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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN THÔNG BÁO NHANH KẾT QUẢ 
NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA 12  

hiều ngày 30/10, Ban Tổ chức Tỉnh 
ủy tỉnh Bình Thuận đã tổ chức buổi 
thông báo nhanh kết quả Hội nghị 

lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng (khóa XII) diễn ra từ ngày 
04/10/2017 đến ngày 11/10/2017 tại Hà 
Nội. 

Ông Hoàng Đình Nghĩa, Ủy viên Ban 
Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy 
thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 
6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 
XII). 

Trong đó, tập trung vào sáu nội dung 
chủ yếu về tình hình kinh tế-xã hội, ngân 
sách năm 2017 và kế hoạch phát triển 
kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách năm 
2018; công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng 
cao sức khỏe nhân dân trong tình hình 
mới; đề án Một số vấn đề về tiếp tục đổi 
mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ 

thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu 
lực, hiệu quả; xem xét một số vấn đề về 
công tác cán bộ… 

Từ định hướng này, Ban Tổ chức 
Tỉnh ủy đề nghị mỗi cá nhân cần có định 
hướng công tác phù hợp, tạo sự đồng 
thuận, tin tưởng, nhất trí cao trong nội bộ. 
Đồng thời, phát huy tinh thần trách nhiệm 
của mỗi cán bộ, đảng viên và người lao 
động, ra sức đoàn kết, phấn đấu trong 
thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao 
nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của 
Đảng. Sắp tới đây, các tổ chức Đảng, cán 
bộ, đảng viên và nhân dân sẽ được học 
tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các 
nghị quyết, kết luận của Hội nghị. 

Hiền Anh // http://infonet.vn.- 2017 
(ngày 30 tháng 10) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ 
SỞ ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN  

hằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ 
sở đảng và đảng viên, Tỉnh ủy Bình 
Thuận yêu cầu các đơn vị tiếp tục 

triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết T.Ư 
4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức 
sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ. Chú 
trọng công tác phát triển đảng viên bảo đảm 
tiêu chuẩn, chất lượng, phấn đấu mỗi năm 
toàn tỉnh kết nạp ít nhất 2.000 đảng viên. 
Các cấp ủy đẩy mạnh công tác tự kiểm tra, 
giám sát, kịp thời phát hiện biểu dương, 
nhân rộng những đơn vị, cá nhân làm tốt, 

chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, xử lý 
nghiêm những trường hợp sai phạm. 

Mười năm qua, Bình Thuận thành lập 
mới chi bộ ở 63 thôn, khu phố, 106 trường 
học, 46 trạm y tế. Công tác phát triển đảng 
viên mới được quan tâm chỉ đạo thực hiện, 
nhất là trong học sinh, sinh viên, lực lượng 
dân quân tự vệ. Trong thời gian này, toàn 
tỉnh kết nạp gần 15 nghìn đảng viên; trong 
đó, đảng viên người dân tộc thiểu số chiếm 
5,6%, đoàn viên, thanh niên chiếm 58%. Số 
đảng viên mới kết nạp có trình độ trung học 
phổ thông trở lên chiếm 95%. 

PV // http://nhandan.com.vn.- 2017 
(ngày 01 tháng 10)

I. CHÍNH TRỊ – KINH TẾ 

C 

N 
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KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI 
BÌNH THUẬN  

hiều 3/10, Đoàn kiểm tra của Ban 
chỉ đạo cải cách hành chính của 
Chính phủ do ông Hà Công Tuấn, 

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn làm trưởng đoàn đã có 
buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh 
Bình Thuận về công tác cải cách thủ tục 
hành chính trên địa bàn.  

Theo báo cáo của địa phương, 
công tác cải cách hành chính trên địa 
bàn được sự vào cuộc của cả hệ thống 
chính trị. Việc triển khai rà soát, đánh giá 
thủ tục hành chính được thực hiện một 
cách nghiêm túc, kịp thời sửa đổi và bãi 
bỏ những quy định, thủ tục hành chính 
không cần thiết. 

  

Đoàn kiểm tra làm việc với UBND tỉnh Bình 
Thuận. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN 

Đến nay, 1.852/1.852 thủ tục hành 
chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên 
địa bàn tỉnh được công bố. Mô hình thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
ngày càng hoàn thiện, phát huy hiệu 
quả, phục vụ ngày một tốt hơn nhu cầu 
của tổ chức và công dân.  

Toàn tỉnh có 19/19 Sở, ban, ngành; 
10/10 huyện, thị xã, thành phố và 
127/127 xã, phường, thị trấn thực hiện 
cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành 

chính cho tổ chức, cá nhân. 100% thủ 
tục hành chính được cấp có thẩm quyền 
công bố vào thực hiện theo cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông. 

Ông Nguyễn Ngọc Chỉnh, Giám 
đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận cho biết: 
Việc áp dụng mô hình một cửa hiện đại 
đã nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ 
hành chính, hạn chế hồ sơ trễ hẹn và 
tồn đọng. Nổi bật, nhiều cơ quan, đơn 
vị, địa phương thực hiện xin lỗi tổ chức, 
cá nhân đối với các trường hợp giải 
quyết hồ sơ chậm trễ. Trong 9 tháng 
đầu năm 2017, toàn tỉnh tiếp nhận và 
giải quyết hơn 300.000 hồ sơ.  

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hà 
Công Tuấn đánh giá tỉnh Bình Thuận có 
những mô hình mới, cách làm hay như: 
thực hiện ký cam kết, đưa nhiệm vụ cải 
cách hành chính vào chỉ tiêu đánh giá 
từng huyện, thị; hỏi đáp giải quyết thủ 
tục hành chính; đối thoại với doanh 
nghiệp, công dân tháo gỡ vướng mắc về 
thủ tục hành chính… 

Thời gian tới, ông Hà Công Tuấn 
đề nghị Bình Thuận đẩy mạnh thực hiện 
cải cách hành chính; tập trung rà soát, 
sắp xếp lại tổ chức bộ máy của cơ quan, 
đơn vị cơ sở gắn với thực hiện Đề án vị 
trí việc làm, tinh giản biên chế và cơ cấu 
lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức.  

Bình Thuận hiện còn nhiều thủ tục 
hành chính, vì vậy tỉnh cần tiếp tục rà 
soát, bãi bỏ những quy định, thủ tục 
hành chính không cần thiết, phức tạp… 
Trước đó, Đoàn đã đến kiểm tra công 
tác cải cách hành chính ở Sở Kế hoạch 
đầu tư tỉnh Bình Thuận. 

Hồng Hiếu // http://baotintuc.vn.- 2017 
(ngày 3 tháng 10) 

C 
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THĂM CHÚC TẾT KATÊ CỦA ĐỒNG BÀO CHĂM  

gày 18/10, lãnh đạo Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh Bình Thuận cùng 

lãnh đạo các sở, ngành và địa phương 
đã đến thăm, chúc Tết Katê đồng bào 
Chăm theo đạo Bà la môn giáo trên địa 
bàn tỉnh. 

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Phạm 
Văn Nam tặng quà cho chức sắc người 
Chăm ở xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong.  

Đoàn đến thăm và chúc tết ban 
điều hành các thôn, ban quản lý các 
lăng, các vị sư cả và người uy tín trong 
cộng đồng người Chăm Bà la môn các 
xã Phú Lạc, Phong Phú (huyện Tuy 
Phong) và các xã Phan Thanh, Phan 
Hiệp (huyện Bắc Bình). 

Lãnh đạo tỉnh chúc các vị chức 
sắc, sư cả cùng toàn thể bà con người 
Chăm Bà la môn giáo đón Tết cổ truyền 
đầm ấm, vui vẻ và sung túc. Lãnh đạo 
tỉnh đánh giá cao tinh thần gắn bó, xây 
dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc của đồng bào Chăm theo đạo 
Bà la môn với đồng bào các dân tộc 
khác trên địa bàn. 

Đặc biệt, trong những năm qua, 
các vị chức sắc, sư cả, người có uy tín 
trong cộng đồng người Chăm cùng toàn 
thể bà con người Chăm đã có nhiều 
đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương, nhất là tham 

gia tích cực vào phong trào lớn như 
chung sức xây dựng nông thôn mới, 
toàn dân tham gia xây dựng đời sống 
văn hóa văn minh đô thị… 

Lãnh đạo tỉnh mong muốn các vị 
chức sắc, sư cả, người có uy tín tiêu 
biểu tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò và 
ảnh hưởng tích cực của mình, động viên 
bà con thực hiện tốt các chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, 
tiếp tục phát huy tốt truyền thống đoàn 
kết, giúp nhau xóa đói giảm nghèo cùng 
chính quyền địa phương hoàn thành các 
chỉ tiêu phát triển kinh tế, chính trị, xã 
hội.  

Đại diện bà con đồng bào Chăm, 
các vị chức sắc, sư cả cảm ơn sự quan 
tâm của lãnh đạo tỉnh và chính quyền 
địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi để 
đồng bào được đón Tết truyền thống an 
toàn, ấm cúng và tiết kiệm. Các vị sư cả, 
chức sắc mong muốn lãnh đạo tỉnh tiếp 
tục quan tâm, hỗ trợ hơn nữa để đồng 
bào có điều kiện phát triển kinh tế, vươn 
lên làm giàu. 

Bình Thuận là địa phương tập 
trung nhiều đồng bào Chăm sinh sống 
với hơn 41.000 người, trong đó, đồng 
bào Chăm theo Bà la môn giáo hiện có 
hơn 25.000 người, phân bố chủ yếu tại 
các huyện Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, 
Tánh Linh... 

Tết Katê là tết cổ truyền của đồng 
bào Chăm theo đạo Bà la môn. Đây là 
dịp để con cháu tưởng nhớ các vị vua 
hiền có công với dân với nước, ca ngợi 
công việc đồng áng, mùa màng, ca ngợi 
sự hưng thịnh và cầu nguyện cho làng 
xóm được bình yên, nhà nhà sung túc, 
người người được an lành, mùa màng 
tươi tốt. 

Tin, ảnh: Hồng Hiếu // 
http://baotintuc.vn.- 2017  

(ngày 18 tháng 10)

N 
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THANH NIÊN BÌNH THUẬN ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO 
“TUỔI TRẺ SÁNG TẠO”  

ỉnh đoàn Bình Thuận đã tổ chức Đại 
hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XII, 

nhiệm kỳ 2017-2022 bầu ra Ban chấp 
hành mới gần 39 thành viên.  

Trong 3 ngày (11-13), Tỉnh đoàn 
Bình Thuận tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần 
thứ XII, nhiệm kỳ 2017- 2022 với sự tham 
dự của 260 đại biểu đại diện cho hơn 
61.000 đoàn viên trong toàn tỉnh. 

Nhiệm kỳ 2012-2017, Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận có bước 
phát triển, đổi mới về nội dung, phong phú 
hấp dẫn về hình thức khẳng định vai trò 
và vị trí. Đặc biệt các phong trào: “Xung 
kích, tình nguyện phát triển kinh tế xã hội 
và bảo vệ tổ quốc”, “Đồng hành cùng 
thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Trong 5 
năm, Tỉnh đoàn Bình Thuận đã triển khai 
thực hiện 19 công trình thanh niên trị giá 
2,1 tỷ đồng; cấp huyện và cấp cơ sở thực 
hiện hơn 7.000 công trình, phần việc trị 
giá hơn 46 tỷ đồng. 

 

Ông Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị  

Bên cạnh những thành quả đạt 
được, đại hội cũng nghiêm túc nhìn lại 
những hạn chế, yếu kém mà công tác 
đoàn thanh niên gặp phải như nội dung 
các phong trào còn dàn trải, thiếu trọng 
tâm, trọng điểm, nhiều phong trào còn 
mang tính hình thức. Công tác phong trào 
thanh niên còn thiếu tính bền vững, phong 
trào lập thân lập nghiệp và phát triển kinh 

tế của các tầng lớp đoàn viên thanh niên 
trên địa bàn tỉnh. 

Tại kỳ Đại hội lần XII lần này đã bầu 
ra Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2017 – 
2022, gồm 39 thành viên. Chị Lê Thị Bích 
Liên tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn 
Bình Thuận, nhiệm kỳ 2017- 2022. 

Ban chấp hành mới sẽ tiếp tục đổi 
mới nội dung và phương thức hoạt động 
nhằm mục tiêu xây dựng thanh niên Bình 
Thuận có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh 
chính trị vững vàng, đồng thời khuyến 
khích thanh niên phát huy vai trò xung 
kích bảo vệ Tổ quốc, tình nguyện, sáng 
tạo thi đua học tập, lao động, khởi nghiệp.  

 

Bí thư tỉnh ủy tặng tranh Bác Hồ cho đại hội.  

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bí   

Các cơ sở Đoàn tiếp tục đổi mới và 
đa dạng hóa hoạt động tình nguyện, triển 
khai phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” bằng 
các hình thức phù hợp, khuyến khích tuổi 
trẻ sáng tạo, nghiên cứu khoa học đồng 

T 
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thời xung kích bảo vệ Tổ trong tình hình 
mới. 

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua ban chấp 
hành mới  

 

Chị Lê thị Bích Liên, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu 
tại Hội nghị  

Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, Tỉnh 
đoàn hỗ trợ ít nhất 80 mô hình thanh niên 
khởi nghiệp. 100% Đoàn cấp huyện, cơ 
sở Đoàn có công trình, phần việc thanh 

niên tham gia xây dựng nông thôn mới, 
văn minh đô thị. 

Tham dự hội nghị, ông Lê Quốc 
Phong, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn, ghi 
nhận và biểu dương những thành tích của 
thanh niên tỉnh Bình Thuận. Ông Phong 
yêu cầu đại hội tập trung thảo luận tháo 
gỡ những khó khăn trong các phong trào 
cụ thể mà tuội trẻ cả nước đang tập trung 
thi đua thực hiện. Phải chú trọng tập trung 
xây dựng vững mạnh về tổ chức, trong đó 
đặc biệt chú trọng chất lượng công tác 
cán bộ. Các Phong trào của đoàn phải 
gắn với cơ sở, gắn bó với địa bàn dân cư. 

Phải làm tốt công tác giám sát, phản 
biện, chủ động tiếp cận với thanh niên và 
làm tốt công tác chăm sóc thiếu niên nhi 
đồng. Phải có phương pháp mới để tính 
tiên phong của Đoàn thực chất trở thành 
nòng cốt. Cần phát triển phong trào một 
cộng một, mỗi đoàn viên dìu dắt một 
thanh thiếu niên. 

Phương Nghi // 
https://www.tienphong.vn.- 2017  

(ngày 13 tháng 10) 

__________________________________ 

BĐBP BÌNH THUẬN QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI 
THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 77  

gày 13-10, Bộ Chỉ huy BĐBP 
Bình Thuận tổ chức Hội nghị 
quán triệt, triển khai Nghị định số 

77/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định 
về Quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại 
cửa khẩu cảng cho đại diện lãnh đạo 
các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã; 
lực lượng vũ trang; các tổ chức, doanh 
nghiệp hoạt động tại cửa khẩu cảng. 

Hội nghị đã quán triệt và triển khai 
cụ thể 5 chương, 40 điều và 1 phụ lục 
ban hành kèm theo của Nghị định số 
7, trong đó quy định về thủ tục biên 
phòng; kiểm tra, giám sát biên phòng; 

cấp thị thực và các loại giấy phép do 
BĐBP cấp tại cửa khẩu cảng; quản lý 
hoạt động của người Việt Nam, người 
nước ngoài, tàu thuyền Việt Nam, tàu 
thuyền mang cờ quốc tịch nước ngoài, 
các loại phương tiện khác của Việt Nam, 
nước ngoài tại cửa khẩu cảng; trách 
nhiệm của các bộ, ngành, UBND dân 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương có cửa khẩu cảng, các cơ quan 
quản lý nhà nước chuyên ngành tại 
cảng, lực lượng chức năng, chính quyền 
địa phương và doanh nghiệp cảng trong 
hoạt động quản lý, bảo vệ an ninh, trật 
tự tại cửa khẩu cảng. 

N 
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Theo quy định của Nghị định 77, tại 
khu vực cửa khẩu cảng, BĐBP là lực 
lượng chủ trì, phối hợp với các lực 
lượng duy trì an ninh trật tự theo quy 
định của pháp luật; đấu tranh chống 
khủng bố, phá hoại, buôn lậu, gian lận 
thương mại; chuyên trách thực hiện các 
thủ tục biên phòng; kiểm tra giám sát 
biên phòng; cấp thị thực, giấy phép 
xuống tàu, giấy phép đi bờ, đồng thời 
được phép từ chối, tạm hoãn hoặc chưa 
cho nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh tại 
cửa khẩu cảng…. 

Việc triển khai Nghị định 77 của 
Chính phủ giúp cho các cơ quan, ban 

ngành, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động 
ở khu vực cửa khẩu cảng hiểu rõ, nắm 
chắc nội dung; phối hợp chặt chẽ với 
BĐBP trong việc thực hiện nhiệm vụ và 
chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà 
nước; đồng thời, phát huy vai trò, vị thế, 
chức năng, nhiệm vụ của BĐBP tỉnh 
trong quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại 
cửa khẩu cảng và vùng nước cảng của 
tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh 
tế, giữ vững quốc phòng, an ninh trên 
địa bàn. 

Trung Thành // 
http://www.bienphong.com.vn.- 2017 

(ngày 14 tháng 10)

__________________________________ 

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH BÌNH THUẬN ĐẾN 
TỪNG TÀU, GẶP TỪNG NGƯỜI ĐỂ TUYÊN 

TRUYỀN, GIÁO DỤC  

ể góp phần giữ vững an ninh 
chính trị, trật tự an toàn trên vùng 
biển, đảo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng (BĐBP) tỉnh Bình Thuận đã chủ 
động phối hợp với các lực lượng chức 
năng tổ chức tuyên truyền, giáo dục 
pháp luật (TT, GDPL) bằng nhiều hình 
thức sát thực, hiệu quả... 

Mờ sáng, ông Nguyễn Quang Hải, 
Thuyền trưởng tàu BTh 96995 TS tất bật 
chuẩn bị để ra khơi. Thoáng thấy Trung 
tá Trương Minh Dũng, Phó đồn trưởng 
Đồn Biên phòng Thanh Hải (BĐBP tỉnh 
Bình Thuận), ông Hải tay bắt mặt mừng 
trao đổi về kế hoạch hải trình, công tác 
an toàn. Giống như ông Hải, nhiều chủ 
tàu và ngư dân tại cảng cá Phan Thiết 
cũng tích cực phối hợp với cán bộ biên 
phòng trong công tác kiểm tra, tuyên 
truyền. Qua tìm hiểu, chúng tôi được 
biết, trước đây, ông Hải và không ít chủ 
tàu từng vi phạm khai thác hải sản bằng 
thuốc nổ, kích điện... Sau khi được 
BĐBP tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý, họ 

trở thành những thành viên nòng cốt, hỗ 
trợ tích cực cho cán bộ biên phòng trong 
tuyên truyền, vận động ngư dân chấp 
hành pháp luật. 

Đồn Biên phòng Thanh Hải quản lý 
20km bờ biển, có cảng cá Phan Thiết, 
nơi tập trung số lượng lớn tàu thuyền và 
các dịch vụ nghề cá. Để TT, GDPL hiệu 
quả, đơn vị phân công các tổ đến từng 
tàu, thuyền vận động ngư dân, phát tờ 
rơi, ký cam kết, kết hợp kiểm tra, xử lý vi 
phạm. Đơn vị lựa chọn những chủ tàu, 
ngư dân tích cực, có uy tín để bồi 
dưỡng, xây dựng nòng cốt trong các Tổ 
đoàn kết, Tổ an ninh (mỗi tổ 3-4 tàu). 
Các tổ có quy chế hoạt động cụ thể. Các 
thành viên của tổ chủ yếu là người cùng 
dòng họ, cùng ngư trường. Bên cạnh hỗ 
trợ cứu hộ, cứu nạn, các tổ còn là nơi 
TT, GDPL hiệu quả. Thông qua Tổ đoàn 
kết, Tổ an ninh, từ đầu năm 2017 đến 
nay, ngư dân cung cấp cho BĐBP nhiều 
thông tin kịp thời, giúp lực lượng chức 
năng xử lý hiệu quả.   

Đ 
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Tại cảng cá Phan Rí Cửa (huyện 
Tuy Phong), cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên 
phòng Hòa Minh lại có cách tuyên truyền 
hiệu quả bằng phương pháp “Phổ biến 
pháp luật lưu động” để bà con ngư dân 
được tham gia trả lời các tình huống 
pháp luật, kết hợp phát tờ rơi. Trung tá 
Bùi Xuân Trường, Đồn trưởng cho biết: 
"Chúng tôi chuẩn bị nội dung theo 
chuyên đề, chọn hình thức, thời gian, 
địa điểm phù hợp. Định kỳ tại các 
trường học, khu dân cư, đơn vị phối hợp 
TT, GDPL. Đặc biệt, qua tuyên truyền 
cho học sinh đã tác động mạnh đến 
nhận thức, hành động của phụ huynh". 

 

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình 
Thuận phổ biến pháp luật cho ngư dân cảng 
cá Phan Thiết.  

 

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu 
cảng Phú Quý (Bình Thuận) phổ̉ biến pháp 
luật cho ngư dân huyện đảo Phú Quý.  

Theo Đại tá Nguyễn Kiến Thức, 
Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy BĐBP 
tỉnh: Để nâng cao hiệu quả TT, GDPL, 
BĐBP tỉnh đã triển khai Đề án “Tăng 
cường phổ biến, GDPL cho cán bộ, 

nhân dân vùng biển, đảo”. Thông qua 
những mô hình trong TT, GDPL, BĐBP 
tỉnh tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, 
phát hiện, nhân rộng những cách làm 
thiết thực, hiệu quả, như: "Ngày pháp 
luật”; “Tiết phổ biến pháp luật lưu động”; 
“Cảm hóa đối tượng”… Nhờ vậy, công 
tác TT, GDPL được đổi mới, xây dựng ý 
thức tôn trọng pháp luật của người dân, 
giảm vi phạm pháp luật, hạn chế rủi ro 
tai nạn, góp phần bảo vệ vững chắc chủ 
quyền an ninh biên giới biển. 

Tỉnh Bình Thuận có 192km biên 
giới biển, gồm 36 xã, thị trấn ven biển, 
nhiều đảo, cảng cá. Người dân chủ yếu 
sống bằng nghề nuôi trồng, khai thác, 
chế biến thủy sản. Những năm qua, 
BĐBP tỉnh đã chủ động khắc phục khó 
khăn, phối hợp với các ban, ngành tham 
mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, 
chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị 
vào cuộc; làm tốt công tác phân loại đối 
tượng, dự báo, nhận định, đánh giá 
đúng tình hình chấp hành pháp luật, từ 
đó xây dựng chuyên đề, hình thức TT, 
GDPL sát thực. Các đơn vị chú ý gắn 
với tuyên truyền thực hiện các nghị 
quyết của Đảng, quy chế dân chủ ở cơ 
sở, các cuộc vận động..., thực hiện tốt 
quản lý nhà nước về pháp luật, tăng 
cường kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt 
nghiêm minh. Cùng với đầu tư trang 
thiết bị hiện đại, BĐBP tỉnh Bình Thuận 
đã làm tốt việc lựa chọn, bồi dưỡng báo 
cáo viên, tuyên truyền viên có phẩm 
chất, năng lực, kỹ năng, phối hợp tốt với 
các đơn vị quân đội trên địa bàn. 3 năm 
qua, Bình Thuận đã biên soạn thêm 76 
chuyên đề, in ấn, phát hành gần 
100.000 tờ rơi, 2.112 đĩa hình, tiếng, 
hàng trăm tủ sách pháp luật; lồng ghép 
TT, GDPL với hoạt động văn hóa, thể 
thao, lễ hội. Tại 36 xã, thị trấn biên giới 
biển đều có tổ, câu lạc bộ tư vấn pháp 
luật, trợ giúp pháp lý... 

Bài và ảnh: Nguyễn Duy Hiển // 
http://www.qdnd.vn.- 2017  

(ngày 01 tháng 10) 
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LĐLĐ TỈNH BÌNH THUẬN KÝ KẾT VỚI 9 ĐỐI TÁC 
ĐEM LẠI PHÚC LỢI CHO ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN  

hiều 3/10, LĐLĐ tỉnh tỉnh Bình 
Thuận đã tổ chức Lễ ký kết thỏa 
thuận hợp tác với 9 doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh nhằm đưa các sản phẩm, 
dịch vụ ưu đãi đến đoàn viên và người lao 
động. 

Theo đó, đoàn viên công đoàn sẽ 
nhận được ưu đãi khi sử dụng thẻ đoàn 
viên để mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ 
của 9 doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP 
Công thương Việt Nam (Vietinbank) - Chi 
nhánh Bình Thuận, Viễn thông Bình 
Thuận (VNPT Bình Thuận), Công ty 
TNHH Thương mại dịch vụ Sài Gòn - 
Phan Thiết (Co.opmart Bình Thuận), Công 
ty cổ phần FPT (Tập đoàn FPT), Trung 
tâm mua sắm Nguyễn Kim Phan Thiết, 
Công ty Viễn thông MobiFone Bình 
Thuận, Chi nhánh Đường sắt Bình Thuận, 
Công ty TNHH Toàn Hương Phan Thiết, 
Công ty TNHH MTV Hải sản Phan Thiết. 

 

Ký kết thỏa thuận hợp tác với các đối tác 

Cụ thể, đoàn viên công đoàn sẽ 
được hưởng đầy đủ các quyền lợi từ 
chương trình Khách hàng thân thiết của 
Saigon Co.op và Ngân hàng Vietinbank 
khi sử dụng Thẻ đồng thương hiệu đoàn 
viên công đoàn, mua hàng giá ưu đãi 
cùng nhiều hoạt động khác như tích điểm 
thưởng, tặng quà sinh nhật, quà tết …; 
VNPT Bình Thuận cam kết giảm giá 50% 
dịch vụ đường truyền Internet băng rộng 
cho các công đoàn cơ sở sử dụng dịch vụ 
Internet băng rộng của VNPT cùng với 
các ưu đãi khi sử dụng Thuê bao 

VinaPhone; Công ty Viễn thông MobiFone 
giành 500 Sim ưu đãi đặc biệt cho công 
nhân, đồng thời cung cấp bộ hòa mạng 
Sim ưu đãi cho công nhân theo từng khu 
vực địa lý; Công ty cổ phần FPT giảm 
05% các sản phẩm dịch vụ…; Trung tâm 
mua sắm Nguyễn Kim Phan Thiết giảm từ 
03% - 05%, đoàn viên mua hàng được trả 
góp không tính lãi trong vòng 06 tháng; 
Chi nhánh đường sắt Bình Thuận giảm 
giá vé 05% khi sử dụng dịch vụ đường sắt 
và 07%-10% giá vé khi mua vé tập thể; 
các loại sản phẩm như hải sản, cá khô, 
nước mắm…sẽ được giảm 10% khi mua 
hàng tại Công ty TNHH Toàn Hương 
Phan Thiết, Công ty TNHH MTV Hải sản 
Phan Thiết. 

Ngoài ra, một số doanh nghiệp sẽ 
phối hợp, đồng hành cùng các cấp công 
đoàn để hỗ trợ thực hiện các hoạt động xã 
hội chăm lo cho đoàn viên, công nhân lao 
động trong dịp Tết, Tháng công nhân… 

LĐLĐ tỉnh sẽ chịu trách nhiệm trong 
việc phát hành thẻ, kiểm soát chặt chẻ 
việc sử dụng thẻ cũng như hướng dẫn, 
chỉ đạo các cấp công đoàn phổ biến đến 
100% đoàn viên và người lao động trong 
tỉnh; tạo điều kiện để các đối tác thực hiện 
theo các nội dung đã thỏa thuận trên 
nguyên tắc các bên bình đẳng, đảm bảo 
quyền, lợi ích của đoàn viên và người lao 
động. 

Để người lao động có “quyền lợi 
đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”, LĐLĐ tỉnh 
mong muốn nhận được sự đồng hành, 
phối hợp của các doanh nghiệp để 
Chương trình trở thành phong trào rộng 
khắp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh // 
http://www.congdoan.vn.- 2017  

(ngày 4 tháng 10) 

Cùng đưa tin: Võ Huyền / Lao 
động.- 2017.- Số 235 (ngày 7 tháng 10).- 

Tr. 5
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KHỞI SẮC TẠI XÃ CHĂM  

ó mặt tại xã Phan Thanh huyện 
Bắc Bình, Bình Thuận trong những 
ngày cuối tháng 10, không ai hình 

dung được cách đây mấy năm, nơi đây 
vẫn là một trong những vùng quê nghèo, 
cơ sở hạ tầng hầu như không có gì nên 
cuộc sống của người dân vẫn còn vô vàn 
khó khăn.  

Bên cạnh đó, các hủ tục như một 
gánh nặng làm cho cái nghèo, cái khổ cứ 
đeo bám người dân hết năm này qua năm 
khác. 

Tuy nhiên, sau 5 năm phong trào xây 
dựng nông thôn mới được triển khai 
những ngôi nhà được xây mới mọc lên 
san sát, đường liên thôn, ngõ xóm được 
bê tông hóa. 

Ðiện, đường, trường, trạm, nhà văn 
hóa các khu dân cư được đầu tư xây 
dựng đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Giờ 
đây, bộ mặt nông thôn Phan Thanh trên 
đà khởi sắc, đời sống văn hóa và tinh thần 
của người dân đã từng bước được nâng 
lên.  

Là một trong 3 xã Chăm của huyện 
Bắc Bình với diện tích tự nhiên của xã 
Phan Thanh rộng hơn 2.000 ha, dân số 
trên 1.700 người, chủ yếu sống bằng 
nghề nông. 

Điểm xuất phát đi vào phong trào 
xây dựng nông thôn mới chỉ có 3 tiêu chí 
gồm quy hoạch, điện, bưu điện. 

Tuy nhiên, với quyết tâm cao của cả 
hệ thống chính trị, chương trình hành 
động trong phong trào xây dựng nông 
thôn mới nên mọi thứ đã thay đổi một 
cách rõ rệt. 

Theo lãnh đạo của MTTQ huyện Bắc 
Bình, trong chương trình xây dựng NTM 
thì dựa vào nội lực là chính, tranh thủ sự 
hỗ trợ của nhà nước và các tổ chức, khơi 
dậy tích cực sự tự chủ vươn lên của nhân 
dân, hướng đến mục đích cuối cùng là 
nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho 
nhân dân. 

Các nội dung xây dựng NTM phải 
được đông đảo các tầng lớp nhân dân 
đón nhận. Khi nhận thức được nâng lên, 
bà con đã tích cực vào cuộc bằng nhiều 
việc làm cụ thể, thiết thực như chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng các 
mô hình sản xuất mới, tích cực đưa cơ 
giới hóa vào phục vụ sản xuất nông 
nghiệp; cứng hóa hệ thống giao thông, 
thủy lợi. 

Bên cạnh đó, xã cũng tập trung 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 
hàng hóa, đảm bảo đầu ra ổn định từng 
bước phát triển mô hình kinh tế tập thể tại 
địa phương. 

Mô hình liên kết sản xuất lúa giống, 
mô hình sản xuất thanh long Việtgap,… 
đã giải quyết việc làm cho lao động nhàn 
rỗi tại địa phương.   

Đến nay, xã Phan Thanh đã đạt 
19/19 tiêu chí về nông thôn mới. Có thể 
nói, phong trào xây dựng NTM đã tạo điều 
kiện kích thích người dân hăng hái tăng 
gia sản xuất, xây dựng cuộc sống mới. 

Số hộ sử dụng điện lưới là 
1633/1666 hộ đạt 98,06%. Hiện, tỷ lệ hộ 
nghèo Phan Thanh giảm còn 53/1666 hộ 
(3,18%), thu nhập bình quân đầu người 
đã tăng lên 28,764 triệu đồng/năm, hộ 
khá, giàu ngày một tăng cao. 

Ông Đào Văn Lượng, Chủ tịch 
UBND xã Phan Thanh chia sẻ: Xã đang 
thay da đổi thịt bởi nhiều nguyên nhân, 
nhưng sự chung sức, chung lòng khi ý 
Đảng có được lòng dân, chính là khâu 
then chốt. 

Từ thực tiễn triển khai thực hiện 
chương trình xây dựng nông thôn mới, địa 
phương đã đạt được những kết quả khả 
quan và mang tính bền vững, với những 
kết quả đó đã đưa vùng đồng bào dân tộc 
xây dựng nông thôn mới sớm về đích.   

Văn Nhất // http://daidoanket.vn.- 2017 
(ngày 27 tháng 10) 

C 
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BÌNH THUẬN VẬN ĐỘNG ĐƯỢC GẦN 10 TỶ ĐỒNG 
VÀO QUỸ ‘VÌ NGƯỜI NGHÈO’  

ăm 2017, Ban vận động Quỹ Vì 
người nghèo tỉnh đã đề ra kế 
hoạch phấn đấu vận động 8 tỷ 

đồng vào Quỹ Vì người nghèo và thực 
hiện các chương trình an sinh xã hội.  

Mục tiêu chính là phát huy tinh thần 
tương thân, tương ái trong cộng đồng, 
góp phần chăm lo đời sống cho người 
nghèo. 

Tính đến ngày 20/9/2017, các tổ 
chức và cá nhân đã đóng góp ủng hộ vào 
Quỹ Vì người nghèo các cấp trong tỉnh 
được trên 9,9 tỷ đồng.  

Trong đó, cấp tỉnh vận động được 
trên 2,2 tỷ đồng; cấp huyện, xã vận động 
được trên 7,7 tỷ đồng.  

Từ nguồn Quỹ này, Ban vận động 
Quỹ Vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã 
tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên các 
hộ nghèo nhân dịp lễ, tết và thực hiện 
công tác an sinh xã hội. 

V. Nhất // 
http://www.daidoanket.vn.- 2017 

(ngày 5 tháng 10) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH TĂNG MỨC 
GIÁ MUA ĐIỆN CÁC DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ 

ặc dù tiềm năng điện tái tạo của 
Việt Nam lớn nhưng chúng ta còn 
gặp nhiều khó khăn về vốn, kỹ 

thuật và giá bán điện. Tỉnh Bình Thuận đề 
xuất điều chỉnh tăng mức giá mua điện 
các dự án điện gió. 

 

Tại buổi hội thảo "Quy hoạch thủy 
điện vừa và nhỏ, phát triển năng lượng tái 
tạo an toàn, hiệu quả, bền vững", Tiến sỹ 
Trần Đình Thiên- Viện trưởng Viện Kinh tế 
Việt Nam cho biết theo báo cáo đánh giá, 
Việt Nam là một trong những quốc gia có 

tiềm năng điện tái tạo lớn trên thế giới. 
Mục tiêu lượng điện tái tạo của Việt Nam 
đến năm 2020 sẽ đạt 101 tỷ KWh, đến 
2030 tăng gần gấp đôi chiếm 32% tổng 
công suất phát điện của cả nước. 

Theo Sở Công thương Bình Thuận, 
Việt Nam có lợi thế là một trong những 
quốc gia nằm trong dãy phân bố gió, đặc 
biệt là ánh nắng mặt trời nhiều trong năm 
trên bản đồ bức xạ mặt trời của thế giới. 
Đây là cơ sở lớn để phát triển ngành công 
nghiệp điện gió và mặt trời tại Việt Nam. 
Do đó, Chính phủ rất quan tâm, khuyến 
khích phát triển các loại năng lượng sạch 
để thay thế nguồn năng lượng hóa thạch 
đang ngày càng thiếu hụt. 

Tuy nhiên, theo ông Thiên cho rằng 
"Việt Nam mới chỉ sản xuất năng lượng tái 
tạo nhưng dường như chúng ta chưa đặt 
vấn đề sản xuất thiết bị để tạo ra năng 
lượng. Trong khi đó, Trung Quốc sản xuất 
hơn 1 nửa turbin gió trên thế giới". 

Đại diện Sở Công Thương Bình 
Thuận cho hay, đối với cả nước, điện tái 

N 

M 
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tạo vẫn là một lĩnh vực mới nên còn gặp 
nhiều khó khăn trở ngại như chính sách 
hỗ trợ của Nhà nước chưa đủ mạnh, một 
số cơ chế ưu đãi chưa như mong muốn, 
giá bán điện còn thấp trong khi lãi suất 
vay ngân hàng còn cao. Ngoài ra, các nhà 
đầu tư chưa đáp ứng về năng lực quản lý, 
năng lực tài chính, dự án phụ thuộc chủ 
yếu vào việc huy động nguồn vốn vay 
ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Việc 
chồng lấn giữa các khu vực Quy hoạch 
phát triển gió của tỉnh với ranh giới điều 
tra và vùng quy hoạch dự trữ khoáng sản 
tintan trong tầng cát đỏ của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường cũng ảnh hưởng tới việc 
triển khai thực hiện các dự án điện gió. 

Đối với điện mặt trời, lĩnh vực này 
cũng gặp nhiều khó khăn như thiếu thông 
tin tin cậy về tiềm năng, nhà đầu tư gặp 
phải lắp đặt cột đo gió riêng trên từng dự 
án.. Chi phí sản xuất, chi phí đầu tư còn 
cao do hầu hết trang thiết bị phải nhập 
khẩu. Do đây là lĩnh vực mới nên chúng ta 
thiếu các chuyên gia có kinh nghiệm, lành 
nghề trong điện mặt trời, thiếu những tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan. Bên 
cạnh đó, việc đền bù giải tỏa còn gặp 
nhiều trở ngại do các hộ dân không đồng 
tình việc nhà đầu tư chỉ đền bù, giải tỏa, 
thu hồi đất ở khu vực diện tích bị chiếm 
dụng có thời hạn mà yêu cầu đền bù toàn 
bộ khu đất. 

Để tháo gỡ những khó khăn trên, 
trong quá trình thu hút nhà đầu tư dự án 
điện gió, tỉnh Bình Thuận đã có văn bản 
kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ và các 
Bộ ngành Trung ương xem xét, giải quyết 
về việc điều chỉnh tăng mức giá mua điện 
các dự án điện gió cho phù hợp để thúc 
đẩy đầu tư cũng như có những chính 
sách hướng các nguồn vốn vay ưu đãi từ 
các tổ chức tín dụng bên ngoài, lãi suất 
thấp để đầu tư vào các dự án điện gió 
trên địa bản tỉnh nhưng đến nay vẫn chưa 
được điều chỉnh. Hiện nay, Bộ Công 
Thương đã báo cáo đề xuất Thủ tướng 
Chính phủ điều chỉnh giá mua điện gió. 

Đức Quỳnh // http://ndh.vn.- 2017 
(ngày 5 tháng 10) 

__________________________________ 

CHẤP THUẬN ĐẦU TƯ DỰ ÁN "KHỦNG" HƠN 37 HA KỀ 
BÊN QUEEN PEAL  

BND Bình Thuận vừa chấp thuận 
cho Công ty Cổ phần Liên đội 
Nông lâm ngư Thanh niên xung 

phong Trường Sơn đầu tư dự án Khu dân 
cư Nguyễn Thông tại phường Phú Hài, 
thành phố Phan Thiết.  

 

Vị trí dự án trên google map 

Theo đó, Công ty Nông lâm ngư 
Thanh niên xung phong Trường Sơn 
được đầu tư Khu dân cư Nguyễn Thông 
tọa lạc tại phường Phú Hài với tổng diện 
tích 37,76 ha, vốn đầu tư khoảng 339 tỷ 
đồng, trong đó vốn công ty là 51 tỷ đồng. 

Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 
2018 – 2020, cụ thể: Quý 3/2018: Hoàn 
thành thủ tục đầu tư (đất đai, cấp phép 
xây dựng...); Quý 4/2018: Khởi công xây 
dựng; Quý 3/2020: Hoàn thành đưa dự án 
đi vào hoạt động. 

Cơ cấu sử dụng đất Khu dân cư 
Nguyễn Thông được quy hoạch như sau: 

Đất ở có tổng diện tích 197.551,7 
m2; 

Đất thương mại dịch vụ có tổng diện 
tích 15.018,9 m2; 

U 

https://cafeland.vn/quy-hoach/binh-thuan-chap-thuan-dau-tu-du-an-khung-hon-37-ha-ke-ben-queen-peal-69353.html
https://cafeland.vn/quy-hoach/binh-thuan-chap-thuan-dau-tu-du-an-khung-hon-37-ha-ke-ben-queen-peal-69353.html
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Đất xây dựng công trình công cộng 
có tổng diện tích 7.294,8 m2; 

Đất công viên cây xanh có tổng diện 
tích 20.985,0 m2. 

Đất giao thông có tổng diện tích 
135.749,1 m2; 

Đất trạm bơm có tổng diện tích 
1.000,5 m2. 

Mục tiêu dự án nhằm đầu tư xây 
dựng khu dân cư phục vụ nhu cầu tái định 
cư tại chỗ các vùng bị ảnh hưởng biến đổi 
khí hậu gây ra xói lở cát tràn và các dự án 

khác lân cận trong khu vực; tạo quỹ đất ở 
để bố trí cho những người có nhu cầu, 
xây dựng các công trình công cộng, hạ 
tầng kỹ thuật, giao thông, trung tâm 
thượng mại, chợ 

Khu dân cư Nguyễn Thông có phía 
Đông giáp Khu trung tâm TMDV và dân 
cư Tân Việt Phát; Phía Tây giáp đất quy 
hoạch khu vực sinh thái và nghỉ dưỡng; 
Phía Nam giáp đường Nguyễn Thông; 
Phía Bắc giáp đất cây xanh cách ly. 

N.Đăng // https://cafeland.vn.- 2017 
(ngày 19 tháng 10) 

__________________________________ 

CHẤM ĐIỂM CHO 2 DOANH NGHIỆP THAM GIA 
GTCLQG 2017  

ội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất 
lượng Quốc gia năm 2017 tỉnh 
Bình Thuận đã tiến hành họp xem 

xét, đánh giá lại hồ sơ của 2 doanh nghiệp 
tham gia Giải thưởng. 

Theo thông tin từ Chi cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng Bình Thuận cho 
biết, Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất 
lượng quốc gia (GTCLQG) năm 2017 tỉnh 
Bình Thuận được thành lập theo Quyết 
định số 886/QĐ-TĐC của Tổng cục 
trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng. Sau hơn 2 tháng triển khai 
hoạt động tổ chuyên gia đã tiến hành 
đánh giá trên hồ sơ và đánh giá tại doanh 
nghiệp. 

Trong đó, việc tiến hành kiểm tra, 
xem xét tính hợp lệ, nhận xét đánh giá hồ 
sơ báo cáo của 2 doanh nghiệp tham dự 
là Công ty Cổ phần Bến Thành Mũi Né và 
Công ty Cổ phần nước khoáng Vĩnh 
Hảo đã được diễn ra khẩn trương. 

Sau khi tiến hành đánh giá trên hồ 
sơ và đánh giá tại chỗ, Hội đồng sơ tuyển 
GTCLQG năm 2017 tỉnh Bình Thuận đã tổ 
chức họp Hội đồng sơ tuyển để thông qua 
báo cáo đánh giá trên hồ sơ và đánh giá 
tại chỗ, thống nhất bảng điểm 7 tiêu chí và 

đề xuất tặng GTCLQG năm 2017 cho 2 
doanh nghiệp trên. 

 

Năm 2016 có 15 doanh nghiệp đạt Giải Vàng 
GTCLQG 

Được biết, kết quả xem xét, đánh giá 
và tuyển chọn của Hội đồng sơ tuyển tỉnh 
Bình Thuận là cơ sở trình Hội đồng Quốc 
gia xem xét, tuyển chọn và đề nghị trao 
giải thưởng cấp Nhà nước đối với các 
doanh nghiệp. Việc xét thưởng của hội 
đồng các cấp không thực hiện định tính 
mà bằng phương pháp cho điểm định 
lượng với 7 tiêu chí nhằm đảm bảo tính 
khách quan, công bằng. 

Hùng Cường // http://vietq.vn.- 2017 
(ngày 19 tháng 10) 

H 
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BẾ TẮC ĐẦU RA THANH LONG VIETGAP 

hằm hướng tới thị trường tiêu thụ 
rộng lớn và tạo uy tín cho trái 
thanh long, 8 năm qua, tỉnh Bình 

Thuận sản xuất loại trái cây này theo tiêu 
chuẩn VietGAP (thực hành sản xuất nông 
nghiệp tốt ở Việt Nam). Thế nhưng, do 
quá trình triển khai thiếu đồng bộ nên đầu 
ra loại nông sản sạch này bị bế tắc, giá cả 
bấp bênh khiến người dân không còn mặn 
mà. 

 Bỏ của chạy lấy người 

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Bình Thuận, 
tính đến thời điểm hiện tại, địa phương 
đang có hơn 27.500ha trồng cây thanh 
long, chiếm hơn 63% diện tích và hơn 
68% sản lượng cả nước. Năm 2009, để 
đáp ứng yêu cầu thị trường và phát triển 
bền vững cây thanh long, UBND tỉnh Bình 
Thuận triển khai việc sản xuất thanh long 
theo hướng an toàn thông qua việc áp 
dụng và chứng nhận VietGAP. Đến nay, 
diện tích thanh long được chứng nhận 
VietGAP là hơn 7.900ha, với hơn 9.000 
hộ nông dân tham gia và hình thành được 
gần 400 tổ hợp tác, nhóm liên kết, trang 
trại. Tuy nhiên, ông Phạm Hữu Thủ, 
Trưởng phòng Nông nghiệp Sở NN-PTNT 
tỉnh Bình Thuận, thừa nhận diện tích 
thanh long VietGAP của tỉnh đang có 
chiều hướng giảm mạnh, nhiều hộ không 
tham gia nữa.  

Thông tin từ Trung tâm Nghiên cứu 
phát triển cây thanh long Bình Thuận cũng 
cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2017, 
hàng loạt nơi trồng thanh long trọng điểm 
của địa phương như xã Hồng Liêm, Hàm 
Trí, Hàm Phú, Thuận Minh (huyện Hàm 
Thuận Bắc) và nhiều xã của TP Phan 
Thiết, huyện Hàm Tân và thị xã La Gi… 
không có diện tích nào được đánh giá 
chứng nhận VietGAP. Nói về nguyên 
nhân khiến người dân ngày càng quay 
lưng với thanh long VietGAP, ông Võ Huy 
Hoàng, Chủ tịch Hiệp hội Thanh long Bình 
Thuận, thẳng thắn: “Nông dân rất có ý 
thức trong việc hướng tới nền sản xuất 
nông nghiệp sạch, nhưng do giá của 

thanh long VietGAP bao năm qua vẫn bán 
bằng giá thanh long thường nên bà con 
đang từ bỏ dần hình thức sản xuất này”. 

 

Thanh long VietGAP bị đánh đồng với thanh 
long thường 

Đã tham gia sản xuất thanh long 
theo tiêu chuẩn VietGAP được 3 năm, bà 
Lê Thị Khiết (ngụ huyện Hàm Thuận Bắc) 
chia sẻ: “Làm thanh long VietGAP đòi hỏi 
tốn công, tốn chi phí, nhưng khi bán ra 
vẫn bằng giá thanh long thường thì sao 
chúng tôi làm được? Chưa kể thanh long 
sạch do ít dùng thuốc bảo vệ thực vật 
(BVTV) nên trái thường nhỏ, tai trái không 
được đẹp nên thương lái thường chê, có 
lúc họ không thu mua. Năm nay tôi không 
tái đăng ký chứng nhận VietGAP nữa, mà 
quay về sản xuất theo phương thức 
truyền thống”. Còn ông Lê Văn Nghĩa 
(ngụ xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc) 
bày tỏ: “Khi đăng ký tham gia sản xuất 
thanh long VietGAP, chúng tôi tin tưởng là 
sẽ bán được giá cao, nhưng khi cây cho 
trái thì tìm đỏ mắt cũng không có chỗ nào 
mua thanh long sạch. Cuối cùng, chúng 
tôi phải gọi thương lái vào để bán cho họ 
bằng với giá thanh long thường”. Một số 
người trồng thanh long ở các huyện Hàm 
Thuận Nam, Hàm Tân cũng cho rằng khi 
triển khai chương trình, ngành chức năng 
địa phương dường như đã “quên” mất 
khâu tiêu thụ, bỏ mặc thanh long VietGAP 
bị đánh đồng với thanh long thường, khiến 
người dân chưa có niềm tin. 

N 
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Cần có cơ chế riêng 

Ông Phạm Hữu Thủ cho biết, hiện 
hơn 80% sản lượng thanh long của tỉnh 
Bình Thuận chủ yếu xuất khẩu qua Trung 
Quốc theo đường tiểu ngạch. Thị trường 
này hiện chưa đòi hỏi về hàng hóa sản 
phẩm an toàn, nên các doanh nghiệp 
chưa quan tâm nhiều đến việc thu mua 
thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP. Tuy 
nhiên, trong thời gian tới, theo xu thế thế 
giới, nếu thị trường Trung Quốc bất ngờ 
đưa ra yêu cầu nào đó về vệ sinh an toàn 
thực phẩm mà trái thanh long không đáp 
ứng được thì chúng ta sẽ gặp nhiều khó 
khăn. Do vậy, việc chủ động sản xuất 
thanh long theo hướng an toàn đang là 
nhu cầu cấp thiết.  

“Người dân chúng tôi làm thanh long 
VietGAP không khó, nhưng nếu tiếp tục 
làm thì thanh long VietGAP bán ở đâu? 
Giá như thế nào? Vấn đề này dường như 
chưa ai quan tâm đến. Tôi thấy chúng ta 
đang cầm đèn chạy trước ô tô”, bà Lê Thị 
Khiết băn khoăn. Chủ một doanh nghiệp 
thu mua thanh long ở tỉnh Bình Thuận 
cũng thừa nhận, doanh nghiệp hay cơ sở 
thu mua hiện chỉ cần trái thanh long đáp 

ứng đủ theo yêu cầu phía bạn hàng là trái 
to, căng, tai xanh, chứ không cần sạch 
hay không sạch. Mặc dù Sở NN-PTNT 
tỉnh Bình Thuận đã nhiều lần chỉ đạo 
Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây 
thanh long phối hợp với các doanh 
nghiệp, cơ sở thu mua liên kết với các tổ 
sản xuất thanh long VietGAP thu mua ổn 
định loại nông sản này cho bà con, nhưng 
do không có bất kỳ cơ chế hay sự hỗ trợ 
nào nên chưa bên nào quan tâm thực 
hiện. 

Để giải bài toán đầu ra cho thanh 
long VietGAP, Chủ tịch Hiệp hội Thanh 
long Bình Thuận cho rằng: “Trước mắt, 
cần có quy định ưu tiên thu mua thanh 
long VietGAP, từ đó người dân sẽ tự 
nguyện tham gia vì được đảm bảo đầu ra. 
Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ người 
dân trồng thanh long VietGAP với giá cao 
hơn 2.000 đồng so với thanh long thường. 
Có như vậy mới nâng cao giá trị cho nông 
sản sạch, kích thích người dân tham gia”. 

Nguyễn Tiến // 
http://www.sggp.org.vn.- 2017  

(ngày 31 tháng 10) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN CÓ THÊM CỤM CÔNG NGHIỆP 
TRIỆU ĐÔ 

ập đoàn NTD được thành lập vào 
năm 1998, với nhà máy đầu tiên là 
nhà máy sản xuất két sắt. Hiện tại, 

Tập đoàn NTD đang kinh doanh 4 ngành 
chính với 13 công ty con. 

Ông Bùi Cảnh Trung Sơn, Chủ tịch 
Tập đoàn cho biết, dự án KCN Hàn Quốc 
NTD là dự án dành cho các nhà đầu tư 
Hàn Quốc tập trung và đầu tư tại Việt 
Nam, dự án này cung cấp và sử dụng 
năng lượng mặt trời. 

Dự án có tổng diện tích 450ha, được 
đặt tại xã Đông Hà, huyện Đức Linh, tỉnh 
Bình Thuận. Dự án bao gốm 4 dự án nhỏ: 
Cụm công nghiệp Đông Hà (70ha); Khu 
công nghiệp Hàn Quốc NTD (300ha); khu 

dân cư Đông Hà Eco Lake City (50ha) và 
dự án năng lượng mặt trời NTD (30ha). 
Tổng vốn đầu tư khoảng hơn 141 triệu đô 
la Mỹ. Sau khi hoàn thành và đi vào hoạt 
động, dự án sẽ giải quyết việc làm cho 
hơn 50.000 lao động. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Văn 
Hải hoan nghênh và đánh giá cao ý định 
đầu tư của Tập đoàn. Trước mắt, tỉnh 
đồng ý với chủ trương thực hiện Cụm 
Công nghiệp Đông Hà (70ha). Hiện Cụm 
Công nghiệp Đông Hà đã lắp đầy hơn 
50%, đến tháng 2-2018, sau khi đưa vào 
hoạt động, tỉnh BìnhThuận sẽ kiến nghị 

T 
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Chính phủ xem xét thành lập Khu Công 
nghiệp Hàn Quốc NTD. 

 

Ông Bùi Cảnh Trung Sơn, Chủ tịch Tập đoàn 
NTD. 

 

Toàn cảnh buổi làm việc. 

Về dự án năng lượng mặt trời NTD 
(công suất 40 MW), ông Hải cho biết, tỉnh 
sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu 
tư đến Bình Thuận, đặc biệt là khi đây là 
một mô hình năng lượng mặt trời mới - 
NTD Solar City. 

Mô hình NTD Solar City do Công ty 
NTD Solar JSC - đơn vị chuyên cung cấp 
năng lượng thân thiện với môi trường tại 
Việt Nam, Campuchia, Myanmar và nhiều 
quốc gia khác - triển khai. 

Dự án này sẽ cung cấp năng lượng 
thân thiện với môi trường cho 5.000 hộ 
gia đình tại Đông Hà Eco Lake City và 250 
nhà máy tại khu công nghiệp Đông Hà. 

"Thông qua việc sử dụng hệ thống 
quản lý hiệu quả năng lượng (NTD Nems) 
và hệ thống tiết kiệm năng lượng (NTD 
ESS), dự án nhằm giảm chi phí năng 
lượng điện của các hộ gia đình và nhà 
máy", đại diện tập đoàn NTD cho biết. 

Thông qua dự án này, tập đoàn NTD 
mong muốn mang lại một mô hình kinh 
doanh mới, kết hợp những ưu điểm lớn 
nhất của 3 công ty NTD Land (khai thác 
về dân cư), NTD Industrial Park (khai thác 
về Khu công nghiệp) và NTD Solar (khai 
thác năng lượng mặt trời) tạo ra một mô 
hình kinh doanh mới, hiệu quả cao hơn 
các mô hình kinh doanh riêng biệt. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh Lương Văn Hải giao Sở Kế hoạch và 
Đầu tư làm đầu mối, hướng dẫn Tập đoàn 
NTD thực hiện những thủ tục cần thiết để 
sớm triển khai thực hiện Cụm Công 
nghiệp Đông Hà. 

// http://www.thesaigontimes.vn.- 2017 
(ngày 26 tháng 10) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN DUYỆT ĐỀ XUẤT DỰ ÁN BT 219 TỶ 
ĐỒNG CỦA NHÀ THẦU BẢN ĐỊA 

ề xuất Dự án Cầu Văn Thánh, TP. 
Phan Thiết theo loại hợp đồng BT 
do Công ty TNHH Thương mại và 

Sản xuất Quản Trung lập đã được UBND 
tỉnh Bình Thuận phê duyệt. 

Dự án được thực hiện tại phường 
Phú Tài và phường Đức Long, TP. Phan 
Thiết với chiều dài cầu 150 m và đường 
dẫn có tổng chiều dài khoảng 332 m. 

Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 219,6 tỷ 
đồng. Nhà đầu tư được thanh toán bằng 
quỹ đất của Dự án Mở rộng khu dân cư 
Bắc Xuân An, TP. Phan Thiết và huyện 
Hàm Thuận Bắc theo quy hoạch được 
phê duyệt. Đây là khu đất chưa có hạ tầng 
kỹ thuật nên việc đầu tư xây dựng dự án 
này thực hiện theo các quy hoạch được 
phê duyệt và quy định của Luật Đầu tư.  

Đ 
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Công ty TNHH Thương mại và Sản 
xuất Quản Trung có địa chỉ tại xã Hàm 
Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình 
Thuận. Từ đầu năm 2016 đến nay, Quản 
Trung trúng nhiều gói thầu xây lắp tại Bình 
Thuận với tổng giá trị hơn 100 tỷ đồng. 
Dữ liệu thống kê của Báo Đấu thầu cho 

thấy, trong khoảng thời gian này, Quản 
Trung không trúng gói thầu nào ngoài địa 
bàn tỉnh Bình Thuận.         

Việt Thắng // 
http://baodauthau.vn.- 2017  

(ngày 4 tháng 10) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN 'RA TAY' XỬ LÝ NGHỀ GIÃ CÀO BAY 

heo Sở NN-PTNT Bình Thuận, hiện 
nay trên địa bàn tỉnh có 84 đôi tàu 
hành nghề giã cào bay, công suất từ 

150-800CV. Nguy hiểm là nghề này đang 
có xu hướng phát triển mà không xin cấp 
phép khai thác. 

 

Bình Thuận sẽ tăng cường xử lý giã cào bay 
hoạt động sai tuyến 

Phạm vi các tàu hoạt động từ vùng 
biển ven bờ và vùng lộng, kéo dài từ 
huyện Tuy Phong đến Hàm Tân. Vụ cá 
Nam từ tháng 4 đến tháng 9 âm lịch hàng 
năm là mùa đánh bắt chính của nghề 
này, sản lượng khai thác luôn đạt hiệu 
quả cao. 

Song với tính chất hoạt động như 
trên, các tàu hành nghề giã cào bay 
thường xuyên vi phạm các quy định bảo 
vệ nguồn lợi thủy sản. Cụ thể, các tàu 
hoạt động ở vùng biển có độ sâu 30m trở 
vào bờ vi phạm về tuyến khai thác tại NĐ 
số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của 
Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác 
thủy sản; không cho phép tàu thuyền có 
công suất 90CV trở lên hành nghề giã cào 
hoạt động tại tuyến bờ, tuyến lộng. 

Bên cạnh đó, nghề này còn gây xáo 
trộn, tác động xấu đến sản xuất của các 

nghề ven bờ như kéo mất hay làm hư 
hỏng ngư cụ của tàu thuyền ven bờ, từ đó 
gây bức xúc, tranh chấp gay gắt với cộng 
đồng ngư dân của tỉnh... 

Ngư dân Nguyễn Văn Tuấn, ở thị 
trấn Phan Rí Cửa (Tuy Phong) bức xúc: 
"Hầu hết ngư dân hoạt động nghề vây 
lưới chì ven biển. Vào vụ cá Nam, chúng 
tôi sử dụng cội chà thả xuống biển để cá 
trú ẩn rồi vây bắt. Nhưng khi các tàu giã 
cào bay hoạt động ven bờ đã khiến chà 
cội chà bị cuốn mất. Nếu không quản lý 
chặt, nghề này không chỉ gây thiệt hại cho 
các nghề gần bờ mà còn tận diệt nguồn 
lợi thủy sản ven bờ”. 

Ông Mai Kiều, GĐ Sở NN-PTNT 
Bình Thuận cho biết, thời gian qua Sở 
NN-PTNT đã tham mưu UBND tỉnh ban 
hành nhiều văn bản như chỉ thị 04, 48, 
quyết định 61/2015/QĐ-UBND tỉnh ngày 
11/11/2015 tăng cường quản lý hoạt động 
nghề giã cào bay trên vùng biển Bình 
Thuận. Theo đó, cấm hoạt động trong 
mùa sinh trưởng của các loài hải sản từ 
ngày 1/4 đến hết ngày 31/7 hàng năm; 
cấm đóng mới phát triển tàu cá làm nghề 
giã cào bay. 

Theo ngư dân để cấm nghề giã cào 
bay, các cấp, các ngành cần có cơ chế hỗ 
trợ ngư dân chuyển đổi nghề phù hợp. 
Đồng thời, có phương án thống nhất chung 
trong hoạt động quản lý nghề giã cào bay 
trên toàn quốc. 

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với 
Công an, Bộ đội Biên phòng và UBND các 
địa phương tuyên truyền các quy định của 
pháp luật về khai thác, bảo vệ nguồn lợi 
thủy sản, các tác hại của nghề giã cào 

T 
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bay hoạt động sai tuyến; đẩy mạnh tuần 
tra, kiểm soát và xử lý các quy phạm. 

Từ đầu năm 2015 đến nay, Chi cục 
Thủy sản 2 tỉnh Bình Thuận và Bà Rịa- 
Vũng Tàu cũng đã xây dựng và thực hiện 
quy chế phối hợp giữa hai tỉnh, ngăn chặn 
và xử lý hiệu quả các vụ việc vi phạm 
vùng giáp ranh 2 tỉnh. Nhờ vậy, so với 

năm 2015, số vụ vi phạm của tàu nghề giã 
cào bay giảm mạnh. Cụ thể, nếu năm 
2015 có 68 vụ vi phạm, thì năm 2016 chỉ 
còn 56 vụ và 8 tháng đầu năm 2017 có 30 
vụ. 

KS // http://nongnghiep.vn.- 2017 
(ngày 3 tháng 10) 

__________________________________ 

TRỒNG NẤM LÃI 40 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG 

ô hình trồng nấm của ông Nguyễn 
Thanh Cước, thôn Hiệp Lễ, xã 
Tân Hải, TX La Gi chúng tôi 

không ngờ rằng, chỉ với diện tích 150 mét 
vuông, xung quanh được bao phủ kín 
bằng lá Dừa nước và bạt ni lông. 

Hiện ông đang trồng 15.000 bịch 
phôi nấm, trong đó có 12 ngàn phôi nấm 
bào ngư xám và 3.000 phôi nấm sò trắng 
(hay còn gọi là nấm tuyết). Mỗi ngày, cung 
cấp cho thị trường từ khoảng 40 kg nấm 
Bào Ngư và 20 kg nấm sò trắng, thu 1,5 
triệu đồng, mỗi tháng thu lãi từ 40 đến 50 
triệu đồng. 

Ông Nguyễn Thanh Cước cho biết: 
“Trồng nấm không khó, lại tốn ít công và 
làm việc trong môi trường không lo sợ 
nắng mưa; bên cạnh đó đầu tư cho trồng 
nấm cũng ít chi phí hơn so với các cây 
trồng khác… Tôi bỏ ra khoảng 100 triệu 
đồng để làm mô hình, kể cả mua phôi 

nấm; nhưng chỉ sau khoảng 3 tháng thì 
gia đình đã lấy lại vốn. 

Bình quân mỗi phôi nấm sống 
khoảng 3 đến 4 tháng, tùy theo kỹ thuật 
chăm sóc của người trồng, trong khoản 
thời gian đó, Nấm sẽ cho ra sản phẩm từ 
4 đến 5 lần, trong khi chỉ cần 2 lần cho ra 
sản phẩm cũng đã đủ chi phí cho mỗi phôi 
nấm được đầu tư. Những lần sau, sản 
phẩm nấm là lợi nhuận của gia đình.” 

Nói về dự định trong thời gian tới, 
ông Cước cho biết sẽ tiếp tục mở rộng 
thêm một nhà trồng nấm lớn hơn diện tích 
củ để có thể tăng sản lượng nhằm đáp 
ứng nhu cầu tiêu thụ của các thị trường. 
Bà con trong vùng có nhu cầu tìm hiểu về 
việc trồng nấm, ông sẵn lòng chia sẻ và 
hướng dẫn để cùng làm…  

Rạng Đông // 
http://www.nongnghiep.vn.- 2017  

(ngày 25 tháng 10) 
__________________________________ 

CẦN HƠN 21 TỶ ĐỒNG KHẮC PHỤC SỰ CỐ SẠT LỞ 
QUỐC LỘ 28B  

ể khắc phục sự cố hư hỏng trên 
tuyến Quốc lộ 28B do mưa bão, 
tỉnh Bình Thuận kiến nghị Trung 

ương xem xét hỗ trợ địa phương hơn 21 
tỷ đồng. 

Liên quan đến sự cố Quốc lộ 28B 
đoạn qua tỉnh Bình Thuận bị sạt lở và sụt 
lún nghiêm trọng do ảnh hưởng mưa bão, 

ngày 27-10, Sở GTVT tỉnh Bình Thuận 
cho biết, đơn vị đã có văn bản kiến nghị 
Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét hỗ 
trợ cho địa phương 21,6 tỷ đồng để khắc 
phục tình trạng trên. 

Trước đó, do ảnh hưởng của cơn 
bão số 11, từ ngày 13 đến 16-10, trên 
tuyến Quốc lộ 28B, đoạn qua tỉnh Bình 

M 

Đ 
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Thuận đã xảy ra tình trạng sạt lở taluy, 
mặt đường bị trồi lún nghiêm trọng khiến 
giao thông từ Bình Thuận đi Lâm Đồng và 
ngược lại qua tuyến đường này bị tê liệt 
hoàn toàn. 

 

Đoạn Quốc lộ 28B qua tỉnh Bình Thuận bị sụt 
lún nghiêm trọng 

Đặc biệt, tại Km 46+100 (đoạn qua 
xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình 
Thuận), mưa bão đã làm sạt lở 4/5,5m 
mặt đường nhựa, chiều dài sạt lở khoảng 
60m; đoạn từ Km 49+800 đến Km 49+900 
(xã Phan Sơn) đã xảy ra hiện tượng trượt 
trồi nền mặt đường, phạm vi ảnh hưởng 
khoảng 100m, làm xô lệch tim tuyến 
khoảng 50m và trồi cao hơn 1m so với 
mặt đường cũ. 

 

57 vị trí khác bị sạt lở taluy cần tiếp 
tục được khắc phục Ngay sau khi xảy ra 
sự cố, ngành chức năng tỉnh Bình Thuận 
tổ chức dọn dẹp đất, đá tại các vị trí sạt lở 
và mở rộng mặt đường tại ví trí sụt lún, 
bước đầu đảm bảo cho các phương tiện 
giao thông có trọng tải nhẹ được lưu 
thông. 

Tuy nhiên, để khắc phục sự cố hoàn 
toàn, Sở GTVT tỉnh Bình Thuận kiến nghị 
Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét có 
biện pháp hỗ trợ địa phương 21,6 tỷ đồng 
để tiếp tục gia cố, tu sửa, làm mới các vị 
trí bị sạt lở đã bị hư hỏng, đảm bảo an 
toàn giao thông . 

Tiến Thắng // 
http://www.sggp.org.vn.- 2017  

(ngày 27 tháng 10) 

__________________________________ 

GIÁ THANH LONG ĐẦU VỤ CHONG ĐÈN ỔN ĐỊNH, 
NGƯỜI TRỒNG PHẤN KHỞI 

iá thu mua thanh long nghịch vụ 
đầu tiên của năm 2017 tại vườn 
giữ ở mức từ 12.000 - 15.000 

đồng/kg, tùy theo tỷ lệ chất lượng. 

Nhiều nhà vườn trồng thanh long ở 
tỉnh Bình Thuận hiện đang thu hoạch lứa 
thanh long nghịch vụ đầu tiên của năm 
2017. Giá cả đang ở mức ổn định giúp 
nông dân an tâm sản xuất. 

Đây là thời điểm các vườn chong 
đèn nghịch vụ đang cho trái chín đỏ cành, 
nông dân tập trung cắt thanh long bán cho 
các thương lái. Giá thu mua tại vườn giữ 

ở mức từ 12.000 - 15.000 đồng/kg, tùy 
theo tỷ lệ chất lượng. Loại đẹp nhất có giá 
17.000 đồng/kg. 

Bà Nguyễn Thị Hồng, thương lái thu 
mua ở huyện Hàm Thuận Nam cho biết: 
“Mặc dù có nhích xuống so với cuối vụ 
mùa, nhưng với giá hiện tại, nông dân vẫn 
thu nhập ổn định". 

Ông Nguyễn Thanh Nghị, nông dân 
xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, 
Bình Thuận có 1.000 trụ thanh long vừa 
cắt được 10 tấn hàng. Thương lái mua tại 
chỗ với giá 14.500 đồng/kg. Trừ chi phí 

G 
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chăm sóc, tiền điện và phân thuốc khoảng 
60 triệu đồng, gia đình ông thu về hơn 80 
triệu đồng trong lứa này. 

 

Ông Nguyễn Thanh Nghị, nông dân huyện Hàm 
Thuận Nam phấn khởi vì bán 10 tấn thanh long 
với giá cao. 

“Với giá hiện tại, gia đình tôi rất vui 
mừng. Nếu cứ giữ bình ổn giá như thế, thì 
nông dân làm thanh long như tôi sẽ có lãi" 
- ông Nguyễn Thanh Nghị chia sẻ. 

 

Thương lái mua thanh long tại vườn ở xã Hàm 
Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam 

Bình Thuận hiện có hơn 27.000 ha 
thanh long, tập trung ở các huyện: Hàm 
Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Tuy Phong, 
Bắc Bình, La Gi, Hàm Tân và Phan Thiết. 
Từ đầu năm đến nay, giá cả thanh long 
khá ổn định nhờ nhu cầu của thị trường 
xuất khẩu tăng. Theo một số thương lái, 
giá thanh long nghịch vụ có khả năng sẽ 
tiếp tục tăng trong thời gian tới, bởi sản 
lượng trong vụ chong đèn không nhiều./. 

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2017 
(ngày 31 tháng 10) 

__________________________________ 

FORD VIỆT NAM KHAI TRƯƠNG ĐẠI LÝ CHÍNH 
HÃNG TẠI PHAN THIẾT 

gày 13/10, Ford Việt Nam tiếp tục 
mở rộng hệ thống đại lý ủy quyền 
bằng việc đưa Bình Thuận Ford đi 

vào hoạt động, nâng tổng số cơ sở của hệ 
thống đại lý ủy quyền của Ford trên cả 
nước lên con số 34. 

 

Ford Việt Nam mở rộng hoạt động bằng việc 
khai trương đại lý chính hãng Bình Thuận Ford 
tại thành phố Phan Thiết. Ảnh: Ford 

Với tổng vốn đầu tư 100 tỷ đồng, 
Bình Thuận Ford tọa lạc tại Quốc lộ 1A, lô 

4/3 đường số 4 Khu Công nghiệp Phan 
Thiết 1, xã Phong Nẫm, thành phố Phan 
Thiết, tỉnh Bình Thuận, được xây dựng 
theo tiêu chuẩn của Ford toàn cầu. 

 

Khoang sửa chữa nhanh của Bình Thuận Ford. 
Ảnh: Ford Việt Nam  

Bình Thuận Ford có tổng diện tích 
5.000 m2, trong đó hơn 600m2 sẽ trưng 
bày toàn bộ các dòng sản phẩm của Ford 
tại Việt Nam; khu vực nhà xưởng với diện 

N 
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tích hơn 2.500m2 bao gồm 11 khoang 
sửa chữa chung, 4 khoang bảo dưỡng 
nhanh, cùng xưởng đồng sơn hiện đại và 
các khoang hoàn thiện phục vụ các dịch 
vụ sửa chữa đa dạng. 

Ông Phạm Văn Dũng, Tổng Giám 
đốc Ford Việt Nam khẳng định, với sự 
phát triển của hệ thống đại lý Ford, đặc 
biệt là việc mở rộng hoạt động, khai 
trương đại lý chính hãng Bình Thuận Ford 
là minh chứng cho cam kết gắn bó lâu dài 
tại thị trường Việt Nam của Ford.  

Ford không ngừng cung cấp các sản 
phẩm chất lượng, an toàn, xanh và thông 

minh, đồng thời cũng phát triển các quy 
trình để hỗ trợ đại lý mang lại trải nghiệm 
ưu việt nhất cho khách hàng. 

Ông Dũng cũng cho hay, Ford là một 
trong những thương hiệu ô tô có tốc độ 
phát triển nhanh nhất thị trường ô tô Việt 
Nam. Sau 3 quý năm 2017, Ford đã nắm 
giữ 10,8% thị phần với hơn 21.350 xe bán 
ra trong cả nước./. 

Văn Xuyên // http://bnews.vn.- 2017 
(ngày 13 tháng 10) 

Cùng đưa tin: Khoa học & Đời 
sống.- 2017.- Số 125 (ngày 18 tháng 10).- 

Tr. 13 

__________________________________ 

ĐỀ NGHỊ THANH TRA TOÀN DIỆN CÁC DỰ ÁN 
TITAN 

ỉnh Bình Thuận cũng đề nghị đưa ra 
khỏi quy hoạch sáu khu vực dự trữ 
titan. 

Ngày 9-10, tin từ UBND tỉnh Bình 
Thuận cho biết tỉnh này đã có công văn 
tiếp tục kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và 
các bộ, ngành liên quan đến những khó 
khăn khi triển khai quy hoạch phân vùng 
thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng 
quặng titan theo phê duyệt tại Quyết định 
số 1546 ngày 3-9-2013 của Thủ tướng 
Chính phủ. 

Đề nghị tạm dừng cấp phép thăm 
dò, khai thác 

Theo tỉnh Bình Thuận, quy hoạch 
trên đến nay đã phát sinh nhiều khó khăn, 
vướng mắc, bất cập bởi chồng lấn với 33 
dự án phát triển kinh tế-xã hội khác đã 
được chấp thuận đầu tư với tổng diện tích 
chồng lấn 4.576 ha. Tỉnh Bình Thuận 
cũng cho rằng phê duyệt khu vực dự trữ 
khoáng sản quốc gia lên đến 82.700 ha 
thuộc địa bàn tỉnh gây rất nhiều khó khăn 
trong việc thu hút, kêu gọi đầu tư. 

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Bình 
Thuận đã kiến nghị điều chỉnh quy hoạch 
titan theo hướng cắt giảm diện tích thăm 
dò, khai thác. Cụ thể, đối với tám khu vực 

chưa cấp phép thăm dò, tỉnh này đề nghị 
chỉ để lại một khu vực là Lương Sơn III 
với diện tích 1.000 ha nhằm hoán đổi các 
dự án đã cấp phép, một khu vực đưa vào 
dự trữ và sáu khu vực đưa ra khỏi quy 
hoạch. 

Tỉnh Bình Thuận đề nghị Thủ tướng 
Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương chủ 
trì phối hợp với các bộ, ngành, địa 
phương liên quan sớm hoàn tất việc điều 
chỉnh quy hoạch titan, trình Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt trong năm 2018. 
Đồng thời đề nghị TN&MT tiếp tục tạm 
dừng cấp mới giấy phép thăm dò quặng 
titan cho đến khi ban hành quy hoạch titan 
điều chỉnh, theo chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ.  

Bình Thuận cũng đề nghị rà soát 
tổng quy mô trữ lượng, công suất khai 
thác của các mỏ đã cấp phép thăm dò, 
khai thác và hiện trạng đầu tư nhà máy 
chế biến sâu để quy hoạch phân kỳ cấp 
phép thăm dò, khai thác hợp lý, đảm bảo 
nguyên tắc khai thác gắn với chế biến 
sâu. Trường hợp chưa đầu tư được nhà 
máy chế biến sâu titan thì kiến nghị cơ 
quan liên quan tạm dừng cấp phép thăm 
dò, khai thác cũng như khu vực dự trữ 

T 
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titan để thuận lợi cho việc chấp thuận đầu 
tư các dự án khác. 

 

Một vụ vỡ bờ bao hồ chứa của dự án khai thác 
titan ở Bình Thuận gây lũ bùn xuống khu dân 
cư  năm 2015. Ảnh: PN 

 

Nguy cơ nhiễm phóng xạ từ dự án khai thác 
titan.  Ảnh: Trung Thanh 

Đánh giá lại việc đảm bảo môi 
trường ba dự án 

Đặc biệt, tỉnh cũng đề nghị Bộ 
TN&MT thanh tra toàn diện giấy phép các 
dự án titan theo định kỳ hằng năm để kịp 
thời xử lý các sai phạm và hướng dẫn cho 
chủ đầu tư thực hiện tốt các quy định của 
pháp luật về khoáng sản, môi trường, tài 
nguyên nước và đất đai, không để xảy ra 
các sự cố môi trường và các sai phạm 
khác.  

Cùng đó Bộ cần đánh giá khả năng 
cung cấp nước, đảm bảo môi trường, hiệu 
quả kinh tế của ba giấy phép khai thác 
mới cấp trong thời gian gần đây. Cụ thể là 
khu vực Vũng Môn, xã Hòa Thắng, huyện 
Bắc Bình của Công ty TNHH TMDV và 
Sản xuất Tân Cẩm Xương; khu vực Thiện 
Ái 2, xã Hòa Thắng, xã Hồng Phong, 
huyện Bắc Bình của Công ty Cổ phần 
Khoáng sản và TM Sao Mai và khu vực 
Mũi Đá 1, phường Phú Hài, TP Phan Thiết 

của Công ty TNHH Khai thác và Chế biến 
khoáng sản Cát Tường. 

Bình Thuận cũng đề nghị Bộ TN&MT 
quan tâm, chú trọng đến nguồn nước, 
phương thức sử dụng nước để phục vụ 
khai thác titan trong giải quyết cấp phép 
khai thác khoáng sản titan trên địa bàn 
trong thời gian tới. 

Đáng chú ý là dự án khai thác titan 
phải gắn với dự án chế biến sâu titan theo 
đề án trung tâm chế biến quặng sa 
khoáng titan mang tầm quốc gia tại tỉnh 
Bình Thuận theo chủ trương của Bộ 
Chính trị. 

Trước đó, trong tuyến bài “Thủ phủ 
titan kêu cứu” (đăng trên Pháp Luật 
TP.HCM từ ngày 11 đến 15-9) đã phản 
ánh tình trạng khai thác titan hiện nay trên 
địa bàn tỉnh Bình Thuận đang gây ra 
nhiều tác động rất lớn đến đời sống kinh 
tế-xã hội, về môi trường và an nguy của 
nguồn nước ngọt tỉnh này. Sau đó Bình 
Thuận đã có cuộc làm việc với Ban Kinh 
tế Trung ương và các bên liên quan. Tại 
cuộc làm việc đó, Bình Thuận cũng đã đề 
xuất nhiều điều chỉnh liên quan. 

Có 14 dự án điện gió nằm trong vùng 
dự trữ titan 

Đối với 10 mỏ đã cấp giấy phép thăm dò 
với diện tích 9.641 ha, Bình Thuận cũng kiến 
nghị để lại sáu mỏ với diện tích 4.593 ha (sau 
khi cắt trừ diện tích chồng lấn), bốn khu vực đưa 
vào dự trữ để triển khai các dự án khác. 

Đối với tám mỏ đã cấp giấy phép khai thác 
với diện tích 2.542 ha, Bình Thuận kiến nghị để 
lại sáu mỏ với diện tích 2.137 ha, một khu vực 
đưa vào dự trữ, một khu vực đề nghị đánh giá 
kỹ các vấn đề liên quan để giải quyết. 

Qua rà soát, hiện có 14 dự án điện gió, 
điện mặt trời đăng ký đầu tư dự án với tổng diện 
tích 4.890 ha nằm trong vùng dự trữ khoáng sản 
titan với tổng diện tích 82.700 ha. UBND tỉnh 
Bình Thuận kiến nghị Bộ TN&MT phối hợp với 
Bộ Công Thương: Rà soát thật kỹ những khu 
vực nào có trữ lượng, tài nguyên khoáng sản 
tương đối lớn, tập trung có khả năng sẽ đầu tư 
khai thác trong tương lai thì mới đưa vào dự trữ 
khoáng sản, các khu vực còn lại đề nghị đưa ra 
hẳn. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2017 
(ngày 10 tháng 10) 
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LỄ HỘI KATÊ NĂM 2017 CỦA ĐỒNG BÀO CHĂM Ở 
BÌNH THUẬN 

áng 20-10, tại Tháp Pô Sha Inư, TP 
Phan Thiết (Bình Thuận), Lễ hội 
Katê năm 2017 của đồng bào Chăm 

theo đạo Bà-la-môn tỉnh Bình Thuận được 
tổ chức theo phong tục truyền thống của 
dân tộc mình. 

 

Các thiếu nữ Chăm biểu diễn điệu múa truyền 
thống của dân tộc. 

Lễ hội Katê của đồng bào Chăm 
theo đạo Bà-la-môn ở tỉnh Bình Thuận 
được phục dựng từ năm 2005 tại Di tích 
cấp quốc gia Pô Sha Inư với đầy đủ các 
nghi thức và các giá trị văn hóa dân gian 
truyền thống đặc sắc vốn có trong lịch sử, 
mang đậm yếu tố tâm linh, tín ngưỡng của 
đồng bào Chăm. Lễ hội mang ý nghĩa 
tưởng nhớ tổ tiên, ông bà, cầu mong mưa 
thuận gió hòa, mùa màng bội thu; cầu 
mong cho sự hòa hợp lứa đôi, sự sinh sôi 
nảy nở của con người và vạn vật. 

Ông Nguyễn Ngọc Hạnh, Phó Giám 
đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Bình 
Thuận cho biết: “Lễ hội Katê năm nay 
được tổ chức với quy mô lớn hơn các 
năm trước bởi có sự tham gia của tất cả 
các địa phương có cộng đồng người 
Chăm sinh sống như: Hàm Thuận Bắc, 
Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Nam, 
Hàm Tân, Tánh Linh. Thông qua Lễ hội 
Katê, chúng tôi muốn giới thiệu du khách 
trong và ngoài nước biết đến Lễ hội truyền 

thống của cộng đồng người Chăm tỉnh 
Bình Thuận, và qua đó cũng góp phần 
cho việc quảng bá phát triển du lịch tại địa 
phương”. 

 

Thiếu nữ Chăm rước mâm lễ lên tháp thực hiện 
nghi thức cúng lễ. 

Qua 12 năm được duy trì tổ chức, 
đến nay Lễ hội Katê của đồng bào Chăm 
tại tháp Pô Sha Inư trở thành một trong 
các Lễ hội văn hóa tiêu biểu của tỉnh Bình 
Thuận có sức hấp dẫn du khách. 

 

Đi trước đoàn thỉnh và rước Y trang nữ Thần 
Pô Sah Inư lên tháp chính là các thiếu nữ với 
những điệu múa truyển thống 

Lễ hội Katê tại di dích tháp Pô Sha 
Inư gồm các nghi thức như: các chức sắc 
tôn giáo Bà-la-môn, Bà-ni thực hiện cúng 
Lễ Cầu an tại Tháp chính; thỉnh và rước Y 
trang nữ Thần Pô Sah Inư lên tháp chính; 

II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC  

S 
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Lễ tắm bệ thờ Linga – Yoni; lễ mặc trang 
phục, Đại lễ Katê trước tháp chính. 

 

Y trang nữ Thần Pô Sah Inư đang được các 
chức sắc tôn giáo Bà-la-môn thỉnh và rước lên 
tháp chính. 

Ngoài những nghi thức, nghi lễ diễn 
ra theo trình tự thời gian, tục lệ truyền 
thống của người Chăm; lễ hội còn là dịp 
để đồng bào Chăm giới thiệu, quảng bá 
những nét văn hóa đặc sắc như dân ca, 
dân vũ; trình diễn nhạc cụ truyền thống 
như trống Paranưng, Ginăng, kèn 
Saranai; biểu diễn nghề làm gốm, dệt thổ 
cẩm, giới thiệu trang phục và điệu múa 
truyền thống… Bên cạnh đó là các trò 
chơi, trò diễn mang đậm sắc thái văn hóa 
Chăm. 

Trong dịp này, Tỉnh ủy, Hội đồng 
nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận, 
các ban, ngành, đoàn thể và các địa 
phương đã đi thăm, tặng quà chúc đồng 
bào Chăm theo đạo Bà-la-môn ở các địa 
phương trong tỉnh đón mùa Lễ hội Ka tê 
vui tươi, an lành và tiết kiệm. 

 

Thi giã gạo, một trò chơi dân gian được tổ 
chức tại Lễ hội Katê 2017. 

ĐÌNH CHÂU // 
http://nhandan.com.vn.- 2017  

(ngày 20 tháng 10) 

     Cùng đưa tin: Nguyên Vũ // 
http://www.baodulich.net.vn.- 2017 (ngày 

22 tháng 10); Nguyễn Tiến // 
http://www.sggp.org.vn.- 2017 (ngày 20 

tháng 10) 

__________________________________ 

CHIÊM NGƯỠNG LỄ HỘI RƯỚC ĐÈN TRUNG THU 

LỚN NHẤT VIỆT NAM 

ới sự tham gia của hơn 3.000 học 
sinh cùng hàng ngàn chiếc lồng 
đèn lớn nhỏ, Lễ hội Trung thu lớn 

nhất Việt Nam do UBND TP Phan Thiết 
(tỉnh Bình Thuận) tổ chức đã khiến các 
em nhỏ, người dân địa phương, du khách 
trong và ngoài nước có một đêm hội trăng 
rằm ý nghĩa và độc đáo. 

Tối 2-10, UBND TP Phan Thiết (Bình 
Thuận) đã tổ chức Đêm hội trăng rằng 
tháng Tám năm 2017 và rước đèn Trung 
thu với sự tham gia của 33 trường trung 

học cơ sở, tiểu học và cụm trường trên 
địa bàn thành phố.  

Lễ hội có hơn 30 lồng đèn lớn, cùng 
gần 3.000 lồng đèn nhỏ của các trường 
Trung học và Tiểu học trên địa bàn TP 
Phan Thiết với khoảng 3.000 học sinh 
tham gia. 

Theo người dân và du khách, Lễ hội 
rước đèn Trung thu TP Phan Thiết năm 
nay được thiết kế công phu, sinh động, 
nhiều màu sắc và chứa đựng nhiều nội 
dung mang tính giáo dục cao. 

V 

http://www.baodulich.net.vn.-/
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Các lồng đèn đã thể hiện nhiều ý 
tưởng mô phỏng các nhân vật trong các 
câu chuyện cổ tích, phim hoạt hình như: 
hình chú Cuội, sự tích dưa hấu,… Ngoài 
ra, nhiều lồng đèn được xây dựng dựa 
trên các mô hình mang nét biểu trưng của 
thành phố biển, hướng về chủ quyền biển 
đảo quê hương… Đây là sân chơi lành 
mạnh, bổ ích cho thiếu nhi Phan Thiết, 
góp phần phát triển, quảng bá du lịch Bình 
Thuận. 

Lễ hội rước đèn Trung thu ở thành 
phố Phan Thiết được tỉnh Bình Thuận xác 
định là một trong năm lễ hội truyền thống 
của địa phương phục vụ phát triển du lịch. 
Lễ hội này đã được Tạp chí Vietbooks xác 
lập kỷ lục Việt Nam công nhận là “Lễ hội 
rước đèn Trung thu lớn nhất Việt Nam”. 

Cùng chiêm ngưỡng những chiếc 
lồng đèn độc đáo trong đêm hội: 

 

Đèn lồng có hình con thuyền và ngư dân. 

 

Đèn lồng mô phỏng con tàu vũ trụ và câu 
chuyện cố tích chú Cuội trên cung trăng 

 

Chiếc đèn khác lại mô phỏng hình tháp nước 
mang nét biểu trưng của TP Phan Thiết 

 

Đèn lồng hình con cá voi   

 

Ngoài ra còn có gần 3.000 chiếc lồng đèn nhỏ 
với nhiều hình thù đẹp mắt khác 

Nguyễn Tiến // 
http://www.sggp.org.vn.- 2017  

(ngày 3 tháng 10) 

Cùng đưa tin: // 
http://nhandan.com.vn.- 2017 (ngày 3 

tháng 10);  Nguyễn Thanh // 
http://bnews.vn.- 2017 (ngày 2 tháng 10) 
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LIÊN HOAN TIẾNG HÁT NGÀNH DU LỊCH BÌNH 
THUẬN MỞ RỘNG 2017 

rong các ngày 18-19/10, tại Nhà hát 
Ca múa nhạc Biển Xanh (TP Phan 
Thiết, Bình Thuận) đã diễn ra lễ khai 

mạc Liên hoàn Tiếng hát ngành Du lịch 
Bình Thuận mở rộng lần 6 năm 2017. Đây 
là hoạt động chào mừng kỷ niệm 22 năm 
Ngày Du lịch Bình Thuận (24/10/1995 - 
24/10/2017) với sự tham gia tranh tài của 
28 đơn vị hoạt động liên quan du lịch, 
ngành văn hóa - thông tin các địa phương 
và các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ trên 
địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

Gần 200 diễn viên không chuyên 
đem đến liên hoan 71 tiết mục ca, múa, 
hát múa với nội dung ca ngợi quê hương, 
đất nước, con người Việt Nam mến 
khách, tôn vinh vẻ đẹp của thiên nhiên và 
con người Bình Thuận nồng ấm, chân tình 
và thân thiện. Ngay sau nghi thức khai 
mạc là phần dự thi của Muine Bay Resort 
với điệu múa “Sóc sơ bai Sóc Trăng”; tiếp 
theo là Khu du lịch Biển Đá Vàng với tiết 
mục song ca “Tình ta biển bạc đồng 
xanh”. 

 

Bên cạnh các giải thưởng, 6 tiết mục 
xuất sắc nhất sẽ được Ban Tổ chức chọn 
biểu diễn tại Lễ tôn vinh doanh nghiệp, 
doanh nhân du lịch tiêu biểu năm 2017 
vào tối 21/10,  truyền hình trực tiếp trên 
sóng BTV - Đài Phát thanh - Truyền hình 
Bình Thuận. 

Nguyên Vũ // 
http://baodulich.net.vn.- 2017  

(ngày 19 tháng 10) 

_______________________________ 

VIỆC CÓ ÍCH CHO ĐỜI, DÙ NHỎ CŨNG NÊN LÀM 

hoạt nhìn, ai cũng tưởng anh là 
công nhân dịch vụ công ích làm việc 
ăn lương Nhà nước, nhưng hỏi ra 

mới hay anh tự nguyện đi dọn cỏ cho đẹp 
xóm, sạch đường, và bớt muỗi.  

 

Công việc thiện nguyện thường ngày của anh 
Sắc 

Trời nắng chang chang, anh công 
nhân cạo mủ cao su Nguyễn Công Sắc 
(38 tuổi, ở thôn 5, xã Nam Chính, huyện 
Đức Linh, Bình Thuận) vẫn nhiệt tình ra 
cắt dọn cỏ hai bên đường làng. Để có tiền 
trang trải cho cuộc sống gia đình, mỗi 
ngày, vợ chồng anh Sắc dậy từ 2 giờ để 
đi cạo mủ cho Công ty Cao su Bình 
Thuận, cách nhà đến 35km. Vậy mà buổi 
trưa chỉ nghỉ ngơi một lúc, đến 14 giờ anh 
Sắc lại mang máy cắt cỏ đi dọn sạch 
đường làng, ngõ xóm; dọn sạch cả đường 
nhỏ, đường lớn ở nhiều xã trong huyện.  

Thoạt nhìn, ai cũng tưởng anh là 
công nhân dịch vụ công ích làm việc ăn 
lương Nhà nước, nhưng hỏi ra mới hay 

T 

T 
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anh tự nguyện đi dọn cỏ cho đẹp xóm, 
sạch đường, và bớt muỗi. Nhiều người 
thấy anh lao động vất vả, đem nước ra 
mời, hoặc có nhã ý giúp tiền đổ xăng, 
nhưng anh đều từ chối. Công việc thiện 
nguyện ấy anh đã làm mấy năm nay. Anh 
tâm sự: “Nhà tôi nghèo, muốn làm cái gì 
đó giúp đời mà không làm được, cũng áy 
náy trong lòng. Mấy năm nay, mỗi ngày tôi 
dành dụm khoảng 20.000 - 30.000 đồng 
mua xăng, để tranh thủ khi rảnh thì đi cắt 
cỏ, nhặt rác, dọn dẹp đường làng ngõ 
xóm cho đẹp. Việc gì có ích cho đời, dù 
nhỏ cũng nên làm”.  

Lo chu đáo việc chung nhưng anh 
Sắc không phải là người có mức sống khá 

giả. Anh chị có 2 con, một cháu học lớp 8, 
một cháu học lớp 1, và mẹ già trên 70 
tuổi. Kinh tế chỉ đủ ăn; gia tài chẳng có gì 
ngoài chiếc xe honda và cái máy cắt cỏ đã 
cũ kỹ. Vậy mà khi có ai có ý muốn giúp ít 
tiền để anh có phương tiện tốt hơn cho 
việc thiện nguyện, thì anh từ chối ngay: 
“Tôi đã phát tâm làm việc thiện nguyện, 
nên xin không nhận gì của ai. Tôi rất vui vì 
công việc này luôn được mẹ và vợ động 
viên, ủng hộ”. 

Phan Dương Thy // 
http://www.sggp.org.vn.- 2017  

(ngày 23 tháng 10) 

__________________________________ 

NGƯ DÂN AN TÁNG BÀ KHẾ NẶNG HƠN NỬA TẤN 
DẠT VÀO BIỂN MŨI NÉ 

au khi phát hiện con rùa khế (còn 
gọi là rùa da, hay Bà Khế) dài hơn 
3m, nặng gần 600kg bị chết trên 

vùng biển địa phương, ngư dân phường 
Mũi Né, TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) 
đã tổ chức mai táng theo phong tục của 
người dân vùng biển. 

Ngày 3-10, ngư dân phường Mũi Né 
(TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đã hoàn 
tất các thủ tục chôn cất con rùa khế quý 
hiếm bị "lụy" trên vùng biển địa phương. 

 

Con rùa khế nặng hơn nửa tấn bị chết được 
ngư dân làm lễ an táng 

Trước đó, rạng sáng ngày 2-10, 
một ngư dân phường Mũi Né khi đánh bắt 

hải sản trên biển thì bất ngờ phát hiện thi 
thể 1 con rùa biển có màu xám, lưng có 7 
khía như múi khế, dài hơn 3m, nặng gần 
600kg đang trôi dạt trên biển. 

 Theo phong tục của ngư dân vùng biển, 
con rùa khế này là một loài vật rất linh 
thiêng, mang lại may mắn, được ngư dân 
gọi là Bà Khế. Khi con vật này chết, ngư 
dân nếu phát hiện sẽ tổ chức an táng 
trong trọng theo nghi thức của cư dân 
miền biển. Ngoài ra, người phát hiện ra 
Bà Khế "lụy" sẽ phải để tang 3 năm. 

 

Trên lưng con rùa này có 7 khía giống mũi khế 

S 
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Hiện con rùa khế này đã được ngư 
dân an táng trang trọng tại Vạn Bình An, 
nơi chôn cất những loài thuỷ sản linh 
thiêng như cá ông, rùa biển,... 

Được biết, loài rùa này có tên trong 
danh sách các loài có nguy cơ bị tuyệt 
chủng cao. 

Nguyễn Tiến // 
http://www.sggp.org.vn.- 2017  

(ngày 3 tháng 10) 

Cùng đưa tin: H.Thu // 
http://moitruong.net.vn.- 2017 (ngày 3 

tháng 10); Đỗ Thu Thoan // http://vietq.vn.- 
2017 (ngày 3 tháng 10) 

__________________________________ 

TÁI HIỆN “HUYỀN THOẠI LÀNG CHÀI” 

ại Diễn đàn Kinh tế Miền Trung mới 
đây tại Đà Nẵng, có diễn giả nói “du 
khách đến miền Trung chủ yếu để đi 

tắm. Chúng ta có gì hơn đi tắm đâu?”. 
Cùng thời điểm đó, vở ca vũ nhạc kịch 
“Fishermen Show” trên sân khấu nhạc 
nước hiện đại đầu tiên ở Việt Nam tại Mũi 
Né-Phan Thiết bắt đầu công diễn, cho 
thấy đã có nguồn vốn đầu tư chảy vào 
văn hóa, giúp du khách đến đây không chỉ 
“để tắm”.  

 

Vẻ đẹp giao thoa văn hóa trong Fishermen 
Show. Ảnh: Kinh Luân. 

Nhà hát nhạc vũ kịch hiện đại đầu 
tiên  

Với dải bờ biển dài 192 km, lâu nay 
Bình Thuận- tỉnh cực Nam Trung bộ với 
thành phố nước mắm Phan Thiết, cách 
TP HCM 200km về phía Bắc, vẫn tự hào 
là "vương quốc resort" của cả nước. 
Ngoài cát vàng biển xanh và nhiều loại hải 
sản tươi ngon từ ngư trường rộng lớn, 
Bình Thuận còn có những điểm nhấn 
tham quan đáng kể như Tháp nước kiến 
trúc đẹp cao 32m do Hoàng thân Lào 
Xuvanuvông thiết kế; Bộ xương cá voi dài 
22 mét trưng bày ở dinh Vạn Thủy Tú; 

Ngọn hải đăng Kê Gà bằng đá cao 100 m; 
Tượng Phật nằm dài 49 m trên núi Tà Cú 
soi bóng xuống biển Hàm Thuận Nam; Bãi 
đá Cổ Thạch nhiều hình hài màu sắc; là 
tỉnh có  hơn 3 vạn hecta thanh long, hơn 
100 lễ hội văn hóa dân gian v.v...  

Tuy nhiên, khoảng 5 triệu du khách 
đến Bình Thuận mỗi năm, đêm về hầu 
như không có gì giải trí đáng kể, cho tới 
khi nhà hát Fishermen Show ra đời. 
Chúng tôi - đoàn nhà báo du khảo về 
vùng biển Nam Trung bộ không khỏi bất 
ngờ khi được biết đây là nhà hát đầu tiên 
tại Việt Nam được xây dựng chỉ để phục 
vụ một vở diễn duy nhất, dự kiến diễn 
hằng đêm trong suốt hơn 20 năm. Và 
chúng tôi may mắn được thưởng thức tác 
phẩm ngay những show diễn đầu. 

 

Dân chài đương đầu với cuồng phong bão 
tố. Ảnh: Kinh Luân. 

Với Fishermen Show, Lễ hội truyền 
thống Nghinh Ông Nam Hải của vạn chài 
Thủy Tú đã được sân khấu hóa đầy ấn 
tượng. Nội dung show diễn đề cao sự cần 
cù hăng say lao động, dũng cảm đối mặt 
với phong ba bão táp của những người 

T 
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dân chài bền bỉ chinh phục biển cả, tình 
yêu đôi lứa mãnh liệt, vẻ đẹp giản dị của 
nền văn hóa đa sắc tộc, và nỗi khát khao 
mưu cầu hạnh phúc của ngư dân. Để 
khán giả tiện theo dõi, dưới chân sân 
khấu có phụ đề bằng 2 thứ tiếng Việt-Anh. 

Sự hấp dẫn, cuốn hút của Fishermen 
Show được tạo nên bởi tài năng của ekip 
đạo diễn, biên kịch, biên đạo múa. Họ 
nắm bắt, dàn dựng, phô bày được vẻ sinh 
động, quyến rũ của đời sống cư dân ven 
biển, thể hiện bởi dàn diễn viên trẻ đẹp 
trên sân khấu nhạc nước hiện đại, được 
lập trình tái tạo cảnh biển cả và làng chài 
với hàng trăm ống phun nước kỹ thuật số 
công nghệ 2D và 3D. Hàng nghìn bóng 
đèn LED 256 màu không ngừng tạo hiệu 
ứng ánh sáng, đồng bộ cùng hệ thống âm 
thanh khi chơi vơi huyền ảo, khi dữ dội 
thét gào, khi ngọt ngào òa vỡ. Cảnh nông 
dân về làng trên chiếc cộ bò, có đôi bò 
thật vạm vỡ kéo ngang khán phòng, khiến 
khán giả thích thú về sự đan xen hài hòa 
giữa mộng và thực. 

 

Chuyện tình trên đồi Cát bay trong Fishermen 
Show. Ảnh: Kinh Luân.  

Đi xa, để hiểu và thêm yêu quê 
nhà 

Người dốc vốn đầu tư cho vở diễn 
Fishermen Show sâu nặng tình quê 
hương này, là một doanh nhân trí thức 
thành danh ở nước ngoài. 

Khi cửa rạp khép sau đêm diễn, chủ 
nhà hát cởi mở tiếp chuyện, trả lời hàng 
trăm câu hỏi của nhóm phóng viên, sau 
đó tiếp tục cung cấp thông tin cho chúng 

tôi qua email. Theo đó, anh Trần Ngọc 
Dũng chào đời năm 1975 tại Phan Thiết, 
là thủ khoa đầu vào trường đại học Kinh 
tế TPHCM năm 1993, nhận được học 
bổng toàn phần AusAid du học tại Úc, lấy 
bằng thạc sỹ Marketing trường Lille tại 
Pháp rồi về Việt Nam mở công ty chuyên 
nghiên cứu về thị trường. Công cuộc kinh 
doanh đang thuận lợi, năm 2012 anh bán 
công ty cho một doanh nghiệp Nhật, sang 
Pháp tiếp tục việc học và bảo vệ thành 
công luận án tiến sỹ về Nghiên cứu tâm lý 
khách hàng, PhD tại trường University of 
Paris 1-Sorbonne. Cho tới nay, Trần Ngọc 
Dũng vẫn đầu tư kinh doanh cả ở Mỹ và 
Bình Thuận. Anh dùng một phần vốn mua 
1,3 hecta đất ven biển để xây "nhà hát vũ 
kịch đúng chuẩn quốc tế", nhằm giới thiệu 
đất nước và con người Việt Nam với du 
khách thập phương. 

Trò chuyện với Tiền Phong, Trần 
Ngọc Dũng cho biết từ lâu anh ấp ủ mơ 
ước giới thiệu được vẻ đẹp của sự giao 
thoa văn hóa giữa các Làng Chài và Làng 
Chăm. Sau nhiều năm học hành, đến 
nhiều nước, tận mắt xem các show diễn 
văn hóa rất ấn tượng, vừa tốt cho du lịch, 
vừa gìn giữ trân trọng giá trị văn hóa địa 
phương, anh quyết tâm quay về đầu tư 
nhà hát Fishermen Show cho quê mình. 

Như một cái duyên, khi anh gặp biên 
đạo múa Trần Ly Ly  - “con nhà nòi nghệ 
thuật” cũng đã từng tu nghiệp ở Úc và 
Pháp, đồng cảm trong từng góc nhìn, lại 
may mắn vì Bình Thuận sẵn có một lớp vũ 
công đương đại chuyên nghiệp đã tốt 
nghiệp trường múa chính quy tại TPHCM. 
Họ đã bỏ ra gần 1 năm ròng để kết hợp 
nhuần nhuyễn các huyền thoại về làng 
chài Phan Thiết với ý tưởng dàn dựng, 
xây dựng nhà hát, các kỹ thuật của sân 
khấu như nước, giàn đu bay, cát bay, mua 
bò, chăm bò, luyện bò. Biết bao mồ hôi 
của các vũ công, dân chài, các nghệ nhân 
dệt, gốm, trống, kèn đã thấm vào sàn sân 
khấu...  

Fishermen Show là nhà hát lớn 
1.200 ghế, đúng chuẩn phục vụ du lịch 
đầu tiên tại Việt Nam với các yếu tố: Sân 
khấu cố định với các kỹ thuật, kỹ xảo dành 
riêng cho vở diễn; diễn thường xuyên 
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hàng tuần tại “thủ đô resort” Mũi Né. Một 
số du khách các nước nhận xét: 
Fishermen Show không hề thua kém các 
show trong khu vực như Angkor Smile, 
Siam Pyramid, hay các show văn hóa ở 
châu Âu, Mỹ… Họ ngạc nhiên khi tại tỉnh 
nhỏ 1,2 triệu dân Bình Thuận, lại có nhà 
hát kết hợp được 3 trong 1: Độ tinh xảo 
của nghệ thuật kết hợp vũ đương đại 
chuyên nghiệp với hát sống, và nhạc cụ 
truyền thống; Độ sâu của bản sắc văn hóa 
địa phương thể hiện bởi diễn viên nghệ 
nhân toàn bộ là người bản địa; Độ “giải trí” 
với những kỹ thuật, kỹ xảo sân khấu khi 
kết hợp với cát, nước, âm thanh, ánh 
sáng, nghề thủ công, giàn đu bay… để đạt 
độ mãn nhãn, phấn khích cho khán thính 
giả.  

Trần Ngọc Dũng từ lâu ấp ủ mơ ước giới 
thiệu được vẻ đẹp của sự giao thoa văn hóa 
giữa các Làng Chài và Làng Chăm. 

Trần Ngọc Dũng cho biết giai đoạn đầu 
chưa nhiều khách, Fishermen Show chỉ diễn 
vào các tối thứ 4, 5, 6, 7 và sáng Chủ nhật, cố 
tự “gói ghém nuôi thân”. Sau 3-4 năm, nếu vở 
diễn “sống” được, anh mới có thể tính tới 
chuyện thu hồi vốn. Nhà hát này là 1 trong 3 
hạng mục của dự án “Bản Sắc Phan Thiết” mà 
anh đang dốc vốn đầu tư. Mục 2 khai trương 
trong tháng 10/2017, là khu ẩm thực biển trong 
một con thuyền lớn có tên Mũi Né Deli. Trước 
Tết năm 2018, mục 3 là Bảo tàng nước mắm 
Phan Thiết, với câu chuyện 200 năm lịch sử của 
cái nôi nước mắm Việt Nam sẽ chính thức mở 
cửa, đón khách tham quan.  

Hoàng Thiên Nga  // 
https://www.tienphong.vn.- 2017  

(ngày 13 tháng 10) 

__________________________________ 

THÍ SINH HOA HẬU ĐẠI DƯƠNG 2017 QUYẾN RŨ 
TRONG PHẦN THI TRANG PHỤC BIKINI  

ối 24-10 tại Phan Thiết, 33 thí sinh xuất 
sắc nhất Hoa hậu Đại Dương Việt Nam 
2017 đã có màn thi bikini vô cùng quyến 

rũ và nóng bỏng. 

 Sau khi cân nhắc kỹ, ban giám khảo đã 
chọn ra Top 3 thí sinh xuất sắc nhất, gồm: 
Công Thị Hằng Nga (SBD 365) – 26 tuổi, hiện 
là lễ tân khách sạn; H'ăng Niê (406) – 25 tuổi, 
hiện là nhân viên Việt Media và Nguyễn Thị 
Huyền Trang (SBD 421) – 21 tuổi, hiện là sinh 
viên Đại học Thành Đông. Danh hiệu Người 
đẹp Bikini sẽ được công bố trong đêm Chung 
kết diễn ra vào ngày 28-10 tới tại TPHCM. 

Chia sẻ về Top 3, siêu mẫu Ngọc Tình, 
thành viên Ban giám khảo cho hay, anh thật 
sự hài lòng về sự lựa chọn của BGK: "Top 3 
thực sự xuất sắc. Vẻ đẹp của các bạn ấy là 
do luyện tập mà có, nó thể hiện sự quyết tâm 
và bản lĩnh thực sự muốn chinh phục thử 
thách". 

Đồng tình với Ngọc Tình, ông Trần 
Quang Vinh, Phó Trưởng BTC cho biết sự lựa 
chọn Top 3 bikini đêm nay là sự đồng lòng lớn 
của tất cả các thành viên giám khảo. "Xuất 
sắc. Các bạn ấy đã thể hiện được bản thân 
một cách tốt nhất, khác hẳn những ngày đầu 

tiên đến với cuộc thi. Tôi tin rằng những người 
có mặt đêm nay đều sẽ đồng ý với chúng tôi 
về sự lựa chọn này", ông Vinh nói. 

Ngoài Top 3 được lựa chọn kể trên, 
đêm thi bikini cũng ghi nhận nhiều gương mặt 
ấn tượng khi sở hữu hình thể đẹp và kỹ năng 
catwalk.  

Có thể kể đến Lê Âu Ngân Anh (SBD 
410, cao 1m75, số đo 65 – 58 - 94); Đặng 
Thanh Ngân (SBD 390, cao 1m75; số đo 86-
63-94); Hoàng Thị Hương Ly (SBD 420, cao 
1m74, số đo 87-60-93); Nguyễn Thị Diệu 
Thùy (SBD 411; cao 1m76, số đo 83-58-94)… 

Vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Đại 
dương Việt Nam năm 2017 diễn ra tại Mũi Né, 
Phan Thiết, Bình Thuận và TPHCM. Đêm 
chung kết cuộc thi được tổ chức tại Nhà hát 
Hòa Bình – TPHCM vào ngày 28-10.  

Tân Hoa hậu Đại dương 2017 sẽ đội 
vương miện trị giá 3,2 tỷ đông. 

Quảng Tiến // 
http://www.sggp.org.vn.- 2017  

(ngày 25 tháng 10) 

T 
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“PHƠI NẮNG” KHU TÁI ĐỊNH CƯ HÀNG CHỤC 
TỶ ĐỒNG 

hu tái định cư C2 thuộc Dự án tưới 
Phan Rí - Phan Thiết (xã Phan 
Lâm, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình 

Thuận) đã được đầu tư xây dựng hàng 
chục tỷ đồng từ nguồn vốn vay ODA của 
Chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng trong 
nước.  

Thế nhưng, sau hơn 2 năm hoàn 
thành và bàn giao cho tỉnh Bình Thuận, 
khu tái định cư do Bộ NN-PTNT làm chủ 
đầu tư này hiện vẫn chưa được đưa vào 
sử dụng, nhiều hạng mục bị mất trộm và 
xuống cấp, thậm chí một số người dân 
còn tận dụng để nhốt trâu, bò. 

Khởi công năm 2009, Dự án tưới 
Phan Rí - Phan Thiết là công trình thủy lợi 
đầu tiên của Việt Nam được tài trợ bằng 
vốn vay ODA của Nhật Bản (1.300 tỷ 
đồng). Mục tiêu của dự án là cấp nước 
tưới cho 15.700ha đất canh tác, trong đó 
cấp nước tưới trực tiếp cho 10.500ha, bổ 
sung nguồn nước tưới 5.200ha đất của 
các xã thuộc huyện Bắc Bình; xây dựng 
mới 4 khu tái định cư, 8 khu tưới mẫu. 
Theo thống kê, việc triển khai dự án đã 
khiến trên 1.600 hộ dân đã bị ảnh hưởng. 
Tháng 10-2015, Bộ NN-PTNT đã làm lễ 
khánh thành công trình và bàn giao cho 
Sở NN-PTNT tỉnh Bình Thuận sử dụng. 

Ngày Khu tái định cư C2 được hoàn 
thành và bàn giao cho tỉnh Bình Thuận, 
người dân nghèo tại các xã Phan Lâm, 
Phan Sơn của huyện Bắc Bình vô cùng 
phấn khởi. Thế nhưng, mặc người dân 
mòn mỏi chờ đợi, khu tái định cư khang 
trang, được đầu tư bài bản với đầy đủ 
đường, trường, trạm vẫn bị bỏ hoang một 
cách lãng phí. Chúng tôi có mặt tại nơi 
đây đúng dịp tròn 2 năm khi dự án hoàn 
thành, thì chứng kiến cổng chính, cổng 
phụ, cửa nẻo các hạng mục của dự án 
như trạm y tế, nhà văn hóa, trường học… 

mở toang, gia súc vô tư vào phóng uế 
bừa bãi, còn người trông coi thì không 
thấy đâu.  

 

Trong khi nhiều hộ dân xã Phan Lâm, Phan 
Sơn thiếu đất ở  thì một khu dân cư được xây 
dựng xong lại bị bỏ hoang 

 Ông K’Tâm, Chủ tịch UBND xã 
Phan Lâm, thừa nhận: “Dù UBND huyện 
Bắc Bình có thuê một bảo vệ để trông coi, 
nhưng thời gian qua, do chưa có người ở 
nên công trình đang bị xuống cấp, kẻ gian 
đột nhập lấy đi nhiều ổ khóa, phá hoại hệ 
thống điện…”. 

Chứng kiến cảnh khu dân cư tiền tỷ 
bị bỏ hoang, anh Lương Minh Thanh (xã 
Phan Lâm) nói: “Nhiều người dân gần đây 
thường tận dụng các phòng trống để nhốt 
trâu, bò... Dân nơi đây thì nghèo, nhà cửa 
rách nát mà dự án đẹp thế này lại bỏ 
hoang, đúng là quá lãng phí”. Có con học 
cách nhà gần 10 cây số, anh Minh Thôi, 
chia sẻ: “Trường con tôi học thì đang quá 
tải, các cháu phải chen chúc. Ở đây có 
trường to, sạch đẹp lại bỏ hoang”. 

Ông K’Tâm cho biết, dự án được 
đầu tư các hạng mục trường học, nhà 
điều hành thôn, trạm y tế và 607 lô đã 
được phân sẵn để bán cho người dân. 
Mục đích của dự án nhằm chuyển các hộ 
bị thu hồi đất do ảnh hưởng bởi Dự án 
tưới Phan Rí - Phan Thiết; các hộ nghèo, 
cận nghèo thuộc 2 xã Phan Sơn và Phan 

III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

K 
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Lâm và dân di cư tự do đã sống lâu năm 
ở địa phương được ổn định cuộc sống. 
“Ngay sau khi dự án hoàn thành và được 
bàn giao, UBND xã đã thực hiện chủ 
trương của tỉnh thông báo rộng rãi cho bà 
con. Bước đầu, 27 hộ dân bị ảnh hưởng 
bởi dự án tưới được ưu tiên đăng ký mua 
đất với 32 lô. Tuy nhiên, đến nay do 
khung giá đất chưa thống nhất nên bà con 
chưa tiếp cận được dự án”, ông K’Tâm, 
cho biết.  

Bị thu hồi đất để phục vụ dự án tưới 
đã hơn 2 năm nay, gia đình ông K’Sên (xã 
Phan Lâm) lo lắng: “Tôi nghe chính quyền 
nói sẽ bố trí tái định cư cho gia đình tôi từ 
hơn 2 năm nay, nhưng đến nay chưa thấy 
đâu. Đi lên hỏi xã, lãnh đạo bảo phải chờ. 

Hiện gia đình tôi đang phải ở trong căn 
nhà dựng tạm, con cháu đi học thì xa. Rất 
mong chính quyền các cấp sớm xem xét 
để chúng tôi ổn định cuộc sống”. 

Trước tình hình khu tái định cư bị bỏ 
hoang, mới đây sau khi đi kiểm tra thực 
tế, ông Phạm Văn Nam, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu UBND 
huyện Bắc Bình khẩn trương dọn dẹp vệ 
sinh, kiểm tra lại toàn bộ hạng mục của 
dự án đang bị xuống cấp, tính toán lại, 
sớm đưa ra phương án sử dụng hiệu quả, 
tránh để lãng phí. 

Nguyễn Tiến // 
http://www.sggp.org.vn.- 2017  

(ngày 31 tháng 10)

__________________________________ 

BẤT CHẤP LỆNH CẤM, NHIỀU TÀI XẾ VẪN LIỀU 
MÌNH QUA QUỐC LỘ 28B BỊ SẠT LỞ 

ặc dù Ban An toàn Giao thông 
tỉnh Bình Thuận đã đặt biển báo 
cấm các loại phương tiện không 

lưu thông qua Quốc lộ 28B để khắc phục 
sự cố sạt lở, nhưng nhiều tài xế vẫn liều 
mình cho xe máy, ô tô và cả xe tải len vào 
sườn núi, băng qua đoạn sụp lún gây 
nguy hiểm đến tính mạng... 

 

Quốc lộ 28B sụp lún nghiêm trọng 

Trưa 17-10, có mặt tại vị trí sạt lở 
nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 28B đoạn 
qua xã Phan Sơn (huyện Bắc Bình, tỉnh 
Bình Thuận), nhiều người không khỏi lo 
lắng trước việc nhiều tài xế điều khiển các 
loại xe vẫn liều mình băng qua đoạn 
đường bị sụp lún.  

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, 
khu vực bị sạt lở nói trên hiện rất nghiêm 
trọng. Cụ thể, chiều dài đoạn đường bị sạt 
lở khoảng 50m, rộng 5m, sâu 1,5m. Phần 
đường còn lại chỉ đủ một xe máy lưu 
thông qua nhưng rất nguy hiểm.  

Trước tình hình này, để đảm bảo an 
toàn cho người dân và phục vụ công tác 
khắc phục sự cố, Ban An toàn Giao thông 
tỉnh Bình Thuận đã có lệnh cấm tất cả các 
phương tiện không được lưu thông trên 
Quốc lộ 28B từ tỉnh Bình Thuận đi Lâm 
Đồng và ngược lại. 

 

Biển cấm 2 chiều trên Quốc lộ 28B được treo 
từ khi xảy ra sự cố sụp lún đường 

Tuy nhiên, nhiều tài xế các loại xe đã 
phớt lờ lệnh cấm trên, vẫn liều mình cho 

M 
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xe máy, xe ô tô và cả xe tải len vào sườn 
núi, băng qua đoạn sụp lún gây nguy hiểm 
đến tính mạng; đồng thời khiến công tác 
khắc phục sự cố của ngành chức năng 
gặp rất nhiều khó khăn. 

 

Nhiều người vẫn liều mình cho xe đi qua rất 
nguy hiểm và gây cản trở quá trình tu sửa 
đường 

 

Nhiều người phớt lờ lệnh cấm vẫn đi qua con 
đường này 

Theo ông Nguyễn Phi Hùng, đại diện 
Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ thuộc Sở 

GT-VT tỉnh Bình Thuận, hiện đơn vị đang 
huy động nhân lực và máy móc để khẩn 
trương khắc phục sự cố trên. Tuy nhiên, 
thời tiết hiện tại đang rất bất lợi nên công 
tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. 

Như đã thông tin, ngày 15-10, trên 
Quốc lộ 28B, đoạn qua xã Phan Sơn 
(huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) đã xảy 
ra tình trạng sạt lở và sụp lún nghiêm 
trọng khiến tuyến giao thông từ tỉnh Bình 
Thuận đi tỉnh Lâm Đồng và ngược lại bị 
chia cắt. 

Ngoài ra, tuyến Quốc lộ 28B còn bị 
sạt lở đất đá tại 5 điểm khác, gây ách tắc 
giao thông trên tuyến đường này. Trước 
tình hình này, Ban An toàn Giao thông 
tỉnh Bình Thuận đã cấm tuyệt đối các 
phương tiện lưu thông từ Bình Thuận lên 
Lâm Đồng và ngược lại. Tuy nhiên, do 
thời tiết khá bất lợi nên có thể phải mất từ 
7 đến 10 ngày sự cố mới có thể khắc 
phục xong. 

Nguyễn Tiến // 
http://www.sggp.org.vn.- 2017  

(ngày 17 tháng 10) 

Cùng đưa tin: Việt Quốc // 
http://vov.vn.- 2017 (ngày 17 tháng 10) 

__________________________________ 

BẮT BUỘC CÁC TRẠI NUÔI HEO PHẢI CÓ 
CÔNG TRÌNH BVMT 

gày 31/10, UBND tỉnh Bình Thuận 
đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 
các địa phương trong tỉnh nghe 

báo cáo công tác bảo vệ môi trường của 
các cơ sở chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh. 

Ông Đỗ Văn Thái - Phó Giám đốc 
Sở TN&MT  Bình Thuận cho biết, hiện nay 
trên địa bàn tỉnh có 49 trang trại chăn nuôi 
heo thuộc thẩm quyền quản lý hồ sơ môi 
trường của tỉnh, trong đó có 25 trang trại 
hoạt động chính thức. Thực hiện công tác 
bảo vệ môi trường, 25 trang trại hoạt động 

chính thức đã báo cáo kết quả quan trắc 
môi trường định kỳ và thực hiện kê khai 
phí, nộp phí bảo vệ môi trường đối với 
nước thải công nghiệp. Có 19/25 trang trại 
đi vào hoạt động chính thức đã được cấp 
Giấy xác nhận hoàn thành các công trình 
bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận 
hành của dự án. Hàng năm, Sở TN&MT 
đã chủ động phối hợp với các sở, ngành 
và địa phương liên quan tổ chức triển khai 
kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất. 
Qua đó, đã kịp thời phát hiện và xử lý 

N 
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nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định 
pháp luật. 

 

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến 

Trong đó, các trang trai chăn nuôi 
tập trung trên 90%  tại  huyện Hàm Tân : 
28 trang trại đang hoạt động,  tổng đàn là 
61.141 con.  Hoạt động chăn nuôi heo của 
một số trang trại trên địa bàn huyện 
thường xuyên gây ô nhiễm môi trường, 
đặc biệt gây ô nhiễm nguồn nước cấp 
sinh hoạt làm người dân liên tục phản 
ánh. 

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến, ông 
Phạm Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận đánh giá, việc xử lý vi phạm 
trong lĩnh vực môi trường đối với các 
trang trại chăn nuôi heo còn chưa nghiêm, 
chưa đủ sức răn đe; có lúc, có nơi còn 
buông lỏng, đùn đẩy trách nhiệm. Các địa 
phương chưa chủ động theo dõi, giám sát 
các hành vi vi phạm để ngăn chặn, xử lý 
kịp thời…Trong thời gian tới, các sở, 
ngành và địa phương tăng cường kiểm 
tra, yêu cầu tất cả các trang trại đã đi vào 
hoạt động phải thực hiện đầy đủ các trình 
tự thủ tục về môi trường; kiên quyết xử lý 
nghiêm các hành vi vi phạm theo quy 
định. Đối với các dự án cấp mới phải yêu 
cầu đánh giá tác động môi trường trước 
khi xem xét chủ trương dự án. 

 Linh Nga // 
http://baotainguyenmoitruong.vn.- 2017 

(ngày 31 tháng 10) 

__________________________________ 

CẦN XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG SAU KHI NƯỚC RÚT 

hó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, 
Nguyễn Đức Hòa vừa chỉ đạo Sở 
Nông nghiệp & Phát triển Nông 

thôn phối hợp huyện Hàm Thuận Nam 
khẩn trương kiểm tra, tổng hợp thiệt hại 
cụ thể trong đợt mưa lũ trên địa bàn 
huyện Hàm Thuận Nam vừa qua để sớm 
hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 
02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của 
Chính phủ. 

 

Người dân Hàm Thuận Nam khắc phục sau lũ 

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu UBND 
huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận 
hướng dẫn người dân khơi thông dòng 
chảy, tiêu thoát nước chống úng, chăm 
sóc diện tích ao nuôi, cây trồng, đặc biệt 
là cây thanh long sau khi nước rút để hạn 
chế thiệt hại. 

Trong 2 ngày 23-24/10 vừa qua, trên 
địa bàn huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình 
Thuận) đã xảy ra mưa to trên diện rộng, 
nước từ thượng nguồn các nhánh sông, 
suối đổ về sông Cà Ty gây lũ cục bộ làm 
gần 50 căn nhà bị ngập, lũ cuốn trôi hoàn 
toàn 1 nhà tạm; 49 căn nhà bị ngập từ 1,0 
– 1,5m. Về nông nghiệp, tổng diện tích 
thanh long bị ngập gần 500 ha; trên 1,5 ha 
lúa bị cuốn trôi, ngập úng. Về chăn nuôi, 
lũ cuốn trôi 200 con gà, vịt; làm chết 2 con 
bò; cuốn trôi khoảng 7.000 bóng đèn 
compact dùng để chong đèn thanh long. 
Ước tính thiệt hại trên 15 tỷ đồng.  

P 
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UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức trực ban, 
theo dõi tình hình thời tiết để chủ động 
thông tin cho người dân biết diễn biến, 
tình hình mưa, lũ để chỉ đạo phòng ngừa, 
ứng phó hiệu quả. Sẵn sàng lực lượng, 
phương tiện để di dời các hộ dân vùng 
trũng, bị ngập lên khu vực cao hơn. Xử lý 
môi trường sau khi nước rút, tránh dịch 
bệnh xảy ra cho người và gia súc trong 

khu vực. Yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng 
chống thiên tai &TKCN tỉnh thường xuyên 
theo dõi thông tin thời tiết để có thông báo 
kịp thời diễn biến lũ trên địa bàn tỉnh để 
chính quyền, người dân chủ động phương 
án phòng, tránh, giảm tối đa thiệt hại. 

H.Thu // http://moitruong.net.vn.- 2017 
(ngày 29 tháng 10) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN CHỈ ĐẠO XỬ LÝ TÌNH TRẠNG THÁCH 
THỨC CHÍNH QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

TRÁI PHÉP  

ình trạng khai thác, vận chuyển, 
tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản vật liệu 
xây dựng thông thường trái phép 

trên địa bàn huyện Hàm Tân, Bình Thuận 
diễn ra ngày càng phức tạp; có hiện 
tượng công khai khai thác, thách thức 
chính quyền, xem thường pháp luật.  

UBND tỉnh Bình Thuận cho biết đã 
có công văn chỉ đạo về việc xử lý tình 
trạng khai thác, vận chuyển, tàng trữ, tiêu 
thụ khoáng sản vật liệu xây dựng thông 
thường trái phép trên địa bàn huyện Hàm 
Tân.  

Theo công văn của UBND tỉnh Bình 
Thuận, thời gian qua, tình trạng khai thác, 
vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản 
vật liệu xây dựng thông thường trái phép 
trên địa bàn huyện Hàm Tân, nhất là trên 
địa bàn 3 xã Sơn Mỹ, Tân Thắng, Thắng 
Hải diễn ra ngày càng phức tạp; có hiện 
tượng công khai khai thác, thách thức 
chính quyền, xem thường pháp luật.  

Thủ đoạn nổi lên là sau khi khai thác 
khoáng sản trái phép, các đối tượng tổ 
chức vận chuyển đến các điểm tập kết 
trung gian núp bóng các điểm đăng ký 
kinh doanh vật liệu xây dựng và sử dụng 
hóa đơn chứng từ mua từ các nơi để mua 
bán khoáng sản khai thác trái phép. Thời 
gian khai thác, vận chuyển khoáng sản 
trái phép thường diễn ra vào ban đêm, 
các ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, 

kể cả ngày làm việc bình thường nếu 
không có lực lượng tuần tra kiểm soát.  

Trước tình hình này, UBND tỉnh yêu 
cầu UBND huyện Hàm Tân làm rõ trách 
nhiệm của cấp ủy, chính quyền xã, huyện 
trong việc để diễn ra tình trạng khai thác, 
vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản 
trái phép kéo dài vừa qua; đồng thời, làm 
rõ lý do trên địa bàn huyện đã có các Tổ 
kiểm tra liên ngành 2893 và 615 nhưng 
công tác kiểm tra, xử lý hành vi khai thác, 
vận chuyển, tàng trữ, mua bán khoáng 
sản trái phép vẫn còn khó khăn.  

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện 
Hàm Tân chỉ đạo các phòng, ban chức 
năng phối hợp với UBND cấp xã tăng 
cường công tác quản lý Nhà nước về 
khoáng sản ở địa phương; tăng cường 
thanh tra, kiểm tra việc khai thác khoáng 
sản vật liệu xây dựng thông thường...  

Nơi nào để xảy ra vi phạm kéo dài, 
gây bức xúc trong dư luận thì kiên quyết 
xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng 
đầu cấp ủy, chính quyền quản lý địa bàn. 
Trường hợp phát hiện cán bộ, đảng viên 
có hành vi “bảo kê”, móc nối, bao che, 
dung túng thì tùy tính chất, mức độ vi 
phạm phải xử lý nghiêm minh theo quy 
định của Đảng và quy định của pháp luật.  

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và 
Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND 
huyện Hàm Tân và lãnh đạo các Sở, 
ngành liên quan... họp bàn, đề xuất các 

T 
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giải pháp kiên quyết xử lý đồng bộ các đối 
tượng tổ chức khai thác, tàng trữ, vận 
chuyển, tiêu thụ khoáng sản vật liệu xây 
dựng thông thường trái phép, nhất là các 
đối tượng cầm đầu, móc nối... để lập lại 
trật tự, ổn định tình hình, xử lý nghiêm, 
ngăn chặn có hiệu quả tình trạng khai 
thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông 
thường trái phép trên địa bàn 3 xã Sơn 
Mỹ, Tân Thắng, Thắng Hải, trên địa bàn 
huyện Hàm Tân và trên địa bàn toàn tỉnh.  

UBND tỉnh Bình Thuận cũng giao 
Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải chỉ 
đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh 
sát môi trường, Thanh tra giao thông phối 
hợp với các địa phương tham gia tuần tra, 
xử lý kiên quyết các khu vực trọng điểm 
trên địa bàn tỉnh, nhất là các xã giáp ranh 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai. 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 
về tuần tra, kiểm soát giao thông, nhất là 
trên tuyến Quốc lộ 55, Quốc lộ 1A nếu 
phát hiện các phương tiện cơ giới vận 
chuyển khoáng sản (cát, đất) thì phối hợp 
với địa phương để kiểm tra xử lý về nguồn 
gốc khoáng sản (hóa đơn chứng từ) theo 
quy định.  

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Công 
an huyện Hàm Tân tăng cường lực lượng 
tuần tra, phát hiện, xử lý nghiêm các tổ 
chức, đối tượng cầm đầu, móc nối khai 
thác, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ 
khoáng sản trái phép gây mất an ninh trật 
tự, an toàn xã hội, gây bức xúc tại địa 
phương. 

Nguyễn Thanh // 
https://baotintuc.vn.- 2017  

(ngày 27 tháng 10) 

__________________________________ 

DÙNG HỢP ĐỒNG BT ĐỂ XÂY CẦU VĂN THÁNH NỐI 
PHƯỜNG PHÚ TÀI VÀ PHƯỜNG ĐỨC LONG  

BND Bình Thuận đã duyệt Đề 
xuất dự án cầu Văn Thánh, thành 
phố Phan Thiết theo loại hợp 

đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) với 
tổng vốn đầu tư gần 220 tỷ đồng.  

 

Vị trí cầu Văn Thánh, thành phố Phan Thiết  

Theo đó, dự án cầu Văn Thánh có 
chiều dài khoảng 482 m, với tổng vốn 
đầu tư là 219.653 triệu đồng. Phần cầu 

gồm 5 nhịp dầm bê tông cốt thép dự 
ứng lực 5 x 30 m, chiều dài cầu 150 m, 
khổ cầu rộng 19 m (4 x 3,75 m + 2 x 
1,75 m + 2 x 0,25 m). Kết cấu mố, trụ 
bằng bê tông cốt thép. Phần đường dẫn 
có tổng chiều dài khoảng 332 m. 

Tổng diện tích đất để xây cầu và 
đường dẫn là khoảng 1,3 ha. 

Điểm đầu của dự án là nút giao 
ngã 3 giữa đường Trần Quý Cáp với 
đường Trần Hưng Đạo, điểm cuối là nút 
giao thông trên đường Nguyễn Văn Linh 
khu dân cư Văn Thánh. 

Nhà đầu tư lập đề xuất dự án là 
Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất 
Quản Trung. 

Do được thực hiện theo hình thức 
BT nên nhà đầu tư sẽ tự huy động các 
nguồn vốn hợp đồng để thực hiện hoàn 
thành dự án đảm bảo đúng tiến độ, chất 
lượng theo cam kết. 

U 

https://cafeland.vn/tin-tuc/binh-thuan-dung-hop-dong-bt-de-xay-cau-van-thanh-noi-phuong-phu-tai-va-phuong-duc-long-69319.html
https://cafeland.vn/tin-tuc/binh-thuan-dung-hop-dong-bt-de-xay-cau-van-thanh-noi-phuong-phu-tai-va-phuong-duc-long-69319.html
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Sau khi hoàn thành dự án, nhà đầu 
tư sẽ được thanh toán 30 ha đất nằm 
trong quỹ đất của Dự án Mở rộng khu 
dân cư Bắc Xuân An, thành phố Phan 
Thiết và huyện Hàm Thuận Bắc. 

Quỹ đất thanh toán cho Nhà đầu tư 
được áp dụng hình thức giao đất có thu 
Tiền sử dụng đất đối với phần diện tích 
đất ở và cho thuê đất thu tiền thuê đất 
một lần cho cả thời gian thuê đối với 
phần diện tích đất dịch vụ thương mại 
theo quy định. 

UBND Bình Thuận giao Sở Tài 
nguyên và Môi trường phối hợp với Sở 
Tài chính, Sở Giao thông vận tải căn cứ 
theo quy định của luật đất đai và các quy 
định có liên quan để xác định giá trị quỹ 
đất (Tiền sử dụng đất của dự án Mở 
rộng Khu dân cư Bắc Xuân An) thanh 
toán cho nhà đầu tư dự án Cầu Văn 
Thánh theo loại hợp đồng Xây dựng - 
Chuyển giao (BT). 

N.Đăng // https://cafeland.vn.- 2017 
(ngày 18 tháng 10) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN CƠ SỞ NUÔI TÔM PHẢI KÝ CAM KẾT 
KHÔNG ĐƯA TẠP CHẤT VÀO TÔM 

ề án kiểm soát ngăn chặn hành vi 
đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu 
và sản xuất, kinh doanh sản 

phẩm tôm có tạp chất trên địa bàn tỉnh 
Bình Thuận sắp được xúc tiến triển khai 
tại địa phương.  

Theo Kế hoạch của UBND tỉnh, 
mục tiêu đặt ra là đến hết năm 2017 cần 
thực hiện thống kê và lập danh sách 
100% cơ sở nuôi tôm, cơ sở thu mua 
tôm, sơ chế, chế biến tôm trên địa bàn 
Bình Thuận. Đồng thời triển khai đến tất 

cả cơ sở nuôi tôm ở những vùng nuôi 
tập trung (Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm 
Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân) 
ký cam kết không đưa tạp chất vào tôm 
trước khi tiêu thụ. Đối với các cơ sở thu 
mua, sơ chế, chế biến tôm hoạt động tại 
địa phương phải thực hiện ký cam kết 
không đưa tạp chất vào tôm cũng như 
không mua tôm có tạp chất…  

B.T / Nông thôn ngày nay.- 2017.- Số 
256 (ngày 26 tháng 10).- Tr. 10 

__________________________________ 

ĐƯỜNG XUỐNG CẤP GÂY NGUY HIỂM CHO DU 
KHÁCH KHI ĐẾN MŨI NÉ 

u khách quốc tế không khỏi ngán 
ngẫm khi nhìn thấy cảnh đường 
sá ở nơi mệnh danh là “thiên 

đường nghỉ dưỡng” Phan Thiết bị ngập 
nước. 

Con đường nằm giữa khu du lịch 
cao cấp sầm uất Hàm Tiến – Mũi Né 
(Phan Thiết) hiện nay đang bị xuống cấp 
nặng và ngập nước dài ngày sau mưa, 

ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại của 
người dân và du khách 

Những ngày qua, nhiều đoạn trên 
tuyến đường du lịch Hàm Tiến – Mũi Né 
(Phan Thiết) bị ngập sâu. Người đi bộ và 
xe gắn máy phải leo lên lề đường. Ô tô 
đi qua bắn nước bẩn lên tung tóe. Để 
tránh tai nạn cho du khách, người dân 
phải lấy lá cây phủ lên cọc để báo hiệu. 

Đ 

D 
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“Hễ mưa xuống là ngập tràn. 
Người ta té nhiều lắm. Lúc trước có cái 
cống, giờ người ta bít cái cống rồi. Giờ 
chúng tôi cũng yêu cầu làm sao có cái 
cống thoát nước, đường du lịch mà như 
thế này người ta phàn nàn ghê lắm”, bà 
Mai Thị Phương, chủ quán ăn đầu 
đường Nguyễn Đình Chiểu, nơi bị ngập 
sâu cho biết. 

 

Nước ngập sâu ở đầu đường Nguyễn Đình 
Chiểu (phường Hàm Tiến) hướng từ trung 
tâm Phan Thiết ra Mũi Né. 

 

Du khách không khỏi ngán ngẫm khi đường 
phố ở khu rersort ngập đầy nước. 

Theo quan sát của phóng viên Đài 
Tiếng nói Việt Nam, từ khu vực nhà 
hàng Cây Bàng ra bờ đê Mũi Né có gần 
chục điểm bị ngập và đọng nước. Trước 
các resort cao cấp như : Palmira, 
Mia...nước ngập cả lối vào. 

Du khách quốc tế đi qua đây không 
khỏi ngán ngẫm khi nhìn thấy cảnh 
đường sá ở nơi mệnh danh là “thiên 
đường nghỉ dưỡng” bị ngập nước. 

 Không những vậy, nhiều đoạn trên 
tuyến du lịch này đã bị xuống xấp trầm 
trọng. Mặt đường bong tróc, loang lổ, để 

lại nhiều ổ gà rất to trên đường. Đó là 
những cái bẫy nguy hiểm đối với du 
khách mới đến. Thường vào ban đêm, 
hành khách nước ngoài thuê xe máy đi 
dạo phố, do không quen đường, sụp ổ 
gà, té ngã. Gần đây nhất là hai nữ du 
khách Nga bị té văng hơn 10 mét trước 
khu vực khách sạn Thắng Lợi. 

 

Nhiều đoạn trên tuyến đường Nguyễn Đình 
Chiểu bị xuống nặng. Người dân địa phương 
cho biết nhiều du khách nước ngoài bị tai 
nạn xe máy ở đoạn này vào ban đêm. 

“Buổi tối, con đường có ổ gà to như 
vầy, mấy người du khách Tây đi du lịch 
họ cứ nghĩ là đường đẹp, nên họ chạy 
bình thường. Bị sụp ổ gà xuống, họ té 
có khi văng tới mười mấy mét. Người và 
tay chân đầy máu me, chuyển đi cấp 
cứu luôn”, ông Bùi Anh Thức, người dân 
khu phố 1, phường Hàm Tiến từng 
chứng kiến nhiều vụ tai nạn ở đây cho 
biết. 

Tháng 10 là thời điểm Mũi Né bắt 
đầu mùa khách quốc tế. Du khách từ 
nhiều quốc gia sẽ đến đây tham quan, 
nghỉ dưỡng. Do vậy, nếu không có biện 
pháp sửa chữa kịp thời, con đường 
giăng đầy ổ gà sẽ gây nguy hiểm đối với 
tính mạng của du khách khi tham gia 
giao thông./. 

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2017 
(ngày 15 tháng 10) 
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HUY ĐỘNG LỰC LƯỢNG XỬ LÝ CÁC ĐIỂM NÓNG 
PHÁ RỪNG 

à địa bàn giáp ranh của hai tỉnh Lâm 
Đồng và Bình Thuận, tình trạng  phá 
rừng tại khu vực giáp ranh giữa huyện 

Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận với huyện Đức 
Trọng, Di Linh, tỉnh Lâm Đồng vẫn xảy ra 
phức tạp. Để không xảy ra tình trạng trên, 
huyện Bắc Bình đã huy động lực lượng xử 
lý các điểm nóng phá rừng. 

 

Bình Thuận huy động lực lượng xử lý các điểm 
nóng phá rừng (ảnh báo Bình Thuận) 

Theo thông tin trên báo Bình Thuận, 
hiện nay có một số điểm nóng phá rừng mới 
xuất hiện là khu vực rừng giáp ranh của 2 
xã Phan Tiến, Sông Lũy của huyện Bắc 
Bình, người dân thường xuyên  lén lút vào 
rừng khai thác gỗ săng đá về bán cho các 
cơ sở làm đũa.  

Ngoài ra, các hộ dân từ Phan Thanh, 
Phan Hòa lên định cư tại khu vực Dốc Đá, 
xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình vẫn cố tình 
chặt hạ cây rừng hầm than và khu vực xung 
quanh khu tái định cư Phan Sơn – Phan 
Lâm có một số đối tượng người dân tộc đã 
sử dụng xe máy độ chế để vận chuyển lâm 
sản trái phép. Số đầu nậu tại các xã Phan 
Tiến, Sông Lũy, Lương Sơn, Phan Sơn đã 
móc nối với các đối tượng phá rừng, thu 
gom, vận chuyển lâm sản trái phép bằng ô 
tô tải đi các nơi tiêu thụ. 

Để triệt phá các điểm nóng phá rừng, 
Ban quản lý RPH Sông Lũy, Bắc Bình đã 
chỉ đạo các trạm QLBVR, tổ cơ động, tổ 
chốt bảo vệ rừng thường xuyên tuần tra, 
kiểm soát khu vực rừng giáp ranh với các 
đơn vị bạn và phối hợp với lực lượng kiểm 

lâm địa bàn, dân quân tự vệ các xã tổ chức 
truy quét bọn lâm tặc tại các điểm nóng phá 
rừng. Lãnh đạo đơn vị thường xuyên kiểm 
tra, giám sát tình hình hoạt động của các 
trạm, tổ chốt bảo vệ rừng để chấn chỉnh, 
nhắc nhở kịp thời những sai phạm. Củng 
cố, tăng cường lực lượng cho 5 trạm 
QLBVR, 1 tổ cơ động chống phá rừng và 6 
tổ chốt bảo vệ rừng có sự tham gia của các 
hộ nhận khoán bảo vệ rừng tại các vị trí 
xung yếu.  

Từ đầu năm 2017, các ngành chức 
năng tỉnh Bình Thuận đã đầu tư xây dựng 
Trạm BVR liên huyện số 2 tại khu vực Đỉnh 
Xanh, được Đội Kiểm lâm cơ động tỉnh tăng 
cường thêm 3 người, nâng tổng số lên 9 
người, có vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ 
để thường xuyên tuần tra, truy quét các đối 
tượng phá rừng ở vùng rừng giáp ranh với 
tỉnh Lâm Đồng, nhưng vẫn chưa có quyết 
định thành lập trạm và quy chế hoạt động 
để phối hợp hoạt động với các đơn vị bạn. 

Được biết trong quá trình kiểm tra, 
truy quét, Ban quản lý RPH Sông Lũy đã 
phát hiện, lập hồ sơ chuyển lên Hạt Kiểm 
lâm huyện xử lý 35 vụ vi phạm lâm luật, tịch 
thu 65,5m3 gỗ các loại, 22 xe máy độ chế, 3 
xe ngựa, 2 xe bò kéo và phá hủy 54 lò than 
trái phép trong rừng.  

Ngoài ra, đơn vị chức năng huyện Bắc 
Bình còn phát hiện, bắt quả tang Nguyễn 
Văn Dũng, tạm trú tại xã Đà Loan, Đức 
Trọng (Lâm Đồng) sử dụng cưa máy đốn hạ 
5 cây bằng lăng, gây thiệt hại 16,22m3 gỗ, 
nên Công an huyện Bắc Bình đã trưng cầu 
giám định, ra quyết định khởi tố hình sự đối 
với Nguyễn Văn Dũng. Lực lượng bảo vệ 
rừng còn phát hiện, bắt quả tang một số đối 
tượng đang bốc gỗ đưa lên xe ô tô tải của 
Hồ Trọng Đãi (cư ngụ xã Sông Lũy) tại khu 
vực gần hồ thủy điện Bắc Bình, nhưng 
chúng đã tụ tập đông người chửi bới, hù 
dọa, ngăn cản và lăn gỗ xuống đường rồi lái 
xe ô tô tẩu thoát. 

An Nhiên // http://moitruong.net.vn.- 2017  
(ngày 15 tháng 10) 

L 
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HUYỆN TÁNH LINH XỬ LÝ 41 VỤ VI PHẠM TRÊN 
LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN Ở GIA AN 

heo thông tin trên báo Bình Thuận, 
huyện Tánh Linh đã tiến hành kiểm 
tra và xử lý 41 vụ vi phạm khai thác 

khoáng sản tại xã Gia An, xử phạt 69 triệu 
đồng. 

 

Bình Thuận: Huyện Tánh  Linh xử lý 41 vụ vi 
phạm trên lĩnh vực khoáng sản ở Gia An (ảnh 
báo Bình Thuận) 

Được biết, Gia An là địa phương 
“nóng” về khai thác khoáng sản trái phép 
nên UBND xã Gia An, huyện Tánh Linh đã 
tăng cường phối hợp cùng với các đơn vị 
chức năng kiểm tra, xử lý nhằm ngăn 
chặn, xử lý tình trạng khai thác, vận 
chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

Tính đến ngày 12/10/2017, UBND xã 
Gia An đã phối hợp với các đơn vị chức 
năng tổ chức 65 lượt kiểm tra hoạt động 
khoáng sản, qua kiểm tra phát hiện 41 vụ 
khai thác, vận chuyển khoáng sản trái 
phép trên địa bàn. Cụ thể, UBND xã Gia 
An phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành 
huyện Tánh Linh kiểm tra, bắt 15 vụ khai 

thác khoáng sản cát xây dựng, xử phạt 69 
triệu đồng.  

Bên cạnh đó, UBND xã Gia An còn 
chủ động thực hiện hơn 50 lượt kiểm tra, 
ra quyết định xử phạt 29 trường hợp vi 
phạm với số tiền 63 triệu đồng, tịch thu 
hơn 100m3 cát xây dựng, tạm giữ một số 
máy bơm, vật dụng hút cát trái phép. Khu 
vực hồ Biển Lạc là nơi thường xuyên xảy 
ra hoạt động khai thác khoáng sản cát xây 
dựng trái phép nằm trên địa bàn xã Gia 
An, huyện Tánh Linh. 

Ngoài ra theo thống kê trong 9 tháng 
năm 2017, các ngành chức năng huyện 
Tánh Linh đã phát hiện, xử lý 88 trường 
hợp khai thác khoáng sản trái phép, với 
tổng số tiền phạt 314,4 triệu đồng và tịch 
thu 18 máy bơm hút cát. Trong đó Đoàn 
kiểm tra liên ngành huyện đã kiểm tra, 
phát hiện, lập hồ sơ, tham mưu UBND 
huyện Tánh Linh ra quyết định xử phạt 
23/27 trường hợp, với số tiền 152 triệu 
đồng; Công an huyện phát hiện, xử phạt 7 
trường hợp, với số tiền 19 triệu đồng; các 
xã, thị trấn, phát hiện, xử lý 52 trường 
hợp, với số tiền 108,4 triệu đồng, Đoàn 
kiểm tra liên ngành tỉnh phát hiện, xử phạt 
2 trường hợp, với số tiền 35 triệu đồng. 

An Nhiên // 
http://moitruong.net.vn.- 2017  

(ngày 21 tháng 10) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN KHẨN TRƯƠNG TÌM KIẾM THUYỀN 
VIÊN MẤT TÍCH  

hiều 26/10, UBND tỉnh Bình Thuận 
đã có công văn hỏa tốc về việc hỗ 
trợ tìm kiếm một thuyền viên của 

tàu cá BTh 99717 của huyện Phú Quý, 
tỉnh Bình Thuận bị rơi xuống biển mất tích.  

Trước đó, vào khoảng 13 giờ 30 
phút ngày 24/10, tàu cá BTh 99717 của 

huyện Phú Quý đang đánh bắt trên biển 
thì có một thuyền viên là Nguyễn Văn 
Hưng, sinh năm 1993 bị rơi xuống biển, 
mất tích tại khu vực có tọa độ 09’38” N- 
108’04” E, cách Đông Nam mũi Vũng Tàu 
khoảng 83 hải lý.  

T 

C 
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Sau khi xảy ra tai nạn,  có 2 tàu tham 
gia tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa tìm 
thấy. 

Nhằm hỗ trợ tìm kiếm thuyền viên bị 
nạn, mất tích trên biển, Chủ tịch UBND 
tỉnh Bình Thuận yêu cầu thủ trưởng các 
sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch 
UBND huyện Phú Quý khẩn trương triển 
khai các biện pháp hỗ trợ.  

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu 
cầu Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ 
đạo cho các Đồn biên phòng trong tỉnh 
thông báo rộng rãi cho các tàu thuyền 
hiện đang hoạt động trên biển gần khu 
vực tọa độ tàu cá BTh 99717 có lao động 
bị rơi xuống biển để hỗ trợ, tham gia tìm 
kiếm.  

Đài thông tin duyên hải Phan Thiết 
phát quảng bá trên tần số trực canh thông 
tin cho tàu thuyền đang hoạt động trên 
biển, gần khu vực thuyền viên mất tích để 
hỗ trợ, cứu vớt nếu phát hiện.  

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh yêu 
cầu huyện Phú Quý đề nghị các tàu cá 
của địa phương, các tổ đoàn kết trên biển 
phối hợp cùng tàu BTh 99717 để tìm kiếm 
thuyền viên mất tích. 

Hồng Hiếu // http://baotintuc.vn.- 2017 
(ngày 26 tháng 10) 

Cùng đưa tin: H.Thu // 
http://moitruong.net.vn.- 2017  

(ngày 27 tháng 10) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN RA CÔNG VĂN HOẢ TỐC VỀ ĐẢM BẢO 
AN TOÀN KHI HỒ THỦY ĐIỆN XẢ LŨ  

y ban nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa 
có công văn hỏa tốc gửi các cơ 
quan, đơn vị trong tỉnh về việc triển 

khai công tác phòng tránh khi xả nước 
qua đập tràn hồ Hàm Thuận (huyện Hàm 
Thuận Bắc). 

 

Đập chính và hồ chứa nước nhà máy thủy điện 
Hàm Thuận. Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN   

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND 
các huyện Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh và 
Đức Linh khẩn trương thông báo cho 
người dân trong khu vực biết kế hoạch 
chuẩn bị xả điều tiết qua đập tràn hồ Hàm 
Thuận để người dân chủ động phòng 
tránh theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo 

đảm an toàn về tính mạng và tài sản; có 
phương án tận thu nông sản, bảo vệ sản 
xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản 
dọc ven sông La Ngà.  

Các ngành chức năng kiểm tra, rà 
soát phương án, kế hoạch di dời dân cư ở 
những vùng trũng, ngập lụt dọc ven sông 
La Ngà để có kế hoạch di dời tối ưu; 
chuẩn bị sẵn sàng phương tiện và lực 
lượng để triển khai ứng phó, phòng, 
chống ngập lụt tại địa phương.  

Các địa phương có liên quan tổ chức 
trực ban chặt chẽ theo quy định theo dõi 
tình hình, thu nhận thông tin về mưa, thời 
điểm xả điều tiết qua đập tràn hồ... nhằm 
chủ động trong công tác ứng phó, phòng 
tránh, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể 
xảy ra. 

Đối với UBND huyện Hàm Thuận 
Bắc, UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo cần 
đặc biệt lưu ý và triển khai phương án di 
dời các hộ dân đang sinh sống (tại thôn 
La Dày, Đa Kim xã Đa Mi) dọc ven sông, 
làm nhà trái phép, sản xuất nông nghiệp; 
làm cầu tạm bắc ngang sông khu vực 

Ủ 
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phía sau cửa tràn để bảo đảm an toàn về 
tính mạng và tài sản; triển khai cắm biển 
cảnh báo khuyến cáo người dân dọc ven 
sông La Ngà không đi lại qua sông, ngầm, 
tràn, canh tác nông nghiệp, nuôi trồng 
thủy sản vật nuôi trong vùng bị ảnh hưởng 
ngập lụt khi xả điều tiết tràn hồ Hàm 
Thuận. 

UBND tỉnh cũng đề nghị Công ty cổ 
phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - 
Đa Mi cập nhật và thông tin kịp thời mực 
nước hồ, lưu lượng lũ đến, thời gian tiến 
hành xả lũ, lưu lượng xả qua tràn cụ thể; 
đồng thời mở còi hú thông báo xả theo 

quy chế phối hợp để thuận tiện cho chính 
quyền địa phương, nhân dân trong khu 
vực ứng phó và phòng tránh kịp thời.  

Theo kế hoạch, dự kiến xả điều tiết 
qua đập tràn hồ Hàm Thuận của Công ty 
cổ phần thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận 
– Đa Mi, thời gian xả từ 9 giờ 00 phút 
ngày 26/ 10/2017, lưu lượng xả từ 25-
50m3/s và có thể điều chỉnh tăng tùy theo 
tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn, lưu 
lượng nước về hồ chứa. 

Nguyễn Thanh // 
http://baotintuc.vn.- 2017  

(ngày 21 tháng 10) 
__________________________________ 

BÌNH THUẬN MẠNH TAY VỚI CÁC DỰ ÁN DU 
LỊCH Ì ẠCH 

BND tỉnh Bình Thuận vừa có văn 
bản giao các cơ quan chức năng 
thực hiện các thủ tục chấm dứt 

hoạt động đối với dự án khu du lịch Thùy 
Dương Đông ở phường Mũi Né, TP Phan 
Thiết vì triển khai quá chậm, vi phạm cam 
kết ban đầu. Đồng thời, giao thanh tra tỉnh 
phối hợp với TP Phan Thiết rà soát toàn 
bộ dự án KDL D&M tại phường Mũi Né để 
đề xuất tỉnh xử lý trước ngày 31 tháng 10. 

Ngoài 2 dự án trên, qua rà soát, cơ 
quan chức năng tỉnh Bình Thuận phát 
hiện ít nhất có 25 dự án du lịch ở các 
phường Mũi Né, Hàm Tiến, Phú Hài, TP. 

Phan Thiết triển khai quá chậm, tuy nhiên 
chưa đến mức thu hồi nên được UBND 
tỉnh này gia hạn đến cuối Quý I/2018. 

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bình 
Thuận, trong 6 tháng tới, chủ đầu tư các 
khu du lịch nói trên phải đẩy nhanh tiến độ 
đền bù, giải tỏa, hoàn chỉnh hồ sơ thuê 
đất, xin phép xây dựng… Sau thời gian 
này, nếu các chủ đầu tư chưa thực hiện 
xong mà không có lý do chính đáng, tỉnh 
sẽ xem xét giải lý theo hướng giảm diện 
tích hoặc thu hồi dự án. 

L. Trường / Người lao động.- 2017.- Số 
7706 (ngày 12 tháng 10).- Tr. 10

__________________________________ 

TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ RỪNG 

BND tỉnh Bình Thuận vừa có văn 
bản chỉ đạo các sở ngành chức 
năng, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố triển khai các biện pháp tăng 
cường công tác bảo vệ rừng trên địa 
bàn. 

Theo đó,  Chủ tịch UBND tỉnh 
Quảng Bình yêu cầu Thủ trưởng các 

Sở, ban, ngành, lãnh đạo các địa 
phương và cơ quan chức năng liên 
quan tổ chức quán triệt, thực hiện 
nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, 
Quyết định của Trung ương về công tác 
quản lý bảo vệ rừng; đặc biệt tập trung 
thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác quản lý, 
bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh. 

U 

U 
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Trong đó, theo chức năng nhiệm vụ 
được giao tập trung chú trọng thực hiện 
tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các 
quy định, chính sách của Nhà nước về 
quản lý, bảo vệ rừng và quản lý đất lâm 
nghiệp để nhân dân biết và thực hiện; 
phát hiện, xử lý kịp thời các vụ vi phạm 
pháp luật về đất đai. 

Thu hồi toàn bộ đất lâm nghiệp bị 
lấn chiếm trái pháp luật để trồng lại 
rừng; chấm dứt tình trạng mua, bán và 
“hợp thức hóa” quyền sử dụng đất do 
phá rừng trái pháp luật. 

 

Một góc rừng Tánh Linh - Bình Thuận 

Chỉ đạo kiểm tra, xác minh và xử lý 
kịp thời các vụ việc vi phạm Luật Bảo vệ 
và Phát triển rừng tại địa phương đã 
được phát hiện trong thời gian vừa qua; 
đồng thời, làm rõ trách nhiệm của tổ 
chức và các cá nhân có liên quan để xảy 
ra tình trạng vi phạm, đặc biệt là những 
cán bộ thiếu trách nhiệm, tiêu cực, bao 
che, tiếp tay các vi phạm trên. 

Chỉ đạo các lực lượng liên ngành 
(kiểm lâm, công an, quân đội) phối hợp 
chính quyền cơ sở, hỗ trợ chủ rừng 
kiểm tra, truy quét để phát hiện, ngăn 
chặn kịp thời hành vi lấn chiếm đất rừng, 
chặt phá, khai thác rừng trái pháp luật; 
mua bán lâm sản, động vật hoang dã, 
kiên quyết xoá các “điểm nóng” về phá 
rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật. 

Giao UBND các huyện, thị xã, 
thành phố chỉ đạo các đơn vị chủ rừng 

đóng trên địa bàn tăng cường các biện 
pháp kiểm tra, xử lý, ngăn chặn tình 
trạng phá rừng, lấn, chiếm đất lâm 
nghiệp trái phép; đồng thời, tổ chức rà 
soát, thống kê báo cáo thực trạng diện 
tích rừng tự nhiên bị phá trong thời gian 
qua (từ năm 2016 đến nay), trong đó 
nêu rõ bao nhiêu vụ đã xử lý và việc 
phối hợp với chính quyền địa phương, 
các ngành chức năng trong việc xử lý 
các vụ vi phạm đó như thế nào? Việc 
xác định và xử lý trách nhiệm để xảy ra 
tình trạng rừng tự nhiên bị phá trong thời 
gian vừa qua. 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn phối hợp với các Sở, ngành 
và địa phương liên quan tiến hành rà 
soát, đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, 
môi trường đối với 02 dự án cải tạo rừng 
tự nhiên nghèo kiệt đã triển khai thực 
hiện trên địa bàn tỉnh (của Công ty Lâm 
nghiệp Sông Dinh và Công ty Trách 
nhiệm hữu hạn Sơn Trang); 

Ngoài ra, nhằm đảm bảo duy trì và 
phát triển diện tích rừng tự nhiên hiện 
có, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ 
đạo các đơn vị chủ rừng ưu tiên áp dụng 
các biện pháp khoanh nuôi, phục hồi 
rừng. Địa phương, đơn vị nào để xảy ra 
tình trạng phá rừng; chuyển đổi mục 
đích sử dụng, giao, cho thuê rừng và đất 
lâm nghiệp trái quy định pháp luật; cháy 
rừng nghiêm trọng, kéo dài mà trong 
phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của 
mình không có biện pháp phòng ngừa, 
ngăn chặn và xử lý kịp thời, triệt để thì 
lãnh đạo địa phương, đơn vị đó phải 
kiểm điểm và bị xử lý trách nhiệm quản 
lý theo quy định pháp luật. 

Linh Nga // 
http://baotainguyenmoitruong.vn.- 2017 

(ngày 19 tháng 10) 

Cùng đưa tin: Bài và ảnh: Yến Nhi // 
http://baotainguyenmoitruong.vn.- 2017 

(ngày 21 tháng 10) 
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TIÊU HỦY 300 KG THỊT NHIỄM KHUẨN 

hông tin trên báo Bình Thuận, vừa 
qua Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi 
cục Quản lý thị trường) phối hợp 

đoàn liên ngành vệ sinh an toàn thực 
phẩm thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận vừa 
tiến hành tiêu hủy 300 kg thịt nhiễm 
khuẩn, xử phạt vi phạm trên 14 triệu đồng. 

 

Theo đó, Đội Quản lý thị trường số 2 
(Chi cục Quản lý thị trường) phối hợp 
đoàn liên ngành vệ sinh an toàn thực 
phẩm thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận  tiến 
hành kiểm tra hộ kinh doanh ở khu phố 2, 
phường Phước Hội, do bà Nguyễn Tường 
Lan Vi (SN 1974) làm chủ. 

Khi kiểm tra, đoàn liên ngành phát 
hiện lô hàng 300 kg sản phẩm tươi sống 

(gồm đuôi bò, tai bò…) có dấu hiệu đang 
phân hủy. Đoàn liên ngành tiến hành niêm 
phong, lập biên bản đồng thời lấy mẫu 
kiểm nghiệm lô hàng. Kết quả, bà Vi bị xử 
phạt hơn 14 triệu đồng về hành vi kinh 
doanh sản phẩm động vật tươi sống bị 
nhiễm khuẩn, đồng thời buộc tiêu hủy lô 
hàng vi phạm. 

Ngoài ra, liên quan đến vấn đề thực 
phẩm, ngày 23/10, Trạm cảnh sát giao 
thông Diễn Châu, tỉnh Nghệ An trong lúc 
tuần tra đã phát hiện và bắt giữ một vụ 
vận chuyển 180kg sản phẩm động vật 
không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ngày 21/10, 
tại km 335 Quốc lộ 1A thuộc xã Quảng 
Phong, huyện Quảng Xương, tổ tuần tra 
kiểm soát giao thông Trạm Cảnh sát giao 
thông Quảng Xương, Thanh Hóa lực 
lượng chức năng đã phát hiện 20 thùng 
xốp chứa khoảng 1 tấn tai lợn đang trong 
tình trạng ôi thiu, không có giấy tờ hợp lệ. 

Gia Hân // http://moitruong.net.vn.- 
2017 (ngày 25 tháng 10) 

__________________________________ 

CẢNH BÁO NGẬP LỤT KHI HỒ THỦY ĐIỆN HÀM 
THUẬN - ĐA MI XẢ LŨ 

heo dự kiến, Công ty cổ phần thủy 
điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi 
sẽ xả lũ với lưu lượng lớn từ 

25m3/s đến 50m3/s. Thời gian xả từ 9h 
ngày 26/10 tới. 

Trước tình hình này, Chủ tịch UBND 
tỉnh Bình Thuận yêu cầu các huyện Hàm 
Thuận Bắc, Tánh Linh và Đức Linh khẩn 
trương thông báo cho người dân trong 
khu vực biết kế hoạch chuẩn bị xả điều 
tiết qua đập tràn hồ Hàm Thuận để người 
dân chủ động phòng tránh theo phương 
châm “4 tại chỗ”, bảo đảm an toàn về tính 
mạng và tài sản. 

 

Hồ thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi chuẩn bị xả lũ 
xuống lưu vực sông La Ngà 

T 

T 
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Nhà máy thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi sẽ xả lũ 
vào 9h ngày 26/10 tới 

Các địa phương cần có phương án 
tận thu nông sản, bảo vệ sản xuất nông 
nghiệp và nuôi trồng thủy sản dọc ven 
sông La Ngà, có kế hoạch di dời tối ưu; 
chuẩn bị sẵn sàng phương tiện và lực 

lượng để triển khai ứng phó, phòng, 
chống ngập lụt. 

Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim - 
Hàm Thuận - Đa Mi cập nhật và thông tin 
kịp thời mực nước hồ, lưu lượng lũ đến, 
thời gian tiến hành xả lũ, lưu lượng xả qua 
tràn cụ thể; đồng thời mở còi hụ thông 
báo xả theo quy chế phối hợp để thuận 
tiện cho chính quyền địa phương, nhân 
dân trong khu vực ứng phó và phòng 
tránh kịp thời./.  

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2017 
(ngày 20 tháng 10) 

Cùng đưa tin: Hiền Phạm // 
http://giaoducthoidai.vn.- 2017  

(ngày 21 tháng 10) 

__________________________________ 

XỬ LÝ NGHIÊM CÁN BỘ "BẢO KÊ" KHAI THÁC 
CÁT LẬU 

hủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa 
có công văn yêu cầu làm rõ có hay 
không "bảo kê" khai thác cát lậu 

 

Tình trạng khai thác cát lậu còn diễn biến phức 
tạp ở Bình Thuận. 

Ngày 24/10, ông Nguyễn Ngọc Hai, 
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký 
công văn khẩn gởi Huyện ủy, UBND 
huyện Hàm Tân và Sở TN&MT Bình 
Thuận liên quan đến tình trạng khai thác 
cát lậu trên địa bàn huyện Hàm Tân. 

Theo nội dung công văn thời gian 
qua, tình trạng khai thác, vận chuyển, 

tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản vật liệu xây 
dựng thông thường trái phép trên địa bàn 
huyện Hàm Tân, nhất là trên địa bàn 3 xã: 
Sơn Mỹ, Tân Thắng, Thắng Hải. Xảy ra 
hiện tượng công khai khai thác, thách 
thức chính quyền, xem thường pháp luật. 

Thủ đoạn nổi lên là sau khi khai thác 
khoáng sản trái phép, các đối tượng tổ 
chức vận chuyển đến các điểm tập kết 
trung gian núp bóng các điểm đăng ký 
kinh doanh vật liệu xây dựng và sử dụng 
hóa đơn chứng từ mua từ các nơi để mua 
bán khoáng sản khai thác trái phép. Thời 
gian khai thác, vận chuyển khoáng sản 
trái phép thường diễn ra vào ban đêm, 
các ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật, ngày 
lễ… 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu 
cầu làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính 
quyền xã, huyện trong việc để diễn ra tình 
trạng khai thác, vận chuyển, tàng trữ, tiêu 
thụ khoáng sản trái phép kéo dài vừa qua; 
làm rõ có tình trạng bảo kê, buông lỏng 
quản lý không?. Đồng thời, làm rõ lý do 
trên địa bàn huyện đã có các Tổ kiểm tra 
liên ngành 2893 và 615 nhưng công tác 

C 
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kiểm tra, xử lý hành vi khai thác, vận 
chuyển, tàng trữ, mua bán khoáng sản trái 
phép vẫn còn khó khăn. Báo cáo Thường 
trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận trước 
ngày 30/11/2017. 

Xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, 
chính quyền cơ sở trong việc ngăn chặn 
tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. 
Nơi nào để xảy ra vi phạm kéo dài, gây 
bức xúc trong dư luận thì kiên quyết xử lý 
nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu 
cấp ủy, chính quyền quản lý địa bàn, Chủ 
tịch UBND cấp huyện phải kiểm điểm 
trách nhiệm trước UBND tỉnh. Trường 
hợp phát hiện cán bộ, đảng viên có hành 
vi “bảo kê”, móc nối, bao che, dung túng 
thì tùy tính chất, mức độ vi phạm phải xử 

lý nghiêm minh theo quy định của Đảng 
và quy định của pháp luật. 

UBND tỉnh cũng yêu cầu, Sở Tài 
nguyên và Môi trường tập trung rà soát, 
đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền khai thác 
khoáng sản năm 2017 để giải quyết cấp 
phép khai thác vật liệu xây dựng thông 
thường (cát, đất) đảm bảo nguồn cung 
ứng cho nhu cầu thị trường, góp phần hạn 
chế tình trạng khai thác khoáng sản trái 
phép... 

Châu Minh // 
http://www.baogiaothong.vn.- 2017 

(ngày 24 tháng 10) 

Cùng đưa tin: Phương Nam // 
http://plo.vn.- 2017 (ngày 24 tháng 10) 

__________________________________ 

CHÁY LỚN GẦN CHỢ PHAN THIẾT, NHIỀU NGƯỜI 
HOẢNG LOẠN 

ụ cháy xảy ra tại căn nhà 2 tầng 
chuyên kinh doanh hoa ngay trung 
tâm TP Phan Thiết (tỉnh Bình 

Thuận) khiến nhiều người, nhất là các tiểu 
thương chợ Phan Thiết hoảng loạn. 

 

Đám cháy khiến nhiều người hoảng loạn. 

Khoảng 16 giờ 30 ngày 13-10, tại 
căn nhà chuyên kinh doanh hoa tươi số 
42, đường Nguyễn Huệ, TP Phan Thiết 
(tỉnh Bình Thuận) đã xảy ra một vụ cháy 
lớn khiến nhiều người hoảng loạn. 

Theo thông tin ban đầu, vào thời 
điểm trên, một số người dân sống gần 
cửa hàng kinh doanh hoa tươi trên bất 
ngờ phát hiện có khói bốc ra từ tầng hai 

của căn nhà này nên nhanh chóng hô 
hoán để mọi người đến ứng cứu. 

 

Ngọn lửa phát ra từ tầng 2 của ngôi nhà. 

 

Sự việc khiến nhiều người dân và tiểu thương 
chợ Phan Thiết hoảng loạn. 

 

V 
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Tuy nhiên, do tầng 2 của căn nhà có 
chứa nhiều loại giấy nên dù chủ nhà và 
người dân ra sức ứng cứu nhưng cũng 
không thể dập tắt đám cháy. 

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh 
sát Phòng cháy chữa cháy TP Phan Thiết 
đã điều 2 xe chữa cháy đến hiện trường 
để dập đám cháy.  

Đến 17 giờ cùng ngày, đám cháy đã 
được dập tắt hoàn toàn. Rất may, sự việc 
không khiến ai bị thương vong, nhưng 
nhiều tài sản của căn nhà đã bị ngọn lửa 
thiêu rụi hoàn toàn. 

Ngoài ra, do vụ việc xảy ra ngay 
cạnh chợ Phan Thiết nên đã khiến người 
dân xung quanh và các tiểu thương khá 
hoảng loạn. 

Nguyên nhân của vụ việc đang được 
ngành chức năng điều tra, làm rõ. 

Nguyễn Tiến // 
http://www.sggp.org.vn.- 2017 

(ngày 13 tháng 10) 

Cùng đưa tin: Lê Long // 
http://congan.com.vn.- 2017  

(ngày 14 tháng 10) 

__________________________________ 

CÔNG TY KINH DOANH GIỐNG THỦY SẢN HUY THẮNG 
CÓ NHIỀU SAI PHẠM 

rong đợt thanh tra đột xuất mới đây 
cơ sở sản xuất, kinh doanh giống 
tôm nước lợ tại Bình Thuận, Đoàn 

thanh tra của Tổng cục Thủy sản (Bộ 
NN&PTNT) đã phát hiện cơ sở này mắc 
một loạt sai phạm mà vẫn vô tư bán tôm 
giống ra thị trường.  

 

Cơ sở sản xuất, kinh doanh giống tôm phải 
thực hiện đăng ký kiểm dịch tôm giống trước 
khi lưu thông ra thị trường. Ảnh: Nguyễn 
Thanh  

Cụ thể, DN mà Đoàn thanh tra tiến 
hành thanh tra đột xuất là ông ty TNHH 
Sản xuất và kinh doanh giống thuỷ sản 
Huy Thắng, có địa chỉ tại số 68, thôn Vĩnh 
Hưng, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, 
Bình Thuận. 

Tại thời kiểm thanh tra, Công ty có 
Giấy đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch 
và Đầu tư Bình Thuận cấp ngày 
18/3/2015. Tuy nhiên, đơn vị này không 
cung cấp được cho Đoàn các hồ sơ, tài 
liệu nào khác liên quan đến việc sản xuất, 
kinh doanh giống tôm nước lợ.  

Mặc dù công ty này đang sản xuất 
giống tôm thẻ chân trắng, nhưng chủ yếu 
là mua Nau của các cơ sở khác để ương 
thành tôm giống và cung cấp ra thị 
trường. Công ty có 3 trại (khu) sản xuất, 
mỗi trại có 16 bể ương nuôi ấu trùng; hiện 
có 10 bể ương, nuôi ấu trùng Nau và PL 
giai đoạn 3 - 4 (khoảng 3 triệu con).  

Đặc biệt, Công ty Huy Thắng không 
thực hiện việc ghi chép, lưu hồ sơ trong 
quá trình sản xuất, kinh doanh giống thuỷ 
sản theo quy định; không thực hiện công 
bố chất lượng tôm giống. Công ty cũng 
khai nhận, từ khi sản xuất (12/12/2016) 
đến nay, Công ty chưa thực hiện đăng ký 
kiểm dịch tôm giống trước khi lưu thông ra 
thị trường đối với bất kỳ một lô tôm giống 
nào. 

Đáng chú ý, khi kiểm tra kho vật tư 
của Công ty, Đoàn đã phát hiện có 5 nhãn 
mác tôm giống của các cơ sở khác nhau.  

T 
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Trước những vi phạm trên, Đoàn 
thanh tra kết luận: Công ty TNHH Sản 
xuất và kinh doanh giống thuỷ sản Huy 
Thắng không chấp hành các quy định về 
sản xuất giống thuỷ sản như: Không nằm 
trong vùng quy hoạch; không đảm bảo 
điều kiện sản xuất, kinh doanh giống; 
không ghi chép hồ sơ trong quá trình sản 
xuất, kinh doanh; không thực hiện công 
bố chất lượng giống; không thực hiện 
đăng ký kiểm dịch tôm giống. 

Ngoài ra, Công ty còn sử dụng nhiều 
nhãn hiệu của các cơ sở tôm giống khác 
nhau để cung cấp giống ra thị trường, làm 
ảnh hưởng đến uy tín của các cơ sở làm 
ăn chân chính. 

Công ty đã bị xử phạt vi phạm hành 
chính với số tiền 14 triệu đồng, bao gồm 
10 triệu đồng về hành vi không ghi chép 

hồ sơ trong quá trình sản xuất, kinh doanh 
giống thủy sản và 4 triệu đồng về hành vi 
không thực hiện công bố chất lượng tôm 
giống theo quy định.  

 
Ngoài ra, Đoàn thanh tra giao Vụ Nuôi 
trồng thuỷ sản phối hợp với Vụ Pháp chế 
Thanh tra tham mưu trình Bộ NN&PTNT 
có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Thuận để 
chấn chỉnh công tác quản lý tôm giống tại 
địa phương, xem xét tạm dừng sản xuất 
tôm giống đối với Công ty TNHH Sản xuất 
và kinh doanh giống thuỷ sản Huy Thắng. 

Thanh Nguyễn // 
http://www.baohaiquan.vn.- 2017  

(ngày 11 tháng 10) 

Cùng đưa tin: Văn Hùng // 
http://nongnghiep.vn.- 2017  

(ngày 11 tháng 10) 
__________________________________ 

CỨU 10 NGƯ DÂN TRÊN TÀU ĐÁNH CÁ BỊ HỎNG MÁY 
NGOÀI BIỂN 

àu cứu nạn SAR 413 đã lai dắt 
thành công tàu cá BTh 99987 TS 
cùng 10 ngư dân của tỉnh Bình 

Thuận vào bờ an toàn. 

Vào lúc 8h ngày 30/10, tàu cứu nạn 
hàng hải SAR 413 (Trung tâm phối hợp 
tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam) đã 
lai dắt thành công tàu cá BTh 99987 TS 
cùng 10 ngư dân của tỉnh Bình Thuận vào 
bờ an toàn, bàn giao cho cơ quan chức 
năng và đại diện chủ tàu. 

 

Tàu SAR 413 lai dắt tàu gặp nạn vào bờ. 

Trước đó, vào ngày 27/10, tàu cá 
BTh 99987 TS do bà Lê Thị Thu Vân, ngụ 
phường Phước Hội, thị xã La Gi, tỉnh Bình 
Thuận làm chủ tàu đang hoạt động khai 
thác trên khu vực Đông Bắc Côn Đảo, 
cách Vũng Tàu khoảng 81 hải lý về hướng 
Đông Nam bất ngờ bị hỏng máy chính, 
trên tàu có 10 thuyền viên. Tất cả thuyền 
viên trên tàu đã cố gắng khắc phục sự sự 
cố, nhưng vẫn không thực hiện được. Tàu 
BTh 99987 TS sau nhiều ngày hoạt động 
trên biển, lương thực và thực phẩm, nước 
uống trên tàu cạn kiệt, thuyền viên trên 
tàu mệt mỏi, hoảng loạn. Đến 21h15 ngày 
28/10, thuyền trưởng tàu BTh 99987 TS 
đã thông báo cứu nạn tới Trung tâm Phối 
hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam. 

Nhận được thông tin cứu nạn, Trung 
tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải 
Việt Nam đã điều động tàu chuyên dụng 
SAR 413 khẩn trương ra hiện trường thực 
hiện nhiệm vụ cứu nạn khẩn cấp. Trong 
điều kiện thời tiết nguy hiểm, biển động 
mạnh, gió cấp 7 - 8, sóng biển cao 2 -3 

T 
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mét, đến 6 giờ 5 phút ngày 29/10, lực 
lượng tìm kiếm nạn hàng hải đã tiếp cận 
tàu BTh 99987 TS. Sau khi tiếp cận, lực 
lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra 
máy chính tàu cá BTh 99987 TS, hỗ trợ 
lương thực, thực phẩm và nước uống, 
đồng thời tiến hành chăm sóc động viên 
tư tưởng cho các thuyền viên trên tàu. 

Công tác bàn giao 10 thuyền viên 
tàu BTh 99987 TS đã được các cơ quan 

chức năng, đơn vị tại địa phương và chủ 
tàu phối hợp, tổ chức thực hiện khẩn 
trương theo quy định./. 

Lưu Sơn // http://vov.vn.- 2017 
(ngày 30 tháng 10) 

Cùng đưa tin: Nguyễn Cường // 
http://infonet.vn.- 2017 (ngày 30 tháng 10) 

__________________________________ 

CỨU NẠN THÀNH CÔNG 5 THUYỀN VIÊN VÀ TÌM THẤY 
1 THI THỂ THUYỀN VIÊN GẶP NẠN  

áng 2/10, Trung tâm Phối hợp 
tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu 
vực 3 đã bàn giao 5 thuyền viên 

tàu BTh 96297 TS cho đại diện chủ tàu 
cùng các cơ quan chức năng.  

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút 
ngày 1/10, tàu BTh 96297 TS đang 
trên hành trình ra khơi đánh bắt hải 
sản, do sóng to gió lớn nên tàu bị phá 
nước và chìm cách mũi Vũng Tàu 
khoảng 7 hải lý về hướng Đông Nam. 

Nhận được tin báo, Trung tâm 
Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải 
khu vực 3 đã điều động tàu SAR 413 
tại Vũng Tàu khẩn trương ra hiện 
trường, phối hợp với các phương tiện 
đang hành trình trong khu vực triển 
khai công tác tìm kiếm. 

Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày 
(1/10), toàn bộ 5 thuyền viên trên tàu 
gặp nạn đã được tàu Ngọc Lan 15 cứu 
và chuyển giao cho tàu SAR 413 sơ 
cứu y tế ban đầu và đưa về bờ để 
chăm sóc sức khỏe. 

Ông Nguyễn Đình Kết, 54 tuổi, 
quê Bình Thuận, thuyền trưởng tàu 
cho biết “Do sóng to gió lớn, tàu bị phá 
nước rất nhanh, 5 anh em chỉ kịp ôm 
can nhựa nhảy xuống biển, may mắn 
được các tàu cứu nạn kịp thời”. 

* Sáng 2/10, theo thông tin từ 
Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn 
Hàng hải khu vực 3: Lực lượng chức 
năng đã tìm thấy thi thể thuyền viên 
tàu KH 94879 TS gặp nạn gần vịnh 
Bến Đầm - Côn Đảo. 

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 
29/9, tàu KH 94879 TS khi đang neo 
đậu ở khu vực vịnh Bến Đầm - Côn 
Đảo thì thuyền trưởng tàu là Võ Hải 
Biên, sinh năm 1991, quê Phú Yên bị 
rơi xuống biển. 

Tàu SAR 272 đang chốt tại Côn 
Đảo đã được điều động tới hiện 
trường phối hợp với các lực lượng tìm 
kiếm. 

Đến 10 giờ 30 ngày 1/10, thi thể 
anh Biên được lực lượng chức năng 
tìm thấy và đưa về cảng Bến Đầm - 
Côn Đảo để bàn giao cho các cơ quan 
chức năng và đại diện chủ tàu. 

Huỳnh Sơn  // 
http://baotintuc.vn.- 2017  

(ngày 2 tháng 10) 

Cùng đưa tin: Quang Anh - Văn 
Danh // http://www.bienphong.com.vn.- 

2017 (ngày 22 tháng 10) 

S 
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DOANH NHÂN VỤ 'BẮT CÓC' CÙNG CON NHỎ 
ĐƯỢC TẠI NGOẠI 

ông an quận Hai Bà Trưng vẫn 
chưa giải thích vì sao một vụ việc 
xảy ra tại TP.HCM nhưng công an 

quận này lại vào tỉnh Bình Thuận mật 
phục bắt người như “bắt cóc”... 

Ngày 12-10, một nguồn tin cho biết 
ông Lê Hồng Phong (37 tuổi, ngụ xã Tân 
Hải, thị xã La Gi, Bình Thuận), người bị 
Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) bắt 
hôm 26-8-2016 cùng con gái ba tuổi trước 
cổng trường mầm non gây xôn xao dư 
luận, đã được tại ngoại. 

Cũng theo nguồn tin, sau khi Công 
an quận Hai Bà Trưng bắt ông Phong vì 
nghi ngờ nằm trong đường dây làm giả 
con dấu đã đưa ông Phong về Hà Nội tạm 
giam bốn tháng. 

 

Nơi xảy ra vụ "bắt cóc" trước Trường Mẫu giáo 
Tuổi Thơ, thị xã La Gi. 

Sau đó vụ án làm giả con dấu, tài 
liệu của cơ quan, tổ chức bất ngờ được 
chuyển cho Công an quận 7, TP.HCM thụ 
lý và ông Phong được di lý từ Hà Nội về 
TP.HCM, rồi được tại ngoại. 

Hiện phía Công an quận Hai Bà 
Trưng vẫn chưa giải thích vì sao một vụ 

việc xảy ra tại TP.HCM nhưng công an 
quận này lại vào tỉnh Bình Thuận mật 
phục bắt người như “bắt cóc” và đưa lên 
xe chở đi cả đứa bé mới ba tuổi. 

Như tin đã đưa, khoảng 7 giờ 30 
ngày 26-8-2016, ông Phong chạy ô tô 
Jaguar bốn chỗ màu trắng tấp xe vào lề 
cạnh cây xăng trước cổng Trường Mẫu 
giáo Tuổi Thơ, phường Phước Hội, thị xã 
La Gi thì bị một xe bảy chỗ cúp đầu. Bốn 
người đàn ông bước xuống khống chế 
cha con ông, đưa vào chiếc xe của họ và 
nổ máy cả hai xe chạy theo hướng QL55 
về Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Vụ việc diễn ra quá nhanh khiến rất 
nhiều người đang đưa con đi học tại 
trường mẫu giáo nghĩ là cha con ông 
Phong bị bắt cóc nên điện báo cho công 
an địa phương. Công an tỉnh Bình Thuận 
đã tung lực lượng phong tỏa các tuyến 
đường, liên hệ công an các tỉnh lân cận 
như Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu và thông 
báo cho Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công 
an phối hợp truy bắt. 

Người thân của ông Phong từ 
TP.HCM về, thấy xe của ông Phong đi 
ngược chiều với tốc độ cao nên gọi điện 
thì ông Phong không bắt máy, sau gọi cho 
vợ ông Phong mới biết hai cha con bị “bắt 
cóc” nên quay đầu truy đuổi tới tận Công 
an phường Tân Phú, quận 7 mới biết bị 
Công an quận Hai Bà Trưng mời làm việc! 

Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo 
Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an đã yêu 
cầu những người có liên quan trong tổ 
công tác của Công an quận Hai Bà Trưng 
giải trình về việc “mời” làm việc theo cách 
dễ gây hiểu lầm như vậy. Đến trưa hôm 
sau, đứa bé được trao lại cho gia đình. 

Theo giải thích từ Công an quận Hai 
Bà Trưng, họ đang phá chuyên án làm giả 
con dấu, tài liệu liên quan đến nhiều 
người trong cả nước và ông Phong là đối 
tượng tình nghi. Tuy nhiên, khi tổ công tác 
của Công an quận Hai Bà Trưng đến Bình 

C 
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Thuận thì hoàn toàn không phối hợp với 
công an, chính quyền địa phương theo 
luật định, lệnh bắt cũng chưa có và cách 
“mời” làm việc theo kiểu bắt khẩn cấp 
khiến dư luận vô cùng hoang mang. 

Được biết ông Phong ở thị xã La Gi 
chuyên kinh doanh nhà hàng tiệc cưới, 
khách sạn tại xã Tân Hải và Tân Tiến (La 
Gi). Khi việc trên xảy ra, nhiều người cho 
là việc bắt giữ này chưa ổn về nghiệp vụ, 

thậm chí có dấu hiệu trái pháp luật, gây 
bất ổn tâm lý cho cháu bé. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2017 
(ngày 12 tháng 10) 

Cùng đưa tin: Lê Nghĩa // 
http://www.baogiaothong.vn.- 2017 

 (ngày 12 tháng 10)

__________________________________ 

KHAI THÁC TITAN TIỀM ẨN NHIỀU RỦI RO CHO 
MÔI TRƯỜNG 

iệc khai thác, chế biến titan tại vùng 
ven biển các tỉnh miền Trung lâu 
nay đã và đang gây nhiều tác động 

bất lợi, cản trở sự phát triển các ngành 
kinh tế khác, đồng thời tiềm ẩn các rủi ro 
về môi trường như phân tán các chất 
phóng xạ, nước ngầm cồn cát bị ô nhiễm, 
thảm thực vật rừng phòng hộ bị tàn phá, 
sa mạc hóa… 

 

Một vụ vỡ bờ hồ chứa bùn tại dự án titan tại 
Bình Thuận - Ảnh: Văn Nam 

Trên đây là một số vấn đề bất cập 
sau một thời gian triển khai quy hoạch 
khai thác titan vừa được UBND tỉnh Bình 
Thuận báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Theo đánh giá trước đây thì chỉ riêng 
tỉnh Bình Thuận là địa phương chiếm đến 
92% tổng trữ lượng titan của quốc gia với 
khoảng 599 triệu tấn và 24 khu vực được 
đưa vào quy hoạch thăm dò, khai thác 
đến năm 2020 trên diện tích khoảng 
20.840 héc ta. 

Tuy nhiên, sau một thời gian triển 
khai quy hoạch khai thác titan, chính 
quyền tỉnh Bình Thuận trong một báo cáo 
gửi Thủ tướng Chính phủ cho biết trên 
thực tế đến nay số liệu có nhiều thay đổi 
như tổng trữ lượng có thể khai thác đến 
năm 2020 giảm chỉ còn khoảng 133,3 
triệu tấn trên diện tích khoảng 19.530 héc 
ta. 

Điều đáng nói là qua rà soát đến 
nay, trong 24 khu vực quy hoạch titan của 
Bình Thuận thì địa phương này đang phải 
đau đầu giải quyết việc chồng lấn giữa 
các 18 khu vực khai thác titan theo quy 
hoạch với 37 dự án ở các lĩnh vực khác 
đã được chấp thuận đầu tư như du lịch, 
điện gió, điện mặt trời, sân bay, sân golf, 
trồng rừng… 

Bởi vướng chồng lấn với quy hoạch 
titan mà các dự án được phê duyệt nói 
trên không thể thực hiện, gây bức xúc cho 
các nhà đầu tư. 

Cũng theo UBND tỉnh Bình Thuận, 
các dự án thăm dò, khai thác titan theo 
quy hoạch phần lớn nằm dọc ven biển, có 
địa hình cao hơn các dự án khác và khu 
dân cư xung quanh, chồng lấn với các dự 
án du lịch nên dễ xảy ra các sự cố môi 
trường. Thậm chí một số khu vực dù 
được quy hoạch khai thác titan nhưng lại 
thiếu nguồn nước phục vụ cho hoạt động 
khai thác và chế biến titan dẫn đến khả 
năng nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt 

V 
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và canh tác của người dân địa phương bị 
suy giảm. 

Từ những nguy cơ về môi trường và 
những con số dự báo “không có thật” về 
trữ lượng titan tại Bình Thuận nói trên, 
UBND tỉnh Bình Thuận trong báo cáo gửi 
Thủ tướng Chính phủ đã kiến nghị nếu 
khu vực nào xét thấy ảnh hưởng đến dân 
sinh, không an toàn, không đảm bảo 
nguồn nước, nguy cơ gây ô nhiễm môi 
trường nước, chồng lấn nhiều dự án 
nhưng không thỏa thuận được… thì xem 
xét đưa vào dạng dự trữ khoáng sản hoặc 
loại khỏi quy hoạch. 

Cụ thể, tỉnh Bình Thuận đề xuất đưa 
ra khỏi quy hoạch 6 vị trí quy hoạch khai 
thác titan với diện tích 1.973 héc ta tại các 
khu vực như xã Hòa Thắng, huyện Bắc 
Bình; xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan 
Thiết; khu vực Suối Nhum, huyện Hàm 
Thuận Nam; xã Tân Thắng, huyện Hàm 

Tân… Như vậy, quy hoạch titan tại Bình 
Thuận chỉ còn khoảng 13 khu vực khai 
thác với tổng diện tích giảm còn khoảng 
7.730 héc ta với số dự án bị chồng lấn chỉ 
còn 13. 

Như TBKTSG Online từng đưa tin, 
tình trạng chồng lấn giữa quy hoạch khai 
thác titan với các dự án du lịch, điện gió... 
tại Bình Thuận đã có từ nhiều năm trước 
bởi Bình Thuận ngoài tiềm năng khoáng 
sản còn có bờ biển đẹp, phù hợp phát 
triển resort và địa hình bằng phẳng ven 
biển thuận lợi để xây dựng các dự án điện 
gió. Và thời gian gần đây, thực tế cũng 
từng xảy ra một số vụ vỡ hồ chứa bùn tại 
các mỏ khai thác titan gây ra nhiều hệ lụy 
môi trường tại địa phương này. 

Văn Nam // 
http://www.thesaigontimes.vn.- 2017 

(ngày 23 tháng 10)

__________________________________ 

MŨI NÉ “KHÁT” NƯỚC SẠCH 

ược mệnh danh là “thủ đô resort” 
của Việt Nam, thế nhưng từ nhiều 
năm qua, 70% số hộ dân cũng như 

100% các cơ sở dịch vụ du lịch (resort, 
khách sạn, nhà hàng) ở phường Mũi Né, 
TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) chưa 
được cung cấp nguồn nước máy để phục 
vụ nhu cầu sinh hoạt và kinh doanh.  

 

Mỗi ngày bà Hương đi xa cả cây số mua nước 
sạch 

Người dân địa phương phải đi cả 
cây số để gánh nước sạch về dùng, còn 
các cơ sở dịch vụ du lịch phải tự khoan 
giếng để phục vụ nhu cầu kinh doanh. 

Theo UBND phường Mũi Né, hiện tại 
hầu hết các khu phố trong phường đều 
thiếu nguồn nước sạch dùng trong sinh 
hoạt, trong đó nghiêm trọng nhất là 3 khu 
phố 10, 11 và 14. Nhiều năm qua, tại các 
khu vực này nguồn nước giếng đã bị ô 
nhiễm nghiêm trọng, có màu vàng đục, nổi 
váng và có mùi hôi khó chịu, vì vậy người 
dân chỉ sử dụng để tưới cây, không dám 
tắm rửa hay nấu ăn. Để có nước dùng 
cho sinh hoạt, nhiều hộ dân phải đi xa cả 
cây số mua từng can nước, gánh về dùng, 
còn nước uống thì phải mua nước đóng 
bình. 

Dành cả buổi sáng để đi gánh nước 
sạch, bà Nguyễn Thị Xuân Hương (hơn 
60 tuổi, ngụ khu phố 10, phường Mũi Né) 
nói: “Giếng nước của nhà tôi hơn 5 năm 
nay không dùng được nữa do đã bị ô 
nhiễm. Hàng ngày, để có nước dùng cho 
sinh hoạt, tôi phải đi xa gần cây số để 
mua nước máy của hộ dân khác về để sử 
dụng”. Tương tự, ông Lê Văn Tín (khu 
phố 14), bức xúc: “Giếng nước cả khu này 

Đ 
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từ lâu bơm lên chỉ để tưới cây, tắm hay 
giặt giũ quần áo là bị ngứa ngay. Mỗi 
ngày nhà tôi phải dùng xe kéo đi mua 
nước máy của người khác về sinh hoạt, 
chứ dùng nước giếng của nhà có ngày đổ 
bệnh”. 

Không chỉ người dân phường Mũi 
Né bị thiếu nước sạch trầm trọng, hiện 
nay 70 cơ sở dịch vụ du lịch của địa 
phương đều chưa có nguồn nước máy để 
phục vụ kinh doanh. Chủ một resort ở Mũi 
Né cho biết: “Chúng tôi xây resort xong thì 
tá hỏa khi biết ở Mũi Né không có nguồn 
nước máy. Chúng tôi buộc phải khoan 
giếng để dùng, nhưng cũng không biết 
nguồn nước này có đảm bảo vệ sinh hay 
không”.  

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Hoa, Chủ tịch 
UBND phường Mũi Né thẳng thắn thừa 
nhận: “Mang tiếng là nơi có “tên tuổi” về 
du lịch, vậy mà bao năm qua, các cơ sở 
dịch vụ du lịch không có nguồn nước máy 
đảm bảo vệ sinh phục vụ nhu cầu kinh 
doanh. Trong khi đó, Mũi Né chỉ có 
khoảng 30% số hộ dân được sử dụng 
nước sạch, còn lại phải dùng nguồn nước 
không đảm bảo vệ sinh, có nơi nước dơ 
bẩn không dùng được”. 

Hiện tại, để có nước dùng trong sinh 
hoạt gia đình, hàng trăm hộ dân ở 
phường Mũi Né phải bỏ ra số tiền không 
nhỏ để đi mua nước máy về sử dụng dè 

sẻn. Bà Hương cho biết: “Nhà tôi hiện có 
5 người, riêng tiền mua nước bình về 
uống đã hết gần 150.000 đồng/tháng, còn 
tiền đi mua nước về sinh hoạt cũng ngốn 
khoảng 300.000 đồng. Với thu nhập của 
người dân làng chài nghèo như chúng tôi 
thì số tiền này quá lớn”.  

Bà Nguyễn Thị Trâm (ngụ khu phố 
10), than thở: “Cứ 2 ngày là tôi phải dành 
nửa ngày đi gánh 5 chuyến nước máy về 
dùng. Với giá 2.000 đồng/2 can, mỗi can 
20 lít, nhiều khi con cháu về chơi muốn 
tắm cũng không dám vì giá nước mua quá 
đắt”.  

Một số chủ resort, khách sạn ở Mũi 
Né lại lo lắng, nếu chẳng may một lúc nào 
đó, nguồn nước giếng khoan của các cơ 
sở dịch vụ du lịch có vấn đề về an toàn vệ 
sinh thì chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng 
không nhỏ cho hình ảnh du lịch Mũi Né và 
tình hình kinh doanh của các cơ sở. 

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Hoa bức xúc: 
“Vấn đề thiếu nước sạch xảy ra trên địa 
bàn đã được chúng tôi nhiều lần kiến nghị 
các cơ quan chức năng sớm xem xét, giải 
quyết nhưng đến nay vẫn chưa có kết 
quả. Ngay cả dự án khoan 3 giếng nước 
để tạm thời phục vụ nhu cầu cho bà con 
nhưng vẫn chưa thấy đâu”. 

Nguyễn Tiến // 
http://www.sggp.org.vn.- 2017 

(ngày 7 tháng 10) 
__________________________________ 

TÀU VỎ GỖ 67 BỎ HOANG Ở BÌNH THUẬN: NGƯỜI 
MUỐN VAY THÌ KHÔNG ĐƯỢC, KẺ VAY ĐƯỢC LẠI 

ÔM TIỀN BỎ TRỐN 

rong khi một số ngư dân đã chờ 
mấy tháng nay vẫn chưa được 
Ngân hàng NN&PTNT (Agribank) 

cho nhánh Bình Thuận giải ngân vốn, 
còn một số đối tượng nhanh chóng 
được cho vay thì đã ôm tiền bỏ trốn từ 
lâu.  

Liên quan đến việc vay vốn để 
đóng tàu theo Nghị định 67 ở Bình 
Thuận, vừa qua PV VTC News cũng 
nhận được trường hợp của một số ngư 
dân vay vốn từ ngân hàng Agribank 
Bình Thuận. 

T 
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Điều đáng chú ý là, tại Ngân hàng 
NN&PTNT Bình Thuận (Agribank Bình 
Thuận), trong khi vụ việc "hô biến'' tàu 
hàng thành ''tàu Nghị định 67'' còn đang 
lùm xùm thì câu chuyện dưới đây lại 
thêm một góc nhìn khác, đau đớn, xót 
xa. 

Tàu đã đóng xong, vẫn không 
được giải ngân 

Hiện vẫn đang nằm trên cảng biển 
Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), con tàu võ 
gỗ của ông Đỗ Đức Minh đã chịu cảnh 
phơi sương, phơi nắng suốt gần một 
năm nay. 

Ngoài ông Đỗ Đức Minh (xã Tam 
Thanh, huyện Phú Quý, tỉnh Bình 
Thuận), con tàu này còn thuộc quyền 
của 9 ngư dân khác. Họ cùng góp vốn 
để đầu tư đóng mới một con tàu vỏ gỗ 
hoạt động nghề cá theo Nghị định 67 
của Chính phủ. 

Được biết, tàu vỏ gỗ của ông Minh 
đã được đưa vào danh sách đóng mới 
theo Nghị định 67 từ năm 2016, với dự 
toán tổng số tiền là gần 14 tỷ đồng. Tàu 
bắt đầu được đóng từ tháng 11/2016, 
đến tháng 5/2017 thì hoàn thành. 

Tuy nhiên, tính đến nay đã gần 5 
tháng trôi qua, ông Minh vẫn chưa nhận 
được số tiền vay vốn theo Nghị định 67, 
nên con tàu không thể đưa vào hoạt 
động mà phải nằm chờ trên đất liền. 

 

Con tàu vỏ gỗ của ông Minh (màu xanh bên 
trái) hiện vẫn đang nằm chờ trên biển.  

Trong khi con tàu của ông Minh đã 
đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của cơ 
quan đăng kiểm và giám sát kỹ thuật, 
vốn đối ứng của mà ngân hàng yêu cầu 
cũng đã được hoàn thành từ lâu, nhưng, 
không hiểu vì lý do gì, Ngân hàng 
Agribank Bình Thuận, cụ thể là chi 
nhánh Phú Quý hết lần này đến lần khác 
trì hoãn không cho vay. 

Vô lý hơn, trước đó dự toán của 
con tàu là 14 tỷ đồng, nhưng khi con tàu 
được đóng xong, phía Agribank lại yêu 
cầu làm lại một bản dự toán khác có số 
tiền là 11 tỷ đồng, chi nhánh Phú Quý sẽ 
là đơn vị trực tiếp giải ngân tiền cho con 
tàu. 

Sau đó, ông Đỗ Đức Minh làm theo 
yêu cầu từ phía ngân hàng và bỏ bớt 
các thiết bị máy móc thì được ngân 
hàng thông báo là hồ sơ của ông đã hết 
hạn, yêu cầu phải làm lại, chuyển vốn 
đối ứng lần thứ 2. 

Để đóng được con tàu này, ông 
Minh cùng những đồng sở hữu khác 
phải chắt chiu từng đồng để có tiền mua 
máy móc, thiết bị. Để đủ tiền, các ngư 
dân thậm chí còn phải đi vay nóng để bỏ 
vào vốn đối ứng, chỉ mong đến ngày lấy 
được tiền từ ngân hàng để ra khơi. 

Mặc dù theo quy định của Nghị 
định 67, số tiền mà ngư dân muốn vay 
sẽ được giải ngân từng phần, từng giai 
đoạn đóng tàu. Con tàu hoàn thành đến 
giai đoạn nào, sẽ giải ngân tiền theo 
đúng giai đoạn đó. Nhưng dù ông Minh 
đã hoàn thành 100% con tàu, ngân hàng 
Agribank Bình Thuận vẫn không chịu 
giải ngân mà liên tục trì hoãn việc 
chuyển tiền cho ngư dân một cách vô lý. 

Nhanh chóng được giải ngân, 
vội ôm tiền bỏ trốn 

Từ phản ánh của một số người dân 
cho biết, tại cảng biển Phan Thiết hiện 
nay cũng đang là nơi trú ngụ của một 
con tàu võ gỗ khác mang ký hiệu BTH - 
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97468 - TS được đóng theo Nghị định 
67. Nhưng khác với con tàu của ông 
Minh, con tàu này đã được giải ngân 
vốn vay từ lâu và chủ tàu cũng đã ôm 
tiền bỏ trốn từ lâu. 

Được biết, chủ tàu tên là ông Võ 
Phú Thanh, cũng là một người dân tại 
huyện đảo Phú Quý. Tuy nhiên, người 
này vốn không có nhiều hoạt động thủy 
sản. Sau khi xin được đóng một con tàu 
mới theo Nghị định 67, ông Thanh 
nhanh chóng được ngân hàng Agribank 
giải ngân vốn từng phần. 

 

Con tàu vỏ gỗ khác nằm chết trên cảng biển 
vì chủ tàu đã ôm tiền bỏ trốn. 

Tuy nhiên, thay vì dùng số tiền này 
để mua những thiết bị, máy móc để hoạt 
động, ông Thanh lại dùng số tiền trên để 
làm việc khác. Còn những thiết bị của 
con tàu thì ông mượn tiền của một số 
đối tượng ngoài xã hội để mua. 

Sau đó, vì không có tiền trả nợ, 
ông Thanh đã bỏ trốn, phó mặc số phận 
của con tàu gần 3 năm nay. Hiện tại, 
con tàu BTH - 97468 - TS đang phải 
chịu cảnh bỏ hoang, xuống cấp trên 
cảng biển vì không thể hoạt động được 
và cũng không có chủ quản lý. 

Để làm rõ thông tin trên, PV VTC 
News đã liên lạc với ông Phan Minh 
Minh - cán bộ phụ trách thủy sản của Sở 
NN&PTNT Bình Thuận. Ông Minh xác 

nhận thông tin về con tàu bỏ hoang trên 
cảng biển Phan Thiết.  

"Con tàu này là con tàu được đóng 
mới theo Nghị định 67, vì không có đủ 
30% vốn đối ứng nên ông này (Võ Phú 
Thanh - PV) mới đi vay nóng của một số 
đối tượng. Mà vay nóng thì lãi phải hàng 
tháng, đến khi họ thu tiền thì không có. 

 

Hiện nay, một số phụ kiện rời trên tàu đều đã 
bị chủ nợ tháo xuống hết.  

Thời gian đóng chiếc tàu thì nó lâu, 
nên giờ vốn không trả, lãi thì lãi mẹ đẻ 
lãi con. Giờ họ xuống giữ tàu, bắt phải 
trả nợ. Một số phụ kiện rời, người ta bán 
cho ổng như chân vịt, két dầu, két 
nước,... không có tiền trả, giờ người ta 
cũng xuống lấy lại". 

Cũng theo ông Minh, con tàu hiện 
là tài sản thế chấp của ngân hàng 
Agribank Bình Thuận, còn Sở 
NN&PTNT chỉ quản lý về mặt chính 
quyền đối với chủ tàu. Tuy nhiên, sau 
gần 3 năm, ngân hàng Agribank Bình 
Thuận vẫn chưa có bất cứ động thái gì 
đối với con tàu đóng mới theo Nghị định 
67 nhưng bị bỏ hoang này. 

Báo điện tử VTC News sẽ tiếp tục 
thông tin. 

Nhật Linh // http://vtc.vn.- 2017 
(ngày 2 tháng 10) 

Cùng đưa tin: Thiên Minh // 
http://conglyxahoi.net.vn.- 2017  

(ngày 25 tháng 10) 
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THU HỒI 10 QUYẾT ĐỊNH CHO THUÊ ĐẤT CỦA TKV 
ĐỐI VỚI DỰ ÁN CẢNG KÊ GÀ 

hủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa 
ký Quyết định thu hồi 10 Quyết 
định cho thuê đất của Tập đoàn 

Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 
(TKV) đối với dự án cảng Kê Gà tại xã 
Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam. 

 

Nhiều khu du lịch bị ảnh hưởng bởi dự án cảng 
Kê Gà. Ảnh: NGUYỄN TIẾN 

Theo đó, 10 Quyết định cho thê đất 
bị thu hồi này đều được UBND tỉnh Bình 
Thuận cho TKV thuê vào năm 2011 khi có 
chủ trương đầu tư dự án cảng Kê Gà. Lý 
do thu hồi là do dự án cảng Kê Gà đã 
được UBND tỉnh Bình Thuận thu hồi Giấy 
chứng nhận đầu tư vào tháng 8-2014. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu 
cầu Chủ tịch UBND xã Tân Thành có 
trách nhiệm giao quyết định thu hồi này 
cho TKV.   

Trường hợp TKV không nhận quyết 
định hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản. 
Đồng thời, UBND xã Tân Thanh phải niêm 
yết quyết định trên tại trụ sở xã, nơi sinh 
hoạt chung của cộng đồng dân cư. 

Đối với các chủ đầu tư dự án du lịch 
tiếp tục sử dụng đất theo hiện trạng và 
phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai 
tỉnh Bình Thuận rà soát xử lý cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy 
định. 

Đầu năm 2000, thực hiện lời mời gọi 
đầu tư của tỉnh Bình Thuận, nhiều doanh 
nghiệp đã đến đầu tư xây dựng các khu 
du lịch cao cấp tại khu vực biển Kê Gà. 

 

Hàng loạt dự án du lịch bị hoang tàn do phải 
giao đất cho TKV làm dự án cảng Kê Gà. 
Ảnh: NGUYỄN TIẾN 

Năm 2008, Sở Kế hoạch - Đầu tư 
tỉnh Bình Thuận thông báo chủ trương xây 
dựng cảng Kê Gà do TKV làm chủ đầu tư 
với tổng số vốn trên 20.000 tỷ đồng. Cuối 
năm 2010, tỉnh Bình Thuận thu hồi dự án 
du lịch, thu hồi đất của 12 doanh nghiệp 
khu vực biển Kê Gà để giao cho TKV thuê 
làm cảng biển. 

Đến đầu năm 2013, nhận thấy dự án 
cảng Kê Gà không hiệu quả, Thủ tướng 
Chính phủ đã yêu cầu ngừng xây dựng 
cảng và giao cho Bộ Công thương chủ trì 
cùng UBND tỉnh Bình Thuận tính toán 
phương án bồi thường cho các doanh 
nghiệp bị thiệt hại. 

Tháng 3-2017, TKV đồng ý bồi 
thường số tiền hơn 65 tỷ đồng cho 9/12 
dự án nói trên.  

Ngay sau đó, UBND tỉnh Bình Thuận 
cũng đã có công văn giao Trung tâm phát 
triển Quỹ đất tỉnh là nơi đầu mối tiếp nhận 
số tiền hơn 65 tỷ đồng để bồi thường và 
hỗ trợ cho các DN bị thiệt hại sau khi 
dừng dự án cảng Kê Gà. 

Nguyễn Tiến // 
http://www.sggp.org.vn.- 2017  

(ngày 26 tháng 10) 

Cùng đưa tin: Ngọc Lài // 
http://www.nguoiduatin.vn.-2017  

(ngày 27 tháng 10) 

C 
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CÂY CHẾT, NƯỚC “BIẾN CHẤT” VÌ NHÀ MÁY 
NHIỆT ĐIỆN 

ừ đầu 2017 tới nay, môi trường đất, 
nước xung quanh bãi sỉ thải của 
nhiệt điện Vĩnh Tân đang dần bị ô 

nhiễm nghiêm trọng, nguồn nước nhiễm 
bẩn không thể sử dụng, cây cối xung 
quanh khu vực này cũng lần lượt chết 
héo. Thậm chí, nhiều người đang ví khu 
vực này là “vùng đất chết” bởi cây cối, con 
người đều khó khăn để sinh tồn.  

Cây chết, đất úng, nước nhiễm 
mặn 

 

Cuộc sống của người dân quanh khu vực bãi sỉ 
của nhiệt điện Vĩnh Tân đang vô cùng khó khăn 
vì cây chết, nước không dùng được 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 
Bình Thuận công bố nguyên nhân cây 
chết, nước giếng nhiễm mặn, đất bị ngập 
úng và nhiễm mặn tại khu vực xung 
quanh bãi xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh 
Tân (thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, huyện 
Tuy Phong, Bình Thuận). 

Theo đó, từ tháng 2 vừa qua, một số 
hộ dân sinh sống tại khu vực phía Tây 
Nam bãi thải xỉ này có phản ánh về tình 
trạng cây trồng lâu năm và hoa màu bị 
chết, nước giếng nhiễm mặn làm ảnh 
hưởng đến đời sống. 

Sau đó, các ngành chức năng của 
tỉnh đã tiến hành khảo sát thực tế, lấy 
mẫu và phân tích mẫu nước, đất tại khu 
vực các hộ dân phản ánh. Đồng thời, Tổ 
công tác đã lấy mẫu tro xỉ, mẫu nước tưới 
trong bãi xỉ để phân tích, đánh giá. 

Kết quả phân tích các mẫu cho thấy 
hàm lượng Clorua trong nước ngầm của 
3/4 hộ dân vượt từ 1,2 lần đến 1,8 lần; 

hàm lượng Clorua trong 4/5 hồ nước để 
phục vụ nhu cầu tưới tro, xỉ vượt từ 1,05 
lần đến 1,8 lần, đất bị mặn. 

Để xác định rõ hơn, UBND tỉnh đã 
chọn đơn vị độc lập là Viện Môi trường và 
Tài nguyên thực hiện nhiệm vụ xác định 
nguyên nhân cây chết, nước giếng nhiễm 
mặn, đất bị ngập úng và nhiễm mặn, 
phạm vi ảnh hưởng, mức độ thiệt hại của 
các hộ dân sinh sống tại đây... 

Kết quả khảo sát thực tế của Viện 
Môi trường và Tài nguyên đã xác định 
được khu vực bị ngập úng cục bộ có diện 
tích khoảng 13,2ha. Trong khu vực này, 
nước thường tồn đọng lại thành từng cụm 
nhỏ trên bề mặt, mực nước trong các 
giếng đào đã dâng lên xấp xỉ gần bằng với 
mặt đất tự nhiên và phần lớn diện tích cây 
chết đều nằm trong vùng này. 

Ngoài ra, Viện cũng đã xác định 
được phạm vi diện tích 12,4 ha mà trong 
đó nước ngầm bị lợ với hàm lượng clorua 
từ 250 mg/l đến 721 mg/l, vượt chuẩn 
nhiều lần (tiêu chuẩn nước dùng ăn uống 
là 250mg/l). 

Nguyên nhân vì xây dựng nhà 
máy nhiệt điện 

Theo Viện Môi trường và Tài 
nguyên, nguồn nước ngầm ở khu vực 
xung quanh bãi xỉ nhiệt điện Vĩnh Tân 
trước đây dùng được cho ăn uống, tức là 
không bị nhiễm mặn. Ngoài ra, khu vực 
này có độ cao từ 12m trở lên so với mực 
nước biển, các nhánh suối nhỏ trong vùng 
không bị ảnh hưởng của thủy triều nên 
khả năng xâm nhập mặn từ biển vào khu 
vực này là hoàn toàn không có mà do tác 
động của con người là chính. 

Kết quả điều tra thực tế cho thấy, 
dọc theo các tuyến đường mòn phía Tây 
và phía Bắc bãi xỉ có những đống đất cát 
có lẫn san hô. Hiện tượng đổ đất ở đây 
được ghi nhận từ năm 2016 do quá trình 

T 
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thi công các dự án tại Trung tâm Điện lực 
Vĩnh Tân. 

Các đống đất này có nguồn gốc từ 
phía ven biển đưa lên (trong thành phần 
có một số mảnh san hô) mang theo một 
hàm lượng muối nhất định trong đó. Theo 
thời gian, khi gặp mưa, độ mặn trong đất 
bị rửa trôi theo nước mưa, một phần chảy 
tràn trên bề mặt xuống khu vực trũng thấp 
phía Tây bãi xỉ, một phần thấm xuống đất 
đi vào tầng nước ngầm mạch nông, từ đó 
góp phần gây nhiễm mặn cho khu vực 
xung quanh. 

Về nồng độ clorua trong nước tăng 
cao, kết quả phân tích cho thấy có sự suy 
giảm rõ rệt nồng độ clorua trong nước 
ngầm từ khu vực cách bãi xỉ 37m ra khu 
vực xung quanh, càng xa bãi xỉ thì nồng 
độ clorua càng thấp dần. 

 

Cây chết vì bị úng rễ, hư thối 

Viện Môi trường và Tài nguyên cũng 
xác định: Nguyên nhân chính dẫn đến 
hiện tượng cây chết ở đây là do bị ngập 
úng (dấu hiệu phổ biến là rễ cây bị hư 
thối). 

Nguyên nhân gây ngập úng cục bộ ở 
khu vực này ngoài lý do khách quan là 
trong năm 2016 lượng mưa tại khu vực 
này gia tăng đột biến thì còn rất nhiều 
nguyên nhân chủ quan như: Phía Bắc bãi 
xỉ chưa có tuyến kênh thoát lũ nên nước 
mưa không có đường tiêu thoát, bị thấm 
hết xuống đất làm gia tăng dòng chảy 
ngầm và mực nước ngầm tầng nông; Sự 
hình thành bãi thải xỉ làm thay đổi địa hình 
tự nhiên, thay đổi chế độ dòng chảy bề 
mặt và dòng chảy ngầm ngang qua khu 
bãi xỉ, dẫn đến sự dồn đọng nước tập 
trung về khu vực trũng thấp phía Tây bãi 
xỉ và gây ra ngập úng... 

Sau khi công bố kết quả khảo sát 
này, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình 
Thuận tiếp tục báo cáo, kiến nghị UBND 
tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và 
đề nghị Tổng Công ty Phát điện 3 thực 
hiện các giải pháp để hạn chế tình trạng 
ngập úng, ngăn ngừa việc nhiễm mặn 
nước dưới đất, nước mặt trong khu vực; 
triển khai thực hiện kiểm kê, xác định mức 
độ thiệt hại của người dân trong khu vực 
bị ảnh hưởng và đề xuất biện pháp hỗ 
trợ... 

Nguyễn Luân // 
http://dantri.com.vn.- 2017  

(ngày 27 tháng 10) 

Cùng đưa tin: Lê Trường // 
http://nld.com.vn.- 2017 (ngày 27 tháng 

10); Đình Châu // http://nhandan.com.vn.- 
2017 (ngày 25 tháng 10); Phương Nghi // 
https://www.tienphong.vn.- 2017 (ngày 26 

tháng 10) 

__________________________________ 

YÊU CẦU THỦY ĐIỆN HÚ CÒI TRƯỚC KHI XẢ LŨ 

hủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đề 
nghị thủy điện Đa Nhim-Hàm 
Thuận-Đa Mi cập nhật và thông tin 

kịp thời mực nước hồ, thời gian tiến hành 
xả lũ...; đồng thời mở còi hụ thông báo xả 
lũ. 

Ngày 20-10, UBND tỉnh Bình Thuận 
đã có công ăn hỏa tốc gởi Sở NN&PTNT, 

UBND các huyện Hàm Thuận Bắc, Tánh 
Linh, Đức Linh về việc Công ty Cổ phần 
thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi 
xả điều tiết qua đập tràn. 

Theo dự kiến thời gian xả từ 9 giờ 
ngày 26-10, với lưu lượng xả từ 25m3/s 
đến 50m3/s và có thể điều chỉnh tăng tùy 

C 
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theo tình hình thời tiết, khí tượng thủy 
văn, lưu lượng nước về hồ chứa.  

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu 
cầu các huyện: Hàm Thuận Bắc, Tánh 
Linh và Đức Linh khẩn trương thông báo 
cho người dân trong khu vực biết kế 
hoạch chuẩn bị xả điều tiết qua đập tràn 
hồ Hàm Thuận để người dân chủ động 
phòng tránh theo phương châm “4 tại 
chỗ”, bảo đảm an toàn về tính mạng và tài 
sản; có phương án tận thu nông sản, bảo 
vệ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng 
thủy sản dọc ven sông La Ngà; kiểm tra, 
rà soát phương án, kế hoạch di dời dân 
cư ở những vùng trũng, ngập lụt dọc ven 
sông La Ngà để có kế hoạch di dời tối ưu.  

Chuẩn bị sẵn sàng phương tiện và 
lực lượng để triển khai ứng phó, phòng, 
chống ngập lụt tại địa phương.  

Đối với Ủy ban nhân dân huyện Hàm 
Thuận Bắc: cần đặc biệt lưu ý và triển 
khai phương án di dời các hộ dân đang 
sinh sống (tại thôn La Dày, Đa Kim xã Đa 
Mi) dọc ven sông, làm nhà trái phép, sản 
xuất nông nghiệp, làm cầu tạm bắc ngang 
sông khu vực phía sau cửa tràn để bảo 
đảm an toàn về tính mạng và tài sản 
người dân trong khu vực.  

Triển khai cắm biển cảnh báo 
khuyến cáo người dân dọc ven sông La 

Ngà không đi lại qua sông, ngầm, tràn; 
canh tác nông nghiệp; nuôi trồng thủy sản 
vật nuôi trong vùng bị ảnh hưởng ngập lụt 
khi xả điều tiết tràn hồ Hàm Thuận. 

UBND tỉnh cũng yêu cầu Đài Khí 
tượng thủy văn tỉnh theo dõi chặt chẽ tình 
hình thời tiết, diễn biến mưa, lũ trong khu 
vực, thông tin kịp thời cho Ban Chỉ huy 
Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 
nạn tỉnh và các địa phương nhằm chỉ đạo 
và triển khai công tác ứng phó hiệu quả.  

Đề nghị Công ty Cổ phần thủy điện 
Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi cập nhật 
và thông tin kịp thời mực nước hồ, lưu 
lượng lũ đến, thời gian tiến hành xả lũ, lưu 
lượng xả qua tràn cụ thể; đồng thời mở 
còi hụ thông báo xả theo quy chế phối 
hợp để thuận tiện cho chính quyền địa 
phương và nhân dân trong khu vực chỉ 
đạo ứng phó và phòng tránh kịp thời.  

Yêu cầu các địa phương có liên 
quan tổ chức trực ban chặt chẽ theo quy 
định theo dõi tình hình, thu nhận thông tin 
về mưa, thời điểm xả điều tiết qua đập 
tràn hồ,... nhằm chủ động trong công tác 
ứng phó, phòng tránh, hạn chế thấp nhất 
thiệt hại có thể xảy ra. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2017 
(ngày 20 tháng 10)

__________________________________ 

LŨ QUÉT GÂY SẬP 6 CÂY CẦU, NGƯỜI DÂN ĐU DÂY 
QUA SUỐI 

rận lũ quét nghiêm trọng vừa xảy ra 
trên địa bàn xã Mê Pu, huyện Đức 
Linh (tỉnh Bình Thuận) đã cuốn trôi 6 

cây cầu gỗ khiến học sinh và người dân 
phải chui vào lồng sắt rồi đu dây qua suối. 

Ngày 5-10, Ban Chỉ huy Phòng 
chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 
(PCTT&TKCN) tỉnh Bình Thuận cho biết, 
trong hai ngày 2 và 3-10, do mưa lớn, lũ 
quét trên thượng nguồn đổ về đã khiến 21 
hộ dân thôn 7 (xã Mê Pu, huyện Đức 
Linh) bị cô lập, 14 ha cây công nghiệp của 

người dân  bị đổ ngã, nhiều trụ điện bị 
gãy… Ước giá trị thiệt hại 230 triệu đồng. 

Nghiêm trọng hơn, đợt lũ quét còn 
cuốn trôi 6 cây cầu gỗ bắc qua sông Đại 
Tầm thuộc thôn 7 (xã Mê Pu) khiến việc đi 
lại của người dân gặp nhiều khó khăn. 

Theo ghi nhận, từ ngày xảy ra lũ 
quét cho đến nay, do toàn bộ cầu gỗ bắc 
qua sông Đại Tầm không còn nên người 
dân và học sinh muốn đi lại, đến trường 
phải chui vào lồng sắt có lắp ròng rọc rồi 
đu dây qua suối rất nguy hiểm. 

T 
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Các cây cầu bị sập nên người dân, học sinh 
phải đu dây qua suối. 

Hiện tại, sau khi kiểm tra, UBND 
huyện Đức Linh đã thống nhất sẽ làm mới 

lại hoàn toàn 6 cây cầu bằng thép liên 
hợp. Bên cạnh đó, UBND huyện Đức Linh 
đã đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh 
Bình Thuận xem xét, hỗ trợ để địa 
phương sớm khắc phục hậu quả, ổn định 
đời sống, đảm bảo an toàn tài sản và tính 
mạng của người dân. 

Nguyễn Tiến // 
http://www.sggp.org.vn.- 2017  

(ngày 5 tháng 10) 

Cùng đưa tin: KS // 
http://nongnghiep.vn.- 2017 (ngày 5 tháng 

10); Phan Thành // https://laodong.vn.- 
2017 (ngày 5 tháng 10) 

__________________________________ 

MƯA LŨ BẤT NGỜ GÂY NGẬP LỤT TẠI BÌNH THUẬN 

ối 22-10, tại huyện Hàm Thuận Nam 
và TP Phan Thiết (Bình Thuận) có 
mưa lớn trên diện rộng khiến nước đã 

tràn qua đập thủy lợi Ba Bàu, xã Hàm 
Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, gây lũ ở hạ 
lưu. Nhiều nhà dân và hàng nghìn ha cây 
thanh long và cây trồng các loại ở xã 
Mương Mán và Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận 
Nam bị ngập nặng. 

 

Hầu hết diện tích thanh long dọc theo sông Cà Ty, 
thuộc địa bàn xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam 
đều bị ngập. 

Theo nhiều người dân ở thôn Phú 
Phong, xã Hàm Mỹ, địa phương bị ngập 
nặng nhất cho biết, vào khoảng 4 giờ sáng 
ngày 23-10 nước từ sông Mường Mán dâng 
lên rất nhanh tràn vào nhà gây ngập nặng. 
Nhiều nhà ngập bị ngập tới mái. 

 

Thanh long ra trái chuẩn bị thu hoạch, nhưng bị 
ngập đều bị hư phải chặt bỏ. 

 

Cán bộ thôn tới từng vườn của dân thống kê mức 
độ thiệt hại. 

Rất nhiều diện tích thanh long của bà 
con đang chuẩn bị thu hoạch bị ngập lên tới 
ngọn, làm cho trái thanh long bị hư phải 
chặt bỏ. Ngoài ra, tất cả bóng đèn compact 
dùng chong thanh long cho ra trái vụ đều bị 
hỏng. Do nước vẫn còn ngập rất nhiều, nên 

T 
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chính quyền địa phương vẫn chưa thống kê 
hết thiệt hại của bà con. 

Theo dự báo, khu vực Bình Thuận tối 
nay, 23-10, có nơi mưa vừa, mưa to, nước 
trên sông Cà Ty tại Mương Mán tiếp tục lên 
cao. Để chủ động phòng, tránh, ban Chỉ huy 
Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 
tỉnh Bình Thuận yêu cầu huyện Hàm Thuận 
Nam và TP Phan Thiết thông báo cho người 
dân biết để chủ động phòng, tránh lũ kịp 
thời; đồng thời các địa phương phải có 
phương án di dời dân ra khỏi vùng lũ lụt 
nguy hiểm; chuẩn bị sẵn các phương tiện, 

lực lượng, vật tư để chủ động ứng phó, sơ 
tán; tổ chức trực ban, phân công sẵn sàng 
công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng chống lũ 
tại địa phương. 

Đình Châu // 
http://nhandan.com.vn.- 2017  

(ngày 23 tháng 10) 

Cùng đưa tin: Nguyễn Tiến // 
http://www.sggp.org.vn.- 2017 (ngày 24 

tháng 10); Lê Trường // http://nld.com.vn.- 
2017 (ngày 16 tháng 10); Vũ Đình Đông // 
http://www.qdnd.vn.- 2017 (ngày 24 tháng 

10) 

__________________________________ 

SỬA CHỮA, XÂY MỚI 14 CẦU QL1 QUA BÌNH 
THUẬN SỚM GẦN 1 THÁNG 

 cầu cũ đã được sửa chữa, xây 
mới “xóa” nhiều nút thắt giao 
thông trên QL1 qua Bình Thuận. 

Ngày 30/10, ghi nhận của PV Báo 
Giao thông cho thấy trên QL1 đoạn từ 
huyện Tuy Phong đến Thị trấn Phú Long 
(huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) đã có 
13 cầu vừa được thông xe “xóa” các nút 
thắt giao thông trước đây. 

 

QL1 qua Bình Thuận hiện đang quá tải 
cần sớm đầu tư xây dựng đường cao tốc 

Đại diện Công ty CP Nam Tân cho biết 
đơn vị phụ trách thi công 6/16 cầu (10 cầu 
còn lại do Công ty CP 510 thi công) gồm: 
Vĩnh Hảo 1, Dốc Dù 1, 2, Dốc Chùa, Bật Lở 
và cầu Suối Nước. Gói thầu được thi công 
từ tháng 4/2017 đến nay chúng tôi đã hoàn 
thành công tác thi công sửa chửa và thông 
xe 6 cầu trên tuyến và đang chờ nghiệm thu 
bàn giao cho chủ đầu tư. 

Ông Đào Xuân Vinh, Chỉ huy trưởng 
Công ty CP 510 cho biết: Theo hợp đồng 
thời gian hoàn thành việc sửa chữa và xây 
dựng mới một số cầu hoàn thành vào cuối 
tháng 11 này. Tuy nhiên, hiện chúng tôi đã 
thi công hoàn thành và thông xe 7 cầu thuộc 
phạm vi hai huyện Bắc Bình, Hàm Thuận 
Bắc (Bình Thuận). Dự kiến đầu tháng 11, 
chúng tôi sẽ hoàn tất phần thảm nhựa mặt 
cầu để bàn giao cho đơn vị quản lý. “Trong 
quá trình thi công do thời tiết mưa nhiều 
nên ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công 
nhưng đến nay chúng tôi đã thi công hoàn 
thành gói thầu vượt tiến độ gần một tháng”, 
ông Vinh nói. 

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông 
Võ Trọng Hiếu, chuyên viên Phòng quản lý 
dự án 6 (Ban QLDA Thăng Long) cho biết: 
Gói thầu số 29 bao gồm sửa chữa, nâng 
cấp 14 cầu cũ, xây mới 2 cầu gồm: Phú 
Long, Bật Lở. Ngoài ra, đơn vị thi công sẽ 
xử lý thoát nước ngập cục bộ đoạn Km 
1631+980 - Km 1632+200. “Hiện 3 cầu đơn 
vị thi công đang thảm nhựa và trong tuần 
này sẽ hoàn thành để sớm thông xe. Ban 
QLDA Thăng Long sẽ nghiệm thu, bàn giao 
vào đầu tháng 11 và hoàn thành gói thầu”, 
ông Hiếu cho hay. 

Liên quan đến công tác khắc phục, 
sửa chữa hằn lún một số đoạn trên QL1 
qua Bình Thuận, sau khi nhận được phản 
ánh Ban QLDA Thăng Long đã chỉ đạo đơn 

16 
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vị thi công (Dự án mở rộng QL1 các đoạn 
Km 1589+300 - Km 1642 & Km 1692-Km 
1720+800 vốn Trái phiếu Chính phủ) và nhà 
đầu tư (Dự án mở rộng QL1 đoạn Km 1642 
- Km 1692 theo hình thức BOT) khắc phục, 
sửa chữa hoàn thành trước 20/10/2017. 

Riêng đoạn Km 1633 - Km 1642 thuộc 
Dự án trái phiếu Chính phủ mới phát sinh 
hư hỏng gần đây, cộng với thời tiết mưa 

nhiều nên tạm thời nhà thầu đang tiếp tục 
theo dõi. Từ ngày 27/10 nhà thầu tiến hành 
sửa chữa và hoàn thành trước cuối tháng 
10 để đảm bảo ATGT. 

Vĩnh Phú // 
http://www.baogiaothong.vn.- 2017 (ngày 

30 tháng 10) 

Cùng đưa tin: Nguyễn Cường // 
http://infonet.vn.- 2017 (ngày 5 tháng 10) 

__________________________________ 

NGUYÊN NHÂN CÁ CHẾT TẠI PHÚ QUÝ DO THIẾU 
Ô-XY  

hú Quý hiện có khoảng 60 cơ sở nuôi 
cá lồng bè với diện tích 1,6ha mặt 
biển thuộc khu vực xã Long Hải và 

Lạch Dù, xã Tam Thanh. 

Đó là thông tin do ông Phạm Hữu Thủ, 
Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn tỉnh Bình Thuận cung cấp 
cho báo chí tại cuộc họp Giao ban báo chí 
tỉnh tháng 10, về việc hơn 8.000 con cá nuôi 
lồng bè tại khu vực tại Lạch Dù, xã Tam 
Thanh, huyện Phú Quý bị chết vào các ngày 
11, 14 và 17-9 vừa qua. 

* Kiểm tra, xác định nguyên nhân cá 
chết tại đảo Phú Quý 

Theo đó, tại thời điểm xảy ra cá chết 
thời tiết rất tốt, gió êm, nước không lưu 
thông, đặc biệt là khu vực ven bờ làm cho 
lượng oxy hòa tan trong nước biển bị giảm 
cục bộ nghiêm trọng làm cá bị chết, hiện 
tượng này thường xảy ra và lúc từ ba đến 
bốn giờ sáng, nên các cơ sở nuôi xử lý 
không kịp. Hiện nay, tình hình nuôi đã ổn 
định bình thường, không còn xảy ra hiện 
tượng cá nuôi bị chết nữa. 

Trước đó, vào các ngày 11, 14 và 17-
9, có 22 hộ dân nuôi cá lồng bè tại khu Lạch 
Dù, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý bị chết. 
Số lượng cá chết là 8.289 con (chủ yếu là 
các lồng nuôi gần bờ). Ước thiệt hại khoảng 
1,33 tỷ đồng. 

UBND tỉnh Bình Thuận đã giao Sở 
NN-PTNT chủ trì, phối hợp Sở TN-MT, Sở 
KH-CN, UBND huyện Phú Quý kiểm tra, xác 
định nguyên nhân gây cá chết để giải thích 

cho người dân biết, hướng dẫn các biện 
pháp xử lý, ngăn ngừa để không xảy ra các 
trường hợp tương tự trong thời gian tới. 

Ông Thủ cũng cho biết, thông tin một 
số tờ báo đưa về việc cá, sò, mực chết tại 
khu vực biển gần Trung tâm Điện lực Vĩnh 
Tân, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) từ 
ngày 19-9 vừa qua là không chính xác, hình 
ảnh đăng báo không có địa chỉ cụ thể, chỉ 
có tính chất minh họa. Sau khi nhận được 
thông tin phản ánh về việc này, Sở TN-MT 
tỉnh đã cùng Chi cục Thủy sản, Phòng Cảnh 
sát phòng chống tội phạm về môi trường, 
Công an tỉnh, Phòng TN-MT huyện Tuy 
Phong và một số hộ dân hành nghề lặn biển 
đã đến hiện trường khảo sát thực tế trên 
biển, lấy mẫu nước tại khu vực, khảo sát 
thực tế vùng biển ven bờ từ xã Phước Thể 
đến Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. 

Qua phân tích các mẫu nước biển thì 
thông số môi trường nằm trong giới hạn cho 
phép. Kết quả quan trắc môi trường thì vào 
quý III, quý IV hàng năm, khu vực biển ven 
bờ nơi đây thường có hàm lượng TSS vược 
quy chuẩn cho phép. Nguyên nhân là do 
vào thời gian này thường có mưa bão nên 
nước biển giảm độ mặn, nước kéo theo bùn 
cát làm gia tăng độ đục ven bờ. Công tác 
quan trắc môi trường được thực hiện 
nghiêm túc; chưa phát hiện xả thải tại khu 
vực. 

Đình Châu // http://nhandan.com.vn.- 
2017 (ngày 2 tháng 10) 
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BÌNH THUẬN CÓ CHUỖI CỬA HÀNG RAU VIETGAP 
ĐẦU TIÊN 

au khi ra mắt những sản phẩm rau 
quả theo tiêu chuẩn VietGAP đầu 
tiên bán tại Cửa hàng Giới thiệu và 

kinh doanh sản phẩm ứng dụng khoa học 
công nghệ địa chỉ tại C1- đường Võ Văn 
Kiệt (TP Phan Thiết), Trang trại Nông Viên 
Việt - thôn 2 – xã Hồng Sơn (Hàm Thuận 
Bắc) vừa khai trương 2 cửa hàng mới, 
hình thành chuỗi cửa hàng rau VietGAP 
đầu tiên tại Bình Thuận.  

 

Trang trại Nông Viên Việt trồng rau trong nhà 
lưới theo mô hình nông nghiệp công nghệ cao 

Đến nay, các mẫu sản phẩm rau quả 
sản xuất theo chuẩn VietGAP của Trang 
trại Nông Viên Việt mà tổ chức chứng 
nhận NHO lấy mẫu kiểm nghiệm đã có kết 
quả đạt chuẩn. Dựa vào kết quả đó, đơn 
vị truy xuất nguồn gốc rau quả của trang 
trại là đơn vị TraceVerified thông qua dự 
án GCF do Chính phủ Đan Mạch tài trợ đã 
phát lệnh tem truy xuất cho sản phẩm.  

Vì thế, vào ngày 27/9, trang trại đã 
khai trương các cửa hàng, đồng thời chào 
bán các mặt hàng rau quả có đóng gói, có 
tem truy xuất riêng biệt. Khi mua, người 
tiêu dùng sử dụng điện thoại thông minh 
rà lên tem truy xuất, thông qua phần mềm 
Zalo hoặc Viber, quét mã QR để truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm từ sản xuất đến thu 
hoạch theo chuẩn VietGAP.  

Trang trại Nông Viên Việt trồng rau 
trong nhà lưới theo mô hình nông nghiệp 

công nghệ cao. Máy móc thay sức người 
ở nhiều công đoạn. Rau được bón phân 
và thuốc hoá học với lượng rất hạn chế, 
chủ yếu váo lúc cây con mới từ vườn 
ươm ra đồng. Thời gian sau đó, cây được 
bón phân vi sinh, phun thuốc sinh học diệt 
sâu, rầy với dung dịch ngâm từ các loại 
nguyên liệu tự nhiên như tỏi, ớt, gừng, 
rượu.  

Vì vậy, rau quả sạch 100%, đạt 
chuẩn rau VietGAP và người tiêu dùng 
cảm nhận được qua những thông tin hiện 
lên sau khi rà điện thoại thông minh lên 
tem truy xuất.  Không chỉ thế, trên tem truy 
xuất có giá bán sản phẩm do chính nhà 
sản xuất đưa ra nên tại bất kỳ cửa hàng 
nào trong chuỗi, người tiêu dùng mua 
hàng có giá như nhau.  

Ngoài ra, giữa các cửa hàng có sự 
liên thông nhau, nơi nào bán hết hàng, 
đang cần hàng cho khách thì cửa hàng 
khác sẽ san sẻ hàng qua. Mọi phản hồi, 
thắc mắc của người tiêu dùng về sản 
phẩm sẽ được các cửa hàng thông tin về 
để chủ trang trại tiếp nhận, xử lý kịp thời.  

Mô hình trồng rau VietGAP đồng thời 
phân phối sản phẩm trực tiếp đến chuỗi 
cửa hàng của trạng trại Nông Viên Việt là 
hướng đi mới tiên phong của sản xuất 
nông nghiệp thông minh tại tỉnh. Với cách 
này, trang trại tiết giảm chi phí trung gian 
ở các khâu thương lái, đầu nậu thu mua 
nên giá các loại rau sạch không chênh 
lệch nhiều so với sản phẩm cùng loại bán 
ở siêu thị, các chợ truyền thống như tại 
TP HCM.  

Mặt khác, rau bán của trang trại 
Nông Viên Việt đã qua sơ chế nên người 
tiêu dùng sử dụng được đến 95%, được 
bảo quản tủ mát với thời hạn sử dụng 
được 6 ngày. Người tiêu dùng cũng không 
phải băn khoăn tình trạng thương lái trà 

IV. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ – NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN 
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trộn rau kém chất lượng với rau VietGAP 
của trang trại để bán cho người tiêu dùng. 
Bởi bao bì được thiết kế để chỉ sử dụng 1 
lần, cộng thêm có tem truy xuất với ngày 
giờ cụ thể, người tiêu dùng an tâm dễ 
nhận biết và tra cứu xuất xứ  sản phẩm.  

Ông Nguyễn Ngọc Cơ - Chủ trang 
trại Nông Viên Việt cho biết: Chuỗi cửa 
hàng có bán đa dạng các loại sản phẩm 
rau quả theo từng mùa vụ gieo trồng. 
Trước mắt, cửa hàng có các sản phẩm 
như  cải bẹ xanh, cải ngọt, đậu đũa, khổ 
qua… và sắp tới có một số rau quả giống 

lạ, có màu sắc sặc sỡ, giá trị dinh dưỡng 
cao như củ cải đỏ, đậu bắp tím, cà chua 
đen…  

Chuỗi cửa hàng Rau VietGAP Nông 
Viên Việt gồm 3 cửa hàng tại TP Phan 
Thiết gồm: Số 92 Mậu Thân; số 32 Lê Quý 
Đôn và Trung tâm Thông tin & Ứng dụng 
tiến bộ KHCN Bình Thuận C1 –Võ Văn 
Kiệt. Giao hàng miễn phí tại nhà trong 
phạm vi TP Phan Thiết. 

Thanh Thảo // 
http://baophapluat.vn.-2017  

(ngày 2 tháng 10)
__________________________________ 

CẬN CẢNH ỐC SÊN TÀN PHÁ “XỨ SỞ THANH LONG“ 

àng chục hécta cây thanh long ở 
tỉnh Bình Thuận đang trong thời kỳ 
đậu trái bất ngờ bị hàng vạn con ốc 

sên tấn công, gây thiệt hại nặng nề cho 
người nông dân. 

 

Ốc sên đang tấn công trái thanh long. 

Thời gian gần đây, người trồng 
thanh long ở tỉnh Bình Thuận đang rất 
hoang mang trước sự xuất hiện của hàng 
vạn con ốc sên bất ngờ kéo đến tấn công 
vườn thanh long đang trong thời kỳ ra 
hoa, đậu trái. Hiện tượng này đang diễn ra 
ngày càng phức tạp, người dân chưa có 
biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn. 

Trưa 13-10, ghi nhận tại một số nơi 
trồng thanh long trọng điểm của tỉnh Bình 
Thuận, tình trạng ốc sên tấn công, tàn phá 
vườn thanh long của người dân đang diễn 
ra khá nghiêm trọng. Trong đó, tại 2 xã 
Hàm Hiệp (huyện Hàm Thuận Bắc) và xã 
Hàm Thạnh (huyện Hàm Thuận Nam) bị 
ốc sên tàn phá nghiêm trọng nhất. 

Anh Trần Văn Thống (ngụ xã Hàm 
Hiệp) lo lắng cho biết: “Loài ốc sên xuất 
hiện trên cây thanh long ở địa phương 
cũng khoảng hơn 3 năm nay. Tuy nhiên, 
không hiểu sao thời điểm hiện tại, loài này 
lại xuất hiện một cách dày đặc với mật độ 
từ 100-200 con/gốc thanh long. Chúng 
nhanh chóng tấn công vườn thanh long 
của người dân khiến năng suất và giá trị 
loại cây ăn trái này bị sụt giảm nghiêm 
trọng”. 

Theo một số nông dân trồng thanh 
long, loài ốc sên này thường xuất hiện khi 
trời mưa nhiều. Vào ban đêm, chúng bò 
lên cây rồi ăn búp, cành và cả trái thanh 
long.  

Đặc biệt, vào thời điểm đậu trái, ốc 
sên sẽ ăn gặm vào gần cuống trái, khi trái 
thanh long lớn lên sẽ bị “sẹo” nên mất giá 
trị, bán với giá rất thấp. 

Điển hình, trong đợt thu hoạch vừa 
rồi, loài ốc sên này đã gây hại cho vườn 
thanh long của gia đình anh Thống 
khoảng 5 tấn thanh long, với giá trị thiệt 
hại trên 100 triệu đồng. 

Tương tự như gia đình anh Thống, 
hộ anh Nguyễn Văn Đức (ngụ xã Hàm 
Thạnh), cho biết: “Loài ốc sên này không 
biết từ đâu tới, chúng phát triển rất nhanh. 
Gia đình tôi dù đã dùng nhiều biện pháp 
như đánh bả, phun thuốc,… nhưng cũng 

H 
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không ăn thua. Lứa thanh long đợt này gia 
đình tôi ước bị thiệt hại khoảng 3 tấn, mất 
hơn 60 triệu đồng”. 

Trong thời gian qua, để xử lý tình 
trạng này, người dân trồng thanh long đã 
dùng nhiều biện pháp để hạn chết ốc sên 
tấn công, nhưng chúng ngày càng xuất 
hiện nhiều hơn nên bà con rất lo lắng.  

Hiện người dân ở “xứ sở thanh long” 
Bình Thuận đang rất cần các ngành chức 
năng vào cuộc để có biện pháp khắc phục 
loài động vật gây hại này. 

>> Một số hình ảnh ốc sên tấn 
công cây thanh long do PV Báo SGGP 
ghi lại: 

 

Ốc sên chết thành đống dưới gốc cây thanh 
long. 

  

 

Chúng tấn công cả cành thanh long. 

 

Khi bị ốc sên tấn công, trái thanh long sẽ bị 
sẹo bán với giá rất thấp. 

Nguyễn Tiến // 
http://www.sggp.org.vn.- 2017  

(ngày 13 tháng 10) 

Cùng đưa tin: Việt Quốc // 
http://vov.vn.- 2017 (ngày 23 tháng 10) 

__________________________________ 

KHÁM PHÁ MÓN NGON BÌNH THUẬN 

ới sự góp mặt của 22 gian hàng, 
thực khách từ khắp mọi nơi đã có 
dịp thưởng thức nhiều món ăn ngon 

mang nét đặc trưng của tỉnh Bình Thuận.  

Từ ngày 20 đến ngày 24-10, tại 
quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP 
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đã diễn ra 
Liên hoan Ẩm thực “Món ngon Bình 
Thuận”.  

Liên hoan Ẩm thực “Món ngon Bình 
Thuận” được tổ chức nhằm giới thiệu nét 
đa dạng, độc đáo trong ẩm thực của vùng 
đất Bình Thuận, đồng thời quảng bá các 
thương hiệu ẩm thực và đặc sản nổi tiếng 

của các doanh nghiệp du lịch trong và 
ngoài tỉnh. 

Với sự góp mặt của 22 gian hàng ẩm 
thực, thực khách đã có dịp thưởng thức 
hầu hết các món ăn mang nét đặc trưng 
của tỉnh Bình Thuận như: bánh xèo, bánh 
căn, lẩu thả Phan Thiết; vịt thả dầm Bắc 
Bình; mực một nắng; bánh canh chả cá;…  

Ngoài những món ăn biểu trưng của 
địa phương, thực khách còn được thưởng 
thức nhiều món ăn đường phố do chính 
những đầu bếp của các nhà hàng, resort 
nổi tiếng của tỉnh Bình Thuận chế biến. 

V 
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Bên cạnh các gian hàng trình diễn, 
chế biến các món ăn phục vụ thực khách, 
liên hoan còn có các hoạt động văn hoá, 
nghệ thuật thu hút đông đảo người dân, 
du khách tham gia như: hát cùng nhóm 
nhạc Flamenco và Acoustic, cuộc thi “Món 
ngon Bình Thuận”, cuộc thi Bartender,… 

Một số hình ảnh tại Liên hoan ẩm 
thực "Món ngon của tỉnh Bình Thuận": 

 

Bánh xèo Phan Thiết. 

 

Vịt thả dầm Bắc Bình 

 

Bánh căn của tỉnh Bình Thuận được Tổ chức 
kỷ lục Việt Nam công nhận  Top 50 món ăn đặc 
sản nổi tiếng Việt Nam. 

 

Bánh canh Phan Thiết cũng lọt vào Top 50 món 
ăn đặc sản nổi tiếng Việt Nam. 

 

Lẩu thả được công nhận là Top 100 món ăn 
tiêu biểu của Việt Nam. 

 

Hải sản tươi được bày bán tại liên hoan. 

  Nguyễn Tiến // 
http://www.sggp.org.vn.- 2017  

(ngày 21 tháng 10) 
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LẨU THẢ CỦA NGƯ DÂN MŨI NÉ - MÓN QUÀ QUÊ 
ĐÃI KHÁCH PHƯƠNG XA  

ột món ngon luôn chứa đựng 
những giá trị văn hóa và càng dễ 
được người ta nhớ đến hơn khi 

gắn liền với một vùng đất. Lẩu Thả của 
ngư dân Mũi Né là một món ăn như thế. 
Hàng chục năm qua, khi Mũi Né trở thành 
vùng đất du lịch nổi tiếng thì Lẩu Thả 
truyền thống mặc nhiên là “món quà quê” 
dùng để đãi du khách phương xa. 

Lẩu Thả lấy một động từ thuần Việt 
để làm danh từ cho tên gọi và cũng là tính 
từ để chỉ tính chất dân dã của món ăn. 
Thả vào nồi lẩu những thứ ăn được mà bổ 
dưỡng, tự nhiên của một miền biển. Lẩu 
Thả cứ thế đi vào cuộc sống của ngư dân 
Mũi Né để khi nó bước vào thực đơn và 
lên bàn ăn đãi khách thì món ăn này cũng 
trở nên tinh tế không kém bất kỳ món ăn 
ngon nào khác. 

Đặc sản Lẩu Thả của ngư dân Mũi 
Né có thể dùng nhiều loại cá làm thành 
phần chủ đạo như cá đục, cá suốt nhưng 
ngon hơn cả vẫn lá cá mai, loài cá có 
nhiều ở vùng biển Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận. Cá mai mỏng manh, trắng tươi 
như cái tên “mảnh mai” của nó. Chọn cá 
mai tươi thường vào mỗi sớm mai, khi 
ngư dân vừa đi biển về, còn đang gỡ lưới 
có thể gỡ những con cá mai còn đang 
nhảy tanh tách, lóng lánh ánh bạc trong 
nắng sớm. Mang về cắt hai bên thân cá, 
chần qua nước sôi và rửa bằng nước 
chanh trước khi ướp với ớt, tỏi giã nhuyễn 
cùng nước gừng già. 

Trên một chiếc mẹt tre lá chuối xanh 
non được rải lên, mỗi bắp chuối đỏ xếp 
thành cánh hoa là đồ đựng mỗi thành 
phần trứng, dưa leo, rau chuối, thịt ba chỉ, 
xoài ương... thái chỉ, ở giữa “nhụy hoa” là 
đĩa cá mai trắng ngần điểm thêm những 
chấm đỏ tươi của trái ớt, trông thật đẹp 
mắt và hấp dẫn. Một chiếc nồi đất còn bốc 
khói thơm lừng trên bếp lò được dọn ra, 
réo gọi vị giác của thực khách đang chờ 
được thưởng thức món đặc sản của ngư 
dân miền biển. Nước dùng ăn Lẩu Thả 

được làm từ cà chua, tôm thái hạt lựu xào 
cùng với hành tây trước khi cho nước vào 
đun lên, thường 1,5 lít nước dùng cho bốn 
người ăn. 

Thưởng thức Lẩu Thả dùng kèm với 
bún gạo và không thể thiếu nước chấm 
được chế từ đặc sản địa phương là nước 
mắm cá cơm nguyên chất Phan Thiết, pha 
với tỏi, me khô, ớt và đậu phộng rang xay 
nhuyễn. Thực khách có thể cảm nhận 
được vị thơm, béo của đậu phộng lẫn vị 
tươi ngon của cá mai, các loại rau củ, 
cùng vị đậm đà của nước mắm cá cơm 
nguyên chất. Chan thêm nước dùng của 
Lẩu Thả, thực khách lại cảm nhận thêm vị 
chua thanh của cà chua quyện trong vị 
thơm ngọt của hải sản, thêm chút hương 
biển mằn mặn thổi qua những tán dừa 
xào xạc, thật là một trải nghiệm ẩm thực 
khó quên. 

 

Thành phần ăn Lẩu Thả được trang trí hình 
bông hoa nhiều màu sắc trên bẹ chuối trông rất 
hấp dẫn. 

 

Món Lẩu Thả có hương vị hấp dẫn, độc đáo.  

Anh Văn Quý Sơn, đầu bếp 
Seahorse Resort&Spa (Mũi Né, Phan 
Thiết) chia sẻ, cách trang trí cũng như các 

M 
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vị trong món Lẩu Thả còn bắt nguồn từ 
triết lý ngũ hành với kim, mộc, thủy, hỏa, 
thổ ứng với năm màu sắc trên món ăn là 
trắng, xanh, đen, đỏ, vàng cùng ngũ vị 
gồm cay, chua, mặn, đắng, ngọt. Ở đây, 
Lẩu Thả không chỉ là một món ăn địa 
phương độc đáo, giàu dinh dưỡng, có lợi 

cho sức khỏe mà còn hàm chứa cả một 
triết lý nhân sinh mang ý nghĩa sâu sắc 
trong đời sống văn hóa ẩm thực Việt 
Nam./. 

Nguyễn Vũ Thành Đạt // 
http://www.vietnamplus.vn.- 2017  

(ngày 4 tháng 10)
__________________________________ 

NHỮNG MÓN QUEN MÀ ‘LẠ’ PHẢI THỬ KHI ĐẾN 
PHAN THIẾT 

hông chỉ là thành phố biển nổi tiếng 
là thánh địa khu nghỉ dưỡng, Phan 
Thiết còn là thiên đường ẩm thực 

với vô vàn món "ăn là ghiền".  

Mì  Quảng  xứ Phan 

Đừng quá bất ngờ khi mì Quảng ở 
Phan Thiết khá khác biệt so với mì Quảng 
ở xứ Quảng. Bởi mì Quảng ở đây khác từ 
cọng mì tới nước lèo với vị khá là ngọt 
nên sẽ mang đến cho bạn cảm giác lạ 
miệng. 

Tô mì quảng vịt được biến tấu với 
sợi hủ tiếu mì và các gia vị ăn kèm như 
rau thơm, giá trụng, đậu phộng, tương ớt. 
Tô mì quảng sẽ có mì vịt, mì gà hay heo 
và khi ăn đừng hỏi bánh tráng đâu nha. 

 

Mì quảng vịt được biến tấu kết hợp hủ tiếu mì 
với vắt mì vàng. Ảnh sưu tầm. 

Để thưởng thức món này, bạn nên 
ghé qua những địa chỉ nổi tiếng sau: Mì 
quảng bà Phượng, 26 Nguyễn Du, Đức 
thắng (bắt đầu bán lúc 20h), Mì quảng 
Trần Phú, 129 Trần Phú. 

Bún bò “dơ” Phan Thiết        

Bún bò Phan Thiết chứ không phải 
bún bò Huế nha các bạn. Vì thế bún bò có 
vị nước lèo và rau ăn kèm cũng không 
giống với bất kì những nơi khác. 

 

Bún bò Phan Thiết - món quen mà hương vị lạ. 
Ảnh sưu tầm. 

Bún bò ở Phan Thiết sử dụng cọng 
bún nhỏ, trong tô chỉ có vài miếng bò gân, 
huyết bò, nước lèo và ăn kèm rau răm. 

 

Tô bún giản dị với rau ăn kèm độc đáo của 
quán bún bò Phan Thiết. Ảnh sưu tầm. 

Bún bò “dơ” nằm trên đường Trần 
Hưng Đạo, đối điện với nhà sách Trần 
Hưng Đạo (bán buổi sáng). Cái tên bún 
bò “dơ” có từ rất lâu và gắn liền với người 

K 
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dân nơi đây như một địa điểm quen thuộc. 
Mà cái tên nó “lạ” chứ không phải “dơ” 
đâu nha. Hãy đến ăn một lần cho biết vì 
sao “dơ” mà bán vẫn đông. 

Bánh căn Lân Nguyệt    

Quán bánh căn Lân Nguyệt nằm ở 
số 8 Hải Thượng Lãn Ông, Phan Thiết là 
địa chỉ không nên bỏ lỡ khi khám phá ẩm 
thực xứ biển này. Phần bánh thì không có 
gì lạ, chỉ là bột bánh đổ không rồi rắc 
miếng hành. Sau đó kẹp 2 cái bánh nhỏ 
lại gọi là 1 cặp bánh. Tuy nhiên điểm khác 
biệt gây “nghiện” chính là nước chấm 
cùng với đồ ăn kèm. 

Nước chấm là nước mắm nấu nhạt 
với cà chua hay nước cá kho tùy theo yêu 
cầu của mỗi khách. Trong mỗi tô nước 
chấm quán cho thêm vào xíu mại, trứng 
cút hay da heo thơm ngon. 

 

Phần bánh căn Phan Thiết hấp dẫn ở quán Lân 
Nguyệt. Ảnh Sưu tầm. 

Ngoài quán Lân Nguyệt thì bạn có 
thể thưởng thức bánh căn bất kì góc phố 
nào ở Phan Thiết, bởi được bày bán suốt 
cả ngày vì đây là món ăn yêu thích của 
người dân nơi đây. 

Bánh mì “chờ” cuối đường 
Nguyễn Huệ 

Tầm chiều tối ngay đường Nguyễn 
Huệ bạn sẽ thấy một nhóm người tụ tập 
đông đúc trước một gánh hàng vỉa hè, đó 
chính là bánh mì “chờ” hay mọi người còn 
gọi là bánh mì của chị em “sinh đôi”. Quán 
có tên như vậy là vì 2 chị em đứng bán và 
mỗi lần mua bánh mì ở đây thì phải đứng 
chờ lâu. Trung bình khách phải đợi hơn 

15 phút, có hôm hơn 30 phút mới tới lượt 
mua vì lượng khách quá đông. 

 

Bánh mì “chờ” - món ngon không thể bỏ qua. 
Ảnh sưu tầm. 

Bánh mì ở đâu không có nhân bơ và 
pate như bánh mì thông thường mà thấy 
vào đó là nhân là trứng luộc, xíu mại, thịt 
heo, chả cá chiên hoặc hấp với rau ăn 
kèm là hành tây, hành ngò xắt khúc… 

Bánh bèo Phan Thiết 

Bánh bèo mỗi nơi đều có những 
phong cách khác nhau, nếu ở Bình Định 
ăn bánh bèo với lá hẹ cắt nhỏ và đậu 
phộng, chang nước mắm hoặc nước 
tương( xì dầu) thì ở Phan thiết ăn bánh 
bèo với đậu xanh, tốp mỡ hành, nước sốt 
tôm thịt. 

 

Hình ảnh gánh bánh bèo dễ dàng bắt gặp ở 
Phan Thiết. Ảnh sưu tầm. 

Bánh bèo hay được bán ở chợ làm 
bữa ăn sáng, hay bán dạo gần bờ biển 
Phan Thiết nên bạn có thể tắm biển thỏa 
thích rồi lên bờ gọi 1 phần bánh bèo để 
thưởng thức. 
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Bánh tráng mắm ruốc nướng vỉa 
hè 

Là một món ăn vặt chiếm đa số ở vỉa 
hè đường Lê Hồng Phong hay góc ngã ba 
tam biên với đường Trần Hưng Đạo. 

 

Bánh tráng nướng mắm ruốc - món ăn vặt 
không nên bỏ qua ở Phan Thiết. Ảnh sưu tầm. 

 

Cuốn bánh với nhân thịt bằm, trứng đầy hấp 
dẫn. Ảnh sưu tầm. 

Sự khác biệt cho món ăn này nằm ở 
cái bánh tráng mỏng có mè được làm tại 
Bình Thuận, kèm thêm mắm ruốc của 
vùng đã  tạo nên sự mới lạ cho cái bánh 
cuốn với nhân bánh gồm mỡ hành, thịt 
bằm, trứng.. 

Thu Triều // https://saostar.vn.- 2017 
(ngày 19 tháng 10) 

__________________________________ 

PHÁT ĐIỆN, HÒA LƯỚI TỔ MÁY 2 NHIỆT ĐIỆN 
VĨNH TÂN 4 

áng 3-10, tổ máy 2 thuộc Dự án 
Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã phát điện 
hòa lưới thành công, là mốc quan 

trọng tiến tới hoàn thành thử nghiệm và 
đưa tổ máy vận hành thương mại dự kiến 
tháng 6-2018. 

 

Trước đó, các hệ thống bảo vệ môi 
trường, như: hệ thống khử lưu huỳnh 
bằng nước biển - FGD, hệ thống lọc bụi 
tĩnh điện – ESP... đã được đưa vào vận 
hành ngay từ khi đốt lò. Vì vậy, công tác 
bảo đảm yêu cầu môi trường được thực 
hiện theo đúng quy định ngay trong quá 
trình thử nghiệm cũng như sau này. 

Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 do Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm Chủ 
đầu tư, Tổng Công ty Phát điện 3 
(EVNGENCO3) là Tư vấn quản lý dự án, 
Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân là 
đại diện Tư vấn quản lý dự án chịu trách 
nhiệm trực tiếp quản lý dự án. 

Tổ hợp Nhà thầu thực hiện dự án là 
liên danh “Doosan – Mitsubishi – Công ty 
CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 – Công ty CP 
Tập đoàn Thái Bình Dương”. 

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 là 
một trong năm nhà máy nhiệt điện của 
Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân tại xã Vĩnh 
Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, 
cách TP Hồ Chí Minh khoảng 250km về 
phía bắc. Dự án đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt bổ dung vào Tổng 
sơ đồ Quy hoạch phát triển điện lực quốc 
gia VII và thuộc danh mục các công trình 
đầu tư cấp bách giai đoạn 2013-2020. 

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 gồm 
hai tổ máy, tổng công suất 1.200 MW, sản 

S 
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lượng phát điện khoảng 7,2 tỷ kWh/năm, 
tổng mức đầu tư hơn 36 nghìn tỷ đồng; 
khi đi vào hoạt động, nhà máy góp phần 
quan trọng bảo đảm cung cấp điện phục 
vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực Nam 
Trung Bộ; góp phần nâng cao độ tin cậy, 
ổn định và vận hành kinh tế hệ thống điện 
quốc gia. 

Hà Thanh Giang - Ảnh: Việt Hà // 
http://nhandan.com.vn.- 2017  

(ngày 3 tháng 10) 

Cùng đưa tin: Trung An // 
http://plo.vn.- 2017 (ngày 3 tháng 10); 
 Toàn Thắng // http://baochinhphu.vn.- 

2017 (ngày 4 tháng 10) 

__________________________________ 

THÀNH CÔNG TỪ MÔ HÌNH NUÔI VỊT TRÊN SÀN 

nh Nguyễn Văn Sáng ở thôn Phước 
Tiến, xã Tân Phước, thị xã La Gi, tỉnh 
Bình Thuận thử nghiệm thành công mô 

hình nuôi vịt cánh trắng trên sàn, mở ra 
hướng chăn nuôi mới đảm bảo an toàn sinh 
học, đảm bảo vệ sinh môi trường... 

 

Nuôi vịt trên sàn đảm bảo an toàn sinh học, đảm 
bảo vệ sinh môi trường 

Đến thăm mô hình nuôi vịt thương phẩm 
của anh, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng 
trước quy mô nuôi hơn 5.000 con vịt lớn nhỏ 
cùng cách chăn nuôi khoa học. 

Thường thì giống vịt có khuynh hướng 
tích mỡ, làm giảm chất lượng thịt. Vì vậy nuôi 
vịt trên sàn là phương pháp khá tốt, khắc 
phục được các nhược điểm trên. Vịt được 
hoạt động nhiều hơn nên chất lượng thịt 
thơm, chắc, tỷ lệ thịt đùi và ức cao nên được 
thị trường ưa chuộng… 

Trong quá trình thực hiện mô hình, anh 
Sáng đã theo dõi, học hỏi kinh nghiệm qua 
nhiều kênh thông tin như xem truyền hình, 
mạng internet, đọc báo và nghiên cứu quy 
trình kỹ thuật nuôi an toàn sinh học. Chuồng 
trại được bố trí thoáng mát, yên tĩnh, không bị 
ẩm ướt và đảm bảo vệ sinh. Anh bố trí làm 
sàn để vịt nghỉ ngơi sau khi ăn để đảm bảo 
sức khỏe, lớn nhanh, tránh những thiệt hại do 
dịch bệnh hay thời tiết gây ra… 

Khẩu phần ăn của vịt, kết hợp giữ thức 
ăn cám công nghiệp đủ tiêu chuẩn với thức ăn 
từ phụ phẩm nông nghiệp như rau muống, trái 
cây băm nhỏ lẫn ngô cám, nên đàn vịt lớn 
nhanh. Lượng thức ăn khoảng 180 – 
200g/con/ngày. Từ lúc thả giống đến khi xuất 
chuồng trong vòng 2 tháng. Trung bình mỗi 
con đạt trọng lượng từ 3kg trở lên. Giá bán 
xuất chuồng từ 32 - 40 ngàn đồng/kg. So với 
cách nuôi truyền thống thì phương thức nuôi 
vịt trên sàn, đảm bảo được đầu con, dễ kiểm 
soát dịch bệnh, tỷ lệ nuôi sống đến lúc bán 
đạt trên 95%, đàn vịt lớn đều, dễ bán, hiệu 
quả kinh tế cao. Sau khi trừ chi phí ban đầu, 
mỗi năm gia đình anh thu lãi trên 100 triệu 
đồng từ nuôi vịt thương phẩm (bao gồm cả 2 
giống vịt siêu thịt cánh trắng và vịt rằn). 

Ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội 
Nông dân xã Tân Phước cho biết: “Sự thành 
công của mô hình nuôi vịt trên sàn đã thuyết 
phục bà con nông dân thay đổi dần thói quen 
chăn nuôi truyền thống. Từ đó mở ra hướng 
chăn nuôi mới giúp họ mạnh dạn đầu tư, mở 
rộng quy mô, vừa mang lại hiệu quả kinh tế 
vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho 
người tiêu dùng”. 

Hiện, gia đình anh Sáng có kế hoạch 
phát triển số lượng vịt nuôi nhiều hơn để đáp 
ứng nhu cầu thị trường. Nhờ áp dụng mô hình 
nuôi an toàn sinh học nên chất lượng sản 
phẩm được các mối hàng đánh giá là thơm 
ngon hơn hẳn so với vịt nuôi theo cách truyền 
thống. Do đó các thương lái đến tận nhà mua, 
đầu ra rất ổn định. Đây là một mô hình chăn 
nuôi mới, vừa mang lại giá trị kinh tế cao, vừa 
đảm bảo vệ sinh môi trường, cần được nhân 
ra diện rộng. 

Rạng Đông // http://nongnghiep.vn,.- 2017 
(ngày 6 tháng 10) 

A 
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ĐIỂM ĐẾN MANG TẦM QUỐC GIA VÀ KHU VỰC  

au 22 năm phát triển và hội nhập, 
hiện nay du lịch Bình Thuận đã trở 
thành điểm sáng không những trên 

bản đồ du lịch Việt Nam mà còn là điểm 
đến nghỉ dưỡng biển nổi tiếng thế giới. 

 

Phong cảnh bờ biển Mũi Né, Phan Thiết. Ảnh: 
Mạnh Linh/TTXVN  

Bộ Chính trị đã định hướng phát 
triển Bình Thuận trong tương lai với 3 
trung tâm quy mô quốc gia, trong đó có 
Trung tâm du lịch - thể thao biển quốc gia. 
Du lịch Bình Thuận đang hướng tới tương 
lai bằng sự tự tin của một điểm đến mang 
tầm quốc gia và khu vực.  

Năm 1995, sự kiện Nhật thực toàn 
phần vào ngày 24/10/2015 đã thu hút 
hàng trăm ngàn người từ khắp nơi đổ về 
Mũi Né - Phan Thiết -Bình Thuận để 
chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ thú của thiên 
nhiên, trong đó có nhiều doanh nhân đã 
đến tìm kiếm cơ hội đầu tư. Từ đó, địa 
danh Mũi Né - Phan Thiết – Bình Thuận 
nhanh chóng trở thành một điểm đến hấp 
dẫn du khách lịch và  các nhà đầu tư cả 
trong nước và quốc tế. Nguồn tài nguyên 
du lịch phong phú được khơi dậy và đánh 
dấu cho sự vươn lên đầy ấn tượng của du 
lịch Bình Thuận.  

Là một tỉnh ven biển cực Nam Trung 
bộ, Bình Thuận có vị trí thuận lợi là cửa 
ngõ giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội với 
các tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, các 
tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đồng 
thời là giao điểm nối liền với các trung tâm 
du lịch lớn của khu vực phía Nam như 

Nha Trang, Đà Lạt, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu. Bình Thuận có 
192 km bờ biển với nhiều bãi biển đẹp, 
cảnh quan thơ mộng, môi trường trong 
lành, có các di tích lịch sử - văn hóa cấp 
quốc gia và nhiều lễ hội văn hóa truyền 
thống đặc sắc…  

Ông Ngô Minh Chính, Giám đốc Sở 
Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình 
Thuận cho biết, sau 22 năm, từ chỗ hầu 
như không có gì, đến nay du lịch Bình 
Thuận đã đạt được nhiều kết quả và có 
sự phát triển liên tục với những chuyển 
biến mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều 
sâu. Hiệu quả đầu tư cùng với môi trường 
đầu tư thông thoáng đã thu hút mạnh các 
thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh 
doanh du lịch ở Bình Thuận.  

Tính đến tháng 10/2017, toàn tỉnh có 
390 dự án du lịch được chấp thuận đầu tư 
còn hiệu lực, với tổng diện tích đất 7.400 
ha và tổng vốn đăng ký đầu tư là 63.500 
tỷ đồng. Trong đó có một số dự án có quy 
mô 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 hơn 300 cơ sở 
lưu trú, tổng số 11.000 phòng và hơn 500 
căn hộ, biệt thự cho khách du lịch thuê. 

Nếu như năm 1995 cả tỉnh Bình 
Thuận mới đón 53.200 lượt khách, năm 
2016 toàn tỉnh đã đón 4.500.000 lượt 
khách, tăng gấp 80 lần so với năm 1995. 
Riêng khách quốc tế vào năm 1995 chỉ có 
5.300 lượt khách thì năm 2016 đạt 
300.000 lượt khách, tăng 85 lần so với 
năm 1995.  

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận cho biết: Bình 
Thuận hiện đã trở thành khu du lịch trọng 
điểm của 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 
MICE… Du lịch phát triển đã góp phần 
quan trọng cho sự tăng trưởng và phát 

V. DU LỊCH –  LỊCH SỬ – ĐỊA LÝ 

S 
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triển kinh tế của Bình Thuận. Năm 2016, 
du lịch đóng khoảng 7% GRDP của tỉnh. 

Du lịch phát triển đã tạo điều kiện 
giải quyết nhiều việc làm với 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, các 
tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh. 

Đến nay, du lịch Bình Thuận đã tạo 
dựng được thương thiệu trên bản đồ du 
lịch Việt Nam và thế giới. Cùng với đó, hạ 
tầng giao thông đến Bình Thuận đang  
hoàn thiện cũng là một điểm thuận lợi cho 
du lịch Bình Thuận. Quốc lộ 1A đã mở 
rộng hoàn thành; cao tốc Dầu Giây – 
Phan Thiết sẽ khởi công trong thời gian 
tới; sân bay Phan Thiết và cảng Vĩnh Tân 
đã khởi công xây dựng, hệ thống giao 
thông nối kết các khu, điểm du lịch đang 
hoàn thiện.  

Để phát triển du lịch bền vững, bên 
cạnh những giải pháp về phát triển đa 
dạng các loại hình du lịch, nâng cao chất 
lượng sản phẩm du lịch, xây dựng hình 
ảnh điểm đến an toàn thân thiện… việc 
hợp tác, liên kết du lịch là một trong 

những giải pháp quan trọng được Bình 
Thuận quan tâm.  

Những năm tới, Bình Thuận tiếp tục 
thực hiện chương trình hợp tác liên kết 
tam giác phát triển du lịch Bình Thuận - 
Thành phố Hồ Chí Minh – Lâm Đồng; 
đồng thời chủ động tăng cường hợp tác 
phát triển du lịch với các trung tâm du lịch 
lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Cần Thơ nhằm nối tour khách quốc tế đến 
Bình Thuận từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí 
Minh và thu hút khách nội địa vùng đồng 
bằng sông Cửu Long.  

Bình Thuận đặt mục tiêu đến năm 
2020, dự kiến toàn tỉnh đón khoảng 7 triệu 
lượt khách, tăng trưởng bình quân từ thu 
hút du khách quốc tế đạt từ 12 - 14% 
năm, du lịch đóng góp khoảng 10% GRDP 
của tỉnh. Với những bước tiến dài và bền 
vững, du lịch Bình Thuận không chỉ trở 
thành ngành kinh tế trọng điểm của địa 
phương mà còn là điểm sáng nổi bật trên 
bản đồ du lịch Việt Nam. Du lịch Bình 
Thuận đang hướng tới tương lai bằng sự 
tự tin của một điểm đến mang tầm quốc 
gia và khu vực. 

Nguyễn Thanh // 
http://baotintuc.vn.- 2017  

(ngày 26 tháng 10) 
__________________________________ 

DOANH THU DU LỊCH TĂNG CAO 

heo báo cáo của Sở VHTTDL Bình 
Thuận, trong tháng 10/2017, du lịch 
Bình Thuận ước đón 465.744 lượt 

khách, tăng 12% so với cùng kỳ 2016, 
khách quốc tế đạt 49.486 lượt (chiếm 
11.62% tổng lượt khách); doanh thu ngành 
đạt gần 927,5 tỷ đồng, tăng 18% so với 
tháng 10/2016. 

Cùng với việc tiếp tục đầu tư duy trì 
chất lượng dịch vụ cũng như đưa thêm các 
sản phẩm du lịch mới vào phục vụ du 
khách, ngành Du lịch Bình Thuận còn phối 
hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhiều 
hoạt kỷ niệm 22 năm Ngày Du lịch Bình 
Thuận tạo nên chuỗi sự kiện văn hóa - thể 
thao - du lịch sôi nổi thu hút du khách đến 
tham quan và trải nghiệm. Bên cạnh đó, 

công tác thông tin, giới thiệu tiếp tục hoạt 
động hiệu quả, đưa hình ảnh du lịch thân 
thiện, an toàn và hấp dẫn của thương hiệu 
Mũi Né - Bình Thuận đến gần hơn với du 
khách trong, ngoài nước. 

Để tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng 
trong thời gian tới và hoàn thành chỉ tiêu kế 
hoạch năm 2017, ngành Du lịch Bình Thuận 
sẽ tập trung xây dựng kế hoạch làm việc với 
các địa phương về công tác quản lý điểm 
đến, chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị liên 
kết hợp tác phát triển du lịch Việt - Nga, tổ 
chức các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ 
cho cán bộ hoạt động trong lĩnh vực du lịch 
ở các xã nông thôn mới. 

Nguyên Vũ  // Văn hóa.- 2017.- Số 3011 
(ngày 27 tháng 10).- Tr. 7 
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CỔ THẠCH TỰ , CÓ PHẢI ĐÂY LÀ CẢNH BỒNG LAI?  

iới săn ảnh chắc cũng không xa 
lạ địa danh Cổ Thạch Tự, một 
trong những danh thắng nổi 

tiếng ở xã Bình Thạnh, huyện Tuy 
Phong, tỉnh Bình Thuận.  

Cổ Thạch Tự có nghĩa là “chùa đá 
xưa”, hay còn có tên gọi dân dã là 
“chùa Hang”. Vì chùa được xây trong 
một hang đá lớn, do thiền sư Bảo 
Tạng lập vào khoảng thế kỷ XIX. Cổ 
Thạch Tự mang một vẻ đẹp nguyên sơ 
độc đáo, gối đầu trên vùng đồi núi với 
hàng ngàn phiến đá và hang động 
muôn màu đa dạng vô cùng huyền bí. 

 

Vẻ đẹp hoang sơ và kì vĩ của thiên nhiên 
xung quanh Cổ Thạch Tự. 

Ngay từ lối vào chùa là hình ảnh 
“tứ linh” rất đặc trưng trong kiến trúc 
tôn giáo với hình ảnh đôi rồng uốn 
lượn. Bên phải chiếc cầu gần cổng 
Tam Quan là bức tượng hình Hổ ngồi 
và bên trái là tượng Voi nằm và bức 
tượng con cá Kình bằng đá tự nhiên 
theo mà theo Kinh của Phật gọi là con 
“ma kiệt”, một loài thủy quái được xem 
là hóa thân từ Phật Bà Quan Thế Âm 
Bồ Tát để giúp đỡ ngư dân khi gặp 
nạn ở biển khơi. 

Khung cảnh chùa tôn nghiêm tạo 
cho ta cảm giác như đang ở một chốn 
linh thiêng và ngoài kia cảnh chùa với 
dãy đá bảy màu, biển hoang sơ trong 
vắt như thấy đáy biển, rong rêu phủ đá 
với làn khói sương mờ vào lúc bình 

minh thì con người dễ thốt lên rằng 
“Đây chẳng phải là chốn bồng lai sao?” 

 

Tượng voi và hổ trấn giữ hai bên, trước lối 
vào cổng Tam Quan của chùa Cổ Thạch 
Tự. 

 

Tượng Phật Thích Ca nằm niết bàn trong 
khuôn viên Cổ Thạch Tự. 

 

Ngắm bình minh trên biển từ chùa Cổ 
Thạch Tự. 

G 
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Bãi đá bảy màu xinh đẹp của biển Cổ 
Thạch. 

 

Quan cảnh thiên nhiên đầy ấn tượng của 
Cổ Thạch vào tháng 3. 

 

Vách đá phủ đầy rêu xanh bên màn sương 
trắng xóa của biển cả. 

 

Vũ khúc đá và sóng biển, tạo nên khung 
cảnh huyền ảo tựa cảnh bồng lai tại Cổ 
Thạch. 

Vì vậy mà ở đây cũng lưu truyền 
một truyền thuyết  dân gian, ngày xưa 
- xưa lắm, vào những đêm trăng rằm, 
tại nơi bãi tắm hoang vu này đã từng 
có nhiều Tiên nga xuống trần tắm gội, 
nô đùa. Sau đó, các nàng tiên ấy bay 
đến cái giếng ở phía dưới chân chùa 
Cổ Thạch để uống nước, ca hát. Đến 
gần sáng, các nàng Tiên lại bay trở về 
trời. Dấu chân của các nàng in lại bên 
giếng nên mọi người gọi là Giếng Tiên 
và được kể lại cho con cháu lưu truyền 
cho đến hôm nay. 

Khách đến thăm viếng chùa Hang 
quanh năm nhưng có lẽ trung tuần 
tháng 3 là tháng đông nhiếp ảnh khắp 
nơi đổ về đây nhất. Bởi các nhiếp ảnh 
đều muốn săn được cảnh tượng kỳ thú 
nhất khi toàn bộ đá được bao phủ một 
lớp rêu xanh thật đẹp và độc nhất vô 
nhị ở đây. Vào mùa này, từ lúc sáng 
sớm đã nhộn nhjp, bạn chỉ cần ngủ 
dậy trễ 5 phút thôi là không có chỗ đặt 
máy chụp hình rồi. 

Hiện nay Cổ Thạch Tự là nơi 
dừng chân lý tưởng của nhiều du 
khách yêu sự tôn nghiêm của chùa, và 
sự hoang sơ mà đẹp đến nao lòng của 
cảnh biển nơi đây. Dịch vụ du lich ở 
đây cũng khá đầy đủ như khách sạn 
và quán ăn chỉ cách Cổ Thạch Tự 5 
phút đi bộ. 

Còn nếu bạn muốn ở lại qua đêm 
ngoài trời để ngắm trăng, nghe tiếng 
sóng biển vỗ, ngửi vị mặn của muối và 
hít bầu không khí trong lành thì hãy ở 
lại ngoài biển Cổ Thạch một đêm. Bạn 
có thể thuê lều và đốt lửa trại với giá 
khá mềm: 50.000 đồng/lần, và bên 
đống lửa hồng ấm áp, thưởng thức 
các món đặc sản của vùng biển nơi 
đây thì còn gì thú vị bằng. 

Thu Triều // https://saostar.vn.- 2017 
(ngày 25 tháng 10) 
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CÙ LAO CÂU MIẾNG NGỌC XANH NƠI XỨ CÁT 

àu nước biển xanh trong vắt như 
pha lê, lấp lánh dưới ánh nắng 
mặt trời khiến Cù Lao Câu hiện ra 

giống như một thiên đường. 

Cù Lao Câu là một hòn đảo nước nổi 
hoang sơ ở huyện Tuy Phong, tỉnh Bình 
Thuận. Tên gọi Cù Lao Câu xuất phát từ 
việc ở trên đảo có rất nhiều rau câu chân 
vịt. Hòn đảo này chỉ sử dụng ánh sáng 
mặt trời để chiếu sáng.  

Từ bến tàu, du khách bắt đầu hành 
trình để đến với đảo Cù Lao Câu. Vượt 
qua gần 7 hải lý, một bãi cát dài trắng mịn 
chào đón quý khách khi tàu vừa cập bến.  

Ôm lấy bờ biển xinh đẹp của Cù Lao 
Câu, chính là những triền cát trắng mịn, 
trải dài uốn lượn hút tầm mắt. Đặc biệt, 
tuy đảo nhỏ nhưng lại là khu bảo tồn biển 
quan trọng với hệ sinh vật biển nhiệt đới. 

Cù Lao Câu còn là nơi bảo vệ động vật 
rùa biển, với hơn 10 cá thể rùa mẹ mỗi 
năm. Mỗi năm, có khoảng 2.000-3.000 rùa 
con được thả về với tự nhiên. Ngoài ra, 
Cù Lao Câu còn có quần thể san hô 
nguyên thủy dài hơn 2.000 km.  

Điều khiến du khách ấn tượng hơn 
cả khi đến Cù Lao Câu chính là những 
tảng đá tựa như bức tường thành kỳ vĩ. 
Những hòn đá ở Cù Lao Câu nằm rải rác 
trên bờ biển, với nhiều hình dạng lớn nhỏ 
tô điểm thêm sự độc đáo cho vùng biển 
này. 

Cù Lao Câu thắm màu xanh biếc 
như gọi mời du khách đắm chìm dưới làn 
nước mát lành, tìm lại cảm xúc thanh yên 
giữa cuộc sống xô bồ, náo nhiệt.  

// http://vtv.vn.- 2017 (ngày 10 tháng 10) 

__________________________________ 

KÊ GÀ - “ỐC ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG” BỊ LÃNG QUÊN 

ảo Kê Gà, hay còn gọi là Khê Gà, 
nằm ở cực nam tỉnh Bình Thuận, 
có nhiều cảnh đẹp hội tụ, vừa có 

biển vừa có núi, có ngọn hải đăng hùng 
vĩ…  

 

Hải đăng Kê Gà 

Nơi đây còn được mệnh danh là “ốc 
đảo thiên đường” cho khách du lịch trong 
và ngoài nước. Tuy nhiên, ốc đảo tuyệt 
mỹ này lại dần bị lãng quên và chưa thể 
phát huy hết tiềm năng vốn có của mình.  

Thiên đường du lịch 

Trong chuyến đi đến tỉnh Bình 
Thuận, chúng tôi đã có dịp ghé thăm đảo 
Kê Gà thuộc xã Tân Thành, Hàm Thuận 
Nam, Bình Thuận. Hòn đảo này được 
mệnh danh là ốc đảo với nhiều cảnh vật 
hùng vĩ, vách đá tuyệt đẹp có phần huyền 
bí, nước biển trong vắt lôi cuốn bất kỳ ai 
một lần ghé thăm hòn đảo thơ mộng này. 

Bước chân lên tới đảo, chúng tôi 
hoàn toàn bất ngờ trước cảnh vật bao la, 
rộng lớn. Đảo Kê Gà hiện ra với những 
nét hoang sơ, kỳ bí những vách đá lởm 
chởm, cây cối mọc um tùm, dọc hai bên 
đường là những hàng cây sứ cổ thụ nở 
hoa rực rỡ. Lên tới nơi có ngọn hải đăng 
nổi tiếng, từ trên cao của ngọn tháp có thể 
nhìn được tổng quát những ngôi nhà trên 
đất liền và cả vùng biển rộng lớn, những 
chiếc thuyền đánh cá ngoài xa giống như 
những chấm nhỏ trên biển. Trên đảo - 
vừa có thể thưởng ngoạn cảnh đẹp một 

M 
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cách thoải mái nhất vừa tận hưởng bầu 
không khí thoáng mát của một nơi hoang 
sơ. Đảo Kê Gà nằm trong một vùng biển 
trời xanh ngọc, bờ biển cát trắng sạch sẽ, 
rừng dừa, thùy dương xanh mướt... Nơi 
đây còn có những ghềnh đá hoa cương 
trắng, hồng, nhọn như những ngọn 
chông... 

Tuy đảo nhỏ, diện tích chỉ chừng 
hơn 6ha, nhưng có rất nhiều điều thú vị. 
Đó là hàng trăm gốc sứ cổ thụ đủ hình 
dạng, kích thước, đều hơn 100 năm tuổi. 
Đó là những phiến đá biển được thiên 
nhiên sắp đặt ngẫu nhiên với nhiều dáng 
hình kỳ thú. Còn cả những vũng nước 
quanh năm xanh mát, bao bọc bởi đá cuội 
đủ màu sắc. Và đó còn là rừng dừa bạt 
ngàn tô thắm thêm cho gam xanh mênh 
mông của trời và biển... Tất cả tạo cho 
vùng biển Hàm Thuận Nam một vẻ quyến 
rũ, nguyên sơ, yên bình. 

Những người yêu biển có thể ở lại 
đảo qua đêm để câu cá, ngắm ánh trăng 
vằng vặc vào ban đêm bên ngọn lửa hồng 
và ngắm cảnh bình minh hùng vĩ hiện dần 
trên mặt biển. Không còn gì tuyệt hơn! 

Sớm khởi động lại dự án “ốc đảo 
thiên đường” 

Được biết, từ năm 1999, một công ty 
du lịch đã đưa khách đến khám phá đảo 
Kê Gà. Sau đó, Kê Gà đã trở thành một 
điểm đến đầy thú vị cho nhiều hãng lữ 
hành bởi vẻ đẹp của một ốc đảo hoang 

sơ. Đến đầu năm 2000, nhận thấy biển Kê 
Gà có nhiều điều kiện để phát triển du 
lịch, UBND tỉnh Bình Thuận đã kêu gọi 
các doanh nghiệp tham gia đầu tư. Ngay 
sau đó, các doanh nghiệp đã đầu tư xây 
dựng hàng chục resort, biệt thự cao cấp 
với mong muốn biến vùng đất này trở 
thành “ốc đảo thiên đường” của Việt Nam. 

Tuy nhiên, vào năm 2008, Sở KHĐT 
tỉnh Bình Thuận lại ban hành chủ trương 
xây dựng cảng Kê Gà nên đã thu hồi dự 
án du lịch để làm cảng biển. Năm 2013, 
nhận thấy dự án cảng Kê Gà không hiệu 
quả, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu 
ngừng xây dựng cảng. Từ đó đến nay, dự 
án xây dựng “ốc đảo thiên đường” và đảo 
Kê Gà dần bị lãng quên với hàng loạt 
resort, nhà hàng bị bỏ hoang và xuống 
cấp trầm trọng. 

Một vùng đất hội tụ được nhiều cảnh 
đẹp như Kê Gà lẽ ra phải được “tận dụng” 
triệt để hơn để phát triển du lịch - dịch vụ 
làm giàu cho đất nước. Để Kê Gà trở 
thành một thiên đường du lịch, nơi nghỉ 
dưỡng thực sự, cần nhanh chóng khởi 
động lại dự án “ốc đảo thiên đường”. 
Mong sao Kê Gà sớm là nơi được nhiều 
du khách trong nước và quốc tế biết tới, 
xứng tầm là ốc đảo thiên đường của Việt 
Nam. 

Mai Phong // https://laodong.vn.-2017 
(ngày 28 tháng 10) 

__________________________________ 

SẮP DIỄN RA LIÊN HOAN ẨM THỰC “MÓN NGON 
BÌNH THUẬN” 

ừ ngày 20 đến hết ngày 24/10, Liên 
hoan ẩm thực “Món ngon Bình 
Thuận” sẽ diễn ra tại Quảng trường 

Nguyễn Tất Thành, TP Phan Thiết, tỉnh 
Bình Thuận. 

Liên hoan ẩm thực “Món ngon Bình 
Thuận” có quy mô 22 gian hàng để doanh 
nghiệp trong lẫn ngoài tỉnh tham gia chế 
biến, giới thiệu đa dạng các món ăn đặc 

trưng của vùng đất cực Nam Trung bộ 
đến du khách và người dân địa phương.  

Trong khuôn khổ Liên hoan ẩm thực, 
du khách sẽ được tham quan, thưởng 
thức những món ăn mang đậm nét Nam 
Trung Bộ.  

Ngoài ra, tại Liên hoan còn diễn ra 
cuộc thi Barterder, “Món ngon Bình 
Thuận”, Liên hoan “Tiếng hát ngành du 

T 
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lịch mở rộng tỉnh Bình Thuận lần thứ 6 – 
năm 2017”.  

Đặc biệt, khách tham quan còn được 
xem biểu diễn âm nhạc đường phố, đờn 
ca tài tử, trình diễn của ban nhạc 
Philippine, hát cùng nhóm nhạc Flamenco 
vào các buổi tối và trưng bày 22 lồng đèn 
lớn và 88 lòng đèn nhỏ của Lễ hội Trung 

thu Phan Thiết tạo thêm sự lung linh cho 
Liên hoan Ẩm thực. 

Bạch Dương // 
http://moitruong.net.vn.- 2017  

(ngày 14 tháng 10) 

Cùng đưa tin: Hồng Hiếu // 
http://dantocmiennui.vn.- 2017 (ngày 21 

tháng 10) 

__________________________________ 

PHAN THIẾT ĐÔNG VUI VỚI TUẦN LỄ DU LỊCH 
BÌNH THUẬN 2017 

ừ ngày 18-24/10/2017, tỉnh Bình 
Thuận tổ chức nhiều hoạt động văn 
hóa, thể thao, thương mại nhân kỷ 

niệm tròn 22 năm ngày Du lịch Bình 
Thuận.  

Khắp thành phố Phan Thiết và nhiều 
địa phương trong tỉnh liên tục diễn ra các 
hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch sôi 
nổi. Trong đó có: Liên hoan Tiếng hát 
ngành Du lịch Bình Thuận mở rộng lần 
thứ 6 tại Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh; 
Hoạt động Văn hóa nghệ thuật dân gian 
Chăm tại di tích tháp Pô Sah Inư, phường 
Phú Hài; Liên hoan Ẩm thực “Món ngon 
Bình Thuận” tại Quảng trường Nguyễn Tất 
Thành; Lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh 
nhân du lịch tiêu biểu 2017 tại Trung tâm 
Hội nghị tỉnh Bình Thuận, Truyền hình 
trực tiếp trên BTV lúc 19g30 ngày 21/10; 
Lễ phát động “Tuần Du lịch xanh” ... 

 

Cuộc thi Món ngon Bình Thuận  

Về thể thao, có giải Billard Carom 3 
băng Cúp Duy Sơn, tại CLB Billard Duy 

Sơn ; Giải Bóng đá Thiếu niên nhi đồng 
Cup BTV tại Nhà Thi đấu Thể dục thể thao 
Bình Thuận; Giải Golf chào mừng Ngày 
Du lịch Bình Thuận tại sân Golf Sea Links. 

 

Văn hóa nghệ thuật dân gian Chăm 

 

Du khách nước ngoài trên đường phố Phan 
Thiết  

Rất đông du khách hào hứng với 
Liên hoan ẩm thực, tại 22 gian hàng giới 
thiệu và phục vụ các món ăn của các địa 
phương như Phú Quý, Tánh Linh, Đức 
Linh, Hàm Thuận Bắc, Phan Thiết và các 

T 
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khu du lịch, nhà hàng Cây Bàng, TTC 
Premium Phan Thiết, Cà Ty, Saigon 
Muine Resort Hoàng Ngọc, Muine Bay 
Resort, Sealinks, Biển Đá Vàng, thực đơn 
thức uống của CLB Thể hình S Fitness 
Phan Thiết. 

Bên cạnh trình diễn, giới thiệu và 
chế biến các món ăn tại các gian hàng để 
phục vụ nhu cầu của khách tham quan, 
Liên hoan ẩm thực còn trao giải cho các 
cuộc thi Bartender, cuộc thi “Món ngon 

Bình Thuận”. Thành phố Phan Thiết về 
đêm sôi động với các chương trình biểu 
diễn nghệ thuật như ca múa nhạc “Bình 
Thuận điểm hẹn xanh”, âm nhạc đường 
phố, hát cùng nhóm nhạc Flamenco, ngẫu 
hứng cùng nhóm nhạc Philippin, đờn ca 
tài tử v.v... 

Hoàng Thiên Nga // 
https://www.tienphong.vn.- 2017  

(ngày 23 tháng 10) 

__________________________________ 

MƯỜNG THANH MŨI NÉ ĐẠT MỨC TĂNG TRƯỞNG 
115%  

hân dịp kỷ niệm 22 năm Ngày 
Du lịch Bình Thuận, Khách sạn 
Mường Thanh Holiday Mũi Né 

vinh dự được nhận bằng khen vì 
những đóng góp cho ngành Du lịch 
của tỉnh Bình Thuận. 

 

 Vừa qua, UBND tỉnh Bình Thuận 
đã long trọng tổ chức Lễ tôn vinh 
doanh nghiệp, doanh nhân du lịch tiêu 
biểu năm 2017 tại thành phố Phan 
Thiết.  

Tới tham dự buổi lễ, về phía 
Trung ương có sự có mặt của ông 
Nguyễn Hữu Thọ – Chủ tịch Hiệp hội 
Du lịch Việt Nam và ông Lê Duy Khánh 
– Phó Cục trưởng cơ quan đại diện Bộ 
VHTT&DL tại TP Hồ Chí Minh.  

Về phía địa phương, có sự tham 
dự của đại diện lãnh đạo, Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND tỉnh Bình Thuận cùng 
lãnh đạo các sở, ban, ngành, các 
doanh nghiệp, doanh nhân du lịch tiêu 
biểu… 

Khách sạn Mường Thanh Holiday 
Mũi Né vinh dự là một trong những 
doanh nghiệp được nhận bằng khen 
và cúp lưu niệm vì sự đóng góp của 
đơn vị vào sự nghiệp phát triển hoạt 
động Du lịch chung của tỉnh Bình 
Thuận. Đi vào hoạt động được gần 3 
năm, Mường Thanh Holiday Mũi Né 
sớm khẳng định là một trong những 
khách sạn có lượng khách nghỉ dưỡng 
đông, ổn định tại khu vực Mũi Né.  

Công suất trung bình của khách 
sạn đạt trên 75%, mức tăng trưởng 
trên 115%. Ban Giám đốc cùng tập thể 
CBNV khách sạn luôn duy trì sự phát 
triển ổn định, nâng cao chất lượng dịch 
vụ, chú trọng đào tạo, tập huấn, nâng 
cao tay nghề của nhân viên, để sánh 
ngang cùng với các Resort nổi tiếng đã 
có từ rất lâu đời trong khu vực cũng 
như trong chuỗi khách sạn của Tập 
đoàn Mường Thanh.   

PV // http://cand.com.vn.- 2017 
(ngày 27 tháng 10) 

N 
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1. 21 hộ dân ở Bình Thuận bị cô lập do lũ quét / Đình Châu // 
http://nhandan.com.vn.- 2017 (ngày 3 tháng 10) 

2. 57 tháng tù cho nhóm “lâm tặc” chống người thi hành công vụ / Khắc Nhu 
// Bảo vệ pháp luật.- 2017.- Số 86 (ngày 27 tháng 10).- Tr. 15 

3. Ám ảnh con đường vào “thủ đô resort” / Nguyễn Tiến // 
http://www.sggp.org.vn.- 2017 (ngày 15 tháng 10) 

4. Ăn cá nóc, 1 người chết, 5 người nguy kịch / N.Tiến // 
http://daidoanket.vn.- 2017 (ngày 27 tháng 10) 

5. Bắt 22 đối tượng cướp giật tại lễ hội Trung thu / Phương Nghi // 
http://www.tienphong.vn.- 2017 (ngày 3 tháng 10) 

6. Bất chấp lệnh cấm, tài xế vẫn liều lĩnh cho xe qua đèo Đại Ninh / Việt 
Quốc // http://vov.vn.- 2017 (ngày 18 tháng 10) 

7. Bắt giữ một ổ nhóm trộm cắp xe máy và làm giả giấy tờ / Đình Châu // 
http://nhandan.com.vn.- 2017 (ngày 13 tháng 10) 

8. Bế tắc trong tình cảnh chồng con đều bệnh nặng / Rạng Đông // 
http://www.sggp.org.vn.- 2017 (ngày 26 tháng 10) 

9. Bị đánh ghen, một thanh niên nguy kịch tính mạng / Phương Nam // 
http://plo.vn.- 2017 (ngày 17 tháng 10) 

10. Bị so với đàn vịt trên Facebook, hiệu trưởng nhờ đến CA / Phương Nam // 
http://plo.vn.- 2017 (ngày 6 tháng 10) 

11. Bình Thuận sớm xây dựng lại 6 cầu giao thông bị lũ cuốn trôi / Nguyễn 
Thanh // http://www.vietnamplus.vn.- 2017 (ngày 5 tháng 10) 

12. Bình Thuận thu hồi các Quyết định cho thuê đất của TKV / Ngọc Lài // 
http://www.nguoiduatin.vn.-2017 (ngày 27 tháng 10) 

13. Bình Thuận tìm kiếm thiếu niên mất tích trên sông Cà Ty / Việt Quốc // 
http://vov.vn.- 2017 (ngày 14 tháng 10) 

14. Bình Thuận Vì sao đất nhiễm mặn, cây trồng bị chết tại Vĩnh Tân? / 
Phương Nghi // https://www.tienphong.vn.- 2017 (ngày 26 tháng 10) 

15. Cảnh báo ngập lụt khi hồ thủy điện xả lũ ở Bình Thuận / Hiền Phạm // 
http://giaoducthoidai.vn.- 2017 (ngày 21 tháng 10) 
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19. Cháy nhà trên đường Nguyễn Huệ, người dân được phen hoảng loạn / 
Hân Hân // http://moitruong.net.vn.- 2017 (ngày 13 tháng 10) 

20. Chỉ trong 3 ngày, liên tiếp hai sản phụ tử vong bất thường tại bệnh viện / 
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29. Đánh chết người đi cùng vợ vì ghen tuông / Việt Quốc // http://vov.vn.- 
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32. Đi chơi với bạn, thiếu nữ bị ném đá trúng đầu tử vong / N.Minh // 
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33. Điều tra vụ nữ sinh 17 tuổi bị ném đá tử vong khi đi chơi với bạn trai / Cự 
Giải // http://www.doisongphapluat.com.- 2017 (ngày 3 tháng 10) 

34. Độc đáo Lễ hội rước đèn Trung thu lớn nhất Việt Nam / Nguyễn Thanh // 
http://bnews.vn.- 2017 (ngày 2 tháng 10) 

35. Đồng bào Chăm lên tháp dự lễ Katê / Việt Quốc // http://vov.vn.- 2017 
(ngày 20 tháng 10) 

36. Đồng bào Chăm tỉnh Bình Thuận vui tết Katê / Nguyễn Tiến // 
http://www.sggp.org.vn.- 2017 (ngày 20 tháng 10) 

37. Gần 500 ha thanh long bị thiệt hại do lũ / Việt Quốc // http://vov.vn.- 2017 
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39. Hai mẹ con tử vong trên bàn mổ, người nhà bức xúc / Phương Nam // 
http://plo.vn.- 2017 (ngày 23 tháng 10) 

40. Hai xe máy tông trực diện, hai người tử vong / Lê Long // 
http://congan.com.vn.- 2017 (ngày 16 tháng 10) 

41. Hòa lưới điện tổ máy 2 Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 / Trung An // http://plo.vn.- 
2017 (ngày 3 tháng 10) 

42. Học sinh qua suối bằng rọ sắt do cầu bị lũ cuốn / Đình Châu // 
http://nhandan.com.vn.- 2017 (ngày 5 tháng 10) 

43. Hơn 100 căn nhà, 1.250 ha cây trồng ở Bình Thuận bị ngập lụt do mưa 
lớn / Đình Châu // http://nhandan.com.vn.- 2017 (ngày 15 tháng 10) 

44. Hướng dẫn thủ tục cộng nối thời gian công tác trong quân đội // 
http://baochinhphu.vn.- 2017 (ngày 8 tháng 10) 

45. Kẻ tham gia đánh ghen gây chết người ra đầu thú / Bảo Khánh // 
http://antt.vn.- 2017 (ngày 19 tháng 10) 

46. Khắc phục sụt lún trên Quốc lộ 28B nối Bình Thuận với Lâm Đồng / Việt 
Quốc // http://vov.vn.- 2017 (ngày 17 tháng 10) 

47. Khắc phục tình trạng ốc sên tàn phá vườn thanh long / Nguyễn Tiến // 
http://www.sggp.org.vn.- 2017 (ngày 19 tháng 10) 

48. Khai hội Katê 2017 Bình Thuận / Nguyên Vũ // 
http://www.baodulich.net.vn.- 2017 (ngày 22 tháng 10) 

49. Khai mạc liên hoan ẩm thực Món ngon Bình Thuận / Hồng Hiếu // 
http://dantocmiennui.vn.- 2017 (ngày 21 tháng 10) 

50. Khẩn cấp tìm ngư dân mất tích trên biển / H.Thu // http://moitruong.net.vn.- 
2017 (ngày 27 tháng 10) 

51. Khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lũ tại Bình Thuận / Nguyễn 
Thanh // http://baotintuc.vn.- 2017 (ngày 25 tháng 10) 

52. Không giải quyết lại các trường hợp đã hưởng trợ cấp trước 2010 / PV // 
http://daidoanket.vn.- 2017 (ngày 18 tháng 10) 

53. Làm rõ nguồn nước nhiễm mặn ở gần bãi xỉ nhiệt điện Vĩnh Tân / Bình 
Ninh // http://cand.com.vn.- 2017 (ngày 27 tháng 10) 

54. Làm rõ vụ mẹ con sản phụ tử vong trên bàn mổ / Phương Nam // 
http://plo.vn.- 2017 (ngày 25 tháng 10). Cùng đưa tin: Công an nhân dân.- 2017.- 
Số 4476 (ngày 28 tháng 10).- Tr.8 

55. Lập Hội đồng chuyên môn kiểm tra vụ 2 sản phụ tử vong tại bệnh viện / 
Phương Nghi // https://www.tienphong.vn.- 2017 (ngày 28 tháng 10) 

56. Lũ cuốn trôi 6 cây cầu, người dân "chế" lồng sắt đi qua sông / Trung Hùng 
// http://doanhnghiepvn.vn.- 2017 (ngày 5 tháng 10) 

57. Lũ gây ngập nhiều nhà và vườn cây ăn trái ở Bình Thuận / Tin, ảnh: Vũ 
Đình Đông // http://www.qdnd.vn.- 2017 (ngày 23 tháng 10) 
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58. Lũ quét cuốn trôi 6 cây cầu, hàng chục hộ dân bị cô lập / KS // 
http://nongnghiep.vn.- 2017 (ngày 5 tháng 10) 

59. Lũ tiếp tục uy hiếp vùng thanh long trọng điểm của tỉnh Bình Thuận / Việt 
Quốc // http://vov.vn.- 2017 (ngày 23 tháng 10) 

60. Lũ trên sông Mương Mán làm ngập hàng trăm ha thanh long / Gia Hân // 
http://moitruong.net.vn.- 2017 (ngày 24 tháng 10) 

61. Mẹ con sản phụ chết bất thường tại bệnh viện / Lê Long // 
http://congan.com.vn.- 2017 (ngày 25 tháng 10) 

62. Một đoạn đường 5 vụ xe tông chết người rồi bỏ trốn / Phương Nam // 
http://plo.vn.- 2017 (ngày 7 tháng 10) 

63. Mưa lớn gây ngập 485 ha lúa tại thị trấn Lạc Tánh / Hồng Nhung // 
http://moitruong.net.vn.- 2017 (ngày 16 tháng 10) 

64. Mưa lũ cuốn trôi 6 cầu gỗ, học sinh phải qua sông bằng ròng rọc / Phan 
Thành // https://laodong.vn.- 2017 (ngày 5 tháng 10) 

65. Mưa lũ gây ngập hàng trăm hécta thanh long / Nguyễn Tiến // 
http://www.sggp.org.vn.- 2017 (ngày 24 tháng 10) 

66. Mưa lũ gây ngập úng, sạt lở nặng ở Bình Thuận / Lê Trường // 
http://nld.com.vn.- 2017 (ngày 16 tháng 10) 

67. Mưa lũ tại Bình Thuận gây thiệt hại ước tính hơn 15 tỷ đồng / Tin, ảnh: Vũ 
Đình Đông // http://www.qdnd.vn.- 2017 (ngày 24 tháng 10) 

68. Mưa lũ, một người trượt chân rơi xuống hồ tử vong / Lê Long // 
http://congan.com.vn.- 2017 (ngày 17 tháng 10) 

69. Nam thanh niên rơi xuống sông, thi thể trôi ra biển / Nguyễn Tiến // 
http://www.sggp.org.vn.- 2017 (ngày 18 tháng 10) 

70. Nghi can trong vụ 'ngâm mẫu vật vào cồn' lãnh án / Phương Loan - Đào 
Trang // http://plo.vn.- 2017 (ngày 27 tháng 10) 

71. Nghị lực vươn lên của cô bé mồ côi cả cha và mẹ // http://vtv.vn.- 2017 
(ngày 27 tháng 10) 

72. Ngư dân Mũi Né an táng rùa khế quý hiếm /H.Thu // 
http://moitruong.net.vn.- 2017 (ngày 3 tháng 10) 

73. Ngư dân Mũi Né chôn cất ‘cụ’ rùa khế ‘khủng’ dài hơn 3 m, nặng gần 1 tấn 
/ Đỗ Thu Thoan // http://vietq.vn.- 2017 (ngày 3 tháng 10) 

74. Người cha bị “bắt cóc” trước cổng trường mầm non được tại ngoại / Lê 
Nghĩa // http://www.baogiaothong.vn.- 2017 (ngày 12 tháng 10) 

75. Nguyên nhân đất nhiễm mặn, cây chết tại Vĩnh Tân / Phương Nam // 
http://plo.vn.- 2017 (ngày 26 tháng 10) 

76. Nỗi ám ảnh của cô gái có em ruột bị người yêu mình xâm hại tình dục / 
Khai Tâm // http://khampha.vn.- 2017 (ngày 12 tháng 10) 

77. Nổi cơn ghen, chồng gọi người đánh tình địch nguy kịch / Ngọc Bích // 
http://vtc.vn.- 2017 (ngày 17 tháng 10) 
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78. Nữ sinh 17 tuổi bị ném đá chết khi đi với bạn trai / Phương Nam // 
http://plo.vn.- 2017 (ngày 3 tháng 10) 

79. Nước lũ đổ về trong đêm, người dân hoảng loạn tháo chạy / Mai Đỉnh // 
http://congly.vn.- 2017 (ngày 23 tháng 10) 

80. Ô tô khách tông chết người rồi bỏ chạy / Lê Long // http://congan.com.vn.- 
2017 (ngày 10 tháng 10) 

81. Ốc sên phá hoại thanh long khiến người trồng thiệt hại nặng / Việt Quốc // 
http://vov.vn.- 2017 (ngày 23 tháng 10) 

82. Oceanbank mắc mớ vụ kiện đất tại Bình Thuận / Đỗ Mến // 
http://tinnhanhchungkhoan.vn.- 2017 (ngày 20 tháng 10) 

83. Phẫn nộ: Yêu râu xanh cùng lúc hãm hại hai chị em bé gái / L.G //  
http://baophapluat.vn.- 2017 (ngày 28 tháng 10) 

84. Phan Thiết: Bắt gần 20 đối tượng cướp, móc túi trong đêm hội trung thu / 
Nguyễn Tiến // http://www.sggp.org.vn.- 2017 (ngày 3 tháng 10) 

85. Phong tỏa QL 28 Bình Thuận - Lâm Đồng do đường hư / Phương Nam // 
http://plo.vn.- 2017 (ngày 16 tháng 10) 

86. Quy định về trợ cấp với cán bộ xã già yếu nghỉ việc // 
http://baochinhphu.vn.- 2017 (ngày 7 tháng 10) 

87. Rộn ràng lễ hội Katê của đồng bào Chăm Bình Thuận / Hồng Hiếu // 
http://baotintuc.vn.- 2017 (ngày 20 tháng 10) 

88. Sản phụ tử vong sau ca mổ / Phương Nam // http://plo.vn.- 2017 (ngày 27 
tháng 10) 

89. Sáu người bị ngộ độc do ăn cá nóc / Nguyễn Thanh // https://baotintuc.vn.- 
2017 (ngày 26 tháng 10) 

90. Sơ tán dân do mưa lũ gây ngập lụt / Hồng Nhung // 
http://moitruong.net.vn.- 2017 (ngày 15 tháng 10) 

91. Tạm giữ con nghiện vác kiếm náo loạn quán cà phê, đòi tiền bảo kê / 
Hoàng Minh // http://www.nguoiduatin.vn.-2017 (ngày 15 tháng 10) 

92. Tàu nghị định 67 chìm ở Bình Thuận, 4 người chết: Chủ tàu nói gì? / Thiên 
Minh // http://conglyxahoi.net.vn.- 2017 (ngày 29 tháng 10) 

93. Tàu Nghị định 67 chìm, 4 người chết: Con tàu này của ai? / Thiên Minh // 
http://conglyxahoi.net.vn.- 2017 (ngày 26 tháng 10) 

94. Tàu Nghị định 67 chìm, 4 người chết: Thật ra là con tàu hàng? / Thiên 
Minh // http://conglyxahoi.net.vn.- 2017 (ngày 25 tháng 10) 

95. Thêm một sản phụ tử vong tại bệnh viện ở Bình Thuận / Lê Long // 
http://congan.com.vn.- 2017 (ngày 29 tháng 10) 

96. Thi thể học sinh mất tích trên sông Cà Ty được tìm thấy cách nơi bị nạn 
50 km / Lê Long // http://congan.com.vn.- 2017 (ngày 18 tháng 10) 

97. Tiếp nhận 5 thuyền viên Bình Thuận bị nạn trên biển / Quang Anh - Văn 
Danh // http://www.bienphong.com.vn.- 2017 (ngày 22 tháng 10) 
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98. Tìm nam thanh niên mất tích giữa biển / P. Luật // http://baophapluat.vn.- 
2017 (ngày 26 tháng 10) 

99. Tổ máy thứ 2 nhiệt điện Vĩnh Tân 4 phát điện hòa lưới thành công /  Toàn 
Thắng // http://baochinhphu.vn.- 2017 (ngày 4 tháng 10) 

100. Trưởng công an huyện không nhận hối lộ / H. Châu // Công an nhân dân.- 
2017.- Số 4474 (ngày 26 tháng 10).- Tr. 3 

101. Truy xét người gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn / Nguyễn Thanh // 
http://baotintuc.vn.- 2017 (ngày 11 tháng 10) 

102. Vụ cưỡng chế trái pháp luật ở TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận: Nếu thanh 
tra đến nơi đến chốn, sẽ “khui” ra nhiều khuất tất nghiêm trọng!? / Trần Mỹ // 
http://ngaymoionline.vn.- 2017 (ngày 3 tháng 10) 

103. Vụ tranh chấp vốn góp xây dựng Phân xưởng nước đá tại TP. Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận: Cần một quyết định công tâm / Mai Thân // 
http://ngaymoionline.vn.- 2017 (ngày 25 tháng 10) 

104. Vụ việc bị cưỡng chế đất để cấp cho 7 hộ dân khác tại Bình Thuận: Một 
hộ dân uất ức nhiều năm vì bị chính quyền cưỡng chế sai luật / Minh Văn // 
http://conglyxahoi.net.vn.-2017 (ngày 6 tháng 10) 

105. Xác định nguyên nhân đất nhiễm mặn, cây trồng bị chết tại Vĩnh Tân, Bình 
Thuận / Nguyễn Thanh // https://baotintuc.vn.- 2017 (ngày 26 tháng 10) 

106. Xe khách tông xe tải, húc đổ trụ bơm xăng / Phương Nam // http://plo.vn.- 
2017 (ngày 23 tháng 10) 

107. Xe ô tô tông nữ sinh lớp 10 tử vong / Lê Long  // http://congan.com.vn.- 
2017 (ngày 14 tháng 10) 

108. Xe trọng tải nhẹ được lưu thông trở lại trên Quốc lộ 28B / Nguyễn Tiến // 
http://www.sggp.org.vn.- 2017 (ngày 18 tháng 10) 

109. Xem xét tạm dừng sản xuất tôm giống tại Cty Huy Thắng / Văn Hùng // 
http://nongnghiep.vn.- 2017 (ngày 11 tháng 10) 

110. Xét xử thanh niên xâm hại 2 chị em ruột // http://motthegioi.vn.- 2017 (ngày 
30 tháng 10) 

111. Xót xa 2 chị em ruột cùng bị “yêu râu xanh” làm hại / L.G // Pháp luật Việt 
Nam.- 2017.- Số 301 (ngày 28 tháng 10).- Tr. 11 

112. Xuất 1.000 rọ đá để khắc phục sự cố sụt lún Quốc lộ 28B / Nguyễn Tiến // 
http://www.sggp.org.vn.- 2017 (ngày 20 tháng 10) 

113. Yêu cầu nhà thầu khẩn trương sửa chữa Quốc lộ 1A đoạn qua Bình 
Thuận / Nguyễn Cường // http://infonet.vn.- 2017 (ngày 5 tháng 10) 
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