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PHỐI HỢP ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG SÂN BAY 
PHAN THIẾT

rong sáng nay, đoàn công tác của 
Bộ Quốc phòng đã đến khảo sát 
thực tế khu đất nằm trong dự án xây 

dựng sân bay Phan Thiết ở xã Thiện 
Nghiệp. 

Hôm nay (22/7), Đoàn công tác của 
Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Võ Văn 
Tuấn – Phó Tổng Tham mưu Trưởng dẫn 
đầu đã đến làm việc với tỉnh Bình Thuận 
về tình hình triển khai thực hiện dự án đầu 
tư xây dựng sân bay Phan Thiết. 

 

Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng Tham 
mưu trưởng QĐNDVN trao đổi với lãnh đạo tỉnh 
Bình Thuận tại khu vực xây dựng sân bay Phan 
Thiết 

Trong sáng nay, đoàn công tác của 
Bộ Quốc phòng đã đến khảo sát thực tế 
khu đất nằm trong dự án xây dựng sân 
bay Phan Thiết ở xã Thiện Nghiệp. Dự án 
có tổng diện tích 542 ha, trong đó: Khu 
Quân sự 150 ha; Khu Dân dụng 144,6 ha; 
Khu dùng chung 247,4 ha. Mặc dù được 
khởi công từ đầu năm 2015, nhưng đến 
nay, dự án vẫn còn trong giai đoạn đền bù 
giải tỏa. 

Tại cuộc họp giữa các bên liên quan, 
ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết trong 
tổng diện tích đất phải thu hồi, đến nay đã 
giải tỏa được gần 387ha. 155ha còn lại 
đang được tỉnh tích cực triển khai. Tỉnh 

Bình Thuận cam kết sẽ hoàn thành xong 
việc giải phóng mặt bằng trước ngày 15/8. 

Đối với hạng mục hàng không dân 
dụng, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận 
đã phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu khả thi, 
ký kết thỏa thuận đầu tư và cấp giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư dự án cho 
Công ty Cổ phần Rạng Đông. Hạng mục 
hàng không dân dụng sẽ triển khai thi 
công trong tháng 9 tới. 

 Tổng Công ty 319 dự kiến sẽ là chủ 
đầu tư liên danh Bộ Quốc phòng thực 
hiện hạng mục quân sự. Thượng tướng 
Võ Văn Tuấn cho biết, các cơ quan chức 
năng đang tích cực chuẩn bị để chậm 
nhất đến tháng 10 tới, các bên có thể triển 
khai thi công đồng thời hạng mục quân sự 
và dân sự.  

Vấn đề được quan tâm nhất chính là 
việc nâng cấp thiết kế sân bay từ cấp 4C 
lên cấp 4E nhằm đáp ứng nhu cầu phát 
triển của tỉnh Bình Thuận. Để nâng cấp 
lên 4E thì tổng mức đầu tư xây dựng phải 
tăng thêm 160 tỷ đồng.  

Qua xem xét, Thượng tướng Võ Văn 
Tuấn, Phó Tổng Tham mưu Trưởng Quân 
đội Nhân dân Việt Nam nói: “Nhất quán, 
chúng tôi chỉ có nguồn mà chúng ta đã có 
báo cáo rồi 5.500 tỷ. Dù có dự phòng, 
chúng tôi cũng không được động vào một 
xu về chuyện này. Thế thì, phương án 
như thế nào thì tỉnh cần tính toán. Anh 
Đông làm, thì anh Đông cứ làm. Còn nếu 
giao cho nhà đầu tư bên này, thì các anh 
dùng một BT nào đấy. Nhưng cái này tỉnh 
phải chịu trách nhiệm”./. 

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2016 
(ngày 22 tháng 7) 

I. CHÍNH TRỊ – KINH TẾ 

T 
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CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH THUẬN:  

NHIỀU HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC CHĂM LO CHO NGƯỜI 
LAO ĐỘNG 

ua 5 năm triển khai thực hiện công 
tác chăm lo đời sống cho người lao 
động, các cấp Công đoàn tỉnh Bình 

Thuận đã tích cực tham mưu với các cấp 
ủy đảng, phối hợp với chính quyền, chủ 
động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển 
khai nhiều nội dung trọng tâm thiết thực. 

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Phối – Tỉnh ủy viên, 
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao tiền hỗ trợ xây nhà mái 
ấm công đoàn cho công nhân lao động có 
hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.  

Kết quả sơ kết 5 năm triển khai thực 
hiện “Tháng công nhân” cho thấy,  bằng 
sự nỗ lực của các cấp công đoàn cùng với 
sự phối hợp của các cấp, ngành, địa 
phương, các cấp công đoàn đã tổ chức 
nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho 
người lao động. Cụ thể  như: thăm hỏi và 
tặng 1.944 suất quà cho công nhân, lao 
động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh 
nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn 
lao động với tổng trị giá là 791.580.000 
đồng; trao 17 căn nhà “Mái ấm công 
đoàn” cho công nhân, lao động có hoàn 
cảnh khó khăn về nhà ở với tổng trị giá là 
415.000.000 đồng; trao 120 suất học bổng 
cho các cháu học sinh là con công nhân 
lao động nghèo với tổng số tiền là 
59.500.000 đồng. Ngoài ra, từ các nguồn 
vận động, hỗ trợ như: Công đoàn Giáo 
dục Việt Nam hỗ trợ kinh phí 500.000.000 
đồng cùng với quyết định hỗ trợ từ nguồn 
ngân sách của LĐLĐ tỉnh 300.000.000 
đồng đã xây dựng  nhà công vụ cho 

Trường THCS Sơn Lâm; Quỹ Tấm lòng 
vàng Báo Lao động hỗ trợ 369.000.000 
đồng để xây dựng nhà công vụ cho 
Trường tiểu học Suối Kiết, huyện Tánh 
Linh, tỉnh Bình Thuận, giải quyết chỗ ở 
cho gần 60 giáo viên đang công tác ở 
miền núi và vùng sâu; Quỹ Tấm lòng vàng 
Báo Lao động trao tặng 2.300 áo thun cho 
công nhân lao động ở một số doanh 
nghiệp; Chương trình Phúc lợi iCare trao 
tặng 30 phần quà... 

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Phối – Tỉnh ủy viên, 
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại buổi lễ bế 
giảng. 

Trong 5 năm thực hiện “Tháng công 
nhân”, các cấp công đoàn cũng phối hợp 
với chuyên môn cùng cấp và chủ doanh 
nghiệp tổ chức 318 cuộc đối thoại tại nơi 
làm việc cho 30.107 lượt cán bộ, đoàn 
viên, công nhân, viên chức, lao động. Qua 
đó, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, 
những vấn đề bức xúc trong dư luận, kịp 
thời tham gia với các cơ quan chức năng 
nhằm tháo gỡ khó khăn, ổn định tư tưởng 
trong công nhân lao động, góp phần xây 
dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, 
tiến bộ trong doanh nghiệp.   

Trong 5 năm qua, các cấp công 
đoàn đăng ký, thực hiện 538 công trình, 
sản phẩm chào mừng “Tháng công nhân” 
trị giá 2.503.820.000 đồng. 

Hoàng Sinh / Lao động.- 2016.- Số 173 
(ngày 27 tháng 7).- Tr. 5

Q 
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LĐLĐ THÀNH PHỐ PHAN THIẾT - BÌNH THUẬN:  

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THÀNH LẬP CĐCS CTY TNHH CÀ TY 

hực hiện Kế hoạch “Năm phát triển 
đoàn viên” của LĐLĐ tỉnh, chiều 
ngày 13.7.2016 tại Công ty TNHH 

Cà Ty, Ban vận động thành lập CĐCS 
Công ty tổ chức Hội nghị thành lập Công 
đoàn cơ sở theo phương thức mới quy 
định tại Điều 17 Điều lệ Công đoàn Việt 
Nam khóa XI. 

 

Ban Chấp hành CĐCS Công ty TNHH Cà Ty ra 
mắt tại Hội nghị  

 Ban Vận động đã tiến hành phát tài 
liệu tuyên truyền về Điều lệ Công đoàn 
Việt Nam, Luật Công đoàn cho người lao 
động trong công ty, đồng thời, LĐLĐ 
thành phố trực tiếp giải thích làm rõ một 

số nội dung theo yêu cầu của người lao 
động trong công ty.  

Sau khi tìm hiểu về tổ chức Công 
đoàn, về quyền lợi và nghĩa vụ của người 
lao động khi gia nhập tổ chức Công đoàn, 
đã có 40 người lao động trong công ty viết 
đơn tự nguyện xin gia nhập tổ chức Công 
đoàn.  

Tại Hội nghị thành lập CĐCS, Ban 
vận động đã báo cáo quá trình vận động, 
tuyên truyền người lao động gia nhập tổ 
chức công đoàn và tuyên bố thành lập 
công đoàn cơ sở Công ty TNHH Cà Ty 
với tổng số 40 đoàn viên. 

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở 
Cty TNHH Cà Ty hứa sẽ tăng cường đoàn 
kết nội bộ, phát huy tốt vai trò là một tổ 
chức chính trị - xã hội của giai cấp công 
nhân và người lao động cùng với ban lãnh 
đạo công ty chăm lo và bảo vệ tốt quyền 
và lợi ích hợp pháp, chính đáng, đảm bảo 
nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của 
người lao động trong công ty, để người 
lao động luôn tin tưởng vào tổ chức công 
đoàn... 

Văn Lâm // http://laodong.com.vn.- 2016 
(ngày 14 tháng 7) 

__________________________________ 

RA MẮT ĐỘI THANH NIÊN XUNG KÍCH LÀM SẠCH BỜ BIỂN 
MŨI NÉ 

 

hiều 24/7, được sự nhất trí của Ban 
Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Thuận, 
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh đã tổ chức lễ ra quân đồng loạt triển 
khai Ngày chủ nhật xanh và Chiến dịch: 
Hãy làm sạch biển năm 2016 tại TP. Phan 
Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn 
Anh Tuấn - Bí thư Ban Chấp hành Trung 
ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho rằng, 
 phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ 
môi trường đã trở thành yêu cầu sống còn 

T 

C 
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với mọi quốc gia. Đặc biệt, thời gian qua, 
tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn ở 
các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Tây 
Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ, 
trong đó có Bình Thuận, đã ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống 
sinh hoạt của người dân. 

  

Theo ông Tuấn, nhận thức tầm quan 
trọng bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi 
khí hậu, Trung ương Đoàn tổ chức và chỉ 
đạo các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh 
niên tham gia làm sạch môi trường biển 
bằng những phần việc cụ thể như dọn vệ 
sinh, xóa điểm đen rác thải, bóc xóa biển 
quảng cáo, trồng cây xanh, thu gom xử lý 
rác khu vực bờ biển... 

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh 
đoàn Bình Thuận đã chính thức ra mắt 
của Đội Thanh niên xung kích làm sạch 
bờ biển phường Mũi Né với 30 đoàn viên, 
thanh niên. Ngay sau đó, đội xung kích đã 
tiến hành thu gom, xử lý rác thải, làm sạch 
2 km bờ biển tại khu phố 2, phường Mũi 
Né. Đồng thời, các đoàn viên, thanh niên 
cũng đồng loạt ra quân dọn vệ sinh môi 
trường tại các đài tưởng niệm, nghĩa trang 
liệt sỹ, thu gom xử lý rác, phát quang bụi 
rậm trên địa bàn tỉnh. 

Cũng tại buổi lễ, nhằm thể hiện tinh 
thần tương thân, tương ái và trách nhiệm 
của tuổi trẻ đối với xã hội, Trung ương 
Đoàn phối hợp với các đơn vị trao tặng 
500 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn 
đồng, cho các gia đình chính sách, gia 
đình có hoàn cảnh khó khăn, ngư dân 
bám biển. 

Quốc Ngọc // 
http://www.tienphong.vn.- 2016  

(ngày 24 tháng 7) 

Cùng đưa tin: Văn hóa số 2815;  
//http://congly.com.vn 

__________________________________ 

BĐBP BÌNH THUẬN HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH  

“HÃY LÀM SẠCH BIỂN” 

gày 2-7, 100 cán bộ, chiến sỹ Tiểu 
đoàn Huấn luyện - Cơ động và 
Đồn BP Phước Lộc, BĐBP Bình 

Thuận phối hợp với Thị đoàn La Gi tổ 
chức ra quân thu gom rác thải tại phường 
Bình Tân, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận. 

 

Chiến sỹ mới Tiểu đoàn Huấn luyện 
- Cơ động thu gom rác tại bãi biển khu 
phố 11, phường Bình Tân. Ảnh: Đình Phú 

Đây là hoạt động hưởng ứng chiến 
dịch “Hãy làm sạch biển”, góp phần nâng 
cao nhận thức, trách nhiệm cho mọi cán 
bộ, chiến sỹ, đoàn viên và quần chúng 
nhân dân địa phương trong việc giữ gìn 
vệ sinh môi trường, nhất là đối với môi 
trường biển. 

Sau gần 3 giờ, các lực lượng đã thu 
gom được hơn 2 tấn rác thải các loại, làm 
sạch 2km bờ biển khu phố 9 và 11 của 
phường Bình Tân. 

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

(ngày 2 tháng 7) 

N 
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BĐBP BÌNH THUẬN KẾT NGHĨA VỚI XÃ VÙNG ĐỒNG BÀO 
DÂN TỘC THIỂU SỐ 

gày 28-7, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh 
Bình Thuận và UBND xã Sông Lũy, 
huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 

tổ chức Lễ kết nghĩa. Tham dự có lãnh 
đạo Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận, 
Thường vụ Huyện ủy, UBND và các ban, 
ngành, đoàn thể huyện Bắc Bình, cùng 
lãnh đạo 2 đơn vị kết nghĩa. 

 

Đồng chí Mai Sên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh 
Bình Thuận phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đình Phú 

Tại buổi lễ, hai bên đã thống nhất 
một số nội dung, chương trình hoạt động 
sẽ được triển khai sau khi kết nghĩa. 
Trước hết, trong giai đoạn 2016-2020 sẽ 
ưu tiên tổ chức một số nội dung trọng tâm 
như: Phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận 
động nhân dân thực hiện các chủ trương, 
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước, nhất là chính sách dân tộc của 
Đảng. Tích cực tham gia phong trào phát 
triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng - 
an ninh của địa phương; kiên quyết đấu 
tranh làm thất bại âm mưu chia rẽ khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù 
địch; xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị 
đoan, truyền đạo trái phép, phát huy các 
giá trị truyền thống của đồng bào các dân 
tộc… 

Định kỳ, BĐBP tỉnh sẽ tổ chức các 
hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa, 
khám bệnh, cấp thuốc cho các đối tượng 
chính sách, người nghèo…Đồng thời, sẽ 
trích một phần kinh phí từ sự đóng góp, 
tiết kiệm chi tiêu của cán bộ, chiến sỹ đơn 

vị để hỗ trợ, tham gia phong trào xây 
dựng nông thôn mới tại địa phương, tạo 
sự gắn bó mật thiết giữa cán bộ, chiến sỹ 
BĐBP tỉnh với cấp ủy, chính quyền và 
nhân dân địa phương. 

 

Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và 
UBND xã Sông Lũy ký kết chương trình hành 
động của 2 đơn vị. Ảnh: Đình Phú 

Tại buổi lễ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã 
trao tặng UBND xã 1 bộ máy vi tính và 
912 bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 8 
cho các em học sinh nghèo trong xã. 

Lễ kết nghĩa giữa hai đơn vị nhằm 
tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân 
dân; phát huy vai trò, trách nhiệm của lực 
lượng BĐBP trong tham gia xây dựng 
phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố 
quốc phòng - an ninh ở vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số; góp phần xây dựng địa 
phương ngày càng vững mạnh. 

Sông Lũy là 1 trong 9 xã dân tộc 
thiểu số thuần nông của huyện Bắc Bình, 
tỉnh Bình Thuận. Trên địa bàn xã hiện có 
7 dân tộc anh em sinh sống với 1.987 
hộ/8.674 nhân khẩu; trong đó, đồng bào 
dân tộc thiểu số chiếm tỉ lệ trên 51%. Đại 
bộ phận người dân chủ yếu sinh sống 
bằng nghề nông và chăn nuôi nên đời 
sống còn gặp nhiều khó khăn. 

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

(ngày 30 tháng 7) 

N 
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CHỦ TỊCH BÌNH THUẬN:  

KHUYẾN KHÍCH DỰ ÁN TẠO ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN 

ộng đồng doanh nghiệp (DN) và 
nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận đang hoạt động thế nào, 

thưa ông?  

Đến nay, tỉnh có 4.590 DN đăng ký 
thành lập, với tổng vốn đăng ký hơn 
49.000 tỷ đồng. Khu vực DN đóng góp 
vào nền kinh tế chiếm tỷ trọng hơn 
11,28%. 

Đặc biệt, 3.000 DN tư nhân đóng 
góp tới 11,05%. Trong số đó, 59,27% DN 
có lãi. Đây là những con số đáng mừng. 

 

Ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận  

Bình Thuận đã thu hút được 1.199 
dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 
181.608 tỷ đồng, trong đó, đã có 808 dự 
án đã đi vào hoạt động, với tổng vốn đầu 
tư 114.732 tỷ đồng. 

Bình Thuận sẽ có bước đi gì tiếp 
theo để cải thiện môi trường kinh doanh? 

Chúng tôi sẽ ban hành 2 chương 
trình hành động để thực hiện đồng bộ các 
giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 
cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, cải 
thiện môi trường đầu tư và nâng cao Chỉ 
số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). 

Theo đó, chúng tôi sẽ chuyển bộ 
máy hành chính từ quản lý sang phục vụ. 
Đó là căn cứ để tự soi mình, nỗ lực nâng 
cao chất lượng chỉ đạo, điều hành kinh tế. 
Đo lường sự hài lòng của người dân bắt 
đầu từ nguyên tắc chỉ đạo từ trên xuống 

dưới thay vì làm ngược quy trình như hiện 
nay. 

Tới đây, Bình Thuận sẽ tổ chức hội 
nghị gặp gỡ, đối thoại với cộng đồng DN 
để lắng nghe, tiếp thu và rà soát, bổ sung 
một loạt cơ chế, chính sách về thu hút đầu 
tư, kinh doanh nhằm tạo độ mở thông 
thoáng hơn nữa, phù hợp với Luật Đầu tư 
và Luật DN. 

Thưa ông, việc cải thiện môi trường 
kinh doanh của Bình Thuận hiện tập trung 
vào khâu đột phá nào? 

Đối với lĩnh vực đất đai, chúng tôi 
tiếp tục chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi 
trường đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 
Bên cạnh đó việc xử lý hồ sơ liên quan 
đến các công trình trọng điểm, dự án lớn 
và công tác bồi thường giải phóng mặt 
bằng phải được làm tốt hơn. 

Về tiếp cận thông tin, các sở, ngành 
phải công bố bộ thủ tục hành chính thuộc 
thẩm quyền. Các thông tin về quy hoạch, 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các 
dự án kêu gọi đầu tư và chính sách hỗ trợ 
của Nhà nước cho DN phải được công bố 
và cập nhật thường xuyên trên cổng thông 
tin điện tử. 

Đối với công tác cải cách thủ tục 
hành chính, UBND tỉnh Bình Thuận tiếp 
tục chỉ đạo thực hiện tốt cơ chế một cửa 
và một cửa liên thông; rà soát, cắt giảm 
tối đa các thủ tục hành chính không cần 
thiết, rút ngắn chi phí thời gian gia nhập 
thị trường và  thực hiện các quy định Nhà 
nước cho DN. 

Ông có gửi thống điệp gì tới cộng 
động DN, nhà đầu tư? 

Bình Thuận đang tập trung huy 
động, khai thác tối đa các nguồn lực, 
trong đó có nguồn vốn xã hội để đầu tư 
phát triển cơ sở kỹ thuật, hạ tầng thiết yếu 
như sân bay, cảng vận tải, giao thông đối 
ngoại, năng lượng, nguồn nhân lực chất 

C 
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lượng cao. Chúng tôi nỗ lực cải thiện tốt 
môi trường đầu tư để thu hút các tập đoàn 
kinh tế lớn, nhà đầu tư chiến lược đầu tư 
vào lĩnh vực du lịch, các khu công nghiệp, 
các dự án có hàm lượng công nghệ cao 
và các ngành, lĩnh vực lợi thế của tỉnh. 

Tuy nhiên, tỉnh sẽ chú trọng và 
khuyến khích dự án phát huy tiềm năng 

lợi thế, các dự án mang tính đột phá, tạo 
động lực cho sự phát triển. 

Với quan điểm “Doanh nghiệp là 
động lực phát triển kinh tế - xã hội”, chúng 
tôi cam kết đồng hành cùng DN. 

Ngọc Tuấn // http://baodautu.vn.- 2016 
(ngày 13 tháng 7) 

__________________________________ 

KHỐI THI ĐUA SỐ 9 SƠ KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA 6 THÁNG 
ĐẦU NĂM 2016 

hiều 30-6, tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh 
Bình Thuận, Khối thi đua số 9 tỉnh 
Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị sơ 

kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 
2016. 

 

Đại tá Dương Đình Hoàn, Chính ủy BĐBP tỉnh 
Bình Thuận phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đình 
Phú 

Khối thi đua số 9 tỉnh Bình Thuận có 
10 đơn vị gồm: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy 
Quân sự, Bộ Chỉ huy BĐBP, Sở Tư pháp, 
Thanh tra tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân 
tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục thi hành 
án dân sự, Trại giam Huy Khiêm và Trại 
giam Thủ Đức. 

Trong 6 tháng đầu năm, phong trào 
thi đua của các đơn vị trong khối luôn 
được quan tâm, tổ chức thường xuyên với 
nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Nội 
dung thi đua bám sát với nhiệm vụ trọng 
tâm của cơ quan, đơn vị; thu hút đông đảo 
cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên chức, 
người lao động tham gia. 

Các đơn vị đã có nhiều tập thể, cá 
nhân được các cấp khen thưởng. Quá 
trình thực hiện công tác thi đua khen 
thưởng luôn gắn với việc xây dựng đơn vị 

trong sạch, vững mạnh, gắn với việc thực 
hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh” để mỗi cán bộ, chiến sỹ 
công nhân viên chức, người lao động 
không ngừng nâng cao phẩm chất đạo 
đức cách mạng; nỗ lực phấn đấu hoàn 
thành tốt nhiệm vụ. 

Hoạt động của khối đã có nhiều 
bước đổi mới, cả về nội dung và hình 
thức. Đặc biệt, hưởng ứng phong trào 
“Chung sức, chung lòng xây dựng nông 
thôn mới”, Khối thi đua 9 đã hỗ trợ 70 triệu 
đồng cho nhân dân thôn Dốc Lăng, xã 
Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc làm 
đường giao thông nông thôn. 

Tại hội nghị, các đơn vị đã thảo luận 
và thống nhất những nội dung của phong 
trào thi đua 6 tháng cuối năm 2016, đó là: 
Tổ chức đợt thi đua thứ 2 với mục tiêu rút 
ngắn và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, 
kế hoạch của năm 2016; Tiếp tục đẩy 
mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh theo nội 
dung Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 
của Bộ Chính trị; Chỉ thị 27 và Chỉ thị 30 
của Tỉnh ủy Bình Thuận, phấn đấu không 
để đơn vị xảy ra tiêu cực, lãng phí, 100% 
cán bộ, công chức đơn vị không vi phạm 
kỷ luật. Tổ chức các hoạt động giao lưu 
văn nghệ, TDTT chào mừng các ngày lễ 
và tổ chức Tổng kết thi đua, đề nghị khen 
thưởng đối với các đơn vị hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ. 

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

(ngày 01 tháng 7) 

C 
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NHIỀU DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ VẪN CÒN GIẬM CHÂN TẠI CHỖ 

rong số 18 dự án điện gió đã đăng 
ký đầu tư, chỉ mới có 2 dự án hoàn 
thành và 2 dự án đang tiến hành thi 

công tại Bình Thuận. 

Chiều nay (8/7), tại huyện Tuy 
Phong, tỉnh Bình Thuận, Hiệp hội Điện gió 
Bình Thuận và Tổ chức Hợp tác Phát triển 
Đức (GIZ) đã tổ chức cuộc hội thảo Phát 
triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam tiềm 
năng – cơ hội và thách thức. 

 

Nhiều dự án điện gió vẫn còn giậm chân tại 
chỗ. (Ảnh minh họa: KT) 

Theo Hiệp hội Điện gió Bình Thuận, 
hiện nay tiềm năng điện gió ở Việt Nam 
rất lớn, riêng Bình Thuận chiếm 30% tiềm 
năng kỹ thuật của cả nước. Trong khi thế 
giới đang phát triển mạnh dạng năng 

lượng này; thì ở Việt Nam, nhiều dự án 
điện gió vẫn còn giậm chân tại chỗ.  

Riêng tại Bình Thuận, trong số 18 dự 
án điện gió đã đăng ký đầu tư, chỉ mới có 
2 dự án hoàn thành (Phong điện 1 Tuy 
Phong và Phú Quý) và 2 dự án đang tiến 
hành thi công (Phú Lạc và Thuận Nhiên 
Phong). 

Nguồn vốn đầu tư lớn, trong khi giá 
mua điện gió theo chính sách hỗ trợ của 
Chính Phủ (7,8 cent USD/kWh) là còn 
thấp, chưa khuyến khích các nhà đầu tư 
góp vốn vào các dự án này. 

Tại hội thảo, các đại biểu chia sẻ 
kinh nghiệm tìm kiếm đối tác đầu tư, cung 
cấp thiết bị phát triển dự án điện gió và 
năng lượng mặt trời. Các hãng CJR (Tây 
Ban Nha), Vetas (Đan Mạch)... đã chia sẻ 
kinh nghiệm phát triển các dự án năng 
lượng tái tạo trên thế giới.  

Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức 
(GIZ) thông tin đến các nhà đầu tư về tình 
hình hợp tác phát triển điện gió tại Việt 
Nam, kinh nghiệm từ các nước trong khu 
vực./.  

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2016 
(ngày 8 tháng 7) 

__________________________________ 

100 TẤN THANH LONG VIỆT ĐẦU TIÊN VÀO BIGC THÁI LAN 

ông ty Xuất nhập khẩu Cao Thành 
Phát (Bình Thuận) vừa ký hợp 
đồng với Tập đoàn TCC (Thái Lan) 

để đưa 100 tấn thanh long đầu tiên của 
Việt Nam sang Thái Lan bán tại hệ thống 
siêu thị Big C Thái Lan. 

Đây cũng là lô hàng trái cây đầu tiên 
của Việt Nam được Tập đoàn TCC phân 
phối trong hệ thống siêu thị này. 

“Để bảo đảm chất lượng nông sản 
xuất khẩu, chúng tôi hợp tác với nông dân 
sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và 
GlobalGAP; nhà máy đạt tiêu chuẩn về 
đóng gói của Mỹ.  

Ngoài ra, công ty còn có bộ phận 
kiểm định chất lượng thường xuyên khi 
làm việc với nông dân cũng như tại nhà 
máy để bảo đảm chất lượng sản phẩm tốt 
nhất”, ông Nguyễn Công Kính, Giám đốc 
điều hành Công ty Cao Thành Phát cho 
hay. 
Được biết, không chỉ dừng lại ở những 
đơn hàng thanh long đầu tiên, tương 
đương 100 tấn/tháng, Tập đoàn TCC 
đang đẩy mạnh kế hoạch tìm kiếm các 
mặt hàng nông sản là thế mạnh của Việt 
Nam, như khoai lang, vú sữa, bơ, chanh... 

Công Trí // http://baochinhphu.vn.- 2016 
(ngày 11 tháng 7) 

T 

C 
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TĂNG CƯỜNG XUẤT KHẨU THANH LONG SANG THÁI LAN 

ng Nguyễn Công Kính, Giám đốc 
Công ty Xuất nhập khẩu Cao 
Thành Phát (Bình Thuận), chiều 

12-7 cho biết công ty vừa ký hợp đồng 
dài hạn với Tập đoàn TCC (Thái Lan) 
để xuất khẩu trái thanh long sang 
nước này.  

 

Trong tháng 7-2016, công ty sẽ 
xuất 100 tấn thanh long tiêu chuẩn 
VietGAP đầu tiên cho TCC để tập 
đoàn này phân phối vào hệ thống siêu 
thị Big C Thái Lan với giá khoảng 
0,7USD/kg. “Để bảo đảm chất lượng 
trái thanh long xuất khẩu, công ty đã ký 
hợp tác với nông dân sản xuất theo 
tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP, 
đồng thời cử nhân viên kỹ thuật 
thường xuyên bám sát vườn rẫy của 
nông dân để kiểm định quả với tiêu 
chuẩn tốt nhất” - ông Kính cho hay. 

L.Trường  // http://nld.com.vn.- 2016  
(ngày 12 tháng 7) 

__________________________________ 

PHÁT TRIỂN THANH LONG THEO HƯỚNG BỀN VỮNG 

ình Thuận được coi là "thủ phủ" 
trồng thanh long của cả nước với 
tổng diện tích trên 26.000 ha, tập 

trung chủ yếu ở các huyện Hàm Thuận 
Nam, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình…, sản 
lượng hàng năm đạt trên 500.000 tấn 
(chiếm khoảng 80% của cả nước). 

 

Phát huy tiềm năng, thế mạnh của 
địa phương, Bình Thuận đang tích cực 
triển khai nhiều biện pháp, nhằm tìm 
hướng đi bền vững cho cây thanh long. 
Theo đó, tỉnh tăng cường quản lý diện 
tích trồng thanh long theo đúng quy 

hoạch; tiếp tục sản xuất thanh long an 
toàn theo chuẩn VietGap; hình thành 
chuỗi sản xuất, tiêu thụ thanh long; tổ 
chức lại lực lượng thu mua, gắn kết 
doanh nghiệp và nông dân… Đồng thời, 
tỉnh cũng chú trọng công tác khuyến 
nông, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật để 
nâng cao năng suất, hạ giá thành sản 
phẩm; tạo thêm nhiều sản phẩm mới 
như: thanh long sấy khô, nước ép thanh 
long… 

Hiện nay, thanh long Bình Thuận 
đã được xuất sang thị trường Mỹ, châu 
Âu… Các thị trường khó tính như Nhật 
Bản, Hàn Quốc cũng đã chấp nhận cho 
thanh long Bình Thuận nhập vào. Tuy 
nhiên, thị trường chủ yếu của thanh long 
Bình Thuận  vẫn là châu Á, trong đó 
Trung Quốc chiếm gần 70% thị phần. 

Nguyễn Thanh / Dân tộc và Miền núi.- 
2016.- Số tháng 6.- Tr. 6-7 

Ô 

B 
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BÌNH THUẬN KHẨN TRƯƠNG KHẮC PHỤC SỰ CỐ SỤT LÚN 
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 

gày 5/7, sau khi đến kiểm tra sạt lở 
Công trình cầu máng số 3 (thuộc 
Dự án hồ chứa nước Sông Dinh 3) 

trên địa bàn huyện Hàm Tân, tỉnh Bình 
Thuận, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ 
tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, đã 
chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương 
khắc phục sự cố, xử lý công trình một 
cách căn bản, toàn diện, chắc chắn, đảm 
bảo kỹ thuật theo đúng quy định pháp 
luật. 

 

Nhiều đoạn cầu máng bị sụp lún, hư hỏng 
nghiêm trọng. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN) 

Đồng thời, không để tình trạng sau 
khi khắc phục lại xảy ra sự cố tiếp theo; rà 
soát lại công trình từ khâu thiết kế đến thi 
công để tìm ra chính xác nguyên nhân 
gây ra sự cố sụt lún tại cầu máng số 3. 

Sau khi xác định được nguyên nhân 
cụ thể sẽ có hình thức xử lý nghiêm đối 
với các đơn vị liên quan. 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn Bình thuận, công trình cầu 
máng (mương dẫn nước nổi) số 3 trên 
kênh chính Tây, thuộc gói thầu 5B (Dự án 
hồ chức nước Sông Dinh 3). 

Cầu máng số 3 có chiều dài 304m, 
bắc ngang qua con suối thuộc thôn Đá 
Mài 2 (xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân), có 
giá trị thi công là 5,2 tỷ đồng. 

Công trình này được hoàn thành vào 
tháng 12/2014, được thử tải dẫn nước 
phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho huyện 
Hàm Tân và thị xã La Gi qua hai mùa 

mưa, lũ và vẫn ổn định theo hồ sơ thiết kế 
được duyệt. Toàn bộ công trình hiện đang 
được nhà thầu thi công hoàn thiện để 
nghiệm thu và bàn giao. 

Trong đêm 13 và sáng 14/6, trên địa 
bàn Hàm Tân xảy ra mưa lớn đã làm lún 
sụt, sập một phần hạng mục cầu máng số 
3 với chiều dài 120m, ước thiệt hại 
khoảng 2,1 tỷ đồng. 

Qua kiểm tra, ngành chức năng tỉnh 
Bình Thuận nhận định công trình cầu 
máng số 3 bị gãy sập, hư hỏng nghiêm 
trọng; 12 mố trụ đôi để chống đỡ cho cầu 
máng đã bị sụt lún, nhiều mố trụ đã bị vỡ 
nát, sắt thép bị lòi ra ngoài. 

Theo ông Nguyễn Hữu Phước, Phó 
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn Bình Thuận, nguyên nhân ban 
đầu được xác định là do yếu tố trời mưa 
lớn tạo ra lũ quét làm hư hỏng, lún sụp; 
mặt khác có phần liên quan đến nhà thầu 
thi công, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế. 

Sau khi sự việc xảy ra, Ủy ban Nhân 
dân tỉnh Bình Thuận đã có văn bản chỉ 
đạo các đơn vị liên quan khẩn cấp khắc 
phục ngay sự cố để sớm hoàn thành công 
trình, phát huy hiệu quả đầu tư, phục vụ 
kịp thời cấp nước cho sản xuất và sinh 
hoạt, không để lãng phí đầu tư công trình. 
Làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân 
có liên quan đến sự cố công trình. 

Đồng thời, rà soát, đánh giá toàn 
diện chất lượng (từ khâu thẩm định phê 
duyệt thiết kế, đấu thầu, thi công, nghiệm 
thu, thanh quyết toán, bàn giao) công trình 
hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm 
Tân đảm bảo theo quy định pháp luật và 
đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu 
bàn giao./. 

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

(ngày 5 tháng 7) 

N 
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BÌNH THUẬN: KHAI MẠC HỘI DIỄN NGHỆ THUẬT KHÔNG 
CHUYÊN NĂM 2016 

ối 22.7, tại thành phố Phan Thiết đã 
diễn ra Lễ khai mạc Hội diễn Nghệ 
thuật không chuyên tỉnh Bình Thuận 

lần thứ7 năm 2016. Đến dự có lãnh đạo 
địa phương và Sở Văn hoá, Thể thao Du 
lịch. 

  

Hội diễn Nghệ thuật không chuyên 
(NTKC) tỉnh Bình Thuận lần 7 năm 2016 
có sự tham gia của hơn 500 nghệ sĩ, diễn 
viên đến từ 14 Đoàn NTKC Tuy Phong, 
Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận 
Nam, Hàm Tân, Tánh Linh, Đức Linh, Phú 

Quý, thị xã La Gi, thành phố Phan Thiết, 
Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Điện lực  
Bình Thuận và Bệnh viện An Phước. 

Ngay sau các nghi thức khai mạc là 
phần thi của Đoàn NTKC thành phố Phan 
Thiết với chủ đề “Tự hào - Khát vọng” 
gồm các tiết mục: Hát múa Ta tự hào đi 
lên ôi Việt Nam, Tổ quốc tôi chưa đẹp thế 
bao giờ; múa Sức sống; Tam ca Linh 
thiêng Việt Nam; Kịch ngắn Tình yêu lính 
đảo.  

Hội thi kéo dài đến hết ngày 24.7. Lễ 
công diễn các tiết mục xuất sắc, tổng kết 
trao giải diễn ra vào lúc 19 giờ30 tối 24.7 
tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (đường Hải 
Thượng Lãn Ông, TP. Phan Thiết) và 
được truyền hình trực tiếp trên sóng BTV - 
Truyền hình Bình Thuận. 

Nguyên Vũ / Văn hóa.- 2016.- Số 2814 
(ngày 25 tháng 7).- Tr. 8 

__________________________________ 

ĐỘC ĐÁO LỄ HỘI CẦU NGƯ ĐÌNH – VẠN PHƯỚC LỘC 

 

Lễ hội diễn ra hằng năm 

ình và Vạn Phước Lộc (cửa biển 
La Gi, P.Phước Lộc, Thị xã La Gi) 
được hình thành từ cuối thế kỷ 19. 

Lúc mới tạo lập, Đình và Vạn nằm riêng 

biệt. Trong kháng chiến chống Pháp, thực 
hiện phong trào tiêu thổ kháng chiến, 
người dân tiêu hủy Đình và Vạn cũ. 

 

Đây là một lễ hội đặc trưng của người dân 
vùng biển 

II. GIÁO DỤC – VĂN HÓA 

T 

Đ 
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Sau năm 1954, nhân dân Phước Lộc 
di dời một số bộ gỗ cũ và đồ tế tự còn sót 
lại về vị trí hiện nay để lập ngôi Đình - Vạn 
mới, thờ Tiền hiền, Thành hoàng Bổn 
cảnh, Ông Nam Hải. 

Sau nhiều lần trùng tu, Đình - Vạn 
Phước Lộc có quần thể kiến trúc đình – 
vạn đến nay mang dáng dấp ổn định với 
giá trị kiến trúc độc đáo. Năm 2012, Bộ 
VHTTDL công nhận Đình - Vạn Phước 
Lộc là di tích kiến trúc - nghệ thuật cấp 
Quốc gia. 

Hàng năm, vào ngày Rằm tháng 6 
ÂL, Ban Lễ Tế Đình – Vạn Phước Lộc tổ 
chức Lễ Cầu ngư Nam Hải trong 3 ngày 
(15 – 17/6 ÂL). Đây là lễ hội mang tính 

chất tín ngưỡng và tập quán dân gian 
vùng biển, là hoạt động văn hóa mang nét 
truyền thống đặc trưng của ngư dân, thể 
hiện tấm lòng tri ân đối với biển cả. 

 

Sáng ngày 18-7 (15-6 ÂL), hàng 
ngàn du khách và người dân La Gi tề tựu 
về Đình - Vạn tham dự lễ Cầu ngư với đầy 
đủ nghi thức trang trọng, đặc sắc. 

Trong 3 ngày diễn ra lễ hội, Ban tổ 
chức có mời Đoàn Tuồng cổ tỉnh Bình 
Định vào diễn các tuồng hát bội cho người 
dân đến xem miễn phí. 

Lê Long // http://congan.com.vn.- 2016 
(ngày 19 tháng 7) 

__________________________________ 

CƠ HỘI ĐƯỢC HỌC CẢ NGÀY CỦA HỌC SINH VÙNG KHÓ 

iệc tổ chức dạy học cả ngày đã 
được triển khai tại Bình Thuận từ 
rất sớm (năm học 1995 - 1996) 

nhưng hầu hết là ở các trường vùng 
thuận lợi. 

 

Chỉ khi được tham gia Chương 
trình đảm bảo chất lượng GD trường 
học, Bộ GD&ĐT (SEQAP), cơ hội được 
học cả ngày mới tới được các HS vùng 
khó nơi đây. 

Giải pháp “phủ sóng” trường 
dạy học cả ngày 

Theo ông Huỳnh Văn Hiếu - 
Trưởng phòng GD Tiểu học (Sở GD&ĐT 
Bình Thuận), việc được tham gia 
SEQAP là điều kiện không thể thuận lợi 

hơn giúp Bình Thuận tiến tới tổ chức 
dạy học cả ngày ở các địa bàn khó khăn 
mà suốt hơn 10 năm qua chưa thực 
hiện được. 

“Nắm bắt được cơ hội này, chúng 
tôi đã nhanh chóng rà soát các trường 
đáp ứng được các tiêu chí của chương 
trình, gửi về các Phòng GD&ĐT để điều 
chỉnh, bổ sung. Sau đó, tổ chức hội nghị 
các Trưởng phòng GD&ĐT để chốt danh 
sách cuối cùng gửi về Ban Quản lí 
Chương trình Trung ương. Danh sách 
này không thay đổi trong suốt thời gian 
triển khai. 

Theo qui định, việc thành lập Ban 
Quản lí Chương trình ở địa phương chỉ 
thực hiện ở cấp huyện. Tuy nhiên, do 
Chương trình thực hiện trong nhiều 
năm, nội dung liên quan nhiều đến xét 
duyệt, phân bổ kinh phí do Trung ương 
cấp về hàng năm; xác định nguồn vốn 
đầu tư, vốn đối ứng địa phương… nên 
cần phải có người theo dõi ở các bộ 
phận khác nhau. Vì thế Sở GD&ĐT đã 
tham mưu UBND tỉnh ra Quyết định 
thành lập Ban Quản lí Chương trình cấp 
tỉnh bao gồm Sở GD&ĐT, Sở Tài chính, 
Sở Kế hoạch và Đầu tư là thành viên để 

V 
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họp bàn thống nhất chủ trương trước khi 
trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí, ban 
hành các văn bản chỉ đạo thực hiện 
chương trình trong toàn tỉnh” – ông 
Huỳnh Văn Hiếu chia sẻ. 

Thực tế đã chứng minh, đề xuất 
của Sở GD&ĐT về thành lập Ban Quản 
lí Chương trình cấp tỉnh là đúng đắn, đã 
tạo điều kiện thuận lợi trong việc chỉ đạo 
thực hiện, đảm bảo các qui định của 
Chương trình SEQAP. 

Trong quá trình triển khai, có không 
ít khó khăn, đòi hỏi sự vào cuộc quyết 
liệt và cách làm sáng tạo của Sở 
GD&ĐT. Trưởng phòng Huỳnh Văn Hiếu 
đưa ví dụ: Việc chương trình qui định 
mỗi năm triển khai một số trường tương 
ứng với số trường xây dựng cơ sở vật 
chất bổ sung đảm bảo điều kiện tỉ lệ 
phòng học/lớp năm trước đó, là bước đi 
phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và 
đội ngũ giáo viên của địa phương. 

Tuy nhiên, việc phê duyệt kế hoạch 
đấu thầu chậm nên đến thời điểm thực 
hiện, một số trường chưa đảm bảo điều 
kiện phòng học/lớp (do chưa xây dựng 
xong). Vì thế, trước ngày khai giảng 
năm học mới, Sở GD&ĐT Bình Thuận 
cùng với Phòng GD&ĐT phải về làm 
việc tại từng trường, giải quyết cụ thể 
từng trường hợp: Sắp xếp lại phòng 
chức năng để tăng thêm phòng học; 
dựng tạm phòng học; mượn trụ sở thôn, 
nhà dân để làm phòng học; điều chuyển 
HS học tạm trường gần đó… để đảm 
bảo toàn bộ HS (điểm chính và điểm lẻ) 
được học cả ngày theo phương án T30 
ngay từ đầu năm học. 

Ngoài việc xây dựng cơ sở vật chất 
các trường học bằng nguồn vốn 
SEQAP, tỉnh và các huyện, thị xã tham 
gia SEQAP đã huy động các nguồn lực 
kinh phí tại địa phương xây dựng được 
101 phòng học cho 14 trường tham gia 
SEQAP, kinh phí huy động khoảng 48 tỉ 
đồng. Đặc biệt, việc giải quyết tỉ lệ giáo 
viên/lớp liên quan đến việc trả tiền thừa 
giờ cho giáo viên tốn rất nhiều công sức 

và thời gian do việc qui định tỉ lệ giáo 
viên/lớp không phù hợp với thực tế.  

Đối với trường dạy học cả ngày 
theo phương án T30, tỉ lệ giáo viên/lớp 
do chương trình qui định là 1,30 giáo 
viên/lớp nhưng thực tế phải là 1,50 giáo 
viên/lớp. Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ và Sở 
Tài chính đã thống nhất giải quyết bố trí 
đủ 1,50 giáo viên/lớp cho các trường 
này; nếu không bố trí đủ 1,50 giáo 
viên/lớp thì phải bố trí đủ kinh phí hoạt 
động cho 1,50 giáo viên/lớp (đảm bảo 
đủ kinh phí thanh toán tiền thừa giờ do 
thiếu giáo viên). 

Đối với trường dạy học cả ngày 
theo phương án T35, tỉ lệ giáo viên/lớp 
do Chương trình và Thông tư liên Bộ 
GD&ĐT và Bộ Nội vụ qui định là 1,50 
giáo viên/lớp nhưng thực tế phải là 1,70 
giáo viên/lớp (thiếu 0,20 giáo viên/lớp). 
Sở GD&ĐT phối hợp Sở Tài chính tham 
mưu HĐND và UBND tỉnh thống nhất 
thu thêm tiền của HS để thanh toán tiền 
thừa giờ cho 0,20 giáo viên/lớp bị thiếu 
(ngân sách đảm bảo kinh phí cho tỉ lệ 
1,50 giáo viên/lớp).  

Việc qui định này được áp dụng 
thống nhất trong toàn tỉnh nên một số 
địa bàn khó khăn (trong đó có 16 trường 
T35 của SEQAP) không thể thu được 
tiền của HS, phải lấy kinh phí chi khác 
của trường để chi, chỉ đảm bảo được 
khoảng 30 - 40% qui định về chi trả tiền 
thừa giờ cho giáo viên – ông Huỳnh Văn 
Hiếu chia sẻ. 

Để hiệu quả SEQAP tiếp tục lan 
tỏa 

Hiệu quả triển khai mô hình dạy 
học cả ngày cho 50 trường tiểu học tại 
Bình Thuận là điều dễ nhận thấy, nhưng 
để triển khai đại trà mô hình dạy học cả 
ngày sau khi Chương trình SEQAP kết 
thúc là điều không phải dễ dàng nếu 
không có những chỉ đạo sát sao, cụ thể.  

Theo ông Huỳnh Văn Hiếu, bên 
cạnh việc đảm bảo phòng học, các 
phòng chức năng, các công trình vệ 
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sinh, sân chơi bãi tập… cần thiết cho 
việc tổ chức dạy học cả ngày thì điều 
không thể thiếu là các điều kiện phục vụ 
việc bán trú cho HS như nhà bếp, phòng 
ăn, phòng nghỉ… Việc xây dựng thêm 
các điều kiện phục vụ bán trú cho HS 
bằng nguồn vốn Nhà nước trong tình 
hình hiện nay rất khó khăn, chỉ có thể 
thực hiện được bằng nguồn vốn huy 
động trong nhân dân (xã hội hoá GD) 
hoặc có thể huy động nhà đầu tư bỏ vốn 
xây dựng, kinh doanh và chuyển giao 
cho nhà trường sau một số năm thực 
hiện. 

Về đội ngũ, việc đảm bảo tỉ lệ giáo 
viên/lớp ở trường dạy học cả ngày hết 
sức quan trọng. Mặt khác, định mức/chế 
độ trách nhiệm của cán bộ quản lí, nhân 
viên trường tiểu học dạy học cả ngày 
cũng phải được tính đến. Theo đó, 
không thể sử dụng chung một định 
mức/chế độ trách nhiệm như đối với 
trường dạy học 1 buổi/ngày, trường dạy 
học cả ngày. 

“Nên chăng, để đảm bảo tiếp tục 
phát triển mô hình dạy học cả ngày 
trong thời gian tới sau khi chương trình 
kết thúc, Nhà nước có thể trợ cấp kinh 
phí ăn trưa cho các đối tượng khó khăn 
(có thể chỉ cấp khoảng 30% thay vì 40% 

như định mức của chương trình) để từ 
đó các trường học tổ chức vận động 
thêm các đối tượng còn lại tham gia. 
Thời gian đầu, có thể tiếp tục thực hiện 
cho các trường SEQAP, sau đó mở rộng 
dần” – ông Huỳnh Văn Hiếu nêu quan 
điểm. 

Những chuyển biến về chất 
lượng giáo dục 

 Chương trình SEQAP góp phần 
quan trọng trong việc thực hiện Kế 
hoạch triển khai dạy học cả ngày ở cấp 
tiểu học đến năm 2015 của Bình Thuận. 
Từ khi tham gia SEQAP, số lượng 
trường được học cả ngày của tỉnh tăng 
vọt từ 42 trường (năm học 2009 - 2010) 
lên 107 trường (năm học 2015 - 2016). 
Đặc biệt, trong 50 trường tham gia 
SEQAP, có 9 trường được công nhận 
trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức 
độ 1. 

Sau 5 năm triển khai, tỉ lệ HS yếu ở 
cả 3 nội dung đánh giá (Tiếng Việt, Toán 
và xếp loại GD) ở các trường tham gia 
SEQAP đều giảm từ 1,86% đến 2,34%; 
tỉ lệ HS DTTS yếu ở cả 3 nội dung đánh 
giá đều giảm từ 3,66% đến 5,93%. 

Hải Bình // http://giaoducthoidai.vn.- 2016  
(ngày 19 tháng 7)

__________________________________ 

QUYẾT TÂM CAO CỦA CHÀNG “THÍ SINH LÙN” 

 

Trần Văn Hậu đang thi tại điểm Trường THPT 
Phan Bội Châu, Phan Thiết 

m Trần Văn Hậu (học lớp 
12A4, Trường THPT Nguyễn 
Huệ, thị xã La Gi) là thí sinh 

đặc biệt ở cụm thi Bình Thuận vì có 
chiều cao chưa tới 1 mét. 

Tỉnh Bình Thuận là cụm thi số 51 
do trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 
thành phố Hồ Chí Minh chủ trì. Hôm 
nay, hơn 11.500 thí sinh đã có mặt 
dự thi tại 12 điểm trong nội thành 
Phan Thiết. 

E 
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Em Trần Văn Hậu (học lớp 
12A4, Trường THPT Nguyễn Huệ, thị 
xã La Gi) là thí sinh đặc biệt ở cụm 
thi Bình Thuận vì có chiều cao chưa 
tới 1 mét. Vì quá thấp, Hậu phải mặc 
áo quần số nhỏ của trẻ 4-5 tuổi. 

Hậu sinh năm 1997, hiện sống ở 
vùng biển Cam Bình, thị xã La Gi. Do 
dáng người thấp bé, ba mẹ em cho 
em đi học trễ hơn 2 năm. Gia đình 
Hậu có 4 anh em trai. Ba em đã qua 
đời cách đây 5 năm, một mình mẹ 
phải bươn bãi nuôi nấng mấy anh 
em. 

Kỳ thi này, Hậu chọn thi vào 
ngành Công nghệ thông tin, vì ngành 

này chỉ đòi hỏi trí tuệ chứ không yêu 
cầu cao về vóc dáng. Em đi thi với 
quyết tâm cao, để sau này ra trường 
có thể tự nuôi mình và giúp đỡ 
mẹ. Hôm qua, được mẹ cho 1 triệu 
đồng, Hậu tự bắt xe khách từ La Gi 
khăn gói ra Phan Thiết ứng thí.  

Sáng nay, hoàn tất môn thi đầu 
tiên, thí sinh cao chưa tới 1 mét Trần 
Văn Hậu chia sẻ:  "Em cảm thấy làm 
bài được. Ước mơ của em là thi đạt 
được điểm cao, vào ngành Công 
nghệ thông tin, phù hợp với em. Em 
ước mơ cũng lâu rồi"./. 

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2016 
(ngày 01 tháng 7)

__________________________________ 

KHỞI CÔNG XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐÈN ĐOM ĐÓM THỨ 20 

hãn hàng Cô Gái Hà Lan, 
thuộc Công ty 
FrieslandCampina Việt Nam 

vừa khởi công xây dựng Trường Đèn 
Đom Đóm thứ 20 là Trường Mẫu giáo 
Hàm Cần (xã Hàm Cần, Bình Thuận). 

 

Công trình dự kiến hoàn thành 
vào tháng 11-2016. Trường là nơi 
học tập của gần 100 trẻ em tại địa 
phương với đầy đủ cơ sở vật chất 
phục vụ việc dạy và học. 

Cô Nguyễn Thị Liễu, Hiệu 
trưởng Trường Mẫu giáo Hàm Cần, 

cho biết: “Trước đây, các điểm 
trường phân tán, cơ sở vật chất còn 
thiếu thốn nên trường gặp rất nhiều 
khó khăn trong việc đảm bảo sĩ số và 
chăm lo cho các em. Với ngôi trường 
Đèn Đom Đóm mới này, chắc chắn 
nhà trường có thể giảm thiểu tình 
trạng bỏ học, mang đến cho các em 
môi trường học tập và vui chơi tốt 
hơn”.  

Được biết trường được xây 
dựng từ nguồn kinh phí của chương 
trình “1 hộp sữa, 1 viên gạch” do 
nhãn hàng Cô Gái Hà Lan khởi 
xướng. Khách hàng mua một hộp 
sữa nước thương hiệu này sẽ đóng 
góp giá trị tương đương một viên 
gạch để xây dựng trường.  

MT // http://plo.vn.- 2016 
(ngày 20 tháng 7) 

N 
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DÍNH ‘ÁN’ NHIỄM HIV OAN HƠN 19 NĂM 

hiều 4-7, BS Nguyễn Quốc Việt, 
Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, 
cho biết Sở đã có báo cáo cho Bộ 

Y tế và UBND tỉnh về vụ việc một người 
dân ở huyện Tuy Phong khiếu nại bị kết 
luận nhiễm HIV oan. 

Báo cáo này dựa trên kết quả mà Sở 
Y tế chỉ đạo Trung tâm Phòng, chống 
HIV/AIDS làm việc để nắm bắt tâm tư, 
nguyện vọng của ông Trần Ngọc Khanh 
(65 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hảo).  

Cùng ngày, ông Khanh khẳng định 
với PV sẽ gửi đơn khởi kiện những tổ 
chức, cá nhân đã “tuyên án” ông bị nhiễm 
HIV từ 19 năm nay trong khi ông không hề 
mắc căn bệnh thế kỷ này. 

Ông Khanh cho biết trước đây ông 
có chơi ma túy nhưng đến năm 1995 ông 
cai nghiện thành công. Ngày 21-7-1997, 
Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong lấy máu 
xét nghiệm và sau đó trưởng Trạm Y tế xã 
Vĩnh Hảo thông báo mẫu máu của ông 
dương tính với HIV. Trạm xá xã cũng đưa 
tên ông vào danh sách giám sát, theo dõi 
người mắc HIV. 

“Tôi như rụng rời tay chân khi nhận 
tin. Ngoài ra, kết quả xét nghiệm được 
giấu kín nhưng cả xóm ai cũng biết tôi 
nhiễm HIV và xa lánh. Được mời ăn giỗ, 
tôi tới là lập tức những người gần bên 
đứng dậy bỏ đi, thò đũa vào dĩa gắp thức 
ăn thì cả bàn không ai thèm đụng đến” - 
ông Khanh kể. 

Vợ con ông cũng nghi ngờ, tránh xa 
vì sợ lây. Ông Khanh lâm vào cảnh chán 
nản và tái nghiện trở lại. Khoảng thời gian 
này ông Khanh gần như bỏ nhà theo bạn 
nghiện. Ông Khanh nói: “Lúc đó tôi chích 
nhiều lắm vì nghĩ chích để chết cho rồi. 
Tôi cũng nhiều lần trăng trối với vợ ráng 
mà nuôi hai đứa con trai, đừng cho chúng 
nghiện ngập như tôi”. 

Thế nhưng ông Khanh không chết và 
thương vợ khổ cực rồi thấy ánh mắt trách 
móc của các con, đầu năm 2000 ông 
Khanh cai nghiện lần nữa và thành công. 
Năm năm sau kể từ ngày bị “tuyên án”, 
năm 2002, Công an huyện Tuy Phong và 
nhân viên Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh 
đề nghị ông đi xét nghiệm máu lần nữa. 
Tuy nhiên, sau vài lần dùng kim lấy máu 
không được, người này bỏ ngang… 

Khi làm việc với chúng tôi, ông Khanh yêu 
cầu làm rõ về quy trình xét nghiệm và xác định 
ai sai, đồng thời hỗ trợ thiệt hại về tinh thần, vật 
chất cho ông ấy. 

Tuy nhiên, do thời gian đã quá lâu nên nơi 
lấy mẫu máu, xét nghiệm ban đầu là Trung tâm 
Y tế huyện Tuy Phong không còn lưu sổ sách 
nên không thể xác định ai là người xét nghiệm. 
Ngoài ra, lúc đó khi được yêu cầu điều trị, ông 
Khanh không hợp tác, nếu không thì sẽ phát 
hiện nhầm lẫn ngay. 

Hiện chúng tôi vẫn chưa tìm thấy kết quả 
xét nghiệm ông Khanh dương tính với HIV do ai 
ký, ký ngày nào. Nguyên do việc ông Khanh biết 
mình bị mắc HIV chỉ từ thông báo miệng của 
Trạm xá xã Vĩnh Hảo. 

BS LÊ VĂN QUÂN, Phó Giám đốc Trung 
tâm Phòng, chống HIV/AIDS Bình Thuận 

Qua sách báo ông được biết mắc 
HIV nhiều lắm 10 năm là chết. Nhưng ông 
Khanh thấy mình vẫn khỏe mạnh, không 
bị sụt cân đột ngột hay bị tiêu chảy kéo 
dài… Tháng 5-2016, ông Khanh đọc báo 
biết được có một trường hợp xét nghiệm 
bị HIV nhầm nên vào TP.HCM xét nghiệm 
lại. Kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Y tế 
Hòa Hảo vào ngày 16-5 cho thấy ông 
Khanh không nhiễm HIV. “Tôi không tin 
nên xét nghiệm tại BV Đa khoa Ninh 
Thuận, BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM và 
Trung tâm Y tế dự phòng Bình Thuận. Kết 
quả đều cho thấy tôi không bị nhiễm HIV” 
- ông Khanh nói. 

Từ đó, ông Khanh khiếu nại. Ngày 
24-6, BS Lê Văn Quân, Phó Giám đốc, 

III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

C 
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cùng giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tuy 
Phong đã làm việc với ông Khanh và đề 
nghị hỗ trợ ông 10 triệu đồng. Ông Khanh 
không đồng ý. Đoàn công tác đề nghị ông 
Khanh nêu cụ thể số tiền nhưng ông 

Khanh chưa trả lời vì đang tính toán khởi 
kiện ra tòa. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2016 
(ngày 5 tháng 7) 

_________________________________ 

100 NGHÌN NGƯỜI HƯỞNG ỨNG GÂY QUỸ VÌ TRẺ EM NGHÈO 

áng nay, chuỗi chương trình đi bộ 
gây quỹ “Gắn kết yêu thương - Vui 
bước đến trường” đã diễn ra tại TP 

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

Được biết, chương trình đi bộ gây 
quỹ “Gắn kết yêu thương –Vui bước tới 
trường” diễn ra từ 13/7 đến 19/7/2016 tại 
Quảng Ninh, Đà Nẵng và Bình Thuận.  

Đây là chương trình đi bộ gây quỹ vì 
trẻ em đầu tiên được Quỹ Bảo trợ trẻ em 
Việt Nam phối hợp tổ chức với doanh 
nghiệp, kêu gọi gần 100.000 cán bộ nhân 
viên, tư vấn viên của Bảo Việt Nhân thọ 
cùng chung tay chia sẻ những khó khăn 
của trẻ em nghèo và góp phần nâng cao 
dân trí. 

Tại 3 sự kiện này, Bảo Việt Nhân thọ 
đã trao tặng 150 chiếc xe đạp, 150 ba lô 
cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc 
biệt. Đây là món quà ý nghĩa nằm trong 
chương trình học bổng mang tên “An sinh 

giáo dục– xe đạp tới trường” với 1.500 xe 
đạp và 1.500 ba lô có trị giá hơn 3 tỷ đồng 
mà Bảo Việt Nhân thọ sẽ trao tặng cho 
các em học sinh hiếu học trên toàn quốc. 

Cũng nằm trong trong chuỗi chương 
trình gây quỹ “Gắn kết yêu thương – vui 
bước tới trường”, Bảo Việt Nhân thọ đồng 
thời kêu gọi sự chung tay của các doanh 
nghiệp trên địa bàn, phối hợp với Quỹ 
BVTE VN và UBND tại địa phương sẽ tổ 
chức chương trình gây quỹ truyền hình 
trực tiếp tại 5 tỉnh thành khác bao gồm 
Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Đắc 
Lắc, Bình Dương. Sự kiện gây quỹ đầu 
tiên đã diễn ra tại Nghệ An trong tháng 6 
đã ghi nhận số tiền đóng góp của các đơn 
vị, doanh nghiệp là 30 tỷ đồng. 

Phong Cầm // 
http://www.tienphong.vn.- 2016  

(ngày 19 tháng 6)

__________________________________ 

TIẾP NHẬN 22 THUYỀN VIÊN VÀ TÀU CÁ BỊ NẠN TRÊN BIỂN 

 

Đồn BP cửa khẩu cảng Phú Quý tiếp nhận các 
thuyền viên tàu cá QNg 95554 TS. Ảnh: Đình 
Phú 

ối 14-7, Đồn BP cửa khẩu cảng Phú 
Quý, BĐBP Bình Thuận đã tiếp 
nhận tàu cá QNg 95554TS cùng 22 

lao động của tỉnh Quảng Ngãi từ tàu Cảnh 
sát Biển Việt Nam 6007. 

Trước đó, ngày 13-7, tàu cá QNg 
95554 TS do ông Nguyễn Khắc Vỹ, SN 
1980, thường trú tại xã Bình Chánh, 
huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, là chủ 
phương tiện, đồng thời là thuyền trưởng 
cùng 21 lao động, trong lúc hành nghề 
câu mực tại khu vực có tọa độ 10022’ N - 
109053’, cách đảo Phú Quý 56 hải lý về 
hướng Đông - Đông Nam thì bị hỏng máy; 

S 

T 
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các thuyền viên trên tàu đã cố gắng khắc 
phục nhưng không được, tàu bị trôi tự do, 
Thuyền trưởng đã liên lạc với BĐBP nhờ 
hỗ trợ khẩn cấp. 

 

Quân y Đồn BP cửa khẩu cảng Phú Quý kiểm 
tra sức khỏe và đưa các thuyền viên về Trung 
tâm y tế Quân dân y huyện Phú Quý điều trị. 
Ảnh: Đình Phú 

Sau khi nhận tin báo, Bộ Chỉ huy 
BĐBP tỉnh Bình Thuận đã báo cáo, đề 
xuất Bộ Tham mưu BĐBP đề nghị Ủy ban 
Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn điều động 
tàu Cảnh sát biển 6007 thuộc Vùng Cảnh 

sát Biển 3 đang thường trực tại vùng biển 
Phú Quý đi cứu nạn. Sau gần 24 tiếng 
đồng hồ tìm kiếm và lai dắt tàu bị nạn, đến 
20 giờ 30 phút tối 14-7, tàu Cảnh sát biển 
6007 đã đưa toàn bộ thuyền viên và tàu bị 
nạn về đảo Phú Quý an toàn. 

Sau khi tiếp nhận tàu cá QNg 95554 
TS và 22 thuyền viên từ tàu Cảnh sát biển 
6007, Ban Chỉ huy Đồn BP cửa khẩu cảng 
Phú Quý đã trực tiếp gặp gỡ, thăm hỏi, 
động viên tinh thần và chỉ đạo quân y đơn 
vị tiến hành kiểm tra sức khỏe, sơ cứu 
ban đầu cho các thuyền viên; đồng thời, 
nhanh chóng đưa 3 thuyền viên bị bệnh 
và bị thương trong quá trình khắc phục sự 
cố của tàu vào Trung tâm y tế quân dân y 
huyện Phú Quý để chữa trị kịp thời. 

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

(ngày 18 tháng 7)

__________________________________ 

TÀU VẬN TẢI ĐÔNG PHONG 68 ĐÂM CHÌM TÀU CÁ TRÊN 
VÙNG BIỂN BÌNH THUẬN 

ự việc xảy ra ngày 27.7, Tàu vận tải 
Đông Phong 68 đâm chìm tàu cá trên 
vùng biển Bình Thuận  

Tin từ Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận 
cho biết sáng 27.7, tàu vận tải Đông Phong 68 
trọng tải 3.194 tấn của Công ty vận tải biển 
Đông Phong (Hải Phòng) do ông Trần Đình 
Dục làm thuyền trưởng xuất phát từ cảng 
Vũng Tàu chở 2.550 tấn phân đạm đi Nghệ 
An, khi đến vùng biển Bình Thuận, cách Mũi 
Né khoảng 8 hải lý về phía Đông Đông Nam 
thì đâm vào tàu cá BTh 96818 TS do ông Lê 
Văn Phong trú tại Mũi Né (Bình Thuận) làm 
chủ tàu đang đánh cá trên biển khiến tàu cá bị 
phá nước và chìm xuống biển cùng thuyền 
trưởng và 3 ngư dân trên tàu. 

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, tàu Đông 
Phong 68 đã dừng lại vớt cứu vớt 4 ngư dân 
trên tàu cá bị rơi xuống biển và nỗ lực cứu 
chiếc tàu cá bị nạn nhưng không thành công 
vì tàu này đã chìm sâu xuống biển. Sau đó 
tàu Đông Phong 68 đã quay đầu đưa 4 nạn 
nhân về Mũi Né. 

Thiếu tá Phạm Xuân Độ, đồn trưởng 
Đồn Biên phòng Mũi Né cho biết: "đến 15h45 
tàu Đông Phong 68 đã đưa 4 ngư dân về đến 
Mũi Né và cùng với chủ tàu cá đến Đồn biên 
phòng Mũi Né để trình báo sự việc. Hiện đồn 
đã cử lực lượng ra tàu để kiểm tra, xác minh 
lại vụ việc. 

Dự kiến ngày mai (28.7), thuyền trưởng 
tàu Đông Phong 68 sẽ làm việc với Cảng vụ 
Hàng hải Bình Thuận về vụ tai nạn này. 

Được biết, trước đó ngày 12.3.2014, tàu 
Đông Phong 68 cũng đã đâm va với tàu Minh 
Khai 126 trọng tải 903,7 tấn tại vị trí cách đảo 
Cồn Cỏ (Quảng Trị) khoảng 17 hải lý về phía 
Đông Đông Nam khiến tàu Minh Khai 126 và 
7 thuyền viên bị chìm xuống biển và tàu này 
cũng đã cứu 7 thuyền viên đưa về cảng Hòn 
La. 

Phan Thành // http://laodong.com.vn.- 2016  
(ngày 27 tháng 7) 

S 
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10 TÀU CÁ BÌNH THUẬN BỊ BẮT GIỮ TẠI INDONESIA VÀ 
MALAYSIA 

y ban nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa 
cho biết, có đến 10 tàu cá cùng 87 
lao động biển của tỉnh này bị bắt ở 

Indonesia và Malaysia. 

Trước đó, vào ngày 24/7, một tốp 
tàu cá Việt Nam (hơn 12 chiếc) khi đang 
hành nghề tại khu vực biển có tọa độ 
06o15'N – 109o30'E, trải dài đến tọa độ 
07o20'N – 108o40'E thì bị tàu tuần tra có 
số hiệu 6003 của Indonesia truy đuổi.  

Đến 16h cùng ngày, lực lượng của 
Indonesia đã bắt giữ 9 phương tiện với 79 
lao động và dồn các phương tiện ra khu 
vực biển có tọa độ 06o25'N – 109o39'E 
(giáp đường phân định trong vùng đặc 
quyền kinh tế của Indonesia) để lập biên 
bản. 

 

Tàu cá hoạt động ngoài khơi Bình Thuận 

Sau khi bắt giữ tàu cá, lực lượng của 
Indonesia đưa hết các lao động trên các 
tàu cá sang tàu tuần tra và cử thủy thủ 

sang điều khiển tàu cá bị bắt giữ đi theo 
tàu tuần tra (vị trí tốp tàu bị bắt giữ cách 
La Gi - Bình Thuận 286 hải lý về hướng 
Nam Tây Nam, cách Bắc Đông Bắc đảo 
Natuna Bắc - Indonesia 124 hải lý).  

Hiện các tàu cá bị bắt giữ đã được di 
chuyển vào đất liền của Indonesia. Đó là 
các tàu: BTh 97292, BTh 97974, BTh 
99962, BTh 97729, BTh 98602, BTh 
96560, BTh 98825, BTh 98350, BTh 
99514.  

Ngoài ra, theo báo cáo của Bộ đội 
Biên phòng Bình Thuận, trước đó, vào 
ngày 16/7, tàu cá BTh 97660 TS, công 
suất 380CV, gồm 8 lao động, hành nghề 
câu khơi (cũng của ngư dân thị xã La Gi), 
khi hành nghề trên biển đã bị lực lượng 
chức năng Malaysia bắt giữ. Hiện chưa 
xác định được vị trí bị bắt giữ và nơi giam 
giữ.   

Hôm nay, tỉnh Bình Thuận đã gửi 
công văn cho Văn phòng Ủy ban Quốc gia 
Tìm kiếm cứu nạn, Cục Lãnh sự - Bộ 
Ngoại giao đề nghị hỗ trợ các ngư dân 
của địa phương đang bị bắt giữ ở nước 
ngoài./.  

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2016 
(ngày 27 tháng 7) 

Các báo cùng đưa tin: Công an Tp. Hồ Chí 
Minh.- 2016.- Số 3135 (ngày 28 tháng 7).- Tr. 2 

__________________________________ 

79 NGƯ DÂN BÌNH THUẬN BỊ INDONESIA BẮT GIỮ  

BND tỉnh Bình Thuận đã có văn 
bản gửi Bộ Ngoại giao đề nghị can 
thiệp, giải quyết vụ 9 tàu đánh cá 

với 79 lao động của ngư dân thị xã La Gi, 
tỉnh Bình Thuận bị Indonesia bắt giữ khi 
đang đánh cá tại vùng biển giáp ranh sớm 
được về nước an toàn. 

Thông tin ban đầu cho biết: ngày 24-
7, có 9 tàu cá của ngư dân TX La Gi, tỉnh 

Bình Thuận đánh bắt cá ngoài khơi tại khu 
vực giáp ranh hải phận nước ta với bạn 
đã bị cơ quan chức năng Indonesia bắt 
giữ.  

Vào khoảng 10h ngày 26-7, ông 
Trần Văn Yên một trong những ngư dân 
báo về cho biết: Có khoảng 8-9 tàu cá 
mang số hiệu tỉnh Bình Thuận bị bắt vào 
giữa trưa ngày 24-7 cùng 79 thuyền viên 

Ủ 
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đưa vào một hòn đảo mang số hiệu 48 
(đảo Natuna). 

 

Tàu cá ngư dân TX La Gi vay vốn theo NĐ67. 

Trong số này, ông cho biết có tàu 
BTh 97974 TS, công suất 500CV, trị giá 6 
tỷ đồng, đóng năm 2015 theo diện vay 
vốn Nghị định 67 của bà Nguyễn Thị Kính, 
ngụ KP8, Phường Phước Hội, TX La Gi. 
Bà Kính cho biết, con bà là Nguyễn Long, 
thuyền trưởng đã điện báo về cho gia đình 
hay việc này. 

Một thông tin khác vào ngày 26-7, đã 
có 65 ngư dân Việt Nam đã được cơ quan 
ngoại giao hai nước phối hợp, can thiệp, 
giải quyết đã được phía Indonesia cho hồi 
hương do đánh cá trái phép trong vùng 

biển Indonesia bị bắt giữ trong hai tháng 4 
và 5-2016. 

Danh sách các tàu bị bắt  

1/ BTh 97292 Ts, 421 CV do bà Nguyễn 
Thị Trường, khu phố 8 -  Phước Hội làm chủ  

2/ BTh 97974 Ts, 500 CV do bà Nguyễn 
Thị Kính, Khu phố 8 - Phước Hội làm chủ 

3/ BTh 99962Ts, 290 CV do ông Nguyễn 
Lâm, Khu phố 6 - Phước Hội làm chủ 

4/ BTh97729 Ts, 295 CV do bà Nguyễn Thị 
Chấc, Khu phố 9 - Phước Hội làm chủ 

5/ BTh98602 Ts, 295 CV do ông Nguyễn 
Hương, Khu phố 3 - Phước Hội làm chủ 

6/ BTh96560 Ts, 444 CV do bà Nguyễn Thị 
Ngọc Liên, Khu phố 7 -  Phước Hội làm chủ 

7/ BTh98825 Ts, 295 CV do ông Nguyễn 
Kim Thanh, Khu phố 3 - Phước Hội làm chủ 

8/ BTh98350 Ts, 444 CV do ông Nguyễn 
Hoàng, Khu phố 3 - Phước Hội làm chủ 

9/ BTh99514 Ts, 275 CV do ông Nguyễn 
Anh, Khu phố 5 - Bình Tân làm chủ  

Nam Yên – Đ.Nhượng // 
http://cand.com.vn.- 2016  

(ngày 27 tháng 7) 

__________________________________ 

THU HỒI DỰ ÁN BIỆT THỰ DAPUJA CẠNH LẦU ÔNG HOÀNG 

 

Phối cảnh khu biệt thự 

gày 26-7, tin từ UBND tỉnh Bình 
Thuận cho biết ông Nguyễn Ngọc 
Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình 

Thuận, đã ký ban hành văn bản số về việc 
thu hồi dự án khu biệt thự DAFUJA tại 
phường Phú Hài, TP Phan Thiết của Công 

ty Cổ phần Quốc tế Kim Hoàng Long 
(quận 3, TP.HCM). 

Theo đó, chủ tịch UBND tỉnh đồng ý 
chủ trương chấm dứt hoạt động của dự 
án này và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư 
số mà UBND tỉnh Bình Thuận đã cấp cho 
Công ty Cổ phần Quốc tế Kim Hoàng 
Long vào tháng 12-2008. 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở 
TN&MT tham mưu UBND tỉnh thu hồi 
Quyết định giao đất đối với chủ đầu tư dự 
án khu biệt thự DAFUJA theo quy định.  

Đồng thời chủ trì, phối hợp với Cục 
Thuế tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài 
chính và các ngành liên quan bao cáo, đề 
xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết đối với 
kiến nghị của Công ty Cổ phần Quốc tế 

N 
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Kim Hoàng Long về việc xin được hoàn 
trả số tiền đã nộp trước đây, đảm bảo 
đúng theo quy định pháp luật.  

Được biết dự án nói trên nằm ven 
biển và giáp đường Hàn Mặc Tử, cạnh 

Lầu ông Hoàng Phan Thiết có diện tích 
gần 9 ha. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2016 
(ngày 26 tháng 7) 

__________________________________ 

XUẤT HIỆN HACKER PHÁ SẬP MẠNG TIỆM NET 

hời gian gần đây, trên địa bàn TP 
Phan Thiết đã xảy ra tình trạng 
hacker phá sập mạng internet tại 

một số tiệm kinh doanh Net. Vụ việc phá 
hoại mạng Net đã diễn ra có thể do sự 
cạnh tranh giữa những người cùng kinh 
doanh trong lĩnh vực game net với hậu 
quả xảy ra trong một thời gian không lâu 
nhưng cũng đã đánh sập đường truyền 
internet và làm tê liệt tại các tiệm net và 
ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh 
doanh.  

Theo Đơn Tố cáo của anh Nguyễn 
Văn Hải – chủ tiệm Net HảiVL và anh Trần 
Minh Khôi - chủ tiệm Net AI cùng ngụ tại 
đường Đặng Văn Lãnh, phường Phú Tài, 
TP Phan Thiết phản ảnh: Vào những 
tháng đầu năm 2016 đến nay, tiệm Net 
của 2 anh đã nhiều lần bị số đối tượng âm 
mưu phá sập mạng Iternet. 

 

2 anh cũng nhiều lần nhờ sự hỗ trợ 
của nhà mạng VNPT – Viettel nhưng vẫn 
không khắc phục được tình trạng rớt 
mạng. Tình trạng này liên tục xảy ra đã 
làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh 
doanh và uy tín vì khách hàng sẽ “quay 
lưng” đối với tiệm net của 2 anh… 

Trao đổi với chúng tôi anh Khôi – 
chủ tiệm Net VI cho biết: “Sau nhiều ngày 
theo dõi và tìm hiểu, đến ngày 18/5/2016 
tôi đã bắt quả tang đối tượng tên là Phạm 
Ngọc Tân, sinh năm 1996 về hành vi phá 
sập mạng Internet và sau đó tôi đã trình 
báo lên Công an phường Phú Tài – TP 
Phan Thiết. Qua đó chúng tôi phát hiện 
thêm đối tượng Đào Minh Nhất Trí hiện là 
nhân viên Quản lý cho tiệm Net Nhím 
cùng là đồng phạm với Phạm Ngọc Tân.  

Chúng tôi đã làm Đơn Tố cáo, cũng 
cố các chứng cứ liên quan và chuyển đến 
Công an Tp. Phan Thiết để xử lý, vì 2 tên 
này đã có hành vi vi phạm pháp luật, đã 
nhiều lần phá hoại đánh sập mạng 
Internet có tổ chức, gây ảnh hưởng đến 
việc hoạt động kinh doanh của chúng tôi, 
làm thiệt hại cho tiệm Net HaiVL trên 50 
triệu đồng và tiệm Net AI trên 10 triệu 
đồng”. 

Trước đó, chị Lê Thị Mỹ Vân (vợ anh 
Hải) cũng đã có đơn trình báo gửi lên 
Công an TP Phan Thiết để Tố cáo hành vi 
nhắn tin tống tiền và phá hoại cơ sở kinh 
doanh của gia đình chị cụ thể: "vào lúc 
22h ngày 12/5/2016 có người nhắn tin 
tống tiền và yêu cầu chị nạp tiền card điện 
thoại di động, đồng thời đối tượng nhắn tin 
còn thừa nhận việc phá hoại cơ sở kinh 
doanh  của chị bằng cách phá sập mạng 
Internet tại tiệm net HaiVI tại số 23 đường 
Đặng Văn Lãnh, phường Phú Tài, TP 
Phan Thiết từ ngày 25/4/2016 đến 
12/5/2016". 

Tuy nhiên một điều trớ trêu là số 
lượng các điểm kinh doanh tiệm Net trên 
địa bàn TP Phan Thiết ngày càng tăng, có 
thể từ đó dẫn đến hệ quả là việc cạnh 
tranh căng thẳng giữa các chủ điểm kinh 

T 
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doanh. Do vậy không tránh khỏi việc 
nhiều chủ tiệm Net nghĩ ra chiêu trò thuê 
Hacker phá sập hoặc làm nghẽn mạng 
“đối thủ” kinh doanh… với mục đích lừa 
đảo để “moi” tiền của các chủ quán net 
mà thôi. Những kẻ phá hoại này cũng đã 
bị anh Khôi và anh Hải chủ tiệm Net bắt 
quả tang và hiện cơ quan chức năng đang 
thụ lý tiếp tục điều tra để xử lý.  

Có thể nói đây là một sự tấn công 
mạng với mục đích trục lợi cá nhân để “trả 
thù” và đây cũng là hành vi cần phải lên 
án, xử lý thật nghiêm theo pháp luật để 

tạo ra môi trường cộng đồng mạng được 
trong sạch, lành mạnh hơn… 

Nhìn chung, qua sự việc trên, các 
chủ tiệm kinh doanh net nên cẩn thận đề 
phòng trước các “Dịch vụ phá sập mạng 
net” do việc cạnh tranh không lành mạnh 
gây ra./. 

Bài và ảnh: Ngọc Phúc // 
http://www.phapluatplus.vn.- 2016 

(ngày 4 tháng 7) 

__________________________________ 

YÊU CẦU LÀM RÕ NGUYÊN NHÂN CÁ BỚP CHẾT  

ến khi xảy ra sự cố hàng ngàn con 
cá bớp chết tại khu vực nuôi lồng 
bè dưới chân hải đăng Kê Gà, việc 

xả thải trái phép của cơ sở chế biến cá 
cơm mới được chấn chỉnh. 

 

Cá bớp chết tại khu vực nuôi lồng bè dưới 
chân hải đăng Kê Gà (ảnh chụp ngày 22-6) - 
Ảnh: Nguyễn Nam 

Sau khi nhận báo cáo của cơ quan 
chức năng về vụ cá bớp chết hàng ngàn 
con trong các ngày 21 và 22-6, chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận đã ra văn bản chỉ 
đạo cơ quan liên quan xét nghiệm các 
mẫu vật thu được để làm rõ nguyên nhân 
cá chết ở khu vực dưới chân hải đăng Kê 
Gà (huyện Hàm Thuận Nam). 

Theo đó, chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Thuận yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động 
của hai cơ sở chế biến cá cơm tại khu 
vực xã Tân Thành (huyện Hàm Thuận 
Nam), xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, 
buộc tháo dỡ và giám sát chặt chẽ việc 

tháo dỡ đường ống xả thải trực tiếp ra 
biển gây ô nhiễm môi trường. 

UBND huyện Hàm Thuận Nam phối 
hợp với Sở Tài nguyên - môi trường, Sở 
NN&PTNT thông báo kết quả kiểm tra lấy 
mẫu nước, mẫu cá tại khu vực cho các 
hộ. 

Qua đó khẩn trương xác định rõ 
nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết, 
báo cáo đề xuất UBND tỉnh hướng giải 
quyết kịp thời. 

Ngày 3-7, ghi nhận của PV Tuổi Trẻ 
cho thấy đường ống xả thải trái phép của 
cơ sở chế biến cá cơm của ông Huỳnh 
Chí Thiện ở xã Tân Thuận đã được tháo 
dỡ. 

Xung quanh khu vực chế biến cá 
cơm của cơ sở này có nhiều vũng nước 
tù đọng bốc mùi hôi thối. 

Một số người dân cho biết việc cơ 
sở sản xuất cá cơm gây ô nhiễm vùng ven 
biển đã được phản ảnh lên chính quyền 
địa phương nhưng chờ mãi không thấy xử 
lý. 

Chỉ đến khi xảy ra sự cố hàng ngàn 
con cá bớp chết tại khu vực nuôi lồng bè 
dưới chân hải đăng Kê Gà thì việc xả thải 
trái phép này mới được cơ quan chức 
năng chấn chỉnh. 

Nguyễn Nam / Tuổi trẻ.- 2016.- Số 178 
(ngày 4 tháng 7).- Tr. 7 

Đ 
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CHÍNH QUYỀN VÀO CUỘC XỬ LÝ THƯƠNG LÁI TRUNG QUỐC 
THAO TÚNG THANH LONG  

heo Phó Giám đốc Sở Công thương 
Bình Thuận, muốn làm ăn bền 
vững, thương nhân Trung Quốc 

phải hợp tác với doanh nghiệp VN và phải 
có hợp đồng kinh tế hoặc thành lập doanh 
nghiệp FDI. 

Liên quan đến vụ thương lái Trung 
Quốc thao túng thị trường thanh long Bình 
Thuận, tại cuộc giao ban báo chí chiều 
30-6, ông Ngô Minh Hùng - phó giám đốc 
Sở Công thương Bình Thuận - thừa nhận 
thời gian qua thương nhân Trung Quốc 
tập trung nhiều tại huyện Hàm Thuận 
Nam, được một số doanh nghiệp địa 
phương bao che để họ núp bóng hoạt 
động, gây “đau đầu” đối với các cơ quan 
chức năng địa phương. 

Theo ông Hùng, một số ý kiến phản 
đối thương nhân Trung Quốc núp bóng, 
nhưng cũng có ý kiến khác cho rằng 
thanh long chủ yếu bán cho thị trường 
Trung Quốc, không bán ở biên giới thì bán 
ở đây. 

Trong khi đó, dù chính quyền địa 
phương đã có nhiều cố gắng để phát triển 
thị trường, bởi việc quá phụ thuộc vào thị 
trường Trung Quốc sẽ có nhiều rủi ro, 
nhưng các doanh nghiệp vẫn “chưa lớn 
nổi” do nhiều nguyên nhân. 

Cũng theo ông Hùng, không thể cho 
rằng một vài cá nhân ép giá, đồng thời 
cho rằng việc kiểm tra gặp nhiều khó khăn 
do doanh nghiệp có thể phủ nhận có cho 
phép người Trung Quốc núp bóng hoạt 
động, với lý do là khách tới coi hàng chứ 
không phải mua bán. 

“Khi đã kiểm tra thì phải có vi phạm, 
chúng tôi chủ trương như vậy vì không 
khéo sẽ phiền hà, gây cản trở mua bán. 
Chúng tôi đã phạt các hành vi vi phạm 
trên 1 tỉ đồng nhưng cũng không ăn thua” 
- ông Hùng nói thêm. 

Theo ông Hùng, muốn làm ăn bền 
vững, thương nhân Trung Quốc phải hợp 
tác với doanh nghiệp VN và phải có hợp 
đồng kinh tế hoặc thành lập doanh nghiệp 
FDI. 

Như Tuổi Trẻ đã phản ánh (ngày 20-
6), nhiều doanh nghiệp, cơ sở thu mua 
thanh long xuất khẩu ở Bình Thuận hiện 
đang “chết lâm sàng” do thương lái Trung 
Quốc vào tận địa phương này cạnh tranh 
thu mua thanh long, trong đó nhiều người 
Trung Quốc thu mua thanh long trái phép 
đã bị phát hiện và xử phạt. 

Các chủ vựa thanh long người Việt 
lo ngại nguy cơ phá sản nếu hiện tượng 
thương nhân Trung Quốc thao túng thị 
trường thanh long tiếp tục kéo dài. 

Ngay sau đó, UBND tỉnh Bình Thuận 
đã có công văn yêu cầu Sở Công thương 
chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên 
quan và Hiệp hội Thanh long Bình Thuận 
kiểm tra, xác minh vụ việc, tham mưu 
UBND tỉnh hướng xử lý, giải quyết dứt 
điểm tình trạng trên, báo cáo kết quả thực 
hiện cho UBND tỉnh trước ngày 8-7. 

Nguyễn Nam / Tuổi trẻ.- 2016.- Số 175 
(ngày 1 tháng 7).- Tr. 7 

__________________________________ 

KIỂM TRA CẦU BÊ TÔNG TIỀN TỈ BỊ MƯA... XÔ NGÃ! 

áng 5-7, Đoàn công tác của UBND 
tỉnh Bình Thuận do ông Nguyễn 
Đức Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

dẫn đầu đã đi kiểm tra khẩn cấp sự cố 
cầu máng số 3 trên kênh chính Tây thuộc 

gói thầu số 5B, công trình hồ chứa nước 
Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân bị đổ sập. 

Theo báo cáo của Trung tâm Quản 
lý dự án và Tư vấn xây dựng công trình 

T 

S 
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(Trung tâm QLDA) thuộc Sở Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn, hạng mục Cầu 
máng số 3 trên kênh chính Tây, thuộc gói 
thầu số 5B dài 304 m với giá trị theo hợp 
đồng thi công là 5,2 tỉ đồng. Công trình đã 
hoàn thành đi vào hoạt động vào tháng 
12-2014 và đã dẫn nước. Tuy nhiên, đến 
nay dự án vẫn trong quá trình hoàn thiện, 
chưa nghiệm thu. 

 

Ông Nguyễn Đức Hòa  (áo trắng) cùng đoàn 
công tác kiểm tra vị trí cầu máng bị đổ sập, hư 
hỏng 

Trung tâm QLDA cho rằng vào đêm 
13-6, trên địa bàn huyện Hàm Tân xảy ra 
mưa lớn hơn một giờ đồng hồ đã làm hư 
hỏng, lún sụp một phần hạng mục cầu 
máng số 3(!?) Theo tính toán, đoạn xảy ra 
sự cố có chiều dài khoảng 122 m, thiệt hại 
khoảng 2,1 tỉ đồng. 

Ông Nguyễn Đức Hòa chỉ đạo Sở 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở 
Xây dựng thành lập ngay tổ điều tra, thẩm 
định sự cố và thuê đơn vị tư vấn, giám 
định độc lập để xác định nguyên nhân. 
Ngoài ra yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế lên 
phương án khắc phục trước ngày 15-7.  

Về quan điểm xử lý, ông Nguyễn 
Đức Hòa khẳng định phải xác định 
nguyên nhân nằm ở đâu làm thiếu sót ở 
chỗ nào và ai sai người đó phải chịu trách 
nhiệm. Sau khi nguyên nhân được xác 
định xong thì các đơn vị có liên quan phải 
chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2016 
(ngày 6 tháng 7) 

_________________________________ 

KHẨN TRƯƠNG RÀ SOÁT VIỆC KHAI THÁC TITAN TẠI 
BÌNH THUẬN 

ại công văn số 5576/VPCP-KTN 
ngày 6/7/2016, Phó Thủ tướng Trịnh 
Đình Dũng yêu cầu Ủy ban Nhân 

dân tỉnh Bình Thuận tiếp tục chỉ đạo các 
cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện các 
giải pháp để xử lý, khắc phục hậu quả sự 
cố vỡ moong chứa nước để chuẩn bị khai 
thác titan tại mỏ Nam Suối Nhum của 
Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại 
Tân Quang Cường. 

 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng 
giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối 
hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận 
kiểm tra, đánh giá toàn diện về dự án của 
Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại 
Tân Quang Cường, làm rõ sai phạm của 
Công ty thời gian qua; đồng thời đánh giá 
tính khả thi việc thực hiện Báo cáo đánh 
giá tác động môi trường, khả năng cung 
cấp nước và an toàn khu vực đối với dự 
án khai thác của doanh nghiệp. Trường 
hợp có vi phạm nghiêm trọng hoặc việc 
khai thác mỏ không khả thi, không an toàn 
thì thu hồi Giấy phép khai thác đã cấp. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn 
trương rà soát, đánh giá tác động của 
hoạt động khai thác khoáng sản titan trên 
địa bàn tỉnh Bình Thuận trong thời gian 
qua, chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện 
các biện pháp để hạn chế các ảnh hưởng 

T 
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đến môi trường, cảnh quan và bảo đảm 
an toàn trong khai thác, không để xảy ra 
sự cố tương tự. 

 

Việc cấp phép khai thác khoáng sản 
phải phù hợp với năng lực chế biến, sử 
dụng và bảo đảm yêu cầu về môi trường 
theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
phủ tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 
30/3/2015 về việc tăng cường hiệu lực 
thực thi chính sách, pháp luật về khoáng 
sản./. 

PV // 
http://baotainguyenmoitruong.vn.- 2016 

(ngày 9 tháng 7) 

__________________________________ 

ĐOÀN KIỂM TRA KHẲNG ĐỊNH KHÔNG KIỂM TRA "CHỚP 
NHOÁNG" 5 PHÚT RỒI VỀ 

ôm nay (8-7), ông Nguyễn Ngọc 
Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Thuận đã ký quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính đối với Công ty TNHH 
Thương mại Tân Quang Cường 1,1 tỉ 
đồng do đã để xảy ra sự cố vỡ hồ chứa 
nước đãi titan vào hôm 16-6. 

Hơn 10.000 khối cát từ độ cao 60 m 
trên sườn đồi nơi công ty này làm hồ 
chứa nước tràn xuống đường ĐT 719 dày 
nửa mét, dài gần 300 m khiến giao thông 
bị chia cắt. Ngoài ra còn làm hư hại hàng 
quán, nhà cửa của dự án du lịch và rừng 
phi lao. Lượng cát khổng lồ này cũng tràn 
ra biển khiến một đoạn biển Thuận Quý 
(Hàm Thuận Nam) bị nhuộm đỏ khoảng 
500 m và rộng 50 m. Về hình thức phạt bổ 
sung, Công ty Tân Quang Cường bị đình 
chỉ hoạt động ba tháng và có trách nhiệm 
khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường 
trong vòng 30 ngày. 

Trong khi đó, Cục Kiểm soát hoạt 
động khoáng sản Miền Nam (KSKS) cũng 
vừa có báo cáo gửi Tổng cục Địa chất và 
Khoáng sản Việt Nam liên quan đến việc 
kiểm tra sự cố vỡ hồ theo chỉ đạo của bộ 
trưởng Bộ TN&MT. Trước đó đã có nhiều 
phản ứng và ý kiến tại một số cuộc họp 
giải quyết sự cố này cho biết, các thành 
viên trong đoàn cùng lãnh đạo Sở TN&MT 
tỉnh Bình Thuận chỉ đứng quan sát bờ hồ 

bị vỡ khoảng chừng năm phút. Sau đó, 
đoàn kiểm tra nhanh chóng rời khỏi hiện 
trường và không tiếp xúc với người dân, 
kiểm tra thiệt hại tại khu vực dân cư và 
khu du lịch bị bùn cát tràn lấp sau sự cố! 

 

 

H 
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Hiện trường sự cố vỡ hồ gây lũ cát 

Giải trình việc này, Cục KSKS cho 
rằng từ 10 giờ  đến 14 giờ ngày 17-6 đoàn 
kiểm tra thực địa chứ không phải chỉ kiểm 
tra có năm phút rồi xong. Hôm sau họ tiếp 
tục ở lại Bình Thuận làm việc với những 
nhà dân bị ảnh hưởng do sự cố. Đoàn 
cũng đã lập biên bản về sáu hành vi vi 
phạm của Công ty Tân Quang Cường và 
đề nghị chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ra 

quyết định xử phạt hành chính công ty 
này. Tuy nhiên, UBND tỉnh Bình Thuận đã 
có công văn yêu cầu Sở TN&MT tỉnh Bình 
Thuận làm rõ vì sao chỉ lập biên bản có 
sáu hành vi trong khi không thấy báo cáo 
các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai, 
tài nguyên nước.  

Cụ thể, ngày 30-3, sau khi công ty 
này bị Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận xử 
phạt nhưng vẫn tiếp tục triển khai dự án 
trong khi chưa được cho thuê đất; chưa 
có giấy phép khai thác nước mặt, nước 
ngầm; giấy phép xả thải vào nguồn nước. 
UBND tỉnh yêu cầu phải xử lý nghiêm hai 
hành vi này và có báo cáo cho UBND tỉnh 
vì sao không đưa thêm hai hành vi phạm 
này vào biên bản. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2016 
(ngày 8 tháng 7) 

__________________________________ 

ĐỒN BP HÒA MINH BẮT QUẢ TANG ĐỐI TƯỢNG MUA BÁN, 
TÀNG TRỮ TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY 

gày 14-7, Đồn BP Hòa Minh, BĐBP 
Bình Thuận bắt quả tang một đối 
tượng đang có hành vi mua bán, 

tàng trữ trái phép chất ma túy. 

 

Đối tượng Ngô Văn Đoàn tại Đồn BP Hòa Minh. 
Ảnh: Đình Phú 

Theo đó, vào lúc 10 giờ 30 
phút ngày 14-7, tại cánh đồng muối thuộc 
thôn Hiệp Đức 2, xã Chí Công, huyện Tuy 

Phong, lực lượng phòng chống ma túy và 
tội phạm Đồn BP Hòa Minh, BĐBP Bình 
Thuận đã bắt quả tang đối tượng Ngô Văn 
Đoàn, SN 1984, thường trú tại xóm 12, 
thôn Hiệp Đức 2, xã Chí Công, huyện Tuy 
Phong, tỉnh Bình Thuận đang có hành vi 
mua bán trái phép chất ma túy cho con 
nghiện tại địa phương. Tang vật thu được 
gồm 2 tép heroin, 1 ĐTDĐ và 300.000đ. 

Khám xét tại nơi ở của Ngô Văn Đạt, 
lực lượng chức năng thu giữ thêm 5 tép 
ma túy, trong đó có 2 tép heroin và 3 tép 
ma túy tổng hợp (ma túy đá) đang được 
cất giấu tại nhà. 

Đồn BP Hòa Minh đã tạm giữ đối 
tượng và tiến hành điều tra, hoàn chỉnh hồ 
sơ theo quy định của pháp luật. 

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

(ngày 16 tháng 7) 

N 
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SẮP CÓ THÊM 600 MW CỦA NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4 HÒA 
LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA 

ổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện 
Vĩnh Tân 4 đã đóng nhận điện thành 
công máy biến áp chính để cấp điện 

chuẩn bị chạy thử nghiệm với kế hoạch 
vận hành chính thức trong năm 2017. 

Việc đóng nhận điện thành công máy 
biến áp chính cấp điện chuẩn bị chạy thử 
nghiệm tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện 
Vĩnh Tân 4 đạt tiến độ kế hoạch của Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là một 
trong những tiền đề quan trọng để đảm 
bảo tiến độ lắp đặt tổ máy số 1 nói riêng 
và tiến độ của cả dự án nói chung, góp 
phần thúc đẩy hoàn thành toàn bộ công 
trình vào đầu năm 2018. 

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 
4 được xây dựng tại xã Vĩnh Tân, huyện 
Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận do EVN làm 
chủ đầu tư là một trong những dự án 
trọng điểm quốc gia. Dự án khởi công vào 
tháng 3/2014 với quy mô 2 x 600 MW. 

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 là 
nhà máy nhiệt điện than có quy mô lớn 

đầu tiên sử dụng thông số siêu tới hạn 
(Super Critical) được xây dựng ở Việt 
Nam, do đơn vị tư vấn của Việt Nam chủ 
trì phần thiết kế, tỷ lệ nội địa hóa cao, gần 
26% - là bước phát triển mới của ngành 
điện lực Việt Nam. 

Theo kế hoạch, tổ máy đầu tiên của 
nhà máy này sẽ được đưa vào vận hành 
sau 46 tháng lắp đặt, xây dựng (dự kiến 
cuối quý IV/2017), tổ máy thứ 2 sau tổ 
máy thứ nhất khoảng 6 tháng (dự kiến 
cuối quý II/2018). Nhà máy sẽ được đấu 
nối với hệ thống điện quốc gia thông qua 
lưới điện đồng bộ 500kV. 

Sau khi hoàn thành, hàng năm Nhà 
máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 sẽ cung cấp 
cho hệ thống điện khoảng 7,2 tỷ kWh 
điện, góp phần đảm bảo cung cấp điện 
năng cho phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh 
Bình Thuận nói riêng và các tỉnh phía nam 
nói chung. 

Hoàng Nam // http://baodautu.vn/.- 2016 
(ngày 21 tháng 7) 

__________________________________ 

CHO KHAI THÁC TRỞ LẠI CÁC LOÀI HẢI ĐẶC SẢN BẰNG 
NGHỀ LẶN 

au một thời gian dài cấm tổ chức, cá 
nhân khai thác các loài hải sản bằng 
nghề lặn. Kể từ ngày 1-8-2016, tỉnh 
Bình Thuận cho phép khai thác trở lại 

các loài hải đặc sản này. 

Các tổ chức, cá nhân chỉ được phép 
khai thác khi được Chi cục Thủy sản tỉnh 
cấp giấy phép lặn hải đặc sản và bảo đảm 
đầy đủ các điều kiện quy định về hành nghề 
lặn. 

Các tổ chức, cá nhân không được 
phép lặn bắt các loài hải sản nhỏ hơn kích 
thước được phép khai thác theo quy định 

của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. 
Theo đó: Điệp quạt lớn hơn 60mm, sò lông 
55mm, Dòm nâu 120mm, Bàn mai 150mm, 
Nghêu 55mm. 

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông 
thôn tỉnh Bình Thuận đề nghị các cơ quan 
chức năng các huyện, thị xã ven biển tăng 
cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm 
mọi vi phạm trong khai thác, thu mua, vận 
chuyển, chế biến, kinh doanh các loài hải 
đặc sản này. 

Lê Long // http://congan.com.vn.- 2016 
(ngày 31 tháng 7) 

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

T 

S 
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V. ĐỊA LÝ - DU LỊCH 

KHÁCH DU LỊCH ĐẾN BÌNH THUẬN TĂNG TRƯỞNG 

ụ thể, trong 6 tháng đầu năm, toàn 
tỉnh 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).  

 

Lướt ván diều trên biển Phan Thiết 

Có  khoảng 3,18 triệu ngày khách 
lưu trú, tăng 9,29%; doanh thu ước đạt 
4.420 tỷ đồng, tăng 19,2% so với năm 
2015, đạt 49,1% 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 tăng so với cùng kỳ năm trước. 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. 

Đối với kết quả phát triển các loại 
hình dịch vụ du lịch, số lượng cơ sở lưu 
trú du lịch tiếp tục phát triển. Toàn tỉnh 
hiện có 417 cơ sở đang hoạt động kinh 
doanh với tổng số 13.124 phòng, trong đó 
đạt tiêu chuẩn 5 sao có 3 cơ sở với 348 
phòng, đạt tiêu chuẩn 4 sao có 28 cơ sở 
với 3.142 phòng, 3 sao có 16 cơ sở với 

1.209 phòng, 2 sao có 31 cơ sở với 1.370 
phòng, 1 sao có 39 cơ sở, nhà nghỉ du 
lịch có 56 cơ sở, nhà ở có phòng cho 
khách du lịch thuê có 36 cơ sở với 550 
phòng. Về ̀lữ hành, hiện có 45 đơn vị hoạt 
động kinh doanh, trong đó có 6 kinh 
doanh lữ hành quốc tế, 30 lữ hành nội địa, 
9 chi nhánh văn phòng đại diện. 

Bên cạnh các yếu tố khách quan 
như nhu cầu du lịch của người dân tăng 
cao, thời tiết nắng nóng, giao thông khá 
thuận lợi, tạo điều kiện cho du khách ở 
các tỉnh, thành phía Nam đến tham quan 
du lịch, nghỉ dưỡng, tắm biển, duy trì ổn 
định tăng trưởng của ngành còn do công 
tác quản lý nhà nước về du lịch được triển 
khai trên nhiều mặt, đảm bảo an ninh trật 
tự, cứu hộ, an toàn du khách tại các khu, 
điểm du lịch, công tác thông tin hỗ trợ du 
khách, quan tâm đúng mức trong dịp Tết 
Nguyên đán, lễ 30/4, 1/5. Ngoài ra, môi 
trường du lịch cơ bản được kiểm soát và 
bảo đảm, an toàn thực phẩm, chất lượng 
phục vụ du khách, giá cả dịch vụ, hàng 
hóa khá ổn định. 

Công tác thông tin, quảng bá, xúc 
tiến tiếp tục duy trì sự chuyên nghiệp và 
hiệu quả thông qua việc tham gia các sự 
kiện, hội chợ, triển lãm du lịch trong nước 
và quốc tế, giới thiệu, quảng bá hình ảnh 
thân thiện, chất lượng và hấp dẫn của 
điểm đến du lịch biển Mũi Né – Bình 
Thuận. Thời gian đến, cùng với các 
chương trình khuyến mãi, kích cầu du lịch 
của các doanh nghiệp sẽ có một loạt sự 
kiện văn hóa – du lịch diễn ra như Lễ hội 
Nghinh Ông, Lễ hội Trung thu, Lễ hội Ka-
tê, kỷ niệm 21 năm ngày Du lịch, phấn 
đấu hoàn thành chỉ tiêu cả năm 2016 là 
đón 4,41 triệu lượt khách du lịch (khách 
quốc tế 480.000 lượt), doanh thu đạt 
9.000 tỷ đồng./. 

// http://baodulich.net.vn.- 2016 
(ngày 01 tháng 7) 

C 
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THỬ CẢM GIÁC MẠNH Ở BÀU TRẮNG 

rò cưỡi xe ô tô, mô tô địa hình trên 
đồi cát Bàu Trắng (Bình Thuận) 
đang rất cuốn hút du khách. 

 

Nhiều du khách thích thú trải nghiệm trò chơi 
cưỡi xe địa hình cảm giác mạnh và chiêm 
ngưỡng thiên nhiên tuyệt đẹp tại đồi cát Bàu 
Trắng. Ảnh: Mai Huyên 

Trò cưỡi xe ô tô, mô tô địa hình trên 
đồi cát Bàu Trắng (ở TP Phan Thiết, Bình 
Thuận) đang rất cuốn hút du khách. Đặt 
chân tới đây, hành khách không chỉ được 
trải nghiệm cảm giác mạnh mà còn thỏa 
sức chiêm ngưỡng cảnh tượng thiên 
nhiên kỳ vĩ. 

Trò chơi không dành cho người 
yếu tim 

Đồi cát Bàu Trắng trưa tháng 7 có 
cái nắng khiến bạn cảm giác bước đi trên 
cát sẽ bỏng rát đôi bàn chân. Vậy mà khi 
rời khỏi xe, đặt chân trần lên cát trắng, 
bạn lại cảm nhận một sự mát dịu rất dễ 
chịu. Chứng kiến rất đông du khách đang 
mải miết với các trò chơi, tôi cũng nóng 
lòng muốn được cưỡi mô tô lao nhanh lên 
đỉnh đồi ngay lập tức. 

Chiếc mô tô địa hình do nhân viên 
tên Huy (28 tuổi điều khiển) chở tôi cùng 
hai người bạn thẳng tiến về phía đỉnh đồi. 
Cung đường từ vạch xuất phát đến đích 
được lựa chọn không quá gập ghềnh. Đó 
có vẻ chỉ là bước khởi động, bởi người lái 
muốn tạo cảm giác vững tin bước đầu cho 
khách. Nghỉ ngơi ít phút, chờ khách chụp 
hình, trước hành trình tiếp theo, nhân viên 
Huy đề nghị người phụ nữ duy nhất trong 
nhóm chúng tôi ngồi ở vị trí giữa (trong tư 

thế kẹp bốn) và cho xe chạy lên mỏm cát 
cao nhất. Không có đường xuống mà chỉ 
có con dốc thẳng đứng. Tôi đang băn 
khoăn và có phần lo lắng là làm thế nào 
để quay đầu xe được, thì đột nhiên, tài xế 
quay xe ở góc 45 độ. Từ đỉnh dốc đứng 
(khoảng hơn 80 độ, cao hàng trăm mét) 
nhìn xuống chân đồi cát chúng tôi bắt đầu 
thấy “choáng”. 

Chưa kịp hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, 
chiếc mô tô bỗng dưng bổ nhào xuống 
chân dốc. Chúng tôi hét toáng lên, còn tài 
xế vẫn cho xe băng băng lao xuống theo 
chiều thẳng đứng. Gồng hết sức, hai tay 
tôi bám chặt vào thành xe, có cảm giác 
như nghẹt thở. Xe vừa xuống chân dốc 
trong giây lát, mọi người chưa kịp định 
thần thì chúng tôi lại đã nhìn thấy một con 
dốc khác, cũng dựng đứng hiển hiện ngay 
trước mắt. Chiếc mô tô lấy đà vun vút lao 
lên đỉnh. Lúc này trọng lượng cơ thể tôi 
hoàn toàn nằm trên đôi tay. Thật không 
thể tin nổi! Tôi không hét nữa mà tập 
trung vào việc giữ vững vị trí để khỏi bị 
hất ra khỏi xe. Trong khi đó, một thành 
viên nam trong nhóm liên tục đề nghị 
người lái dừng lại, không chơi trò này 
nữa. Còn người bạn nữ của chúng tôi vẫn 
liên tục la hét, có phần tỏ ra thích thú. 

Cảm giác mạnh nhất vẫn là khi xe 
chạy xiên trên sườn dốc. Cả bốn người 
chúng tôi chuyển động trên mặt phẳng 
nghiêng. Tôi ngồi mạn dưới nên càng phải 
gồng mình để nâng đỡ thêm trọng lượng 
của những người bạn đổ lên. Rất may, 
pha trình diễn này cũng qua mau và cả 
nhóm dừng lại bên một hồ nước xanh 
biếc, bình yên dưới chân đồi cát thoai 
thoải, không phân chia bến bờ… 

Sợ nhưng… sướng! 

Cưỡi mô tô trên đồi cát Bàu Trắng, 
nhiều phen chúng tôi có cùng cảm giác 
đang “lên trời” và lao xuống vực sâu. 
Chúng tôi lướt phăng phăng trên những 
triền cát, chinh phục hết đỉnh đồi này đến 
đỉnh đồi khác. Khi đã trải qua những trải 
nghiệm “rợn tóc gáy”, tôi sảng khoái khi 

T 
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được thả hồn trong khung cảnh thiên 
nhiên bình yên. 

 

Nhiều du khách thích thú trải nghiệm trò chơi 
cưỡi xe địa hình cảm giác mạnh và chiêm 
ngưỡng thiên nhiên tuyệt đẹp tại đồi cát Bàu 
Trắng 

Đứng trên đồi cát, hướng mắt về bốn 
phương, đâu đâu cũng cát trắng bao la, 
thơ mộng. Điều làm chúng tôi vô cùng 
ngạc nhiên là những đồi cát nơi đây 
không hề đứng yên mà luôn luôn đổi dời 
theo chiều gió. Trong khoảng thời gian vài 
giờ đồng hồ, những người có mặt đã kịp 
chứng kiến các đỉnh đồi cát dịch dời về 
phía tay phải cả chục mét. Những cơn gió 
từ biển cũng nhanh chóng xóa đi dấu vết 
của con người, trả lại thiên nhiên nguyên 
trạng vẻ hoang sơ… 

Vừa xuống xe sau một cuộc thử 
thách, chị Nguyễn Hằng, du khách đến từ 
TP HCM cho biết: “Đồi cát ở Bàu Trắng 
tuyệt đẹp. Ngồi trên xe địa hình ngắm đồi 
cát, đón gió từ hướng biển rít mạnh mang 
lại cảm giác vô cùng thú vị. Mặc dù có 
“thót tim” với trò chơi cưỡi xe địa hình 

nhưng tôi yêu nơi này và luôn muốn quay 
trở lại”. 

Tuyến đường ven biển Hòa Thắng - Hòa 
Phú kết nối từ Mũi Né đi Bàu Trắng (Hòa Thắng, 
Bắc Bình) dài hơn 60km về hướng Đông Bắc đã 
hoàn thành chạy dọc ven biển qua những đồi 
cát với nhiều khung cảnh tuyệt đẹp. 

Trên cung đường này, những ai ưa trò mạo 
hiểm thì dừng tại đồi cát ở Bàu Trắng là chọn 
lựa lý tưởng. Những chiếc xe địa hình có thể 
cho du khách thử cảm giác mạnh khi chạy với 
tốc độ cao trên những đồi cát trập trùng. 

Chia sẻ với PV Báo Giao thông, anh 
Nguyễn Ngọc Tỵ, tài xế chuyên chở du 
khách tham quan đồi cát cho biết: Hiện 
tại, Khu du lịch Bàu Trắng có 20 xe mô tô 
chuyên dụng, 6 xe Jeep chạy trên đồi cát 
phục vụ du khách. Có cả xe mô tô hai 
bánh, xe địa hình bốn bánh dành cho ba 
người và xe địa hình dạng xe jeep cho 
bốn người. Tài xế sẽ chạy một vòng trên 
đồi cát với khuyến cáo không dành cho 
người yếu tim. Giá 600 nghìn đồng/20 
phút/hai khách trên một xe. Khách cũng 
có thể tự lái xe. 

Thông thường, khách chơi xe địa 
hình phải có tâm lý vững vàng và có tài xế 
của khu du lịch đi kèm để hỗ trợ tay lái. 
“Đồi cát trắng phù hợp với đua xe địa 
hình, lượng khách đến Bàu Trắng tìm cảm 
giác mạnh ngày càng tăng”, anh Tỵ cho 
hay. 

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

(ngày 16 tháng 7)

__________________________________ 

ĐỘC ĐÁO CHỢ CÁ BÃI PHỦ 

ói đến chợ là người ta nghĩ ngay 
đến một không khí ồn ào, náo nhiệt 
của sự mua bán, trao đổi, vậy mà 

chợ cá Bãi Phủ trên đảo Phú Quý, Bình 
Thuận lại không có cái không khí đó.  

Trời còn tối mịt, chợ cá Bãi Phủ nằm 
trên doi đất hẹp chạy dài ra biển đã đông 
đặc người và xe Honda chở theo những 
thùng nhựa màu xanh để đựng cá. Hầu 

hết là phụ nữ và những cái làn nhựa. Họ 
kiên nhẫn ngồi chờ đợi với những chiếc 
mũ bảo hiểm đủ màu sắc trên đầu và 
những tiếng rì rầm nho nhỏ (ảnh 1 & 2). 
Người mua chỉ còn biết đứng trên bờ 
ngóng đợi (ảnh 3). Cuối cùng, cá trên 
thuyền cũng đã được chia vào hết từng 
làn, lúc này thuyền mới cập bờ và trả làn 
cho chủ nhân của nó. Cá được cân lên rồi 
trả tiền theo giá đã định.  

N 
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Không ồn ào như các chợ cá ở 
nhiều nơi, chợ cá Bãi Phủ chỉ ào lên đôi 
chút khi những chiếc làn đầy cá được đưa 
lên bờ. Mọi âm thanh lại lắng xuống, lại 
chỉ còn những tiếng rầm rầm, rì rầm. Cách 
đó một quãng không xa, cánh đàn ông 
sau chuyến biển ngồi trầm ngâm và im 
ắng hơn bên những ly cà phê đen bé xíu 
(ảnh 4). Trời ngày càng sáng rõ, những 
chiếc Honda cùng chủ nhân của nó vẫn 
kiên trì chờ đợi trong tiếng trò chuyện rì 
rầm (ảnh 5).  

 

 

 

 

Bãi Phủ thật lạ và cũng thật khác 
biệt, nó làm giàu thêm nét sinh hoạt và 
cuộc sống của 29 ngàn dân trên hòn đảo 
mang cái tên Phú Quý – hòn đảo được coi 
là hậu cứ trên biển của Trường Sa nằm 
cách thành phố Phan Thiết 120 cây số.  

Ngọc Hà / Văn Hóa.- 2016.- Số 2806 
(ngày 6 tháng 7).- Tr. 16 

___________________________________ 

LÀNG CHÀI MŨI NÉ 

àng chài Mũi Né ẩn chứa nét bình 
dị giữa nhịp sống sôi động của 
thành phố biển Phan Thiết (Bình 

Thuận).  

Đặc điểm của nghề đánh bắt cá 
ven bờ ở Mũi Né là chỉ một ngày đêm. 
Thông thường bà con bắt đầu mỗi 
chuyến biển vào chiều tối và kết thúc 
vào lúc mờ sáng. Trên mặt biển có hàng 
nghìn chiếc thuyền đánh bắt cá, đủ kích 
cỡ và màu sắc sơn sặc sỡ, tạo nên vẻ 
đẹp rất riêng của làng chài được ví là 

thuần chất xứ biển nhất Việt Nam. Vỏ 
sò, vỏ ốc vùi dưới cát đã góp phần làm 
cho Mũi Né trở thành một bãi biển có vẻ 
đẹp khác biệt. 

Nhìn nụ cười rạng rỡ của ngư dân 
nơi đây đã có thể đoán được thành quả 
lao động vất vả mà họ đạt được mỗi 
chuyến vươn khơi. Làng chài buổi sáng 
được ví như bức tranh chân thật nhất về 
cuộc sống của ngư dân với những chiếc 
thuyền đánh cá cập bờ đong đầy tôm, 

L 
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cá và khung cảnh buôn bán, trao đổi tấp 
nập giữa các thuyền chài với thương lái. 

 

Vẻ đẹp Mũi Né. 

 

Cảnh buôn bán, trao đổi tấp nập giữa các 
thuyền chài với thương lái. 

 

Nơi sinh sống của những ngư dân làng chài. 

Một điểm độc đáo là làng chài Mũi 
Né bây giờ không đơn thuần làm biển 
để kiếm sống, mà bà con ngư dân ở đây 
vừa đánh lưới và vừa làm du lịch. Nói 
như vậy là bởi hầu hết hải sản đánh bắt 
được, ngư dân chỉ bán cho khách du 
lịch chứ ít mang ra chợ như trước đây. 
Không những bán hải sản tươi sống, bà 
con làng chài còn chế biến cả những 

món ăn tươi sống từ chính sản phẩm 
mình đánh bắt được. 

 

Các vỏ sò, vỏ ốc vùi dưới cát đã góp phần làm 
cho Mũi Né trở thành một bãi biển có vẻ đẹp 
khác biệt. 

 

Sau một ngày vươn khơi. 

Đến làng chài Mũi Né, ngoài việc 
trải nghiệm cuộc sống và nghề chài lưới 
của các ngư dân, du khách còn có thể 
lựa chọn cho mình những hải sản tươi 
sống như: mực, cá, tôm, ghẹ, cua, ốc,.. 
về chế biến các món ăn hoặc nhờ người 
dân chế biến tại chỗ với giá rất rẻ so với 
ở chợ. Tản bộ sâu vào làng chài, du 
khách không khỏi bất ngờ khi tìm hiểu 
công đoạn làm khô cá, khô mực và 
nước mắm nhĩ công phu tỉ mỉ. Du khách 
cũng được thưởng thức những trái dừa 
ngọt mát như chính nụ cười hiền hòa và 
tấm lòng mến khách của những ngư dân 
nơi đây... 

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

(ngày 24 tháng 7) 
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MỘT NGÀY TRÊN ĐẢO TIỀN TIÊU 

ài khí tượng gửi về các thông 
số dự báo an toàn trên biển, 
gió cấp ba, sóng thấp, tầm 

nhìn xa hơn mười kilômet. Tàu khách 
Bình Thuận 18 được lệnh khởi hành 
tại cảng Phan Thiết lúc 6 giờ sáng. 
Vượt qua hành trình dài 60 hải lý, tàu 
cập cảng Phú Quý. 

Tất cả vì chủ quyền biển đảo 

Đón chào chúng tôi là những sỹ 
quan và chiến sỹ quân phục chỉnh tề, 
đội ngũ nghiêm trang giữa nắng trưa 
gay gắt. Trong đội ngũ những người 
lính đang đứng chân trên huyện đảo, 
các chiến sỹ hầu hết là trai tân thực 
hiện nghĩa vụ quân sự khi chưa 
vướng bận chuyện vợ con, có cậu 
mặt còn phinh phính, phơn phớt lông 
tơ trên má. Nhiều sỹ quan chỉ huy đã 
có gia đình, vợ con gửi lại quê nhà, 
mỗi năm một đợt phép không thỏa 
nỗi nhớ mong. 

Công tác huấn luyện sẵn sàng 
chiến đấu nơi thao trường diễn ra bất 
kể đêm ngày. Trách nhiệm người lính 
đặt lên trên, tình riêng gói lại trong 
lòng. Nhiệm vụ gian khổ, lâu dài, 
không người vợ nào muốn xa cách 
chồng, không em thơ nào muốn vắng 
bóng cha, những khao khát tình cảm 
đó phải nén vào lòng. Tất cả vì trách 
nhiệm bảo vệ, gìn giữ chủ quyền 
thiêng liêng biển đảo Tổ quốc. 

Nhằm mục tiêu xây dựng đảo 
tiền tiêu là thành trì vững chắc, sức 
người, sức của ngày đêm bồi đắp. 
Nhiều quân binh chủng phối hợp xây 
dựng và bảo vệ đảo như lính Bộ binh, 
lính Thông tin, lính Công binh, lính 
Đặc công, lính Ra đa, lính Pháo binh 
gồm Đại đội 1 - Bộ binh; Đại đôi 3 - 
Hỏa khí đi cùng; Đại đội 4 - pháo 

37mm; Đại đội 5 - pháo mặt đất; Đại 
đội 6 - pháo phòng không thuộc Ban 
chỉ huy Quân sự huyện Phú Quý, 
đơn vị Đặc công thuộc Bộ tư lệnh 
Đặc công và đơn vị Ra đa thuộc 
Quân chủng Hải quân. 

Những người lính đôi mắt lấp 
lánh như biển sáng, cơ bắp chắc 
khỏe và làn da ngậm nắng gió đại 
dương khiến chúng tôi vững tin về 
sức trẻ và lòng yêu nước và tinh thần 
thực hiện nhiệm vụ của họ. Cuộc hội 
ngộ nơi đảo xa thấm đẫm tình người, 
kết nối đất liến và biển đảo. Thuở nào 
cha Lạc Hồng dẫn đàn con xuôi về 
biển đảo mở mang bờ cõi đất Việt. 
Bây giờ chúng tôi là con cháu mẹ Âu 
Cơ tìm lại anh em ruột thịt của mình. 

 

Một góc đảo Phú Quý 

Trên đỉnh Hải Đăng, tầm nhìn 
bao quát toàn cảnh cụm đảo. Giữa 
bốn bề đại dương, trời nước mênh 
mông, vậy mà hình thế núi đồi trên 
đảo Phú Quý vẫn tầng tầng lớp lớp 
tạc hồn thiêng đất nước. Hơn 9 giờ 
sáng, nắng dội trên chỏm đá, nắng 
quất ràn rạt trên những rặng cây, 
nắng quét qua lán trại tùm hum dưới 
chân núi, trải lấp lóa trên khắp đảo 
Tiền Tiêu. Mà cái nắng Phú Quý cũng 
thật lạ: Nắng sớm thì nhẹ nhàng và 
dịu êm, nắng trưa thì chói chang và 
ác liệt khiến mọi sinh vật phải tìm nơi 

Đ 
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trú tránh. Chỉ có cây cối và những 
người lính đảo là lại gồng mình 
chống chịu. 

Lính công binh mồ hôi ròng ròng 
trên khuôn mặt cương nghị. Vệt muối 
loang lổ trên lưng áo. Máy xúc, máy 
ủi, máy cẩu rầm rập hoạt động. Cát 
đá, xi măng, sắt thép liên tục vận 
chuyển tới. Nắng hun sạm làn da 
khiến cánh lính trẻ mặt còn lông tơ 
như săn chắc và phong trần hơn. Nét 
thư sinh của ngày mới ra đảo giờ đây 
không còn nữa. Mỗi ngày, nhìn vào 
gương soi, lính cười khoe hàm răng 
trắng bóc trên khuôn mặt “chà và” 
nâu sạm. 

Bộ đội ta bây giờ tiếp cận với vũ 
khí, khí tài, hiện đại, tối tân. Bí mật 
quân sự binh lực cần phải ẩn giấu, 
chỉ xuất đầu lộ diện khi cần thiết. Đào 
trong lòng núi, xây dựng đường giao 
thông, xe pháo, tên lửa ẩn vào. Mấy 
lượt tập trận, tên lửa cơ động xuất 
kích hướng tầm bắn vào kẻ thù tiến 
công từ Biển Đông. 

Lính pháo binh hằng ngày tập 
trận, tình huống đặt ra tàu chiến kẻ 
thù tấn công đảo. Lính ta hô “hò dô ta 
nào, kéo pháo”, pháo đã sẵn sàng 
vào trận. Pháo ta hùng dũng dàn 
hàng xung trận, căn chỉnh tọa độ, bắn 
thẳng quân thù. Trên đỉnh cao, mũi ra 
đa chọc thẳng vào bầu trời xanh rà 
soát, theo dõi hoạt động trên biển. 
Đôi chân lính ra đa hàng ngày vượt 
lên máy trăm bậc đá “đầu gối chạm 
cằm”, khí tài, quân dụng, nước uống, 
thực phẩm lên chốt dồn cả lên vai 
lính trẻ. Đứng chân trên đỉnh cao, 
nguồn nước quý giá phải chuyển từ 
dưới chân núi lên. Trong mùa khô sử 
dụng nước hết sức tiết kiệm. không 
đủ nước để tăng gia sản xuất nên 
nguồn rau xanh phải cần sự trợ giúp 
của các đơn vị khác. 

Ấm tình quân dân 

Địa hình đóng quân của Đại đội 
1 ở Triều Dương có vị trí thuận lợi 
hơn để tăng gia sản xuất. Khi nhìn 
thấy thành quả điển hình của các anh 
bộ đội, ai nấy đều trầm trồ khen ngợi. 
Rau muống, mồng tơi, cải xanh, cải 
ngọt trải thảm xếp hàng. Giàn bí đao, 
bầu hồ lô trái sai lúc lỉu. Lối đi dẫn 
vào chuồng lợn, chuồng gà vịt được 
bố trí ngăn nắp, sạch sẽ. Đặc biệt hệ 
thống lò hơi, tiết kiệm chất đốt vẫn ra 
lò những bữa ăn ngon lành phục vụ 
chiến sỹ. 

“Mỗi khi biết có tàu từ đất liền ra, 
anh em trong đơn vị đều gửi mua các 
loại giống rau phù hợp với đảo để 
trồng. Ở đây nước ngọt khan hiếm 
nên mỗi ca nước đều được tính toán 
sử dụng sao cho hiệu quả nhất. 
Nước rửa mặt xong thì để tưới rau, 
còn nước vo gạo thì dùng chăn lợn... 
Nhờ tích cực tăng gia sản xuất mà 
bữa ăn của anh em ở đây cũng “sang 
trọng” chả kém gì đất liền...”, Phạm 
Văn Hùng - chiến sỹ của Đại đội 1 hồ 
hởi kể. 

 

Bình Thuận 18 -  Con tàu nối Phú Quý 
với đất liền 

Ngoài chuyện khan hiếm nước 
ngọt thì xa xôi, cách trở cũng là vấn 
đề tâm tư của hầu hết các cán bộ, 
chiến sỹ công tác ở Phú Quý. “Ở đây 
rất nhiều cán bộ, chiến sĩ có người 
thân, gia đình ở đất liền. Nhu cầu đi 
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lại là rất lớn những không phải lúc 
nào muốn về thăm cũng được. Tất cả 
phải phụ thuộc vào tàu. Giao thông đi 
lại khó khăn, cách trở là vậy nên 
ngay cả hàng hóa đưa ra đây cũng 
đắt đỏ hơn đất liền chút ít. Đó cũng là 
khó khăn mà quân và dân trên đảo 
phải đối mặt. Nhưng có điểm thuận 
lợi là phần lớn cán bộ, chiến sĩ nhân 
dân đều có ý chí, quyết tâm, có niềm 
tin mình sẽ vượt qua mọi khó khăn 
trong cuộc sống và mọi việc sẽ tốt 
hơn”, anh Nguyễn Văn Dũng, cán bộ 
xã Long Hải, Phú Quý chia sẻ. 

Theo ông Huỳnh Văn Mừng (67 
tuổi), một ngư dân ở Phú Quý cho 
biết thì ngày trước, khi chưa có dân 
ra đảo, chỉ có các đơn vị bộ đội, 
đường mòn đầy đá cuội và rừng rậm 
còn hoang sơ. Thường thì một tháng 
có một chuyến tàu ra đảo, nên thư từ 
liên lạc với đất liền cũng phải mất 
ngần ấy thời gian mới đến. Bây giờ 
một tuần có một chuyến tàu, nên 
cuộc sống người dân trên đảo có 
phần khởi sắc. Họ cảm thấy đất liền 
thật gần. Nhưng việc đi lại giữa đất 
liền với hòn đảo này cũng còn rất xa 
xôi và mất nhiều thời gian. 

Khó khăn là vậy, nhưng từ nhiều 
năm nay, quân và dân trên đảo đã và 
đang quyết tâm xây dựng Phú Quý 
ngày càng phát triển. Nơi họng gió 
chướng của mùa bấc thổi, dù chỉ đến 
một ngày, chúng tôi đã phải đối diện 
với sự khắc nghiệt của thiên nhiên. 
Vậy mà họ đã ở đây cả ngàn ngày. 
Đến những ngôi nhà ở Phú Quý cũng 
phải xây thật thấp để tránh ngọn gió 
hiểm ác. Những biện pháp chắn gió 
được thực hiện như trận chiến đấu 
ác liệt để bảo vệ đất đai, giữ gìn sự 
sinh tồn. Những hàng rào chắn gió đã 
được dựng lên. Hàng rào bằng cỏ 
cây ghép lại, đan chắc bằng dây 

cước, có những kẻ hở cho gió được 
xuyên qua, gió bị xé nhỏ ra không 
còn sức mạnh để thổi bay nhà cửa, 
đất đai. Nhưng cây cối vẫn bị héo úa 
vì gió mang theo nhiều muối biển. 

Chuyến thăm quan thực tế đã 
bồi đắp thêm cho chúng tôi niềm tin 
mạnh mẽ về cuộc sống nơi đảo xa, 
đó là niềm tin của người và người. 
Tình người đậm chất yêu thương, 
giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh. 
Bạn có thể để chiếc xe mô tô của bạn 
ở bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào trên 
đảo, không hề bị mất trộm. Niềm tin 
của quân và dân gắn bó bền vững. 
Từ trong gian khó vững lòng hiếu 
trung. Phẩm chất của người lính vì 
dân, vì nước sáng nơi hiểm địa. 

Dẫu để mang được một cân xi 
măng, một tấn thép hay chỉ một viên 
thuốc kháng sinh ra đảo cần biết bao 
công sức không đo đếm được bằng 
tiền, nhưng sức lính và tấm lòng anh 
bộ đội luôn rộng mở. Chúng tôi thấy 
bệnh viện nơi huyện đảo là bệnh viện 
của quân và dân. Quân đội kéo 
thuyền cho dân khi bão tố. Quân đội 
làm đường cho dân. Quân đội dựng 
nhà cho dân. Tình yêu thương của 
quân và dân đã gắn chặt chẽ như 
nền móng kiên cố trên nền đất đảo. 
Đã có những sỹ quan kết hôn với phụ 
nữ nơi đảo, gắn bó keo sơn tình cảm 
vợ chồng. 

Đài khí tượng báo về từ 18 giờ - 
24 giờ có sóng cao và gió lớn. Các 
thông số an toàn trên hải trình từ lúc 
0 giờ. Chúng tôi tạm biệt huyện đảo, 
con tàu lướt sóng gợi lại những 
vương vấn, yêu thương, người ở, 
người về, lòng xao động như mạn tàu 
sóng vỗ.   

Nguyễn Thành Trung // 
http://congly.com.vn.- 2016  

(ngày 8 tháng 7) 
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