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BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG CÔNG TÁC MẶT TRẬN  

CHO CÁN BỘ CƠ SỞ 

an Thường trực Ủy ban MTTQ 
tỉnh Bình Thuận vừa phối hợp 
với Trường Chính trị tỉnh tổ 

chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng 
công tác Mặt trận cho cán bộ MTTQ ở 
cơ sở. Lớp tập huấn được tổ chức 
trong 3 ngày, từ ngày 14/9 đến ngày 
16/9, với sự tham tham gia của 137 
học viên là chủ tịch, phó chủ tịch, ủy 
viên Thường trực Ủy ban MTTQ cấp 
xã, huyện trong toàn tỉnh. 

Tại đây, các học viên đã được 
trang bị các kiến thức như: Công tác 
tiếp công dân và giải quyết đơn thư 
khiếu nại, tố cáo; công tác dân tộc và 
kỹ năng vận động các tín đồ, chức sắc 
các tôn giáo; công tác giám sát và 

phản biện xã hội của MTTQ Việt 
Nam... 

Đặc biệt trong chương trình tập 
huấn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 
tỉnh đã tọa đàm với cán bộ chủ chốt 
MTTQ cơ sở 2 nội dung về thực trạng 
và giải pháp nhằm nâng cao chất 
lượng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết 
toàn dân tộc ở khu dân cư trong cuộc 
vận động “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; 
thực trạng và giải pháp tổ chức tiếp 
xúc cử tri, vận động nhân dân tham dự 
các kỳ tiếp xúc cử tri với đại biểu dân 
cử. 

 V. Nhất // http://daidoanket.vn.- 
2016 (ngày 17 tháng 9)

_________________________________

LĐLĐ TỈNH BÌNH THUẬN:  

TUYÊN TRUYỀN VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG CHO HƠN 900 
NGƯỜI LAO ĐỘNG 

heo số liệu do Ban An toàn giao 
thông (BATGT) tỉnh Bình Thuận 
công bố về tình hình trật tự an 

toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, từ 
đầu năm đến ngày 15.6, toàn tỉnh Bình 
Thuận xảy ra 279 vụ tai nạn giao thông 
(TNGT), làm chết 115 người, bị 
thương 253 người. Để góp phần tiếp 
tục giảm 3 tiêu chí về tai nạn giao 
thông, trong quý 3, LĐLĐ tỉnh phối hợp 
với BATGT, Phòng PC67 - Công an 
tỉnh Bình Thuận mở 5 lớp tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật về trật tự ATGT và 
tiêu chí văn hóa giao thông năm 2016 
cho hơn 900 cán bộ, đoàn viên, 
CNVCLĐ. Một số nội dung tuyên 
truyền gồm: Sự nguy hiểm của việc 
lạm dụng rượu, bia điều khiển phương 
tiện tham gia giao thông, việc vi phạm 
về tốc độ cũng như việc nhắn tin, gọi 
điện thoại trong khi lái xe, chở quá số 
người quy định...  

Hoàng Sinh / Lao động.- 2016.- Số 
226 (ngày 27 tháng 9).- Tr. 5 

I. CHÍNH TRỊ – KINH TẾ 

B 

T 
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HỘI NCT PHƯỜNG XUÂN AN, TP. PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN:  

CHĂM LO ĐỜI SỐNG TINH THẦN CHO NCT  

ừa qua, Hội NCT phường Xuân An, 
Tp. Phan Thiết tỉnh Bình Thuận  tổ 
chức cho hơn 50 hội viên và NCT 

phường đi tham quan, du lịch tại khu 
Resort Vĩnh Lộc, xã Tiến Thành. Lãnh đạo 
UBND phường tham gia vá hỗ trợ kinh phí 
thuê xe. Chương trình văn nghệ "Cây nhà 
là vườn" tổ chức ngay trên bờ biển… 
Hằng năm, Hội NCT phường đều tổ chức 
ra mắt một tập thơ NCT với những chủ đề 

khác nhau vào dịp Tết Nguyên tiêu, năm 
2016 là tập thơ thứ 14. Tuy là phường 
mới thành lập của thành phố, nhưng cán 
bộ Hội đều nhiệt tình, năng nổ, quan tâm 
chăm sóc NCT, phối hợp chúc thọ, mừng 
thọ; tham mưu UBND trích kinh phí mua 
báo Người cao tuổi tặng Hội và các chi 
hội. 

Việt Quang / Người cao tuổi.- 2016.- Số 
140 (ngày 01 tháng 9).- Tr. 2 

__________________________________ 

BỘ TỔNG THAM MƯU, BỘ QUỐC PHÒNG:  

KIỂM TRA CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG, QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG  

TẠI BĐBP BÌNH THUẬN 

gày 20-9, đoàn công tác Bộ Tổng 
Tham mưu, Bộ Quốc phòng do 
Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Khuê, 

Phó Cục trưởng Cục Dân quân Tự vệ làm 
Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác quốc 
phòng, quân sự địa phương và khảo sát 
thi hành Luật Quốc phòng tại Bộ Chỉ huy 
BĐBP Bình Thuận. 

 

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Khuê, Phó Cục 
trưởng Cục Dân quân Tự vệ phát biểu tại buổi 
làm việc. Ảnh: Quý Tiến 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Chỉ 
huy BĐBP tỉnh đã báo cáo tình hình và kết 
thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự 
địa phương và thi hành Luật Quốc phòng 
tại đơn vị. Theo đó, hàng năm, Đảng ủy, 
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tham mưu cho 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành chỉ thị công 
tác biên phòng và chỉ đạo các sở, ban 
ngành địa phương triển khai thực hiện. 
Tham mưu cho UBND tỉnh, các huyện, thị 
xã, thành phố khu vực biên giới biển quán 
triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-
TTg, ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính 
phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân 
tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an 
ninh biên giới quốc gia trong tình hình 
mới”; Nghị định 71/2015 của Chính phủ 
“Về quản lý hoạt động của người, phương 
tiện trong khu vực biên giới biển nước 
CHXHCN Việt Nam”. 

 

Kiểm tra Điều lệnh đội ngũ cán bộ khối Cơ 
quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh. Ảnh: Quý Tiến 

V 

N 
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Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt quy 
chế phối hợp giữ 3 lực lượng Công an, 
Quân sự, Biên phòng theo Nghị định 77 
của Chính phủ. Đấu tranh hiệu quả với 
các loại tội phạm, các hoạt động buôn lậu, 
gian lận thương mại; giữ vững an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội, khu vực 
biên giới biển của tỉnh. 

 

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Khuê và đoàn công 
tác đánh giá kết quả buổi kiểm tra. Ảnh: Đình 
Phú 

Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra 
thực tế tại Cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh 
với các nội dung: Nhận thức chính trị, điều 
lệnh đội ngũ, bắn súng quân dụng... Kết 

quả kiểm tra các nội dung đơn vị đều đạt 
khá, giỏi. 

Kết thúc đợt kiểm tra, Thiếu tướng 
Nguyễn Mạnh Khuê, Phó Cục trưởng Cục 
Dân quân Tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ 
Quốc phòng đã đánh giá cao những kết 
quả mà cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh Bình 
Thuận đã đạt được. Thiếu tướng đề nghị 
thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP 
tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai 
đồng bộ các biện pháp công tác, nắm 
chắc tình hình, đấu tranh hiệu quả với 
hoạt động của các loại đối tượng; tổ chức 
tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, 
ngăn chặn và xử lý kịp thời tàu thuyền 
nước ngoài xâm phạm chủ quyền, buôn 
lậu, gian lận thương mại. Tham gia có 
hiệu quả vào việc xây dựng, phát 
triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa 
phương, các chương trình phối kết hợp… 
Giữ vững chủ quyền, an ninh khu vực 
biên giới biển của tỉnh. 

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

(ngày 21 tháng 9)

__________________________________ 

"TIẾP LỬA" CHO CÁN BỘ KIỂM SÁT TRẺ 

ừa qua, Tiến sỹ, nhà văn Dương 
Thanh Biểu – nguyên Phó Viện 
trưởng VKSNDTC đã có chuyến 

thăm, giao lưu và tặng sách cho cán 
bộ, công chức VKSND tỉnh Bình 
Thuận. 

 

Đồng chí Dương Thanh Biểu là Tiến sỹ 
luật, nhà văn, nguyên Phó Viện trưởng 

VKSNDTC. Trải qua nhiều vị trí công 
tác như: Nguyên Tổng Biên tập báo 
Bảo vệ pháp luật; nguyên Vụ trưởng 
Vụ Kiểm sát điều tra án an ninh 
VKSNDTC; nguyên Đại đội trưởng Đại 
đội Chủ công bộ binh, Tiểu đoàn 1, 
Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Binh đoàn 
Tây Nguyên... đúc rút được nhiều kinh 
nghiệm cộng với tài năng vốn có, khả 
năng quan sát tinh tường, tâm hồn 
nhạy cảm đặc biệt là cái tâm trong 
sáng luôn hướng đến cái thiện, đến 
chủ nghĩa nhân văn cao cả… Đồng chí 
Dương Thanh Biểu đã cho ra đời nhiều 
tác phẩm có giá trị, đặc biệt đằng sau 
đó là những gửi gắm sâu sắc đến các 
thế hệ ngành Kiểm sát, là niềm tự hào 
sâu sắc khi khoác lên mình màu áo 
“thiên thanh”, là lời nhắc nhở về nghĩa 

V 
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vụ cao cả của người cán bộ kiểm sát 
luôn phải “Công minh, chính trực, 
khách quan, thận trọng, khiêm tốn” góp 
phần bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế 
xã hội chủ nghĩa. 

 

Dù đã về nghỉ hưu, song TS, Nhà 
văn Dương Thanh Biểu vẫn miệt mài 
với công việc tổng kết thực tiễn. Ngoài 
các cuốn sách chuyên khảo về nghiệp 
vụ kiểm sát, đồng chí đã lần lượt cho 
ra đời 4 tác phẩm văn học tư pháp, 
như: Một thời trận mạc, Theo dòng 
công lý, Tạ Đình Đề những góc khuất 
cuộc đời (Nhà xuất bản Hội Nhà văn) 
và mới đây là cuốn “Từ cuộc chiến đến 
cuộc chiến” (Nhà xuất bản Quân đội).  

 

 Đây là cuốn hồi ký viết về cuộc 
đời của chính tác giả, những bước khó 
khăn, thăng trầm trong cuộc chiến vệ 
quốc vĩ đại. Những vụ án mà chính tác 
giả tham gia giải quyết thể hiện được 
tinh thần trách nhiệm, quyết tâm bảo 
vệ công lý, bảo vệ lẽ phải của người 
cán bộ KSND… điều đáng trân trọng là 
tác giả luôn hướng đến người phạm tội 

với một cái nhìn cảm thông, tiếc nuối 
xót xa  trước số phận cuộc đời… 

 Tại buổi giao lưu, đồng chí 
Dương Thanh Biểu đã chia sẻ nhiều 
kinh nghiệm sâu sắc trong công tác 
“Thực hành quyền công tố, kiểm sát 
các hoạt động tư pháp”  giải quyết các 
vụ án. Hơn hết là những trải lòng của 
đồng chí khi đứng trước những vụ án 
khó khăn, vướng mắc, vụ án mà dư 
luận xã hội quan tâm… đấu tranh giữa 
ranh giới “có tội” hay “không tội”…. 
Điều đặc biệt nhất là những tâm tư, 
những trăn trở, những bài học kinh 
nghiệm xương máu thông qua các vụ 
án thực tiễn được tác giả, sưu tầm ghi 
chép và xuất bản thành những tác 
phẩm văn học, biến những hồ sơ vụ 
án pháp luật khô khan được hiện thực 
hóa, văn học hóa một cách sinh động 
giúp người đọc dễ tiếp thu hơn. 

 

 Đồng chí Dương Thanh Biểu 
mong rằng cán bộ, Kiểm sát viên 
VKSND tỉnh Bình Thuận tiếp tục rèn 
luyện, nâng cao phẩm chất, bản lĩnh 
trong việc thực hiện các nhiệm vụ của 
ngành Kiểm sát nhân dân, thực hiện 
tốt cuộc vận động mà Viện trưởng 
VKSNDTC đã phát động: “Xây dựng 
đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên vững về 
chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông 
về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ 
cương và trách nhiệm”. 

 Hồ Thị Thanh Nga // 
http://baobaovephapluat.vn.- 2016 

(ngày 16 tháng 9) 
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SỬA ĐƯỜNG, BỎ TRẠM THU PHÍ ĐỂ KÍCH CẦU DU LỊCH 

ên cạnh việc nâng cấp, cải tạo, mở 
rộng tuyến đường Nguyễn Thông, 
tỉnh Bình Thuận tiếp tục có một 

động thái mạnh mẽ khi bỏ trạm thu phí 
Phú Hài (TP. Phan Thiết) để kích cầu và 
thu hút khách du lịch đến với “thủ đô 
Resort Mũi Né”. 

Dự kiến, năm 2018, sân bay Phan 
Thiết (TP. Phan Thiết) được đưa vào hoạt 
động, điều này đòi hỏi các cơ quan quản 
lý nhà nước có những động thái đồng bộ 
để cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông 
xung quanh khu vực sân bay, tạo điều 
kiện thuận lợi phát triển du lịch đã, đang 
và sẽ là mục tiêu trọng yếu của Bình 
Thuận. 

 

Bình Thuận trở thành điểm đến hấp dẫn cho du 
khách 

Một trong những hành động đầu tiên 
của tỉnh trong vấn đề này là việc cải tạo, 
nâng cấp tuyến đường Nguyễn Thông (từ 
cầu Hùng Vương đến vòng xoay đại lộ Võ 
Nguyên Giáp, hay đường 706B) theo tiêu 
chuẩn đường phố chính của đô thị với 
tổng mức đầu tư 286 tỷ đồng. Đây là 
tuyến đường quan trọng, nằm trên trục 
đường cửa ngõ nối liền trung tâm TP. 
Phan Thiết với khu vực Phú Hài - Hàm 
Tiến - Mũi Né và sân bay Phan Thiết. 

Ông Phạm Văn Nam, Phó chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, đây là 
công trình trọng điểm của tỉnh, nhằm tập 
trung nguồn lực để triển khai đầu tư trong 
năm 2016. 

Theo phê duyệt của chủ tịch UBND 
tỉnh Bình Thuận, dự án đầu tư cải tạo 
nâng cấp tuyến đường này có chiều dài 
4km, tổng mức đầu tư 286 tỷ đồng, được 
thiết kế theo tiêu chuẩn cấp đường phố 
chính trong đô thị với chiều rộng nền 
đường là 21m và 25m. 

Trong đó, từ điểm đầu là cầu Hùng 
Vương sẽ phóng tuyến mới thẳng dọc 
theo sông Cầu Ké đến đoạn trước Công ty 
nước mắm Pisaco thì nhập với tuyến 
đường Nguyễn Thông cũ kéo dài đến 
trước khu đô thị phố biển Queen Pearl và 
vòng xoay đầu đại lộ Võ Nguyên Giáp. 

 

Bản đồ hướng tuyến khi nâng cấp đường 
Nguyễn Thông 

Toàn tuyến có dải phân cách và dải 
an toàn ở giữa rộng 1m cùng với vỉa hè 
hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng 
theo tiêu chuẩn. Đặc biệt dự án này cũng 
tiến hành cải tạo nâng cấp mở rộng cầu 
Phú Hài dài 131m với khổ cầu 12m. 

Ông Nguyễn Thanh Hiền, Phó giám 
đốc Trung tâm quản lý dự án và tư vấn 
công trình giao thông Bình Thuận, đơn vị 
đang điều hành dự án cho hay: “Hiện nay, 
chúng tôi đang tiến hành thủ tục để tổ 
chức đấu thầu và dự kiến khởi công vào 
cuối quý 3 năm 2016”. 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bình Thuận 
cũng đồng ý dừng hoạt động Trạm thu phí 
Phú Hài kể từ ngày 1-1-2017 để thu thút 
đầu tư và du lịch. Bởi lẽ, trạm thu phí này 
đặt ở con đừng độc đạo đi Mũi Né, hoạt 
động hơn 10 năm qua gây cho du khách 

B 
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rất nhiều phiền toái bởi họ đến Bình 
Thuận du lịch nhưng vẫn phải nộp phí ở 
cả chiều đi lẫn chiều trở về. 

Những quyết định của tỉnh Bình 
Thuận không chỉ các cơ quan chức năng, 
doanh nghiệp... đồng thuận của mà còn 
nhận được ủng hộ lớn của người dân 
trong tỉnh, nhất là người dân ở khu vực 
trên. 

 

Phối cảnh đường Nguyễn Thông 

Ông Nguyễn Hùng Minh (trú P. Phú 
Hài, TP. Phan Thiết) cho biết: “Chúng tôi 
hết sức vui mừng khi chính quyền nâng 
cấp đường Nguyễn Thông, vì đây là trục 
đường giao thông chính của hàng chục 
ngàn người dân ở khu vực này. Chưa hết, 
con đường này cũng là đường đi chính 
của người dân các huyện lân cận Phan 
Thiết. 

Khi đường được hoàn thành, việc di 
chuyển, đi lại hằng ngày của người dân sẽ 
dễ dàng hơn. Không những thế, con 

đường này sẽ tạo bộ mặt khang trang cho 
cả một vùng đô thị ở phía bắc của TP. 
Phan Thiết trong tương lai". 

Trước quyết định táo bạo của tỉnh 
Bình Thuận, ông Nathan Nguyễn, chủ một 
resort tại Mũi Né chia sẻ: "Thời gian qua, 
các nhà đầu tư tập trung vốn và nhiều 
nguồn lực khác để nâng cao chất lượng 
các cơ sở lưu trú, dịch vụ phục vụ du lịch 
góp phần tạo ra thương hiệu du lịch Mũi 
Né nổi tiếng hơn. Và việc sửa chữa, nâng 
cấp các tuyến đường đang xuống cấp là 
rất cần thiết, tạo điều kiện hạ tầng thuận 
lợi giúp cho các doanh nghiệp thu hút và 
giữ chân du khách trở lại Mũi Né". 

Ông Đỗ Ngọc Điệp, Chủ tịch UBND 
TP. Phan Thiết cho hay, theo quy hoạch, 
khi đường Nguyễn Thông được đầu tư 
hoàn chỉnh thì khu vực 2 bên tuyến đường 
này sẽ được quy hoạch làm khu thương 
mại dịch vụ du lịch, các trạm dừng chân, 
cửa hàng kinh doanh và giới thiệu hải đặc 
sản của Phan Thiết... 

Trên cơ sở này, thành phố sẽ tiến 
hành sắp xếp lại các cơ sở kinh doanh 
dịch vụ hiện có và kêu gọi, khuyến khích 
người dân tham gia đầu tư kinh doanh loại 
hình thương mại dịch vụ phục vụ phát 
triển du lịch theo đúng quy hoạch. 

Linh Vũ // congan.com.vn.- 2016 
(ngày 6 tháng 9) 

__________________________________ 

QUY HOẠCH CHI TIẾT 5 CẢNG BIỂN NAM TRUNG BỘ  

ộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa 
phê duyệt quy hoạch chi tiết 5 cảng 
biển thuộc các tỉnh Nam Trung Bộ 

(giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến 
năm 2030) là Bình Định, Phú Yên, Khánh 
Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận.  

Theo đó, cảng Quy Nhơn (Bình 
Định) là cảng tổng hợp quốc gia đầu mối 
khu vực, gồm các khu bến chức năng: 
Quy Nhơn - Thị Nại, Nhơn Hội, Tam 
Quan, Đề Gi. Tổng lượng hàng hóa qua 

hệ thống cảng khoảng 18 - 20 triệu 
tấn/năm. Cảng Vũng Rô (Phú Yên) là 
cảng tổng hợp địa phương, gồm các khu 
bến: Tây Vũng Rô, Đông Vũng Rô, Bãi 
Gốc, với lượng hàng hóa khoảng 5,8 - 6,3 
triệu tấn/năm. Cảng Khánh Hòa là cảng 
tổng hợp quốc gia, về lâu dài có thể phát 
triển thành cảng trung chuyển quốc tế tại 
vịnh Vân Phong, gồm các khu bến: Đầm 
Môn, Nam Vân Phong, Nha Trang, Cam 
Ranh; lượng hàng hóa qua cảng khoảng 

B 
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15,9 - 18,6 triệu tấn/năm. Cảng Ninh 
Thuận là cảng tổng hợp địa phương, có 
bến chuyên dùng, gồm: Ninh Chữ, Cà Ná 
phục vụ các nhà máy điện hạt nhân Ninh 
Thuận với tổng lượng hàng hóa qua cảng 
khoảng 0,2 - 0,4 triệu tấn/năm. Cảng Bình 
Thuận là cảng tổng hợp địa phương, gồm 
các bến cảng: Phan Thiết, Phú Quý, Vĩnh 
Tân, Sơn Mỹ, Hòa Phú và các bến dầu khí 
ngoài khơi; lượng hàng hóa thông qua 
cảng khoảng 15,8 -17,5 triệu tấn/năm. 

Ngành GTVT kêu gọi xã hội hóa đầu 
tư phát triển cơ sở hạ tầng các cảng biển 
bằng hình thức BOT, BTO...; khuyến 
khích, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh 
nghiệp trong và ngoài nước tham gia đầu 
tư các cảng biển nói trên. 

L.Trường // http://nld.com.vn.- 2016 
(ngày 2 tháng 9)

__________________________________ 

XÂY DỰNG DANH NHÂN, ĐÀI PHUN NƯỚC HÀNG CHỤC TỶ 
ĐỒNG TẠI BÌNH THUẬN: CHƯA CẤP THIẾT! 

gày 27/9, Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Ngọc Hai đã có văn 
bản gửi Trung tâm Phát triển 

quỹ đất tỉnh Bình Thuận về việc đầu tư 
xây dựng công viên Võ Văn Kiệt giai 
đoạn 2 tại phường Phú Thủy, TP. 
Phan Thiết. Qua xem xét, Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến rằng, công trình 
công viên Võ Văn Kiệt tại P. Phú Thủy 
(TP. Phan Thiết) đã đầu tư cơ bản 
hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng; việc 
tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 2 

(hạng mục công trình Cụm tượng điêu 
khắc kiến trúc - Đài phun nước) chưa 
thật sự cấp thiết trong giai đoạn hiện 
nay. Do đó, UBND tỉnh chưa thống 
nhất đầu tư xây dựng công viên Võ 
Văn Kiệt giai đoạn 2. Trước đó, báo 
Lao Động số 162 ngày 14/7 có bài viết 
ý kiến cho rằng việc xây dựng giai 
đoạn 2 là lãng phí, chưa cần thiết. 

Hà Anh Chiến / Lao động.- 2016.- Số 
227 (ngày 28 tháng 9).- Tr. 2 

__________________________________ 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP NAM TRUNG BỘ 

ừ 27/8 đến 4/9 ,Trung tâm 
Khuyến nông Quốc gia phối hợp 
với Sở NN&PTNT tỉnh Bình 

Thuận tổ chức Hội chợ Nông nghiệp 
và Thương mại vùng Nam Trung bộ 
2016 với chủ đề “Xây dựng và phát 
triển kinh tế nông nghiệp vùng Nam 
Trung bộ theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa gắn với xây dựng 
nông thôn mới”. 

Hội chợ có sự tham gia của 153 
đơn vị, doanh nghiệp trong nước với 
360 gian hàng, trong đó có trên 80 

gian giới thiệu những thành tựu nông 
nghiệp, tiến bộ khoa học kỹ thuật, các 
loại giống cây trồng, nông sản… Hội 
chợ nhằm đẩy mạnh các hoạt động 
khuyến nông, tư vấn, hướng dẫn và hỗ 
trợ nông dân phát triển sản xuất theo 
hướng an toàn, bền vững, nhằm nâng 
cao giá trị trên một đơn vị sản xuất 
thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp…   

Hiểu Minh // 
http://www.tienphong.vn.- 2016  

(ngày 3 tháng 9)

N 

T 
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BÌNH THUẬN ĐẨY MẠNH KHAI THÁC KINH TẾ BIỂN 

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

mũi nhọn mang tính đột phá của địa 
phương. 

 

Bình Thuận đầu tư 286 tỉ đồng xây dựng 
tuyến đường du lịch. Ảnh: Nguyễn Thanh-
TTXVN 

Bình Thuận có bờ biển dài gần 
200 km với ngư trường rộng 52.000 
km2, có đảo Phú Quý ngoài khơi cách 
thành phố Phan Thiết 120 km.  

Phát huy thế mạnh bờ biển dài và 
ngư trường rộng lớn, Bình Thuận đã 
đẩy mạnh đầu tư khai thác hiệu quả 
kinh tế biển và đã có bước chuyển 
biến đáng kể. Có thể nói kinh tế biển 
Bình Thuận có bước phát triển tương 
đối toàn diện, tạo được diện mạo mới 
vùng ven biển.  

* Lợi thế du lịch biển  

Phát huy lợi thế về thiên nhiên ưu 
đãi, Bình Thuận đã xác định du lịch là 
một trong những ngành mũi nhọn 
mang tính đột phá của địa phương. 
Hàng năm số lượt du khách đến tham 
quan và nghỉ dưỡng tại Bình Thuận 
đều tăng cao. 

Đặc biệt, các dịch vụ thể thao giải 
trí trên biển như: Lướt ván diều, lướt 
ván buồm, đánh golf đã tạo sức hút và 
kéo dài thêm thời gian lưu trú của 
khách du lịch. Năm 2015, Bình Thuận 

đón trên 4,2 triệu lượt du khách với 
doanh thu du lịch đạt 7.600 tỷ đồng. 

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

Tính đến tháng 8/2016, toàn tỉnh 
có 388 dự án du lịch được chấp thuận 
đầu tư còn hiệu lực, với tổng diện tích 
đất 6.183 ha và tổng vốn đăng ký đầu 
tư là 54.072 tỷ đồng (trong đó có 23 dự 
án đầu tư nước ngoài), một số dự án 
có quy mô lớn từ 200-500 ha. Cơ sở 
vật chất, dịch vụ phục vụ du lịch phát 
triển nhanh cả về số lượng và chất 
lượng với 417 cơ sở lưu trú, tổng số 
13.120 phòng và hơn 300 căn hộ, biệt 
thự cho khách du lịch thuê.  

 

Bình Thuận là địa điểm du lịch nổi tiếng 
của Việt Nam trong nhiều năm qua. Ảnh: 
blogdulich.com.vn  

Bình Thuận hiện đã trở thành khu 
du lịch trọng điểm quốc gia với các loại 
hình du lịch nghỉ dưỡng, tham quan, 
du lịch kết hợp chơi thể thao, du lịch 
tín ngưỡng, du lịch hội nghị… góp 
phần quan trọng cho sự tăng trưởng 
và phát triển kinh tế của Bình Thuận. 

P 
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GRDP (tổng sản phẩm nội tỉnh) 
du lịch tăng hàng năm 5,5%/năm, năm 
2015 GRDP du lịch chiếm tỷ trọng 
khoảng 7,6% GRDP của tỉnh, giải 
quyết nhiều công ăn việc làm, thu nhập 
ổn định cho hàng ngàn lao động ở địa 
phương, đặc biệt là lao động nông 
thôn, lao động các vùng ven biển. Mặt 
khác, du lịch phát triển đã góp phần 
gìn giữ và phát huy giá trị các di tích 
lịch sử, văn hóa, tài nguyên thiên nhiên 
trên địa bàn.  

* Mũi nhọn khai thác hải sản xa 
bờ  

Với ngư trường rộng lớn khoảng 
52.000km2, Bình Thuận còn có tiềm 
năng rất lớn về khai thác hải sản. Đây 
là một trong những ngư trường lớn của 
cả nước, có nguồn lợi hải sản phong 
phú. Diện tích các bãi bồi, bãi triều ven 
sông và cận bờ biển có thể nuôi tôm 
bán thâm canh. 

Đảo Phú Quý có thể nuôi cá lồng 
bè và các loại hải sản khác... Đến nay, 
tỉnh đã có 4 trung tâm nghề cá gồm: 
Phan Thiết, La Gi, Phan Rí Cửa và 
huyện đảo Phú Quý; cơ cấu nghề khai 
thác hải sản chuyển dịch đúng hướng, 
thuyền công suất lớn tăng.  

Đặc biệt, Bình Thuận đã bước 
đầu phát huy hiệu quả mô hình khai 
thác xa bờ, gắn với dịch vụ hậu cần, 
thu mua, sơ chế biến, bảo quản sản 
phẩm trên biển, xây dựng mô hình tổ 
đoàn kết khai thác hải sản.  

Hiện nay, tổng số tàu, thuyền toàn 
tỉnh là gần 8.000 chiếc với tổng công 
suất gần 738.000 CV, trong đó có 
khoảng 2.000 tàu, thuyền công suất 
lớn đánh bắt xa bờ, làm dịch vụ hậu 
cần, thu mua, sơ chế sản phẩm trên 
biển.  

Thực hiện chủ trương của tỉnh, từ 
năm 2008 đến nay, toàn tỉnh đã thành 
lập trên 620 tổ đoàn kết đánh bắt trên 
biển với sự tham gia của hơn 4.000 

thuyền công suất lớn. Đến nay, tỉnh 
Bình Thuận cũng đã thành lập 5 
nghiệp đoàn nghề cá tại 4 huyện, thị, 
thành phố với 72 tàu đánh bắt xa bờ 
và sự tham gia của 746 đoàn viên 
nghiệp đoàn. 

 

Khai thác hải sản xa bờ cũng là một trong 
những ngành kinh tế mũi nhọn của Bình 
Thuận. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN 

Đây là những mô hình hợp tác 
giúp đỡ nhau trong khai thác, tiêu thụ 
sản phẩm, trao đổi kinh nghiệm đánh 
bắt hải sản và hỗ trợ tìm kiếm, cứu hộ, 
cứu nạn khi có sự cố trên biển, đồng 
thời góp phần bảo vệ an ninh trật tự, 
bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới 
biển.  

Bình Thuận là tỉnh đi đầu cả nước 
trong phát triển đội tàu dịch vụ hậu cần 
thu mua hải sản trên biển với hơn 100 
tàu công suất lớn, chuyên thu mua hải 
sản tại vùng biển Trường Sa, Nhà giàn 
DK1…  

* Để khai thác hiệu quả tiềm 
năng kinh tế biển  

Nhờ khai thác hiệu quả kinh tế 
biển trong những năm qua, đến nay 
Bình Thuận trở thành một trong những 
trung tâm du lịch biển lớn nhất cả 
nước với tên gọi “Thủ đô resort của 
Việt Nam”. Bên cạnh đó, Bình Thuận 
hiện là một trong 3 ngư trường khai 
thác hải sản lớn nhất của cả nước. 

Vì vậy, để khai thác hiệu quả bền 
vững kinh tế biển trong thời gian đến, 
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Bình Thuận đã đề ra các chính sách, 
biện pháp để huy động tối đa các 
nguồn vốn đầu tư hoàn chỉnh hệ thống 
kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh 
tế biển đảo.  

Ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận cho biết: Tỉnh 
đã đề ra mục tiêu đưa tốc độ tăng 
trưởng kinh tế biển cao gấp 1,3 lần tốc 
độ tăng trưởng chung của nền kinh tế 
tỉnh trong giai đoạn 2016-2020; trong 
đó ngành thủy sản tăng bình quân 
10%/năm, công nghiệp chế biến thủy 
sản tăng 75%/năm, du lịch 19,3%/năm 
và đến năm 2020 sản lượng nước 
mắm đạt 42 triệu lít, xuất khẩu thủy 
sản đạt 170 triệu USD...  

Để đạt được mục tiêu đề ra, trước 
hết cần khắc phục cho được tình trạng 
chồng lấn các quy hoạch, trên cơ sở rà 
soát và triển khai thực hiện tốt quy 

hoạch phát triển các ngành kinh tế 
biển.  
Theo ông Nguyễn Ngọc Hai, tỉnh Bình 
Thuận cũng đã đề ra Chương trình 
hành động triển khai thực hiện các 
Nghị quyết của Trung ương về Chiến 
lược biển Việt Nam đến năm 2020. 
Theo đó, Bình Thuận tập trung thực 
hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm khai thác 
hiệu quả nền kinh tế biển. 

Cùng với đó, Bình Thuận tranh 
thủ các nguồn lực hỗ trợ, đẩy mạnh 
đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh 
tế - xã hội, đô thị ven biển và hải đảo; 
thực hiện các chính sách an sinh xã 
hội; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, 
cải thiện đời sống cho người lao 
động./.  

Nguyễn Thanh // http://bnews.vn.- 
2016 (ngày 3 tháng 9)

__________________________________ 

BÌNH THUẬN CẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÊM CÁC CÔNG 
TRÌNH THỦY LỢI 

gày 19-9, Đoàn công tác do đồng 
chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ 
Chính trị, Bí thư Trung ương 

Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương 
làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc 
với tỉnh Bình Thuận. Phát biểu tại buổi 
làm việc, Trưởng ban Kinh tế Trung 
ương Nguyễn Văn Bình đề nghị tỉnh 
Bình Thuận cần làm tốt công tác quy 
hoạch phát triển nông nghiệp, đặc biệt 
hệ thống hồ đập cùng hệ thống kênh 
mương kết nối giữa các hồ để phòng 
chống hạn hán, phục vụ phát triển kinh 
tế - xã hội, sinh hoạt và ổn định đời sống 
của nhân dân. Bình Thuận là một trong 
những tỉnh khô hạn nhất cả nước, tỉnh 
cần phối hợp chặt chẽ với bộ, ngành 
Trung ương tháo gỡ khó khăn để đầu tư 
xây dựng thêm các công trình thủy lợi, 
đáp ứng nhu cầu phát triển trong những 
năm tiếp theo. Tỉnh nên xem xét chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đảm bảo 
sử dụng có hiệu quả nguồn nước và 
theo hướng tiết kiệm. 

Đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn 
mạnh, tỉnh cần rà soát lại tình trạng ô 
nhiễm môi trường tại Nhiệt điện Vĩnh 
Tân, phải có biện pháp phòng chống, 
giảm thiểu ô nhiễm môi trường, sự cố 
môi trường một cách căn cơ bảo đảm 
an toàn môi trường ở mức cao nhất. 
Bình Thuận là tỉnh ven biển, do đó 
nguồn nước ngầm phải được ưu tiên 
giữ lại để chống xâm nhập mặn, tuyệt 
đối không sử dụng nguồn nước ngầm 
trong phát triển công nghiệp và hạn chế 
việc sử dụng nguồn nước ngầm trong 
sản xuất nông nghiệp. 

Nguyễn Thanh // http://cadn.com.vn.- 
2016 (ngày 20 tháng 9) 

N 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Số 09 năm 2016  - 13 - 

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

HỌC BỔNG “VÌ TRẺ EM VIỆT NAM” ĐẾN VỚI HỌC SINH 
BÌNH THUẬN NGÀY KHAI TRƯỜNG 

áng nay (5/9), Đoàn công tác của 
Báo Đầu tư đã đến thăm và trao 
tặng 50 suất học bổng, mỗi suất với 

trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh 
nghèo vượt khó học giỏi tại giỏi tại các 
Trường tiểu học Tân Phước 1, Trường 
tiểu học Tân Phước 2, Trường tiểu học 
Tân Phước 2 và Trường THCS Tân 
Phước, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận. Đây 
là một hoạt động trong khuôn khổ chương 
trình trao học bổng Giải golf “Vì trẻ em 
Việt Nam - Swing for the Kids” năm 2016. 

 

Những suất học bổng Giải golf “Vì trẻ em Việt 
Nam” được ông Nguyễn Văn Hồng, Phó tổng 
biên tập Báo Đầu tư trao tận tay các em học 
sinh nghèo vượt khó, học giỏi kịp thời động 
viên các em nhân ngày khai giảng. 

Là lần thứ 3 đến với tỉnh Bình 
Thuận, học bổng Giải golf “Vì trẻ em Việt 
Nam” đã kịp thời động viên tinh thần, chia 
sẽ khó khăn với các em học sinh nhân dịp 
khai giảng năm học mới 2016 -2017. Hoạt 
động này cũng thể hiện trách nhiệm xã hội 
của Báo Đầu tư nói riêng và các mạnh 
thường quân của Giải golf “Vì trẻ em Việt 
Nam- - Swing for the Kids” nói chung trong 
việc đầu tư cho nguồn lực con người. 

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hồng, 
Phó Tổng Biên tập Báo Đầu tư cho biết 
thông qua hoạt động trao học bổng lần 
này Báo Đầu tư một lần nữa khẳng định 
tôn chỉ hoạt động của Báo Đầu tư bên 

cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của 
một cơ quan báo chí và đồng hành cùng 
các nhà đầu tư, tập thể cán bộ, phóng 
viên, biên tập viên Báo Đầu tư luôn sát 
cánh cùng các địa phương trên cả nước 
trong sự nghiệp trồng người, vun đắp tài 
năng. 

 

Phó Tổng Biên tập Báo Đầu tư Nguyễn Văn 
Hồng trao biển tượng trưng đợt trao học bổng 
năm 2016 tại tỉnh Bình Thuận. 

Sau 10 năm tổ chức, Quỹ học bổng 
Giải golf “Vì trẻ em Việt Nam - Swing for 
the Kids” đã trao tận tay hơn 12.000 suất 
học bổng cho các em học sinh, sinh viên 
nghèo vượt khó, học giỏi và hỗ trợ xây, 
sửa các cơ sở học tập tại 40 tỉnh, thành 
phố trên cả nước với tổng giá trị lên tới 
gần 11 tỷ đồng. 

 

Ông Nguyễn Xuân Phú - Phó Tổng Giám đốc 
Công ty cổ phần Căn nhà Mơ ước (Dream 
House) trao biển tượng trưng 5 bộ máy tính 
cho đại diện các trường 

II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC  

S 
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Nhân dịp này, Báo Đầu tư cũng phối 
hợp với mạnh thường quân RICO FEED 
triển khai chương trình “Ươm Mầm Xanh” 
trao tăng 500 tập vở. Để góp phần tăng 
cường thiết bị dạy học cho giáo viên, các 
em học sinh các trường học nói trên, 

Dream House trao tăng 5 bộ máy vi tính trị 
giá hơn 50 triệu đồng. Bao gồm 2 bộ máy 
tình cho Trường THCS Tân Phước và 3 
trường còn lại mỗi trường 1 bộ. 

Ngọc Tuấn // http://baodautu.vn.- 2016 
(ngày 5 tháng 9) 

__________________________________ 

VNPT BÌNH THUẬN SƠ KẾT TRIỂN KHAI VNEDU NĂM HỌC 
2015 - 2016 

ới đây, VNPT Bình Thuận và 
Trung tâm Kinh doanh (TTKD) 
VNPT - Bình Thuận đã phối 

hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo Bình 
Thuận tổ chức Hội nghị sơ kết triển 
khai phần mềm vnEdu năm học 2015-
2016. 

 

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Sở 
Giáo dục - Đào tạo tỉnh, VNPT Bình 
Thuận và TTKD VNPT - Bình Thuận 
cùng 75 đại biểu là cán bộ, giáo viên 
thuộc các Phòng giáo dục và các 
trường học trên toàn tỉnh. 

Sau thời gian thử nghiệm, bắt đầu 
từ năm học 2015-2016, phần mềm 
quản lý giáo dục vnEdu đã được 
UBND tỉnh Bình Thuận chọn để sử 
dụng trong công tác quản lý, điều hành 
của ngành Giáo dục - Đào tạo Bình 
Thuận. Đến nay, đã có 435 trường phổ 

thông trên toàn tỉnh triển khai phần 
mềm vnEdu, đạt tỷ lệ 100%, và có hơn 
10.000 giáo viên đã được tập huấn sử 
dụng phần mềm này. 

Theo lãnh đạo Sở, việc triển khai 
vnEdu đã hỗ trợ tích cực cho nhà 
trường trong công tác quản lý tình hình 
hoạt động dạy và học, thực hiện sổ 
điểm, sổ liên lạc điện tử, trích xuất các 
dữ liệu phục vụ báo cáo..., đặc biệt là 
giảm bớt các cuộc họp không cần thiết 
thông qua ứng dụng tin nhắn điều 
hành. Ngoài ra, việc triển khai Sổ Liên 
lạc điện tử vnEdu đã kết nối được 
thông tin giữa nhà trường với phụ 
huynh, giúp phụ huynh nắm bắt tình 
hình học tập của con em mình. 

Tại Hội nghị, Sở Giáo dục - Đào 
tạo và VNPT cũng đã thống nhất các 
nội dung phối hợp nhằm ứng dụng tốt 
hơn nữa phần mềm vnEdu trong 
Ngành Giáo dục, đặc biệt là công tác 
phối hợp triển khai Sổ liên lạc điện tử 
vnEdu năm học 2016-2017. 

Cũng tại đây, Lãnh đạo Sở Giáo 
dục – Đào tạo tỉnh và VNPT Bình 
Thuận đã trao Giấy khen và phần 
thưởng cho 7 tập thể, cá nhân đã triển 
khai tốt phần mềm vnEdu, Sổ liên lạc 
điện tử năm học 2015-2016. 

P.V // http://xahoithongtin.com.vn.- 
2016 (ngày 19 tháng 9)

M 
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“CON CHỈ THÍCH HỌC CÔ MINH”  

hiều học sinh ở Trường mẫu giáo 
Tân Hà (huyện Hàm Tân, Bình 
Thuận) khi được hỏi: “Con muốn 

học với cô giáo nào nhất?”, thường 
nhận được câu trả lời: “Con thích học cô 
giáo Minh nhất”. 

 

Cô giáo Minh giữa học trò của mình - Ảnh: 
P.Tuyết 

Cô Đoàn Thị Bạch Mai, hiệu trưởng 
nhà trường, bật mí: “Có một mạnh 
thường quân bỏ tiền ra tài trợ cho gần 
40 em học sinh dân tộc được uống sữa 
ba lần một tuần nhưng giao ước với nhà 
trường điều kiện phải để cho cô Minh 
phụ trách”. 

Nghe thế cô Minh chỉ cười, nụ cười 
thật hiền và nhân hậu, cô chia sẻ: “Mình 
yêu thương các con thật lòng, các con 
cũng sẽ yêu quý mình thôi”. 

Sẽ không ít người ngoài đặt câu 
hỏi vì sao cô Minh lại được học sinh và 
phụ huynh yêu mến, tin tưởng đến như 
vậy? 

Chỉ khi nghe nhiều giáo viên trong 
trường, nhất là cô hiệu trưởng nói về cô 
Minh: “Cô là một giáo viên sống hết lòng 
vì học sinh. Cô thương và chăm sóc các 
em như chính những đứa con của mình” 
thì mọi người đã tự trả lời được câu hỏi 
đó. 

Tắm cho trò trước khi vào lớp 

Cô hiệu trưởng Đoàn Thị Bạch Mai 
nói: “Dạy trẻ dân tộc rất khó bởi các em 
quen được sống tự do nên kỹ năng sống 
đơn giản nhất cũng thiếu. Để dạy được 
các em vào nề nếp, rất cần đến giáo 
viên tâm huyết nên cô Minh luôn là lựa 
chọn số 1 của nhà trường”. 

35 em học sinh dân tộc từ độ tuổi 
4-5 trong lớp học của cô ở thôn Suối 
Máu (huyện Hàm Tân) thì có tới 30 em 
thuộc hộ nghèo. Nhìn các em đen đúa, 
nhiều em gầy nhom vì suy dinh dưỡng 
chợt thấy nghẹn lòng. 

Cô Minh chia sẻ hằng ngày các em 
được gia đình đưa đến lớp rồi cha mẹ 
vào rừng làm nương rẫy tối mịt mới về. 
Mỗi sáng đón các em, cô thường ôm 
từng em ngửi thử xem quần áo có thơm 
không để còn rửa ráy, thay đồ. 

Cô nói: “Nhiều phụ huynh nơi này ít 
quan tâm tới con vì đi làm rẫy suốt ngày 
về mệt, gia đình đông con nên chăm sóc 
không chu đáo. Có em vào lớp với đôi 
chân dính đầy sình bùn vì phải lội qua 
mương qua suối. Cô phải dắt từng em đi 
rửa tay chân, mặt mũi. Nhiều em đến 
lớp người hôi khai vì không được cha 
mẹ tắm rửa ở nhà. 

Trong lớp học, khi nào cũng có 
mươi bộ quần áo cũ cô xin về cất đó để 
tắm và thay cho các em. Nhờ thế, dù em 
nào cũng đen đúa nhưng trông các em 
đều sạch sẽ, gọn gàng”. 

Cực nhất vẫn là mỗi khi các em bị 
bệnh, giáo viên không thể liên hệ được 
vì phụ huynh đi làm trong rừng xa. Cô và 
một số giáo viên nơi đây thường phân 
công nhau đưa các bé đến trạm xá 
khám bệnh và chăm sóc chu đáo, đến 
chiều mới trao lại cho gia đình và phải 
dặn dò tỉ mỉ từng việc nhỏ. 

“Con yêu cô nhất trên đời” 

Những buổi trưa, trước khi tan học 
để chuẩn bị cho giờ ăn, cô thường lau 

N 

javascript:;
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rửa hoặc tắm cho tất cả các em trong 
lớp. Những học sinh khuyết tật, tự kỷ 
được cô chăm sóc đặc biệt hơn. Nhiều 
em cứ quấn lấy cô không rời. 

Giờ ngủ cô nằm giữa, trò nằm hai 
bên và lắng nghe những câu chuyện cổ, 
nghe cô hát, đọc thơ, hò... Cô nói: “Nhờ 
thế các em rất dễ dàng đi vào giấc ngủ”. 

Cô thường xuyên dạy các em 
những điều hay lẽ phải, biết sống tốt, 
tránh xa cái xấu, biết chia sẻ, giúp đỡ 
mọi người thông qua những câu chuyện 
kể như Lão nhà giàu bị rắn cắn, Cò và 
vạc, Ai ngoan hơn, Hũ vàng hũ bạc... 

Cô thường sưu tầm những bài ca 
dao, câu hò vè nói về tình cảm gia đình 
để đọc cho các em nghe, hoặc những 
câu đố vui nhưng bổ ích để đố các em 
như con. Cò có lông màu gì? Vì sao con 
vạc phải đi ăn đêm? Hay vì sao con cá 
sấu không được mọi vật kết bạn? Vì sao 
lại gọi là nước mắt cá sấu?... 

Sau mỗi câu chuyện kể, cô Minh 
thường cho trẻ đóng vai từng nhân vật. 
Nhờ cách học này mà học sinh vô cùng 
hứng thú và nhớ bài lâu. 

Cô nói dù rất mệt khi phải dạy và 
chăm sóc gần 40 em nhưng thấy các 
con ríu rít vây quanh thổ lộ “con yêu cô 
nhất trên đời” thì bao mệt mỏi lại tan 
biến hết. 

Khi được hỏi vì sao dạy trẻ dân tộc, 
trẻ khuyết tật, tự kỷ, giáo viên nào cũng 
than phiền vất vả và ít tiến bộ, nhưng 
học với cô các em đã tiến bộ rất nhiều? 
Cô nói: “Lúc nào mình cũng gần gũi, nhẹ 
nhàng với các em. Ngồi học, nằm ngủ 
thường xếp các em bên cạnh. Điều gì 
cũng phải nói từ từ, nói ít các em mới 
tiếp thu được”. 

Cô còn chia sẻ bí quyết để biết 
được gia đình em nào hạnh phúc, gia 
đình nào thường gặp bạo hành để gần 
các em hơn. Cô thường hỏi: “Ở nhà con 
thương ai nhất?”. Nếu trẻ nào nói 
thương cha (thương mẹ là điều đương 

nhiên) thì thường gia đình ấy cha luôn là 
thần tượng của con. 

Nhờ thế, cô biết được nhiều gia 
đình cha thường dùng bạo lực với con, 
với mẹ. Nên cô phải dành tình thương 
nhiều hơn cho những học sinh ấy như 
để bù đắp thiệt thòi cho các em. 

Gia cảnh khó khăn 

Cả gia đình cô chưa có nổi một căn 
nhà riêng và hiện ở nhờ nhà của ông nội. 
Chồng cô không có thu nhập ổn định, 
nuôi hai con ăn học, một người anh bị 
bệnh, bản thân cô cũng đang mang trong 
người nhiều căn bệnh như đa khớp, tiểu 
đường... rất tốn tiền. 

Bỏ qua mọi khó khăn của gia đình, cô 
luôn sống hết lòng với học sinh, luôn 
chăm lo cho mọi người. 

Nghèo khó là thế, cô luôn giúp đỡ 
đồng nghiệp, học sinh khi ai đó gặp khó 
khăn. Mỗi khi nhận được tiền hỗ trợ dạy 
học sinh dân tộc, cô thường chia sẻ cho 
những đồng nghiệp nghèo khó trong 
trường mỗi người một ít, góp vào bữa ăn 
cho những học sinh bán trú để các em có 
bữa ăn ngon hơn. 

Cô nói: “Mình dù khó cũng còn hơn 
nhiều người, tôi đã trải qua những tháng 
ngày không có đồng bạc trong nhà. Bởi 
thế san sẻ những gì mình có cho mọi 
người cũng là một hạnh phúc”. 

Chia tay cô cũng là lúc cơn mưa 
chiều ập xuống, tôi cứ nhớ mãi một lời 
của vị phụ huynh nói về cô: “Nếu con đến 
trường không được học cô Minh là một 
thiệt thòi lớn”. 

“Cô Lệ Minh chăm sóc học sinh 
như chính những đứa con của mình. 
Mỗi buổi trưa cô đều tập trung các em 
học sinh nữ để tắm rửa và hướng dẫn 
các em cách giữ gìn vệ sinh. Mỗi chiều 
đón con, phụ huynh thường được nghe 
cô dặn dò cách chăm sóc con sao cho 
phù hợp vì phụ huynh dân tộc nhiều 
người cũng vụng trong cách chăm con" 

Cô Bạch Mai 

Phan Tuyết / Tuổi trẻ.- 2016.- Số 239 
(ngày 3 tháng 9).- Tr. 12 
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CHÙM ẢNH RƯỚC ĐÈN TRUNG THU LỚN NHẤT VIỆT NAM 

ối 15/9, Lễ hội rước đèn Trung thu 
lớn nhất Việt Nam được tổ chức tại 
thành phố Phan Thiết (Bình Thuận). 

Tham dự lễ rước đèn có 33 lồng đèn 
lớn và các em học sinh cầm 3.000 lồng 
đèn nhỏ diễu hành qua các trục đường 
chính của thành phố Phan Thiết. Hàng 
nghìn du khách và dân địa phương tập 
trung trên các tuyến đường theo dõi lễ hội 
độc đáo này.  

Được biết, Tạp chí Vietbooks đã xác 
lập kỷ lục Việt Nam công nhận lễ hội trung 
thu Phan Thiết là “Lễ hội rước đèn Trung 
thu lớn nhất Việt Nam”.  

 

 

 

 

 

 

 

TXVN // http://thethaovanhoa.vn.- 2016 
(ngày 15 tháng 9) 

T 
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TRIỂN LÃM “HOÀNG SA, TRƯỜNG SA CỦA VIỆT NAM” 

gày 8/9, tại thị xã La Gi (Bình 
Thuận), Sở Thông tin và Truyền 
thông phối hợp với UBND thị xã La 

Gi tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày 
tư liệu với chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa 
của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử 
và pháp lý”.  

 

Gần 100 bản đồ, atlas và nhiều tư 
liệu được lựa chọn trưng bày tại triển lãm 
lần này là những bằng chứng vững chắc 
về chủ quyền không thể chối cãi của Việt 
Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, 
Trường Sa. Các chứng cứ này một lần 
nữa khẳng định từ rất lâu cha ông ta đã 
thực hiện chủ quyền đối với hai quần đảo 
trên, đồng thời bác bỏ những luận điệu 
xuyên tạc lịch sử, những yêu sách chủ 
quyền phi lý của Trung Quốc đối với hai 
quần đảo này. 

Triển lãm trưng bày nhiều nhóm tư 
liệu phiên bản của các văn bản Hán Nôm, 
văn bản Việt ngữ và Pháp ngữ do triều 
đình phong kiến Việt Nam và chính quyền 
Pháp ở Đông Dương ban hành từ thế kỷ 
XVII đến đầu thế kỷ XX khẳng định quá 
trình xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền 
liên tục của Việt Nam đối với hai quần đảo 
Hoàng Sa và Trường Sa. Các Châu bản 
triều Nguyễn ban hành liên quan trực tiếp 
đến vấn đề khai thác, quản lý hai quần 
đảo, phiên bản của các văn bản hành 
chính của chính quyền Việt Nam Cộng 
hòa ở miền Nam Việt Nam ban hành từ 
thời kỳ 1954 - 1975, phiên bản các văn 
bản hành chính của Nhà nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành từ 

năm 1975 đến nay, tiếp tục khẳng định 
thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt 
Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và 
Trường Sa là những tư liệu quý giá cũng 
được trưng bày lần này.  

Triển lãm còn giới thiệu các ấn 
phẩm, tư liệu và những công trình nghiên 
cứu của các học giả Việt Nam và quốc tế 
xuất bản trong và ngoài nước về chủ 
quyền biển đảo của Việt Nam.  

Đặc biệt, triển lãm trưng bày bộ Atlas 
Universel do Philippe Vandermaelen 
(1795 - 1869), nhà địa lý học người Bỉ, 
người sáng lập Viện địa lý Hoàng gia Bỉ 
biên soạn vào năm 1827. Đây là một tài 
liệu vô giá, không chỉ về mặt học thuật mà 
còn có giá trị pháp lý góp thêm vào bộ hồ 
sơ chứng minh chủ quyền của Việt Nam 
đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường 
Sa.  

Ngoài ra, triển lãm còn giới thiệu 
những hình ảnh tư liệu về các di tích, 
những hùng binh Hoàng Sa và lễ Khao lề 
thế lính ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi); hình 
ảnh về đời sống và sinh hoạt của quân và 
dân ở huyện đảo Trường Sa (Khánh 
Hòa); hình ảnh về các hoạt động sưu tầm, 
giữ gìn và trao tặng các tư liệu khẳng định 
chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần 
đảo… 

Ông Vũ Văn Tuấn, Giám đốc Sở 
Thông tin và Truyền thông Bình Thuận 
cho biết: Tình hình Biển Đông càng trở 
nên phức tạp do yêu sách phi lý của 
Trung Quốc ở Biển Đông, xâm phạm 
nghiêm trọng vùng đặc quyền kinh tế và 
thềm lục địa của các nước ven biển theo 
Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 
1982 . Trước tình hình đó, việc tổ chức 
triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu để 
khẳng định chủ quyền đối với Hoàng Sa, 
Trường Sa là một hành động hết sức có ý 
nghĩa, góp phần khẳng định lập trường 
chính nghĩa của Việt Nam đối với hai quần 
đảo Hoàng Sa và Trường Sa.  

Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa 
của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử 

N 
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và pháp lý” góp phần nâng cao nhận thức; 
khẳng định tinh thần đoàn kết, ý thức 
trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân 
trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở 
nước ngoài, đặc biệt là tầng lớp thanh 
niên trong việc bảo vệ và khẳng định chủ 
quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo 
Hoàng Sa và Trường Sa thông qua các tư 
liệu được công bố.  

Triển lãm sẽ kết thúc vào ngày 11/9. 

Hồng Hiếu // 
http://thanhtra.com.vn.- 2016  

(ngày 8 tháng 9) 

Các báo cùng đưa tin: Nhân dân.- 2016.- 
Số 22260 (ngày 11 tháng 9).- Tr. 5 

__________________________________ 

NHIỀU HOẠT ĐỘNG ĐẶC SẮC TẠI LỄ HỘI KATÊ 2016 

rong hai ngày 29 và 30/9, tại di tích 
Tháp Chăm Pô Sah Inư Phan Thiết 
(khu phố 5, phường Phú Hài, TP 

Phan Thiết), Lễ hội Katê năm 2016 của 
đồng bào Chăm (Bình Thuận) sẽ diễn ra 
với nhiều hoạt động đặc sắc.  

 

Lễ hội Katê mang đậm bản sắc văn hóa truyền 
thống của đồng bào Chăm. 

Với ý nghĩa giới thiệu và phát huy 
vốn quý văn hóa, nghệ thuật truyền thống 
dân tộc Chăm, tạo thêm sự kiện phục vụ 
du lịch, Lễ hội Katê 2016 có nhiều phần lễ 
và phần hội phong phú, hấp dẫn. Chương 
trình tổ chức nghi thức lễ Katê sẽ do các 
chức sắc tôn giáo người Chăm huyện 
Hàm Thuận Bắc trực tiếp điều hành theo 
đúng phong tục, tập quán truyền thống. 

Ban tổ chức cho biết, mở đầu lễ hội 
Katê năm nay là lễ cúng Cầu an tại tháp 
chính do các chức sắc tôn giáo Bàni và 
Bàlamôn thực hiện. 

Lễ chính diễn ra vào sáng 30/9 gồm: 
nghi lễ chào mừng Lễ hội Katê 2016, sau 
đó là nghi thức truyền thống như lễ phục, 
kiệu rước, nghinh, thỉnh và rước trang 

phục Nữ thần Pô Sah Inư từ sân lễ lên 
Tháp chính. Tiếp theo là các nghi lễ mở 
cửa tháp, lễ tắm bệ thờ Linga - Yoni, lễ 
mặc trang phục và cúng mừng Katê trước 
tháp chính. 

Xen kẽ các nghi thức lễ là một chuỗi 
các chương trình độc đáo và mang đậm 
bản sắc văn hóa truyền thống. Các nghệ 
nhân Chăm thuộc các huyện Tánh Linh, 
Hàm Tân, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận 
Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong sẽ tranh tài tại 
cuộc thi trưng bày và trang trí lễ vật (trên 
Thônla) và Cổ bồng để dâng cúng Nữ 
thần. 

Vào buổi tối, tại sân khấu chính sẽ 
có chương trình giao lưu văn nghệ với các 
tiết mục ca, múa, biểu diễn nhạc cụ truyền 
thống và giới thiệu trang phục dân tộc 
Chăm do Đoàn Nghệ thuật dân gian 
Chăm Bắc Bình, Đội Văn nghệ dân gian 
Chăm Hàm Thuận Bắc, Tuy Phong biểu 
diễn. 

Trong thời gian diễn ra lễ hội còn có 
các hoạt động như: giao lưu văn nghệ, 
giới thiệu ẩm thực, biểu diễn nghề dệt, 
làm gốm truyền thống, tổ chức các trò 
chơi dân gian, thi đội nước vượt chướng 
ngại vật, bịt mắt đập niêu, thổi kèn 
Saranai, đánh trống Paranưng, múa 
truyền thống Chăm... 

Bên cạnh tìm hiểu và trải nghiệm 
cùng Lễ hội Katê, tham quan di tích Tháp 
Pô Sah Inư Phan Thiết, du khách còn tự 
mình khám phá nghệ thuật kiến trúc Chăm 
của cụm Tháp, tìm hiểu truyền thuyết về 
địa danh Lầu Ông Hoàng, nghe kể chuyện 

T 
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mối tình thơ Hàn Mặc Tử - Mộng Cầm; 
hay lựa chọn và mua sắm những món quà 
thủ công mỹ nghệ dân gian Chăm độc 
đáo, tranh cát, xem biểu diễn nghệ thuật 
Chăm, triển lãm ảnh nghệ thuật về thành 
phố Phan Thiết. 

Hạnh An / Đại đoàn kết.- 2016.- Số 250 
(ngày 6 tháng 9).- Tr. 8 

Cùng đưa tin: baotintuc.vn.- 2016 
(ngày 25 tháng 9) 

__________________________________ 

PHÁT HIỆN DẤU VẾT NỀN VĂN HÓA TIỀN SA HUỲNH 3.000 
NĂM Ở BÌNH THUẬN 

ảo tàng Lịch sử Quốc gia và Sở 
VHTTDL Bình Thuận vừa công bố 
sơ bộ kết quả khai quật Di tích khảo 

cổ học Động Bà Hòe tại xã Hàm Đức, 
huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) với 
những di vật và bằng chứng cho thấy đã 
tồn tại một cộng đồng cư dân cư trú trước 
khi nền văn hóa Sa Huỳnh lan tỏa đến 
vùng đất cực Nam Trung Bộ này. Đây 
chính là phát hiện mới so với nhiều đợt 
khai quật trước đó, kể từ năm 1920. 

  

Di tích lịch sử quốc gia 

Năm 1920 khi thi công quốc lộ 1, 
người Pháp đã phát hiện nhiều di vật cổ 
xưa tại khu vực động cát mang tên Động 
Bà Hòe (tên khác là Hòa Vinh). Sau đó 
các năm 1961, 1971, 1975, nhiều nhà 
khảo cổ học đã đến khai quật tại đây và 
đã tìm thấy nhiều dấu vết cư trú, mộ táng 
và nhiều di vật đồng dạng với nền văn hóa 
Sa Huỳnh. 

Sau 1975, Động Bà Hòe được các 
nhà khảo cổ Việt Nam quan tâm nghiên 
cứu và tổ chức nhiều đợt thám sát vào 
các năm 1979, 1980, 1982. Năm 1984 

được khai quật lớn với diện tích 300m2, 
kết quả cho thấy ở đây có cả lớp cư trú và 
mộ táng, trong đó lớp cư trú sớm hơn và 
thuộc thời đại đồng thau, đồng thời phát 
hiện cả lớp cư trú thuộc thời đại đồ sắt. 

 

Từ những kết quả nghiên cứu đó, 
địa điểm Động Bà Hòe đã được xem là 
một di tích quan trọng nhất đối với việc 
nghiên cứu giai đoạn tiền Sa Huỳnh và Sa 
Huỳnh ở khu vực cực Nam Trung Bộ và 
Trung Bộ. Bởi vậy năm 2000, Bộ Văn hóa 
Thông tin đã xếp hạng di tích này là di tích 
lịch sử cấp quốc gia. 

Di vật niên đại hơn 3000 năm 

Để làm rõ bức tranh thời tiền - sơ sử 
ở Bình Thuận nói riêng và Nam Trung Bộ 
nói chung, tháng 5.2016, Bộ VHTTDL đã 
cho phép Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và 
tỉnh Bình Thuận tiến hành tiếp tục khai 
quật di tích Động Bà Hòe. 

Sau gần hai tháng khai quật, các nhà 
khảo cổ đã mở 5 hố khai quật với tổng 
diện tích 324m2. Các di tích xuất lộ trong 
hố khai quật gồm có mộ táng và một số 
cụm đá. 

B 
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Trong đó mộ táng có 43 mộ gồm hai 
loại hình mộ nồi và mộ đất được chôn 
trong tầng văn hóa, độ sâu trung bình 60-
70cm; mộ đất có 27 mộ được xác định 
dựa trên các cụm gốm hoặc đồ đá đặt 
cạnh nhau trên cùng một bình độ. Mộ nồi 
được xác định với những với những nồi 
táng kích thước khá lớn, có hoặc không 
có nắp đậy, đặt nằm hoặc đứng. Đồ tùy 
táng chôn theo chủ yếu là đồ đá và đồ 
gốm bao gồm các công cụ sản xuất như 
rìu, cuốc, dọi se chỉ hay các loại đồ dùng 
sinh hoạt như nồi, bình bát bồng, cốc. 

Có 4 cụm đá được phát hiện là 
những hạch đá nằm tập trung và tập hợp 
của nhiều mảnh trước. 

Về di vật, cùng với các mộ táng và 
hiện vật chôn theo, trong tầng văn hóa 
của di tích các nhà khảo cổ còn thu được 
một khối lượng khá lớn di vật của người 
xưa chủ yếu là đồ đá và đồ gốm với các 

loại hình như: Công cụ ghè đẽo, bàn mài, 
hòn ghè, hòn kê, hạch đá, mảnh tước, 
phác vật… là những tín hiệu cho thấy đây 
có thể là một công xưởng chế tác đá của 
người xưa. Đồ gốm chủ yếu là các mảnh 
vỡ của đồ nấu, đồ đựng dùng trong sinh 
hoạt như nồi, bình, bát bồng… 

Nền văn hóa tiền Sa Huỳnh 

Từ những kết quả khai quật và khảo 
sát trên, ông Trương Đắc Chiến - cán 
bộ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, người trực 
tiếp thực hiện công tác khai quật nhận 
định: "Động Bà Hòe vừa là một di chỉ cư 
trú, vừa là một khu mộ táng có tính chất 
đa dạng: Cư trú - sản xuất - mộ địa. Theo 
nhận định ban đầu của chúng tôi, nhiều 
khả năng những mộ đất chôn sâu bên 
dưới các mộ nồi thuộc Hậu kỳ Đá mới 
cách đây khoảng 3.500 - 3.000 năm, còn 
các mộ nồi có niên đại muộn hơn, thuộc 
thời đại Kim khí có niên đại trên dưới 
2.500 năm". 

 

 

Những nhà khảo cổ ở Bảo tàng Lịch 
sử Quốc gia cũng cho rằng bước đầu có 
thể thấy được di tích Động Bà Hòe có một 
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số nét gần gũi với các di tích ở Đông Nam 
Bộ như: Dốc Chùa, Đa Kai hay An Sơn, 
Lộc Giang. Những yếu tố của văn hóa 
Xóm Cồn miền Trung cũng thể hiện trong 
di tích này, ví dụ loại gốm màu hay việc 
chôn theo ốc tai tượng. Các đặc trưng của 
văn hóa Sa Huỳnh như táng tục mộ chum, 
gốm tô màu, tô chì các đồ tùy táng điển 
hình như: khuyên tai hai đầu thú, khuyên 
tai 3 mấu,… không thấy xuất hiện. Do vậy 
có thể thấy trước khi văn hóa Sa Huỳnh 
lan tỏa đến cực Nam Trung Bộ, ở đây đã 
tồn tại một cộng đồng dân cổ với một cơ 
tầng văn hóa khá ổn định và gần gũi với 
không gian Đông Nam Bộ hơn. 

Nhận định về kết quả của đợt khai 
quật, ông Nguyễn Văn Đoàn - Phó Giám 
đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cho biết: 

"Kết quả nghiên cứu này rất có ý nghĩa, 
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia sẽ tiếp tục phối 
hợp với Sở VHTTDL Bình Thuận thực 
hiện việc chỉnh lý toàn bộ dữ liệu những 
hiện vật này để phác thảo nên diện mạo 
về đời sống cư dân xưa cách đây hơn 
3.000 năm cho đến 2.000 năm trước. Trên 
cơ sở đó, từng bước xây dựng hoàn thiện 
hồ sơ khoa học, phát huy các giá trị tại 
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cũng như Bảo 
tàng Bình Thuận trong việc quảng bá và 
tôn vinh các giá trị văn hóa của người xưa 
trên mảnh đất này". 

Phan Thành // 
http://laodong.com.vn.- 2016  

(ngày 12 tháng 9) 

Các báo cùng đưa tin: Nhân dân.- 2016.- 
Số 22260 (ngày 11 tháng 9).- Tr. 5 

__________________________________ 

CÔNG BỐ BẰNG CHỨNG KHẢO CỔ VỀ VĂN HÓA TIỀN 
SA HUỲNH 

ác nhà khảo cổ xác định hơn 3.000 
năm trước ở khu vực động Bà Hòe, 
Bình Thuận đã có con người sinh 

sống, tạo nên văn hóa tiền Sa Huỳnh. 

Sau hơn 2 tháng tiến hành khai quật, 
ngày 10/9, nhóm các nhà khảo cổ học của 
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Bảo tàng 
tỉnh Bình Thuận chính thức công bố kết 
quả khảo cổ văn hóa tiền Sa Huỳnh tại di 
tích động Bà Hòe nằm trên địa bàn tỉnh 
Bình Thuận. Các nhà khảo cổ xác định 
hơn 3.000 năm trước ở khu vực này đã có 
con người sinh sống. 

 

Khu vực khai quật nghiên cứu văn hóa tiền Sa 
Huỳnh trên động cát Bà Hòe. 

 Di tích động Bà Hòe nằm trên địa 
bàn xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, 
tỉnh Bình Thuận. Nhà khảo cổ Trương 
Đắc Chiến, người chủ trì cuộc khai quật 
cho biết, trong đợt khai quật này, nhóm 
của ông đã mở 5 hố khai quật trên động 
cát với tổng diện tích 324 m2. Vùng khai 
quật đã xuất lộ các di tích mộ táng và các 
cụm đá.  

Có tổng cộng 43 mộ táng được phát 
hiện; Trong đó có 27 mộ đất và 16 nồi 
táng. Các nồi táng kích thước khá lớn, có 
hoặc không nắp đậy và có cả đồ tùy táng 
cả ở bên trong và bên ngoài. Đồ tùy táng 
chôn theo là đồ đá và đồ gốm, chủ yếu là 
công cụ sản xuất như: rìu, cuốc, dọi se 
chỉ... cùng các loại đồ dùng sinh hoạt như: 
nồi, bình, bát bồng và cốc, kể cả hạt chuỗi 
thủy tinh màu da cam.  

Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn thu 
được một khối lượng khá lớn di vật của 
người xưa bằng gốm và đá. Đồ đá dùng 
làm công cụ ghè đẽo, bàn mài, hòn ghè, 
hòn kê, hạch đá, mảnh tước... Đồ gốm là 

C 
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mảnh vỡ của các loại đồ nấu, đồ dùng 
trong sinh hoạt. 

 

Một trong số 5 hố khai quật đợt này.  

Kết quả bước đầu cho thấy di tích 
động Bà Hòe có tính chất khá đa dạng về 
cư trú - sản xuất - mộ địa, là địa bàn sinh 
sống của người sơ sử ở tỉnh Bình Thuận 
trước khi nền văn hóa Sa Huỳnh lan tỏa 

đến cuối dải đất Nam Trung Bộ. Đây chính 
là phát hiện mới so với nhiều đợt khai 
quật trước đó, kể từ năm 1920.  

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Phó Giám 
đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cho biết: 
"Thông qua kết quả nghiên cứu khai quật 
đợt này, chúng ta biết được một khung 
niên đại kéo dài hơn 3.000 năm mà trước 
đây các nhà nghiên cứu cho đó chỉ là văn 
hóa Sa Huỳnh thôi, nay chúng ta đã tìm 
thấy văn hóa tiền Sa Huỳnh. Có nghĩa là, 
bên cạnh cư dân văn hóa Sa Huỳnh thì 
trước đó đã có những cộng đồng cư dân 
cư trú sớm hơn ở trên vùng đất này"./.  

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2016 
(ngày 11 tháng 9) 

__________________________________ 

LỄ HỘI CẦU NGƯ PHÚ QUÝ: 

Ý CHÍ, NGHỊ LỰC VÀ NIỀM TIN CỦA NGƯỜI DÂN BIỂN 

ễ hội cầu ngư là loại hình văn hóa 
phi vật thể có giá trị đặc biệt quan 
trọng trong đời sống tâm linh, tín 

ngưỡng không thể thiếu của người dân 
Phú Quý. Bởi từ bao đời nay đánh bắt hải 
sản là nghề chủ đạo của bà con nơi đây. 
Sống giữa một môi trường biệt lập, bốn bề 
là đại dương bao la… những nhân tố đó 
đã hình thành một sắc thái riêng của địa 
phương ở xứ đảo. Lâu nay, ngư dân Phú 
Quý có một niềm tin tưởng mãnh liệt vào 
sự linh hiển của cá Ông và coi đó là vị 
thần cứu trợ luôn ở bên cạnh họ trong 
những chuyến đi biển đầy nguy hiểm. 
Chẳng thế mà trong ngư dân Phú Quý lưu 
truyền rất nhiều sự tích về sự linh thiên 
của thần Nam Hải.  

Mặc dù đó chỉ là sự tích ích nhiều 
mang tính huyền thoại nhưng đối với ngư 
dân thì họ tuyệt đối tin tưởng. Bởi vì họ là 
những người từng bị sóng gió vùi dập và 
chính từ trong sự hiểm nghèo đó, họ đã 
chứng kiến thần Nam Hải đến cứu mình. 

Đừng quên là trước kia, phương tiện đi 
biển rất thô sơ, chỉ có chiếc thuyền con 
mộc mạc nhỏ bé nên ngư dân chủ yếu 
dùng chính sức lực của mình để chèo 
chống khi có dông tố bất ngờ ập đến. 
Trong con hoạn nạn, họ thành khẩn vài 
thần Nam Hải. Khi đó, thần Nam Hải sẽ 
linh ứng xuất hiện, tựa thân mình vào 
thuyền, dìu dắt ngư dân vào bờ xuôi theo 
chiều gió (theo khoa học thì cá Ông là một 
động vật biển hô hấp bằng phổi nên 
thường ngoi lên mặt nước để thở. Lúc 
sóng to gió lớn, cá Ông thường tìm vật 
lớn để nương tựa, tránh bị sóng gió vùi 
dập. Những lúc đó thuyền và cá nương 
tựa vào nhau, có lợi cho nhau thoát cơn 
hiểm nghèo). 

Ở Phú Quý, có sự tích kể rằng: Ngày 
xưa, một lần Nguyễn Ánh bị quân Tây 
Sơn truy đuổi đã chạy ra đảo tránh nạn. 
Nguyễn Ánh đã thoát chết vì được cá Ông 
cứu nạn qua cơn giông tố giữa biển khơi. 
Đó là nguyên nhân vì sao về sau các vua 
triều Nguyễn phong tặng cho cá Ông tước 

L 
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hiệu "Nam Hải cự tộc Ngọc Lân thượng 
đẳng thần". Hiện ở đảo Phú Quý có nhiều 
di tích liên quan đến Nguyễn Ánh và một 
số vị tướng lĩnh của Ông như: Giếng Gia 
Long, Miếu Trấn Bắc (bên đảo hòn tranh - 
một hòn đảo nhỏ nằm phái đông nam và 
cách đảo Phú Quý khoảng 2km) và chùa 
Linh Quang. Ở bên Hòn Tranh có miếu 
thờ Bùi Huy Ích là Đô Đốc tùy tướng bảo 
vệ Nguyễn Ánh, giúp cho Nguyễn Ánh 
trốn chạy khỏi Tây Sơn. Đến đời vua 
Thiệu Trị, Bùi Huy Ích được phong làm 
Thượng đẳng thần. 

Vì những lý do trên mà hàng năm tại 
các lăng, vạn trên đảo đều tổ chức "Tế 
xuân và Tế thu". Tế xuân vào dịp đầu 
năm, Tế thu vào dịp tháng 8 là để trả lễ, 
báo ân Ông Nam Hải, bao bọc, che chở, 
phù trợ giúp mọi người đạt được những 
điều đã khấn nguyện và thỉnh cầu (quốc 
thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa 
mang tươi tốt, cả nông và ngư nghiệp 
được bội thu). Việc làm đó thể hiện được 
đạo lý, tính nhân văn và thuần phong mỹ 
tục đáng trân trọng của ngư dân trên đảo. 

Lễ hội cầu ngư tại các lăng, vạn trên 
đảo diễn ra thật long trọng và tôn nghiêm. 
Sáng ngày đầu diễn ra lễ hội, mọi người 
trong làng và các làng lân cận vận trang 
phục chỉnh tề. Lễ hội mở đầu bằng nghi lễ 
thỉnh sắc Ông Nam Hải từ trên khám thờ 
xuống đặt lên kiệu lễ, tiếp đó là nghi thức 
thỉnh sắc Ông Nam Hải đi qua các ngõ 
đường trong làng. Đoàn lễ thỉnh sắc được 
bố trí đông đúc và trang nghiêm, có kiệu, 
tàn, lọng, có ngũ sắc, chiêng, trống, bát 
bửu… đội chèo bả trạo, đội nhạc lễ, đội 
múa tứ linh với hàng trăm người tham gia. 
Hầu hết người trong đoàn lễ đều mặt đồ lễ 
trang trọng, những người trong Ban lâm tế 
và các cụ cao niên mặc áo dài đen hoặc 
xanh, đầu đội khăn đóng. Sau khi đi qua 
các đường làng, ngõ xóm, đoàn lễ ra bãi 
biển làm nghi thức thỉnh rước Ông Nam 
Hải về vạn. Dâng hương, đèn, trà rượu, 
hoa quả và khấn tế xong, ông chủ lễ 
(chánh bái) đọc bài văn tế viết bằng chữ 
Hán thỉnh mời Ông Nam Hải và các vị 
thần trên biển chứng giám. Đọc xong bài 
văn tế, đoàn lễ thỉnh rước Ông Nam Hải 

về lăng, vạn an vị và thụ hưởng các lễ vật 
do dân làng dâng tế. Lễ vật cúng tế thần 
bao gồm: hương đèn, trà rượu, trầu cau, 
hoa quả cùng các loại đồ mặn như: heo, 
gà, bò. Ngoài phần lễ, vào các dịp tế, 
thường có đua thuyền vào ban ngày và 
hát Bộ vào ban đêm. Đây là những trò 
chơi, những làn điệu dân gian vô cùng sôi 
động và hấp dẫn có sức thu hút đông đảo 
người dân địa phương tham gia. 

Việc tổ chức lễ hội cầu ngư hàng 
năm của ngư dân Phú Quý cũng là dịp để 
những người dân trong làng và các làng 
cân cận có dịp hội ngộ, gặp gỡ, vui vầy 
bên nhau sau những ngày dài lênh đênh 
trong những chuyến đánh bắt xa bờ đầy 
gian nan, trắc trở; để mọi người cùng trao 
đổi và truyền đạt những kinh nghiệm làm 
ăn trong ngư nghiệp lẫn nông nghiệp, tình 
làng nghĩa xón và tính cộng đồng ngày 
càng được thắt chặt. 

Những năm gần đây, được sự chỉ 
đảo của Huyện ủy và UBND huyện, 
Phòng Văn hóa và thông tin đã phối hợp 
với bảo tàng Bình Thuận lập hồ sơ khoa 
học phục dựng chi tiết 2 lễ hội nhằm phát 
triển du lịch (được UBND huyện phê duyệt 
tại Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 3 
tháng 9 năm 2013) gồm: Lễ hội cầu ngư 
Vạn An Thạnh và lễ hội giao phiên kỵ thầy 
tại Đền thờ Thầy Sài Nại, Đền thờ công 
chúa Bàn Tranh.  

Việc bảo tồn và phát huy lễ hội Cầu 
ngư vừa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn 
hóa tinh thần của nhân dân vừa đẩy mạnh 
việc quảng bá hình ảnh, con người, du 
lịch quê hương Phú Quý, góp phần gìn 
giữ và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi 
vật thể trên địa bàn huyện theo tinh thần 
Nghị quyết TW5 (khóa VIII) về xây dựng 
và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến 
đậm đà bản sắc dân tộc, Nghị quyết TW9 
(khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn 
hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu 
cầu phát triển bền vững của đất nước. 

Lý Thơ / 
Tạp chí Xây dựng đời sống văn hóa.- 

2016.- Số 170 (tháng 8).- Tr. 52-53
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NGÀY HỘI SỨC KHỎE 'HỢP TRÍ SUPER HUMIC - VÌ CUỘC SỐNG 
NGÀY MỘT TỐT ĐẸP HƠN':  

KẾT THÚC HÀNH TRÌNH 2 NĂM VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG 

gày 28/8 vừa qua, sự kiện ở Bình 
Thuận đã tạm khép lại hành trình Vì 
Sức Khỏe Cộng Động để mở ra những 

chương trình mới, ý nghĩa hơn trong tương lai 

Tiếp nối thành công năm 2015, năm 
2016 hành trình Ngày Hội Sức Khỏe thuộc 
Quỹ “Hợp Trí Super Humic – Vì Cuộc Sống 
Ngày Một Tốt Đẹp Hơn” tiếp tục triển khai với 
quy mô lớn, các hoạt động chăm sóc sức 
khỏe, giáo dục chuyên sâu hơn, giúp đỡ được 
nhiều bà con vùng cao vùng sâu, nhiều hoàn 
cảnh khó khăn được thụ hưởng lợi ích y tế 
hơn. Trong năm qua, đã có hơn 3.500 nông 
dân được chăm sóc sức khỏe, hơn 2.000 
thanh thiếu niên được tư vấn các chuyên đề 
về sức khỏe giới tính vị thành niên và giáo 
dục định hướng tương lai từ chuyên gia tâm 
lý-TS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu. Chương 
trình năm nay ngoài các hoạt động giáo dục 
sức khỏe tay chân miệng, tạo sân chơi cho 
thiếu nhi, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn 
phí, còn có thêm hội thảo hướng dẫn cách 
chăm sóc sức khỏe tim mạch, cơ xương 
khớp, thực hành vật lý trí liệu trực tiếp về 
xương khớp v.v… Đây là những hoạt động vô 
cùng thiết thực, giúp bà con nâng cao nhận 
thức về cách tự chăm sóc sức khỏe cho bản 
thân trong điều kiện nông thôn còn thiếu thốn 
nhiều thông tin, với mong muốn bà con không 

chỉ được chữa trị nhất thời, mà còn thừa 
hưởng được những lợi ích lâu dài. Đi qua hơn 
7 tỉnh thành trong 2 năm 2015 & 2016, 12 
Ngày Hội Sức Khỏe được tổ chức, đã thăm 
khám, phát thuốc và tặng quà cho hơn 7.000 
bà con nông dân. Trao hơn 100 suất học bổng 
và 60 suất bảo hiểm y tế cho học sinh nghèo 
học giỏi. Tổ chức khu vui chơi, giải trí, hướng 
dẫn cách chăm sóc sức khỏe răng miệng, giữ 
gìn vệ sinh cá nhân cho thiếu nhi và 7 buổi tư 
vấn sức khỏe, tâm sinh lý cho tuổi vị thành 
niên. Tại mỗi địa phương, BTC còn trao tặng 
mỗi Trạm y tế xã một bộ dụng cụ y tế góp 
phần cải thiện chất lượng y tế tuyến xã. Bác sĩ 
Hiển đang tư vấn sức khỏe bà con nông dân 
Ngày 28/8 vừa qua, sự kiện ở Bình Thuận đã 
tạm khép lại hành trình Vì Sức Khỏe Cộng 
Động để mở ra những chương trình mới, ý 
nghĩa hơn trong tương lai. Quỹ "Hợp Trí 
Super Humic – Vì cuộc sống ngày một tốt đẹp 
hơn” được phát động từ tháng 4/2015, theo 
đó khi mua 1 sản phẩm Hợp Trí Super Humic 
1 kg, bà con đã góp 2.000 đồng vào quỹ, góp 
phần mang lại nhiều chương trình ý nghĩa, 
mang tầm vóc lớn, chia sẻ bớt những nhọc 
nhằn cho người nông dân 

CTV // http://nongnghiep.vn.- 2016 
(ngày 12 tháng 9) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN TIẾP TỤC ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC MỎ VẬT LIỆU 
XÂY DỰNG 

ở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) 
Bình Thuận cho biết sẽ tiếp tục đưa vào 
kế hoạch đấu giá quyền khai thác hơn 

10 khu vực mỏ vật liệu xây dựng (VLXD).  

Trong đó, có các mỏ cát bồi nền, xây 
dựng ở Sũng Heo, xã Hòa Minh, huyện Tuy 
Phong; mỏ cát xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận 
Nam; mỏ cát xây dựng Suối Đá, xã Tân Hà, 
huyện Đức Linh… Đây đều là những khu vực 
mỏ có trữ lượng lớn, khai thác thời gian dài.  

Theo Sở TN&MT Bình Thuận, việc tổ 
chức đấu giá nhằm tạo điều kiện cho các tổ 
chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh có giấy 
phép khai thác các mỏ VLXD hợp pháp, cung 
cấp VLXD cho địa phương; đồng thời, góp 
phần hạn chế tối đa nạn khai thác cát trái 
phép như  ở các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm 
Tân, Tánh Linh… như thời gian qua.        

Hải Bình  // http://baodauthau.vn.- 
2016 (ngày 21 tháng 9) 

III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

N 

S 
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NHỘN NHỊP BẦU CỬ DUMA QUỐC GIA NGA TẠI… MŨI NÉ 

ôm nay từ 10 giờ đến 16 giờ ngày 
14-9, hàng trăm du khách Nga 
đang du lịch, lưu trú tại Bình Thuận 

sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu cử DUMA (Hạ 
viện) Quốc gia Nga khóa VII tại nhà hàng 
Đông Tây, số 31 Nguyễn Đình Chiểu, TP 
Phan Thiết (Bình Thuận). 

Đây là một trong số hơn 300 điểm bỏ 
phiếu ở ngoài nước Nga được Ủy ban 
Bầu cử Trung ương Nga thiết lập. Ngày 
bầu cử chính thức tại Nga sẽ diễn ra vào 
ngày 18-9. 

Lần đầu tiên cuộc bầu cử sẽ diễn ra 
theo hệ thống hỗn hợp: 225 đại biểu sẽ 
được bầu theo danh sách các đảng, 225 
đại biểu được bầu theo khu vực bầu cử. 

DUMA Quốc gia tức Hạ viện Nga có 
quyền bổ nhiệm Chính phủ, giám sát và 
quyết định các vấn đề của chính phủ; bổ 
nhiệm hoặc miễn nhiệm thống đốc Ngân 
hàng Trung ương, chánh văn phòng Kiểm 
toán; công bố lệnh ân xá, luận tội tổng 
thống.. 

Được biết trong tám tháng năm 2016 
số lượng du khách Nga đến Bình Thuận 
đạt gần 60.000 lượt; tháng 8-2016 có hơn 
4.600 lượt du khách Nga đến Mũi Né và 
dự kiến số lượng cử tri đến bỏ phiếu sẽ 
khá đông. 

Nhà hàng Đông Tây nơi đặt thùng 
phiếu cũng từng là nơi được chọn đặt 
thùng phiếu bầu cử tổng thống Nga trước 
đây. 

 

Nhiều du khách Nga mặc cả quần sooc ngắn 
cầm phiếu bầu cử trên tay đến điểm bỏ phiếu 

Điểm bầu cử này cực kỳ đơn giản, 
không trang trí cờ hoa, chỉ đặt một chiếc 
bàn ngay góc nhà hàng. Nhiều cử tri còn 
mặc cả quần sooc đi bỏ phiếu. 

Tại bàn bỏ phiếu, các viên chức của 
Tổng Lãnh sự quán nga tại TP.HCM phụ 
trách phát phiếu và hướng dẫn cho cử tri. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2016 
(ngày 14 tháng 9)

__________________________________ 

ĐIỀU CHỈNH GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY CP 
B.O.T QUỐC LỘ 1A-BÌNH THUẬN 

ề việc điều chỉnh giá vật liệu hợp 
đồng xây dựng công trình thuộc dự 
án đầu tư mở rộng QL1 đoạn Km 

1642 - Km 1692 tỉnh Bình Thuận, Bộ Xây 
dựng có Công văn số 1972/BXD-KTXD, 
ngày 08/9/2016 trả lời Công ty CP B.O.T 
Quốc lộ 1A-Bình Thuận.  

Nội dung trả lời như sau: 

Theo quy định của pháp luật về hợp 
đồng trong hoạt động xây dựng thì hợp 

đồng được ký kết giữa các bên phù hợp 
với các quy định của pháp luật có liên 
quan là căn cứ pháp lý cao nhất để thanh, 
quyết toán hợp đồng. 

Hợp đồng xây dựng của các gói thầu 
thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình 
mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km 1642 - Km 
1692 giữa Công ty CP B.O.T Quốc lộ 1A-
Bình Thuận và các nhà thầu xây dựng (tài 
liệu đính kèm văn bản số 598/QL1ABT-
DA) được ký kết dựa trên quy định của 

H 

V 
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Nghị định số Nghị định số 48/2010/NĐ-CP 
ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp 
đồng trong hoạt động xây dựng. 

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 36 
Nghị định số 48/2010/NĐ-CP thì: “Trong 
hợp đồng xây dựng các bên phải thỏa 
thuận cụ thể các trường hợp được điều 
chỉnh giá hợp đồng, trình tự, phạm vi, 
phương pháp và căn cứ điều chỉnh giá 
hợp đồng; phương pháp điều chỉnh giá 
hợp đồng phải phù hợp với loại giá hợp 
đồng, tính chất công việc trong hợp đồng 
xây dựng”. 

Trường hợp nêu tại văn bản số 
598/QL1ABT-DA, việc nhà đầu tư thực 
hiện thanh, quyết toán cho các nhà thầu 
thi công theo đúng nội dung trong hợp 
đồng đã ký (chỉ điều chỉnh giá cho các vật 
liệu có quy định trong hợp đồng, không 
bao gồm nhiên liệu) là phù hợp với các 
quy định của pháp luật nêu trên về hợp 
đồng trong hoạt động xây dựng. 

Đoan Trang // 
http://www.baoxaydung.com.vn.- 2016 

(ngày 23 tháng 9) 

__________________________________ 

CÔNG TY THANH LÂM ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ VAY VỐN ĐÓNG 
TÀU CÁ 

ổng TTĐT Chính phủ tiếp tục nhận 
được phản ánh của ông Ngô 
Thanh Lâm, Giám đốc Công ty cổ 

phần EU Thanh Lâm (huyện Phú Quý, 
tỉnh Bình Thuận) về việc không đồng tình 
với Văn bản số 2065/UBND-KTN ngày 
14/6/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận trả 
lời kiến nghị của Công ty qua Cổng TTĐT 
Chính phủ. 

Trước đó, theo phản ánh của ông 
Ngô Thanh Lâm, Công ty cổ phần EU 
Thanh Lâm là chủ tàu Dịch vụ hậu cần 
BTh 97679-TS, được Chi cục Thủy sản 
Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
tàu cá ngày 22/1/2015. Công ty đã phải 
vay vốn với lãi suất cao để đóng tàu này. 
Khi tàu đang thi công đóng mới thì Chính 
phủ ban hành Nghị định số 67/2014/NĐ-
CP về một số chính sách phát triển thủy 
sản và Công ty đã đăng ký vay vốn hỗ trợ, 
nhưng không được xem xét.  

Hiện tàu không hoạt động do Công 
ty thiếu vốn, đồng thời khoản vay đã đến 
kỳ hạn thanh toán, qua Cổng TTĐT Chính 
phủ, Công ty đề nghị cơ quan có thẩm 
quyền xem xét để Công ty được vay vốn 
hỗ trợ theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP. 

Theo nội dung văn bản trả lời của 
UBND tỉnh Bình Thuận, Công ty cổ phần 
EU Thanh Lâm không đủ điều kiện đưa 

vào danh sách hỗ trợ đóng tàu theo Nghị 
định 67/2014/NĐ-CP vì chủ tàu còn nợ 
thuế và khả năng tài chính không bảo 
đảm, tàu đóng mới nhưng gắn máy chính 
đã qua sử dụng. 

Ông Ngô Thanh Lâm, Giám đốc 
Công ty cho rằng giải quyết của UBND 
tỉnh chưa thỏa đáng, bởi ngày 2/6/2016, 
Công ty ông đã được Cục Thuế tỉnh Bình 
Thuận có văn bản xác nhận không nợ 
thuế. Thời điểm Công ty nộp đơn xin tham 
gia Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của 
Chính phủ về một số chính sách phát triển 
thủy sản, số tiền Công ty bỏ ra để đóng 
con tàu này thực tế đã lớn hơn mức 5% 
theo quy định tại Nghị định về vốn đối ứng 
vay vốn đóng mới đối với tàu vỏ thép.  

Theo ông Lâm, lý do về tài chính 
không bảo đảm mà UBND huyện Phú Quý 
trình ra để loại Công ty của ông Lâm ra 
khỏi danh sách là không có cơ sở. 

Ngoài ra, từ ngày 16/10/2014, Công 
ty đã có đơn gửi UBND huyện Phú Quý 
xin được hỗ trợ đóng tàu theo Nghị định 
số 67/2014/NĐ-CP nhưng không được 
phê duyệt, do vậy, Công ty mới phải gắn 
máy đã qua sử dụng để giảm giá thành 
đóng tàu.  

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông 
Lâm tiếp tục đề nghị các cấp có thẩm 

C 
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quyền xem xét có biện pháp hỗ trợ để 
tháo gỡ khó khăn cho Công ty. 

Về vấn đề này, UBND tỉnh Bình 
Thuận thông tin kết quả giải quyết như 
sau: 

Trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 
Văn bản số 1751/SNN-TS ngày 5/7/2016, 
ngày 13/7/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Thuận đã ban hành Quyết định số 
1981/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh 
sách đăng ký đóng mới tàu cá xa bờ theo 
Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của huyện 
Phú Quý và TP. Phan Thiết. 

Theo đó, Công ty cổ phần EU Thanh 
Lâm đã được đưa vào danh sách đăng ký 
đợt 17 của huyện Phú Quý, kinh phí dự 
kiến đóng mới tàu là 45 tỷ đồng. 

Theo Quyết định này, để được 
hướng dẫn hồ sơ vay vốn, ông Lâm cùng 
các chủ tàu có tên trong danh sách được 
phê duyệt phải trực tiếp liên hệ với các chi 
nhánh ngân hàng thương mại tại địa 
phương.  

// http://baochinhphu.vn.- 2016 
(ngày 01 tháng 9)

__________________________________ 

NHIỀU NGƯ DÂN BỊ NƯỚC NGOÀI BẮT GIỮ 

ần đây, trong khi hành nghề đánh 
bắt hải sản ở vùng biển xa, nhiều 
tàu cá của ngư dân Bình Thuận đã 

bị bắt giữ do vi phạm lãnh hải nước ngoài. 

Khi sự việc xảy ra, hàng loạt vấn đề 
nảy sinh. Trong đó, các ngư dân, gia đình 
của họ và chủ tàu gánh chịu thiệt hại nặng 
nề. 

 

57 ngư dân (của 10 tàu cá thị xã La Gi) được 
bàn giao về lại địa phương 

57 ngư dân tỉnh Bình Thuận được 
Indonesia trả về trong đợt gần đây nhất là 
các lao động đi trên 10 tàu cá của thị xã 
La Gi. Gặp chúng tôi sau 4 ngày được 
đoàn tụ với gia đình, ông Hoàng Văn 
Thành, 45 tuổi, nhà ở xã Tân Phước cho 
biết ông là bạn thuyền làm việc cho tàu cá 
BTh 97974 TS. Lúc xuất bến La Gi, trên 

tàu có 11 người. Bây giờ 8 người đã được 
về, còn 3 người bị giữ lại. 

 Ông Thành kể: “Tàu tôi rời bến ngày 
4/7, sau đó làm được khoảng 20 ngày thì 
bị bắt, đó là ngày 24/7. Người ta đưa 
chúng tôi về Indonesia, cụ thể là đảo 
Natuna. Họ đối xử cũng đàng hoàng, 
không đến nỗi gì. Chúng tôi được về ngày 
13/9. Khi làm lễ có ông Đại sứ Hoàng Anh 
Tuấn cũng đi qua an ủi chúng tôi, khuyên 
lần sau đừng có qua nữa”. 

Ông Thành cũng như một số thuyền 
viên khác đến nay vẫn đinh ninh rằng họ 
đánh bắt trong vùng biển Việt Nam. Sau 
khi tổ chức vây bắt, lập biên bản, lực 
lượng chức năng của Indonesia đưa các 
tàu cá và ngư dân Bình Thuận về 
Indonesia.  

Các tàu cá này sau đó bị phá hủy 
hoàn toàn, còn người thì bị tạm giữ. Ngày 
13/9, qua kênh ngoại giao của Đại sứ 
quán Việt Nam tại Indonesia, ông Thành 
cùng 56 ngư dân Bình Thuận đã được trả 
về trong đợt trao trả 228 ngư dân Việt 
Nam. 

Ông Hoàng Thanh Hải, thuyền viên 
của tàu cá BTh 98602 cũng được trả về 
trong chuyến này. Nhà ông Hải ở thị trấn 
Liên Hương, huyện Tuy Phong, cách thị 
xã La Gi 200 km đường bộ. Mặc dù đã về 

G 
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nước, nhưng mấy hôm nay, ông vẫn chưa 
về Tuy Phong thăm vợ thăm con. 

 

Ngư dân Hoàng Thanh Hải đang ở nhờ nhà 
người quen tại thị xã La Gi  

 Ông cho biết, cuộc sống gia đình rất 
khó khăn; vợ và 4 con nhỏ cùng người 
cha già neo đơn, trông chờ vào nghề “đi 
bạn” của ông. Làm công cho ghe cá La 
Gi, bị bắt mấy tháng nay, ông không có 1 
xu dính túi. Tàu cá này cũng đã bị phá 
hủy, ông mất luôn công ăn việc làm. Hiện 
tại, ông Hải tiếp tục ở nhờ nhà người 
quen gần cảng cá La Gi chờ ai thuê gì làm 
đó, đến lúc có tiền mới trở về nhà.  

Dù thế nào, những người như ông 
Hải vẫn còn may mắn vì đã được trả về 
nước. Hiện thị xã La Gi còn hơn 100 
người đang bị giữ lại ở Indonesia và 
Malaysia. Chỉ những bạn thuyền là lao 
động làm thuê được thả; còn lại thuyền 
trưởng, máy trưởng và đại diện chủ tàu 
không được phép về, họ tiếp tục ở lại và 
có khả năng chịu án tù theo luật của nước 
sở tại. 

Những ngày qua, làng chài phường 
Phước Hội đượm buồn. Những người vợ, 
những người mẹ, có chồng và con chưa 
về, ngồi tụm ba tụm bảy, an ủi nhau, nóng 
lòng chờ tin.  

Bà Nguyễn Thị Liễm có chồng và 4 
đứa con trai làm công cho tàu cá BTh 
97729, nhưng hiện chỉ có 3 người được 
trả về. Hai người con là Nguyễn Đình Sinh 
(26 tuổi) và Nguyễn Đình Nhất (19 tuổi) 
vẫn còn bị giữ lại ở Indonesia, giờ này 
không biết ra sao. 

Thiệt hại từ việc vi phạm lãnh hải 
nước ngoài là rất lớn. Thế nhưng, trong 
những năm qua, tình trạng này không 

giảm. Từ năm 2011 đến nay, thị xã La Gi 
có tất cả 38 tàu cá bị nước ngoài bắt giữ, 
chủ yếu vi phạm lãnh hải Indonesia và 
Malaysia. Riêng từ đầu năm đến nay có 
đến 16 tàu, với 138 ngư dân bị bắt giữ. 

 

Người thân ở thị xã La Gi, Bình Thuận mòn mỏi 
đợi tin những người còn bị giữ lại Indonesia  

Để hạn chế tình trạng này, địa 
phương sẽ tiếp tục tăng cường tuyên 
truyền cho ngư dân về vấn đề chủ quyền 
biển đảo và các quy định pháp lý trên biển 
giữa Việt Nam và các nước liên quan. 
Ngư dân nhận thức đúng sẽ tránh những 
vụ việc đáng tiếc xảy ra.  

Ông Võ Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân thị xã La Gi cho biết: “Thị xã 
cũng như tỉnh đang nghiên cứu chế tài, để 
nếu chiếc tàu nào vi phạm lãnh hải nước 
ngoài thì không cho thụ hưởng các quyền 
lợi từ chính sách bảo hộ của Nhà nước. 
Chúng tôi đã nghiên cứu và có đề xuất với 
Ủy ban nhân dân tỉnh, sẽ có chế tài nhất 
định trong lĩnh vực này để hạn chế việc vi 
phạm của bà con ngư dân”. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận 
cùng các ngành liên quan cũng đang tìm 
hướng giải quyết những vấn đề liên quan 
đến các tàu cá của địa phương bị nước 
ngoài bắt giữ.  

Bên cạnh việc đề nghị Bộ Ngoại giao 
can thiệp, giúp đỡ, để nước ngoài trao trả 
các ngư dân sớm đoàn tụ với gia đình, 
tỉnh Bình Thuận cũng sẽ áp dụng các biện 
pháp mạnh đủ sức răn đe đối với các 
trường hợp cố tình vi phạm lãnh hải nước 
ngoài trong quá trình đánh bắt hải sản ở 
vùng biển xa./.  

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2016 
(ngày 25 tháng 9) 
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ĐỀ NGHỊ SỚM RÀ SOÁT DỰ ÁN KHAI THÁC TITAN Ở MŨI ĐÁ 1 
VÀ THỊ TRẤN PHÚ LONG 

BND tỉnh Bình Thuận có văn bản 
đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi 
trường sớm làm việc với tỉnh để rà 

soát và thống nhất các nội dung liên quan 
đến dự án khai thác titan ở Mũi Đá 1 và thị 
trấn Phú Long.  

 

Đoàn công tác Tổng cục Địa chất và khoáng 
sản Việt Nam đến kiểm tra thực tế hiện trường 
vụ vỡ hồ chứa nước đãi titan tại xã Thuận Quý, 
huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) hồi tháng 
6/2016. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN 

Liên quan dự án khai thác quặng sa 
khoáng titan - zircon khu vực Mũi Đá 1, 
phường Phú Hài (thành phố Phan Thiết) 
và thị trấn Phú Long (huyện Hàm Thuận 
Bắc) tỉnh Bình Thuận, ngày 8/9, UBND 
tỉnh Bình Thuận đã có văn bản gửi Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, đề nghị Bộ sớm 
làm việc với tỉnh để rà soát và thống nhất 
các nội dung liên quan đến dự án khai 
thác titan của Công ty trách nhiệm hữu 
hạn Khai thác Chế biến Khoáng sản Cát 
Tường.  

Trong đó, có các vấn đề về hiệu quả 
kinh tế - xã hội; an toàn cho khu vực mỏ 
khai thác và đời sống của nhân dân; vấn 
đề sử dụng nước cho khai thác khoáng 
sản titan và tính khả thi của Báo cáo đánh 
giá tác động môi trường đã phê duyệt...  

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo 
của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về 
việc dự án khai thác quặng titan - zircon 
tại khu vực Mũi Đá 1, phường Phú Hài, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận và 
Công văn của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp 
Giấy phép khai thác khoáng sản, UBND 
tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Sở Tài nguyên 
và Môi trường tỉnh phối hợp với các sở, 
ngành và địa phương kiểm tra thực tế khu 
mỏ và rà soát hồ sơ Báo cáo đánh giá tác 
động môi trường đã phê duyệt.  

Qua kiểm tra cho thấy, có nhiều nội 
dung trong Báo cáo đánh giá tác động môi 
trường đã phê duyệt không còn phù hợp 
với thực tế hiện nay đặc biệt là nguồn 
nước để sử dụng cho khai thác, biện pháp 
thu gom, xử lý nước thải từ quá trình khai 
thác.  

Qua thực tế tình hình khô hạn và địa 
hình của một số khu vực quy hoạch thăm 
dò, khai thác titan trên địa bàn tỉnh, ngày 
27/7/2016 Thường trực Tỉnh ủy Bình 
Thuận có ý kiến tại Thông báo số 76- 
TB/VPTU như sau: Không chấp thuận 
việc đầu tư dự án khai thác titan khu vực 
từ phường Phú Hài (Phan Thiết) đến thị 
trấn Phú Long (Hàm Thuận Bắc).  

 

Khoảng 5h sáng 16/6, tại khu vực mỏ khai thác 
titan Nam Suối Nhum, Bình Thuận của Công ty 
Thương mại Tân Quang Cường xảy ra sự cố vỡ 
hồ chứa nước đãi titan. Ảnh: Nguyễn Thanh - 
TTXVN 

Tỉnh Bình Thuận nằm trong vùng khô 
hạn, do đó điều kiện ràng buộc của việc 
chấp thuận các dự án khai thác quặng 
titan trên địa bàn tỉnh là không được phép 
khai thác nước từ nguồn nước ngầm, 
nước từ các suối, ao, bàu, hồ để nguồn 
nước này tập trung phục vụ sinh hoạt, sản 

U 
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xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia súc và 
ngăn ngừa nhiễm mặn. 

Các chủ đầu tư muốn khai thác sơ 
tuyển quặng sa khoáng titan phải hợp 
đồng với Công ty Trách nhiệm hữu hạn 
Một thành viên Khai thác công trình thủy 
lợi tỉnh để được cung cấp nước.  

Mặt khác, theo nội dung thống nhất 
của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản 
Việt Nam tại buổi làm việc ngày 19/8/2016 
với UBND tỉnh Bình Thuận thì cần rà soát, 
đánh giá lại các dự án thăm dò, khai thác 

khoáng sản titan đảm bảo tính khả thi 
trước khi chấp thuận.  

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận có 5 giấy phép khai thác titan còn 
hiệu lực (tập trung chủ yếu tại thành phố 
Phan Thiết, huyện Bắc Bình và huyện 
Hàm Thuận Nam). Việc khai thác titan trên 
địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã phát 
sinh nhiều vấn đề đáng lo ngại như: Vỡ hồ 
chứa nước đãi titan, ô nhiễm môi trường, 
sử dụng nguồn nước ngầm./.  

Nguyễn Thanh // http://bnews.vn.- 2016 
(ngày 8 tháng 9)

__________________________________ 

VÌ SAO NƯỚC MẮM PHAN THIẾT YẾU THẾ  

TRÊN THỊ TRƯỜNG? 

o nhiều nguyên nhân, sản phẩm 
nước mắm truyền thống Phan 
Thiết hiện vẫn yếu thế trên thị 

trường. 

 

Ông Trương Quang Hiến cho biết nước 
mắm truyền thống chất lượng nhưng 
không cạnh tranh được với các công ty 
làm nước mắm công nghiệp 

Phan Thiết là vùng sản xuất nước 
mắm truyền thống nổi tiếng ở tỉnh Bình 
Thuận. Vào năm 2007, Cục Sở hữu trí 
tuệ đã cấp phép bảo hộ chỉ dẫn địa lý 
tên gọi xuất xứ “Phan Thiết” cho vùng 
sản xuất này để phát huy lợi thế. Tuy 
nhiên, đến nay, do nhiều nguyên nhân, 
sản phẩm nước mắm truyền thống 

Phan Thiết hiện vẫn chưa có chỗ đứng 
vững chắc trên thị trường.  

Mặc dù là xứ sở nối tiếng có nghề 
làm nước mắm truyền thống lâu đời, 
nhưng hiện nay nước mắm công 
nghiệp của các thương hiệu lớn từ nơi 
khác lại tràn ngập thị trường Phan 
Thiết. Trên kệ thực phẩm – gia vị ở các 
cửa tiệm tạp hóa cũng như các chợ, 
người dân địa phương chủ yếu chọn 
mua các loại nước mắm được quảng 
cáo trên truyền hình. 

 

Thu mua cá cơm về làm nước mắm ở bến 
Phú Hài, Phan Thiết  

Khu sản xuất nước mắm tập trung 
của thành phố Phan Thiết nằm trên địa 

D 
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bàn phường Phú Hài. Ở đây, Hiến 
Nguyên là một trong những cơ sở có 
quy mô lớn, sản lượng đạt khoảng 1 
triệu lít/năm. Nhưng gần như sản 
phẩm làm ra đều được bán cho một 
công ty chế biến nước mắm công 
nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh với 
giá 11.500 đồng/lít. 

Ông Trương Văn Dũng, chủ cơ 
sở nước mắm Hồng Anh cho biết, mỗi 
năm ông mua khoảng từ 400 tấn cá 
nục làm nguyên liệu. Sau 12 tháng, cứ 
1 tấn cá sẽ cho ra khoảng 800 lít nước 
mắm 20 độ đạm. Lúc trước, gia đình 
ông trực tiếp bán ra thị trường. Nhưng 
nay, gia đình chỉ bán một phần cho 
mối quen và khách du lịch, còn lại 
phần lớn đều xuất bán cho các công ty 
ở thành phố Hồ Chí Minh chế biến lại. 
Do vậy, lợi nhuận thu về cũng không 
cao. 

Hiện nay, nhiều cơ sở nước mắm 
truyền thống không thể bán sản phẩm 
trực tiếp đến tay người tiêu dùng. Chỉ 
một số ít cơ sở như: PT Fisaco, Toàn 
Hương, Bà Hai, Ngọc Định, Phan Thiết 
Mũi Né... có đủ năng lực tài chính mới 
có thể đóng chai, phân phối trực tiếp 
sản phẩm. 

 

Nguyên liệu làm nước mắm Phan Thiết là 
cá cơm hoặc cá nục  

Theo Hiệp hội nước mắm Phan 
Thiết, trên địa bàn có khoảng 100 cơ 
sở, nhưng có đến hơn 80% trong số 
đó phải xuất bán “nước mắm xá” 

(nguyên chất, chưa qua chế biến) cho 
các công ty nước mắm công nghiệp. 
Sau khi mua lại nước mắm gốc, các 
công ty này pha chế thêm hương liệu 
và các chất phụ gia khác, rồi đóng chai 
gắn nhãn, quảng cáo rầm rộ, tung ra 
thị trường. 

Ông Trương Quang Hiến, Chủ 
tịch Hiệp hội nước mắm Phan Thiết, 
Chủ doanh nghiệp tư nhân nước mắm 
Hiến Nguyên cho rằng chỉ khi nào các 
cơ sở nước mắm địa phương có đủ 
năng lực tự đầu tư công nghệ đóng 
chai và mở rộng hệ thống phân phối, 
thì nước mắm chính gốc Phan Thiết 
mới mong đến tay nhiều người tiêu 
dùng. 

 

Nhân công của cơ sở Hồng Anh đang đảo 
trộn muối vào cá nục trước khi ủ vào 
thùng lều làm nước mắm  

Nước mắm truyền thống Phan 
Thiết có đặc trưng màu vàng rơm (nếu 
nguyên liệu là cá cơm) và màu nâu 
nhạt cánh dán (nếu nguyên liệu là cá 
nục), có độ trong sánh, mùi thơm 
nồng, hậu ngọt đậm do đạm cao. Dù 
vậy, nước mắm Phan Thiết hiện vẫn 
không thể vươn ra thị trường cả nước 
như trước đây do kém sức cạnh tranh. 
Trong khi đó sản phẩm của các công 
ty nước mắm công nghiệp, đã qua pha 
chế, có độ đạm thấp, lại đang chiếm 
lĩnh thị trường./.  

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2016 
(ngày 16 tháng 9) 
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THƯƠNG LÁI TRUNG QUỐC THAO TÚNG THANH LONG BÌNH THUẬN: 

BỘ CÔNG THƯƠNG LÊN TIẾNG 

ộ Công Thương đã chính thức lên 
tiếng về sự việc "Thương lái Trung 
Quốc thao túng thanh long Bình 

Thuận" được các cơ quan truyền thông 
phản ánh. 

Theo báo cáo của Vụ Thị trường 
trong nước, Bộ Công Thương, sự hiện 
diện của các tổ chức, cá nhân người 
nước ngoài hoạt động mua bán thanh 
long trên địa bàn tỉnh Bình Thuận là có 
thật. Trong đó tập trung nhiều nhất là tại 
huyện Hàm Thuận Nam. 

Người nước ngoài qua Việt Nam 
bằng con đường du lịch, tham quan, dưới 
hình thức núp bóng doanh nghiệp trong 
tỉnh, thuê lại nhà xưởng để tổ chức thu 
mua thanh long, một số còn thực hiện việc 
kiểm tra chất lượng trái thanh long để 
doanh nghiệp thu mua, đóng gói xuất 
hàng sang Trung Quốc. 

 

Theo Bộ Công Thương, hiện thời gian này là 
chính vụ nên sản lượng thanh long thu hoạch 
là rất lớn. 

Trước hiện tượng này, đoàn liên 
ngành của tỉnh (theo Quyết định số 
2241/QĐ-UBND) đã tổ chức kiểm tra, phát 
hiện 26 cơ sở, doanh nghiệp thu mua, 
đóng gói, vận chuyển để xuất khẩu trái 
thanh long trong tỉnh. Tại các cơ sở này 
có sự hiện diện của người nước ngoài 
mang quốc tịch Trung Quốc đang hoạt 
động trong lĩnh vực thu mua, đóng gói, 
xuất khẩu trái thanh long với số lượng là 
28 người. 

Qua kiểm tra hộ chiếu, thị thực nhập 
cảnh, mục đích nhập cảnh vào Việt Nam, 
có 07 cơ sở với 11 lao động người nước 
ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính. 

Đoàn liên ngành đã tham mưu, trình 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định 
xử phạt 235 triệu đồng/11 đối tượng với 
hành vi nhập cảnh, hành nghề hoặc có 
hoạt động khác tại Việt Nam nhưng không 
được cơ quan có thẩm quyền cho phép; 
quyết định xử phạt 50 triệu đồng đối với 
02 đối tượng tổ chức, cá nhân người 
Trung Quốc có hành vi kinh doanh trái 
phép trên lãnh thổ Việt Nam, tịch thu 12 
tấn thanh long đã đóng gói. 

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - 
Công an tỉnh Bình Thuận đã áp dụng các 
biện pháp rút ngắn thời gian lưu trú tại 
Việt Nam đối với các đối tượng bị xử phạt 
vi phạm hành chính lần đầu; áp dụng tình 
tiết tăng nặng và kiến nghị Cục Quản lý 
Xuất nhập cảnh - Bộ Công an áp dụng 
biện pháp cấm nhập cảnh có thời hạn đối 
với các đối tượng tái phạm. 

Với chủ doanh nghiệp, cơ sở thu 
mua thanh long là người Việt Nam tại địa 
phương: qua kiểm tra có một số sai phạm 
như: ghi tên biển hiệu không đầy đủ theo 
quy định, ghi nhãn hàng hóa không đúng, 
không đủ nội dung bắt buộc đối với sản 
phẩm trái thanh long… Đoàn liên ngành 
tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành các quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính đối với các cơ sở, doanh 
nghiệp thu mua thanh long 235,75 triệu 
đồng/9 đối tượng và bán hàng tịch thu nộp 
ngân sách Nhà nước 146 triệu đồng. 

Đối với lĩnh vực thuế Đoàn liên 
ngành đã chuyển hồ sơ vụ việc đến ngành 
thuế xem xét, xử lý. Đến nay, ngành thuế 
đã có quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính truy thu thuế với số tiền 348,5 triệu 
đồng/08 đối tượng. 

Về giá thanh long, theo báo cáo của 
Sở Tài chính và Chi Cục thuế các Huyện, 
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giá thanh long tại các huyện thời gian gần 
đây như huyện Bắc Bình, với loại nặng từ 
500g trở lên: Loại 1 giá mua dao động từ 
15.000-18.000đồng/kg; loại 2 giá mua từ 
6.000- 8.000 đồng/kg. Tại huyện Hàm 
Thuận Bắc giá mua xô (cả loại 1 và loại 
dạt) từ 5.000- 8.000 đồng/kg. Tại huyện 
Hàm Thuận Nam, Huyện Hàm Thuận 
Nam hàng loại 1 (hàng xuất) là  8.000 
đồng/kg và hàng xô từ 2.000- 4.000 
đồng/kg… 

Theo Bộ Công Thương, hiện thời 
gian này là chính vụ nên sản lượng thanh 
long thu hoạch là rất lớn (khoảng 500.000 
đến 600.000 tấn /năm, riêng vụ này 
200.000-300.000 tấn), trong khi đó lượng 
thanh long bị nấm bệnh cũng khá cao, vì 
vậy các thương lái (cả Việt Nam và Trung 
Quốc) khi mua đều lựa chọn thanh long 
không nấm bệnh và có trọng lượng từ 
500g trở lên với giá thấp nhất cũng từ 
8.000-10.000 đồng/kg; nếu mua xô (mua 

cả vườn) thì giá họ mua dao động 4.000-
5.000 đồng/kg. Những loại còn lại do nấm 
bệnh và không đủ trọng lượng giá tại 
vườn dao động 1.000-2.000 đồng/kg. 

Hiện Bộ Công Thương tiếp tục chỉ 
đạo Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận 
tiếp tục tăng cường quản lý đối với hoạt 
động thu mua nông sản, đồng thời tổ chức 
các hoạt động kết nối, mở rộng thị trường 
tiêu thụ trái thanh long của tỉnh Bình 
Thuận. 

Dự kiến trong thời gian tới, để tháo 
gỡ khó khăn về thị trường và về giá cho 
thanh long tại Bình Thuận, Bộ Công 
Thương sẽ tổ chức Hội nghị kết nối thanh 
long Bình Thuận với hệ thống phân phối 
hiện đại và truyền thống trên địa bàn cả 
nước cũng như với các nhà nhập khẩu 
thanh long từ Trung Quốc. 

PV // http://congly.com.vn.- 2016 
(ngày 01 tháng 9)

__________________________________ 

THU MUA THANH LONG TRÁI PHÉP:  

NHIỀU THƯƠNG LÁI TRUNG QUỐC BỊ PHẠT 

ộ Công Thương cho biết, Sở 
Công Thương tỉnh Bình Thuận 
đã kiểm tra và xác nhận sự hiện 

diện của các tổ chức, cá nhân người 
nước ngoài mua bán thanh long trên 
địa bàn tỉnh là có thật. Trong đó, tập 
trung nhiều nhất là tại huyện Hàm 
Thuận Nam. 

  

Người nước ngoài qua Việt Nam 
bằng con đường du lịch, tham quan, 

dưới hình thức doanh nghiệp trong 
tỉnh, thuê lại nhà xưởng để tổ chức thu 
mua thanh long, một số còn thực hiện 
việc kiểm tra chất lượng trái thanh long 
để doanh nghiệp thu mua, đóng gói 
xuất hàng sang Trung Quốc. Tỉnh đã 
lập đoàn liên ngành kiểm tra, phát hiện 
26 cơ sở, doanh nghiệp thu mua, đóng 
gói, vận chuyển để xuất khẩu thanh 
long. Có 28 người mang quốc tịch 
Trung Quốc đang hoạt động trong lĩnh 
vực thu mua, đóng gói, xuất khẩu 
thanh long. 

Đoàn liên ngành đã tham mưu, 
trình Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt 235 
triệu đồng/11 đối tượng; đồng thời xử 
phạt 50 triệu đồng đối với hai đối 
tượng tổ chức, cá nhân người Trung 
Quốc có hành vi kinh doanh trái phép 
trên lãnh thổ Việt Nam, tịch thu 12 tấn 
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thanh long đã đóng gói. Đồng thời, 
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công 
an tỉnh (PA 72) đã áp dụng các biện 
pháp rút ngắn thời gian lưu trú tại Việt 
Nam đối với các đối tượng bị xử phạt 
vi phạm hành chính lần đầu; áp dụng 
tình tiết tăng nặng và kiến nghị Cục 
Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an 
áp dụng biện pháp cấm nhập cảnh có 
thời hạn đối với các đối tượng tái 
phạm. 

Đối với chủ doanh nghiệp, cơ sở 
thu mua thanh long là người Việt Nam 
tại địa phương, đoàn đã tham mưu 

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các 
quyết định xử phạt vi phạm hành chính 
với số tiền 235,75 triệu đồng/9 đối 
tượng và bán hàng tịch thu nộp ngân 
sách Nhà nước 146 triệu đồng. “Đoàn 
liên ngành cũng đã chuyển hồ sơ vụ 
việc đến ngành thuế xem xét, xử lý. 
Đến nay, ngành thuế đã có quyết định 
xử phạt vi phạm hành chính truy thu 
thuế với số tiền 348,5 triệu đồng/8 đối 
tượng”, Bộ Công Thương cho biết. 

Phạm Tuyên / Tiền phong.- 2016.- 
Số 246 (ngày 02 tháng 9).- Tr. 10

__________________________________ 

LÀM RÕ DẤU HIỆU "BẢO KÊ" CHO DOANH NGHIỆP 
KHAI THÁC CÁT 

gày 7-9, ông Phạm Văn Nam, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Thuận đã có văn bản gửi Sở 

TN&MT tỉnh liên quan đến việc gia hạn 
giấy phép khai thác khoáng sản vật 
liệu san lấp tại mỏ Thắng Hải 2, xã 
Thắng Hải (Hàm Tân) của Công ty Cổ 
phần Cát Vân 

Theo đó, UBND tỉnh chưa thống 
nhất đề nghị của Sở TN&MT và yêu 
cầu phải làm rõ một số vấn đề.  

Cụ thể phải xác định rõ là gia hạn 
hay cấp giấy phép lại bởi giấy phép 
này đã hết hạn từ ngày 31-3-2015, nay 
lại xin gia hạn có phù hợp hay không.  

Đặc biệt Công ty Cát Vân khai 
thác khi chưa hoàn thành thủ tục đất 
đai nhưng không có cơ quan nào phát 
hiện và chịu trách nhiệm. Đến khi làm 
hồ sơ gia hạn mới xử phạt.  

UBND tỉnh yêu cầu làm rõ trách 
nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên 
quan. Ngoài ra còn yêu cầu làm rõ việc 
Công ty Cổ phần Cát Vân khai thác 
vượt ra ngoài giấy phép khai thác 

(4,96 ha) đến hơn 1,1 ha nhưng các 
cơ quan chức năng đến nay không xử 
lý việc này. Kết quả thực hiện phải báo 
cáo UBND tỉnh trước ngày 20-9. 

Được biết năm 2014 Công ty Cát 
Vân được UBND tỉnh Bình Thuận cấp 
Giấy phép khai thác với diện tích 4,96 
ha, khối lượng 130.000 m3 với chiều 
sâu khai thác trung bình từ 0,6 đến 5 
m. Khối lượng cát này không được 
phục vụ cho thương mại mà chỉ san 
lấp trong Dự án du lịch sinh thái Cát 
Vân đang triển khai diện tích khoảng 
45 ha.  

Tuy nhiên, gần đây theo phản ánh 
của một số hộ dân, Công ty Cát Vân 
lấy đất ở sát khu dân cư Hà Lãng có 
độ sâu 4-5 m, mùa mưa nước ngập 
nhưng không hề có biển cảnh báo rất 
nguy hiểm cho trẻ em. Đáng nói là 
công ty chưa hoàn thành nghĩa vụ tài 
chính, khai thác vượt diện tích nhưng 
không bị một cơ quan nào phát hiện. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 
2016 (ngày 8 tháng 9)

N 
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MẤT MÙA, NHIỀU NÔNG DÂN BÌNH THUẬN PHẢI... BỎ TRỐN! 

ầu tư số tiền lớn, thậm chí vay nợ 
để sản xuất nhưng sâu bệnh đã 
khiến hàng ngàn hộ nông dân tại 

các huyện Tánh Linh, Hàm Tân (tỉnh Bình 
Thuận) mất trắng. Nhiều người thậm chí 
đã phải bỏ trốn khỏi địa phương vì nợ 
nần... 

“Méo mặt” vì đầu tư 45 triệu thu 
về... 1,9 triệu 

Các xã Suối Kiết, Suối Sâu (huyện 
Tánh Linh), xã Tân Phúc (huyện Hàm 
Tân, tỉnh Bình Thuận) nằm dọc theo tỉnh 
lộ 720, có đến 90% dân số làm nông, diện 
tích rừng chiếm tỷ lệ lớn. Những năm gần 
đây, cây cao su mất giá, để cải thiện kinh 
tế, phần lớn người dân đẩy mạnh trồng 
cây ngắn ngày. 

Một trong những giống cây được bà 
con ưu tiên canh tác thời gian gần đây là 
bí đỏ, sắn, bắp… do năng suất cao, không 
kén đất, có thể trồng xen canh, thời gian 
thu hoạch ngắn, chi phí đầu tư thấp và 
quan trọng hơn là được các nhà đầu tư 
ứng tiền trước sản xuất. 

 

Con đường liên xã Tân Phúc, Suối Kiết, Suối 
Sâu 

Nhưng năm nay, khoảng 70% diện 
tích bí đỏ mất trắng do dịch bệnh, thời tiết. 
Diện tích còn lại cũng chỉ thu được 10- 
30% số vốn bỏ ra ban đầu. Nhiều người 
dân thuê đất trồng hoa màu, khi thấy hiện 
tượng mất mùa đã âm thầm bỏ đi để trốn 
nợ. Một số gia đình quá khó khăn như nhà 
ông Hải, bà Mãi… phải tạm thời bỏ nhà xứ 
khác làm ăn. 

 

Mất giá nên người nông dân không muốn thu 
hoạch mì dù vụ mới đã bắt đầu 

Nông dân Lê Thanh Chung (thôn 1, 
xã Ruối Kiết) buồn bã: “Chưa có năm nào 
người nông dân thảm hại như năm nay, 
vừa mất mùa vừa mất giá. Bí đỏ thì gần 
như mất trắng, giá chỉ bằng 1/4 mọi năm, 
mì (sắn-PV) không mất mùa nhưng chỉ 
bán được 700đ/kg (bằng 1/2 giá năm 
trước) mà cũng không có người tới thu 
mua, bắp… cũng trong tình trạng tương 
tự. 

Nghe đâu, mình mất mùa nhưng nơi 
khác được mùa nên mới bị sớt giá. Gia 
đình tôi năm nay trồng 3ha bí đỏ với tổng 
vốn đầu tư là 45 triệu (chưa kể công) 
nhưng ba tháng sau chỉ thu được hơn 1,9 
triệu đồng”. 

Giải thích “khó đỡ” của PCT Hội 
nông dân 

Anh Đạt – một nhà đầu tư - chia sẻ: 
“Việc sản xuất của nông dân địa phương 
hầu như dựa vào nhà đầu tư và giữa họ 
có mối quan hệ “cộng sinh” về quyền lợi. 
Các nhà đầu tư ứng trước phân, giống, 
thuốc, thậm chí cả cày bừa… cho nông 
dân, đến khi thu hoạch mới thu hồi vốn. 
Khi người dân mất mùa, hoặc nông sản 
mất giá, nhà đầu tư cũng lao đao. 

Điều bất ngờ là khi được hỏi về tình 
hình sản xuất của bà con nông dân, ông 
Minh Mang - Phó chủ tịch hội Nông Dân 
xã Suối Kiết - lại khẳng định: “Năm nay, 
người dân được mùa nhưng rớt giá”. 

Đ 
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Các nhà đầu tư cũng ngập trong nợ nần 

Khi phóng viên đưa ra các thông số, 
ông mới gọi điện cho cấp dưới hỏi tình 
hình, sau đó nói lại: “Năm nay vừa mất 
mùa, vừa mất giá”, nhưng chỉ độ 50% hộ 
mất mùa. Việc mất mùa được ông Mang 
giải thích ngoài nguyên nhân do sâu bệnh 
và thời tiết còn do người dân trồng cây tự 
phát, bỏ qua những đợt tập huấn, khuyến 
cáo của chính quyền địa phương. 

Cũng cho rằng, việc mất giá, mất 
mùa do sâu bệnh là vì người dân không 
chịu tin chính quyền, ông Đồng Sĩ Ân – 
Phó chủ tịch và ông Nguyễn Thanh Sang 
(cán bộ Nông - Lâm nghiệp xã Tân Phúc) 
cho biết: Ngoài bệnh đốm nâu trên cây 
thanh long chưa có thuốc đặc trị, tất cả 

các loại sâu bệnh trên cây trồng hiện nay 
đều có thuốc đặc trị. 

Bệnh khiến cây bí đỏ mất mùa năm 
nay là do một loại sâu gây ra vào ban 
đêm, nên khi bệnh bùng phát phát hiện thì 
đã muộn. Hàng tháng, xã có tổ chức các 
lớp dạy, chia sẻ kinh nghiệm, tuyên 
truyền, định hướng liên quan đến vấn đề 
sản xuất nông nghiệp, mời người dân 
tham gia nhưng... không ai đi. 

Bởi vậy, việc phát hiện sau bệnh và 
cách phòng ngừa thường không hiệu quả. 
Thêm vào đó, người nông dân vẫn hay 
sản xuất nông nghiệp theo xu hướng thị 
trường, nên chuyện bị rớt giá, ép giá là 
không tránh khỏi. 

“Việc đời sống của người dân bị ảnh 
hưởng do mất mùa, nông sản rớt giá, 
UBND xã nắm bắt được tình hình nhưng 
không đủ thẩm quyền và kinh tế để hỗ trợ. 
Trước mắt, chúng tôi chỉ lên phương án 
trích quỹ hỗ trợ đột xuất để giúp các hộ 
nghèo mất mùa phần nào ổn định cuộc 
sống”, Phó chủ tịch Ân chia sẽ. 

Hương Trà // http://giadinh.net.vn.- 
2016 (ngày 10 tháng 9) 

Cùng đưa tin: http://baophapluat.vn.- 
2016 (ngày 19 tháng 9)

__________________________________ 

ÔNG HUỲNH VĂN NÉN: 

KHÔNG LỢI DỤNG OAN SAI ĐỂ ĐÒI BỒI THƯỜNG QUÁ ĐÁNG 

au 3 lần thương lượng nhưng việc 
bồi thường oan sai giữa ông 
Huỳnh Văn Nén với đại diện 

TAND Bình Thuận vẫn chưa đi đến 
thống nhất. Từ đây hé lộ nhiều khúc 
mắc trong bồi thường oan sai của vụ án 
có một không hai của lịch sử tố tụng 
nước nhà. 

Chỉ bồi thường 10 tỷ đồng 

Sau 3 phiên thương lượng diễn ra 
từ giữa tháng 5/2016 đến nay, việc bồi 
thường oan sai cho ông Huỳnh Văn Nén 
coi như không thành, khi 1 số nội dung 

quan trọng chưa được các bên thống 
nhất. Phía đại diện hợp pháp của ông 
Nén có đề nghị TAND Bình Thuận cho 
thêm thời gian để thương lượng và 
người đại diện tòa đã đề cập, ông Nén 
có thể khởi kiện ra tòa trong 1 vụ án dân 
sự khác. 

Tuy nhiên, qua các biên bản của 3 
buổi thương lượng, đến nay cho thấy 
quan điểm của TAND Bình Thuận (đại 
diện là bà Trần Thị Thiên Hương – Phó 
chánh tòa hành chính) là đồng ý bồi 
thường thiệt hại riêng cho ông Nén 4,3 
tỷ đồng, gồm các khoản: tổn thất tinh 

S 
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thần 930 triệu đồng, thu nhập thực tế bị 
mất gần 1,2 tỷ đồng, tổn hại sức khỏe 
2,1 tỷ đồng. 

Một số khoản yêu cầu bồi thường 
khác, được các bên tạm chấp nhận như: 
3,7 tỷ đồng tiền tổn thất do bị xúc phạm 
nhân phẩm, xã hội ghẻ lạnh của những 
người thân là cha, vợ, 3 con của ông 
Nén; gần 364 triệu đồng chi phí những 
người thân thăm nuôi ông Nén; khoản 
phí thuê luật sư là 172 triệu đồng. 

 

Ông Huỳnh Văn Nén và những người đại 
diện tại trụ sở TAND Bình Thuận mới đây 

Nội dung đến nay vẫn chưa có sự 
thống nhất giữa 2 bên là các khoản tiền 
phục vụ cho việc thu thập chứng cứ, 
mua trang thiết bị phục vụ cho việc kêu 
oan. Phía đại diện TAND Bình Thuận chỉ 
chấp thuận khoản này là 1,5 tỷ đồng cho 
3 cá nhân là thầy Nguyễn Thận, cụ 
Huỳnh Văn Truyện (cha ruột) và ông 
Huỳnh Trung Nghĩa (anh rể ông Nén). 
Trong khi phía ông Nén đề xuất mức bồi 
thường này là hơn 5,6 tỷ đồng. 

Như vậy, trong các đơn yêu cầu 
bồi thường oan sai trước đây ông Nén 
và đại diện ủy quyền yêu cầu tổng các 
khoản là 18 tỷ đồng. Qua 3 cuộc thương 
lượng, con số mà đại diện TAND Bình 
Thuận chấp nhận chỉ hơn 10 tỷ đồng. 

Ông Nén cũng như các đại diện 
khẳng định, nếu khoản bồi thường cho 
những thiệt hại của ông Nén và những 
người liên quan được khoảng 14 tỷ 
đồng thì có thể khép lại. “Đây là thiện chí 
của chúng tôi để đi đến kết thúc việc 
thường lượng bồi thường, để gia đình 

tôi có thể trở lại cuộc sống như người 
bình thường khác”, ông Nén giải bày. 

Ông Nén lên tiếng việc yêu cầu 
bồi thường 

Đến nay, ông Nén khẳng định: “yêu 
cầu bồi thường của tôi chỉ mang tính 
chất tượng trưng, không lợi dụng việc bị 
oan sai để đòi hỏi quá đáng”. Còn trong 
đơn đề nghị mới đây, ông Nén viết: “tôi 
nghĩ rằng, nếu Nhà nước chấp nhận 
việc bồi thường này cũng là thể hiện sự 
cầu thị, sự chân thành và xoa dịu một 
phần nỗi đau mà tôi phải gánh chịu”. 

Một tình tiết rất quan trọng mà ông 
Nén, gia đình và đại diện ủy quyền khá 
bức xúc là TAND tối cao có văn bản 
không chấp nhận bồi thường cho ông 
Nén bản án 5 năm tù oan trong “kỳ án 
vườn Điều”  - vụ sát hại bà Dương Thị 
Mỹ xảy ra năm 1993. Thực tế trọng vụ 
án này, từ khi ông Nén nhận quyết định 
khởi tố cho đến khi nhận quyết định đình 
chỉ lên đến 6 năm 1 tháng 17 ngày. 

Về bản án này, đại diện TAND Bình 
Thuận giải thích dựa trên tinh thần văn 
bản trả lời của TAND Tối cao là thực tế 
ông Nén chấp hành hình phạt chung 
trong cả 2 bản án, các tổn thất là một. 
Trong vụ này ông Nén bảo lưu quan 
điểm yêu cầu bồi thường chỉ duy nhất 
thiệt hại về tinh thần, số tiền 370 triệu 
đồng... 

Ngoài ra ông Nén và gia đình yêu 
cầu bồi thường cho khoản thời gian tạm 
giam là 17 năm 5 tháng 5 ngày tù. Tuy 
nhiên đại diện TAND Bình Thuận chỉ 
chấp nhận là 15 năm 5 tháng 5 ngày tù; 
còn 2 năm tù của ông Nén về tội “huỷ 
hoại tài sản” không được xem xét. 

Được biết bản án 2 năm tù này, 
nhiều dấu hiệu cho thấy dấu hiệu oan 
sai, bởi lẽ hành vi của ông Nén xảy ra 
trước đó, các nạn nhân đều không có 
đơn tố cáo và chính họ cũng không hiểu 
vì sao trong bản án lại thể hiện ý kiến 
của họ yêu cầu ông Nén bồi thường? 
Hay chuyện giám định giá trị tài sản thiệt 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Số 09 năm 2016  - 39 - 

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

hại, các nạn nhân không hiểu là từ đâu 
có?. Hiện ông Nén đang quá trình kêu 
oan về bản án này. 

Ông Huỳnh Văn Nén đã bị oan 
trong 2 trọng án là điều chưa từng có 
trong lịch sử tố tụng Việt Nam. Những 
đau đớn về thể xác, tinh thần mà ông 
Nén, gia đình và những người liên quan 

phải gánh chịu trong hơn 17 năm đó là 
khủng khiếp.  

Vậy nhưng đến hôm nay, chuyện 
khắc phục hậu quả, bồi thường oan sai 
cho ông và gia đình vẫn kéo dài và “cò 
kè”…bớt một thêm hai? 

Đàm Đệ // http://vietnamnet.vn.- 2016 
(ngày 5 tháng 9) 

__________________________________ 

CẤM HÀNH NGHỀ VĨNH VIỄN 2 TÀU TẤN CÔNG CÁN BỘ 

gày 28-9, Thanh tra Chi cục Thủy 
sản Bình Thuận đã ra quyết định 
xử phạt hành chính 80 triệu đồng 

đối với hai tàu BV-90315 và tàu BV-
90314 của Trần Hữu Đẩu, ngụ huyện 
Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu do có 
hành vi khai thác hải sản trái phép, tấn 
công lực lượng kiểm tra. 

Được biết, qua kiểm tra hai con tàu 
này còn phạm nhiều lỗi như đánh bắt sai 
tuyến, không có giấy phép khai thác và 
không mang theo giấy chứng nhận an 
toàn tàu cá.  

Riêng Bộ đội biên phòng tỉnh Bình 
Thuận cũng ra quyết định xử phạt 40 
triệu đồng liên quan đến hành vi cản trở 
người thi hành công vụ. 

Ngoài ra, theo tin từ các cơ quan 
chức năng, đã đề xuất cấm các tàu trên 
không được khai thác hải sản trên vùng 
biển Bình Thuận vĩnh viễn. 

 

Chiếc tàu vi phạm bị bắt giữ. 

Như đã đưa tin, ngày 23-9 Trạm 
Quản lý và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản 
Tuy Phong tổ chức tuần tra trên biển thì 
phát hiện cặp tàu công suất 480 CV của 
ông Đẩu đang hành nghề giã cào trái 
phép.  

Khi lực lượng chức năng tiến hành 
kiểm tra, các thuyền viên trên tàu đã tìm 
mọi cách chống đối, xô ngã thanh tra 
viên Lê Bá Quốc Huyên rơi xuống biển 
và tàu BV 90314 chở hai thanh tra viên 
Lương Chí Trung và Lương Văn Sơn 
vừa leo lên tàu chạy ra khơi. 

Trao đổi với chúng tôi, thanh tra 
viên Lương Chí Trung cho biết khi con 
tàu này chạy được khoảng năm hải lý thì 
thuyền trưởng và các thuyền viên liên 
tục gây áp lực buộc anh và đồng nghiệp 
phải rời tàu. 

Tuy nhiên, khi nghe hai thanh tra 
viên này yêu cầu tàu dừng lại để kiểm 
tra lập biên bản, lập tức các thuyền viên 
lao vào đánh đấm và đạp cả hai xuống 
chiếc thúng nhỏ dưới biển. 

Anh Trung cho biết cả hai ngồi 
dưới thúng lênh đênh giữa biển khơi 
gần nửa giờ đồng hồ. Thỉnh thoảng khi 
thấy chiếc thúng đưa hai người đi xa 
khỏi tàu, các thuyền viên lại dùng móc 
câu kéo thúng vào gần tàu… chửi rủa họ 
thậm tệ. 

N 
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Trạm trưởng Trần Anh Tuấn cho 
biết sau khi cứu được thanh tra viên bị 
xô xuống biển, do tốc độ của hai con tàu 
trên quá lớn không thể đuổi kịp nên anh 
đã liên lạc với đất liền nhờ hỗ trợ. 

Sau đó tàu Hải đội II của Bộ đội 
biên phòng Bình Thuận đã trực chỉ đến 
hiện trường. Phát hiện đoàn kiểm tra có 
tàu lớn, hai chiếc tàu này liền tăng tốc 
bỏ chạy. 

Sau gần bốn giờ truy đuổi với đoạn 
đường hơn 40 hải lý, tàu của Hải đội II 
và tàu tuần tra mới áp sát, lập biên bản 

vi phạm và lai dắt hai con tàu này về đất 
liền. 

Được biết hai con tàu trên là của 
ông Trần Hữu Đẩu, ngụ Đất Đỏ, BR-VT 
và ông Đẩu cũng là thuyền trưởng tàu 
BV 90315. 

Đây là hai con tàu hành nghề giã 
cào bay, sử dụng lưới đánh bắt rất dày 
khi quét lưới đã tận diệt nguồn lợi thủy 
sản rất lớn và bị cấm ở một số tuyến 
biển. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2016 
(ngày 28 tháng 9) 

__________________________________ 

CHẾ BIẾN CÁ CƠM BẰNG CHẤT TẨY RỬA VÀ HÀN THE 

gày 31/8, tin từ Chi cục Quản lý 
chất lượng nông lâm thủy sản 
Bình Thuận cho biết, cơ quan 

chức năng đang tiến hành hoàn chỉnh 
hồ sơ để xử lý hành vi sử dụng hóa 
chất độc hại. 

 

Chất tẩy rửa và hàn the dùng chế biến cá 
cơm tại cơ sở của bà Long 

Theo đó, ngày 27/8, khi đoàn 
kiểm tra liên ngành bất ngờ kiểm tra cơ 
sở bà Long đã phát hiện đang sử dụng 
hóa chất cấm trong chế biến cá cơm 
với quy mô lớn.  

Đoàn đã lập biên bản thu giữ 2 
can nhựa màu xanh, trong đó có 1 can 
chưa sử dụng có trọng lượng 35kg, 1 
can đã qua sử dụng có trọng lượng 
1,8kg hóa chất tẩy rửa dùng trong 

ngành công nghiệp dệt cùng 12kg hàn 
the và 155kg cá cơm đã chế biến 
thành phẩm có sử dụng chất tẩy rửa 
công nghiệp và dương tính khi test 
nhanh với que thử hàn the.  

Bà Long thừa nhận sử dụng 2 loại 
chất cấm nói trên trong chế biến cá 
cơm theo quy trình: cứ mỗi chảo nước 
sôi dung tích 1.000 lít thì cho vào 
150ml thuốc tẩy để sử dụng nhúng cá 
từ 5 - 10 lần với mục đích tẩy trắng cá 
và khử mùi hôi.  

Riêng hàn the cũng cho hòa vào 
nước ngâm cá để cá thành phẩm được 
cứng giòn, không gãy đầu và bảo quản 
được lâu. Về nguồn gốc thì bà Long 
khai mua tại chợ Phan Thiết với giá 
chất tẩy rửa là 285 ngàn đồng/can và 
hàn the 12 ngàn đồng/kg. Được biết, 
cơ sở chế biến cá cơm của bà Long có 
DT rộng đến 1ha, hoạt động từ năm 
2004 đến nay. Trung bình mỗi ngày 
chế biến khoảng 2 tấn cá cơm thành 
phẩm tung ra thị trường.  

Đ.Quyên // 
http://nongnghiep.vn.- 2016  

(ngày 01 tháng 9) 

N 
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ĐIỆN GIÓ PHÚ LẠC HÒA LƯỚI THÀNH CÔNG VÀO HỆ THỐNG ĐIỆN 
QUỐC GIA 

hà máy điện gió Phú Lạc giai đoạn 1 
có tổng công suất 24 MW cung cấp 
nguồn điện bổ sung cho địa bàn Bình 

Thuận và các tỉnh phía Nam. 

Chiều 1/9, tại huyện Tuy Phong, tỉnh 
Bình Thuận, Nhà máy Điện gió Phú Lạc đã 
hòa thành công dòng điện đầu tiên vào hệ 
thống điện lưới quốc gia, đánh dấu thành 
công của dự án sau gần 14 tháng thi công. 

Vào lúc 14h, Công ty Cổ phần Phong 
điện Thuận Bình tiến hành chạy thử nghiệm tổ 
máy đầu tiên của Dự án điện gió Phú Lạc, tỉnh 
Bình Thuận. Dòng điện sau khi qua trạm biến 
áp Phú Lạc được hòa chính thức vào đường 
dây 110 kV Ninh Phước – Tuy Phong của hệ 
thống điện lưới quốc gia, cung cấp nguồn điện 
bổ sung cho địa bàn Bình Thuận và các tỉnh 
phía Nam. 

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

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

Ông Bùi Văn Thịnh, Giám đốc Công ty 
Cổ phần Phong điện Thuận Bình cho biết, đến 
giờ này, tất cả các công việc của dự án đã 
hoàn thành theo đúng những yêu cầu kỹ thuật 
đề ra từ phía Ngân hàng cho vay cũng như 
Chủ đầu tư. Công ty hoàn thành tiến độ sớm 
hơn so với hợp đồng 15 ngày là thành tích rất 
lớn của tập thể đơn vị chủ đầu tư, tư vấn cho 
đến nhà thầu trên công trường điện gió Phú 
Lạc. 

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

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2016 
(ngày 01 tháng 9) 

Các báo cùng đưa tin: Nhân dân.- 2016.- Số 
22259 (ngày 10 tháng 9).- Tr. 2 

__________________________________ 

TẬP ĐOÀN MỸ KHẢO SÁT ĐẦU TƯ ĐIỆN MẶT TRỜI Ở BÌNH THUẬN 

gày 22-9, ông Lương Văn Hải, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã có 
công văn gửi Sở Công Thương và Sở 

KH&ĐT liên quan đến Tập đoàn AES Hoa Kỳ 
có nguyện vọng đầu tư điện mặt trời tại xã 
Tân Đức (Hàm Tân). 

Theo đó giao Sở KH&ĐT ghi nhận nhu 
cầu đầu tư dự án điện mặt trời của AES. 
UBND tỉnh cũng giao Sở Công Thương phối 
hợp với Sở NN&PTNT, UBND huyện Hàm 
Tân và đơn vị tư vấn đánh giá cụ thể vị trí phù 
hợp cho quy hoạch phát triển điện mặt trời 
hay phát triển nông nghiệp.  

Nếu không phù hợp cho nông nghiệp và 
có khả năng đền bù giải tỏa được thì xem xét, 
bổ sung vào quy hoạch phát triển điện mặt 
trời của tỉnh. 

Được biết Tập đoàn AES nằm trong 
danh sách 200 công ty năng lượng toàn cầu 
xếp hạng bởi Fortune. Đây là Tập đoàn 
chuyên cung cấp nguồn năng lượng bền vững 
cho 17 quốc gia thông qua các hạng mục kinh 
doanh đầu tư đa dạng cũng như các nhà máy 
phát điện tái tạo và nhiệt điện. 

Các nhà máy điện của AES với tổng 
công suất khoảng 36.000 MW với 111 nhà 
máy điện bao trùm nhiều loại công nghệ và 
nhiên liệu như than, dầu diezen, thủy điện, 
khí, dầu, gió và sinh học. 

Tập đoàn AES cam kết đầu tư nhà máy 
điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Bình Thuận với 
công suất trên 100 MW; trong đó, giai đoạn 1 
là 30 MW tại xã Tân Đức, huyện Hàm Tân.  

Phương Nam // http://plo.vn.- 2016 
(ngày 25 tháng 9) 

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

N 

N 
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KHAI GIẢNG LỚP NGHIỆP VỤ LỄ TÂN NĂM 2016 

áng ngày 19/9/2016, tại Khách sạn 
Cà Ty thành phố Phan Thiết, Trung 
tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh 

phối hợp với Trường Trung cấp Du lịch và 
Khách sạn Saigontourist tổ chức lễ khai 
giảng khoá đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ 
Lễ tân năm 2016. Đến dự có Giám đốc 
Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Lê 
Thân, thầy Nguyễn Minh Thạnh. 

 

Tham gia khoá học có 28 học viên là 
nhân viên tại các khách sạn, nhà nghỉ, 
resort trên địa bàn tỉnh. Tại khoá học, 

giảng viên sẽ truyền đạt và hướng dẫn 
các kiến thức như: Mối quan hệ trong 
công việc giữa bộ phận lễ tân với các bộ 
phận khác; kỹ năng sử dụng điện thoại tại 
nơi làm việc; vai trò, nhiệm vụ của nhân 
viên đặt phòng; các hình thức đón tiếp 
khách; giới thiệu mẫu khai đăng ký khách; 
thực hành giải quyết phàn nàn của khách. 

Khoá học diễn ra cho đến hết ngày 
23/9/2016. Kết thúc khoá học, học viên 
được cấp Giấy Chứng nhận hoàn thành 
khoá học. Được biết, thời gian qua, Trung 
tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Thuận 
cũng đã phối hợp với Trường Trung cấp 
du lịch và Khách sạn Saigontourist tổ 
chức 02 lớp Nghiệp vụ Buồng và Nghiệp 
vụ Quản lý Khách sạn cho tổng số 63 học 
viên đến từ các doanh nghiệp du lịch trên 
địa bàn tỉnh./. 

// http://dulichbinhthuan.com.vn.- 
2016 (ngày 20 tháng 9)

__________________________________ 

XÂY DỰNG KHU VĂN HÓA BẢN SẮC PHAN THIẾT 

ự án xây dựng khu văn hóa bản 
sắc Phan Thiết (tại khu phố 5, 
phường Phú Hài, thành phố Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận) sẽ chính thức 
được khởi công vào cuối năm 2016 này. 

UBND tỉnh Bình Thuận đã có quyết 
định cho phép Công ty TNHH Seagull đầu 
tư thực hiện dự án xây dựng khu văn hóa 
bản sắc Phan Thiết trên diện tích 16.387,6 
m2 tại khu phố 5, phường Phú Hài, thành 
phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận với mục 
tiêu: Đầu tư sân khấu biểu diễn nghệ 
thuật, bảo tàng nước mắm Phan Thiết, 
dịch vụ ăn uống, giao lưu văn hóa, ẩm 
thực. 

 

Bảo tàng nước mắm truyền thống là một trong 
những hạng mục thuộc Dự án xây dựng 
khu văn hóa bản sắc Phan Thiết. (Ảnh: 
baobinhthuan) 

V. DU LỊCH – ĐỊA LÝ 

S 

D 
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Dự án được đầu tư xây dựng với 
quy mô dự kiến, gồm: Sân khấu biểu diễn 
ngoài trời có mái che, khu bảo tàng nước 
mắm truyền thống, làng văn hóa ẩm thực 
và các công trình dịch vụ, giải trí và phụ 
trợ khác để phục vụ nhu cầu tham quan, 
giải trí của du khách. 

Với quy mô này, dự án được chia 
làm 04 giai đoạn. Giai đoạn 1 - tiến hành 
xây dựng sân khấu biểu diễn ngoài trời có 
mái che với sức chứa 1.200 chỗ ngồi, khi 
đi vào hoạt động sẽ hợp tác Nhà hát Ca 
múa nhạc Biển Xanh tổ chức các show 
biểu diễn nghệ thuật hàng đêm. Giai đoạn 
2 tập trung đầu tư bảo tàng nước mắm 
truyền thống, được mở cửa hàng ngày và 
có thể phục vụ cùng lúc 200 người đến 
tham quan, tìm hiểu hiện vật, tư liệu về 

ngành nghề nước mắm Phan Thiết. Giai 
đoạn 3 sẽ khởi công làng văn hóa ẩm 
thực với công suất thiết kế 500 chỗ ngồi - 
là nơi ăn uống, giao lưu văn hóa, thưởng 
thức âm nhạc dân tộc. Giai đoạn 4 đầu tư 
làng nghề truyền thống với khoảng 20 
gian hàng, cùng một thời điểm có khả 
năng phục vụ 500 khách xem và chọn 
mua những sản phẩm. 

Công trình khu văn hóa bản sắc 
Phan Thiết sẽ chính thức được khởi công 
vào cuối năm 2016 này và dự kiến sẽ 
hoàn thành đưa vào hoạt động trong năm 
2018. 

KA // http://cinet.vn.- 2016 
(ngày 12 tháng 9) 

__________________________________ 

TRONG 18 THÁNG, HƠN 1 TRIỆU DU KHÁCH TRUNG QUỐC 
ĐẾN VIỆT NAM 

hững năm gần đây, lượng 
du khách Trung Quốc (TQ) 
đến Bình Thuận du lịch khá 
cao, chỉ sau du khách Nga. 

Cụ thể, năm 2015 có hơn 79.000 
lượt khách TQ đến Bình Thuận, chiếm 
17,89% tổng số du khách quốc tế. 
Riêng sáu tháng đầu năm, lượng 
khách TQ đến Bình Thuận gần 60.000 
lượt, chiếm hơn 22% tổng số du khách 
quốc tế” - ngày 1-9, tin từ Sở VH-
TT&DL tỉnh Bình Thuận cho biết. 

Năm 2015, Khánh Hòa đón trên 
182.000 lượt du khách TQ, còn Đà 
Nẵng 304.000 lượt. Sáu tháng đầu 
năm Khánh Hòa có hơn 200.000 lượt 
khách TQ, còn Đà Nẵng hơn 210.000 
lượt khách. 

Do số lượng du khách TQ quá 
đông, Sở VH-TT&DL tỉnh Bình Thuận 

kiến nghị các điểm tham quan cần phải 
được trang bị thiết bị ghi âm, ghi hình; 
thiết lập hệ thống cung cấp thông tin 
để kịp thời ghi nhận những biểu hiện, 
hành động sai phạm của khách du lịch 
TQ. Đối với các di tích lịch sử văn hóa, 
di tích lịch sử cách mạng, cơ quan 
chức năng phải tìm kiếm, hợp đồng với 
những người biết tiếng Hoa để tập 
huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thuyết 
minh viên, hướng dẫn viên. 

Sở VH-TT&DL cũng nhắc nhở, 
khuyến cáo các hộ kinh doanh phải sử 
dụng bảng quảng cáo song ngữ để 
đảm bảo phục vụ khách Việt Nam và 
khách quốc tế. Hai cơ sở ở Hàm Tiến 
trưng bảng quảng cáo tiếng TQ không 
đúng với quy định của Luật Quảng cáo 
đã bị buộc tháo dỡ.  

P.NAM // http://plo.vn.- 2016 
(ngày 2 tháng 9)

“N 
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KHẢO SÁT DU LỊCH TẠI BÌNH THUẬN 

gày 11-9, Hiệp hội Du lịch Bình 
Thuận đã gặp mặt đại diện phái 
đoàn Farmtrip gồm các công ty lữ 

hành, dịch vụ du lịch và phóng viên quốc 
tế đến khảo sát và tìm hiểu các sản phẩm 
du lịch tại Bình Thuận...  

Đây là một trong nhiều hoạt động 
của cuộc khảo sát Farmtrip tại Bình Thuận 
nhằm khảo sát tìm kiếm cơ hội và đối tác 
mới. Đại diện Hiệp hội Du lịch Bình Thuận 
đã thông tin tình hình phát triển du lịch 
của địa phương trong những năm qua. 
Với gần 200km bờ biển, Bình Thuận có 

nguồn tài nguyên du lịch biển phong phú 
với những bãi biển đẹp, thơ mộng cùng 
hệ sinh thái biển đa dạng; các khu nghỉ 
dưỡng cao cấp nằm dọc bờ biển đã trở 
thành điểm đến hấp dẫn, thu hút nhiều thị 
trường khách quốc tế khác nhau. Trong 8 
tháng năm 2016, Bình Thuận đón khoảng 
2,8 triệu lượt khách du lịch (tăng 6,7% so 
với cùng kỳ năm 2015). 

HAI HÒA // http://www.qdnd.vn.- 2016 
(ngày 11 tháng 9) 

Cùng đưa tin: // http://cadn.com.vn.- 
2016 (ngày 12 tháng 9) 

__________________________________ 

CÔNG VIÊN TƯỢNG CÁT TẠI BÌNH THUẬN - THẾ GIỚI 
NHỮNG CÂU CHUYỆN CỔ TÍCH 

gày 27/9, Công ty Nghệ Thuật Cát 
Việt bắt đầu triển khai dự án Công 
viên tượng cát Forgotten Land tại 

thành phố Phan Thiết (Bình Thuận). 

 

Nhà điêu khắc Marielle Heessels (Hà Lan) đang 
thực hiện điêu khắc một tác phẩm tượng cát. 
(Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN) 

Đây là công viên tượng cát quy mô 
lớn đầu tiên được triển khai tại Bình 
Thuận nhằm tạo thêm sản phẩm mới phục 
vụ du lịch. 

Tượng cát tại công viên Forgotten 
Land được làm từ 100% cát tự nhiên và 
nước.  

Những nhà điêu khắc chuyên nghiệp 
đến từ 12 quốc gia trên thế giới sẽ điêu 
khắc những khối cát khổng lồ thành các 
tác phẩm nghệ thuật sống động trên diện 
tích khoảng 1,3ha.  

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Công ty 
Nghệ thuật Cát Việt cho biết Dự án công 
viên tượng cát tại Phan Thiết mang chủ 
đề cổ tích và truyền thuyết Việt Nam cùng 
thế giới.  

Công ty sẽ tạo ra các bức tượng thể 
hiện những câu chuyện cổ tích và truyền 
thuyết nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới.  

Với chủ đề này, các tượng cát sẽ 
đem lại cho người dân và du khách sự 
giao thoa của hai nền văn hóa thuần Việt 
và văn hóa phương Tây qua những câu 
chuyện kể lại.  

Những nét tương đồng và những nét 
độc đáo cũng được khắc họa qua những 
bức tượng điêu khắc cát được sáng tạo ra 
từ bàn tay đầy nhiệt huyết các nghệ nhân 
trên thế giới. 

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch 
Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận cho 
biết Tỉnh sẵn sàng hỗ trợ hết mình trong 

N 

N 
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khuôn khổ của pháp luật để giúp Công ty 
Cát Việt và dự án Công viên Tượng cát 
thành công tốt đẹp. 

 

Các nhà điêu khắc đang sáng tác các tác phẩm 
tượng cát tại công viên. (Ảnh: Nguyễn 
Thanh/TTXVN) 

 Hy vọng với chủ đề “Cổ tích và thần 
thoại của Việt Nam cùng thế giới” bằng 
những mô hình tượng cát đơn sơ nhưng 
đầy tính nghệ thuật sẽ góp phần thu hút 
du khách và trở thành một điểm đến ấn 
tượng của Bình Thuận trong thời gian tới. 

Nghệ nhân điêu khắc, bà Marielle 
Heessels (Hà Lan) cho biết đây là lần đầu 
tiên bà đến với Việt Nam. 

Con người và thiên nhiên ở đây tạo 
hứng thú để bà sáng tác. Bà muốn thể 
hiện thật nhiều câu chuyện cổ tích trên 
cát. 

Hy vọng những tác phẩm điêu khắc 
từ cát lần này sẽ tạo nên sự thích thú cho 
du khách cũng như người dân địa 
phương. 

Từ nay đến 30/9, bức tượng cát đầu 
tiên sẽ được hoàn thành bởi ba nghệ 
nhân là ông Leonardo Ugolini (đến từ 
nước Ý), ông Enguerrand David (đến từ 
nước Bỉ) và bà Marielle Heessels (đến từ 
nước Hà Lan).  

Tổng thể khối tượng cát đầu tiên này 
cao khoảng 3m, rộng 5m và dài 10m.  

Dự kiến công viên sẽ hoàn thành và 
mở cửa vào cuối tháng 1/2017./. 

TTXVN // 
http://www.vietnamplus.vn.- 2016  

(ngày 27 tháng 9) 

__________________________________ 

VỀ MIỀN CÁT TRẮNG 

àu Trắng là một trong hai hồ nước 
ngọt tự nhiên lớn nhất của Bình 
Thuận. Chữ “Bàu” theo tiếng địa 

phương nghĩa là “hồ”, nằm giữa những triền 
cát trắng rộng mênh mông nên ghép lại. Đồi 
cát Bàu Trắng (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình 
Thuận), cách TP Phan Thiết khoảng 65km. 
So với Đồi Hồng - đồi cát mang màu hồng 
đỏ nằm ngay trong khu du lịch Mũi Né - Bàu 
Trắng có phần biệt lập và vắng vẻ, hoang 
sơ hơn.  

Đường đến Bàu Trắng có thể xuất 
phát từ Mũi Né hoặc từ TP Phan Thiết. 
Nhưng nên đi lúc sáng sớm hoặc khi chiều 
muộn, bởi chỉ cần khi mặt trời lên cao không 
ai đủ sức chạy trên cát nóng hay chịu được 
cái nắng như thiêu đốt. Bàu Trắng hiện ra 
trước mắt với những đồi cát trập trùng, lấp 
lóa ánh cát trong nắng sớm. Bên cạnh đó là 
hồ nước thiên nhiên xanh mát, sen hồng 

được trồng quanh hồ nên nơi đây còn được 
gọi là Bàu Sen. Thiên nhiên đã tạo hình cho 
những triền cát với nhiều hình dáng, khi 
thoai thoải khi dốc cao, khi mênh mông 
tưởng như vô tận. Cát ở Bàu Trắng mịn và 
dễ đi.   

Những cơn gió đêm trước thổi qua 
xóa hết những dấu xe, vết trượt cát hay 
chân người, để lại một miền cát trắng phẳng 
lỳ như chưa có ai đặt chân đến. Xe Jeep 
hoặc xe mô tô địa hình là phương tiện vận 
chuyển được nhiều du khách chọn để chinh 
phục đồi cát. Đó cũng là cách để có thể 
băng qua những triền đồi dài, chồm lên 
những đụn cát luôn muốn lún sâu bánh xe 
để tới được những đỉnh đồi cao. Những trò 
chơi vận động như trượt cát, nhảy cát là 
những hoạt động được nhiều du khách lựa 
chọn khi tới nơi đây. 

B 

http://img.vietnamplus.vn/t660/Uploaded/ifysv/2016_09_27/TTXVN_tuong_catt2.jpg
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Con đường dẫn tới Bàu Trắng qua những làng 
chài ven biển. 

 

Các hoạt động team - building dành cho du 
khách. 

 

Một góc đồi cát Bàu Trắng. 

 

Niềm vui sau một hành trình thử thách tốc độ. 

 

Cuộc sống bình yên.  

Bàu Trắng là một trong hai hồ nước 
ngọt tự nhiên lớn nhất của Bình Thuận. Chữ 
“Bàu” theo tiếng địa phương nghĩa là “hồ”, 
nằm giữa những triền cát trắng rộng mênh 
mông nên ghép lại. Đồi cát Bàu Trắng 
(huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận), cách TP 
Phan Thiết khoảng 65km. So với Đồi Hồng - 
đồi cát mang màu hồng đỏ nằm ngay trong 
khu du lịch Mũi Né - Bàu Trắng có phần biệt 
lập và vắng vẻ, hoang sơ hơn.  

Đường đến Bàu Trắng có thể xuất 
phát từ Mũi Né hoặc từ TP Phan Thiết. 
Nhưng nên đi lúc sáng sớm hoặc khi chiều 
muộn, bởi chỉ cần khi mặt trời lên cao không 
ai đủ sức chạy trên cát nóng hay chịu được 
cái nắng như thiêu đốt. Bàu Trắng hiện ra 
trước mắt với những đồi cát trập trùng, lấp 
lóa ánh cát trong nắng sớm. Bên cạnh đó là 
hồ nước thiên nhiên xanh mát, sen hồng 
được trồng quanh hồ nên nơi đây còn được 
gọi là Bàu Sen. Thiên nhiên đã tạo hình cho 
những triền cát với nhiều hình dáng, khi 
thoai thoải khi dốc cao, khi mênh mông 
tưởng như vô tận. Cát ở Bàu Trắng mịn và 
dễ đi.   

Những cơn gió đêm trước thổi qua 
xóa hết những dấu xe, vết trượt cát hay 
chân người, để lại một miền cát trắng phẳng 
lỳ như chưa có ai đặt chân đến. Xe Jeep 
hoặc xe mô tô địa hình là phương tiện vận 
chuyển được nhiều du khách chọn để chinh 
phục đồi cát. Đó cũng là cách để có thể 
băng qua những triền đồi dài, chồm lên 
những đụn cát luôn muốn lún sâu bánh xe 
để tới được những đỉnh đồi cao. Những trò 
chơi vận động như trượt cát, nhảy cát là 
những hoạt động được nhiều du khách lựa 
chọn khi tới nơi đây.  

Minh Khuê // 
http://www.sggp.org.vn.- 2016  

(ngày 13 tháng 9) 
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TREKKING QUA NHỮNG ĐỒI CÁT TUYỆT ĐẸP  

Ở BÌNH THUẬN 

rekking qua sa mạc cát Hòa Thắng, 
tỉnh Bình Thuận đang trở thành 
hành trình mơ ước của nhiều người. 

Sa mạc cát Hòa Thắng ở xã Hòa 
Thắng, huyện Bắc Bình, Bình Thuận bao 
gồm rất nhiều đụn cát, đồi cát, bãi cát… 
có thể được xem như một tiểu hoang 
mạc. Theo đường chim bay, chiều dài từ 
khúc cua ở con đường sao Hỏa đến chùa 
Bình Nhơn là 10 km. Tuy nhiên, bạn phải 
trải qua cung đường trekking dài đến 15 
km nhằm mục đích hạn chế leo đồi cát, né 
những hố sâu và đặt chân lên ngọn đồi 
cát cao nhất khu vực để có tầm nhìn bao 
quát đẹp nhất. 

 

Bản đồ chỉ dẫn cung trekking sa mạc Hòa 
Thắng.  

Ngoài ra, khi chọn điểm cuối là chùa 
Bình Nhơn, đồng nghĩa với việc bạn phải 
đi ngược chiều gió, gây mất sức hơn. 
Hành trình chỉ vỏn vẹn kéo dài 22 tiếng 
đồng hồ, bắt đầu đi từ lúc 14h đến 12h 
hôm sau, nhưng xuyên cung đường bạn 
phải trải qua biết bao cung bậc cảm xúc, 
nhiều địa hình khó nhằn. Ngoài ra, không 
khí nóng bức cùng với cát lún, gió thổi cát 
bay vào mắt, người sẽ khiến bước chân 
bạn thêm nặng nề, mệt mỏi. 

Bạn phải biết cách phân chia sức lực 
hợp lý, mang đủ nước (khoảng 8 
lít/người), thuốc oresol, chanh, các loại 
thức uống điện giải để hạn chế mất nước, 
đồ ăn khô để hạn chế nấu nướng, bạt và 
mền để ngủ giữa đồi cát hoặc che mưa 
nếu lỡ gặp phải. Do ở lại có một đêm, nên 

bạn có thể mang theo một bộ quần áo duy 
nhất là đủ, tránh mang vác quá nhiều 
khiến hành lý thêm nặng. 

Những tay săn ảnh, thích ghi lại 
những khoảnh khắc đồi cát đẹp “mê hồn” 
có phải chịu đựng cảnh mang vác hành lý 
lên đến 15 kg với đầy đủ đồ dùng cá 
nhân, máy ảnh, lens, chân máy… 

Ngoài ra toàn bộ cơ thể cần che 
nắng nếu không muốn trải qua cảm giác 
bị thiêu cháy trong chảo lửa. Bạn cần có 
mũ rộng vành, khăn che mặt, kính mát, áo 
quần dài tay thoáng mát, giày (không 
được mang sandal), găng tay, nón lá và ô 
(gió sa mạc rất mạnh nên chỉ dùng ô khi 
cần thêm bóng râm nghỉ ngơi). 

Ngay từ nơi đầu tiên của hành trình, 
bạn đã được ngắm nhìn một khung cảnh 
tuyệt vời của đất trời bao la. Trước mắt là 
một tiểu sa mạc cát mênh mông với nhiều 
đụn cát đỏ nối nhau trập trùng chạy dài tít 
tắp, cứ ngỡ mình đang lạc vào một thế 
giới khác đâu đó trên sao Hỏa. 

 

Đoàn phượt tranh thủ check-in. Ảnh: Trần 
Đặng Đăng Khoa. 

Chuyến đi bắt đầu và 3 km đầu tiên 
là cơ hội để những ai yếu sức thay đổi 
quyết định, chỉ cần đi thẳng về hướng 
Nam ra biển là trở ra đường nhựa. Nếu 
cảm thấy mình không thể vượt qua tiếp 
chặng đường chông gai phía trước, có thể 
xin đoàn dừng lại và quay trở ra điểm xuất 
phát, chứ đừng cố sức mà gắng gượng đi 
tiếp. Sau cột mốc đó, những quãng đường 

T 
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tiếp theo sẽ bắt đầu chệch khá xa đường 
nhựa. Ý chí nghị lực được thử thách khi 
các phượt thủ đối diện với chặng đường 
dài mênh mông phía trước. Lúc này, quyết 
định bỏ cuộc cũng đã quá muộn. 

Sa mạc nóng bỏng dưới bầu trời 
xanh chói chang, nắng vàng càng làm nổi 
bật một vẻ đẹp kỳ vĩ của vùng đất “đầy 
nắng và gió”. Các đồi cát trùng điệp nối 
đuôi nhau không có điểm dừng với nhiều 
đường cong uốn lượn đẹp đến mức ai 
cũng phải trầm trồ, ngợi ca trước bàn tay 
chế tác của tự nhiên. 

Ở đây có bức tường cát cao 4 m, 
thử thách khả năng leo ngược mặt đón 
gió của những tay phượt ưa khám phá. 
Chưa hết, những thung lũng còn tra tấn 
họ với cái nắng oi bức, những cơn gió 
lộng tặng kèm bụi cát mù mịt luôn luôn 
cản bước chân người lữ hành. Từ đồi cát 
thứ hai nhìn ra xa, Mũi Gió và mỏm 
Tannobi vẫn chỉ là những chấm nhỏ thấp 
thoáng. 

Ở một nơi sa mạc thế này, việc tìm 
một bụi cây mát dừng chân nghỉ ngơi để 
hít hà, hít lấy cái vị mát của cỏ cây là điều 
vô cùng khó, có chăng cũng chỉ là lác đác 
một vài bụi cây bụi nhỏ, chỉ đủ cho bạn 
dựa lưng vào chúng tránh bớt ánh nắng 
chói chang chiếu vào mặt. Lúc này, những 
chiếc khăn rằn, nón có vành rộng sẽ phát 
huy tác dụng, vừa che được nắng lúc nghỉ 
ngơi, vừa có thể quạt mát để tìm chút gió, 
thư giãn lúc nghỉ ngơi. 

Đi hết đồi cát này, lại đến đồi cát 
khác, cứ thế hành trình không biết đi qua 
bao nhiêu là đồi, chỉ biết điểm đích phía 
trước mà tiến thẳng. Lâu lâu ngoảnh mặt 
lại phía sau, những vết chân hằn in trên 
cát thật đẹp, tạo thành một đường dài 
“dấu chân” từ đồi nối đồi. 

Dù trước mắt hay sau lưng bạn chỉ 
toàn là đồi cát, sa mạc, nhưng hành trình 
đi bộ trekking cũng không sợ bị lạc 
đường. Cứ thẳng hướng tây tây nam mà 
đi, nếu không chắc chắn có thể dùng thêm 
la bàn để xác định. Ban đêm có thể nhìn 
sao để xác định phương hướng. 

Chặng đường tuy vất vả nhưng sẽ 
đem lại vô số những bức ảnh ấn tượng. 
Bề mặt sa mạc có quang cảnh cứ như 
trên sao Hỏa. Đến chiều, tầm 4-5 giờ, 
nắng gần như tắt hẳn, hành trình sẽ bớt 
mệt nhọc hơn. Thật tuyệt khi ngồi ngắm 
những cụm mây ngũ sắc nổi trên nền trời 
ngả màu hoàng hôn và tự thưởng cho 
mình những bức ảnh kỷ niệm, chụp ảnh 
nhí nhố sống ảo. 

Bảo đảm, những trải nghiệm, những 
bức ảnh đẹp lưu dấu kỷ niệm nơi đây sẽ 
không “đụng hàng” với bất kỳ chuyến đi 
nào trong nước Việt ta, và sẽ khiến những 
người bạn luôn luôn ganh tỵ với mình. 

Ở sa mạc ngày nóng đêm lạnh, dù 
cái lạnh ở đây không quá khắc nghiệt vì 
khu vực không rộng lớn đến mức hình 
thành khí hậu riêng. Sẽ rất thú vị nếu 
được ngồi ăn uống cùng nhau dưới bầu 
trời trong không chút gợn mây, lấp lánh 
sao phủ kín, gió thổi mát rượi, nhấm nháp 
ít rượu để lòng thêm lâng lâng sẽ khiến 
giây phút thêm tuyệt diệu. 

 

Hạ trại và thiết đãi bữa tiệc nướng cho cả đoàn. 
Ảnh: Trần Đặng Đăng Khoa. 

Sau một ngày mệt nhoài, chắc hẳn 
giấc ngủ mau chóng ập đến. Bạn sẽ được 
đón bình minh trên sa mạc khi nắng vẫn 
còn dịu nhẹ soi tỏ những đụn cát vàng. 
Đứng vươn mình ra khỏi lều, dang tay 
rộng hít thở khí trời mát lạnh sẽ khiến lòng 
bạn thêm sảng khoái, dễ chịu. Thu dọn đồ 
đạc, tiếp tục chặng đường để hoàn thành 
cung đường còn lại. 

Gần đến đích, cả nhóm có thể ngồi 
nghỉ ngơi ngắm lại cung đường vừa đi 
qua hoặc mỗi người tranh thủ trú nắng ở 
một gốc cây khá nhỏ trên sa mạc. Chắc 
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hẳn trong lòng mỗi người đều đan xen 
nhiều cảm xúc khác nhau và in dấu vô số 
kỉ niệm sâu đậm. 

 

Chinh phục con đường xuyên đồi các cực đẹp 
ở Bàu Trắng. Ảnh: Trần Đặng Đăng Khoa. 

Giữa trưa, chùa Bình Nhơn nằm 
giữa Bàu Ông, Bàu Bà cuối cùng đã xuất 
hiện trong tầm mắt. Đến đây, bạn có thể 
gọi xe jeep ra đón về. Xe có thể chở 8 
người cùng nhiều balô cồng kềnh tuy cả 
nhóm phải ngồi hơi chen chúc. Điểm thuê 
xe jeep là Photohouse Motel của bác An 
cách điểm cuối cung đường khoảng 3 km 

ngay gần ngã ba rẽ phải vào Bàu Trắng đi 
Phan Rí. Đây cũng là nơi bạn dừng chân 
ăn uống trước và sau cuộc hành trình. 
Bác An còn kiêm cả vai trò cứu nạn, lúc 
cần sẽ phóng xe đi giải nguy cho các 
phượt thủ.  

Sau khi nghỉ ngơi, bạn có thể ghé 
thăm con đường xuyên sa mạc đẹp ở Việt 
Nam năm nào, đó chính là cung đường 
chạy xuyên qua Bàu Trắng. 

Với tổng thời gian là 22 tiếng, từ 2 
giờ chiều đến 12 giờ trưa hôm sau, 
chuyến đi giúp bạn "thu hoạch" thật nhiều 
hình ảnh đẹp, độc đáo cùng những trải 
nghiệm tuyệt vời. Nhìn những bức ảnh 
chụp lại, chắc chắn bạn không khỏi cảm 
thấy con người quá ư nhỏ bé, không khác 
gì một hạt cát trên sa mạc mênh mông. 

Xuân Lộc - Đăng Khoa // 
http://ngoisao.net.- 2016  

(ngày 23 tháng 9)

__________________________________ 

TRẢI NGHIỆM LA GI 

rong sổ tay của dân phượt, La Gi 
Bình Thuận là thiên đường biển vừa 
được đánh thức sau một thời gian 

dài bị lãng quên. Những ngày tháng 9, 
điểm đến mới nổi này thật yên ả với vẻ 
hoang sơ và mơ màng của biển, của núi, 
của vườn thanh long chín đỏ rực, bến cá 
tấp nập vào mỗi sớm mai... 

 

Khách du lịch trên bãi biển La Gi. 

La Gi là thị xã miền duyên hải yên 
bình thuộc tỉnh Bình Thuận, nằm giữa hai 

đô thị du lịch đắt đỏ là Phan Thiết và Vũng 
Tàu. Theo đường ven biển đến La Gi. Đây 
là cung đường mới mở tuyệt đẹp, một bên 
biển, bên kia là đồi cát chen chân với 
những gộp đá, rừng dương, ruộng rẫy. 
Nếu may mắn, bạn sẽ được chiêm 
ngưỡng những vườn thanh long chín đỏ. 

Anh Hoàng-một phượt thủ đến từ 
TP HCM kể, anh và gia đình anh ngẫu 
nhiên chọn La Gi trong một lần du lịch vào 
mùa lễ hội cách đây vài năm. Lúc ấy, gần 
như các khách sạn lớn, nhỏ ở ven biển Bà 
Rịa, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Bình Châu, 
Phan Thiết, Hàm Thuận Nam gần như 
đều quá tải, trong khi gia đình nổi hứng du 
lịch, vậy nên cứ liều mình thẳng tiến chạy 
từ Bà Rịa đến thị xã La Gi và thật bất ngờ 
khi “hội chứng” quá tải vào ngày lễ gần 
như chưa chạm đến thị xã biển này. 

Giá khách sạn lại rẻ... như mơ và 
các quán ăn không đông đúc, “chặt chém” 

T 
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như ở các khu du lịch biển khác. Nếu chỉ 
muốn hưởng thụ không khí trong lành của 
biển và thưởng thức hải sản tươi ngon thì 
La Gi lúc đó là điểm đến không thể lý 
tưởng hơn.  

Giờ thì La Gi đang chuyển mình 
mạnh mẽ. Nếu là một người thích yên 
tĩnh, có thể chọn một trong các resort như 
Đất Lành, Ba Thật, Mỏm Đá Chim... Nếu 
sung sức và thích tự do thì nên ở tại các 
khách sạn trong thị xã. 

Một kinh nghiệm cần thiết là bạn nên 
tra Google để đặt chỗ trước khi đến, bởi 
vào các dịp lễ hay cuối tuần, khách sạn 
thường hết chỗ. Ở La Gi, Coco Beach 
Camp là điểm khá “hot”, thu hút giới trẻ 
thời gian gần đây. Không có những dãy 
nhà sừng sững, Coco Beach Camp chỉ có 
một bãi tắm lớn, căn biệt thự trắng nhỏ 
nằm ngay bờ biển, một quầy bar tròn theo 
phong cách Hawaii cùng những dãy lều 
đủ màu sắc... 

 

Hải sản tươi sống ở La Gi có giá khá phải 
chăng. 

Tại đây du khách được trải nghiệm 
cắm trại ngủ lều ngay trên bãi biển, tham 
gia các trò chơi vận động bãi biển, tắm 
biển thỏa thích, mở tiệc nướng  hay 
karaoke nhảy nhót cùng bạn bè bữa tiệc 
tối sôi động. Tất cả làm nên một trải 
nghiệm bình dị nhưng cũng thật tuyệt vời. 

Ra Hòn Bà giữa biển khơi trong vắt. 
Từ thị xã La Gi đi khoảng 7 phút xe máy là 
đến bãi biển Đồi Dương (gần resort Ba 
Thật) hay Cam Bình (cách 5km). Bạn có 
thể thuê chỗ ngồi (rất rẻ so với Mũi Né 
hay Vũng Tàu) và mua hải sản ngay tại 
bãi biển để thưởng thức. 

Tất cả các quán đều có dịch vụ cho 
thuê bếp than để nướng hải sản. Biển La 

Gi phong phú sản vật không kém vùng 
biển Phú Yên, Khánh Hoà, nhưng đặc biệt 
là mực trứng và cá đục vàng. Cá đục 
vàng nướng mọi, tôm he, mực trứng tươi 
hấp gừng thì chắc không có đối thủ. 

Ở La Gi có hai di tích được xếp hạng 
di tích Văn hoá lịch sử cấp quốc gia. 
Ngoài dinh Thầy Thím đã được nhiều 
người biết tới, dinh Vạn Phước Lộc là nơi 
thờ thần Nam Hải của ngư dân, 300 năm 
trước là dịch trạm Thuận Phước nằm trên 
cung đường liên lạc, thông tin của triều 
Nguyễn. 

Vạn Phước Lộc cũng là ngôi đình 
thờ số xương cá voi nhiều nhất Việt Nam: 
120 bộ. Một điểm đến khá thú vị dành cho 
những ai thích mạo hiểm là Hòn Bà. Một 
hòn đảo nhỏ có diện tích 2,8ha, chu vi 
chân đảo chưa tới 800m, nằm cách bãi 
Đồi Dương 2km. Trên đảo có ngôi đền thờ 
Bà Thiên Y A Na với nhiều huyền thoại. 

 

Chợ cá ở La Gi. 

Năm 2013, UBND tỉnh Bình Thuận 
mới trao bằng chứng nhận Di tích thắng 
tích và cho phép mở dịch vụ tham quan 
Hòn Bà – một hòn đảo còn hoang sơ với 
bao loài thuỷ sinh có thể lặn ngắm. Bãi 
biển Đồi Dương La Gi cũng là một địa 
danh lâu đời và gắn với sự kiện lịch sử 
của cách mạng Tháng Tám năm 1945, 
nay thuộc phần đất xã Tân Bình và 
phường Bình Tân, thị xã La Gi. 

Một dải đất đồi lượn sóng dọc theo 
bờ biển dài trên 5 km với rừng cây phi lao 
(cây dương) được trồng dưới thời Pháp 
thuộc (1939) để chắn cát biển xâm thực. 
Đã một thời Đồi Dương bạt ngàn cây 
dương liễu xanh biếc hoà với tiếng sóng 
ru theo nhịp vỗ thời gian in sâu trong lòng 
người bản xứ. 
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Ngư trường La Gi có nhiều loại cá 
tôm mật độ dày như: cá nục, cá bạc má, 
cá mòi, cá ngừ, cá thu, cá giống, cá mập 
và nhiều loại tôm, mực, sò điệp, dòm, ốc 
hương… có giá trị khai thác và xuất khẩu 
cao. 

Ở khu vực gần bờ thường chỉ có 
những thuyền câu loại nhỏ, đơn giản hay 
kéo lưới mỗi ngày hay những chiếc xuồng 
con mà phụ nữ hay chèo bằng chân để 
buôn bán hàng ăn, nước giải khát. Còn 
những tàu thuyền lớn thường có lịch trình 
đánh bắt rất dài ngày ở khơi xa, chuyến đi 
thường kéo dài đến 2, 3 tháng. 

Từ lúc mặt trời chưa ló dạng, không 
khí nhộn nhịp của chợ cá và tiếng đục, 
đẽo của thợ đóng thuyền đã xôn xao cảng 
La Gi. Đến lúc trời gần sáng thì từng đoàn 
thuyền lớn đã cùng cập cảng, với từng 
khoang thuyền đầy ắp cá lên bờ, bắt đầu 
phiên chợ ngay bãi cát dài trên cảng. 

Trời càng về sáng, không khí trên 
cảng cá càng tấp nập hơn. Hàng trăm 
người vây quanh từng đống cá đủ loại, 
nhanh tay phân loại, cân ký, sơ chế rồi 
bốc lên xe. Từng xe tải lần lượt khởi hành, 
mang theo những giỏ cá đầy ắp đến các 
chợ đầu mối cho kịp phiên chợ sáng. 

Thị xã La Gi đã thành điểm du lịch 
biển sinh thái thu hút nhiều lượng khách 
du lịch từ TP HCM và các tỉnh lân cận. 
Nếu trước đây vào các dịp lễ hội lớn, thị 
xã đón khoảng 30.000 khách du lịch thì 
trong năm 2016 (dịp lễ 30-4 vừa qua), con 
số khách du lịch đã tăng đột biến trên 
70.000 khách. Một vài điểm du lịch mới 
đón trên 10.000 khách/ngày, vượt xa con 
số dự đoán và sắp xếp của khu du lịch. 
Còn các khách sạn đăng ký sức chứa 500 
khách thì thực tế đã phải đón hơn 1.000 
khách.  

Trước sức phát triển nóng của La Gi, 
nhiều du khách yêu mến thị xã xinh xắn 
này lo ngại trong tương lai không xa, các 
nhà đầu tư du lịch ào ạt nhảy vào khai 
thác thì La Gi cũng chật chội và thương 
mại hóa chẳng kém gì các bãi biển Vũng 
Tàu, Bà Rịa, Phan Thiết... 

Bởi vậy việc cấp phép và phân vùng 
quy hoạch, kiểm tra thường xuyên các 
sản phẩm, dịch vụ du lịch để bãi biển sinh 
thái gìn giữ được vẻ đẹp tự nhiên là vấn 
đề được đặt ra với La Gi.   

Minh Duy / Đại đoàn kết.- 2016.- Số 269 
(ngày 25 tháng 9).- Tr. 15

__________________________________ 

RESORT CAO CẤP Ở PHAN THIẾT MANG DU KHÁCH LÊN 
THIÊN ĐƯỜNG 

esort cao cấp Rock Water Bay với kiến 
trúc độc đáo được đánh giá là khu nghỉ 
dưỡng ở Phan Thiết mà du khách 

không thể bỏ lỡ. 

Resort cao cấp này được tọa lạc ở địa 
danh Kê Gà nức tiếng Phan Thiết. Khu nghỉ 
dưỡng 4 sao Rock Water Bay Beach Resort & 
Spa là cái tên đang được nhắc đến nhiều nhất 
hiện nay bởi chất lượng tuyệt vời và cảnh 
quan như chốn thiên đường. 

Rock Water Bay còn có tên riêng là Vịnh 
Đá Nhảy, bởi nơi đây xuất hiện những bãi đá 
với đủ hình hài rất đẹp như đang nhảy múa 
trên mặt biển. Từ phía xa nhìn lại, những nét 
kiến trúc của khu nghỉ dưỡng ở Phan Thiết 
này nổi lên vô cùng hấp dẫn. Tất cả các 

phòng nghỉ và cơ sở dịch vụ đều được xây 
dựng khéo léo theo địa thế tầng bậc thang, 
uốn lượn theo đường bờ biển. 

 

Resort cao cấp Rock Water Bay có những hồ bơi lớn 
nhỏ 

R 
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Trải rộng trên diện tích 4 ha bờ biển, 
Rock Water Bay có tất cả 86 phòng nghỉ hiện 
đại, tiện nghi và sang trọng. Ngoài ra, các căn 
nhà gỗ xinh xắn và biệt thự ở Khu nghỉ dưỡng 
Rock Water Bay được thiết kế rất thanh lịch, 
lấy cảm hứng từ phong cách đầy màu sắc và 
nghệ thuật của triều đại Hùng Vương xưa kia. 

 

Toàn cảnh resort cao cấp ở Phan Thiết  

 

 

Tiện nghi sang trọng ở resort cao cấp Rock Water 
Bay 

Phòng nghỉ với loại giường đôi có kích 
thước đặc biệt 2,4m ngang và 2m dài, thật 
rộng và vô cùng thoải mái cho hai người. Tất 
cả phòng nghỉ đều có view nhìn hướng thẳng 
ra biển, để bạn có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của 
vịnh Kê Gà. 

Nét độc đáo nhất khiến Rock Water Bay 
Beach Resort & Spa trở nên đặc biệt hơn cả 
phải kể đến cụm hồ bơi nước mặn bằng đá 
hoa cương với nhiều hồ lớn nhỏ liền kề nhau. 
Giữa một vịnh biển, nhiều phiến đá với đủ 
hình hài càng làm tăng thêm nét cuốn hút 
không thể cưỡng lại của khu nghỉ dưỡng. 

 

Vẻ đẹp lung linh của khu nghỉ dưỡng Rock Water 
Bay Resort 

Quầy bar cạnh hồ bơi với kiến trúc mở, 
mang lại cho bạn tầm nhìn rộng lớn ra đại 
dương. Đây chính là nơi lý tưởng để bạn 
nhấp một ngụm rượu hảo hạng và tận hưởng 
làn gió biển mát rượi mơn man trên da thịt. 
Chắc chắn bạn sẽ trải nghiệm những khoảng 
khắc tuyệt vời tại quầy bar trên bờ biển tuyệt 
đẹp. 

 

Hồ bơi là nơi tuyệt vời nhất ở khu resort cao cấp 
Rock Water Bay 

Không gian thơ mộng của Rock Water 
Bay không chỉ dành riêng cho gia đình, bạn 
bè mà cho cả những đôi lứa. Đến với khu nghỉ 
dưỡng ở Phan Thiết này, đá và nước nơi đây 
sẽ đưa bạn vào chốn thiên đường trong mơ. 

Lăng Dương // http://vietq.vn.- 2016 
(ngày 10 tháng 9)
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"NGẨN NGƠ" TRƯỚC VẺ ĐẸP CỦA MŨI YẾN BÌNH THUẬN 

ũi Yến Bình Thuận là một địa 
điểm du lịch mới được khám phá , 
rất thích hợp để cắm trại cuối tuần 

và hòa mình vào thiên nhiên. 

Mũi Yến là phần đất nhô vươn ra sát 
biển của dãy sa mạc đất đỏ đầy nắng gió 
của Bình Thuận gần khu vực Bàu Trắng. 

 

Vẻ đẹp hoang sơ của địa điểm du lịch Mũi Yến 
Bình Thuận   

Mũi Yến là cái tên còn xa lạ với 
nhiều người. Thời gian gần đây, các nhà 
nhiếp ảnh đã khiến cư dân mạng phải xốn 
xang trước viên ngọc thô của Bình Thuận. 
Những chuyến đi phượt đến Mũi Yến Bình 
Thuận được các bạn trẻ náo nức thực 
hiện để tận hưởng vẻ đẹp của địa điểm du 
lịch này. 

 

Mùi Yến Bình Thuận có những dải đất ăn sát ra 
biển vô cùng hấp dẫn   

Từ trung tâm Sài Gòn, các phượt thủ 
có thể di chuyển đến Mũi Yến theo cung 
đường qua phà Cát Lái đi Hồ Cốc rồi tiếp 

tục hành trình đến Phan Thiết - Bàu Trắng 
để khám phá địa điểm du lịch tuyệt diệu 
này. Trên đường đi, bạn đừng quên ghé 
đồng cừu Suối Nghệ đang ‘làm mưa làm 
gió’ trên mang xã hội để chụp hình sống 
ảo nhé. Bạn sẽ không khỏi thích thú với 
thảo nguyên nhỏ xinh này ở Bình Thuận. 

 

Trên đường chinh phục Mũi Yến Bình Thuận 
bạn đừng quên cánh đồng cừu Suối Nghệ    

Đến Bàu Trắng, du khách sẽ phải 
băng qua con đường đất gồ ghề giữa cao 
nguyên chừng một tiếng. Mặc dù không 
có nhiều cảnh đẹp nhưng cảm giác đang 
vượt qua sa mạc đầy gió lộng, thỉnh 
thoảng mới thấy những bụi cỏ cây nhỏ 
nhỏ đằng xa sẽ khiến bạn như thấy mình 
lạc vào một xứ lạ, đầy hấp dẫn, mê hoặc. 

 

Cung đường phượt đầy gió bụi dẫn đến Mũi 
Yến Bình Thuận   

Đến Mũi Yến Bình Thuận, du khách 
có thể bắt gặp một khoảng không rộng lớn 
ngoài sa mạc và bốn đỉnh núi hoàn toàn 
vắng bóng người. Chỉ cần ngắm được 
một chỗ mình ưng nhất, bạn hãy thả hành 

M 
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lý xuống và bắt đầu chuẩn bị cho những 
bữa ăn picnic hoặc dựng lều để ngủ qua 
đêm. 

 

Vẻ đẹp tự nhiên của địa điểm du lịch hoang sơ 
Mũi Yến Bình Thuận 

Đặt chân tới Mũi Yến, các bạn sẽ 
thốt lên ngạc nhiên bởi khung cảnh đang 
hiện lên trước mặt: đó là những ngọn đồi 
chạy ra tận biển rồi nằm im không chịu 
nhúc nhích; là thảm cỏ xanh mướt khác 
hẳn với sa mạc bao la trên cung đường 
vừa đi; là bờ đá xám xịt có sóng biển vỗ 

về ngày đêm; là những bãi đá đủ sắc màu 
hệt quả trứng xinh xắn ẩn hiện dưới làn 
nước trong vắt,... 

Mũi Yến Bình Thuận là địa điểm du 
lịch mới toanh, tìm trên bản đồ du lịch 
chưa chắc đã đó. Vì thế, nơi đây dĩ nhiên 
không có dịch vụ, sóng điện thoại và đồ 
ăn thức uống. Du khách phải chuẩn bị tất 
tần tật mọi thứ cần thiết mang vào đây. 

Hẳn là một chuyến phượt tự túc 
đúng nghĩa và mang lại cho bạn nhiều 
cảm giác hoàn toàn lạ lẫm. 

Mũi Yến Bình Thuận đích thị làm một 
viên ngọc thô quá hấp dẫn với giới trẻ. 
Đến địa điểm du lịch này, du khách sẽ 
không khỏi ngạc nhiên bởi vẻ đẹp của tạo 
hóa. 

Lăng Dương // http://vietq.vn.- 2016 
(ngày 24 tháng 9)

__________________________________ 

KINH NGHIỆM DU LỊCH BỤI CỔ THẠCH TRONG 2 NGÀY 1 ĐÊM 

ổ Thạch ở huyện Tuy Phong (Bình 
Thuận) vẫn còn lưu giữ được vẻ 
đẹp hoang sơ, dân dã. Nơi đây nổi 

tiếng với ngôi chùa Hang cổ có từ hơn 
100 năm nay, bên cạnh bãi đá bảy màu 
tuyệt đẹp... Làm thế nào để bạn đến được 
đây? Bạn tham quan những địa danh 
nào? Ăn uống ở đâu? Bài viết này sẽ giúp 
bạn có được nhiều thông tin bổ ích cho 
chuyến đi tới Cổ Thạch. 

 

1. Đi đến Cổ Thạch như thế nào? 

Để đi đến Cổ Thạch, bạn có thể lựa 
chọn nhiều phương tiện như xe khách, xe 
máy hay tàu hoả. Tuy nhiên, tàu hỏa 
không dừng ở Tuy Phong mà bạn phải ra 
tận Phan Thiết rồi bắt xe ngược lại Cổ 
Thạch. Cách này khá tốn thời gian và tiền 
bạc nên có thể bỏ qua. 

Đi bằng xe máy 

Đường đến Cổ Thạch khá dễ đi, dù 
là xuất phát từ Sài Gòn hay từ Đà Nẵng. 
Xuất phát từ Sài Gòn theo quốc lộ 1A, đến 
địa phận huyện Tuy Phong, bạn sẽ gặp 
ngã ba Liên Hương, rẽ phải, chạy chừng 
3km là đến Cổ Thạch. Hoặc bạn cũng có 
thể rẽ phải từ ngã ba Duồm, xóm 7, Hội 
Tâm, Hoà Minh để khám phá một đoạn 
đường ven biển rất đẹp. Vừa đi, bạn 
vừa chú ý hỏi đường người dân địa 
phương để tránh bị lạc. 

C 
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Thiên nhiên Cổ Thạch. Ảnh: Pmytrung  

 

Đi bằng xe khách 

Xe khách sẽ dừng ở bến xe Liên 
Hương, bạn phải bắt xe ôm vào Cổ Thạch 
với giá từ 30.000đ - 40.000đ. Nếu bạn ở 
Sài Gòn thì có thể mua vé ở bến xe miền 
Đông. Liên hệ bến xe miền Đông để biết 
thêm chi tiết: 

- Bến xe miền Đông: 

292 Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q. Bình 
Thạnh, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại: (08) 3899 4056; (08) 
3898 4441; (08) 3898 4442; (08) 3898 
4893 

Một số hãng xe, bạn có thể liên hệ: 

- Nhà xe Linh Vũ: (062) 3850459 
hoặc 0918338641 

- Nhà xe Trúc Nguyên: (062) 
3851886 hoặc 0918369809 

- Xe Tân: (062).3850180 hoặc 0913 
672435 (xuất bến Liên Hương lúc 5h 
sáng, xuất bến xe miền Đông lúc 2h 
chiều). 

- Xe Phương Uyên: Điện 
thoại:(062)3850954 - 0918.034750 hoặc 
(062)3605814 - 0916.377929. 

- Xe Đông Hưng: Điện thoại đặt vé: 
0916.727.727 

2. Nhà nghỉ, khách sạn ở Cổ 
Thạch 

- Khu du lịch làng Cổ Thạch 

Nhận xét: Không gian yên tĩnh, an 
ninh tốt,... Có bãi tắm riêng, nhà hàng 
riêng phục vụ du khách. 

Phòng ở đây có nhiều loại: phòng 
đôi, phòng ba, phòng 6 và cả phòng tập 
thể 15 người. Phòng hơi cũ nhưng chấp 
nhận được. 

Điện thoại: (062) 3856015 

Văn phòng tại Tp. HCM: 33 Nguyễn 
Hiền, P4, Q.3, Tp. HCM 

Điện thoại: (08).38357963 

Email: 
langdulichcothach@yahoo.com 

- Một số địa chỉ lưu trú khác 

Nhà nghỉ Khải Hoàn: (062). 3856043 

Nhà nghỉ Ngọc Hưng: (062) 3856 
023 

Nhà nghỉ Song Én: (062) 3856 086, 
(062) 3856 086 

3. Du lịch Cổ Thạch ăn gì? 

 

So với những điểm du lịch khác thì 
giá hải sản ở Cổ Thạch không đắt cũng 
không rẻ. Gần khu du lịch có một khu chợ 
bày bán hải sản vào ban đêm giống như 
chợ Thuỳ Vân ở Vũng Tàu. Các loại tôm, 
cua, ghẹ, sò điệp… rất tươi ngon. 
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Bạn có thể yêu cầu chế biến tại chỗ 
nếu muốn thưởng thức ngay. Trong chợ 
cũng có bán các loại quà lưu niệm làm thủ 
công từ vỏ sò, vỏ ốc… bạn có thể mua hải 
sản hay mua những món đồ này làm quà 
cho người thân, bạn bè. Còn nếu muốn rẻ 
hơn thì chịu khó ra chợ Liên Hương, tại 
đây bạn có thể tha hồ mặc cả giá. 

4. Điểm tham quan, vui chơi tại Cổ 
Thạch 

Tắm bùn khoáng Vĩnh Hảo 

Nước khoáng Vĩnh Hảo đã quá nổi 
tiếng, nhưng ít người biết đến xuất xứ của 
nó là tại suối nước khoáng thuộc xã Vĩnh 
Hải, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. 
Từ trung tâm huyện Tuy Phong, chạy trên 
quốc lộ 1A về hướng Phan Thiết chừng 
7km, qua đèo Yêu Ngựa và núi Tào, gặp 
ngã ba rẽ trái chừng 1,5km là đến suối 
nước khoáng Vĩnh Hảo. 

Khu du lịch tắm khoáng, tắm bùn này 
nằm giữa thiên nhiên hoang dã, mát mẻ. 
Bạn sẽ thả lỏng cơ thể, thư giãn hoàn 
toàn trong dòng bồn nước khoáng/ bùn 
khoáng ấm áp, có tác dụng làm đẹp da, 
giãn mạch máu, rất tốt cho sức khỏe. Đã 
du lịch Cổ Thạch thì bạn tuyệt đối đừng 
bỏ qua địa điểm này. 

Uy nghiêm Chùa Hang (hay còn gọi 
là chùa Cổ Thạch) 

 

 

Chùa Hang cách biển Cổ Thạch 
từ 5-10’ đi bộ nên việc tham quan rất 
thuận tiện. Chùa khá rộng, nếu bạn đến 
lần đầu và không thể tự mình khám phá 
thì nên nhờ một em bé địa phương dẫn 
đi thăm mọi ngóc ngách của chùa, nhưng 
nhớ phải thoả thuận thù lao trước. 

Chùa Hang được xây dựng từ nửa 
đầu thế kỷ thứ 19, tọa lạc trong hang động 
trên đồi núi Cổ Thạch ở độ cao 64m so 
với mực nước biển. Đường lên chùa có 
xây bậc, xung quanh chùa có lan can, 
nhìn ra Bãi đá bảy màu rất đẹp. Vừa là 
điểm du lịch đẹp, vừa mang màu sắc Phật 
giáo độc đáo, chùa Hang là địa điểm 
không thể bỏ qua của bất kỳ du khách nào 
đặt chân đến Cổ Thạch. 

Bãi đá bảy màu 

Bãi đá bảy màu là điểm thu hút nhất 
của Cổ Thạch và là một trong những cảnh 
quan độc đáo của Việt Nam. Nằm trong 
khu du lịch Cổ Thạch, bãi đá bảy màu 
nằm sát biển bao gồm nhiều viên đá với 
đầy đủ hình dạng, màu sắc được bồi đắp 
do thuỷ triều. 

Không chỉ có bãi đá đủ màu sắc, 
biển Cổ Thạch còn hấp dẫn du khách bởi 
những tảng đá to với hình dáng rất độc 
đáo. Có tảng nhìn như con voi đang cong 
vòi phun nước, có bãi như con đà điểu 
đang ngâm mình dưới biển, có tảng nhìn 
giống như bàn tay nắm lại. Đến Cổ Thạch, 
bạn sẽ cảm nhận được đầy đủ sự kỳ diệu 
của tự nhiên. 

Gành Son 

Vào đến Cổ Thạch, rẽ phải men theo 
đường biển đi qua khỏi làng cá Bình 
Thạnh khoảng 5km, hỏi thăm dân địa 
phương để đến được Gành Son. Gành 
Son thuộc xã Chí Công (huyện Tuy 
Phong, tỉnh Bình Thuận) thu hút du khách 
bởi những dãy núi và hang động gập 
ghềnh có hình thù lạ mắt. Đặc biệt, những 
ngọn núi ở đây được cấu thành từ đất đỏ - 
một thành phần địa chất rất quen thuộc 
của Bình Thuận mà chúng ta có thể thấy 
qua những tháp chàm của người Chăm-
pa. 

Đồi cát - lăng ông Nam Hải 
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Hai điểm tham quan này nằm khá 
gần khu du lịch Cổ Thạch, bạn có thể đi 
bộ, hoặc tiết kiệm thời gian thì có thể thuê 
xe ôm, nhưng lưu ý phải thoả thuận giá 
trước. 

Lăng ông Nam Hải là công trình lịch 
sử được xây dựng từ thời vua Minh Mạng, 
qua bao thăng trầm của lịch sử vẫn giữ 
được những nét đẹp cổ kính của kiến trúc 
cung đình đặc trưng. Bên cạnh đó, đồi cát 
Cổ Thạch mịn màng trải rộng được ví như 
một tiểu sa mạc, vốn là cảnh quan rất đặc 
trưng của tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên, khu 
vực này có khá nhiều người ăn xin nên 
bạn phải chú ý giữ tư trang, đồ đạc. 

5. Gợi ý lịch trình du lịch Cổ Thạch 
trong 2 ngày 

Ngày 1 : Tp. HCM – Cổ Thạch 

6h00: Xuất phát từ Tp. HCM. Ăn 
sáng dọc đường đi. 

11h00: Đến Phan Thiết, nghỉ ngơi, 
dùng bữa trưa. Sau đó tiếp tục khởi hành 
đi Cổ Thạch. 

14h30: Đến Cổ Thạch, nhận phòng 
nhà nghỉ, cất đồ đạc và nghỉ ngơi. 

15h30: Đi viếng Cổ Thạch Tự. 

16h00: Tắm biển. 

17h00: Khám phá hải sản Cổ Thạch 
tại “chợ Chòm Hỏm”,  lựa chọn những 
món mình thích như: Cua, ghẹ, sò, ốc và 
đặc biệt ở đây nổi tiếng với món sò huyết. 

20h00: Giao lưu lửa trại, dạo bãi 
biển, vvề phòng nghỉ ngơi. 

Ngày 2 : Cổ Thạch – Tp.HCM 

7h00: Dậy vệ sinh cá nhân, ăn sáng, 
café. 

09h00: Dạo biển, khám phá bãi đá 7 
màu, sau đó đến viếng lăng Ông Nam Hải, 
tiếp tục tham quan “tiểu sa mạc”, mua hải 
sản tại chợ “Chòm Hỏm” 

12h: Trả phòng khách sạn, dùng 
cơm trưa tại nhà hàng sau đó khởi hành 
về TP.HCM. 

18h30: Về đến TP. Hồ Chí Minh 

Lê Long // 
http://tinnhanhchungkhoan.vn.- 2016 

(ngày 10 tháng 9) 

__________________________________ 

KHÁM PHÁ VẺ ĐẸP NON NƯỚC BÌNH THUẬN 

ình thuận được thiên nhiên ưu ái 
ban tặng nhiều thắng cảnh đẹp 
với những bãi biển trong xanh, 

những đồi cát trải dài hàng cây số. 

Với phong cảnh thiên nhiên hữu 
tình, sự hòa quyện giữa biển xanh - cát 
trắng - nắng vàng,  Bình Thuận không 
chỉ làm cho du khách cảm thấy mê mẩn 
nơi đây mà còn khiến du khách phải yêu 
nơi đây như thể nó là một phần trong 
trái tim họ. Bình Thuận thích hợp cho 
chuyến nghỉ dưỡng sau những mệt nhọc 
thường nhật và du lịch Bình Thuận vào 
tháng 4 sẽ cho du khách trọn vẹn những 
điều mà du khách mong muốn. 

Đồi cát bay Mũi Né 

Tháng 4, nắng trải những sợi tơ 
vàng trên tấm thảm xanh khổng lồ của 
biển cả, viết nên lời gọi mời “về với biển” 
tha thiết. Trong những vùng biển ấy, cái 
tên Mũi Né tháng 4 luôn thu hút bất cứ 
du khách nào có tour du lịch biển. Du 
lịch Mũi Né, du khách có thể trải qua mọi 
cung bậc của cảm xúc: nghỉ dưỡng, 
khám phá, trải nghiệm… tất cả đều có 
đủ. Vậy đến Mũi Né vào mùa thu đông 
này có gì thú vị? 

 Mũi Né không giống như những 
điểm du lịch khác, nó mang một dáng 
dấp hoàn toàn khác. Mũi Né vốn dĩ là 
một làng chài, đến đây nhiều khách du 
lịch sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh 
cảng biển đầy ắp những con tàu đánh 

B 
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bắt đủ sắc màu. Vào những khoảnh 
khắc mặt trời lặn trên bến cảng cũng vô 
cùng tráng lệ và tuyệt vời. 

 

Đồi cát bay Mũi Né hấp dẫn du khách 

Ngoài tắm biển, nghỉ dưỡng tại các 
resort hay tham gia các trò chơi giải trí 
trên biển như lướt ván diều, dù lượn 
mang lại những trải nghiệm khó có thể 
nào quên. Và điều vô cùng thú vị mà 
bạn khó có thể trải nghiệm tại một nơi 
nào khác Mũi Né đó là chiêm ngưỡng 
đồi cát bay và tham gia trò chơi trên cát 
thú vị và hấp dẫn như đi xe mô tô 4 
bánh vượt địa hình hay trượt trên những 
đồi cát trải dài. 

Mũi Né là nơi nổi tiếng với bộ môn 
thả diều. Khu vực cực Nam của bãi biển 
dài gần 15km là địa điểm lý tưởng để 
người ta luyện tập và tranh tài với trò 
chơi dân tộc ấy. 

Trên bờ cát mịn ấy, những hàng 
dừa nghiêng ngả và ưu phiền để hòa 
mình vào thiên nhiên. Bạn sẽ thoải mái 
vẫy vùng trong làn nước xanh mát, đùa 
nghịch với cát và chơi các môn thể thao 
dưới nước cùng bạn bè của mình. Chỉ 
nhiêu đó thôi, bạn dường như đang 
quên đi thời gian đang trôi đi. 

Đồi cát bay Mũi Né đã trở thành 
hình ảnh hết sức quen thuộc đối với du 
khách trong nước và quốc tế. Có thể nói 
đây là tặng phẩm vô giá và hết sức độc 
đáo của thiên nhiên dành riêng cho Bình 
Thuận. Đồi cát có diện tích khoảng 50ha 
với rất nhiều màu sắc, nhưng chủ yếu là 
các màu vàng, trắng ngà, đỏ sậm, đỏ 
nhạt….trông hết sức đẹp mắt. Nghệ 

nhân tranh cát nổi tiếng Ý Lan đã từng 
về quê chồng ở Bình Thuận để khảo sát 
và phát hiện cát Mũi Né- Phan Thiết có 
tới hàng chục màu khác nhau, là nguồn 
cung cấp nguyên liệu hết sức phong phú 
cho các nghệ nhân chuyên sáng tác 
tranh cát. 

Món quà vô giá 

Những bãi biển tuyệt đẹp ở Phan 
Thiết – Mũi Né, thường khoác lên cho 
mình một chiếc áo yên bình, nhẹ nhàng 
buổi sáng nhưng đến chiều biển Phan 
Thiết lại hoàn toàn khác với vô vàng 
những hoạt động biển thú vị, hấp dẫn. 
Đây sẽ là thời điểm tuyệt vời cho nhưng 
ai yêu thích các hoạt động biển mang 
tính mạo hiểm như lướt ván diều, lướt 
ván bằng cano, lướt ván buồm. Nếu bạn 
không là một tín đồ của thể thao thì thả 
diều cũng sẽ là một lựa chọn tuyệt vời 
cho bạn đấy! 

 Với rất nhiều những khung cảnh 
thiên nhiên tuyệt mỹ, Bình Thuận thực 
sự là một địa điểm tuyệt vời để bạn 
ngắm bình minh và hoàng hôn đấy! Nếu 
bạn yêu thích một buổi sớm yên bình 
nhưng vẫn thật tràn đầy sức sống thì 
thưởng thức bình minh tại chợ Mũi Né 
sẽ là gợi ý tuyệt vời cho bạn đấy. Đến 
đây, bên cạnh vẻ đẹp tinh khôi của biển 
cả buổi sớm du khách sẽ còn được 
ngắm nhìn một bức tranh chân thật nhất 
về cuộc sống của những người dân chài 
– những người đã lam lũ một đời với 
biển cả. Hình ảnh những chiếc ghe cá 
tấp nập cập bến với những mẻ lưới, rổ 
rá đầy ắp hải sản hay hình ảnh biển cả 
bình yên trong nắng sớm sẽ là những ký 
ức thật khó quên. 

Thú vị đảo Kê Gà 

Nằm cách thành phố Phan Thiết 
khoảng 30km về hướng Đông Nam có 
một mũi đất nhô ra biển tên gọi Kê Gà. 
Có lẽ Kê Gà sẽ cũng bình thường như 
những mũi đất khác nằm rải rác ven 
biển trên đất nước ta nếu như nó không 
mang trên mình ngọn hải đăng cao nhất  
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và nhiều tuổi nhất nước, đã được xác 
lập trong sách kỷ lục Việt Nam. 

Có nhiều đường đến với Kê Gà. Từ 
TP Hồ Chí Minh theo quốc lộ 1 đến thị 
trấn Thuận Nam rẽ phải vào khoảng 
20km, từ Vũng Tàu có thể đi theo quốc 
lộ 55, rồi theo con đường ven biển qua 
thị xã La Gi, còn từ Phan Thiết, men 
theo biển qua ngã Tiến Thành. Trước 
đây, để ra Đảo mất gần 30 phút đi 
thuyền, còn bây giờ với dịch vụ du lịch 
cano, chỉ khoảng 15 phút, ta đã được 
tiếp cận với một kê gà. Đây là một hòn 
đảo nhỏ, nằm cách bờ chừng 400m. Đi 
thuyền vòng quanh đảo trước khi cập 
bến, chúng ta mới thấy hết được vẻ đẹp 
của một hòn đảo đá với nhiều hòn đá 
lớn nhỏ xếp chồng lên nhau tạo nên vô 
số hình thù mà tùy theo trí tưởng tượng 
của mỗi người có thể phát hiện ra. 

Đứng trên đỉnh cao ngọn tháp, ta 
phóng tầm mắt nhìn ra biển bao la, tâm 
hồn đầy ắp sự khoan khoái, cảm giác 
như chỉ có mình với biển, với trời. 
Xuống đất, bắt gặp những tàng bông sứ 
trắng dưới chân tháp, rong sân nhà làm 
việc, nhà ở và đặc biệt là những nụ cười 
ấm áp, chân tình của cán bộ, nhân viên 
trạm Hải Đăng tạo nên cảm giác thanh 
thoát và thân thiện. 

Với những địa danh kỳ thú ở Bình 
Thuận như đồi cát Mũi Né, đảo Kê Gà, 
dừa bãi Rạng, Bàu Trắng…và cũng là 
nơi sinh sống của hơn ba mươi dân tộc 
anh em Chăm, Kho…với nền văn hóa 

đa dạng cùng rất nhiều lễ hội truyền 
thống. 

 

Đến Bình Thuận không thể ghé thăm đảo Kê 
Gà  

 Bình Thuận quả là một thiên 
đường cho các nhà nhiếp ảnh muốn 
khám phá vẻ đẹp kỳ thú của thiên nhiên 
và con người. Và cũng chính nghệ thuật 
nhiếp ảnh làm cho Binh Thuận càng trở 
nên nổi tiếng, góp phần phát triển du lịch 
ở xứ sở của biển xanh, cát trắng, nắng 
vàng. Điều đó cũng lý giải vì sao Bình 
Thuận lại là một tỉnh có truyền thống 
nhiếp ảnh với những nghệ sĩ tên tuổi 
như Ngô Đình Cường, Trần Thọ Đôn. 
Rất nhiều nhiếp ảnh gia thời cận đại như 
Phạm Văn Mùi, Lâm Hồng Long, Võ An 
Ninh, Cao Đàm, Cao Lĩnh, Nguyễn Ngọc 
Hạnh đều nhiều lần đến Phan Thiết, 
Bình Thuận và để lại những tác phẩm 
nghệ thuật nhiếp ảnh xuất sắc trong thế 
kỷ 20.  

Trần Thanh // http://vietq.vn.- 2016 
(ngày 13 tháng 9) 

__________________________________ 

ĐỘC ĐÁO CUỘC ĐUA XE BÒ TRÊN BÃI BIỂN Ở LA GI 

rưa 2-9, hàng trăm du khách và 
người dân địa phương đã tập 
trung về bãi biển Tân Phước, La 
Gi (Bình Thuận) để xem cuộc thi 

đua xe bò độc đáo do Khu du lịch 
Coco Beach Camp tổ chức. 

Có 12 xe bò của các nông dân địa 
phương đăng ký tham gia, chia làm hai 
bảng với lộ trình đường đua ven biển 
khoảng hơn 200 m. Đây là một cuộc 
đua rất dễ thương, không có sự tranh 
giành hơn thua mà chỉ có tiếng cười 
của du khách lẫn những người thi đấu. 

T 
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Dù giải thưởng không lớn, người 
đánh xe bò đoạt giải nhất chỉ được 
thưởng 1 triệu đồng, giải nhì 500.000 
đồng và giải ba 300.000 đồng nhưng 
tất cả đều thi đấu sôi nổi, nhiệt tình 
góp thêm kỷ niệm đẹp cho du khách. 

 

Quang cảnh cuộc đua. 

Được biết Coco Beach Camp là 
khu cắm trại nổi tiếng với những căn 
nhà đầy màu sắc nằm sát biển rất bắt 
mắt. Tại đây thường xuyên tổ chức lễ 
hội thả diều và các chương trình vui 
chơi ấn tượng thường rất hút các bạn 
trẻ từ TP.HCM ra du lịch bởi rất gần 
TP, đường đi chỉ khoảng 160 km. 

 

Bãi biển La Gi tuyệt đẹp. 

 

 

Tiếng hò reo cổ vũ khiến các "tay đua" càng 
thêm hào hứng. 

 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2016 
(ngày 3 tháng 9)
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3. Bị phát hiện, trộm đâm trọng thương nữ chủ nhà / Phan Thành // 

http://laodong.com.vn.- 2016 (ngày 20 tháng 9) 

4. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu báo cáo vụ ‘Phó phòng đánh tét đầu đồng nghiệp’ / Nam 

Nhàn - Lý Nam // http://daidoanket.vn.- 2016 (ngày 13 tháng 9) 
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7. Cần sớm kết luận điều tra đối tượng nhiều lần dâm ô 2 bé gái / Việt Quốc // 

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

8. Công suất phòng cao / Nguyên Vũ / Văn hóa.- 2016.- Số 2832 (ngày 5 tháng 9).- 

Tr. 6 

9. Đi xe máy tông vào nữ sinh, thầy giáo nguy kịch / Thu Phương // 

http://doanhnghiepvn.vn.- 2016 (ngày 26 tháng 9) 

10. Hai học sinh chết đuối khi tắm biển / Quang Thuận // 
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13. Một lái xe bị đâm thủng phổi trong tiệm game / Việt Quốc // http://vov.vn.- 2016 
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15. Truy tìm tung tích nạn nhân nam giới chết nổi trên sông / Phan Thành // 
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VI. THƯ MỤC TIN BÀI BÌNH THUẬN TRÊN CÁC BÁO 
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