứa nước nhiều lên sẽ 
gieo. Tại ở gần hồ Sông Quao, mình đi 
coi nước. Thấy tầm nước nhắm gieo 
được là bắt đầu mình xuống giống”. 

 

Nông dân huyện Hàm Thuận Bắc cày đất 
chuẩn bị xuống giống 

Hiện nay, trên toàn tỉnh Bình Thuận 
đã có mưa vừa và mưa to. Hầu hết các 
hồ chứa đều có dòng chảy vào tích trữ. 
Sau khi tính toán, cân đối khả năng 
nguồn nước hiện có (hơn 43 triệu khối) 
và lượng mưa dự báo, Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận 
quyết định bố trí sản xuất lúa vụ Hè Thu 
2016 trên địa bàn với tổng diện tích hơn 
24.800 héc-ta. 

Các cánh đồng chủ động nguồn 
nước thủy lợi ở các huyện Tuy Phong, 
Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận 
Nam, Hàm Tân và La Gi đều được bố trí 

sản xuất. Nông dân đang chuẩn bị đất 
và có nơi đã xuống giống. Riêng hơn 
15.000 héc-ta đất lúa ở hai huyện Đức 
Linh và Tánh Linh nhờ chủ động nước 
của hệ thống thủy điện Hàm Thuận – Đa 
Mi cũng đã hoàn tất xuống giống. 

Ông Phạm Hữu Thủ, Trưởng 
phòng Nông nghiệp - Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận 
cho biết diện tích vụ Hè Thu 2016 sẽ có 
thể mở rộng hơn nữa nếu nguồn nước 
đảm bảo. 

 

Bình Thuận có đủ nguồn nước cân đối triển 
khai vụ Hè Thu 2016 

Ông Thủ nói: “Sở Nông nghiệp đã 
chỉ đạo cho Chi cục Thủy lợi, nếu trời 
tiếp tục có mưa, phối hợp với Công ty 
Khai thác công trình thủy lợi theo dõi 
chặt chẽ nguồn nước. Khi có nước bảo 
đảm đủ thì tiếp tục mở rộng sản xuất 
cho vụ Hè Thu trong thời gian đến”. 

Năm nay, do ảnh hưởng của thời 
tiết nắng hạn, vụ Hè Thu ở tỉnh Bình 
Thuận triển khai muộn. Để hoạt động 
sản xuất phù hợp với điều kiện thời tiết 
như hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn tỉnh Bình Thuận thống 
nhất kéo dài  thời gian gieo trồng vụ Hè 
Thu trên địa bàn đến ngày 30/6./. 

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

M 
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ĂN GÌ NGON, BỔ RẺ Ở BÌNH THUẬN?  

m thực đường phố đã làm nên những 
nét đặc sắc rất riêng ở Bình Thuận, 
hãy cũng chúng tôi khám phá những 

món ăn ngon, bổ rẻ ở Bình Thuận nhé. 

Món ăn đặc sản của Bình Thuận 
không phải là món ăn sang trọng, chỉ là món 
dân dã thông thường nhưng nhờ chế biến 
khéo léo theo kỹ thuật truyền lại nhiều đời 
mà trở thành ngon miệng đối với du khách 
thập phương. Thưởng thức và cảm nhận 
hương vị đậm đà, dân dã của các món ăn 
độc đáo nơi đây là một trong những điều 
làm du khách thập phương cảm thấy thích 
thú. Ngoài hai món bánh canh và bánh căn 
quen thuộc, bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên 
khi vùng đất này có rất nhiều món vừa lạ 
vừa độc để bạn thưởng thức. 

Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu 
đến các bạn những món ăn ngon, bổ rẻ 
ở Bình Thuận. 

Cốm hộc Phan Thiết 

Cốm hộc là thức quà khá đặc trưng 
của vùng đất Phan Thiết. Cốm hộc được 
làm từ gạo nếp ngon rang nở bung và 
đường sên với dứa, gừng. Cũng như các 
loại cốm khác, cốm hộc được làm từ lúa 
nếp. Nếp đem rang, hạt nếp nở bung thành 
hoa gọi là hạt nổ. Theo những nhà làm cốm 
có nhiều kinh nghiệm thì nếp phụng và nếp 
hương là nếp ngon và thơm nhất. 

Cốm hộc để được khá lâu, từ 1-3 
tháng, khi dùng, lấy dao cắt cốm thành 4 
hay thành 6 miếng, ăn vào mùi vị vẫn thơm 
ngon như khi mới làm. 

Nước mắm Phan Thiết 

Nước mắm Phan Thiết là nước cốt 
chiết xuất từ cá ngâm muối là một đặc sản 
ngon của Bình Thuận, tỉnh cực nam của 
miền Trung Việt Nam. Nước mắm ở Phan 
Thiết được xếp vào loại "lão làng" và đã có 
mặt ở hầu hết tại các thị trường trong nước. 
Nước mắm ở đây đã có từ thời Phan Thiết 
có tên là Tổng Đức Thắng (1809). Những 
nhà làm nước mắm khi đó đã làm được 
nhiều nước mắm và bán ở Đàng Ngoài. 

Chả mực Cà Ty 

Mực, món đặc sản ngon nhất tại Bình 
Thuận. Du khách trong và ngoài nước mỗi 
khi đến đây đều không thể bỏ qua món ăn 
đặc biệt này. Mực phải chọn những con vừa 
mang từ biển về còn tươi rói, thịt trắng thơm 
và dẻo. Qua sự chế biến tài tình của đầu 
bếp mới kinh nghiệm & khéo léo tại nhà 
hàng – khách sạn Cà Ty đã chế biến thành 
món chả rất ngon. 

Thưởng thức món chả mực, các bạn 
sẽ cảm nhận được cái nắng, cái gió và vị 
mặn của biển Bình Thuận. Mực được đánh 
bắt từ khơi xa, cùng vời các nguyên liệu từ 
biển sau khi qua bàn tay tinh chế của người 
đầu bếp đã thành món ăn đặc trưng của xứ 
biển, một món ăn thuần túy Việt Nam Món 
này được ăn kèm với bánh phồng tôm chấm 
với tương ớt. 

Cá lồi xối mỡ 

Cá lồi xuất hiện nhiều nhất là vào các 
tháng 7-8-9 âm lịch và thường có trọng 
lượng từ 0,5 – 5kg. Theo mẹo vặt của các 
bà nội trợ thì cá lồi lớn nhiều thịt và ngọt 
hơn cá lồi nhỏ. 

Có thể chế biến nhiều món ngon từ cá 
lồi như nấu canh chua, kho tỏi, tiêu hay ớt, 
nhưng hấp dẫn nhất vẫn là món cá lồi xối 
mỡ. Ngoài điểm nhấn độ ngọt, tươi của cá, 
nước mắm me với vị béo của gan cá cũng 
mê hoặc thực khách không kém. 

Địa chỉ tham khảo: Quán Xuân Vàng, 
đường Võ Thị Sáu, Phan Thiết và các quán 
năm trên khu vực Mũi Tàu (Bờ Kè) sát cầu 
Trần Hưng Đạo, Phan Thiết. 

Bánh quai vạc 

Tại Bình Thuận, bánh quai vạc không 
chỉ được bày bán tại các chợ, các con 
đường lớn nhỏ mà bạn còn dễ dàng thưởng 
thức ở các bãi biển của vùng đất này như 
Mũi Né, Hòn Rơm... 

Bánh quai vạc thu hút du khách ở lớp 
bột trong veo, dai mịn, com tôm lột đỏ au 
hấp dẫn. Song yếu tố khiến du khách muốn 
ăn lại lần nữa chính là chén nước mắm 
được pha chế từ loại mắm nổi danh của địa 
phương hay miếng chả cá hấp dai, mịn. 

Mực một nắng Phan Thiết 

Ẩ 

http://phunutoday.vn/tu-khoa-tim-kiem/m%E1%BA%B9o-v%E1%BA%B7t.html
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Mực một nắng có nhiều ở những vùng 
biển du lịch, nhưng thực khách sành ăn cho 
rằng món này ngon nhất là ở Phan Thiết. 
Tại thành phố này, đâu đâu cũng gặp món 
mực một nắng, từ quán ăn vỉa hè đến nhà 
hàng của các resort sang trọng… 

Người ta tuyển chọn kỹ loại mực lá, 
phơi nắng một ngày. Sau đó, mực gói lại kỹ 
càng rồi ướp đá. Thực khách đặt cho cái 
tên mực một nắng để phân biệt với khô 
mực và mực tươi… 

Dự Phạm // http://phunutoday.vn.- 2016 
(ngày 20 tháng 6) 

__________________________________ 

THANH TAO BÚN MỰC LAGI (BÌNH THUẬN) 

hông cầu kỳ, cùng với bún, gần như chỉ 
có một thứ nguyên liệu duy nhất là mực 
cơm được nấu qua nước lèo cũng rất 

đơn giản nhưng những tô bún mực ở Lagi 
thật độc đáo khi mang lại khá nhiều hương vị 
riêng. 

Đó là vị đậm đà của biển cả, vị thơm bùi 
của đồng đất, cộng thêm sự khéo léo của bàn 
tay con người đã mang đến ấn tượng khó 
quên của món ăn tưởng như thông dụng này. 

Tôi từng rất chú ý khi lần đầu đặt chân 
tới Lagi (Bình Thuận), vùng đất nhiều núi 
nhưng lại giáp biển. Vùng đất mà trong một 
vài lần thay đổi địa giới hành chính, từ miền 
Trung nó dịch qua miền Đông và giờ lại trở 
thành miền… Trung. Và, cũng như nhiều dải 
đất ven biển khác ở nước ta, Lagi luôn dồi 
dào sản vật từ biển. Đó cũng chính là nguyên 
nhân mà nhiều món ẩm thực độc đáo ở Lagi 
đều mang đậm dấu ấn của biển khơi, từ cá 
hấp, cua hay tôm ghẹ, ốc nướng… 

Đặc biệt trong số đó chính là mực lá và 
mực cơm. Thật kỳ lạ, mực ở Lagi dường như 
ngọt và chắc hơn mực ở nơi khác, nhất là 
mực cơm. Điều này hoàn toàn không phải là 
nhận định cảm tính bởi có nhiều nghiên cứu 
đã chỉ ra rằng, mực ở những vùng nước biển 
có độ mặn cao thì thịt sẽ ngon ở vùng biển có 
độ mặn thấp. Mà thực tế, từ vùng Cà Ná 
(Ninh Thuận) tới Bình Châu (Bà Rịa Vũng 
Tàu), vùng ven biển được coi là có độ mặn 
cao nhất ở thềm lục địa biển Việt Nam. Chính 
vì thế, Lagi, dải đất nằm giữa hai địa danh 
trên, là một trong những nơi mà nghề khai 
thác mực phát triển nhất ở cả nước. 

Về món bún mực, tôi nhớ rõ lần đầu 
mình thưởng thức là một buổi sáng ở cảng cá 
Lagi, khi những ánh bình minh đang ngập tràn 
trên một trong những cảng cá lớn nhất miền 
Trung. Thú thực, tôi đã bất nhờ khi biết rằng 

chỉ từ mực và bún, cùng một vài lát cà chua 
thái mỏng, mấy cọng hành ngò mà lại có thể 
tạo thành món ăn độc đáo khá lạ không thể 
nào quên như vậy. 

Bà bán bún, một người xứ núi Hàm Tân 
nhưng hơn ba mươi năm trước theo chồng về 
miền biển đã yêu và thương mảnh đất này. Bà 
bảo, bún mực ở Lagi là món thông dụng, do 
nguyên liệu nhiều, đặc biệt là mùa biển như 
hiện nay. Tuy nhiên, đế bún mực thanh ngọt, 
chắc chắn phải chọn nguyên liệu là mực cơm, 
loài mực lạ lùng bởi tuy nhỏ bé như ngón tay 
nhưng trong bụng lại chứa toàn là trứng, nhỏ 
li ti, trắng như hạt cơm vậy. 

Mực cơm, khác với mực thông thường 
là có cơm ở bên trong bởi đó là mùa mực sinh 
sản. Với người dân vùng ven biển Lagi, mực 
cơm rất khó đánh bắt và chỉ xuất hiện vài 
tháng trong năm, từ đầu mùa mưa tháng Bảy 
mà thôi. Khi ấy, những ghe đánh mực phải 
thả lưới sâu hơn, vì mực chìm dưới tầng đáy 
chứ không nổi tầng mặt như mực lá bình 
thường. Dường như, mực cơm chính là bí 
quyết đầu tiên làm lên món bún mực ngọt 
ngào khó quên ở Lagi. 

Được biết, ở Lagi, bún mực không phải 
là đặc sản bởi đây là món ăn dân dã, thông 
dụng, được bày bán nhiều nơi. Từ những góc 
nhỏ của thị xã, tới tuyến đường quốc lộ đông 
đúc hay tận khu Kê Gà hẻo lánh. Dường như, 
bún mực chính là một phần của cuộc sống 
người dân Lagi, không phải bởi nó được kết 
hợp từ hai thứ nguyên liệu thiêng liêng nhất 
mà đất mẹ và biển cả đã ban cho con người 
nơi đây. Mà bởi, nó chính là điều giản dị nhất 
mà vùng đất này níu chân bất cứ ai tìm đến 
với Lagi vậy./. 

// http://www.dulichvn.org.vn.- 2016  
(ngày 13 tháng 6 

 

K 
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TRAO GIẢI Ý TƯỞNG QUY HOẠCH TT DU LỊCH HÀM TIẾN-MŨI NÉ 

ừa qua tại Khu du lịch Sunny Beach 
(Phan Thiết, Bình Thuận) CTCP 
TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân 

(HQC) tổ chức Lễ công bố kết quả Cuộc 
thi ý tưởng quy hoạch dự án Trung tâm 
Dịch vụ Du lịch Hàm Tiến – Mũi Né tại 
phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận. 

 

Đây là kết quả chính thức do Hội đồng xét 
chọn đánh giá và tuyển chọn theo quy chế 
thi đã được ban hành. Đồng thời, UBND 
tỉnh Bình Thuận đã ký quyết định công bố 
kết quả và trao chứng nhận cho các đơn 
vị đoạt giải. 

 Cuộc thi ý tưởng quy hoạch dự án 
Trung tâm Dịch vụ Du lịch Hàm Tiến – Mũi 

Né được Công ty Địa ốc Hoàng Quân 
chính thức khởi động vào ngày 15-4-2016. 
Cuộc thi nhằm mục tiêu tìm kiếm các 
phương án quy hoạch tốt nhất làm cơ sở 
để lập quy hoạch chi tiết và đầu tư xây 
dựng dự án thành Khu phức hợp Thương 
mại - Dịch vụ - Thể thao - Văn hóa - Đào 
tạo - Tài chính – Du lịch xứng tầm quốc tế 
tại tỉnh Bình Thuận với tổng giá trị đầu tư 
200 triệu USD, có tổng diện tích quy 
hoạch khoảng 198ha.  

Cuộc thi thu hút nhiều đơn vị thiết kế 
với nhiều năm kinh nghiệm trong và ngoài 
nước bao gồm Việt Nam, Hoa Kỳ, 
Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài 
Loan...  

Kết quả Giải Xuất Sắc (1 tỷ đồng) 
thuộc Khoa Quy hoạch – Trường Đại học 
Kiến trúc TPHCM. 2 Giải Khuyến Khích 
(500 triệu đồng/giải) thuộc về  CTCP Việt 
Kiến Trúc Và Công ty TNHH IKI (Nhật 
Bản). 

Bình Minh // 
http://www.saigondautu.com.vn.- 2016 

(ngày 2 tháng 6)

__________________________________ 

CHỢ ĐÊM ĐẦU TIÊN CỦA BÌNH THUẬN ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG 

hợ đêm Phan Thiết là loại hình dịch 
vụ thương mại mới, đáp ứng tiêu 
chí văn minh đô thị, làm đa dạng 

hóa sản phẩm du lịch tại địa phương. 

Tối nay (8/6), chợ đêm Phan Thiết - 
chợ đêm đầu tiên của tỉnh Bình Thuận  
phục vụ nhu cầu mua sắm, giải trí, ẩm 
thực của du khách và nhân dân địa 
phương đã chính thức khai trương. Đến 
dự có đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, 
đông đảo nhân dân địa phương và du 
khách thập phương. 

 

Chợ đêm Phan Thiết với nhiều loại hình dịch vụ 
thương mại phong phú. 

V. DU LỊCH – ĐỊA LÝ 

V 

C 
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Chợ đêm Phan Thiết do Công ty 
TNHH Nhất Thủy đầu tư với quy mô hơn 
170 gian hàng. Đến thời điểm khai trương, 
hầu hết các kios đã được các tiểu thương 
đăng ký kín chỗ, kinh doanh các mặt hàng 
lưu niệm, thời trang, thủ công mỹ nghệ, 
ẩm thực, nhất là các đặc sản của địa 
phương.  

Theo ông Nguyễn Đức Hòa, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, khu chợ 
đêm nằm ở trung tâm khu đô thị mới, gần 
biển Đồi Dương, công viên Võ Văn Kiệt 
cùng các khu nhà hàng, khách sạn, các 
điểm vui chơi giải trí của thành phố du 
lịch, tạo điều kiện khá thuận lợi cho du 
khách và người dân địa phương. Đây là 
loại hình dịch vụ thương mại mới mẻ, đáp 

ứng tiêu chí văn minh đô thị, góp phần đa 
dạng hóa sản phẩm du lịch tại địa 
phương. 

Dạo chợ đêm, vừa thưởng thức 
xong bánh căn - món ăn đặc sản của xứ 
biển Phan Thiết, chị Hồ Thị Tường Vi, du 
khách đến từ TP HCM chia sẻ, được 
thưởng thức các món ăn đặc sản Phan 
Thiết có cảm giác rất là mới lạ và hấp dẫn. 
Khi đến Phan Thiết, ngoài tắm biển được 
đi dạo chợ đêm mua sắm quần áo, 
thưởng thức các món ăn sẽ hiểu biết 
được thêm văn hóa của người Phan 
Thiết./.  

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2016 
(ngày 8 tháng 6) 

__________________________________ 

CHỢ ĐÊM PHAN THIẾT- MỘT SẢN PHẨM DU LỊCH MỚI CỦA 
TỈNH BÌNH THUẬN  

ối 8/6, chợ đêm Phan Thiết đã chính 
thức đi vào hoạt động phục vụ nhu 
cầu mua sắm và tham quan của du 

khách và nhân dân địa phương. Đây là 
loại hình chợ đêm kết hợp phố ẩm thực 
miền biển đầu tiên của Bình Thuận và là 
một sản phẩm du lịch mới, địa chỉ tham 
quan mua sắm lý tưởng về đêm dành cho 
du khách khi đến với Bình Thuận.  

Chợ đêm Phan Thiết nằm trên tuyến 
đường Nguyễn Gia Tú và Nguyễn Phúc 
Nguyên, phường Phú Thủy, thành phố 
Phan Thiết (Bình Thuận). Khu chợ đêm 
được thiết kế theo mô hình mở, rộng rãi 
được che mát bằng bạt kéo di động mang 
tính thẩm mỹ, hiện đại. Với diện tích mặt 
bằng rộng gần 5.000 m2, quy mô chợ 
đêm gồm 174 gian hàng, được chia thành 
2 khu: khu thương mại và khu ẩm thực. 
Khu thương mại bày bán các sản phẩm 
lưu niệm đặc trưng của Bình Thuận như: 
khăn thổ cẩm Chăm, trang sức, quần áo 
thời trang... Khu ẩm thực, kinh doanh dịch 
vụ ăn uống bày bán các sản phẩm mang 
hương vị đặc trưng của ẩm thực Bình 
Thuận như: bánh xèo, bánh hỏi lòng heo, 
hải sản chế biến tại chỗ, mực một nắng, 
bánh căn Phan Thiết… 

 

Chợ đêm Phan Thiết 

Du lịch Bình Thuận đã trở thành một 
địa chỉ quen thuộc của du khách trong và 
ngoài nước, tuy nhiên loại hình du lịch của 
địa phương chưa thực sự phong phú, đa 
dạng. Vì vậy, việc đưa vào hoạt động chợ 
đêm Phan Thiết sẽ góp phần làm phong 
phú thêm loại hình, sản phẩm du lịch của 
tỉnh, tạo nên điểm nhấn cho thành phố 
Phan Thiết nói riêng và Bình Thuận nói 
chung. Đồng thời, chợ đêm góp phần kích 
cầu tiêu dùng, quảng bá thương hiệu các 
sản phẩm đặc trưng của Bình Thuận đến 
với du khách trong nước và quốc tế.  

T 
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Theo Ban quản lý Chợ đêm Phan 
Thiết, để đảm bảo an toàn cho khu chợ 
đêm, mỗi gian hàng Ban quản lý đều bố trí 
hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống 
điện theo tiêu chuẩn, hệ thống thoát nước 
đảm bảo. Đồng thời, Ban quản lý đã thông 
báo và yêu cầu các tiểu thương đảm bảo 
giá cả hợp lý, phải niêm yết giá các mặt 
hàng để không xảy ra tình trạng chặt 
chém. Riêng khu ẩm thực, ban quản lý đã 
phổ biến đến các tiểu thương về vệ sinh, 
đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực 
phẩm…  

Thời gian hoạt động phục vụ khách 
tham quan Chợ đêm Phan Thiết từ 17giờ 
- 22 giờ hàng ngày. Đây không chỉ là nơi 
để du khách mua sắm mà còn là nơi để 
du khách trải nghiệm, tìm hiểu những nét 
văn hóa truyền thống, ẩm thực đặc sắc 
của vùng biển Bình Thuận./.   

 T. Lâm / Văn hóa, Thể thao và Du lịch.- 
2016.- Số 1182  

(ngày 16 tháng 6).- Tr. 11-12 

__________________________________ 

CHUNG TAY VÌ BIỂN MŨI NÉ SẠCH ĐẸP 

ưởng ứng lời kêu gọi “Chung tay vì 
biển Mũi Né sạch đẹp” đăng trên 
facebook cá nhân của du khách 

Oksana Pavlova (quốc tịch Nga), chiều 
3.6.2016, hơn 30 người là du khách nước 
ngoài, nhân viên các khu resort và người 
dân địa phương tiếp tục thu dọn rác thải 
tại bãi biển phía sau Trung tâm Huấn 
luyện Du thuyền Manta (Manta Sail 
Training Center), số 108 Huỳnh Thúc 
Kháng, Mũi Né.  

 Khu vực nhiều rác nhất thuộc khu 
phố 2 phường Mũi Né, kéo dài dọc theo 
bờ biển gần 1.000 mét. Một trong những 
người thu dọn rác tích cực nhất là chị 
Julia (quốc tịch Ireland), chị cho biết: “Đây 
là ngày thứ 2 tôi và mọi người cùng nhau 
thu dọn rác trên biển. Thật là tốt khi thấy 
có thêm nhiều người hưởng ứng cùng làm 
sạch bãi biển Mũi Né. Nếu biển Mũi Né 
tiếp tục được làm sạch thì sẽ có thêm 
nhiều du khách đến, vì hầu hết khách du 
lịch đều thích bãi biển sạch”. Anh Lionel 
(quốc tịch Thuỵ Sĩ) cho biết thêm: “Môi 
trường biển ngày càng xấu đi không chỉ là 
vấn đề của Việt Nam mà là của cả thế 
giới. Do vậy, tất cả mọi người đều phải 
chung tay gìn giữ môi trường biển bằng 
nhiều việc làm thiết thực, chẳng hạn 
không xả rác xuống biển… Và tôi tin 
người Việt Nam sẽ làm đẹp được bãi biển 
của mình”. 

Bên cạnh người nước ngoài còn có 
du khách là Việt kiều cũng tích cực thu 
gom rác thải. Dù cắt bớt chương trình 
tham quan để xuống biển nhặt rác, nhưng 
chị Phan Thị Mỹ Dung (Việt kiều Mỹ) vui 
vẻ nói: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Mũi Né, 
biển đẹp, con người thân thiện làm tôi rất 
thích. Do vậy, khi biết có một bãi rác đang 
làm xấu biển, tôi và bạn bè đã cùng mọi 
người chung tay dọn rác thải trên bãi 
biển”. Cùng với chị Dung, chị Nguyễn Thị 
Thanh Lan (Việt kiều Bỉ) đang kinh doanh 
du lịch tại Mũi Né cũng mang ủng, đeo 
găng tay xuống biển nhặt rác. Chị chia sẻ: 
“Là người làm du lịch lại rất thích biển nên 
tôi rất buồn khi thấy biển có nhiều rác. Một 
mình không thể làm gì được, nhưng khi 
thấy các bạn trẻ và du khách xuống biển 
cào rác là tôi hưởng ứng ngay. Tôi mong 
mọi người đừng xả rác ra biển, để biển 
trong sạch cho chúng ta tắm hằng ngày”. 

Anh Diệp Tường Nguyên, cư dân 
Mũi Né, người tích cực trong việc kêu gọi 
mọi người chung tay thu gom rác đã rất 
vui khi có nhiều người cùng dọn rác. Anh 
nói: “Bãi biển quê mình đẹp và thơ mộng. 
Nhưng mấy ngày nay, rác từ biển trôi vào 
thành từng đống rác trên biển. Tôi cùng 
các bạn kêu gọi các du khách, các bạn trẻ 
địa phương cùng nhau xuống biển gom 
rác. Không ngờ lời kêu gọi được các bạn 
nước ngoài đang du lịch tại Mũi Né hưởng 
ứng nhiệt tình”. Theo chị Nguyễn Thị 

H 
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Huỳnh Hoa, Phó Chủ tịch UBND phường 
Mũi Né, do khu vực này là bãi ngang nên 
khi thời tiết chuyển mùa (tháng 5 âm lịch) 
thì gió và sóng biển sẽ đẩy rác từ ngoài 
khơi vào. Hằng năm đều xảy ra nhưng 
năm nay lượng rác dạt vào bờ rất nhiều, 
không thể dọn sạch ngay được.  

Cùng với khách du lịch, phường Mũi 
Né cũng đã huy động một số lực lượng 
địa phương cùng dọn rác trên bãi biển, 
phối hợp với Công ty Công trình đô thị 
Phan Thiết điều động xe chở rác thải đi. 

Có mặt thu dọn rác trên biển Mũi Né chiều 
nay còn có chị Oksana Pavlova, người 
đưa hình ảnh rác trên biển Mũi Né lên 
facebook cá nhân của mình với thông điệp 
“Giữ cho Mũi Né sạch” kèm lời kêu gọi 
mọi người cùng xuống biển dọn sạch rác 
thải. Và chị Oksana Pavlova đã rất vui và 
hạnh phúc khi có nhiều người cùng chị 
dọn rác, góp phần trả lại hình ảnh sạch 
đẹp cho biển Mũi Né.  

Nguyên Vũ / Văn hóa.- 2016.- Số 2793 
(ngày 6 tháng 6).- Tr. 16

__________________________________ 

HẠ TẦNG TẠO ĐÒN BẨY NÂNG TẦM DU LỊCH  

PHAN THIẾT – MŨI NÉ 

ột phá về hạ tầng giao thông trong 
những năm vừa qua khiến du lịch 
Bình Thuận năm 2015 tăng gấp 5 

lần doanh thu khách nội địa so với năm 
2014. 

 

Phối cảnh tổng thể sân bay Phan Thiết  

Năm “bội thu” của thủ đô resort 

Bình Thuận, "thủ đô resort" của cả 
nước trong năm qua đón lượng khách nội 
địa tăng đột biến, nhất là khách từ 
TPHCM và các tỉnh phía Bắc. 

Ông Ngô Minh Chính, Giám đốc Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận 
cho biết, năm 2015 vừa qua là năm đột 
phá trong tăng trưởng của du lịch Bình 
Thuận, cụ thể lượng du khách đến năm 
2015 ước đạt 4.250 ngàn lượt khách, tăng 
bình quân 11,2%/năm (trong đó, lượng du 
khách quốc tế ước đạt 455 ngàn lượt 

khách, tăng bình quân 12,7%/năm); 
doanh thu du lịch năm 2015 ước đạt 7.641 
tỷ đồng, tăng bình quân 24,6%/năm. 

Đặc biệt mảng du lịch nội địa đang 
nổi lên như là trụ cột của ngành du lịch 
Bình Thuận. Theo Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch Bình Thuận, hiện 88% du 
khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại tỉnh 
này là khách nội địa; du khách quốc tế chỉ 
chiếm 12%. 

Bên cạnh đó, chương trình hợp tác 
liên kết phát triển du lịch giữa Bình Thuận 
với TP. Hồ Chí Minh và Lâm Đồng mang 
tên “Chợ Bến Thành – Hoa Đà Lạt – Biển 
Mũi Né” cũng đã góp phần thu hút một 
lượng không nhỏ du khách đến với Bình 
Thuận. 

 

Chủ tịch UBND Tỉnh Bình Thuận kiểm tra thực 
địa sân bay Phan Thiết  

Đ 
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Nâng tầm nhờ hạ tầng giao thông 
đô thị  

Trong những nguyên nhân khiến du 
lịch Bình Thuận phát triển thì yếu tố phát 
triển đột phá về hạ tầng giao thông trong 2 
năm trở lại đây mang tính then chốt. 

Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu 
Dây được kết nối với QL1A đã được cải 
tạo nâng cấp mở rộng đã rút ngắn thời 
gian từ TPHCM đến Bình Thuận chỉ còn 3 
- 3,5 giờ. Các tuyến giao thông dọc chiều 
dài bờ biển Bình Thuận kết nối các trung 
tâm du lịch của tỉnh đã được đầu tư hoàn 
chỉnh. QL1A nâng cấp mở rộng từ Nha 
Trang đi Phan Thiết cũng đã hoàn tất từ 
giữa năm 2015, QL28 nối Phan Thiết và 
Đà Lạt cũng đã hoàn tất…. là những yếu 
quan trọng giúp du khách thuận lợi đi đến 
Bình Thuận. 

Ngoài ra việc ngành đường sắt 
khánh thành đưa vào hoạt động nhà ga 
du lịch Phan Thiết đã mở ra cho chuyến 
tàu hỏa du lịch mang tên "Hội tụ xanh" 
đến Bình Thuận thêm thu hút du khách. 

Với việc Phan Thiết sắp có sân bay, 
bà Hoàng Thị Phong Thu - Chủ tịch Công 
ty du lịch Ánh Dương, một công ty du lịch 
lữ hành quốc tế rất mạnh hiện nay cho 
rằng, việc Phan Thiết có sân bay, đồng 
nghĩa những chuyến bay đối tác của công 
ty sẽ chở thẳng du khách đến Bình Thuận. 

 

Sơ đồ giao thông TP.HCM - Phan Thiết  

Chưa hết, hiện nay hàng loạt dự án 
lớn của chính phủ đang khởi động như: 
Cải tạo nâng cấp QL1A, cao tốc TP Hồ 
Chí Minh – Dầu Giây – Phan Thiết, cao 

tốc Phan Thiết – Nha Trang, cảng Vĩnh 
Tân, … cùng với chủ trương quy hoạch 
phát triển Phan Thiết thành đô thị du lịch 
biển và trung tâm du lịch biển cả nước 
của chính quyền tỉnh Bình Thuận đã tạo 
ra làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng 
du lịch, thương mại dịch vụ và dân cư tại 
Phan Thiết.  

Chỉ trong vòng 2 năm trở lại đây, 
nhiều dự án đô thị phố biển có quy mô 
hàng trăm hecta đã khởi công xây dựng 
và đang mở bán với đầy đủ phân khu 
chức năng như nghỉ dưỡng, thương mại, 
cao ốc, biệt thự, nhà phố…Trong đó, dự 
án nhà phố biển nghỉ dưỡng Queen Pearl 
do hệ thống Danh Khôi phát triển đang trở 
thành tâm điểm của thị trường bất động 
sản nghỉ dưỡng. Dự án gồm 900 căn nhà 
phố và biệt thự biển thiết kế theo mô hình 
ruộng bậc thang lệch tầng để đảm bảo 
mọi vị trí đều hướng biển. Các tiện ích nội 
khu được quy hoạch đẳng cấp với nhiều 
thiết kế độc đáo như đài ngắm biển đầu 
tiên tại vịnh Phan Thiết, hồ bơi tràn, công 
viên trung tâm rộng 2,1 ha,…Bên cạnh đó, 
Queen Pearl thu hút giới đầu tư nhờ sở 
hữu vị trí Vàng ngay cửa ngõ “ thủ đô 
resort Việt Nam”, cạnh sân bay Phan 
Thiết, trải dài trên 720 m mặt tiền đường 
Nguyễn Thông (tuyến đường duy nhất di 
chuyển từ trung tâm TP. Phan Thiết ra 
sân bay và Mũi Né) và liền kề nhiều khu 
du lịch nổi tiếng. Vị trí này giúp Queen 
Pearl thu hút lượng lớn khách du lịch đổ 
về Mũi Né. Đây cũng là dự án tiên phong 
trong phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng 
tầm trung với mức giá vừa tầm, thanh 
toán linh hoạt trong 18 tháng. Theo thông 
tin từ DKR, chỉ hơn 1 tháng công bố 
Queen Pearl đã có 450 giao dịch thành 
công.  

"Chúng tôi tin tưởng rằng với đà phát 
triển đột phá như hiện nay, trong một 
tương lai gần, Phan Thiết sẽ trở đô thị du 
lịch biển độc đáo, một điểm đến hấp dẫn 
du khách mang tầm quốc tế", ông Đỗ 
Ngọc Điệp, chủ tịch UBND thành phố 
Phan Thiết đã khẳng định với chúng tôi. 

Lê Huân / Tiền Phong.- 2016.- Số 182 
(ngày 30 tháng 6).- Tr. 13



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Số 06 năm 2016  - 54 - 

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

KHÁCH NGA, TRUNG QUỐC CHIẾM TỶ TRỌNG CAO 

rong 6 tháng đầu năm, Bình Thuận 
ước đón khoảng 2,24 triệu khách, 
tăng 7,57% so với cùng kỳ năm 2015, 

ước đạt 48,5% kế hoạch năm (khách quốc 
tế khoảng 252.132 lượt, tăng 10,68% so với 
cùng kỳ, đạt 52,5% kế hoạch năm).  

Khách quốc tế chủ yếu đến từ Nga 
(22,01%), Trung Quốc (21,8%), Đức 
(7,91%), Hàn Quốc (6,7%), Thái Lan 
(5,49%), Anh (3,66%), Pháp (3,214%), Mỹ 

(3,21%), Hà Lan (2,35). Tổng lượng khách 
du lịch đến tỉnh so với cùng kỳ năm trước 
tăng. Sau mùa khách châu Âu du lịch kết 
hợp trú đông, lượng khách quốc tế vẫn còn 
ở mức khá so với năm trước; khách Nga và 
Trung Quốc chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu 
khách quốc tế.  

Nguyên Vũ / Văn hóa.- 2016.- Số 2801 
(ngày 24 tháng 6).- Tr. 6 

__________________________________ 

SỨC HÚT PHÚ QUÝ 

rước đây, muốn đến đảo Phú Quý 
(Bình Thuận), du khách phải đi trên 
những con tàu nhỏ, mất khá nhiều 

thời gian. Nhưng nay chỉ sau chừng 4 giờ 
“cưỡi sóng” huyện đảo Phú Quý đã hiện ra 
trước mắt với cảnh tàu thuyền tấp nập và 
một lịch trình hấp dẫn chờ đón. 

 

Một góc đảo Phú Qúy. 

Đổi thay từng ngày 

Phương tiện đi lại giữa đất liền và đảo 
Phú Quý dần được cải thiện với việc ra đời 
của những chiếc tàu hiện đại, và có tốc độ 
cao. Nhờ vậy, du khách đến với Phú Quý 
ngày một đông 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. 
Trên chuyến tàu ra đảo, anh chủ tàu Hưng 
Phát khoe, chỉ riêng dịp lễ 30-4 vừa qua đã 
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 và nhiều dự án phát triển du lịch đã và 
đang được đầu tư tại huyện đảo này.  

Chúng tôi chọn lưu trú tại nhà nghỉ 
Minh Tâm trên đảo và thuê xe máy dạo 
quanh đảo. Đúng là kỳ nghỉ hè năm nay, du 
khách bắt đầu tìm đến Phú Quý nhiều hơn, 
đặc biệt là du khách nước ngoài. Trên 
đường đi, chúng tôi gặp nhiều du khách 
nước ngoài mang vác dụng cụ lướt ván 
diều, lướt ván buồm. 

Những hình ảnh này không còn xa lạ 
với người dân nơi đây nữa. Chị Hồ Thị Thu, 
chủ nhà nghỉ Minh Tâm cho biết: Họ ở lại 
đảo dài nhất 1 tháng và ít nhất khoảng 4 
ngày, hầu như ngày nào họ cũng bị biển 
Phú Quý cuốn hút vào cuộc chơi của những 
con sóng. 

Tính từ đầu năm 2016 đến nay, nhà 
nghỉ của chị Thu đã đón hơn 30 khách quốc 
tế đến từ 10 nước lên đảo chơi các trò lướt 
ván buồm, ván thuyền. Họ tập trung thành 
nhóm chạy xe máy ra bãi biển thôn Tân Hải, 
hay qua bãi biển thôn Phú Long để lướt 
sóng. Đông nhất là khách đến từ Australia, 
Anh, Đức… 

Cùng với đó, người dân nơi đây cũng 
đổi thay cách thức làm du lịch. Như tại 
những lồng bè nuôi hải sản trên biển thuộc 
phạm vi thôn Triều Dương, xã Tam Thanh. 
Nơi đây tập trung hơn 100 lồng bè, nuôi 
nhiều hải sản giá trị kinh tế cao. Thời gian 
gần đây, một số chủ lồng bè đã sẵn sàng 
đáp ứng các bữa ăn được chế biến từ hải 

T 

T 
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sản nuôi trong lồng bè, với mức giá vừa 
phải. 

Chỉ mất 5 - 7 phút sau khi lên thuyền 
nhỏ, chúng tôi đến được lồng bè của anh 
Long cách xa bờ khoảng vài trăm mét nước. 
 Anh cho biết: Mỗi tháng, những người nuôi 
cá lồng bè như anh đón từ 10 - 15 đoàn 
khách,  dịp nghỉ lễ thì đông hơn… 

Một lồng bè có sức chứa khoảng 12 
người. Đa số khách đều muốn thưởng thức 
nhiều loại hải sản, mỗi thứ một ít nên mỗi 
lồng bè đều  cố gắng nuôi nhiều thứ, từ cua 
mặt trăng, cua mặt quỷ, cua huỳnh đế đến 
cá mú, cá chình…Thưởng thức hải sản 
sạch, tươi rói ngay trên biển đó là ấn tượng 
khó quên khi đến với Phú Quý. 

Từ Hà Nội và TP HCM bạn có thể đi 
tàu, máy bay hoặc xe khách tới thành phố 
Phan Thiết. Sau đó từ cảng Phan Thiết bắt 
tàu ra đảo Phú Quý. Bạn có thể chọn tàu 
cao tốc hoặc tàu chậm để ra đảo với thời 
gian chạy tương ứng là 3,5 giờ và 8 giờ. 
Tàu khởi hành hàng ngày đi Phú Quý 
nhưng vào mùa biển động thì lịch trình sẽ 
thay đổi tùy theo thời tiết và thủy triều. Do 
đó bạn nên gọi điện hỏi thông tin chính xác 
và đặt vé trước chuyến đi.   

Trải nghiệm phong phú 

Chúng tôi bắt đầu hành trình khám 
phá Phú Quý từ chợ cá Long Hải. Đây là 
khu chợ cá nhộn nhịp, tấp nập nhất. Chợ có 
nhiều đoàn thuyền đánh bắt cá trên biển ra 
vào thường xuyên, cung cấp một lượng lớn 
hải sản cho thị trường. 

Đến đây, khách du lịch được nhìn thấy 
những loại hải sản lạ mắt, một số loại ốc có 
kích thước lớn và rất nặng. Hải sản ở chợ 
Long Hải đa dạng, phong phú và đặc biệt là 
rất rẻ so với những khu du lịch biển đảo 
khác. 

Tiếp đó chúng tôi thuê thuyền để tới 
hòn Đen, hòn giữa, hòn Trứng, hòn Đỏ, hòn 
Tranh để tìm hiểu thêm về những làng nghề 
nuôi tôm, nuôi hải sản truyền thống của ngư 
dân. Có lẽ, bên cạnh đảo Phú Quý, dạo một 
vòng quanh các đảo lớn nhỏ, bạn mới cảm 
nhận hết được vẻ đẹp hoang sơ mà thiên 
nhiên đã dành tặng cho các hòn đảo nơi 
này.  

Tới đây, du khách đừng bỏ qua một số 
điểm tham quan khác: núi Cao Cát, núi 

Cấm, hải đăng trên núi Cấm, chùa Linh 
Bửu, chùa Linh Quang, chùa Linh Sơn, hệ 
thống 3 quạt phong điện trên đảo, các làng 
chài Ngũ Phong, Long Hải, Đông Hải, Tam 
Thanh … 

 

Tàu chở hàng ra đảo Phú Quý. 

Đặc biệt đến Phú Quý bạn còn được 
đắm chìm trong ánh hoàng hôn ở một số 
địa điểm như bờ kè Ngũ Phụng, dinh thầy 
Nại, vịnh Triều Dương và đỉnh núi của chùa 
Linh Sơn- đây là nơi được nhiều du khách 
thích nhất bởi nó có vị trí cao, du khách sẽ 
dễ dàng nhìn ngắm được khung cảnh ở một 
góc độ rộng lớn hơn và lộng lẫy hơn. Muốn 
ngắm bình minh thì có thể đến mũi Doi Mộ 
Thầy. 

Còn tắm biển thì trên cả tuyệt vời, ở 
Phú Quý các bãi tắm đẹp, hoang sơ và khá 
yên tĩnh.  Đa số du khách đều là du lịch bụi 
và trải đều về thời gian nên đảo Phú Qúy ít 
xảy ra trạng thái đông đúc khách chen lấn. 
Khách du lịch có thể ngâm mình hàng giờ 
đồng hồ dưới biển, hoặc dạo trên bãi cát, 
tắm nắng hoặc vui đùa cả ngày. 

Có thể ăn sáng trong nhà dân xóm 
chài Tam Thanh, Long Hải, Đông Hải, Ngũ 
Phụng. Buổi trưa đi ra cảng mua hải sản và 
nhờ người dân chế biến, vừa ngon lại vừa 
rẻ. Chiều tối nên nhâm nhi cà phê, tận 
hưởng chút không khi mát lành của biển 
đảo. 

Tối đến, du khách có thể tổ chức đốt 
lửa trại, dạo biển hoặc câu mực, câu tôm. 
Đảo Phú Quý tuy còn khá hoang sơ, nhưng 
các dịch vụ cần thiết như ăn uống rất chu 
đáo. Điều đặc biệt là người dân nơi đây cho 
chúng tôi cảm giác kỳ nghỉ như một chuyến 
trở về quê hương.       

   Quốc Hưng / Đại đoàn kết.- 2016.- 
Số 164 (ngày 12 tháng 6).- Tr. 14 
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