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I. CHÍNH TRỊ – KINH TẾ

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT
gày 9/11, tại tỉnh Bình Thuận, Thứ
trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ
Linh đã chủ trì Hội nghị công tác
quản lý Nhà nước trong lĩnh vực phát triển
đô thị và hạ tầng kỹ thuật các tỉnh Tây
nguyên và duyên hải Nam Trung bộ. Cùng
dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Bình Thuận Lương Văn Hải, lãnh đạo Sở
Xây dựng các địa phương và các Cục, Vụ
thuộc Bộ Xây dựng.

N

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện các địa
phương đánh giá cao việc Bộ Xây dựng tổ
chức hội nghị tại các vùng miền nhằm ghi
nhận và chia sẻ các vấn đề thực tế ở địa
phương. Hội nghị góp phần tăng cường
trao đổi giữa Bộ Xây dựng và các địa
phương về công tác quản lý Nhà nước
trong lĩnh vực phát triển đô thị và hạ tầng
kỹ thuật.
Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh cho
biết: Thời gian qua, Bộ Xây dựng rất quyết
liệt trong công tác rà soát, hoàn thiện các
văn bản pháp luật quản lý Nhà nước
ngành Xây dựng. Bộ Xây dựng cũng đã
được Chính phủ giao chủ trì soạn thảo
Luật Phát triển Đô thị. Đây là công cụ
quản lý hiệu quả trong công tác quản lý
nhà nước. Với quan điểm, soạn thảo văn
bản pháp luật là trách nhiệm của cơ quan
quản lý nhà nước nhưng thực thi lại là các

địa phương nên Bộ Xây dựng chú trọng
việc trao đổi, thống nhất với các địa
phương để bảo đảm tính đồng bộ, tính
khả thi của tất cả các văn bản pháp luật.
Qua hội nghị, Bộ sẽ ghi nhận, đánh
giá và tổng hợp các khó khăn, thuận lợi
của các vùng miền và đưa vào trong công
tác xây dựng các văn bản pháp luật. Thứ
trưởng chia sẻ quan điểm: Trong nghiên
cứu các văn bản pháp luật, Bộ Xây dựng
cố gắng phủ kín trong phạm vi cả nước.
Bởi công tác quản lý Nhà nước nếu nhận
được sự đồng thuận từ trung ương đến
địa phương chắc chắn sẽ hiệu quả hơn.
Liên quan đến quản lý phát triển đô
thị và hạ tầng kỹ thuật, Thứ trưởng cho
biết, giai đoạn hiện nay, Thủ tướng Chính
phủ đặc biệt quan tâm kiểm soát phát
triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật. Thủ tướng
đã giao Bộ Xây dựng báo cáo việc tổ
chức triển khai thực hiện quy hoạch và
quản lý sử dụng đất đai trong phát triển đô
thị, quản lý về hạ tầng kỹ thuật… Thực
hiện nhiệm vụ trên, Bộ Xây dựng đã có 3
đoàn do 3 Thứ trưởng làm việc với các
vùng miền để đánh giá và tổng hợp báo
cáo. Hiện dự thảo báo cáo đang được Bộ
trưởng xem trước khi trình Thủ tướng.
Tại Hội nghị lần này, các địa phương
đã tập trung trao đổi về công tác quản lý
phát triển đô thị trong bối cảnh ứng phó
với biến đổi khí hậu trong thời gian vừa
qua. Các địa phương đã đề cập một số
khó khăn, thách thức, bất cập cần được
giải quyết. Đó là việc lập quy hoạch đô thị
còn chậm, chất lượng một số đồ án quy
hoạch chưa đáp ứng kịp yêu cầu thực tế
phát triển đô thị. Tại một số đô thị ven biển
như Đà Nẵng, Nha Trang, Cam Ranh...
việc phát triển đô thị quá nóng trong khi
thiếu sự quản lý chặt chẽ, khoa học đã
ảnh hưởng tiêu cực đến không gian, kiến
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trúc cảnh quan ven biển, gây bức xúc
trong nhân dân.
Nhiều địa phương đã chú trọng việc
kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển đô thị,
tuy nhiên nguồn lực còn hạn chế. Vùng
duyên hải miền Trung chịu nhiều ảnh
hưởng của các loại hình thiên tai, trong
__________________________________
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khi đó công tác nghiên cứu, đánh giá tác
động tiêu cực do biến đối khí hậu còn
thiếu…
Quý Anh //
http://www.baoxaydung.com.vn.- 2017
(ngày 13 tháng 11)

12 HỒ CHỨA NƯỚC Ở BÌNH THUẬN ĐỒNG LOẠT XẢ LŨ
ặc dù cơn bão số 14 đã suy yếu
thành áp thấp nhiệt đới trên biển
Đông, tuy nhiên hiện tỉnh Bình
Thuận nhiều nơi có mưa to, buộc 12 hồ
chứa nước trên địa bàn đang đồng loạt xả
lũ.

M

Sáng 19-11, UBND tỉnh Bình Thuận
gửi công văn hỏa tốc về việc chủ động
ứng phó với áp thấp nhiệt đới và tình hình
mưa lũ sau áp thấp nhiệt đới.
Do ảnh hưởng của áp thấp, vùng
biển tỉnh Bình Thuận, đặc biệt ở khu vực
huyện đảo Phú Quý có gió mạnh cấp 6,
giật cấp 9 đồng thời xuất hiện mưa to.

Huyện đảo Phú Quý mưa khá lớn từ sáng 1911. Ảnh: MAI KÍN

Về tình hình tàu thuyền hiện toàn
tỉnh có gần 7.200 chiếc với 38.298 lao
động. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn bộ
các tàu thuyền đã về đến nơi neo đậu an
toàn.

Từ sáng 19-11, TP Phan Thiết có mưa nhỏ, gió
nhẹ. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Tới thời điểm hiện tại, UBND các địa
phương đã thông báo cho các chủ tàu,
chủ bè biết tình hình thời tiết và khẩn
trương gia cố, chằng buộc an toàn, thu
hoạch sớm hoặc vớt đưa lên bờ tránh
mưa bão.

Theo báo cáo, hiện nay, có 12 hồ
chứa trên địa bàn đang xả lũ, điều tiết để
hạ thấp mực nước, đảm bảo an toàn cho
các công trình. UBND tỉnh Bình Thuận chỉ
đạo Sở NN-PTNT cùng các đơn vị liên
quan thành lập đoàn kiểm tra an toàn các
hồ chứa, theo dõi chỉ đạo, vận hành hồ
theo đúng quy trình, thông báo xả lũ và
tiến hành xả trước một số hồ chứa có
nguy cơ mực dâng cao mất an toàn (lưu
lượng xả từ 30 – 70 m3/s).

Toàn bộ tàu thuyền của tỉnh Bình Thuận hiện
đã vào nơi neo đậu an toàn
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Theo ghi nhận, sáng 19-11, toàn tỉnh
Bình Thuận chưa xảy ra sự cố thiên tai
nào gây nguy hiểm. Tuy nhiên, do mưa
lớn kết hợp xả lũ của các hồ chứa, trên
các sông khu vực tỉnh Bình Thuận có khả
năng đạt mức báo động I-II, cá biệt có
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sông đạt mức báo động III. Do đó, các địa
phương và người dân cần đề phòng lũ
lớn, lũ quét, ngập úng và sạt lở đất.
Nguyễn Tiến //
http://www.sggp.org.vn.- 2017
(ngày 19 tháng 11)

__________________________________

BẢO ĐẢM TUYỆT ĐỐI TUYẾN VẬN TẢI BIỂN
PHAN THIẾT - PHÚ QUÝ
ảng vụ Hàng hải Bình Thuận theo
dõi tình hình thời tiết để có kế
hoạch, lực lượng, phương tiện sẵn
sàng ứng phó khi có yêu cầu, đảm bảo an
toàn tuyệt đối trên tuyến đường Phan
Thiết - Phú Quý và ngược lại.

C

Ngày 1-11, ông Nguyễn Quốc Nam,
Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bình Thuận,
cho biết tuyến vận tải Phan Thiết - đảo
Phú Quý và ngược lại vẫn đang hoạt động
bình thường. Tuy nhiên, các cơ quan
chức năng đang theo dõi sát sao tình hình
thời tiết và sẽ phong tỏa ngay nếu có lệnh
cấm theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bình
Thuận.

Theo đó, yêu cầu Sở GTVT phối hợp
với Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận theo
dõi tình hình thời tiết để có kế hoạch, lực
lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó khi
có yêu cầu, đảm bảo an toàn tuyệt đối
trên tuyến đường Phan Thiết - Phú Quý
và ngược lại. Kiên quyết không cho người
và phương tiện di chuyển khi không đảm
bảo an toàn.
Công văn này cũng yêu cầu Bộ Chỉ
huy bộ đội biên phòng tỉnh, Sở NN&PTNT
và chủ tịch UBND các huyện: Tuy Phong,
Bắc Bình, Phú Quý, Hàm Thuận Nam,
Hàm Tân, thị xã La Gi và TP Phan Thiết
cần thường xuyên cập nhật thông tin,
thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ
phương tiện đang hoạt động trên biển biết
vị trí và diễn biến của ATNĐ để chủ động
phòng tránh, thoát ra hoặc không di
chuyển vào khu vực nguy hiểm...
Khu vực nguy hiểm trong chiều nay
(1-11) được xác định 5-10 độ vĩ Bắc,
104,5 đến 111,5 độ kinh Đông. Thường
xuyên báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ huy
Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu
nạn tỉnh số lượng tàu thuyền hiện hoạt
động trên biển theo quy định.

Tuyến vận tải biển Phú Quý - Phan Thiết sẽ bị
phong tỏa nếu có lệnh cấm khi thời tiết diễn
biến phức tạp.

Cùng ngày, ông Phạm Văn Nam,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã
ký công văn khẩn về việc chủ động ứng
phó áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) gần bờ và
ATNĐ gần biển Đông.

UBND và Ban Chỉ huy Phòng, chống
thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện,
thị xã, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn
biến ảnh hưởng của ATNĐ gần bờ, thông
báo kịp thời cho nhân dân để chủ động
phòng tránh, thu hoạch các diện tích nông
nghiệp đã đến thời gian thu hoạch, nhất là
vùng có nguy cơ bị ngập lũ, úng khi có
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mưa, lũ lớn. Rà soát phương án, kế
hoạch sơ tán dân khi có mưa, lũ lớn kết
hợp phải xả lũ công trình hồ chứa thủy lợi
ngập lụt trên diện rộng xảy ra.
Đối với các địa phương vùng biển,
phối hợp với các đồn biên phòng trong
khu vực, có trách nhiệm thông báo cho
các tàu thuyền đang hoạt động trên biển
biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến
của ATNĐ để chủ động tìm nơi trú ẩn,
thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy
hiểm ảnh hưởng của ATNĐ. Đặc biệt là
các tàu thuyền của tỉnh đang hoạt động,
đánh bắt hải sản trên vùng biển từ Côn
Đảo đến Cà Mau, Kiên Giang.
Sở NN&PTNT, Sở Công Thương,
Công ty TNHH một thành viên Khai thác
công trình thủy lợi tỉnh kiểm tra an toàn
các hồ thủy lợi, thủy điện, công trình đang
xây dựng; khắc phục ngay các hư hỏng
có nguy cơ mất an toàn, không để xảy ra
sự cố, bảo đảm an toàn công trình và an
toàn của người dân ở khu vực hạ du ....
Thông báo kịp thời cho UBND, Ban
Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm
kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố
và nhân dân khu vực hạ du biết trước khi
vận hành xả lũ theo quy định.
Giao Sở GTVT phối hợp với cơ quan
chức năng, địa phương thường xuyên
kiểm tra, bố trí lực lượng trên các tuyến
đường trọng yếu, quốc lộ, nhất là các khu
vực có nguy cơ sạt lở, triển khai ngay các
phương án khắc phục, đảm bảo đi lại
thuận tiện thông suốt, không gây ách tắc
cục bộ.
Riêng các cơ quan, đơn vị thường
trực tìm kiếm cứu nạn của tỉnh và các địa
phương kiểm tra, rà soát, chuẩn bị sẵn
sàng các phương tiện, lực lượng, vật tư
theo kế hoạch đã được phân công, sẵn
sàng tham gia ứng phó, di dời sơ tán dân,
giúp dân chằng buộc nhà cửa, kho tàng
khi có yêu cầu hoặc lệnh điều động ứng
cứu.
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Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh theo dõi
chặt chẽ diễn biến của ATNĐ và tình hình
mưa, gió mạnh, dông, lốc, vòi rồng trên
địa bàn tỉnh, thông báo kịp thời cho chính
quyền và đến mọi người dân biết để chủ
động phòng tránh.

Tuyến vận tải biển Phú Quý - Phan Thiết sẽ bị
phong tỏa.

Đài Thông tin duyên hải Phan Thiết
phát quảng bá trên sóng thông tin để các
tàu thuyền đang hoạt động trên biển
không đi vào khu vực có ATNĐ. Tổ chức
trực ban nghiêm túc 24/24 giờ để theo dõi
diễn biến của ATNĐ và tình hình thiên tai
khác trên địa bàn để tham mưu chỉ đạo,
ứng phó và xử lý kịp thời các tình huống,
sự cố xảy ra.
Giao Sở NN&PTNT (Thường trực
Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và
Tìm kiếm cứu nạn tỉnh) tổ chức thường
trực 24/24 giờ, theo dõi diễn biến ATNĐ
gần bờ, ATNĐ trên biển Đông và tình hình
diễn biến mưa lũ để kịp thời thông báo lũ
khẩn cấp trên các lưu vực sông như sông
Quao, sông Lũy,s ông La Ngà, sông
Dinh...
Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu thủ
trưởng các sở, ban ngành và chủ tịch
UBND các huyện, thị xã, thành phố
nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực
hiện các nội dung trên, không để bị động,
bất ngờ trong mọi tình huống.
Phương Nam // http://plo.vn.- 2017
(ngày 01 tháng 11)
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TẤT CẢ TÀU THUYỀN VÀO NEO ĐẬU AN TOÀN,
HỌC SINH NGHỈ HAI NGÀY
ại tỉnh Bình Thuận, để tránh bão
số 12, học sinh sẽ nghỉ học trong
hai ngày 4 và 5-11; tất cả các tàu
thuyền cũng đã vào neo đậu an toàn.
Tại Bình Định, học sinh nghỉ từ 4-11 đến
hết bão.

T

trưa nay 3-11, tất cả tàu thuyền của ngư
dân trong tỉnh đã vào neo đậu tránh trú
bão an toàn.
Toàn tỉnh Bình Thuận có khoảng
7.300 tàu thuyền, với gần 40.000 lao
động đang neo đậu tại các bến trong và
ngoài tỉnh.
Riêng tại Bình Thuận có gần 300
tàu thuyền, với khoảng 1.200 lao động
đang neo đậu và 85 lồng bè nuôi trồng
thủy sản trên biển đã được gia cố an
toàn.

Tàu thuyền đang neo đậu trên sông Cà Ty,
thành phố Phan Thiết, Bình Thuận - Ảnh:
ĐỨC TRONG

Tại thị xã La Gi, dự kiến có khoảng
837 hộ với gần 3.500 nhân khẩu buộc
phải di dời đến nơi an toàn để tránh trú
bão. Một số hộ cũng đốn hạ những cây
có nguy cơ ngã đổ và chằng chống
những điểm xung yếu.

Trưa 3-11, Sở Giáo dục - đào tạo
Bình Thuận có công văn hỏa tốc yêu
cầu tất cả cơ sở giáo dục cho học sinh sinh viên nghỉ học, không tham gia các
hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà
trường trong hai ngày thứ bảy 4-11, chủ
nhật 5-11 để phòng cơn bão số 12 gây
nguy hiểm.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ tại
Bình Thuận, nhiều tàu thuyền đã vào
neo đậu và gia cố an toàn tại một số
cảng cá trong tỉnh. Các phương tiện
tuyên truyền lưu động đã đến từng cơ
sở để thông báo về diễn biến và công
tác phòng, chống, sẵn sàng ứng phó khi
bão vào.

Sở Giáo dục - đào tạo Bình Thuận
cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục trong
tỉnh phải thực hiện nghiêm túc công tác
phòng, chống bão theo chỉ đạo khẩn của
UBND Bình Thuận ngày 2-11, đồng thời
thông báo đến các phụ huynh và học
sinh trên địa bàn được biết.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
Bình Thuận cũng chỉ đạo các đồn Biên
phòng thực hiện nghiêm lệnh cấm biển
của UBND tỉnh này kể từ 9h ngày 211. Các lực lượng phải kiểm soát
nghiêm ngặt, không cho có bất kỳ một
phương tiện nào xuất bến hành nghề,
đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương
tiện, sẵn sàng cơ động xử lý các tình
huống khi có lệnh.

Tỉnh Bình Thuận cũng đã dừng các
hoạt động thi hội tại lễ hội dinh Thầy
thím ở thị xã La Gi để chủ động tập
trung ứng phó với bão.
Theo báo cáo của Bộ chỉ huy Bộ
đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, đến

Đức Trong – Xuân Nguyên //
https://tuoitre.vn.- 2017
(ngày 3 tháng 11)
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GIẢI TỎA LỆNH CẤM TÀU, TẬP TRUNG KHẮC PHỤC
THIỆT HẠI SAU BÃO
áng 5/11, UBND tỉnh Bình Thuận đã
có Công văn giải tỏa lệnh cấm tàu,
thuyền cho ngư dân ra biển hoạt
động, đánh bắt hải sản trở lại nhưng phải
theo dõi chặt chẽ các thông tin về diễn
biến của thời tiết để chủ động phòng
tránh, đảm bảo an toàn cho người và
phương tiện.

S

UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Ban
Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm
kiếm cứu nạn tỉnh; Chủ tịch UBND các
huyện, thị xã La Gi, thành phố Phan Thiết
và các ngành liên quan khẩn trương rà
soát, kiểm tra, nắm chắc tình hình ảnh
hưởng, thiệt hại do bão số 12 gây ra trên
từng địa phương, đề xuất các biện pháp
hỗ trợ kịp thời để UBND tỉnh xem xét, giải
quyết theo quy định.
Các địa phương, cơ quan, đơn vị cử
người trực ban theo dõi thông tin thời tiết
xấu sau bão có thể gây mưa, lũ lớn, ngập
lụt, sạt lở đất để sẵn sàng ứng cứu kịp
thời, cứu người, cứu tài sản và báo cáo
kịp thời diễn biến bất thường về thiên tai
trên địa bàn cho Ban Chỉ huy Phòng,
chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Tàu neo đậu tránh trú bão trên sông Cà Ty,
Phan Thiết. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Theo tin từ Trung tâm Khí tượng
Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của
hoàn lưu bão tác động và khối không khí
lạnh phía Bắc tiếp tục tăng cường, dự báo
tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến phức
tạp và nguy cơ gây mưa, lũ.

Tương tự, do tình hình thời tiết đã ổn
định trở lại nên sáng cùng ngày, UBND
tỉnh Ninh Thuận đã dở bỏ lệnh cấm biển,
cho ngư dân chuẩn bị ngư lưới cụ đưa
tàu, thuyền ra khơi đánh bắt; đồng thời
tập trung khắc phục thiệt hại sau bão, giúp
người dân có tài sản bị thiệt hại ổn định
cuộc sống.

Căn cứ tình hình trên, UBND tỉnh
giao Bộ đội Biên phòng tỉnh khẩn trương
giải tỏa lệnh cấm tàu, thuyền cho ngư dân
ra biển hoạt động, đánh bắt hải sản trở lại
nhưng phải theo dõi chặt chẽ các thông
tin về diễn biến của thời tiết để chủ động
phòng tránh, đảm bảo an toàn cho người
và phương tiện.
UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn chỉ đạo Công ty
Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên khai
thác công trình thủy lợi tỉnh tiếp tục phân
công trực 24/24h và thường xuyên kiểm
tra an toàn các hồ chứa nước; theo dõi
chặt chẽ tình hình thời tiết, chủ động điều
tiết vận hành các hồ chứa phù hợp, tiết
kiệm nước đảm bảo cân đối nguồn nước
đủ cung cấp cho mùa khô.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lương Xuân
Vinh trao tặng kinh phí hỗ trợ cho hộ dân ở
huyện Bác Ái có nhà bị tốc mái. Ảnh: Công
Thử/TTXVN

Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu
nạn tỉnh Ninh Thuận Trần Văn Tuấn còn
cho biết, với những hộ dân di dời trú bão
trước đó, chính quyền các địa phương có
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trách nhiệm giúp dân vận chuyển đồ dùng
sinh hoạt về lại nhà để ổn định cuộc
sống.Đối với 58 căn nhà của những hộ
dân bị thiệt hại sau bão ở các huyện Ninh
Sơn, Thuận Bắc và Bác Ái, UBND tỉnh đã
chỉ đạo chính quyền địa phương huy động
lực lượng giúp dân sửa sang nhà cửa,
vườn tược…; trích nguồn kinh phí dự
phòng của địa phương để hỗ trợ cho
người dân tu sửa, sớm ổn định cuộc
sống.
Chủ tịch UBND huyện Bác Ái Mấu
Thái Phương cho biết, qua thống kê chưa
đầy đủ, hiện huyện Bác Ái đã có 31 căn
nhà bị tốc mái, 4 phòng học của Trường
tiểu học Phước Thành B bị tốc mái, nhà
ăn của Trường mẫu giáo Phước Đại bị
sập. Sau khi dứt bão, sáng 5/11, UBND
huyện Bác Ái đã khẩn trương xuống địa
bàn các xã chỉ đạo công tác khắc phục
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thiệt hại. Trước mắt, UBND huyện trích
nguồn kinh phí dự phòng của huyện hỗ
trợ một phần cho mỗi hộ dân có nhà bị tốc
mái để tu sửa lại nhà cửa; huy động lực
lượng dọn dẹp cây cối, các biển báo,
pano quảng cáo bị ngã đổ trên đường.
Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên
tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận,
dù có tác động của cơn bão số 12, nhưng
do lượng mưa không đáng kể, chỉ phổ
biến từ 40 đến 60 mm; đồng thời nhờ chủ
động ứng phó nên Ninh Thuận không xảy
ra thiệt hại đáng kể về tài sản. Hiện nay
mực nước các sông trên địa bàn đã xuống
thấp. Mực nước trên sông Cái Phan Rang
từ báo động 2 trước đó, nay đã xuống
dưới báo động 1.
Nguyễn Thanh, Công Thử //
http://baotintuc.vn.- 2017
(ngày 5 tháng 11)

__________________________________

NGƯ DÂN BÌNH THUẬN TẤT BẬT CHUẨN BỊ RA KHƠI
SAU CƠN BÃO SỐ 12
hỉ bị ảnh hưởng nhẹ sau cơn bão
số 12, ngư dân tỉnh Bình Thuận
đang tất bật chuẩn bị ngư cụ ra
khơi đánh bắt trở lại.

C

Sáng 5-11, Văn phòng UBND tỉnh
Bình Thuận cho biết, do cơn bão số 12 đã
suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, Chủ tịch
UBND tỉnh Bình Thuận đã có công điện
khẩn chỉ đạo các đơn vị liên quan thực
hiện việc giải tỏa lệnh cấm tàu thuyền,
cho ngư dân ra biển hoạt động, đánh bắt
thủy sản trở lại từ sáng ngày hôm nay 511.

Ngư dân tỉnh Bình Thuận tất bật chuẩn bị các
dụng cụ cần thiết để ra khơi trở lại.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Bình Thuận
yêu cầu các đơn vị liên quan phải theo dõi
chặt chẽ các thông tin về diễn biến thời
tiết để chủ động phòng tránh, đảm bảo an
toàn cho người và phương tiện.
Đồng thời, giao Sở GTVT, Cảng vụ
Hàng hải tỉnh Bình Thuận kiểm tra, kiểm
soát chặt chẽ việc xuất bến của các tàu
chở khách, tàu hàng theo theo đúng quy
định trước khi cấp phép rời bến.

Tàu thuyền đã được giải tỏa lệnh cấm , tiếp tục
ra khơi bám biển.
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Trước đó, do ảnh hưởng của cơn
bão số 12 dự kiến đổ bộ vào khu vực
Nam Trung bộ, trong đó có tỉnh Bình
Thuận, UBND tỉnh này đã có lệnh cấm tất
cả các tàu thuyền, kể cả tàu chở hành
khách, tàu hàng đều không được ra khơi.

Sáng 5-11, ngư dân phường Mũi Né (TP Phan
Thiết) đang hối hả ra khơi trở lại.

Ngay sau khi lệnh cấm tàu thuyền ra
khơi được giải tỏa, rạng sáng cùng ngày,
tại các cảng lớn của tỉnh Bình Thuận, ngư
dân đang hối hả chuẩn bị ngư cụ, nhu yếu
phẩm để ra khơi đánh bắt trở lại.

Tuy nhiên, sau khi cơn bão đổ bộ,
tỉnh Bình Thuận chỉ có mưa nhỏ, gió nhẹ,
thời tiết ổn định nên không có thiệt hại về
người và của.
Nguyễn Tiến //
http://www.sggp.org.vn.- 2017
(ngày 5 tháng 11)

__________________________________

KÝ KẾT PHỐI HỢP SẢN XUẤT, TIÊU THỤ NÔNG SẢN,
THỦY SẢN AN TOÀN
gày 12/11, Ban Quản lý an toàn
thực phẩm TPHCM, Sở NN&PTNT
tỉnh Bình Thuận và Liên hiệp hợp
tác xã Thương mại TPHCM (Saigon
Co.op) đã ký kết phối hợp sản xuất, kinh
doanh và tiêu thụ nông sản, thủy sản bảo
đảm an toàn thực phẩm giữa tỉnh Bình
Thuận và TPHCM.

N

Đây là hoạt động nhằm xây dựng,
phát triển các chuỗi cung ứng nông sản,
thủy hải sản an toàn giữa tỉnh Bình Thuận
và TPHCM được kiểm soát chặt chẽ từ
khâu sản xuất ban đầu là trồng trọt, chăn
nuôi, thu hái, đánh bắt, khai thác đến cơ
sở giết mổ, chế biến và kinh doanh đưa
đến tay người tiêu dùng.
Theo báo cáo của Ban Quản lý an
toàn thực phẩm TPHCM, hiện sản xuất
nông nghiệp tại TPHCM chỉ đáp ứng được
khoảng 20% đến 30% nhu cầu thực phẩm
của người dân, phần còn lại phải nhập từ
các tỉnh, thành khác hoặc nhập khẩu qua
nhiều đường khác nhau. Vì vậy, để bảo
đảm các quy định về vệ sinh an toàn thực
phẩm, TPHCM đã phối hợp với các tỉnh,
thành tiếp tục tăng cường phối hợp để
kiểm soát an toàn thực phẩm từ gốc.

Theo biên bản ký kết, các bên
sẽ phối hợp như xây dựng, phát triển các
chuỗi cung ứng nông sản, thủy sản an
toàn; cùng hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi
cho các cơ sở sản xuất nông sản, thủy
sản an toàn của tỉnh Bình Thuận tiêu thụ
tại TPHCM và đặc biệt tăng cường phối
hợp kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm
nông sản, thủy sản.
Song song đó, cũng đã diễn ra sự
kiện ký kết giữa hai đơn vị phân phối và
sản xuất của Saigon Co.op, Công ty
TNHH Mười Tuyền (Bình Thuận) và một
số đơn vị cung ứng khác của tỉnh Bình
Thuận để cung cấp khoảng 100 tấn hải
sản mỗi tháng.
Theo ông Nguyễn Thành Nhân,
Tổng Giám đốc Saigon Co.op, là nhà bán
lẻ hàng tiêu dùng nhanh hàng đầu Việt
Nam với mạng lưới hệ thống siêu thị
Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food và
hàng loạt các mô hình bán lẻ khác trên cả
nước, Saigon Co.op rất quan tâm và đầu
tư hệ thống kiểm tra, kiểm soát chất lượng
hàng hóa kinh doanh trong hệ thống bán
lẻ của mình và đang là đơn vị tiên phong
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tham gia ‘chuỗi thực phẩm an toàn’ thực
hiện thí điểm tại TPHCM.
Vì vậy, việc bảo đảm vệ sinh an toàn
thực phẩm nếu thực hiện tốt chuỗi cung
ứng sản phẩm an toàn không chỉ mang lại
lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng mà
còn mang lại giá trị thương hiệu cho các
đơn vị cung cấp, góp phần quan trọng
trong việc nâng cao năng lực cung ứng.
Sau thủy sản, Saigon Co.op còn
mong muốn mở rộng danh mục sản phẩm
của tỉnh Bình Thuận tham gia chuỗi thực
phẩm an toàn, đặc biệt là sản phẩm đặc
trưng của tỉnh là trái thanh long.
Đánh giá về vai trò của vấn đề chất
lượng hàng hoá tiêu dùng cho kênh bán lẻ
của thành phố, bà Phạm Khánh Phong
Lan, Trưởng Ban Quản lý an toàn thực
phẩm TPHCM cho rằng, mục tiêu của việc
xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn là làm
__________________________________
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sao để người tiêu dùng an tâm sử dụng
sản phẩm. Việc hợp tác bảo đảm chất
lượng hàng hóa tại nguồn hết sức quan
trọng, nếu được kết hợp với đơn vị phân
phối uy tín, có hệ thống tiêu thụ rộng khắp
thì sẽ tạo được cộng hưởng giúp chuỗi
thực phẩm an toàn được phát huy tối đa
hiệu quả.
“Thị trường 10 triệu dân của TPHCM
chính là thị trường đầy tiềm năng đầu tiên
của những sản phẩm chất lượng sở
trường của tỉnh Bình Thuận như hải sản,
thanh long và các loại nông sản khác”, bà
Lan khẳng định.
Minh Thi //
http://baochinhphu.vn.- 2017
(ngày 13 tháng 11)
Cùng đưa tin: Hải Hà //
http://www.sggp.org.vn.- 2017
(ngày 14 tháng 11)

ĐẦU TƯ CAO TỐC DẦU GIÂY - PHAN THIẾT
GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
hủ tướng yêu cầu Bộ GTVT tiến
hành các thủ tục chuẩn bị đầu tư để
ưu tiên triển khai sớm nhất dự án
đường cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết sau
khi Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư
dự án đường cao tốc Bắc-Nam.

T

(Quảng Trị) - La Sơn (Thừa Thiên-Huế),
cầu Mỹ Thuận 2 và tuyến Dầu Giây (Đồng
Nai) - Phan Thiết (Bình Thuận) - Nha
Trang (Khánh Hòa).

Sáng 22-11, Quốc hội đã tiến hành
biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư
dự án đầu tư xây dựng một số đoạn
đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam
phía Đông giai đoạn 2017-2020.
Trước đó, Chính phủ đã có báo cáo
lên Quốc hội Báo cáo nghiên cứu tiền khả
thi dự án đầu tư xây dựng một số đoạn
đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam
phía Đông giai đoạn 2017-2020 sẽ được
lựa chọn các đoạn ưu tiên làm trước 654
km với tổng mức đầu tư gần 120.000 tỉ
đồng.
Cụ thể, giai đoạn 2017-2020 đầu tư
và đưa vào khai thác các đoạn Cao Bồ
(Nam Định) - Bãi Vọt (Hà Tĩnh), Cam Lộ

Đường cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết (đoạn
gạch đỏ không liền nhau).

Theo một nguồn tin, tuyến cao tốc
Dầu Giây-Phan Thiết sẽ là tuyến đường
được ưu tiên đầu tư. Cụ thể, trước đó
đoàn công tác Quốc hội do ông Vũ Hồng
Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc
hội, đã có buổi đi thực địa khảo sát hiện
trường dự án cao tốc Dầu Giây-Phan
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Thiết. Cùng đi với đoàn có đại diện lãnh
đạo Bộ GTVT, các cục, vụ thuộc Bộ GTVT
và lãnh đạo hai tỉnh Đồng Nai, Bình
Thuận.
Dự án cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết
có chiều dài 98,7 km, trong đó đoạn qua
tỉnh Đồng Nai dài 51 km đi qua các huyện
Thống Nhất, thị xã Long Khánh, Cẩm Mỹ,
Xuân Lộc. Đến nay công tác giải phóng
mặt bằng (GPMB) tái định cư của dự án
được tách thành tiểu dự án, UBND tỉnh
Đồng Nai đã giao Trung tâm Phát triển
quỹ đất làm chủ đầu tư tiểu dự án.
Theo đó diện tích đất thu hồi là
412,05 ha, kinh phí bồi thường GPMB là
861,252 tỉ đồng. Hiện nay đã cơ bản hoàn
tất công tác đo đạc, kiểm kê về đất đai,
thống kê nhà cửa. Trong thời gian tới,
UBND tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục phối hợp
với Ban quản lý dự án 1 và các đơn vị liên
quan tiến hành các bước tiếp theo để thực
hiện công tác GPMB của dự án.
Theo UBND tỉnh Bình Thuận, sau khi
có chủ trương về việc thực hiện cao tốc
Dầu Giây-Phan Thiết, tỉnh đã chỉ đạo các
sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện
công tác bồi thường GPMB. Đến nay đã
hoàn tất các thủ tục thông báo thu hồi đất,
kiểm kê tài sản, xét pháp lý nguồn gốc đất
và cơ bản phê duyệt phương án bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư.
Đoạn cao tốc qua Bình Thuận có
541 hộ phải giải tỏa, diện tích thu hồi 287
ha, trong đó có 28 hộ phải tái định cư tập
trung với kinh phí trên 218 tỉ đồng. Đồng
thời để bố trí tái định cư, tỉnh đã triển khai
__________________________________
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đầu tư khu tái định cư xã Tân Lập, huyện
Hàm Thuận Nam với kinh phí đầu tư 5,2 tỉ
đồng.
Ngay khi Quốc hội thông qua chủ
trương đầu tư dự án đường cao tốc BắcNam, UBND tỉnh sẽ tiếp tục kiến nghị Thủ
tướng Chính phủ xem xét, bố trí kinh phí
bồi thường, hỗ trợ tái định cư và phối hợp
với Bộ GTVT ưu tiên triển khai sớm nhất
tuyến cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết để
phát triển kinh tế-xã hội và góp phần kéo
giảm tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ
1 đi qua địa bàn tỉnh.
Theo Bộ GTVT, đoạn cao tốc Dầu
Giây-Phan Thiết cùng với đoạn Hà NộiVinh nằm trong dự án đường cao tốc BắcNam là những đoạn quan trọng, có tốc độ
phát triển kinh tế năng động bậc nhất cả
nước nên cần đầu tư trước để kết nối giao
thông, tạo thuận lợi giao thương hàng
hóa, phát triển kinh tế-xã hội.
Ngày 11-5, ông Nguyễn Cao Lực,
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,
cũng đã có Thông báo số 218/TB-VPCP
kết luận của Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với
lãnh đạo tỉnh Bình Thuận. Trong đó, Thủ
tướng yêu cầu Bộ GTVT tiến hành các thủ
tục chuẩn bị đầu tư để ưu tiên triển khai
sớm nhất dự án đường cao tốc Dầu GiâyPhan Thiết sau khi Quốc hội thông qua
chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc
Bắc-Nam.
Phương Nam // http://plo.vn.- 2017
(ngày 22 tháng 11)

KIẾN NGHỊ GIẢM DIỆN TÍCH QUY HOẠCH TI TAN
CÒN 7.730 HA

Đ

ây là quan điểm của UBND tỉnh
Bình Thuận trong công văn gửi
Thủ tướng Chính phủ về điều
chỉnh, bổ sung Quy hoạch phân vùng
thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng
quặng titan giai đoạn đến năm 2020, có

xét đến năm 2030 ( gọi tắt là Quy hoạch
titan).
Trên cơ sở những bất cập trong việc
thực hiện Quy hoạch ti tan trên địa bàn
tỉnh Bình Thuận trong thời gian qua, như:
các dự án được chấp thuận đầu tư du
lịch, trồng rừng, khu công nghiệp có diện
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tích chồng lấn với Quy hoạch titan chưa
thể tiếp tục triển khai thực hiện dự án.
Đến nay, việc cấp phép khai thác và khai
thác xong bàn giao đất cho Chủ dự án
chưa biết cụ thể thời gian đến khi nào nên
gây bức xúc cho nhà đầu tư cũng như khó
khăn trong công tác quản lý nhà nước ở
địa phương.
Đồng thời, các dự án thăm dò, khai
thác titan theo Quy hoạch phần lớn nằm
dọc ven biển, có địa hình cao so với các
dự án, khu dân cư xung quanh, chồng lấn
dự án, quy hoạch du lịch, an toàn khu vực
mỏ không cao khi đi vào hoạt động, dễ
xảy ra các sự cố về môi trường.

Nhiều dự án du lịch, trồng rừng, khu công
nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận chồng lấn
với Quy hoạch ti tan

Vì vậy, UBND tỉnh Bình Thuận đã
kiến nghị Chính phủ điều chỉnh, bổ sung
Quy hoạch ti tan với việc giảm tổng diện
tích đưa vào kỳ quy hoạch thăm dò, khai
thác titan đến năm 2020 từ 24 khu vực
với tổng diện tích 20.843 ha xuống còn 13
khu vực, với tổng diện tíchh 7.730 ha.
Cụ thể, từ 08 vị trí chưa cấp phép
thăm dò khoáng sản với diện tích 7.344
ha, tài nguyên dự báo khoảng 46,1 triệu
tấn thành 01 vị trí chưa cấp phép thăm dò
khai thác với diện tích 1.000 ha khu vực
Lương Sơn III; Khu vực này không chồng
lấn dự án.
Đối với 10 mỏ đã cấp giấy phép
thăm dò với diện tích 9.641 ha, trữ lượng
khoảng 80,1 triệu tấn, trong đó đến nay có
05 giấy phép đã được Hội đồng đánh giá
trữ lượng khoáng sản quốc gia phê duyệt
trữ lượng khoáng sản 3,7 triệu tấn thành
06 mỏ đã cấp giấy phép thăm dò với diện
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tích 4.593 ha, trữ lượng khoảng 38,6 triệu
tấn.
Trong 06 khu vực này có chồng lấn
05 dự án với diện tích 278 ha (gồm 04 dự
án điện gió 214 ha (chấp thuận khảo sát)
và 01 dự án trồng rừng 64 ha đều của
Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng
Khoáng sản Bình Thuận vừa trồng rừng
vừa thăm dò titan).
Đối với 08 mỏ đã cấp giấy phép khai
thác với diện tích 2.542 ha, tổng trữ lượng
7,1 triệu tấn, trong đó: 01 giấy phép đã hết
hạn, 03 giấy phép chưa đầu tư xây dựng
cơ bản mỏ, 04 giấy phép có triển khai
nhưng hiện đang tạm dừng khai thác để
hoàn tất các thủ tục theo quy định thành
06 mỏ đã cấp giấy phép khai thác với diện
tích 2.137 ha, tổng trữ lượng khoảng 5,4
triệu tấn.
Trong 06 khu vực này có chồng lấn
08 dự án với diện tích 542 ha (gồm: 6 du
lịch, biệt thự, sân golf 355 ha, 02 trồng
rừng 187 ha). Riêng khu vực mỏ Mũi Đá 1
– 224 ha, trữ lượng khoảng 1,5 triệu tấn
của Công ty TNHH Khai thác và chế biến
Khoáng sản Cát Tường đã cấp giấy phép
khai thác cần xem xét các vấn đề liên
quan để quyết định khai thác hoặc đưa
vào dự trữ để triển khai các dự án khác.

Quan điểm của UBND tỉnh Bình Thuận là khai
thác ti tan phải gắn với chế biến sâu

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, việc
điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch ti tan theo
hướng này nhằm đảm bảo việc triển khai
các dự án thăm dò, khai thác titan trong
thời gian tới phù hợp với điều kiện thực tế
và nguyện vọng của nhân dân địa
phương; giảm sự chồng lấn giữa Quy
hoạch, dự án titan với các dự án kinh tế -
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xã hội tỉnh Bình Thuận qua đó tạo điều
kiện thuận lợi, thúc đẩy phát triển các dự
án nói chung và dự án năng lượng sạch
(điện gió, điện mặt trời) nói riêng của tỉnh;
giảm tác động, ảnh hưởng xấu đến môi
trường, cảnh quan, nguồn nước, đời sống
của người dân... do khai thác mỏ titan.
Các khu vực Quy hoạch titan chưa
cấp phép thăm dò hoặc đã được cấp giấy
phép thăm dò, khai thác hiện nay sau khi
đưa vào dự trữ khoáng sản có thể đầu tư
các dự án không ảnh hưởng đến trữ
lượng titan bên dưới, dự trữ được nguồn
khoáng sản titan để sau này khi khoa học
kỹ thuật tiến bộ hơn, công nghệ khai thác,
chế biến titan hiện đại hơn cũng như các
biện pháp bảo vệ môi trường tốt hơn ... sẽ
triển khai việc khai thác, chế biến mang lại
hiệu quả kinh tế, xã hội cao hơn so với
hiện nay.
Tuy nhiên, UBND tỉnh Bình Thuận
cũng cho rằng, nếu theo hướng điều
chỉnh, bổ sung này, các khu vực đã được
cấp giấy phép thăm dò, khai thác titan
trước đây trong quá trình lập hồ sơ đã
được Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương
và UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản
đồng ý triển khai dự án, nhà đầu tư đã bỏ
ra nhiều thời gian, công sức, chi phí để
__________________________________
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lập các thủ tục, hồ sơ để được cấp phép
thăm dò, khai thác. Nay nếu không tiếp
tục cho phép tiếp tục triển khai thăm dò,
khai thác, cắt trừ diện tích thăm dò, khai
thác, đưa ra khỏi Quy hoạch titan hoặc
đưa vào dự trữ khoáng sản thì có thể xảy
ra khiếu nại, khiếu kiện nếu doanh nghiệp
không chấp thuận; trường hợp doanh
nghiệp chấp thuận thì Nhà nước cũng
phải bỏ ra một khoản kinh phí rất lớn để
hoàn trả lại cho doanh nghiệp.
Cũng tại văn bản này, UBND tỉnh
Bình Thuận đã đề nghị Thủ tướng Chính
phủ chỉ đạo các Bộ, ngành 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.
Linh Nga //
http://baotainguyenmoitruong.vn.- 2017
(ngày 4 tháng 11)
Cùng đưa tin: // https://tuoitre.vn.- 2017
(ngày 10 tháng 11)

LÀM GIÀU TRÊN ĐẢO PHÚ QUÝ
à huyện đảo thuộc tỉnh Bình Thuận,
cách đất liền gần 60 hải lý, có diện
tích tự nhiên 17,28 km2 gồm 3 xã
Tam Thanh, Ngũ Phụng, Long Hải. Cách
đây 10 năm, người dân huyện đảo Phú
Quý còn nghèo, nhưng hiện đã đổi khác.
Nhiều mô hình kinh tế đã được áp dụng
thành công.

L

Ngư nghiệp là ngành mũi nhọn
Cứ 10 người dân Phú Quý thì có 8
người thông thạo ngư nghiệp. Vậy nên,
“lột xác” được hay không cũng nhờ cả vào
đó, người ta xem đây là ngành xương
sống có tính xứ mệnh của huyện đảo này.
Từ sự khởi sướng của một vài hộ dân,
đến nay có 109 trang trại trại cá mú tiền tỷ

đã mọc lên quanh đảo Phú Quý. Lồng bè
được liên kết với nhau bằng loại gỗ dầu,
xung quanh bao bọc lưới cước, phía dưới
thanh gỗ đặt nhiều thùng phi làm giá đỡ
nâng lồng bè nổi lên mặt nước. Một lồng
bè rộng khoảng 100 m2 và được chia
thành nhiều ô nhỏ, mỗi ô rộng 4 m2 sâu
2m, nhờ sự lên xuống của thủy triều nên
nước nuôi cá mú luôn sạch sẽ, thức ăn
của chúng là các loại cá tạp. Giống cá
được lựa chọn kỹ càng, mỗi con cá giống
có trọng lượng 100g giá 107.000 đồng,
nuôi trong 2 năm cá nặng trên 1kg và
người dân bán ra với giá 540.000/kg, tiền
lời gấp 7 lần so với những người dân
trồng lúa nước.
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Ông Nguyễn Du bên trang trại hải sản tiền tỷ
của mình, mô hình này ngày càng nhiều ở Phú
Quý.

Ông Nguyễn Du, chủ lồng bè cá mú
ở thôn Phú Long (xã Tam Thanh) khoe
“Nhà tôi nuôi cá mú từ năm 2008, lồng bè
có diện tích 250 m2 đã bán được nhiều
lần, mỗi lần được 400 triệu đồng, năm
2017 này đã sắm được cả ô tô. Nhiều gia
đình khác cũng vậy. Ở đây những gia
đình nuôi cá mú thu nhập trên 100 triệu
mỗi năm là chuyện bình thường. Không
có con cá mú này thì Phú Quý khó mà
thoát được nghèo”.
Theo các lão ngư, Phú Quý từ
những năm đầu thế kỷ XX đã nổi tiếng với
các loại hải đặc sản quý hiếm, thương lái
lọc lõi khắp nước đổ về mua cá khô, tôm
hùm, các loại ốc... bán sang Cao Miên. Có
cái nền đó, ngành hải sản Phú Quý vươn
lên như hôm nay là điều dễ hiểu.
Không chỉ nuôi thủy sản thông
thường, những người dân Phú Quý còn
sáng tạo ra mô hình nuôi thủy sản gắn
với du lịch. Ông Nguyễn Văn Tùng, người
đi đầu trong mô hình này khẳng định:
“Giữa năm 2017 đã có hàng chục hộ dân
áp dụng mô hình này, tiền thu về lên đến
hàng trăm triệu đồng”. Khách tham quan
thường kháo nhau, ra tới đây mà không
thăm quan Long Hải thì coi như chưa ra
Phú Quý. Câu truyền miệng này quả
không ngoa, tất cả các hồ nuôi thủy sản
được xây dựng dựa trên kết cấu của
những tảng đá lồi lõm nằm sát mép biển
bậc thang kết hợp với bi ống xi măng
trông rất bắt mắt.

- 15 -

Nhiều tiềm năng du lịch vẫn chưa được khai
thác ở Phú Quý.

Tiềm năng còn nhiều
Điều nhận ra ngay khi đến huyện
Phú Quý là hầu hết các ngư trường ở đây
đều hiện đại, cảng cá cũng như các trang
trại được xây dựng quy mô. Bên cạnh đó,
trung bình hàng năm có trên 500 trăm lượt
tàu thuyền của ngư dân đi đánh bắt xa bờ
thuộc vùng quần đảo Trường Sa, Hoàng
Sa. Tuy nhiên, sự quy mô này vẫn còn
thiếu để làm nên những vụ mùa bội thu.
Theo UBND huyện Phú Quý, hàng năm,
sản lượng hải sản bình quân khai thác và
nuôi trồng được là trên 26.000 tấn, trong
đó hải sản có giá trị cao chiếm tới 63%.
Bởi vậy, năm 2017 Phú Quý sẽ đẩy mạnh
việc thành lập thêm các đội tàu công suất
lớn chuyên thu mua và cung ứng dịch vụ
nghề cá ngay trên biển và tại đảo.
Những đội này sẽ sát cánh ra khơi
xa cùng ngư dân bám biển dài ngày, tiết
kiệm chi phí sản xuất. Các tàu làm dịch vụ
này sẽ được trang bị máy lạnh, có khả
năng sơ chế ngay tại tàu. Không giấu
được niềm vui khi là người đầu tiên tham
gia “đội tàu dịch vụ”, ngư dân Trần Công
Chung chia sẻ: “Phát triển tàu dịch vụ sẽ
nâng cao giá trị đánh bắt hải sản của ngư
dân. Các tàu này còn mua cá tại các trang
trại trên đảo, rồi chế biến đưa vào đất liền,
hải sản giữ nguyên chất lượng, người dân
tiết kiệm tối đa chi phí vận chuyển”.
Không giống nhiều huyện đảo khác
ở Nam Trung bộ, Phú Quý có khí hậu ôn
hòa, ít bão tố, bao bọc quanh huyện đảo
lại có nhiều trầm tích, danh thắng đẹp.
Đây là một tiềm năng lớn để Phú Quý
phát triển du lịch đảo. Các bãi tắm như
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Triều Dương, bãi Doi Dừa, Gành Hang
được hàng triệu du khách ghé đến mỗi
năm. Trong chiến lược phát triển kinh tế
nếu Phú Quý khai thác hết các tiềm năng
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này thì huyện đảo sẽ ngày càng ấm no
hơn.
Văn Đông - Xuân Hải //
http://baodansinh.vn.- 2017
(ngày 01 tháng 11)
_________________________________

HẠI TRÊN “CÁI LỢI TRƯỚC MẮT”
òn hơn 1 tháng nữa là kết thúc
năm 2017, nhưng Bình Thuận vẫn
còn hơn 1 ngàn trong số 9.700ha
thanh long trong kế hoạch chưa đăng ký
tham gia chương trình VietGAP. Sở
NNPTNT tỉnh này cho biết, đến cuối
năm 2017, toàn tỉnh có hơn 8.657ha
thanh long đã được công nhận VietGAP,
nhưng từ đầu năm đến nay, việc triển
khai chương trình thanh long VietGAP
gặp nhiều khó khăn, đình trệ.

C

Một trong các nguyên nhân người
dân “quay lưng” với thanh long VietGAP
là do họ muốn bán thanh long qua thị
trường Trung Quốc, ít đòi hỏi về sản
phẩm an toàn. Và theo đó, người trồng
thanh long cũng không quá kỳ công
trong quá trình chăm sóc, đăng ký xuất
xứ sản phẩm... Mặt khác, doanh nghiệp
thu mua cũng không phải mất quá nhiều
công sức giữ mối liên kết, kiểm tra sản
phẩm chặt chẽ theo yêu cầu, khi chấp
nhận tiêu chuẩn VietGAP.
Năm qua, trong 45 thông báo mà
ngành nông nghiệp nhận được, đã có 35
thông báo liên quan đến việc các nước
điều chỉnh những tiêu chuẩn dư lượng
thuốc bảo vệ thực vật cho phép trong
nông sản. Và trái thanh long, Bình
Thuận đã có lô hàng bị thị trường cao
cấp trả về, vì sản phẩm có dư lượng
thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng.
Trong khi đó, tháng 9 vừa qua,
Long An là địa phương đầu tiên trong cả

nước xuất khẩu lô hàng 3 tấn thanh long
vào Úc. Đây là kết quả sau 9 năm đàm
phán. Và Việt Nam cũng là nước đầu
tiên và duy nhất được thị trường này
chấp nhận. Giá bán thanh long tại đây là
12 đôla Úc/kg (hơn 210.000 đồng/kg),
gấp gần 8 lần giá bán tại thị trường
Trung Quốc trong cùng thời điểm (vào
vụ thì còn thấp hơn nhiều). Để vào các
thị trường cùng cấp với Úc, đòi hỏi trái
cây phải từ một nơi có quy hoạch vùng
trồng, có thể truy xuất nguồn gốc đối với
sản phẩm… Đặc biệt phải chấp nhận
các tiêu chí khắc nghiệt liên quan đến
kiểm dịch, dư lượng các chất có trong
thuốc bảo vệ thực vật…
Thanh long là loại trái cây xuất
khẩu chủ lực của nước ta, với kim
ngạch xuất khẩu năm 2016 đạt gần 900
triệu USD, chiếm hơn 50% trong xuất
khẩu trái cây tươi và trên 36% trong
tổng xuất khẩu rau quả của Việt Nam.
Sự chêch lệch giá bán giữa các thị
trường yêu cầu tiêu chuẩn VietGAP, với
thị trường tiểu ngạch Trung Quốc, buộc
người nông dân phải suy nghĩ về sự lựa
chọn. Và không chỉ có Thanh Long,
nhiều mặt hàng nông thổ sản Việt Nam
tương lai phải chấp nhận “cuộc chơi”
VietGAP. Nếu chọn cái lợi trước mắt với
những thị trường dễ dãi, thì cái thua
thiệt lâu dài sẽ khó mà đo đếm được.
Nguyễn Trung Hiếu //
https://laodong.vn.- 2017
(ngày 24 tháng 11)
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II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC

TẬP HUẤN BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC CHO 156 GIÁO VIÊN
ới đây, Dự án Quản lý tổng hợp
nguồn nước và phát triển đô thị
tỉnh Bình Thuận vừa khai mạc lớp
tập huấn truyền thông cho 156 cán bộ,
giáo viên của huyện Bắc Bình về “nguồn
tài nguyên nước và phát triển đô thị trong
mối liên hệ với biến đổi khí hậu”.

M

Tập huấn bảo vệ nguồn nước cho 156 giáo viên

Theo thông tin trên báo Bình Thuận,
đối tượng của buổi tập huấn là đại diện
ban giám hiệu, tổng phụ trách đội và giáo
viên bộ môn Sinh học, Địa lý của 18
trường THCS, 34 trường tiểu học toàn
__________________________________

huyện Bắc Bình. Học viên được chia theo
từng nhóm để cùng thảo luận về các vấn
đề liên quan đến nguồn nước, các biểu
hiện của biến đổi khí hậu, các tác hại của
việc phát triển đô thị không bền vững, giải
pháp để quản lý và sử dụng hiệu quả nhất
nguồn nước, cụ thể là trên lưu vực sông
Lũy, huyện Bắc Bình và tỉnh Bình Thuận.
Mục tiêu của lớp tập huấn là giúp
các thầy cô giáo hiểu hơn về sự quan
trọng của dự án, cập nhật và bổ sung các
kiến thức chuyên sâu để phục vụ công tác
giảng dạy, truyền thông điệp đến học sinh
và phụ huynh. 156 giáo viên này sẽ là
những tuyên truyền viên cơ sở, gần dân,
sát dân, hiểu được thực tế địa bàn, từ đó
có những hiến kế quan trọng cho việc
quản lý nguồn nước và phát triển đô thị tại
huyện Bắc Bình.
Gia Hân // http://moitruong.net.vn.2017 (ngày 7 tháng 11)

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ BIỂN, ĐẢO TẠI TRƯỜNG
CAO ĐẲNG NGHỀ
gày 24/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh
sát biển 3 tổ chức buổi Sinh hoạt
tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật
về biển, đảo cho cán bộ, công chức, viên
chức và học sinh - sinh viên Trường Cao
đẳng nghề tỉnh Bình Thuận.

N

Tại buổi truyên truyền, các thầy cô
giáo, các em học sinh – sinh viên của
trường đã nghe Đại tá Bùi Vĩnh Trân –
Trưởng ban Tuyên huấn Bộ Tư lệnh Vùng
Cảnh sát biển 3 phổ biến, thông tin về: vị trí
vai trò, tầm quan trọng, một số vấn đề về
biển, đảo hiện nay, quan điểm, chủ trương,
đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng,
Nhà nước ta; Luật Biển Việt Nam năm

2013, Công ước của Liên Hợp Quốc về
Luật Biển năm 1982; kết quả duy trì, thực
thi pháp luật và kiểm tra, kiểm soát, giữ gìn
an ninh trật tự, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn
trên các vùng biển, đảo của lực lượng Cảnh
sát biển Việt Nam trong thời gian vừa qua.
Đây là hoạt động tuyên truyền rất có ý
nghĩa, nhằm giúp đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức và học sinh - sinh viên
Trường Cao đẳng nghề nâng cao nhận thức
hiểu biết, ý thức trách nhiệm trong việc
tham gia bảo vệ biển đảo Tổ quốc .
Tô Thành Long //
http://baobinhthuan.com.vn.- 2017
(ngày 25 tháng 11
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III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT

RA QUÂN LÀM SẠCH BÃI BIỂN PHAN RÍ CỬA
rước lượng rác khổng lồ tấp vào bãi
biển thị trấn Phan Rí Cửa, Tuy
Phong, Bình Thuận ngày càng
nhiều, vừa qua gần 300 người là các giáo
viên, học sinh trường và bộ đội biên
phòng đã cùng nhau thu gom rác thải, làm
sạch bãi biển.

T

Ra quân làm sạch bãi biển Phan Rí Cửa

Tham gia hoạt động có giáo viên,
học sinh của các trường THCS Hòa Minh,
Trần Quốc Toản, Võ Thị Sáu, huyện Tuy
Phong và lực lượng bộ đội biên phòng
Hòa Minh.

gom rác trên bãi biển vào thứ 7, chủ nhật
hàng tuần. Các thành viên trong nhóm
này đa phần là giáo viên ở các trường nên
huy động nguồn lực khá dễ dàng. Trên
tinh thần vì một bãi biển sạch đẹp, mọi
người đã cùng nhau gom rác, cào củi khô,
bao ni lông…, làm sạch mặt bằng khu vực
có dân cư thường xuyên tắm biển. Hơn 1
tiếng đồng hồ ra quân, một lượng lớn rác
thải ven biển đã được gom gọn, đốt… và
bờ biển đã thông thoáng, sạch sẽ hơn.
Thông qua những buổi hoạt động
tình nguyện này hi vọng sẽ giúp người
dân nâng cao hơn nữa nhận thức và tầm
quan trọng của việc bảo vệ môi trường nói
chung, bảo vệ môi trường biển nói riêng.
Qua đó tích cực vận động quần chúng
nhân dân thay đổi nhận thức, thói quen,
lối sống trong cộng đồng theo hướng thân
thiện với môi trường, chung tay xây dựng
một môi trường trong sạch theo hướng
phát triển bền vững.
Ngọc Ngọc //
http://moitruong.net.vn.- 2017
(ngày 21 tháng 11)

Đây là hoạt động bắt nguồn từ sự
kêu gọi của nhóm tình nguyện chuyên
__________________________________

CỨU SỐNG 10 THUYỀN VIÊN TRONG GIÓ GIẬT
CẤP 7-8

10

thuyền viên trên con tàu BTh
99987 TS được cứu sống đã về
đến nhà an toàn trong niềm vui
vỡ òa của người thân. Ngày 2-11, UBND
thị xã La Gi (Bình Thuận) cho biết như
trên.
Trước đó tàu cá BTh 99987 TS (do
bà Lê Thị Thu Vân, thường trú khu phố 6,
phường Phước Hội, thị xã La Gi, làm chủ)

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. 10 thuyền viên
trên tàu đã dùng mọi biện pháp nhưng
vẫn không thể khắc phục được sự cố.
Đến 21 giờ 15 ngày 28-10, thuyền trưởng
gửi điện báo cứu nạn tới Trung tâm Phối
hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam.
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10 thuyền viên về Vũng Tàu an toàn.

Thời điểm trên trong khu vực vùng
biển tàu gặp sự cố bị ảnh hưởng trực tiếp
bởi vùng áp thấp tăng cường trong khi
lương thực và thực phẩm, nước uống trên
tàu cạn kiệt, thuyền viên trên tàu đều mệt
mỏi, hoảng loạn. Trung tâm Phối hợp tìm
kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều
động tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn
SAR 413 khẩn trương thực hiện nhiệm vụ
cứu nạn khẩn cấp.
Sau khi vượt qua hơn 80 hải lý trong
điều kiện thời tiết nguy hiểm, biển động
mạnh, gió cấp 7-8, sóng cao 2-3 m, đến 6
giờ 5 ngày 29-10, lực lượng tìm kiếm cứu
nạn hàng hải đã tiếp cận tàu BTh 99987
TS.
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Tàu SAR 413 dìu tàu cá gặp nạn cùng 10
thuyền viên an toàn về đất liền.

Lực lượng cứu nạn đã cử một tổ
công tác sang kiểm tra, sửa chữa máy
chính cho tàu; 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 BTh 99987 TS.
Tàu SAR 413 đã dìu tàu BTh 99987
TS cùng 10 thuyền viên về Vũng Tàu an
toàn và sau đó tiến hành bàn giao 10
thuyền viên cho địa phương.
Phương Nam // http://plo.vn.- 2017
(ngày 2 tháng 11)

__________________________________

ĐIỀU THÊM PHƯƠNG TIỆN TÌM 4 NGƯỜI MẤT TÍCH
TRÊN BIỂN
ác lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại
hiện trường vẫn đang chạy đua với
thời gian, nỗ lực tìm kiếm bốn
thuyền viên còn lại của tàu BĐ 30366 TS
trong thời tiết rất xấu.

C

Riêng bốn người mất tích vẫn chưa
tìm thấy.

Ngày 28-11, ông Nguyễn Hùng Tân,
Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng
chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh
Bình Thuận, cho biết Trung tâm Tìm kiếm
cứu nạn hàng hải khu vực 3 đã tìm kiếm
vớt được hai thi thể (chưa xác định được
tên tuổi) đưa về Vũng Tàu cho người thân
nhận dạng.
Tàu SAR 272 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu
nạn
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Trước đó, ngày 27-11, tàu BĐ 30366
TS của tỉnh Bình Định đang trên đường
chạy về cảng La Gi (Bình Thuận) thì bị
trục trặc, phá nước chìm làm sáu thuyền
viên trên tàu rơi xuống biển. Địa điểm mà
con tàu này bị chìm cách cảng La Gi hơn
30 hải lý về hướng Đông Nam.
Khi tàu bị phá nước, thuyền trưởng
có liên lạc về với gia đình ở Bình Định để
thông báo tình hình và sau đó gia đình đã
nhờ người thân điện báo đến các đến cơ
quan chức năng ở thị xã La Gi để thông
báo và nhờ hỗ trợ.
Hiện các lực lượng tìm kiếm cứu nạn
tại hiện trường vẫn đang chạy đua với
thời gian, nỗ lực tìm kiếm bốn thuyền viên
còn lại của tàu. Ghi nhận tại hiện trường,
thời tiết đang rất xấu, ảnh hưởng đến hoạt
động tìm kiếm.
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Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu
nạn hàng hải Việt Nam cũng đã đề nghị
các lực lượng địa phương tăng cường
phương tiện tham gia tìm kiếm và tiếp tục
điều động thêm tàu SAR 413 cùng tìm
kiếm cứu nạn với tàu SAR 272.
Hai tàu cứu nạn được lệnh sử dụng
tất cả thiết bị tìm kiếm chuyên dụng ban
đêm như radar, đèn pha công suất lớn,
camera nhìn đêm để quan sát, phát hiện
nạn nhân và chỉ huy các phương tiện
tham gia tìm kiếm.
Theo ông Nguyễn Hùng Tân, tỉnh
Bình Thuận cũng đã thông báo cho các
tàu cá của ngư dân đang đánh bắt gần
tọa độ trên tham gia tìm kiếm bốn người
còn lại.
Phương Nam // http://plo.vn.- 2017
(ngày 28 tháng 11)

__________________________________

HIỂM HỌA CHÁY NỔ TÀU CÁ
hời gian qua, những vụ cháy nổ tàu
cá trên biển lẫn neo đậu trong bờ đã
báo động về tình trạng mất an toàn
trong công tác PCCC trên tàu cá. Hậu quả
không chỉ thiệt mạng thuyền viên trên tàu
cá mà còn thiệt hại rất lớn về tài sản,
nguồn sống; khiến cho nhiều ngư dân trở
nên trắng tay và nợ nần nguy ngập, đặc
biệt là với các tàu cá được vay vốn ưu đãi
theo Nghị định 67 của Chính phủ.

T

Ông Trần Văn Tùng, một "kình ngư"
của ngư trường Bình Thuận sống tại
phường Bình Hưng, TP Phan Thiết ngồi
rũ rượi bên chai rượu trắng với mấy
miếng khô cá đuối, vẻ chán nản tột cùng,
ông lựa nhựa nói: "Tao bỏ hết, tao chết
cũng được. Nhưng tội cho mấy đứa nhỏ.
Trắng tay rồi con ơi, mấy mươi năm dọc
ngang trên biển giờ thành tro…". Là người
bà con họ hàng, nên chúng tôi lựa lời
khuyên ông không nên thất vọng, bình
tĩnh tìm cách làm lại từ đầu.
Vụ tàu cá cháy trên vùng biển Phú
Quý đầu năm 2017 đã khiến cho ông và
cả gia đình rơi vào cảnh trắng tay tuyệt

vọng. Trường hợp như gia đình ông
không phải là quá hiếm. Nguyên nhân của
hầu hết các vụ cháy nổ tàu cá chủ yếu là
do các thuyền viên, thợ máy bất cẩn nên
gây chập điện, gây cháy nổ, nổ bình gas
nấu ăn…
Riêng tỉnh Bình Thuận, trong 9 tháng
đầu năm 2017 đã có 170 vụ cháy nổ tàu
cá, gây tổn thất thân tàu và 150 vụ tai nạn
thuyền viên. Tuy các vụ cháy nổ tàu cá
trên biển không nhiều như trong bờ,
nhưng mức độ thiệt hại lại rất lớn và trực
tiếp ảnh hưởng, nguy hiểm đến tính mạng
người lao động trên tàu. Vụ cháy tàu vỏ
gỗ mang số hiệu BTh 99405 TS do ông Lê
Phước, ngụ tại Phường Đức Thắng, TP
Phan Thiết làm chủ là một ví dụ.
Tàu cá có công suất 500 CV đang
đậu tại cảng cá Phan Thiết, phát cháy vào
ngày 15-7 làm tàu chìm và hư hỏng toàn
bộ thân tàu, máy móc, trang thiết bị.
Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN Bình
Thuận đã điều tra và kết luận: Nguyên
nhân tàu cháy nổ thân tàu là do chập dây
dẫn điện của thiết bị tiêu thụ điện nằm
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phía trên bên trong ca bin bên mạn phải
tàu và do thuyền viên, thợ máy sơ suất
bất cẩn trong việc sử dụng điện. Ước tính
thiệt hại do vụ cháy gây ra khoảng 5 tỷ
đồng.
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một vụ cháy tàu cá ngư dân neo đậu.
Theo kết luận của cơ quan CSĐT Công
an Sóc Trăng thì vào khoảng 10h10’, tàu
cá mang số hiệu ST- 91115 TS do ông
Phạm Út Anh làm chủ đang neo đậu trong
cảng cá Trần Đề, bất ngờ bốc cháy dữ
dội. Nhận được tin báo, các lực lượng
chữa cháy thuộc Hải đội 2 BĐBP, Công
an huyện Trần Đề huy động hàng chục
cán bộ chiến sỹ và xe cứu hỏa nhanh
chóng đến hiện trường tích cực dập lửa,
nhưng không thể khống chế được ngọn
lửa đang cháy mạnh, gây hư hỏng nặng
khoang tàu và khu vực buồng lái.
Nguyên nhân ban đầu được cơ quan
chức năng xác định là do trong quá trình
sửa chữa hầm máy tàu, thợ hàn đã bất
cẩn để tia lửa hàn bắn tung tóe chạm vào
hầm chứa dầu nên đã gây ra vụ cháy
nghiêm trọng trên. Tương tự, tại cảng cá
Quảng Ngãi cũng từng xảy ra nhiều vụ
cháy tàu đang neo đậu, trong đó có vụ
cháy liên tiếp 2-3 tàu cá.

Hình ảnh một số vụ cháy tàu cá trên biển, trong
cảng gần đây.

Trước đó không lâu, tàu cá mang số
hiệu BTh 97409 của ông Phạm Thướng,
ngụ xã Long Hải, huyện đảo Phú Quý
(Bình Thuận) cũng đã bất ngờ bốc cháy
làm chìm tàu xuống biển. Vụ tai nạn xảy
ra vào lúc 6h sáng, ngày 14-3-2017 khi
tàu đang đánh bắt ngoài khơi thuộc vùng
biển Phú Quý.
Điều tra, Công ty CP Giám định
Bách Việt xác định nguyên nhân cháy tàu
là do hệ thống điện khởi động máy tại
buồng lái không hoạt động và dây dẫn
điện bị hở mạch, bong tróc từ lâu không
được xử lý, khắc phục trong thời gian khá
dài. Khi máy hoạt động tạo nhiệt độ cao,
thêm vào đó trên bề mặt máy bám nhiều
dầu nhớt không được vệ sinh, lau chùi đã
bắt lửa gây cháy rất mạnh và nhanh
chóng phủ toàn bộ con tàu. Vụ cháy đã
gây thiệt hại cho chủ tàu khoảng 8 tỷ
đồng.
Mới đây, ngày 13-10 tại cảng cá
Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng cũng đã xảy ra

Những vụ cháy nổ tàu cá thường
gây thiệt hại rất lớn về kinh tế, nhất là khi
chủ tàu không mua bảo hiểm thân tàu.
Vấn đề tương tự như các chủ xe ô tô rất ít
người mua bảo hiểm thủy kích và nếu
không mang tính bắt buộc thì hầu hết ô tô
không mua bảo hiểm tai nạn. Dù xảy ra
nhiều vụ cháy nổ tàu cá, nhưng chủ tàu
thường bỏ luôn, không tiến hành trục vớt
thân tàu.
Họ quan niệm "có huông" (dớp),
"nếu sửa chữa tàu cháy nổ thì khi hành
nghề sẽ gặp xui xẻo. Tại Bình Thuận, các
tàu sắt đóng cho ngư dân sau 3 năm triển
khai thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP
đã có 1.126 thân tàu được mua bảo hiểm.
Nếu xảy ra tai nạn hoặc cháy nổ tàu 67,
các chủ tàu cũng sẽ không trục vớt thân
tàu vì giá trị thân tàu với giá trị bảo hiểm
gần tương đương nhau.
Có 3 nguyên nhân chính dẫn đến
cháy nổ tàu cá: do sơ suất, bất cẩn trong
quá trình vận hành, gây chập điện dẫn
đến các dây dẫn đã quá cũ, quá tải hoặc
bong tróc, nhiễm nước biển mặn và hơi
biển mặn làm oxy hóa các thiết bị, dây
dẫn không được kiểm tra, thay thế đã dẫn
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đến cháy nổ. Trong quá trình đánh bắt
trên biển, thuyền viên và thợ máy thường
sử dụng bếp gas nấu ăn, hàn xì, rò rỉ ống
dẫn gas bất cẩn trong sử dụng cũng là
những nguyên nhân khá phổ biến.
Phòng cháy kém, chữa cháy cũng
kém vì không có phương tiện. Mọi quan
niệm mê tín của chủ tàu cần phải dẹp bỏ,
__________________________________
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đó là trang bị thiết bị, dụng cụ như bình
chữa cháy mang theo trên tàu, hầu như
đều bỏ lại bờ vì tâm lý sợ chở theo trên
tàu sẽ là vật gây "xui xẻo".
Nam Yên //
http://www.cand.com.vn.- 2017
(ngày 6 tháng 11)

NGĂN CHẶN “CÁI CHẾT TRẮNG” XÂM NHẬP VÀO
KHU VỰC BIÊN GIỚI BIỂN
ình trạng mua bán, sử dụng trái
phép chất ma túy trên địa bàn khu
vực biên giới biển tỉnh Bình Thuận
thời gian gần đây diễn biến rất phức tạp,
làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình
an ninh trật tự và gây bức xúc trong nhân
dân. Từ thực tế đó, BĐBP Bình Thuận đã
phối hợp với các cơ quan chức năng nỗ
lực đấu tranh, triệt phá các tụ điểm ma
túy, nhằm mang lại cuộc sống bình yên
cho nhân dân.

T

Đối tượng mua bán ma túy trái phép bị Đồn
Biên phòng Liên Hương, BĐBP Bình Thuận bắt
giữ. Ảnh: Hồ Phúc

Đại tá Trần Kim Ly, Trưởng phòng
Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP
Bình Thuận cho biết, hiện nay, trên khu
vực biên giới biển của tỉnh, hoạt động của
các loại tội phạm diễn biến rất phức tạp,
nhức nhối nhất là các đối tượng liên quan
đến sử dụng và mua bán trái phép chất
ma túy. Đa số tội phạm liên quan đến ma
túy đều là những đối tượng không có việc
làm hoặc có việc làm không ổn định. Theo

thống kê, hiện nay, trên địa bàn khu vực
biên giới biển tỉnh Bình Thuận có 1.266
đối tượng nghiện ma túy (tăng 306 đối
tượng so với cùng kỳ năm ngoái). Đặc
biệt, các đối tượng nghiện chủ yếu là
thanh thiếu niên.
So với các năm về trước, thời gian
gần đây, tình trạng mua bán và sử dụng
trái phép chất ma túy trên địa bàn khu vực
biên giới biển Bình Thuận ngày càng gia
tăng, trong đó, nổi lên tại một số địa bàn
trọng điểm như huyện Tuy Phong, thành
phố Phan Thiết, thị xã La Gi. “Hoạt động
mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy
thường có tổ chức rất chặt chẽ, hình
thành các tụ điểm ở các khu vực dân cư
lao động biển. Thủ đoạn của các đối
tượng này rất tinh vi, chúng trang bị cả cả
camera giám sát, thanh toán tiền thông
qua các tài khoản ngân hàng, sử dụng
mạng xã hội để mở rộng hoạt động mua
bán ma túy. Đặc biệt, các đối tượng này
sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị lực
lượng chức năng phát hiện, bắt giữ”, Đại
tá Trần Kim Ly cho hay.
Từ thực trạng đó, xác định được tầm
quan trọng của công tác phòng chống ma
túy, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Thuận đã chỉ
đạo các đồn Biên phòng phối hợp với lực
lượng Công an địa phương tăng cường
kiểm tra, kiểm soát, rà soát và quản lý
chặt chẽ các đối tượng nghiện. Đồng thời,
cử các tổ công tác tăng cường bám nắm
các địa bàn, đối tượng cộm cán, tụ điểm
phức tạp về ma túy để từng bước đẩy lùi
vấn nạn này. “Có rất nhiều vụ việc vi
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phạm pháp luật như trộm cắp, cướp giật,
gây rối an ninh trật tự... xảy ra trên địa
bàn và phần lớn do các đối tượng nghiện
ma túy gây ra. Vì vậy, ngoài công tác
nghiệp vụ, BĐBP Bình Thuận đã và đang
phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa
phương tuyên truyền, vận động các đối
tượng đi cai nghiện để nhanh chóng hòa
nhập với cuộc sống bình thường, làm
người có ích cho gia đình và xã hội” - Đại
tá Trần Kim Ly chia sẻ thêm.
Ngoài đấu tranh với tội phạm ma túy,
năm 2017, BĐBP Bình Thuận còn bắt giữ 5
đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép vật
liệu nổ; 6 đối tượng tàng trữ thuốc lá điếu
nhập lậu, 2 đối tượng vận chuyển; 220 đối
tượng vi phạm pháp luật về an ninh trật tự,
giao thông đường thủy nội địa, thủy sản, vi
phạm quy chế biên giới biển. Tang vật thu
giữ gần 16m dây cháy chậm, 347 kíp nổ,
48kg thuốc nổ, 298 gói thuốc lá ngoại...
BĐBP Bình Thuận cũng đã khởi tố 3 vụ với
3 đối tượng liên quan đến mua bán, tàng
trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ, xử phạt vi
phạm hành chính 230 đối tượng với số tiền
gần 800 triệu đồng.

Từ đầu năm 2017 đến nay, lực
lượng phòng chống ma túy và tội phạm,
BĐBP Bình Thuận đã độc lập phát hiện và
bắt giữ 37 vụ với 63 đối tượng liên quan
đến mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử
dụng trái phép chất ma túy. Tang vật
BĐBP tỉnh thu giữ gồm 6,66g hê-rô-in,
__________________________________
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19,57g ma túy “đá”, hơn 80g cần sa khô;
11 xe máy, 19 điện thoại di động; khởi tố
hình sự 22 vụ với 25 đối tượng, xử phạt
15 vụ, 38 đối tượng với số tiền hơn 20
triệu đồng. BĐBP Bình Thuận cũng đã
phối hợp với Công an tỉnh phát hiện, bắt
giữ 14 vụ với 24 đối tượng, thu giữ 4,78g
hê-rô-in, 10,04g ma túy “đá”, 16 điện thoại
di động, 2 xe gắn máy. Đặc biệt, trong
năm 2017, BĐBP Bình Thuận đã phối hợp
với các lực lượng chức năng phát hiện 3
vụ trồng cây cần sa trái phép, phá nhổ và
tiêu hủy 4.823 cây cần sa, thu giữ 0,9kg
hạt cần sa khô.
Bên cạnh việc đấu tranh ngăn chặn,
triệt phá các đường dây, ổ nhóm buôn
bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy, các đồn
Biên phòng thường xuyên phối hợp với
chính quyền địa phương đẩy mạnh công
tác tuyên truyền để nhân dân hiểu về
hiểm họa của ma túy. Đồng thời, vận động
nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác,
chấp hành nghiêm pháp luật, tích cực
tham gia tố giác tội phạm, đẩy mạnh
phong trào toàn dân phòng, chống tội
phạm ma túy...
Hồ Phúc //
http://www.bienphong.com.vn.- 2017
(ngày 29 tháng 11)

QUẢN LÝ NGUỒN LỢI THỦY SẢN Ở THUẬN QUÝ
hững năm gần đây, nạn khai thác
bừa bãi đã làm cho nguồn sò lông
ở Bình Thuận cạn kiệt. Trước
thực trạng đó, tỉnh triển khai thực hiện
dự án "Xây dựng mô hình thí điểm đồng
quản lý sò lông, góp phần quản lý và sử
dụng hiệu quả nguồn lợi thủy sản và bảo
vệ hệ sinh thái ven biển tại xã Thuận
Quý, huyện Hàm Thuận Nam". Ý tưởng
hình thành dự án xuất phát từ sự bức
thiết bảo vệ nguồn lợi sò lông của cộng
đồng ngư dân địa phương.

N

Từ ý tưởng của một ngư dân

Thuận Quý là xã bãi ngang ven
biển thuộc huyện Hàm Thuận Nam có
chiều dài bờ biển khoảng 4,2 km. Vùng
biển Thuận Quý là môi trường sống,
phát triển của nhiều loài động vật thân
mềm cho khả năng sinh khối lớn, đặc
biệt là các loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ
như: sò lông, điệp quạt, dòm nâu, bàn
mai, nghêu lụa. Xã có số dân khoảng
3.500 người, trong đó hơn 60% làm
nông nghiệp, khoảng 17% là lao động
biển. Toàn xã có 12 tàu và 68 thúng chai
lắp máy hoạt động khai thác thủy sản
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với khoảng 200 lao động biển. Sản
lượng khai thác hằng năm từ 400 đến
500 tấn, chủ yếu là các loại nhuyễn thể,
các loại cá và mực.

Ngư dân xã Thuận Quý (Hàm Thuận Nam,
Bình Thuận) thả sò giống xuống biển.

Do tập trung khai thác, thiếu chú
trọng đến việc tái tạo, nguồn lợi thủy sản
(NLTS) ngày càng cạn kiệt, nhất là sò
lông. Hơn 20 năm về trước, nguồn lợi sò
lông ở vùng biển Thuận Quý rất dồi dào
với trữ lượng khoảng 25.000 tấn, đến
năm 1997, còn dưới 1.000 tấn và đến
năm 2014 thì còn rất ít, khiến thu nhập
của cộng đồng ngư dân ở đây bị giảm
sút nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến
cuộc sống.
Năm 2008, ông Phạm Cường, một
ngư dân làm ăn nhiều năm trên biển,
nhận thấy NLTS ở vùng biển Thuận Quý
ngày càng cạn kiệt, trong đó có sò lông.
Qua khảo sát điều kiện sống và sinh sản
của sò lông, ông thấy bản thân có đủ
điều kiện, khả năng và kinh nghiệm nuôi
sò lông sinh sản và thành phẩm với mục
đích phát triển kinh tế gia đình, bảo tồn
và phát triển giống sò lông. Ông đã viết
đơn gửi chính quyền, đề xuất được nuôi
thí điểm sò lông sinh sản và sò lông
thành phẩm. Tuy nhiên, do cơ chế,
chính sách phân cấp quản lý vùng biển
ven bờ chưa có, cho nên nguyện vọng
của các ngư dân chưa được đáp ứng.
Năm 2010, Chính phủ ban hành
Nghị định số 33/2010/NÐ-CP về quản lý
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hoạt động khai thác thủy sản của tổ
chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng
biển, đã mở ra cơ hội cho ngư dân xã
Thuận Quý thực hiện được dự định của
mình. Bởi Nghị định có quy định UBND
cấp huyện và cấp xã được phân cấp và
hướng dẫn quản lý vùng biển ven bờ;
phát triển các mô hình quản lý có sự
tham gia của cộng đồng đối với việc
quản lý NLTS ở vùng ven bờ. Tháng 12015, với sự quyết tâm của chính quyền
địa phương, sự tham gia của các ngành
chức năng, đồng thời được sự tài trợ
của Quỹ môi trường toàn cầu Chương
trình tài trợ các dự án nhỏ (UNDP-GEF
SGP), dự án "Xây dựng mô hình thí
điểm đồng quản lý sò lông, góp phần
quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lợi
thủy sản và bảo vệ hệ sinh thái ven biển
tại xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận
Nam" mới được triển khai và do Hội
Nghề cá tỉnh Bình Thuận điều hành. Dự
án được triển khai trên diện tích khoảng
16 km2 vùng biển ven bờ xã Thuận Quý
trong thời gian 30 tháng, có sự tham gia
của 50 thành viên là đại diện các hộ ngư
dân hành nghề khai thác thủy sản tại địa
phương.
Cộng đồng ngư dân quản lý khai
thác nguồn lợi sò lông xã Thuận Quý
phối hợp các bên liên quan thu gom và
thả xuống biển được 112 tấn sò giống
tại những khu vực là nơi sinh sống trước
đây của sò lông; đánh dấu giới hạn vùng
biển gồm tám điểm chà và tiến hành thả
10 điểm chà kiên cố để bảo vệ vùng
biển thuộc dự án và thu hút các loài hải
sản đến sinh sống. Ðể thực hiện các
hoạt động này, ngoài nguồn kinh phí do
chương trình UNDP-GEF SGP tài trợ,
các ngư dân đóng góp gần 300 triệu
đồng, gồm tiền mặt, phương tiện và
nhân công để mua sò giống và thả chà
kiên cố. Hội tổ chức phân công lực
lượng trực theo dõi trên bờ và kết hợp
giám sát trên biển trong quá trình khai
thác, phát hiện, ngăn chặn và hỗ trợ cơ
quan nhà nước xử lý các hành vi vi
phạm trong lĩnh vực khai thác, bảo vệ

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

Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 11 năm 2017

NLTS. Ngoài các hoạt động truyền
thông, tập huấn về phương thức đồng
quản lý, trong khuôn khổ dự án còn có
chương trình xây dựng Quỹ vay vốn
xoay vòng không tính lãi với số vốn ban
đầu là 160 triệu đồng cho ngư dân vay
vốn thực hiện các hoạt động sinh kế
bằng nghề khai thác thủy sản hoặc
những ngành nghề khác trên bờ.
Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Ðiều
phối viên quốc gia UNDP-GEF SGP, cơ
quan tài trợ dự án cho biết: "Sau khi
nhận được ý tưởng của cộng đồng ngư
dân Thuận Quý, chúng tôi thấy rất hay.
Qua quá trình khảo sát, cũng như tiếp
xúc và làm việc với cộng đồng ngư dân
xã Thuận Quý, chúng tôi tin tưởng rằng
ngư dân ở đây sẽ thật sự vào cuộc, bởi
trách nhiệm cũng như quyền lợi họ sẽ
nhận được trong việc tham gia bảo vệ
NLTS ven bờ".
Những kết quả bước đầu
Sau 30 tháng triển khai thực hiện
thí điểm đồng quản lý sò lông, đến nay,
qua theo dõi và đánh giá nguồn lợi sò
lông của Chi cục Thủy sản Bình Thuận
cho thấy có sự phục hồi và gia tăng trữ
lượng so với trước khi thực hiện dự án
(không phát hiện sò lông sinh sống), có
thời điểm mật độ đạt cao nhất lên đến
150 con/m2. Tuy nhiên, do yếu tố bất lợi
của thời tiết, nắng nóng kéo dài đã làm
sụt giảm trữ lượng đáng kể. Theo đánh
giá sơ bộ hiện nay, có khoảng 100 tấn
với kích cỡ từ 40 đến 50 mm, mật độ đạt
từ 10 đến 15 con/m2 và đang gia tăng.
Tuy nguồn lợi sò lông chưa mang lại kết
quả rõ rệt do hiện tượng sò chết trong
năm 2016, nhưng nguồn lợi các giống
loài thủy sản khác được bảo vệ và phát
triển đã mang lại lợi ích thiết thực, nâng
cao thu nhập cho các hộ gia đình ngư
dân ở địa phương.
Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Quý
Nguyễn Ngọc Hải, người trực tiếp theo
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dõi và tham gia vào các hoạt động của
dự án tại địa phương cho biết, nếu
không có những diễn biến bất lợi về thời
tiết thì nguồn lợi sò lông có thể phục hồi
trong thời gian từ 1-2 năm sau khi dự án
kết thúc. Khi nguồn lợi sò lông phục hồi
sẽ tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho
ngư dân từ hoạt động khai thác, dự kiến
có thể duy trì trữ lượng khoảng 1.000
tấn.
Mô hình thí điểm đồng quản lý
nguồn lợi sò lông ở xã Thuận Quý đã
huy động được cộng đồng ngư dân bảo
vệ NLTS tại địa phương. Qua đó đã
giảm bớt được phần nào trách nhiệm
cho cơ quan quản lý chuyên ngành
trong công tác bảo vệ, bảo tồn, phát
triển NLTS, đồng thời góp phần thực
hiện có hiệu quả chương trình xây dựng
nông thôn mới của xã Thuận Quý.
Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Quý
Nguyễn Ngọc Hải cho biết, theo kế
hoạch phát triển bền vững nghề khai
thác sò lông xã Thuận Quý đến năm
2020 được UBND huyện phê duyệt thì
định hướng sẽ tổ chức hình thức du lịch
dựa trên các vùng sinh thái đã được
phục hồi; đồng thời cộng đồng ngư dân
sẽ phát triển các ngành nghề mới gắn
với phát triển du lịch như câu cá giải trí,
lặn khám phá các rạn san hô. Ðây sẽ là
mô hình sinh kế mới có tính khả thi cao,
góp phần cải thiện, nâng cao thu nhập
cho người dân.
Từ kết quả của mô hình đồng quản lý
nguồn lợi sò lông ở xã Thuận Quý, tỉnh
Bình Thuận sẽ tiếp tục nhân rộng mô
hình thí điểm đồng quản lý sò lông ở các
xã Tân Thuận và Tân Thành, huyện
Hàm Thuận Nam để phát triển và bảo vệ
NLTS bền vững, nâng cao đời sống,
sinh kế cho ngư dân.
Ðình Châu //
http://nhandan.com.vn.- 2017
(ngày 15 tháng 11)
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CẦN KHẨN TRƯƠNG THÁO DỠ CỔNG CHẮN
NGANG ĐƯỜNG
ần một tháng nay, ngay ngã ba Gò
Đình, quốc lộ ven biển 712 và
đường Lê Quý Đôn thuộc thôn
Hiệp Trí, xã Tân Hải, thị xã LaGi, Bình
Thuận, mới mọc lên cổng chắn barie gây
rất nhiều khó khăn trong lao động sản
xuất của bà con nơi đây.

G

nhiều phí tổn vô cớ vì cổng chắn barie
như phân rơm tăng thêm gấp đôi giá vận
chuyển từ 50 ngàn đồng lên 100 ngàn
đồng một cuộn rơm, trái thanh long
thương lái mua giá thấp lại bù vào công
vận chuyển bốc vác chi phí cho công
nhân”, bà Nguyễn T.H bày tỏ.

Sự xuất hiện của cổng chắn này gây
rất nhiều khó khăn cho việc vận chuyển
hàng hóa nông sản, hải sản, phân rơm
sản xuất trái thanh long xuất khẩu, cũng
như ảnh hưởng đến giao thông đi lại của
người dân, nhất là trong mùa lễ hội di tích
quốc gia Dinh Thầy Thím có nhiều khách
du lịch tham quan nghỉ dưỡng ven biển.

Chỉ về phía ngôi nhà đang có đám
hiếu, bà con nói: “Như đám ma bà H. đây
ngày mai đem chôn. Nhà mai táng Hữu
Thanh không nhận đưa đám vì xe tang
cao 4m5 mà cổng chắn barie cao 3m5.
Gia đình lo tang phải chạy nhờ đội âm
công khiêng gánh quan tài hơn 700m ra
khỏi cổng chắn, xe tang Hữu Thanh mới
được đưa đi an táng”.
Phóng viên đến làm việc với Chủ tịch
UBND xã Tân Hải, ông Huỳnh Minh Việt
cho biết: “Chính quyền địa phương chỉ
quản lý còn việc lắp đặt cổng chắn barie
trên đường Lê Quý Đôn, thôn Hiệp Trí,
Tân Hải là do thị xã – chủ đầu tư làm”.

Cổng chắn barie ảnh hưởng đến giao thông đi
lại của người dân.

Tại hiện trường, phóng viên Báo
Nhân đạo và Đời sống nhận thấy, 3 cây
sắt gắn thành hình chữ u ngược làm cổng
chắn kiên cố, hẹp hơn lòng đường, cao
khoảng 3,5m. Những hộ dân (xin giấu tên)
ở gần ngã ba Gò Đình và trên đường Lê
Quý Đôn, thôn Hiệp Trí, xã Tân Hải, thị xã
LaGi không đồng ý lập cổng chắn barie
ngay ngã ba vào khu dân cư.
Những nông dân này cho biết, họ
trồng chuyên canh cây thanh long rất cần
đường giao thông thông thoáng để vận
chuyển phân thuốc và rơm rạ, đồng thời
chuyên chở trái thanh long đem bán. Từ
ngày lập cổng chắn như hình thức ngăn
sông cấm chợ, bà con nông dân phải chịu

Làm việc với phóng viên, ông Lê
Hoàng Phúc – Trưởng Phòng Quản lý đô
thị thị xã LaGi, khẳng định: “Việc xây dựng
cổng chắn barie ngay ngã ba Gò Đình,
đường Lê Quý Đôn, thôn Hiệp Trí, xã Tân
Hải, LaGi là để bảo vệ con đường 10 tấn.
Không áp dụng luật nào, không có điều
khoản nào cả”.

Xe rơm qua cổng chắn barie bị mắc kẹt.
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Khi phóng viên đặt vấn đề tại địa bàn
dân cư có đám tang, nhà mai táng Hữu
Thanh (LaGi) không cho xe vào được vì
cổng chắn thấp hơn xe mai táng, gây cản
trở cho người dân, ông Lê Hoàng Phúc
thốt ra: “Thì khiêng bằng tay ra cũng
được, lâu lâu trong thôn mới có người
chết, chẳng lẽ… chết hoài”.
Đặt trường hợp có hỏa hoạn trong
khu dân cư Hiệp Trí thì cấp cứu thế nào?
Ông trưởng phòng quản lý đô thị Lê
Hoàng Phúc không nói gì! Rõ ràng các
con đường trong thị xã LaGi không được
bảo vệ bằng barie, duy chỉ có đường Lê
Quý Đôn vào thôn Hiệp Trí, Tân Hải vì sao
lại được quan tâm?
Hiện tại, trên địa bàn thôn Hiệp Trí
có hiện diện doanh nghiệp Nguyên Y,
chuyên thu mua chế biến đóng gói trái
thanh long xuất khẩu. Từ hơn một tháng
nay việc vận chuyển hàng nông sản luôn
bị đình trệ, vướng mắc.
Ông Trần Hữu Vẹn, Chủ doanh
nghiệp Nguyên Y than thở: “Chắn barie
như vậy khiến doanh nghiệp cùng hàng
trăm công nhân khó khăn thiệt thòi mỗi
ngày”.
Thiết nghĩ, UBND thị xã LaGi, tỉnh
Bình Thuận cần xem lại tính pháp lý của
việc chắn barie, có hướng tháo gỡ cổng
chắn để người dân lưu thông thuận tiện.
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Điều 4 Luật Giao thông đường bộ
quy định nguyên tắc của hoạt động giao
thông là phải bảo đảm thông suốt, trật tự,
an toàn, hiệu quả. Việc đặt barie chưa
bảo đảm được nguyên tắc này bởi nguy
cơ tai nạn cho người tham gia giao thông
rất dễ xảy ra.
Theo quan sát của phóng viên Báo
Nhân đạo và Đời sống, đây là ngã ba cua
gấp, lượng xe lưu thông đông, nhất là
mùa lễ hội Dinh Thầy Thím và du lịch ven
biển, barie lại không có biển báo, biển
hiệu. Về mặt pháp luật, không có quy định
nào cho phép chính quyền địa phương
làm việc này bởi việc dựng thanh chắn
hay đặt các bảng hiệu giao thông là chức
năng của cơ quan quản lý giao thông.
Theo Điều 44 Luật Giao thông
đường bộ quy định việc xây dựng mới,
nâng cấp và cải tạo công trình đường bộ
phải bảo đảm kỹ thuật và điều kiện an
toàn giao thông cho người, phương tiện
tham gia giao thông đường bộ. Đáng chú
ý là khoản 2 Điều 35 Luật này quy định rõ
một trong số những hành vi không được
thực hiện trên đường bộ là lắp đặt biển
hiệu, biển quảng cáo hoặc thiết bị khác
làm giảm sự chú ý, gây nhầm lẫn nội dung
biển báo hiệu hoặc gây cản trở người
tham gia giao thông.
Lý Nam - Hà Hải //
http://baonhandao.vn.- 2017
(ngày 15 tháng 11)

__________________________________

BĂM NÁT KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN
ần 2 tháng qua, nhiều đối tượng
đã vào Khu bảo tồn thiên nhiên
Tà Cú (huyện Hàm Thuận Nam,
tỉnh Bình Thuận) ngang nhiên triệt hạ
hàng trăm cây gỗ làm ranh chiếm đất để
trồng thanh long.

G

Trong vai người đi bẫy chim, từ
trung tâm xã Tân Thuận (huyện Hàm
Thuận Nam), chúng tôi cùng người dân
địa phương theo hướng nghĩa trang Bàu

Sen đi lên khu vực rừng Ba Ốm của Khu
bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Tà Cú.
Vừa qua khỏi khu vực nghĩa trang
Bàu Sen không xa, một người dân đi
cùng nhóm cho biết, cách đây gần 2
tháng, khu này vẫn là rừng, nhưng giờ
không còn thấy bóng dáng của cây mà
mọc lên các trụ thanh long.
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Theo ghi nhận, ngay sát vườn
thanh long vừa xuống trụ, một mảnh đất
rừng khác cũng đã được san ủi bẳng
phẳng, dấu xe máy múc, máy ủi vẫn còn
hằn rõ trên đất.
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gian qua, tình trạng người dân lấn chiếm
đất lâm nghiệp của Khu BTTN Tà Cú để
trồng thanh long diễn ra phức tạp. Một
số bà con có dấu hiệu lấn sâu vào trong
rừng, nhưng do không có đủ chứng cứ
nên chính quyền xã chỉ dừng lại ở việc
kiểm tra, tuyên truyền là chính.
Còn ông Trần Tuấn Dũng, Trạm
trưởng Trạm bảo vệ rừng xã Tân Thuận,
cho biết, thời gian qua trạm cũng đã
kiểm tra và phát hiện, lập biên bản một
số vụ phá, chiếm đất khu bảo tồn nhưng
hiện chưa tìm được đối tượng. Nguyên
nhân là nhân viên bảo vệ rừng hiện quá
thiếu, không thể kiểm soát nổi.

Nhiều vạt rừng “biến mất”, đất đã được san
phẳng

“Chỗ này hôm qua ngành chức
năng vừa xuống kiểm tra mà nay họ lại
dám vào san ủi đất. Đúng là quá liều!”,
anh A. (người dân dẫn đường cho PV),
bức xúc.
Qua khỏi đám đất rừng mới bị san
ủi, chúng tôi chứng khiến cảnh tượng
hàng trăm cây sến, trâm, cóc… có
đường kính từ 5-20cm bị các đối tượng
chặt phá còn nằm la liệt dưới đất, gốc
vẫn còn đang rỉ nhựa. “Chỗ này họ mới
phá cách đây khoảng một tuần, sau đó
do bị ngành chức năng phát hiện nên đã
tạm dừng”, anh A. chia sẻ.
Sau hơn 15 phút tiếp tục đi sâu vào
khu vực rừng Ba Ốm, đúng như lời
người dân nói, một vạt rừng rộng
khoảng hơn 1ha đã bị các đối tượng
chặt phá không thương tiếc. Diện tích bị
phá nằm lọt thỏm giữa rừng, những cây
gỗ đã bị lấy đi, còn trơ lại cành, lá chưa
kịp khô. Chúng tôi đo thử nhiều cây gỗ
sến có đường kính trên 25cm, cây nhỏ
cũng 5-15cm.
Ông Nguyễn Ngọc Loan, Phó Chủ
tịch UBND xã Tân Thuận, cho biết, thời

Ông Võ Hữu Phương, Phó Giám
đốc phụ trách Khu BTNT Tà Cú, thừa
nhận thời gian gần đây có tình trạng một
số đối tượng lẻn vào khu bảo tồn để phá
rừng, lấn chiếm đất để trồng thanh long.
Hiện khu vực rừng đang được xem là
“điểm nóng” của nạn phá rừng thuộc tiểu
khu 302A, thuộc địa giới hành chính
thôn Hiệp Nhơn, xã Tân Thuận. Đơn vị
đã kiểm tra và cho lập 4 hồ sơ, hiện
đang điều tra theo dõi.
Về nguyên nhân khiến khu vực
rừng tại tiểu khu 302A bị phá, ông
Phương khẳng định: “Không biết từ đâu
người dân nghe tin đồn tại tiểu khu này
sắp tới sẽ được tách ra ngoài khu bảo
tồn. Đồng thời, vừa qua Phòng TN-MT
huyện Hàm Thuận Nam tổ chức đo đạc
đất đã đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại
rừng theo Quyết định 674 và 714 tại khu
vực này. Điều này khiến nhiều người
dân lén lút vào rừng lấn chiếm đất trồng
thanh long trái phép”.
Ông Phương khẳng định, không có
chuyện tách tiểu khu 302A ra khỏi khu
bảo tồn.
Nguyễn Tiến //
http://www.sggp.org.vn.- 2017
(ngày 12 tháng 11)
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HƯỚNG CON CHÁU SỐNG THIỆN

Đ

ến thôn Cam Bình, xã Tân
Phước, thị xã La Gi (tỉnh Bình
Thuận) hỏi về cụ ông Nguyễn
Mặc (ảnh) - dường như không ai là
không biết. “Tiếng lành đồn xa” về
những việc thiện mà ông làm, đều được
nhiều người cảm mến và trân trọng.

Năm nay đã ở tuổi gần 80, ông
Mặc vẫn luôn khát khao được làm việc
thiện; bởi với ông, việc giúp ích cho xã
hội, giúp đỡ cho người nghèo là niềm
vui, là hạnh phúc của cuộc đời mình.
Một trong những việc làm gần đây của
ông đã được lãnh đạo địa phương tuyên
dương là vận động người thân đóng góp
hơn 220 triệu đồng để cùng với vốn đối
ứng của Nhà nước thực hiện bê tông
kiên cố 2 tuyến đường giao thông ở xã,
với tổng chiều dài gần 1.250m. Nhờ việc
này mà cư dân đi lại được thuận lợi
hơn. Ngoài ra, ông còn vận động người
thân đóng góp, hiến đất làm đường để
góp phần cùng địa phương thực hiện
thành công chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn mới.
Ông Nguyễn Văn Bi, người dân xã
Tân Phước, tâm sự rằng một người lớn
tuổi như cụ Mặc biết tìm niềm vui tuổi
già qua những công việc thiện nguyện,
mang lại hạnh phúc cho người khác, là
rất đáng để mọi người suy ngẫm. Vận
động, thuyết phục người thân chung góp
hàng trăm triệu đồng để phục vụ công

ích, không dễ ai cũng làm được ở vùng
quê còn nhiều khó khăn này.
Cụ ông Nguyễn Mặc bày tỏ: “Đối
với ông, niềm vui nhất trong cuộc đời
mình là được làm việc thiện, giúp đỡ
người nghèo và lúc nào cũng dạy dỗ
hướng con cháu đến chân - thiện - mỹ”.
Noi theo việc làm của cha, những người
con của cụ ông Nguyễn Mặc cũng có
nhiều việc làm hữu ích cho xã hội. Trong
đó, anh Nguyễn Hồng - con trai trưởng
của cụ - luôn quan tâm, dành tặng nhiều
suất học bổng “Vì trẻ em Việt Nam” cho
học sinh nghèo hiếu học ở thị xã La Gi
và một số nơi khác. Hàng năm, vào dịp
lễ, tết, anh Hồng cùng với một số nhà
hảo tâm chung góp trao những phần
quà thiết thực, ý nghĩa tặng gia đình
chính sách, hộ nghèo, hoàn cảnh đặc
biệt khó khăn ở quê hương. Theo ông
Nguyễn Quang Từ, Chủ tịch Hội Người
cao tuổi xã Tân Phước, với những việc
làm thiện nguyện, cụ ông Nguyễn Mặc
xứng đáng là tấm gương điển hình cho
người cao tuổi noi theo.
Chia tay cụ ông Nguyễn Mặc,
chúng tôi nhớ mãi nét phúc hậu và nụ
cười đầy nhân ái của ông. Ông thật sự
là tấm gương tiêu biểu, điển hình cho
lớp người cao tuổi cũng như những
người dân ở địa phương noi theo về
lòng nhân hậu, tinh thần tương thân,
tương ái, sẵn sàng giúp đỡ người gặp
khó khăn và làm nhiều việc có ích cho
cộng đồng, xã hội. Những việc làm hữu
ích của cụ ông Nguyễn Mặc, không chỉ
giúp ích cho cộng đồng, mà còn góp
phần giáo dục, dạy dỗ con cháu sống
tốt, hướng đến cuộc sống nhân nghĩa và
nối tiếp việc làm từ thiện, giúp ích cho
đời mà lâu nay ông đã nêu gương!
Rạng Đông //
http://www.sggp.org.vn.- 2017
(ngày 6 tháng 11)
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IV. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ – NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN

BÌNH THUẬN “ĐẶT HÀNG” NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG
TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN THAN
BND tỉnh Bình Thuận vừa có văn
bản đề nghị Bộ Khoa học và Công
nghệ nghiên cứu và ứng dụng các
giải pháp khoa học công nghệ để sử dụng
hợp lý nguồn tro xỉ tại Trung tâm Điện lực
Vĩnh Tân ở huyện Tuy Phong nhằm phục
vụ các công trình hạ tầng giao thông, thủy
lợi, san lấp ở địa phương.

U

Theo đó, mục tiêu là tái sử dụng khối
lượng lớn nguồn tro xỉ nói trên một cách
hiệu quả. Chẳng hạn, đối với công trình
san lấp có thể sử dụng tro xỉ trộn với chất
kết dính, phụ gia… để san lấp nền sân
bãi, bến cảng, KCN, đất đắp tường chắn;
sử dụng làm bê tông nhẹ, bê tông cốt sợi
dùng trong mặt đường giao thông, tấm lát
mái đường, mái kênh, kè, bờ ao, vỉa hè…

Cũng theo đề xuất của UBND tỉnh
Bình Thuận, nếu Bộ khoa học & Công
nghệ chấp thuận thì việc nghiên cứu, ứng
dụng sẽ tiến hành từ năm 2018, với việc
xây dựng mô hình thử nghiệm và các báo
cáo khoa học; công bố trên tạp chí chuyên
ngành.
Về phía địa phương,
phương án sử dụng kết quả
công nghệ đã nghiên cứu
đồng thời cam kết đối ứng
thực hiện.

tỉnh sẽ có
khoa học và
thành công,
kinh phí để

Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân có 5
nhà máy nhiệt điện với số lượng tro xỉ thải
ra dự kiến lên đến 4 triệu tấn/ năm.
L.Trường /
Người lao động.- 2017.- Số 7745
(ngày 20 tháng 11).- Tr. 11
__________________________________

XÂY DỰNG NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI KẾT HỢP
DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ
BND tỉnh Bình Thuận vừa đồng ý
cho Tổng công ty CP Xây dựng
Điện Việt Nam nghiên cứu, khảo
sát lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy
điện mặt trời kết hợp dự án điện gió
Thuận Nhiên Phong tại xã Hòa Thắng,
huyện Bắc Bình.

U

Dự án điện gió Thuận Nhiên Phong
đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận
đầu tư có diện tích 141 ha, khi kết hợp
xây dựng nhà máy điện mặt trời sẽ có
công suất 92 MW. Do vậy, UBND tỉnh giao
Sở Công Thương Bình Thuận hướng dẫn

Tổng công ty CP Xây dựng Điện Việt Nam
lập hồ sơ bổ sung quy hoạch phát triển
điện lực, trình Bộ Công Thương thẩm định
tiến tới trình Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt theo quy định. Quá trình thực hiện,
chủ đầu tư sẽ chịu mọi chi phí và các vấn
đề có liên quan, đồng thời không có bất
cứ điều kiện nào đối với địa phương trong
trường hợp dự án không đủ điều kiện để
UBND tỉnh Bình Thuận quyết định chủ
trương đầu tư.
Thu Hoài // http://enternews.vn.- 2017
(ngày 9 tháng 11)
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HIỆU QUẢ KINH TẾ CHO NGƯỜI TRỒNG THANH
LONG RA HOA TRÁI VỤ
áng 22-11, Hội Nông dân tỉnh Bình
Thuận tổ chức Hội thảo ứng dụng
đèn huỳnh quang compact ánh sáng
đỏ chuyên dụng cho cây thanh long ra hoa
trái vụ với sự tham dự của hơn 100 hộ nông
dân, doanh nghiệp trồng thanh long trên địa
bàn toàn tỉnh.

S

Hội thảo ứng dụng đèn huỳnh quang compact
ánh sáng đỏ cho cây thanh long ra hoa trái vụ.

Cây thanh long được coi là cây xóa
đói giảm nghèo và làm giàu cho nhiều hộ
nông dân ở tỉnh Bình Thuận. Toàn tỉnh hiện
có diện tích thanh long khoảng 27.000 ha,
lớn nhất cả nước. Việc chong đèn kích thích
thanh long ra hoa trái vụ mang lại lợi nhuận
rất cao so với chính vụ. Tuy nhiên, kéo theo
là nhu cầu điện để chong đèn thanh long rất
cao. Vì vậy, việc thay thế bóng đèn sợi đốt
bằng đèn tiết kiệm điện là rất cần thiết, có
lợi cho bà con trồng thanh long và ngành
điện
Những năm gần đây, được sự vận
động, tuyên truyền, hỗ trợ của các ngành
chức năng và doanh nghiệp, người trồng
thanh long trên địa bàn tỉnh đang dần thay
thế đèn tròn sợi đốt bằng đèn compact tiết
kiệm điện và đã mang lại nhiều hiệu quả
tích cực, giúp các hộ nông dân trồng thanh
long nhận thức rõ những lợi ích của việc
chuyển đổi sử dụng đèn tiết kiệm điện thay
cho bóng đèn sợi đốt, giảm chi phí trong
sản xuất nông nghiệp, nâng cao sức cạnh
tranh của sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh
tế cao cho người nông dân trồng thanh
long.

Tuy nhiên, việc xác định phổ ánh sáng
phù hợp cho việc kích thích thanh long ra
hoa trái vụ đạt hiệu quả cao vẫn chưa được
nghiên cứu đầy đủ.
Năm 2014, Công ty CP Bóng đèn
phích nước Rạng Đông và nhóm nghiên
cứu đưa ra bóng đèn compact đỏ 20W,
bóng đèn có phổ ánh sáng phù hợp kích
thích ra hoa cây thanh long trái vụ.
Sau thời gian thử nghiệm, bóng đèn
compact ánh sáng đỏ đã phát huy hiệu quả,
kích thích ra hoa cao hơn 60%, điện năng
giảm 50% so với hệ thống cũ đang dùng
đèn tròn 60W. Số tiền tiết kiệm được do chi
phí tiền điện từ khoảng từ 11 triệu đến 25
triệu đồng/ha/năm. Bên cạnh đó, bóng đèn
compact 20W ánh sáng đỏ có tuổi thọ khá
cao, giúp nông dân tiết kiệm chi phí. Từ
những kết quả thử nghiệm trong thực tiễn,
mô hình sử dụng bóng đèn compact ánh
sáng đỏ kích thích ra hoa trên cây thanh
long đã được các ngành chức năng khuyến
khích người dân sử dụng và được người
nông dân tin tưởng.
Ông Trần Thanh Vân, nông dân xã
Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình
Thuận cho biết, trong thời gian vừa qua,
sau khi thử nghiệm tại vườn thanh long của
nhà, thấy kết quả cho rất đạt. Bản thân ông
cũng đang vận động nông dân ở địa
phương thay thế dần bóng đèn ánh sáng
vàng bằng bóng đèn compact ánh sáng đỏ
để chong đèn cho thanh long ra hoa trái vụ.
Từ những kết quả được thử nghiệm
trong thực tiễn, ngày 16-10 vừa qua, Cục
Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn đã ra Quyết định số 380/QĐ-TTCCN về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật đối
với sản phẩm đèn huỳnh quang compact
chuyên dụng và quy trình lắp đặt, sử dụng
trong điều khiển ra hoa cho cây thanh long.
Ông Lê Nam Thành, đại diện Công ty
CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông cho
biết, việc ứng dụng đèn huỳnh quang
compact ánh sáng đỏ được công ty triển
khai trực tiếp đến hộ nông dân. “Ngoài việc
được các nhà khoa học công nhận, chúng
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tôi nghĩ rằng, chỉ khi người nông dân trồng
thanh long công nhận đèn này mang lại hiệu
quả hơn so với bóng đèn ánh sáng vàng
hoặc đèn sợi đốt thì lúc đó chúng tôi mới
thành công”, ông Thành chia sẻ.
Thông qua ký kết liên tịch phối hợp với Hội
Nông dân tỉnh Bình Thuận, từ năm 2016
đến nay, Công ty CP Bóng đèn phích nước
Rạng Đông đã cung cấp 370 nghìn bóng
đèn huỳnh quang compact ánh sáng đỏ cho
__________________________________
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khoảng 700 hộ nông dân trồng thanh long
các địa phương trong tỉnh. Bằng việc trợ giá
3.000 đồng/bóng, Công ty CP Bóng đèn
phích nước Rạng Đông đã hỗ trợ cho nông
dân trồng thanh long ở Bình Thuận với số
tiền hơn một tỷ đồng.
Đình Châu // http://nhandan.com.vn.2017
(ngày 22 tháng 11)

NUÔI VỊT AN TOÀN SINH HỌC, HIỆU QUẢ ĐÃ RÕ
ăm 2017, Trung tâm Khuyến nông
Bình Thuận xây dựng mô hình chăn
nuôi vịt thịt an toàn sinh học, sử
dụng đệm lót sinh học và dùng chế phẩm vi
sinh hoạt tính ủ men thức ăn tại xã Đức
Phú, huyện Tánh Linh.

N

Có 13 hộ dân tham gia thực hiện mô
hình. Tham gia mô hình, các hộ được cấp
1.400 con vịt giống siêu nạc VIGOVA.
Trước lúc thực hiện mô hình, cán bộ
khuyến nông đã hướng dẫn cho các nông
hộ làm chuồng trại hoặc tận dụng chuồng
trại cũ nhưng đảm bảo sạch sẽ, thoáng mát
về mùa nóng, kín ấm về mùa đông.
Trong quá trình chăm sóc, cán bộ
khuyến nông thường xuyên bám sát cơ sở,
hướng dẫn nông dân chăm sóc, cho ăn,
theo dõi sự phát triển của đàn vịt. Theo đó,
nông dân phải cân đong thức ăn đúng liều
lượng, thường xuyên vệ sinh thau rửa máng
đựng thức ăn, máng nước uống, định kỳ
phải được vệ sinh, tẩy uế, phun thuốc khử
trùng chuồng trại, tiêm phòng vắc-xin viêm
gan siêu vi trùng, viêm gan, cúm gia cầm,
dịch tả vịt theo lịch trình.
Nhờ vậy vịt nuôi của mô hình phát
triển đồng đều, nhanh. Tỷ lệ sống từ ngày
nuôi đến 30 ngày tuổi đạt 99%. Tỷ lệ hao
hụt đa phần do cơ học tác động. Trọng
lượng đạt cao nhất 1,8kg/con (hộ chị Trần
Thị Lợi và anh Trần Trung Hiếu), đa số đạt
1,6kg/con. Trong thời gian nuôi 45 ngày
tuổi, tập thả vịt ra sân vườn để vận động, tỷ
lệ sống giai đoạn này đạt 100% và trọng
lượng bình quân đạt 2,3kg/con. Sau 60

ngày tuổi, tỷ lệ sống của đàn đạt 100%,
trọng lượng bình quân 3,2kg/con.
Tính đến thời điểm này, mức tiêu tốn
thức ăn/kg thể trọng tăng là 1,96kg. Mức
tiêu tốn thức ăn thấp là do nông hộ cho vịt
ăn làm nhiều lần trong ngày và quản lý tốt
số thức ăn rơi vãi. Mặt khác, mô hình áp
dụng chế phẩm vi sinh hoạt tính ủ men thức
ăn nên khả năng hấp thu dinh dưỡng trong
thức ăn cao, giảm được khối lượng thức ăn
hằng ngày.
Tuy chi phí nuôi vịt theo công nghệ
mới cao hơn so với nuôi vịt theo tập quán
cũ nhưng hiệu quả kinh tế lại cao hơn. Cụ
thể, đầu tư cho 100 con vịt siêu nạc khoảng
9 triệu đồng, ở 60 ngày tuổi trọng lượng
bình quân 3,2kg/con, nên giá thành SX 29
nghìn đồng/kg hơi. Giá bán vịt tại địa
phương 40 nghìn đồng/kg hơi. Doanh thu
đạt 12,4 triệu đồng, lợi nhuận bình quân 3,4
triệu đồng/100 con vịt.
Cá biệt như nông hộ Trần Thị Lợi,
Trần Trung Hiếu, chăm sóc nuôi dưỡng tốt,
vịt phát triển đồng đều, tăng trọng nhanh
(bình quân 3,6kg/con), quản lý đàn tốt (tỷ lệ
sống 100%) nên thu lợi nhuận cao (4,5 triệu
đồng/100 con). Thiết thực hơn nữa, vịt ở mô
hình là nguồn thực phẩm an toàn sinh học,
đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng và
vệ sinh môi trường sinh thái.
Khánh Vương //
http://nongnghiep.vn.- 2017
(ngày 6 tháng 11)
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VÌ SAO CÂY CHẾT, NƯỚC GIẾNG BỊ NHIỄM MẶN?
ở TN-MT tỉnh Bình Thuận cho biết, đã
xác định được nguyên nhân cây chết,
nước giếng nhiễm mặn, đất bị ngập
úng tại khu vực xung quanh bãi xỉ tại khu
vực sân xe chùa Linh Sơn Tự, thôn Vĩnh
Phúc, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong.

S

Theo đó, kết quả phân tích mẫu đất
kết hợp với ghi nhận tại hiện trường cho
phép lý giải nguyên nhân cây trôm của 5 hộ
dân, với diện tích 4,63ha bị trụi lá, khô cành;
một số cây còn lại tuy vẫn ra lá non nhưng
bộ rễ bị hư thối (rễ cây khi nhổ lên có màu
trắng đục và bốc mùi khó chịu), một số cây
khác tuy vẫn đầy đủ lá xanh nhưng bộ rễ đã
chết, không còn ra mủ... là do bị ngập úng
cục bộ.
Lý do gây ngập úng, do trong năm
2016 lượng mưa tại khu vực này tăng đột
biến so với các năm từ 2012 - 2015, trong
khi điều kiện tiêu thoát nước rất kém. Hệ
thống cống thoát nước bề mặt ngang qua
tuyến đường sắt Bắc - Nam không được
duy tu bảo dưỡng tốt, cây cối mọc nhiều
phía trước miệng cống làm cản trở dòng
chảy, giảm năng lực thoát nước.
Bên cạnh đó, tuyến kênh thoát lũ
ngoại lai ở phía Bắc bãi xỉ nên nước mưa từ
trên sườn núi cao đổ xuống không có
đường tiêu thoát, bị thấm toàn bộ 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 dồn đọng
nước tập trung về khu vực trũng thấp phía
Tây bãi xỉ.
Theo kết quả khảo sát thực tế kết hợp
phân tích bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 đã
xác định được khu vực bị ngập úng cục bộ
với 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 trôm bị thiệt
hại đều nằm trong vùng này.
Việc nhiễm mặn đất và nguồn nước ở
khu vực xung quanh bãi xỉ là do tác động
của con người. Kết quả phân tích thấy có
sự suy giảm rõ rệt nồng độ clorua trong

nước ngầm từ khu vực cách bãi xỉ 37m (ven
đường mòn dọc theo đê phía Tây bãi xỉ nơi có những đống đất nhiễm mặn được đổ
bừa bãi) ra khu vực xung quanh, càng xa
bãi xỉ thì nồng độ clorua càng thấp dần,
chứng tỏ có sự lan truyền mặn từ các đống
đất đổ bị nhiễm mặn ra xung quanh.

Rễ cây khi nhổ lên có màu trắng đục và bốc mùi
hôi thối khó chịu

“Quan sát 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 thi công các dự án
tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. Kết quả
phân tích 18 mẫu đất cho thấy các mẫu đất
đổ đống có giá trị pH từ 6,04 – 9,05, độ mặn
từ 0,22 - 1,43 ‰...
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. 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 (do đặc điểm địa chất ở đây
nền đất rất dễ thấm nước) đi vào tầng nước
ngầm mạch nông, từ đó gây nhiễm mặn cho
khu vực xung quanh”, báo cáo kết luận nêu
rõ.
Với kết luận trên, Sở TN-MT kiến nghị
UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương
và đề nghị TCty Phát điện 3 thực hiện các giải
pháp để hạn chế ngập úng, ngăn ngừa việc
nhiễm mặn nước dưới đất, nước mặt trong khu
vực; triển khai kiểm kê, xác định mức độ thiệt
hại của người dân và đề xuất biện pháp hỗ trợ
để sớm ổn định đời sống, sản xuất.

Kim Sơ // http://nongnghiep.vn.- 2017
(ngày 13 tháng 11)
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V. DU LỊCH – LỊCH SỬ – ĐỊA LÝ

KHÁM PHÁ VẠN BÌNH AN - ĐẤT THIÊNG THỜ CÚNG
THỦY THẦN

Đ

ối với cư dân miền biển, tục thờ
cúng các vị thủy thần là một phần
không thể thiếu trong đời sống văn
hóa, tâm linh. Với riêng ngư dân Mũi Né
(TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), vạn
Bình An là một nơi thiêng liêng như thế,
nơi để bà con thể hiện sự tín ngưỡng, trao
gửi niềm tin của mình trong mỗi chuyến ra
khơi đánh bắt hải sản. Nơi đây còn được
biết đến là nơi an táng nhiều loại thủy sản
linh thiêng.

giống như các vạn chài khác trên cả
nước, vạn Bình An là nơi tôn nghiêm,
được ngư dân phường Mũi Né tổ chức lễ
bái trước, trong và sau mỗi chuyến biển.

Ngư dân làm lễ khấn bái mộ Bà Thủy (cụ rùa
biển)

Ngư dân khấn vái mộ cá Ông

Nơi gửi gắm niềm tin
Tương truyền, trong quá trình khai
phá vùng đất mới để khai cơ lập nghiệp,
cư dân các tỉnh miền Trung đã xuôi về
phía Nam và dừng chân tại vùng đất Mũi
Né, đánh bắt hải sản.
Trước khi có tàu thuyền hiện đại để
chinh phục đại dương, những cư dân địa
phương đã xây dựng một số đền thờ, vạn
chài nhằm cầu mong thủy thần phù hộ
cho việc ra khơi được thuận buồm xuôi
gió. Vào đầu thế kỷ thứ 19, vạn Bình An
được tạo lập với tín ngưỡng tâm linh đó.
Tọa lạc tại khu phố 2, phường Mũi
Né (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), vạn
Bình An rộng hơn 3.000m², có lưng dựa
vào đồi cát, mặt hướng ra phía biển. Cũng

Vạn được chia làm 3 khu thờ chính:
Gian thờ các chư vị thủy thần; gian thờ
các bậc tiền vãng - những người có công
khai phá vùng đất và lập vạn; cuối cùng là
khu đất để an táng loại thủy sản thiêng
liêng.
Tại gian thờ chính của vạn Bình An,
ngoài bài vị thờ Cựu Thần linh Nam Hải
(cá Ông đầu tiên được chôn cất) thì còn
có bố trí bài vị thờ bà chúa Hạ, bà Thủy, 5
vị ngũ hành và ông Sanh (các cá Ông
ngoài biển)…
Trong quan niệm của người dân Mũi
Né, đây là những vị thủy thần, thổ thần
thường hiển linh, phù hộ người dân được
cơm no áo ấm, tai qua nạn khỏi khi đánh
bắt hải sản trên biển.
Mỗi năm, vạn Bình An duy trì tổ chức
3 lệ cúng, gồm: lệ tế Xuân khai lập đầu
năm vào ngày mùng 6 tháng Giêng Âm
lịch; lệ cầu Ngư vào ngày 16-5 và cuối
cùng là lệ giỗ ông Nam Hải ngày 20-8.
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Vào những dịp lễ này, không chỉ có
ngư dân - những người trực tiếp khai thác
hải sản trên biển mà các tầng lớp nhân
dân khác của Mũi Né cũng tìm đến vạn
Bình An để tế lễ, cầu mong bình an.
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đã duy trì tục lệ an táng này từ khi vạn
mới tạo dựng cho đến nay”, ông Lê Văn
Mỹ, vạn trưởng vạn Bình An, phường Mũi
Né cho biết thêm.

Gian thờ cá Ông đầu tiên tại vạn Bình An

“Tôi tin tưởng vạn Bình An, hễ mà
vạn tổ chức cầu ngư, hát bội là biển no
lắm. Như năm nay, rất được mùa, chứ
năm ngoái thì đói lắm. Phần nữa là năm
nay vừa có cá Ông, có rùa Bà trôi vào nên
chúng tôi lám ăn khắm khá”, bà Trần Thị
Anh Cúc, người dân phường Mũi Né nói.
Chốn an nghỉ của nhiều loại thủy
sản linh thiêng

Làm lễ an táng cụ rùa nặng hơn nửa tấn dạt
vào bờ tại van Bình An

Từ sau khi được tạo dựng vào đầu
thế kỷ thứ 19 đến nay, vạn Bình An đã
tiếp nhận an táng, thờ cúng hàng chục
xác cá Ông cùng các vị thủy thần ở Mũi
Né.

Một điểm đặc biệt khác của vạn Bình
An, đó chính là nơi đây thường được
chọn lựa là địa điểm để an táng những
loài thủy sản linh thiêng được các ngư
dân phát hiện.
Vào đầu tháng 5-2017, một xác cá
Ông dài khoảng 12m, nặng 7 tấn đã được
ngư dân trục vớt, đưa vào vạn để làm các
thủ tục tẩm liệm, chôn cất tôn nghiêm.
Gần đây, vào đầu tháng 10 vừa qua,
vạn Bình An cũng là nơi tiếp nhận và an
táng xác của 1 rùa biển quý hiếm dài
khoảng 3m, nặng hơn nửa tấn.
“Theo quan niệm của ngư dân, khi
gặp các loài thủy sản linh thiêng, đặc biệt
là cá Ông bị lụy và trôi dạt vào bờ, ngư
dân và các vạn chài có bổn phận chôn cất
và thờ cúng nghiêm trang. Ngư dân tin
rằng làng chài nào may mắn gặp được
Ông lụy thường được ấm no, tai qua nạn
khỏi trên biển. Chính vì vậy mà chúng tôi

Đây nơi để bà con ngư dân thể hiện sự tín
ngưỡng, trao gửi niềm tin của mình trong mỗi
chuyến ra khơi đánh bắt hải sản

Thông thường, sau khi chôn cất
được 3 năm thì các hài cốt được chọn cất
sẽ được cải táng và cho nhập lăng để
cúng tế chung vào ngày giỗ ông Nam Hải
(20-8 Âm lịch hàng năm). Riêng đối với
xác cá Ông mới an táng vào tháng 7 vừa
qua, do kích cỡ to lớn nên vạn Bình An dự
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định sẽ lập một khu thờ riêng, thời gian
cải táng cũng sẽ thực hiện lâu hơn.
Mặc dù là địa chỉ sinh hoạt văn hóa,
tín ngưỡng có từ lâu đời của ngư dân Mũi
Né nhưng do thiếu người trông coi, bảo
quản nên vạn Bình An thường xảy ra các
vụ trộm cắp.
Ngư dân Mũi Né cũng như ban điều
hành vạn mong muốn, thời gian tới chính
__________________________________
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quyền địa phương và ngành văn hóa sẽ
quan tâm hơn trong việc xem xét, công
nhận vạn Bình An là một di tích văn hóa
để công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn
hóa của vạn ngày một tốt hơn.
Tiến Thắng //
http://www.sggp.org.vn.- 2017
(ngày 01 tháng 11)

LẠC VÀO XỨ SỞ THẦN TIÊN Ở CÔNG VIÊN TƯỢNG CÁT
“FORGOTTEN LAND”
ới những tác phẩm nghệ thuật điêu
khắc được làm từ 100% cát tự
nhiên Bình Thuận, được thực hiện
bởi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân
đến từ 12 quốc gia trên thế giới, Công
viên tượng cát Phan Thiết đã và đang là
điểm đến kỳ thú, đem đến cho du khách
một “màn nghệ thuật” cực kỳ mãn nhãn.

V

Cung điện nguy nga, cổ kính kiến trúc phương
Tây
Công viên tượng cát rộng 2hecta

Nằm trên đường Nguyễn Thông,
phường Phú Hài của TP Phan Thiết xinh
đẹp, Công viên tượng cát Phan Thiết
“Forgotten Land” rộng khoảng 2 héc ta với
gần 40 tượng cát đủ kích cỡ và hình dáng
do những nghệ nhân điêu khắc tượng cát
nổi tiếng đến từ các quốc gia khác nhau là
Nhật Bản, Singapore, Togo, Brasil, Mỹ,
Canada, Nga, Litva, Bỉ, Hà Lan, Cộng hòa
Czech, Ý, Tây Ban Nha, Úc sáng tác.

Đến Công viên tượng cát, bạn như
được lạc vào xứ sở thần tiên bởi hầu hết
các bức tượng cát được sáng tác dựa
trên những câu chuyện cổ tích, truyền
thuyết của thế giới và Việt Nam. Trong đó,
kỳ thú nhất là những câu chuyện thần
thoại Việt Nam vốn rất quen thuộc với mọi
người như Sơn Tinh - Thủy Tinh, Cóc kiện
trời, Sự tích Thạch Sùng; hay những di
sản văn hóa nổi tiếng như Chùa Thiên
Mụ, Tháp Chăm Pô Nagar.
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Nhiều hoạt cảnh trong truyện cổ

Lộ diện công viên tượng cát hoành tráng

Để phục vụ nhu cầu tham quan nhân
mùa du lịch hè 2017, Công viên tượng cát
Phan Thiết vừa có thêm nhiều tác phẩm
cát độc đáo là kết quả của Giải Vô địch nữ
điêu khắc gia tượng cát thế giới năm 2017
với sự tham gia của 8 nghệ nhân điêu
khắc tượng cát đến từ Mỹ, Ý, Bỉ, Hà Lan,
Tây Ban Nha, Úc, Látvia và Canada. Tất
cả các tác phẩm đều lấy ý tưởng từ các
câu chuyện cổ tích nổi tiếng của Việt Nam
và thế giới. Mỗi tác phẩm là tình yêu và
tâm huyết của các nhà điêu khắc thổi hồn
vào các câu chuyện cổ, truyền thuyết
mang nhiều ý nghĩa sâu xa.
Đơn cử như nữ điêu khắc Susanne
Ruseler (Hà Lan) “kể” truyền thuyết “Con
Rồng, cháu Tiên” qua tác phẩm tượng cát
với những chi tiết rất ấn tượng là những
quả trứng và những đứa bé được che chở
bởi “Cha Rồng” và “Mẹ Tiên”. Trong khi
đó, nữ nghệ nhân Hanneke Supply (Bỉ) lại
chọn câu chuyện cổ tích mà thiếu nhi Việt
Nam rất thích là “Sự tích Trung thu” để
sáng tạo nghệ thuật. Hình ảnh chị Hằng
duyên dáng trên mặt trăng cách điệu với
nhiều đường nét tinh xảo đã tạo nên một
tác phẩm cát vừa nghệ thuật lại vừa gần
gũi với khách tham quan.

Tính nhân văn, sự mộc mạc pha
chút thông minh, dí dỏm như tính cách
người Á Đông trong những câu chuyện cổ
tích Việt Nam đã như chất xúc tác giúp
cho sự sáng tạo của các nữ nghệ nhân
điêu khắc càng thăng hoa trong những tác
phẩm cát đẹp, đầy tính biểu cảm như
“Trạng Quỳnh chữa bệnh” của Mélineige
Beauregard (Canada), “Trí khôn của ta
đây” của Michela Ciappini (Ý). Cùng với
những câu chuyện thuần Việt, các nữ điêu
khắc gia còn khéo léo chọn những câu
chuyện cổ tích nổi tiếng thế giới để làm
chủ đề tác phẩm tượng cát của mình. Đó
là “Cuộn chỉ của Ariadne” của Nuria
Vallverdu (Tây Ban Nha), “Mặt nạ của khỉ”
của Meg Murray (Úc), “Nàng Bạch Tuyết
và bảy chú lùn” của Sue McGrew (Mỹ),
“Alice lạc vào xứ sở thần tiên” của Agnese
Rudzite Kirillova (Latvia).

Tháp Chăm uy nghi, trầm mặc
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Đến thành phố Phan Thiết xinh đẹp
của tỉnh Bình Thuận- nơi được mệnh
danh là xứ sở của cát với các tên gọi khác
nhau: đồi cát bay, đồi cát vàng, đồi cát
hồng… ngoài việc thỏa thuê du ngoạn
trượt cát, thưởng ngoạn, bạn còn được
màn nhãn với những tác phẩm điêu khắc
tuyệt vời tại Công viên tượng cát. Đến
Công viên tượng cát, điều khiến du khách
Việt vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối là
những công trình nghệ thuật này vắng
bóng các tên tuổi và bàn tay tài hoa của
nghệ sĩ điêu khắc Việt Nam.
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Với giá vé tham quan được cho là
khá mềm”: 100k vé người lớn và 70k vé
trẻ em, công viên tượng cát thu hút một
lượng lớn du khách tham quan, nhất là
vào thời điểm mùa hè.
Ngoài các tác phẩm tượng cát, công
viên còn được đầu tư trồng thêm nhiều
cây xanh, các loại hoa lá cảnh để tạo
thêm mảng xanh và bóng mát cho cảnh
quan của công viên, đem đến sự thoải
mái, ấn tượng đẹp và khó quên cho khách
tham quan.
Hải Triểu // http://baophapluat.vn.- 2017
(ngày 19 tháng 11)
__________________________________

THÙY DUNG GIỚI THIỆU VẺ ĐẸP ĐẢO PHÚ QUÝ
ĐẾN VỚI MISS INTERNATIONAL 2017
au thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, Á hậu
Thùy Dung chính thức giới thiệu
video quảng bá vẻ đẹp Việt Nam đến
với cuộc thi Hoa hậu Quốc tế - Miss
International 2017. Địa điểm được Thùy
Dung và êkip lựa chọn ghi hình chính là hòn
đảo Phú Quý xinh đẹp thuộc tỉnh Bình
Thuận.

S

Bản thân Thùy Dung chia sẻ, Việt
Nam có nhiều hòn đảo xinh đẹp, thu hút
nhiều du khách trong và ngoài nước. Vì thế,
cô hy vọng có thể đóng góp chút công sức,
giới thiệu vẻ đẹp biển đảo - một nét đặc sắc
không thể bỏ qua của du lịch Việt Nam đến
với bạn bè quốc tế. Và Phú Quý - hòn đảo
nơi đầu ngọn sóng yên bình mà không phải
ai cũng từng đặt chân đến, với phong cảnh

hữu tình, người dân thân thiện chính là địa
điểm mà Thùy Dung mong muốn quảng bá
trong dịp đặc biệt này.
Cách thành phố Phan Thiết 120 km
với 4 tiếng đi tàu cao tốc, đảo Phú Quý
mang một vẻ đẹp vừa hùng vĩ vừa nên thơ.
Xuất hiện giản dị trong bộ váy màu trắng,
Thùy Dung có cơ hội khám phá, thăm quan,
trải nghiệm cuộc sống trên đảo tiền tiêu của
đất nước. Đó là đỉnh Cao Cát lộng gió, là
phong điện Phú Quý hay bãi biển tràn ngập
ánh hoàng hôn ở vịnh Triều Dương... Từ
trên đỉnh cao nhất của hòn đảo, Thùy Dung
đắm mình vào thiên nhiên, ôm lấy khung
cảnh tuyệt đẹp và bao la như say đắm lòng
người.
Rồi dọc theo những sườn núi, bãi đá,
Thuỳ Dung được chiêm ngưỡng bãi cát
trắng phau trải dài tít tắp, bờ biển bình yên
với làn nước trong xanh. Biển Phú Quý
không những đẹp mà còn hiền hoà, giúp
người dân an tâm đánh bắt, sinh hoạt và ổn
định cuộc sống biết bao đời qua. Và đặc
biệt, trong không gian kỳ vĩ ấy của Phú Quý,
hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay phấp phới
khiến người xem cảm thấy vô cùng tự hào
về chủ quyền biển đảo Việt Nam.
Không chỉ giới thiệu cảnh đẹp đất
nước, Thùy Dung còn khoe tài năng khi hát
tiếng Nhật ca khúc "Sakurairo Maukoro".
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Đây chính là bản gốc tiếng Nhật của bài hát
“Xe đạp” từng được ca sĩ Thùy Chi thể hiện
thành công. Việc lựa chọn một ca khúc
tiếng Nhật của Thùy Dung thể hiện mong
muốn kết hợp vẻ đẹp thiên nhiên và văn
hoá của hai nước Việt Nam - Nhật Bản,
nhất là khi cuộc thi Miss International được
tổ chức tại đất nước mặt trời mọc. Bên cạnh
đó, Á hậu Việt Nam vốn yêu mến giọng hát
ca sĩ Thùy Chi từ nhỏ nên cô quyết định thể
hiện lại ca khúc nổi tiếng của thần tượng.
Với lợi thế học tiếng Nhật hơn 3 năm
tại trường Đại học Ngoại thương TPHCM
kết hợp giọng hát ngọt ngào, Thùy Dung
mang đến nhiều cảm xúc lắng đọng với
không gian bình yên của hòn đảo Phú Quý.
Trước đó, Thùy Dung từng đoạt giải thưởng
“Người đẹp Tài năng” tại cuộc thi Hoa hậu
Việt Nam 2016 với khả năng ca hát.
Hiện tại, Thùy Dung tiếp tục chuỗi hoạt
động thăm quan tại cuộc thi Miss
International 2017. Ngay những ngày đầu
tiên, cô vinh dự được ban tổ chức trao danh
hiệu “Đại sứ Du lịch Nhật Bản”. Giải thưởng
này tạo thêm động lực giúp Thuỳ Dung cố
gắng hơn nữa trong hành trình quan trọng
sắp tới ở cuộc thi.
Sau thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, Á
hậu Thùy Dung chính thức giới thiệu video
quảng bá vẻ đẹp Việt Nam đến với cuộc thi
Hoa hậu Quốc tế - Miss International 2017.
Địa điểm được Thùy Dung và êkip lựa chọn
ghi hình chính là hòn đảo Phú Quý xinh đẹp
thuộc tỉnh Bình Thuận.
Bản thân Thùy Dung chia sẻ, Việt
Nam có nhiều hòn đảo xinh đẹp, thu hút
nhiều du khách trong và ngoài nước. Vì thế,
cô hy vọng có thể đóng góp chút công sức,
giới thiệu vẻ đẹp biển đảo - một nét đặc sắc
không thể bỏ qua của du lịch Việt Nam đến
với bạn bè quốc tế. Và Phú Quý - hòn đảo
nơi đầu ngọn sóng yên bình mà không phải
ai cũng từng đặt chân đến, với phong cảnh
hữu tình, người dân thân thiện chính là địa
điểm mà Thùy Dung mong muốn quảng bá
trong dịp đặc biệt này.
Cách thành phố Phan Thiết 120 km
với 4 tiếng đi tàu cao tốc, đảo Phú Quý
mang một vẻ đẹp vừa hùng vĩ vừa nên
thơ. Xuất hiện giản dị trong bộ váy màu
trắng, Thùy Dung có cơ hội khám phá, thăm
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quan, trải nghiệm cuộc sống trên đảo tiền
tiêu của đất nước. Đó là đỉnh Cao Cát lộng
gió, là phong điện Phú Quý hay bãi biển
tràn ngập ánh hoàng hôn ở vịnh Triều
Dương... Từ trên đỉnh cao nhất của hòn
đảo, Thùy Dung đắm mình vào thiên nhiên,
ôm lấy khung cảnh tuyệt đẹp và bao la như
say đắm lòng người.
Rồi dọc theo những sườn núi, bãi đá,
Thuỳ Dung được chiêm ngưỡng bãi cát
trắng phau trải dài tít tắp, bờ biển bình yên
với làn nước trong xanh. Biển Phú Quý
không những đẹp mà còn hiền hoà, giúp
người dân an tâm đánh bắt, sinh hoạt và ổn
định cuộc sống biết bao đời qua. Và đặc
biệt, trong không gian kỳ vĩ ấy của Phú Quý,
hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay phấp phới
khiến người xem cảm thấy vô cùng tự hào
về chủ quyền biển đảo Việt Nam.
Không chỉ giới thiệu cảnh đẹp đất
nước, Thùy Dung còn khoe tài năng khi hát
tiếng
Nhật
ca
khúc
"Sakurairo
Maukoro". Đây chính là bản gốc tiếng Nhật
của bài hát “Xe đạp” từng được ca sĩ Thùy
Chi thể hiện thành công. Việc lựa chọn một
ca khúc tiếng Nhật của Thùy Dung thể hiện
mong muốn kết hợp vẻ đẹp thiên nhiên và
văn hoá của hai nước Việt Nam - Nhật Bản,
nhất là khi cuộc thi Miss International được
tổ chức tại đất nước mặt trời mọc. Bên cạnh
đó, Á hậu Việt Nam vốn yêu mến giọng hát
ca sĩ Thùy Chi từ nhỏ nên cô quyết định thể
hiện lại ca khúc nổi tiếng của thần tượng.
Với lợi thế học tiếng Nhật hơn 3 năm
tại trường Đại học Ngoại thương TPHCM
kết hợp giọng hát ngọt ngào, Thùy Dung
mang đến nhiều cảm xúc lắng đọng với
không gian bình yên của hòn đảo Phú Quý.
Trước đó, Thùy Dung từng đoạt giải thưởng
“Người đẹp Tài năng” tại cuộc thi Hoa hậu
Việt Nam 2016 với khả năng ca hát.
Hiện tại, Thùy Dung tiếp tục chuỗi hoạt
động thăm quan tại cuộc thi Miss
International 2017. Ngay những ngày đầu
tiên, cô vinh dự được ban tổ chức trao danh
hiệu “Đại sứ Du lịch Nhật Bản”. Giải thưởng
này tạo thêm động lực giúp Thuỳ Dung cố
gắng hơn nữa trong hành trình quan trọng
sắp tới ở cuộc thi.
Khánh Chi //
http://www.phapluatplus.vn.- 2017
(ngày 3 tháng 11)
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VI. THƯ MỤC TIN BÀI BÌNH THUẬN TRÊN CÁC BÁO
1. Bão suy yếu, ngư dân Bình Thuận thở phào nhẹ nhõm / Duy Phương //
http://vov.vn.- 2017 (ngày 19 tháng 11)
2. Bắt khẩn cấp tên trộm xe máy mang theo mã tấu / Lê Long // http://congan.com.vn.2017 (ngày 15 tháng 11)
3. Bắt quả tang cơ sở sử dụng nước tẩy JAVEL ngâm măng chua / Gia Hân //
http://moitruong.net.vn.- 2017 (ngày 21 tháng 11)
4. Bể chứa mủ cao su gây ô nhiễm môi trường / Ngọc Linh // http://moitruong.net.vn.2017 (ngày 28 tháng 11)
5. Bệnh ngặt nghèo, không tiền phẫu thuật / Rạng Đông // http://www.sggp.org.vn.2017 (ngày 9 tháng 11)
6. Bị cách chức vì tặng quà cho cấp trên / Phương Nam // http://plo.vn.- 2017 (ngày
15 tháng 11)
7. Bị kỷ luật vì tặng quà cho cấp trên / Phương Nam // http://plo.vn.- 2017 (ngày 16
tháng 11)
8. Bị xe tông tử vong khi sang đường đi vệ sinh / Lê Huân // http://vietnamnet.vn.2017 (ngày 25 tháng 11)
9. Bình Thuận chưa tìm ra đối tượng phá rừng Tà Kóu / Việt Quốc // http://vov.vn.2017 (ngày 21 tháng 11)
10. Bình Thuận điều chỉnh lại quy hoạch ti tan // https://tuoitre.vn.- 2017 (ngày 10 tháng
11)
11. Bình Thuận sẵn sàng ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết / Tấn Khoa //
http://vtv.vn.- 2017 (ngày 19 tháng 11)
12. Bình Thuận xuất hiện điểm nóng phá rừng trồng thanh long / Việt Quốc //
http://vov.vn.- 2017 (ngày 11 tháng 11)
13. Bình Thuận thanh long nghịch vụ có giá bán ổn định / B.T // Nông thôn ngày này.2017.- Số 261 (ngày 01 tháng 11).- Tr. 10
14. Cấp đất cho cha, nguyên phó CT Phan Thiết bị cảnh cáo / Phương Nam //
http://plo.vn.- 2017 (ngày 15 tháng 11)
15. Chỉ 1 ngày, hơn trăm đứa trẻ mất cha... / Phương Nam // http://plo.vn.- 2017 (ngày
2 tháng 11)
16. Chỉ đạo truy tìm kẻ tung tin đồn, phá rừng Tà Cú / Phương Nam // http://plo.vn.2017 (ngày 30 tháng 11)
17. Chở cháu đi học, 3 ông cháu bị xe khách cuốn vào gầm / Phương Nam //
http://plo.vn.- 2017 (ngày 9 tháng 11)
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18. Cuộc sống cơ cực của ngư dân vì tàu Nghị định 67 “nằm chết” trên bờ / Thiên Minh
// http://conglyxahoi.net.vn.- 2017 (ngày 23 tháng 11)
19. Đại công trường khai thác cát lậu “xẻ thịt” hàng chục ha rừng núi ở Bình Thuận //
http://vtv.vn.- 2017 (ngày 13 tháng 11)
20. Đề xuất giao đất sai quy định cho bố đẻ, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết bị kỷ
luật cảnh cáo / Phương Mai // http://anninhthudo.vn.- 2017 (ngày 15 tháng 11)
21. Dừng các cuộc họp để ứng phó bão / Lê Nghĩa // http://www.baogiaothong.vn.2017 (ngày 2 tháng 11)
22. Dừng họp, tập trung ứng phó bão số 12 / Đức Trong // https://tuoitre.vn.- 2017
(ngày 2 tháng 11)
23. Ford từ chối bảo hành xe Ford Ranger của khách hàng cháy do chập điện ? / Ngọc
Bảo - Xuân Trường // http://baophapluat.vn.- 2017 (ngày 21 tháng 11)
24. Gần 500 lao động nước ngoài ở Vĩnh Tân chưa có phép / Phương Nam //
http://plo.vn.- 2017 (ngày 2 tháng 11)
25. Giải cứu, thả 3 cá thể đồi mồi quý hiếm từ quán nhậu về biển / Hà Nguyễn //
http://www.nguoiduatin.vn.-2017 (ngày 22 tháng 11)
26. Giám đốc quản lý thực phẩm bị ngộ độc thực phẩm / Minh Thái //
http://baodatviet.vn.- 2017 (ngày 13 tháng 11)
27. Giám đốc quản lý thực phẩm bị... ngộ độc thức ăn / Trần Ngọc // http://plo.vn.- 2017
(ngày 12 tháng 11)
28. Hoãn phiên xử vụ hai nông dân nhận hối lộ / Phương Nam // http://plo.vn.- 2017
(ngày 22 tháng 11)
29. Hôm nay xét xử hai nông dân 'nhận hối lộ' / Phương Nam // http://plo.vn.- 2017
(ngày 22 tháng 11)
30. Hơn 500 lao động nước ngoài làm “chui” ở Vĩnh Tân / Lê Nghĩa //
http://www.baogiaothong.vn.- 2017 (ngày 2 tháng 11)
31. Khai thác cát gây sạt lở nghiêm trọng bờ sông La Ngà, Bình Thuận / Việt Quốc //
http://vov.vn.- 2017 (ngày 29 tháng 11)
32. Khai thác cát trái phép ở Bình Thuận: Bất lực hay buông lỏng quản lý? //
http://vtv.vn.- 2017 (ngày 14 tháng 11)
33. Không được chủ quan vì bão đã giảm thành áp thấp nhiệt đới / Linh Nga //
http://baotainguyenmoitruong.vn.- 2017 (ngày 19 tháng 11)
34. Kiểm điểm 12 cá nhân để xảy ra vụ án oan Huỳnh Văn Nén / Nguyễn Tiến //
http://www.sggp.org.vn.- 2017 (ngày 22 tháng 11)
35. Kiểm điểm những người gây oan sai đã về hưu là sao? / Lê Thanh Phong //
https://laodong.vn.- 2017 (ngày 22 tháng 11)
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36. Kiểm điểm trách nhiệm 12 người làm oan sai ông Huỳnh Văn Nén / Việt Quốc //
http://vov.vn.- 2017 (ngày 21 tháng 11)
37. Làm rõ nguyên nhân “cát tặc” lộng hành ở Bình Thuận // http://vtv.vn.- 2017 (ngày
14 tháng 11)
38. Lãnh đạo quản lý an toàn thực phẩm bị… ngộ độc thực phẩm / Ngân Hà //
http://www.nguoiduatin.vn.-2017 (ngày 13 tháng 11)
39. Lao động Trung Quốc lũ lượt đi làm thủ tục cấp phép / Phương Nam //
http://plo.vn.- 2017 (ngày 9 tháng 11)
40. Lỏng lẻo trong quản lý khai thác khoáng sản ở Bình Thuận / M.Hải //
http://cand.com.vn.-2017 (ngày 13 tháng 11)
41. Mâu thuẫn khi chơi game, thiếu niên 14 tuổi đâm chết bạn / H.L //
http://www.phapluatplus.vn.- 2017 (ngày 27 tháng 11)
42. Ngư dân Bình Thuận chủ động vào bờ trú bão số 14 / Việt Quốc // http://vov.vn.2017 (ngày 18 tháng 11)
43. Ngư dân Bình Thuận nỗ lực vươn khơi bám biển / Hồng Hiếu // http://bnews.vn.2017 (ngày 28 tháng 11)
44. Ngưng tuyến đường biển Phan Thiết - Phú Quý do bão số 12 / Phương Nam //
http://plo.vn.- 2017 (ngày 2 tháng 11)
45. Người phụ nữ bán đậu hủ bị xe máy tông tử vong / Lê Long
http://congan.com.vn.- 2017 (ngày 22 tháng 11)

//

46. Nguyễn Đình Quân, người luôn đứng về phe nước mắt / Hồ Việt Khuê //
https://www.tienphong.vn.- 2017 (ngày 16 tháng 11)
47. Ông tử vong, hai cháu bị thương nặng sau cú tông mạnh của xe khách / Phương
Nghi // https://www.tienphong.vn.- 2017 (ngày 9 tháng 11)
48. Phải được xác định là công chức mới có phụ cấp công vụ / PV //
http://daidoanket.vn.- 2017 (ngày 11 tháng 11)
49. Phạt 30 triệu đồng cơ sở làm trắng măng chua bằng thuốc tẩy Javel / Hoàng Hưng
// https://laodong.vn.- 2017 (ngày 23 tháng 11)
50. Phi công trẻ' trộm gần 1 tỷ đồng của chủ / Phương Nam // http://plo.vn.- 2017 (ngày
9 tháng 11)
51. Saigon Co.op khảo sát và ký kết tiêu thụ hải sản an toàn với tỉnh Bình Thuận /
PTTT // https://thethaovanhoa.vn.- 2017 (ngày 14 tháng 11)
52. Tạm giữ thiếu niên 14 tuổi đâm bạn tử vong trong quán Internet / V.Hương //
http://www.nguoiduatin.vn.-2017 (ngày 25 tháng 11)
53. Tăng lực lượng điều tra vụ tráo máy ở Bình Thuận / Phương Nam // http://plo.vn.2017 (ngày 30 tháng 11)
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54. Thả 3 cá thể đồi mồi quý hiếm từ quán nhậu về biển / N.Tiên //
http://daidoanket.vn.- 2017 (ngày 22 tháng 11)
55. Thiếu niên đâm chết bạn trong tiệm internet / Lê Long // http://congan.com.vn.2017 (ngày 25 tháng 11)
56. Thuê ôtô chở bò trộm đi bán / Minh Tâm // https://tuoitre.vn.- 2017 (ngày 29 tháng
11)
57. Tiếp vụ 'Luật sư lừa tòa…': Một thương hiệu lớn có nguy cơ bị xóa sổ? / Ngọc Long
/ Pháp luật Việt Nam.- 2017.- Số 320 (ngày 16 tháng 11).- Tr. 16
58. Tiêu hủy 13 lô tôm bố mẹ hết hạn sử dụng / Huỳnh Kim // http://nongnghiep.vn.2017 (ngày 20 tháng 11)
59. TP.HCM ký kết tiêu thụ sản phẩm an toàn với tỉnh Bình Thuận / Nguyễn Huế //
http://www.baohaiquan.vn.- 2017 (ngày 12 tháng 11)
60. TP.HCM nhận "bao tiêu" hải sản Bình Thuận ở thị trường 10 triệu dân / Thuận Hải
// Nông thôn ngày nay.- 2017.- Số 273 (ngày 15 tháng 11).- Tr. 9
61. TP.HCM và tỉnh Bình Thuận 'bắt tay' đưa nguồn hải sản sạch đến người tiêu dùng /
Ngô Đồng // http://congan.com.vn.- 2017 (ngày 12 tháng 11)
62. TP.HCM và Bình Thuận ký hợp tác phát triển chuỗi thực phẩm an toàn / Hải Hà //
http://www.sggp.org.vn.- 2017 (ngày 14 tháng 11)
63. Tráo máy của dân nghèo và chỉ đạo từ Chính phủ / Phương Nam // http://plo.vn.2017 (ngày 30 tháng 11)
64. Truy bắt bằng được người phụ nữ có lệnh truy nã đỏ / Phương Nam //
http://plo.vn.- 2017 (ngày 13 tháng 11)
65. Truy tìm các đối tượng phá rừng Tà Cú / Việt Quốc // http://vov.vn.- 2017 (ngày 13
tháng 11)
66. Vô cớ giữ giấy đỏ của dân / Phương Nam // http://plo.vn.- 2017 (ngày 7 tháng 11)
67. Vụ hỗ trợ máy vỏ Nhật ruột Trung Quốc cho hộ nghèo: Phó Thủ tướng yêu cầu xử
lý nghiêm / Ngọc Linh // http://ndh.vn.- 2017 (ngày 29 tháng 11)
68. Vụ tráo máy nông cụ ở Bình Thuận: Máy Trung Quốc giá rẻ, chất lượng đáng lo /
Huy Hùng // http://vietq.vn.- 2017 (ngày 30 tháng 11)
69. Vụ Trung tá công an kêu oan ở Bình Thuận: Đủ căn cứ minh oan cho ông Hoàng
Đình Loan / Trần Mỹ // Người cao tuổi.- 2017.- Số 184 (ngày 17 tháng 11).- Tr. 11
70. Xe cứu thương biến thành xe… du lịch / Đ. Văn // http://plo.vn.- 2017 (ngày 8 tháng
10)
71. Xử lý nghiêm đối tượng phá rừng Khu bảo tồn Tà Cú / Nguyễn Tiến //
http://www.sggp.org.vn.- 2017 (ngày 14 tháng 11)
72. Yêu cầu xử lý nghiêm minh vụ tráo máy Nhật bằng máy Trung Quốc / Minh Hiển //
http://baochinhphu.vn.- 2017 (ngày 29 tháng 11)
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