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ĐẠI SỨ BỈ TẠI VIỆT NAM THĂM BÌNH THUẬN 

rong khuôn khổ các hoạt động để 
kỷ niệm 40 năm Hợp tác Phát triển 
Bỉ tại Việt Nam (1977-2017), Đại 

sứ Jehanne Roccas sẽ có chuyến thăm 
Bình Thuận từ ngày 5-7/7. 

Trong hơn 40 năm qua, Hợp tác 
Phát triển Bỉ đã hỗ trợ Việt Nam trên 
nhiều các lĩnh vực khác nhau: từ các dự 
án tập trung vào cơ sở hạ tầng sang 
chương trình phát triển xã hội và giảm 
nghèo vào những năm 90. 

Bỉ đã ưu tiên tập trung hỗ trợ Việt 
Nam trong các ngành giáo dục, y tế 
cộng đồng, nước, vệ sinh để khắc phục 
những điểm yếu trong xã hội có thể xuất 
hiện. 

 

Đại sứ Bỉ tại Việt Nam Roccas. 

Trong chương trình hợp tác định 
hướng hiện nay, Bỉ tập trung ưu tiên vào 
các lĩnh vực: quản trị nhà nước, quản lý 
nguồn nước và quy hoạch đô thị trong 
bối cảnh biến đổi khí hậu, tăng trưởng 
xanh. 

Từ năm 2005 Bình Thuận là một 
trong số các địa phương của Việt Nam 
nói chung và tại khu vực Trung Nam bộ 
nói riêng được Hợp tác Phát triển Bỉ lựa 
chọn để hỗ trợ trong lĩnh vực cải thiện 
điều kiện vệ sinh và bảo vệ môi trường 

và nay là quản lý nguồn nước, ứng phó 
với biến đổi khí hậu. 

Đại sứ Roccas và đoàn sẽ tới thăm 
và trò chuyện với người dân hưởng lợi 
trong khu vực dự án “Cải thiện điều kiện 
vệ sinh môi trường cho các thị trấn Liên 
Hương và Phan Rí Cửa, huyện Tuy 
Phong (2007 – 2012)”. 

Đoàn sẽ tham dự lễ khánh thành 
hệ thống thoát nước trung tâm phía Bắc 
thị trấn Chợ Lầu và tham quan công 
trinh hệ thống thoát nước Lương Sơn tại 
huyện Bắc Bình; Gặp gỡ và trò chuyện 
với người dân hưởng lợi ở khu vực dự 
án thuộc dự án “Quản lý nguồn nước 
tổng hợp và phát triển đô thị trong mối 
liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Bình 
Thuận (2014-2019)” và dự án thí điểm 
trong khuôn khổ của “Quỹ Hỗ trợ Tăng 
trưởng Xanh”. 

Đại sứ và đoàn cũng sẽ tới thăm 
một số hộ gia đình hưởng lợi từ dự án 
tín dụng nhỏ cho người nghèo của Thiện 
Chí tại huyện Hàm Thuận Nam (Thiện 
Chí là một tổ chức phi chính phủ của 
Việt Nam được tổ chức phi chính phủ Bỉ 
Mekong Plus thành lập năm 2004 tại 
Bình Thuận. Hiện nay Thiện Chí đã tiếp 
quản và thực hiện các dự án của 
Mekong Plus tại Bình Thuận). 

Đại sứ Roccas trông đợi những 
thay đổi tích cực tại các vùng dự án hỗ 
trợ của Bỉ cũng như sự cộng tác chặt 
chẽ và hiệu quả của chính quyền các 
cấp ở Bình Thuận trong quá trình thực 
hiện các dự án. 

Tùng Đinh // http://vtc.vn.- 2017 
(ngày 3 tháng 7) 

I. CHÍNH TRỊ – KINH TẾ 

T 
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CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN LÀM VIỆC VỚI LĐLĐ TỈNH BÌNH THUẬN:  

GIA TĂNG LỢI ÍCH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 
BẰNG CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ 

gày 21.7, đoàn công tác Tổng 
LĐLĐVN do Chủ tịch Tổng 
LĐLĐVN Bùi Văn Cường dẫn đầu 

có buổi làm việc với Ban thường vụ (BTV) 
LĐLĐ tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện 
nhiệm vụ công tác năm 2017. Tại đây, 
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường 
biểu dương những đóng góp của LĐLĐ 
tỉnh Bình Thuận trong thời gian qua đồng 
thời đặt nhiều kỳ vọng Bình Thuận sẽ có 
bước đột phá, gia tăng lợi ích đoàn viên 
công đoàn bằng những chương trình cụ 
thể.  

Gia tăng lợi ích đoàn viên công 
đoàn 

Sau khi lắng nghe báo cáo tóm tắt 
tình hình phong trào CNVCLĐ của đại 
diện BTV LĐLĐ tỉnh Bình Thuận, Chủ tịch 
Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường biểu 
dương những kết quả mà LĐLĐ tỉnh Bình 
Thuận đạt được trong thời gian qua và đề 
nghị BTV LĐLĐ tỉnh Bình Thuận quán triệt 
tổ chức thực hiện các ý kiến chỉ đạo của 
Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận để hoạt động 
CĐ hiệu quả và thiết thực hơn về nội 
dung. Chủ tịch Bùi Văn Cường cũng nhấn 
mạnh BTV LĐLĐ tỉnh Bình Thuận trong 6 
tháng cuối năm 2017 cần tập trung vào 
một số vấn đề trọng tâm. Trước hết, cần 
tập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội CĐCS, 
CĐ cấp trên cơ sở, chuẩn bị tốt cho Đại 
hội CĐ cấp tỉnh để cho đại hội thực sự trở 
thành một sự kiện chính trị quan trọng của 
toàn thể đoàn viên trong tỉnh. 

Đặc biệt, Chủ tịch Bùi Văn Cường đề 
nghị BTV LĐLĐ tỉnh Bình Thuận đẩy 
mạnh hơn nữa các hoạt động cụ thể để 
triển khai chủ đề năm “Vì lợi ích đoàn viên 
công đoàn” của Tổng LĐLĐVN đề ra. CĐ 
Bình Thuận phải thường xuyên đổi mới 
phương thức hoạt động của mình để gia 
tăng các lợi ích cho NLĐ gồm: Lợi ích vật 
chất, lợi ích tinh thần và cả lợi ích chính 
trị.  

 

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (thứ ba 
từ phải sang) trao hỗ trợ cho các trường học 
tỉnh Bình Thuận bị ảnh hưởng bởi thiên tai. 
Ảnh: H.A.C  

“Chúng ta phải lo lắng cho đoàn viên 
từ việc thăm hỏi động viên cá nhân, thân 
nhân đoàn viên, tới việc gia tăng lợi ích 
vật chất cho đoàn viên, thậm chí là lợi ích 
chính trị. Tuy nhiên, cần phải là những 
việc làm cụ thể, để đoàn viên gắn bó với 
tổ chức CĐ. Chúng ta phải bàn bạc để có 
cách làm cụ thể để gia tăng lợi ích đoàn 
viên. Tổng LĐLĐVN cũng đã ký với 17 
doanh nghiệp để các đoàn viên có thẻ 
đoàn viên CĐ được giảm giá 5-20% khi 
sử dụng sản phẩm của các doanh nghiệp 
này” - Chủ tịch Bùi Văn Cường cho biết. 

Nâng cao chất lượng ký kết 
TƯLĐTT 

Chủ tịch Bùi Văn Cường cũng lưu ý 
BTV LĐLĐ tỉnh Bình Thuận cần có những 
chính sách để nâng cao bữa ăn giữa ca, 
nâng mức ăn giữa ca cao hơn so với 
trước đây cho NLĐ. “Việc LĐLĐ tỉnh Bình 
Thuận đã ký được thỏa ước lao động tập 
thể (TƯLĐTT) với 67% các doanh nghiệp 
là rất tốt, cần phấn đấu ký được 90% trở 
lên. Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa chất 
lượng TƯLĐTT, chỉ ký khi thỏa ước cao 
hơn quy định của pháp luật. BTV LĐLĐ 
tỉnh Bình Thuận cần chỉ đạo cho các cấp 
những điểm mấu chốt phải đạt được khi 
đàm phán ký kết TƯLĐTT và cũng đề 

N 
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nghị CĐ cấp trên cơ sở cho ý kiến, thậm 
chí CĐ cấp trên cơ sở phải trực tiếp 
xuống cơ sở để đàm phán với doanh 
nghiệp. Ký TƯLĐTT không nên hình thức 
mà phải có lợi cao nhất cho NLĐ” - Chủ 
tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu. 

Đối với kiến nghị xây dựng thiết chế 
CĐ tại tỉnh Bình Thuận, Chủ tịch Bùi Văn 
Cường cho biết: “Chúng ta đang tập trung 
xây dựng thiết chế CĐ gồm nhà trẻ, siêu 
thị CĐ, các thiết chế văn hóa thể thao, 
nhà văn hóa, trung tâm tư vấn pháp luật, 
trung tâm y tế... xây dựng hoàn chỉnh 
thành một khu phức hợp hoàn chỉnh, một 
nơi đáng sống. Trong đó, địa phương đầu 
tư nguồn đất sạch và Tổng LĐLĐVN sẽ 
đầu tư xây dựng hạ tầng. Phấn đấu đến 
năm 2020 xây dựng được 50 thiết chế CĐ 
ở 50 địa phương và tới năm 2030, các 
khu công nghiệp, khu chế xuất đều có 
thiết chế CĐ”. 

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh 
Hùng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận - cho 
biết: BTV LĐLĐ tỉnh Bình Thuận trong thời 

gian qua đã hướng về cơ sở nhiều hơn, 
thường xuyên tổ chức các phong trào thi 
đua thiết thực và hiệu quả hơn, nhưng 
cần nâng cao hơn nữa các hoạt động 
tuyên truyền về pháp luật lao động, an 
toàn lao động. 

Cùng ngày 21.7, nhân ngày Thương 
binh - Liệt sĩ 27.7, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN 
Bùi Văn Cường và đoàn công tác Tổng 
LĐLĐVN đã tới thăm hỏi và tặng quà mẹ 
liệt sĩ Nguyễn Thị Đáp (ngụ KP6, P.Đức 
Long, TP.Phan Thiết), gia đình thương 
binh Nguyễn Hữu Tứ (ngụ KP2, P.Đức 
Long, TP.Phan Thiết) và gia đình mẹ liệt 
sĩ Lê Thị Ngợi (ngụ KP5, P.Đức Long, 
TP.Phan Thiết). Chủ tịch Bùi Văn Cường 
cũng trao cho LĐLĐ tỉnh Bình Thuận số 
tiền 200 triệu đồng từ Quỹ xã hội từ thiện 
Tấm Lòng Vàng để hỗ trợ sửa chữa các 
trường học tại tỉnh Bình Thuận bị ảnh 
hưởng bởi thiên tai 

Hà Anh Chiến // 
http://laodong.com.vn/.- 2017  

(ngày 22 tháng 7) 

__________________________________ 

KHAI QUẬT HÀI CỐT LIỆT SỸ HY SINH TRONG 
THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ  

gày 19/7, Đội quy tập hài cốt liệt sỹ 
của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình 
Thuận cho biết, Đội đang quy tập 

khu mộ chôn các liệt sỹ ở Láng 104 thuộc 
thôn Hồng Trung, xã Hòa Thắng, huyện 
Bắc Bình. 

 

Đội quy tập hài cốt liệt sỹ của Bộ Chỉ huy quân 
sự tỉnh Bình Thuận khai quật, quy tập hài cốt 
liệt sĩ.   

Thông tin của ông Nguyễn Long, 
nguyên là nhân viên Bệnh xá Thuận 
Phong (từ 1968 – 1970) cho biết, có mộ 
liệt sỹ chưa được quy tập tại Láng 104 – 
tên thường gọi của cán bộ, chiến sĩ và 
nhân dân Khu Lê Hồng Phong. Qua nhiều 
nỗ lực khảo sát, xác minh, tìm kiếm, Đội 
quy tập hài cốt liệt sỹ của Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh Bình Thuận đã phát hiện và 
tiến hành quy tập khu mộ chôn các liệt sỹ 
ở Láng 104. 

Theo Đội quy tập hài cốt liệt sỹ của 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận, các 
mộ liệt sỹ được chôn cất tại Láng 104 này 
là những liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến 
chống Mỹ, trong thời gian chiến tranh từ 
những năm 1962 đến 1968. Các liệt sỹ 
được chôn ở đây thuộc các đơn vị Đại đội 
440 Khu Lê, Đại đội 486, 489 của tỉnh 
Bình Thuận và dân quân du kích Khu Lê 

N 
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Hồng Phong, huyện Thuận Phong (nay là 
huyện Bắc Bình). 

Hoạt động thi công được thực hiện 
trên khu vực hơn 1.000 m2, mỗi ngày các 
cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện cơ 
giới, máy dò tìm chuyên dụng đã tổ chức 
đào sâu xuống mặt đất, thăm dò và xác 
định các hiện vật. Nhiều xương cốt của 

các liệt sỹ đã được tìm thấy trong các hố 
chôn. Đến ngày 19/7, Đội đã phát hiện ra 
7 hố chôn liệt sỹ và đang tiến hành cất 
bốc. 

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh // 
http://baotintuc.vn.- 2017  

(ngày 19 tháng 7) 

__________________________________ 

PHÁT HIỆN KHU MỘ LIỆT SĨ Ở KHU LÊ HỒNG PHONG 

au một thời gian dài khảo sát, xác 
minh, tìm kiếm, Đội quy tập hài cốt 
liệt sĩ của Bộ Chỉ huy quân sự (Bộ 

CHQS) tỉnh Bình Thuận đã phát hiện và 
tiến hành quy tập khu mộ chôn các liệt sĩ 
ở Láng 104, thôn Hồng Trung, xã Hồng 
Phong, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) hy 
sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước. 

Đến thời điểm này đã phát hiện và 
cất bốc được 10 bộ hài cốt liệt sĩ. 

 

Khu mộ liệt sĩ ở khu Lê Hồng Phong được phát 
hiện tại Láng 104, thuộc địa bàn thôn Hồng 
Trung, xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình, tỉnh 
Bình Thuận. 

Đại tá Trần Thanh Đức, Phó Chính 
ủy Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận cho biết, 
sau khi nhận được các thông tin từ các 
cựu chiến binh, nhân chứng từng công tác 
và chiến đấu ở Chiến trường khu Lê (Bình 
Thuận) trong giai đoạn từ năm 1968 – 
1970, có mộ liệt sĩ chưa được quy tập tại 
Láng 104 (nay thuộc địa bàn thôn Hồng 
Trung, xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình). 
Đây là tên thường gọi của cán bộ, chiến sĩ 
và nhân dân khu Lê Hồng Phong, bởi vào 
năm 1969, Mỹ- ngụy cho xe tăng ủi thành 

láng đổ quân và đáp trực thăng nên mất 
dấu các ngôi mộ. 

Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị nhân 
chứng cùng với việc xác minh tìm hiểu từ 
những đồng đội, nhân chứng đã từng 
công tác, chiến đấu tại chiến trường này, 
người dân địa phương sinh sống ở địa 
phương này trong thời kỳ chiến tranh. Do 
địa hình bị thay đổi theo thời gian, từ rừng 
nguyên thủy được khai phá trở thành đất 
rẫy và sau là rừng trồng, nên việc xác 
định vị trí là rất khó khăn. Sau khi thẩm 
định nhiều lần, ngày 18-7 chúng tôi tiến 
hành khảo sát thực địa và xác định khu 
vực khai quật gần 2.000 mét vuông thuộc 
địa bàn thôn Hồng Trung, xã Hồng Phong. 

 

Hài cốt liệt sĩ tìm thấy được bọc giữ cẩn thận 
để đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. 

Chỉ trong hai ngày đầu tìm kiếm với 
sự hỗ trợ của máy đào, cán bộ, chiến sĩ 
đội quy tập đào xuống đất ở độ sâu gần 2 
mét đã phát hiện bảy hố chôn liệt sĩ cùng 
nhiều di vật gồm cúc áo bộ đội, vải dù, 
tăng… và tiến hành cất bốc. Các mộ liệt sĩ 
được chôn cất tại đây là những liệt sĩ hy 
sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước, trong giai đoạn từ năm 1962 
đến 1968, thuộc các đơn vị đại đội 440 

S 
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Khu Lê, đại đội 486, 489 của tỉnh Bình 
Thuận và dân quân du kích khu Lê Hồng 
Phong, huyện Thuận Phong (nay là huyện 
Bắc Bình). 

 

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh Bình 
Thuận đã phát hiện và cất bốc được 10 bộ hài 
cốt liệt sĩ. 

Đại tá Nguyễn Thành Tâm, nguyên 
Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bình 
Thuận, người cùng tham gia với Đội quy 
tập để tìm kiếm đồng đội mình cho biết, 
các đồng đội của ông hy sinh trong thời 
gian chiến tranh đặc biệt và chiến tranh 
cục bộ. Việc mai táng ở đây được thực 
hiện tương đối chu đáo thành hàng. 

Đúng như thông tin từ các nhân 
chứng và đồng đội liệt sĩ cung cấp, mộ 
các liệt sĩ được chôn thành hàng, theo 
hướng đông qua tây và đầu các liệt sĩ 
quay về hướng đông bắc. 

Đại tá Trần Thanh Đức, Phó Chính 
ủy Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận cho biết, 
quá trình tìm kiếm, xác minh, kết luận, tổ 
chức khai quật để đưa các liệt sĩ về nơi an 
nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh là quá trình 
hết sức công phu, đầy tinh thần trách 
nhiệm, đầy quyết tâm của lãnh đạo tỉnh, 
Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh và của bà con 
nhân dân. 

Hiện, công tác tìm kiếm, khai quật 
vẫn đang được tiếp tục tại đây. Dự kiến, 
đến ngày 26-7 sẽ hoàn thành việc quy 
tập, tỉnh Bình Thuận sẽ tổ chức lễ truy 
điệu hài cốt các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt 
sĩ tỉnh. 

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

(ngày 21 tháng 7) 

__________________________________ 

TRUY ĐIỆU VÀ AN TÁNG HÀI CỐT LIỆT SĨ TẠI TỈNH 
BÌNH THUẬN 

 

Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy 
Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận, các đồng 
chí, đồng đội và nhân dân đưa hài cốt các liệt 
sĩ đến nơi an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. 

áng 26-7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bộ Chỉ 
huy Quân sự (CHQS) tỉnh Bình 

Thuận tổ chức Lễ truy điệu và an táng 23 
hài cốt liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng 
chiến chống Pháp và chống Mỹ. Dự lễ 

truy điệu còn có đại diện các ban, ngành, 
đoàn thể, địa phương của tỉnh, các cựu 
chiến binh, và nhân dân các địa phương. 

Đây là những hài cốt liệt sĩ được các 
đội quy tập hài cốt liệt sĩ của tỉnh và địa 
phương phát hiện và quy tập trong đợt tìm 
kiếm từ giữa tháng 7-2017 đến nay. Trong 
đó, có chín liệt sĩ hy sinh trong kháng 
chiến chống Pháp; 14 liệt sĩ hy sinh trong 
thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, trong số 
này có 13 hài cốt được phát hiện trong 
khu mộ chôn liệt sĩ ở Láng 104, thôn Hồng 
Trung, xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình 
(Bình Thuận) là những liệt sĩ hy sinh trong 
giai đoạn từ năm 1962 đến 1968, thuộc 
các đơn vị đại đội 440 Khu Lê, đại đội 
486, 489 của tỉnh Bình Thuận và dân 
quân du kích Khu Lê Hồng Phong, huyện 
Thuận Phong (nay là huyện Bắc Bình). Do 
thời gian quá lâu, trong ký ức của một số 

S 
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cựu chiến binh, nhân chứng trong thời kỳ 
đó chỉ nhớ tên của một số đồng đội, còn 
lại nhiều hài cốt liệt sĩ chưa biết tên. 

 

Đưa các hài cốt liệt sĩ an nghỉ cùng với đồng 
chí, đồng đội tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình 
Thuận.  

Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, Đại tá 
Phạm Văn Long, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh 
Bình Thuận khẳng định, sự hy sinh của 
các đồng chí đã góp phần vào sự nghiệp 
giải phóng dân tộc thống nhất đất nước. 
Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ 

công ơn to lớn của các liệt sĩ, đồng thời 
hứa sẽ tiếp tục sự nghiệp mà các liệt sĩ đã 
trọn đời cống hiến. Nguyện làm hết sức 
mình, ra sức thi đua, lao động sản xuất, 
xây dựng quê hương, đất nước ngày càng 
giàu đẹp. 

Như vậy, đến nay, tỉnh Bình Thuận 
đã quy tập được hơn 9 nghìn hài cốt liệt sĩ 
đưa vào Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, gần 300 
hài cốt liệt sĩ vào Nghĩa trang liệt sĩ huyện. 
Hiện cấp ủy, chính quyền, ban ngành 
đoàn thể các cấp, lực lượng vũ trang, 
đồng chí, đồng đội và nhân dân các địa 
phương trong tỉnh vẫn đang tích cực tìm 
kiếm hài cốt của khoảng 1.000 liệt sĩ đưa 
về an nghỉ tại các Nghĩa trang liệt sĩ trong 
tỉnh. 

Đình Châu, Trịnh Bình // 
http://nhandan.com.vn.- 2017  

(ngày 26 tháng 7) 

__________________________________ 

DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM Ở NGHĨA TRANG 

LIỆT SĨ TỈNH BÌNH THUẬN 

hiếc xe chở đoàn bác sĩ và cán bộ 
y tế Bệnh viện 30/4 dừng lại trước 
cổng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình 

Thuận (xã Hồng Sơn, H. Hàm Thuận Bắc, 
Bình Thuận). Trời đã xế chiều, quang 
cảnh nơi đây vắng lặng và trầm buồn... 

Đoàn người đến viếng xếp thành 2 
hàng. Một tràng hoa với dòng chữ "Đoàn 
y bác sĩ Bệnh viện 30/4 kính viếng" được 
hai thanh niên nâng lên một cách trang 
trọng, bước lên phía trước. Hai hàng 
người, ai nấy cuối nghiêng đầu im lặng 
tiến bước. 

Đến giữa sân, trước tượng đài Tổ 
quốc ghi công, họ dừng lại. Chị Trưởng 
đoàn, Trung tá Bác sĩ Trần Thị Thu 
Hương cầm 3 nén nhang dâng hương một 
cách thành kính. Chị đứng thật lâu, nhang 
tỏa khói và hương thơm ngào ngạt.  

 

 

Đoàn bác sĩ và cán bộ y tế Bệnh viện 30-4 
viếng Nghĩa trang liệt sĩ Bình Thuận.  

Sau chị, những người trong đoàn lần 
lượt dâng hương. Những nén nhang được 
cắm vào lư tỏa khói mờ ảo vào không 
trung như muốn nói lên lòng biết ơn của 
thế hệ hôm nay trước sự hi sinh cao cả 
của những người lính...  

Rồi họ xếp thành hàng ngang. Một 
tiếng hô vang lên, dõng dạc nhưng ấp áp 

C 
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nghĩa tình: "Phút mặc niệm bắt đầu...". Tất 
cả đứng nghiêm, đầu cúi xuống. Nét mặt 
mọi người trở nên đăm chiêu.  

Dường như trong tâm tưởng mọi 
người đang hướng về những chiến thắng 
vang lừng mà các anh đã mang lại cho 
quê hương cũng như những hi sinh mất 
mát mà các anh phải gánh chịu. 

 

Cắm nhang tưởng niệm từng ngôi mộ  

Xong mặc niệm, mọi người tỏa ra 
đến từng ngôi mộ. Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh 
Bình Thuận là nơi yên nghỉ của khoảng 
8.000 anh linh các liệt sĩ nhưng chỉ 6.300 
mộ có danh tính. 

Các tấm bia cho thấy, các liệt sĩ có 
quê hương khắp các vùng miền của tổ 
quốc và đã ngã xuống trên mảnh đất Bình 

Thuận này. Các anh đã chiến đấu rất kiên 
cường để bảo vệ tổ quốc đem lại hạnh 
phúc cho nhân dân. 

Những cây nhang được cắm trên 
những nấm mộ như làm cho nghĩa trang 
bừng tỉnh. Có lẽ các anh đã nhìn thấy 
được tấm chân tình và lòng biết ơn của 
những người có mặt hôm nay.  

Một chị đã ngồi thật lâu trước một 
ngôi mộ. Đôi mắt chị đỏ hoe nhìn vào 
những hàng chữ trên bia. Liệt sĩ nằm đây 
là người cùng quê miền Bắc với chị, làm 
chị nhớ đến người cha thân yêu của mình 
đã từng vào sinh ra tử, đã từng chiến đấu 
ngoan cường trên các chiến trường khốc 
liệt.  

Những nén nhang đang tỏa khói. 
Những người trong đoàn cảm thấy ấm 
lòng khi nhìn những hàng mộ thẳng tắp. 
Tổ quốc và quê hương có được ngày hôm 
nay là cũng nhờ vào sự hy sinh to lớn của 
các anh. Mong các anh yên nghỉ nơi miền 
miên viễn. 

Trần Chánh Nghĩa // 
http://vietnamnet.vn.- 2017  

(ngày 21 tháng 7) 

__________________________________ 

GƯƠNG SÁNG CỰU CHIẾN BINH ĐÀO THỊ TRUNG HUÊ  

uất phát từ lòng căm thù quân xâm 
lược, năm 16 tuổi, cựu chiến binh Đào 
Thị Trung Huê (xem ảnh) ở xã Thuận 
Minh, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình 

Thuận nhập ngũ, tham gia chiến đấu tại chiến 
trường Bình Thuận. 

 Năm 1967, trong một trận chiến đấu ác 
liệt, bà Huê bị thương nặng và phải trở ra hậu 
cứ điều trị. Vết thương lành, bà Huê lại xin 
đơn vị được tiếp tục chiến đấu. Sau ngày giải 
phóng, bà được công nhận thương binh hạng 
2/4 và được cấp trên chuyển về công tác tại 
huyện đội Hàm Thuận Bắc, đến năm 1985 bà 
nghỉ hưu. 

Sau khi về hưu, bà Huê được bầu giữ 
chức Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung 
phong xã Thuận Minh. Trên cương vị được 
giao, bà đem hết nhiệt tình của mình làm tốt 
công tác của hội như: Tiến hành rà soát và 

làm thủ tục cho 30 chị em thanh niên xung 
phong hưởng chế độ; quyên góp, vận động 
chị em đóng góp kinh phí xây dựng 11 nhà 
“Mái ấm đồng đội” tặng các chị em chưa có 
nhà ở; lập danh sách đề nghị cấp 25 thẻ Bảo 
hiểm y tế cho chị em trong hội. Bên cạnh đó, 
bà còn phối hợp với Hội Nông dân tổ chức 18 
lớp tập huấn kỹ thuật nông nghiệp cho 540 
lượt chị em; phối hợp hòa giải thành công hơn 
45 vụ tranh chấp, ly hôn...  

Do có nhiều thành tích, bà được Trung 
ương Hội Cựu Thanh niên xung phong và 
UBND tỉnh Bình Thuận trao tặng bằng khen 
cùng nhiều giải thưởng khác của huyện Hàm 
Thuận Bắc. 

Bài và ảnh: Đỗ Khắc Thể // 
http://www.qdnd.vn.- 2017  

(ngày 24 tháng 7) 

X 

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2017/07/21/15/20170721150615-6.jpg
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BÌNH THUẬN THỰC HIỆN HIỆU QUẢ NGHỊ ĐỊNH 67 

hờ chính sách hỗ trợ ngư dân theo 
Nghị định 67, gia đình có điều kiện 
tiếp cận nguồn vốn để đầu tư đóng 

tàu có công suất và kích thước lớn.  

Sau gần 3 năm thực hiện chính sách 
đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 
67/2014/NĐ-CP của Chính phủ (Nghị định 
67) về một số chính sát phát triển thủy sản 
tại tỉnh Bình Thuận đã đạt nhiều kết quả 
tích cực, góp phần hỗ trợ ngư dân Bình 
Thuận vươn khơi bám biển. 

 

Bình Thuận thực hiện hiệu quả Nghị định 67. 
Ảnh minh họa: Nguyên Linh-TTXVN 

Ngư dân Võ Hạnh, thị xã La Gi là 
ngư dân được hưởng lợi từ việc thực hiện 
Nghị định 67 của Chính phủ. Từ hiệu quả 
của chiếc tàu đóng mới theo Nghị định 67 
đầu tiên đem lại, gia đình ông mạnh dạn 
vay vốn đầu tư thêm 1 chiếc khác với tổng 
giá trị 2 chiếc tàu khoảng 20 tỷ đồng; 
trong đó, vốn vay hơn 13 tỷ. Hiện mỗi 
tháng hai tàu đều ra khơi đánh bắt ở vùng 
biển xa bờ. 

Ông Hạnh cho biết, nhờ chính sách 
hỗ trợ ngư dân theo Nghị định 67, gia đình 
có điều kiện tiếp cận nguồn vốn để đầu tư 
đóng tàu có công suất và kích thước lớn. 
Do đó, việc đánh bắt trên vùng biển xa bờ 
thuận lợi, sản lượng nhiều và thu lãi cao 
hơn. Ngoài trả tiền lãi hàng tháng, đến 
nay gia đình cũng hoàn hơn 600 triệu tiền 
gốc cho ngân hàng. 

Việc thực hiện chính sách đóng mới, 
nâng cấp tàu cá góp phần chuyên nghiệp 

hoá đội tàu khai thác thuỷ sản theo đúng 
định hướng của tỉnh và Chính phủ. Từ khi 
thực hiện đến nay, UBND tỉnh Bình Thuận 
đã phê duyệt danh sách đăng ký đóng 
mới theo Nghị định 67 đối với 162 chiếc 
tàu; trong đó, gồm 113 tàu vỏ gỗ, 28 tàu 
thép, 21 tàu composite. Bên cạnh đó, tỉnh 
cũng phê duyệt nâng cấp cải hoán 33 tàu. 

Tính đến ngày 15/7, toàn tỉnh giải 
ngân vốn vay hơn 650 tỷ đồng để đóng 
mới, nâng cấp tàu. Hiện 84 chiếc tàu cá 
được đóng mới và 5 chiếc nâng cấp đã 
hoàn thành, hạ thủy và đi vào sản xuất. 
Đến thời điểm này, cơ bản các tàu cá 
đóng mới, nâng cấp tàu cá xa bờ theo 
Nghị định 67 trên địa bàn đều bảo đảm 
chất lượng và hoạt động hiệu quả. 

Theo Chi cục Thủy sản Bình Thuận, 
ngư dân tại địa phương ưa chuộng tàu vỏ 
gỗ hơn tàu vỏ thép. Khoảng 70% tàu cá 
đóng mới theo Nghị định 67 đều là tàu vỏ 
gỗ. Trong quá trình đóng tàu mới, công 
tác kiểm tra, giám sát của cơ quan đăng 
kiểm được thực hiện nghiêm túc. Việc 
kiểm tra, giám sát tuân thủ theo quy trình 
hướng dẫn được ban hành, gồm 4 bước 
như giám sát khung tàu, ván vỏ, kết cấu 
con tàu, lắp đặt các hệ trụ, chân vịt và 
chạy thử. 

Khi hoàn tất, lực lượng đăng kiểm 
kiểm tra toàn bộ công đoạn về máy móc, 
kết cấu. Khi hạ thủy, lực lượng đăng kiểm 
chạy thử để kiểm tra lại quán tính, tính 
năng, kỹ thuật và tốc độ con tàu, đến khi 
đảm bảo mới tiến hành cấp giấy chứng 
nhận an toàn và đưa vào sử dụng. Ngoài 
ra, ngư dân là chủ tàu cá sẽ trực tiếp ký 
kết hợp đồng giám sát với Chi cục thủy 
sản. Trong quá trình thi công, chủ tàu và 
đăng kiểm viên phối hợp chặt chẽ để kiểm 
tra, giám sát quá trình đóng đúng kỹ thuật 
không để xảy ra lỗi. 

Đứng cạnh con tàu công suất 800 
CV đang hoàn tất các công đoạn cuối 
cùng, anh Phạm Văn Trường, ngư dân 
huyện đảo Phú Quý phấn khởi, con tàu có 
giá trị hơn 10 tỷ đồng được hỗ trợ vay vốn 

N 
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đóng mới theo Nghị định 67. Trong quá 
trình đóng, anh Trường thường xuyên túc 
trực theo dõi và giám sát từng khâu đảm 
bảo tàu đúng thiết kế và thông số kỹ thuật 
ban đầu. Có tàu mới, ông Trường cùng 

bạn thuyền tin tưởng sản lượng khai thác 
sẽ tăng 2 - 3 lần so với tàu cũ, đi được 
ngư trường xa hơn./.  

Hồng Hiếu // http://bnews.vn.- 2017 
(ngày 25 tháng 7) 

__________________________________ 

CẢNG TỔNG HỢP VĨNH TÂN THÚC ĐẨY VẬN TẢI, 
TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÙNG 

ảng tổng hợp Vĩnh Tân vừa chính 
thức vận hành có thể đáp ứng nhu 
cầu vận tải hàng hóa 1 triệu 

tấn/năm. 

 

Ban lãnh đạo Công ty CP Cảng tổng hợp Vĩnh 
Tân tặng hoa cho chủ tàu Hải Phương 107 - 
khách hàng đầu tiên của cảng  

Bến đầu tiên của Cảng tổng hợp 
Vĩnh Tân (do Công ty cổ phần Cảng tổng 
hợp Vĩnh Tân - đơn vị thành viên của Tập 
đoàn Thái Bình Dương làm chủ đầu tư) 
vừa chính thức vận hành có thể đáp ứng 
nhu cầu vận tải hàng hóa 1 triệu tấn/năm. 
Theo lộ trình, quý 1/2018, Cảng sẽ hoàn 
thiện các bến tiếp theo, góp phần thúc đẩy 
đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của 
Bình Thuận và khu vực Nam Trung bộ. 

Giúp nhiều doanh nghiệp tiết 
kiệm thời gian, chi phí 

Sáng 14/7, tàu Hải Phương 107, 
trọng tải 3.785,2 MT cập bến Cảng tổng 
hợp Vĩnh Tân (xã Vĩnh Tân, huyện Tuy 
Phong, tỉnh Bình Thuận), đánh dấu bến 
Bến 3.000 DWT đầu tiên của cảng chính 
thức vận hành. 

Cảng tổng hợp Vĩnh Tân do Công ty 
cổ phần Cảng tổng hợp Vĩnh Tân (đơn vị 
thành viên của Tập đoàn Thái Bình 
Dương) làm chủ đầu tư. Dự án được khởi 
công vào giữa tháng 4/2015. Với sự nỗ 
lực của chủ đầu tư, các cơ quan liên quan 
và các nhà thầu, Bến 3.000DWT của 
Cảng đã hoàn thành xây dựng và được 
Cục Hàng hải Việt Nam cấp Quyết định 
công bố mở cảng và đón chuyến tàu đầu 
tiên ngày 14/7. 

Khi đi vào hoạt động, Cảng tổng hợp 
Vĩnh Tân sẽ góp phần thúc đẩy thu hút 
đầu tư, vận chuyển hàng hóa của các đơn 
vị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh 
Bình Thuận, phía nam tỉnh Ninh Thuận, 
khu vực Nam Trung bộ và khu vực Tây 
Nguyên. Giải quyết công ăn việc làm cho 
hàng trăm lao động địa phương, tạo việc 
làm cho các lao động kỹ thuật cao là 
người địa phương quay trở lại quê Hương 
sau khi học xong giảm tải cho các thành 
phố lớn... 

 

Tàu Hải Phương 107 - chuyến tàu đầu tiên cập 
Cảng tổng hợp Vĩnh Tân 

Đây sẽ là cơ hội cho nhiều doanh 
nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh 
Bình Thuận cũng như tại các tỉnh lân cận 

C 
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thuộc khu vực Nam Trung bộ và Tây 
Nguyên, lâu nay vẫn phải chọn cập cảng 
Quy Nhơn, Cam Ranh, Đồng Nai, Cái 
Mép - Thị Vải, thậm chí Tân Cảng… Nay 
có Cảng tổng hợp Vĩnh Tân, các doanh 
nghiệp có thể rút ngắn cự ly vận chuyển ít 
nhất 100-250km so với việc vận chuyển 
hàng đến cảng gần nhất hiện nay. 

Chỉ riêng với bến 3.000DWT đầu 
tiên, mỗi ngày dự kiến sẽ có một chuyến 
tàu ra vào làm hàng tại cảng, phục vụ tối 
đa 30 tàu một tháng. “Cảng đã và đang 
đầu tư các thiết bị hiện đại, ứng dụng các 
công nghệ tiên tiến của thế giới để tăng 
năng lực bốc xếp. Dự kiến, bến đầu tiên 
này có thể đáp ứng nhu cầu vận chuyển 
hàng hóa ước đạt 1 triệu tấn/năm”, ông 
Dương Hải Ưng, Phó tổng giám đốc Công 
ty cổ phần Cảng tổng hợp Vĩnh Tân, cho 
biết. 

Góp phần thúc đẩy đầu tư, vận tải 
hàng hóa cả khu vực 

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần 
Cảng tổng hợp Vĩnh Tân Hà Quốc Hùng, 
cho biết, cũng nhằm đáp ứng nhu cầu vận 
tải hàng hoá trên địa bàn và khu vực, 
Cảng tổng hợp Vĩnh Tân đang gấp rút 

hoàn thành 2 bến 30.000DWT, dự kiến 
quý I năm 2018 sẽ đưa vào khai thác các 
bến tiếp theo. 

Mặc dù vậy, đến nay đã có rất nhiều 
doanh nghiệp lớn trong và ngoài tỉnh đến 
ký hợp đồng nguyên tắc để xuất hàng qua 
cảng. Ngoài ra một số hãng tàu nội địa 
cũng đã đề nghị được thiết lập tuyến vận 
tải qua cảng khi cảng hoàn thành toàn bộ 
các bến. 

Theo thiết kế, Cảng tổng hợp Vĩnh 
Tân sẽ được xây dựng cầu bến, đường 
nội bộ, công trình kiến trúc, hạ tầng kỹ 
thuật và hệ thống an ninh bảo vệ theo 
đúng tiêu chuẩn của một cảng quốc tế. 

Ở giai đoạn I, dự án sẽ xây dựng 2 
bến tổng hợp cho tàu có trọng tải đến 
30.000 DWT, 1 bến cho tàu có trọng tải 
đến 3.000 DWT. Trong giai đoạn II, Dự án 
sẽ được đầu tư căn cứ theo lưu lượng 
phát triển hàng hóa đến cảng nhằm tạo 
điều kiện thuận lợi cho các tàu vào cảng, 
góp phần gia tăng lượng hàng hóa luân 
chuyển nhanh chóng. 

Thảo Nguyên // // 
http://www.baogiaothong.vn.- 2017 

(ngày 17 tháng 7) 

__________________________________ 

TUYỂN THÊM 196 LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC 
TẠI NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 1 

iện nay, tại Trung tâm Điện lực 
Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, có 
hơn 1.000 lao động nước ngoài, 

trong đó phần lớn đến từ Trung Quốc. 

Ngày 27/7, UBND tỉnh Bình Thuận 
đã có văn bản đồng ý cho Công ty TNHH 
Vận hành Kinh doanh Vĩnh Tân Điện lực 
Trung Quốc được tuyển 196 lao động 
nước ngoài để đáp ứng nhu cầu sử dụng 
của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 ở xã 
Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong. 

 

Lao động nước ngoài muốn làm việc ở Vĩnh 
Tân phải được sự đồng ý của UBND tỉnh Bình 
Thuận 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã 
giao Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội phối hợp với các cơ quan chức năng 

H 
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địa phương hướng dẫn, kiểm tra và giám 
sát tình hình tuyển dụng 196 lao động 
nước ngoài của Công ty Vận hành Kinh 
doanh Vĩnh Tân Điện lực Trung Quốc, 
bảo đảm lao động người nước ngoài 
được tuyển dụng phải hội đủ các tiêu chí 
đặt ra trong hồ sơ thông báo tuyển dụng. 

Theo danh sách đã duyệt, các lao 
động này sẽ làm việc trong nhiều bộ phận 
khác nhau tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh 
Tân 1 như: hành chính, kinh doanh, tài 
chính, kỹ thuật, nguyên liệu, phát điện... 

với mức lương từ 900 đến 2.300 
USD/tháng. Thời hạn làm việc từ tháng 
7/2017 đến tháng 5/2021. 

Hiện nay, tại Trung tâm  Điện lực 
Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, có hơn 1.000 
lao động nước ngoài, trong đó phần lớn 
đến từ Trung Quốc. Theo quy định, các 
lao động nước ngoài trước khi đến đây 
làm việc phải được sự đồng ý của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2017 
(ngày 28 tháng 7) 

__________________________________ 

GỠ KHÓ TRONG VIỆC KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TITAN 
TẠI BÌNH THUẬN 

ại Bình Thuận có 25 khu vực với 
tổng diện tích đưa vào quy hoạch 
titan là 19.339ha, trong đó có chồng 

lấn 33 dự án đầu tư phát triển kinh tế xã 
hội đã được chấp thuận với tổng diện tích 
4.576ha.  

 

Đại biểu chủ trì buổi tọa đàm. Ảnh: Nguyễn 
Thanh - TTXVN  

Ngày 8/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 
Thuận, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ 
thuật tỉnh Bình Thuận phối hợp với Trung 
tâm Con người và thiên nhiên Việt Nam, 
tổ chức tọa đàm đánh giá tiềm năng và 
bước đầu đề xuất khai thác và sử dụng 
khoáng sản titan Zircon trên địa bàn tỉnh 
Bình Thuận theo hướng bền vững.  

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, ông 
Nguyễn Văn Quang, Phó Giám đốc Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cho biết, 
Bình Thuận hiện là địa phương có trữ 

lượng và tài nguyên titan lớn nhất cả 
nước. Theo dự báo, toàn tỉnh có khoảng 
599 triệu tấn, chiếm 92% tổng trữ lượng 
quặng titan của cả nước.  

Trên địa bàn tỉnh hiện có 15 điểm mỏ 
quặng titan chủ yếu tập trung tại các 
huyện Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm 
Thuận Nam, Hàm Tân và Tuy Phong. Tuy 
nhiên, việc quản lý nhà nước về tài 
nguyên khoáng sản, sa khoáng titan còn 
nhiều bất cập, chưa đem lại hiệu quả cao.  

Một trong những bất cập trong quá 
trình quản lý và khai thác titan hiện nay là 
các dự án được cấp phép khai thác titan 
đang chồng lấn với các dự án du lịch, dự 
án kinh tế xã hội. Theo quy hoạch phân 
vùng thăm dò, khai thác, chế biến titan 
được Chính phủ phê duyệt, trên địa bàn 
tỉnh có 25 khu vực với tổng diện tích đưa 
vào quy hoạch titan là 19.339ha, trong đó 
có chồng lấn 33 dự án đầu tư phát triển 
kinh tế xã hội đã được chấp thuận với 
tổng diện tích 4.576ha.  

Ngoài ra, diện tích quy hoạch titan 
còn chồng lấn với các dự án điện gió, điện 
mặt trời, nuôi trồng thủy sản…gây ảnh 
hưởng đến tiến độ của các dự án và thu 
hút đầu tư của tỉnh.  

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cũng 
nhìn nhận khó khăn trong việc quy hoạch, 

T 
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khai thác và sử dụng quặng titan hiện nay 
là nguồn nước ngầm. Bình Thuận là địa 
phương khô hạn nhất cả nước, nguồn 
nước mặt, nước ngầm tại địa phương rất 
khan hiếm. Tuy nhiên, hoạt động khai thác 
titan thì lại cần rất nhiều nước. 

 

Bản đồ hiện trạng chồng lấn ti tan trên địa bàn 
Bình Thuận. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN  

 Phần lớn các khu vực quy hoạch, 
dự án khai thác titan đều nằm ven biển, 
nơi có nhiều diện tích phân bố cát rộng 
lớn và hạn chế nguồn nước ngọt. Tại đây 
chỉ có các ao, hồ có nước vào mùa mưa 
nhưng chỉ đủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt 
của người dân, không đủ nguồn nước để 
phục vụ khai thác titan.  

Vì vậy nếu càng nhiều khu vực được 
quy hoạch thì nguồn nước phục vụ cho 
sinh hoạt và canh tác của người dân càng 
ít và chất lượng càng bị ảnh hưởng.  

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Văn 
Cánh, Chủ tịch Hội Địa chất Thủy văn Việt 
Nam cho biết, khai thác titan Zircon cần 
một lượng nước lớn đồng thời cũng thải 
ra một lượng nước thải rất lớn. Nếu khai 
thác titan, tuyệt đối không được sử dụng 
nước biển để bơm vào moong khai thác, 
vì sẽ làm mặn hóa tầng chứa nước và 
không biết bao giờ mới phục hồi lại được.  

Ở Bình Thuận, do các tầng chứa ít 
nước nên tuyệt đối không nên lấy thêm 
nguồn nước ngầm phục vụ khai thác mỏ. 
Nếu không đủ nước để phục vụ khai thác 
thì phải có giải pháp cấp nước vào moong 
bằng các nguồn nước từ xa chuyển tới…  

Theo Giáo sư, Tiến sỹ khoa học 
Đặng Trung Thuận, đại diện đoàn chuyên 
gia Trung tâm con người và thiên nhiên, 
khai thác titan ở Bình Thuận cần cân nhắc 
các vấn đề về thay đổi bề mặt địa hình, 

không nên khai thác quá ngưỡng phục hồi 
nguồn nước ngầm trong cồn cát, phân tán 
các chất phóng xạ trong quặng titan 
Zircon… 

 

Giáo sư, tiến sỹ khoa học Đặng Trung Thuận 
trình bày tham luận tại buổi tọa đàm. Ảnh: 
Nguyễn Thanh - TTXVN  

Những tác động bất lợi của khai 
thác, chế biến titan đến môi trường như: 
xáo trộn các tầng cát, phá hủy thảm thực 
vật trên cồn cát, nguy cơ hoang mạc hóa 
và sự cố môi trường… và những ảnh 
hưởng đến việc phát triển du lịch ven biển 
cũng được các đại biểu nhìn nhận và thảo 
luận.  

Bàn về giải pháp để khai thác 
khoáng sản đi đôi với phát triển bền vững 
và bảo vệ môi trường, các đại biểu cho 
rằng nên rà soát để điều chỉnh lại quy 
hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử 
dụng quặng cho phù hợp với thực tế hiện 
nay, khu vực nào có ảnh hưởng đến dân 
sinh, không an toàn mỏ, không đảm bảo 
nguồn nước… thì đưa vào dự trữ quốc gia 
và điều chỉnh lại quy hoạch.  

Cũng có đại biểu cho rằng, Bình 
Thuận nên chủ động phối hợp với các 
chuyên gia, các nhà khoa học để xây 
dựng quy hoạch cho riêng mình, từ đó có 
những đề xuất phù hợp cho trung ương. 
Đồng thời quá trình khai thác phải bám sát 
quy hoạch, phải gắn khai thác với chế 
biến sâu theo đúng lộ trình, khai thác phải 
gắn với hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi 
trường…  

Đến nay, Bộ Tài nguyên và môi 
trường đã cấp 8 giấy phép khai thác trên 
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địa bàn tỉnh với tổng diện tích 2.542 ha, 
tổng trữ lượng 7,5 triệu tấn, trong đó 1 
giấy phép đã hết hạn, 2 giấy phép chưa 
đầu tư xây dựng cơ bản mỏ, các giấy 
phép còn lại có triển khai nhưng hiện tạm 

dừng khai thác để hoàn tất thủ tục theo 
quy định/.  

Hồng Hiếu // http://bnews.vn.- 2017 
(ngày 8 tháng 7) 

__________________________________ 

KÉO DÀI ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH CHK PHAN THIẾT 
LÊN 3.050M 

iến độ triển khai dự án CHK Phan 
Thiết đang bị chậm so với yêu cầu 
sau gần 3 năm được khởi công. 

Tin từ Sở GTVT tỉnh Bình Thuận cho 
biết công tác bồi thường, giải phóng mặt 
bằng (GPMB) dự án Cảng hàng không 
(CHK Phan Thiết) đến nay đã cơ bản 
hoàn thành đảm bảo bàn giao mặt bằng 
cho nhà đầu tư trong tháng 8/2017. Hiện 
còn một đơn vị là Công ty TNHH Thạnh 
Long với diện tích 98,58 ha chưa nhận 
tiền và chưa bàn giao mặt bằng do còn 
vướng mắc các thủ tục và áp giá bồi 
thường hỗ trợ. 

Đại diện Sở GTVT tỉnh Bình Thuận 
cũng cho biết thêm để đảm bảo sự phát 
triển lâu dài nâng cao hiệu quả khai thác 
UBND tỉnh đã đề xuất và đã được Chính 
phủ thống nhất điều chỉnh CHK Phan 
Thiết từ cấp 4C lên cấp 4E. Kéo dài 
đường cất hạ cánh từ 2.400m lên thành 
3.050m. Hiện nay UBND tỉnh đang tập 
trung chỉ đạo và các đơn vị liên quan gấp 

rút hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế theo các nội 
dung điều chỉnh quy hoạch, sớm hoàn tất 
thủ tục đầu tư để triển khai thi công dự án. 

Cũng liên quan đến dự án dự kiến 
tuyến đường dẫn vào CHK Phan Thiết 
cũng đang được gấp rút hoàn tất các thủ 
tục liên quan và dự kiến khởi công vào dịp 
cuối năm 2017. 

Trước đó vào tháng 1/2015, Bộ 
Quốc phòng, Bộ GTVT và UBND tỉnh Bình 
Thuận đã tổ chức lễ khởi công xây dựng 
CHK Phan Thiết. CHK Phan Thiết được 
quy hoạch là CHK lưỡng dụng, phục vụ 
mục đích quân sự và hàng không dân 
dụng, có thể tiếp nhận 500.000 
khách/năm. Dự án có tổng diện tích 543 
ha, gồm khu quân sự 150 ha, khu dân 
dụng 145,6 ha, khu dùng chung 247,4 ha. 
Tổng số hộ, tổ chức có đất bị thu hồi là 48 
hộ và 6 tổ chức. 

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

(ngày 30 tháng 7) 

__________________________________ 

KHÔNG LẤY NGÂN SÁCH KHẮC PHỤC SỰ CỐ SẬP 
CẦU MÁNG SÔNG DINH 3 

y ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cho 
biết, các chi phí chi trả giám định và 
khắc phục thiệt hại sẽ không dùng 

ngân sách nhà nước. 

Đến nay sự cố sập cầu máng trên hệ 
thống thủy lợi Sông Dinh 3 (huyện Hàm 
Tân, tỉnh Bình Thuận) đã được khắc phục 

và xác định nguyên nhân do lỗi chủ quan 
của đơn vị thiết kế và nhà thầu thi công. 

Việc xác định nguyên nhân cầu 
máng số 3 thuộc hệ thống thủy lợi Sông 
Dinh 3 bị sập vào ngày 13/6/2016 đã 
được các bên liên quan thống nhất là do 
hai nguyên nhân. Một là do lỗi chủ quan 
từ đơn vị tư vấn thiết kế như: tính sai số 

T 

Ủ 
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học 50% giá trị lực thẳng đứng tác dụng 
vào trụ, bỏ qua một số tải trọng, đơn giản 
hóa tính toán, điểm đặt lực bị lệch tâm... 

 

Nguyên nhân sự cố là do cả 2 khâu thiết kế và 
thi công  

Hai là do chất lượng bê tông không 
đồng đều, nhiều trụ đỡ cầu máng có dấu 
hiệu xuống cấp, biện pháp thi công không 
phù hợp gây nguy hiểm cho kết cấu.  

Do công trình đang trong giai đoạn 
thử tải, chưa nghiệm thu, bàn giao, do đó 
nhà thầu xây lắp là Công ty Cổ phần Cửu 
Long đã cam kết chịu 100% chi phí khắc 
phục đoạn cầu máng bị sụt lún. 

Cùng với đó, trách nhiệm chi trả chi 
phí giám định thuộc về các đơn vị: Tư 
vấn, thi công và giám sát; không dùng 

ngân sách nhà nước cho việc này. Về xử 
lý trách nhiệm, Cơ quan Cảnh sát điều tra 
Công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân 
tỉnh Bình Thuận đã xem xét đánh giá, 
thống nhất vụ việc trên chưa đủ cơ sở để 
xử lý hình sự. 

 

Cầu máng thủy lợi Sông Dinh 3 (Hàm Tân, Bình 
Thuận) bị gãy sập sau cơn mưa lớn ngày 
13/6/2016  

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã 
chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn rút kinh nghiệm; tăng cường 
công tác quản lý, giám sát đầu tư từ khâu 
lập hồ sơ thiết kế đến thi công, bàn giao 
công trình, đảm bảo không để lập lại như 
sự cố nói trên./.  

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2017 
(ngày 3 tháng 7)

__________________________________ 

NHÀ ĐẦU TƯ ĐỔ XÔ TRỞ LẠI KHU VỰC CẢNG KÊ GÀ  

au 4 năm kể từ khi Thủ tướng 
Chính phủ yêu cầu ngừng dự án 
cảng Kê Gà, thuộc huyện Hàm 

Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, nhiều nhà 
đầu tư đã trở lại vùng đất này với những 
dự án du lịch mang sức sống mới.  

Đây là một tín hiệu đáng mừng, tạo 
tiền đề giúp du lịch huyện Hàm Thuận 
Nam nói riêng và tuyến du lịch phía Nam 
Bình Thuận nói chung chuyển mình đi lên. 

Khu vực bãi biển Thuận Quý - Kê Gà 
dài hơn 23km, với những bãi cát trắng 
hoang sơ, những bãi đá nhiều hình thù 
độc đáo cùng ngọn hải đăng Kê Gà… từ 
lâu đã được quy hoạch làm động lực phát 
triển du lịch của huyện Hàm Thuận Nam. 

Cùng với đó, cụm du lịch Thuận Quý - Kê 
Gà kết hợp với các địa điểm du lịch nổi 
tiếng như khu du lịch Tà Cú với chùa Linh 
Sơn Trường Thọ và tượng Phật nằm dài 
49m, Dinh thầy thiếm La Gi, tuyến du lịch 
huyện Hàm Tâm… sẽ tạo nên một tuyến 
du lịch phía Nam của tỉnh. Trước tiềm 
năng này, nhiều nhà đầu tư đã chọn khu 
vực này để đầu tư, xây dựng dự án. 

Tuy nhiên vào năm 2008, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận thông 
báo chủ trương xây dựng cảng Kê Gà. 
Ngoài 12 dự án bị ảnh hưởng trực tiếp, 
nhiều dự án du lịch buộc phải dậm chân 
tại chỗ, thậm chí bỏ hoang vì không thể 
triển khai. 

S 
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Đến năm 2013, Thủ tướng đã yêu 
cầu ngừng dự án xây dựng cảng Kê Gà 
với lý do không hiệu quả. Đến nay, nhiều 
chủ đầu tư bất động sản, khu du lịch đã 
trở lại với vùng đất này. Các khu du lịch, 
resort, trung tâm thương mại… đang 
được xây dựng với quy mô lớn, sôi động 
hơn. Vùng đất này như được hồi sinh. 

 

Hàng trăm cụm đá hoa cương khổng lồ, vàng 
rực, nằm rải rác quanh đảo Kê Gà và ngọn hải 
đăng. Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN   

Theo thống kê của huyện Hàm 
Thuận Nam, toàn huyện hiện có 71 dự án 
còn hiệu lực, trong đó 20 dự án đi vào 
hoạt động, 20 dự án đã khởi động lại với 
tiến độ thi công rất nhanh. Các dự án còn 
lại chậm triển khai vì các nguyên nhân 
như: yếu năng lực tài chính, vướng đền 
bù với người dân… Năm 2016, toàn 
huyện đón trên 400.000 lượt khách. Trong 
6 tháng đầu năm 2017 lượng khách lên 
đến 210.000 lượt. 

Ông Đỗ Văn Hoàng, Phó Chủ tịch 
UBND huyện Hàm Thuận Nam cho biết: 
Sau khi Chính phủ dừng Dự án cảng Kê 
Gà, tình hình du lịch của huyện Hàm 
Thuận Nam, đặc biệt là khu vực Kê Gà 
phát triển tương đối tốt, nhất là hai năm 
trở lại đây. Hiện nay, các dự án du lịch 
biển Kê Gà - Thuận Quý có nhiều đổi mới. 

Phần lớn các dự án du lịch tại đây 
đều xây dựng theo hướng không gian mở 
và hướng về thiên nhiên. Ngoài ra, loại 
hình du lịch dã ngoại, cắm trại đang là xu 
hướng được nhiều chủ đầu tư lựa chọn. 

Khu du lịch Tropical Ocean resort - 
Biển Nhiệt đới với diện tích gần 6 ha, do 
Tổng Công ty May Nhà Bè làm chủ dự án. 
Đây là một trong số những dự án khởi 

động mạnh mẽ và đưa vào hoạt động 
sớm trong khu vực này. 

 

Kê Gà như một thiên đường xanh vươn mình 
trên bãi biển đầy nắng và gió. Ảnh: Mạnh 
Linh/TTXVN   

Ông Trần Minh Toàn, Đại diện khu 
du lịch Biển Nhiệt Đới cho biết: dự án 
được cấp phép từ năm 2006. Trước đây 
vì có quyết định xây dựng Cảng nước sâu 
Kê Gà nên dự án dừng triển khai. Tuy 
nhiên, sau quyết định dừng xây dựng 
cảng, Tổng Công ty may Nhà Bè đã mạnh 
dạn đầu tư xây dựng khu du lịch. Sau 2 
năm xây dựng, tháng 12/2016, khu du lịch 
hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào sử 
dụng khu khách sạn, resort ven biển với 
công suất 100 phòng. Tropical Ocean 
Resort có vị trí khá lý tưởng nằm trên các 
tuyến đường du lịch ven biển trải dài từ 
Vũng Tàu cho đến Mũi Né. Với lối kiến 
trúc hiện đại, toàn bộ khu du lịch được 
thiết kế theo không gian mở sẽ tạo ra 
điểm đến lý tưởng tại khu vực này. 

Sở hữu vị trí đắc địa đối diện ngọn 
hải đăng Kê Gà, Khu du lịch Biển Đá 
Vàng là đơn vị tiên phong hoạt động theo 
loại hình du lịch dã ngoại, cắm trại kết hợp 
nghỉ dưỡng cao cấp, ẩm thực vui chơi, 
giải trí. Khu du lịch có tổng diện tích hơn 
10ha với vốn đầu tư 65 tỷ đồng. Được 
triển khai xây dựng từ tháng 3/2016, đến 
nay, dự án đã xây dựng hoàn thành giai 
đoạn 1 và đưa vào sử dụng. Khu du lịch 
thiên về phục vụ giới trẻ với không gian 
lớn để cắm trại, dựng lều ngủ trên biển và 
hệ thống nhà container, nhà gỗ đa sắc… 

Đại diện khu du lịch Biển Đá Vàng 
cho biết, khi hoàn thành giai đoạn 2, dự 
án sẽ đưa vào phục vụ chuỗi khách sạn 4 
sao, khu nhà hàng, khu dự tiệc ngoài trời, 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 07 năm 2017 - 18 - 

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

khu mua sắm, vui chơi giải trí, chăm sóc 
sức khỏe phục vụ nhu cầu của du 
khách… Bên cạnh đó, khu du lịch Biển Đá 
Vàng còn xây dựng một không gian nghỉ 
dưỡng đẳng cấp với hơn 26 căn biệt thự 
và 200 căn condotel (sự kết hợp giữa căn 
hộ và khách sạn). 

Tuy nhiên, hiện cơ sở hạ tầng của 
huyện chưa đáp ứng được yêu cầu phát 
triển, nhất là tuyến đường ven biển DT 
719. Bên cạnh đó, hình ảnh du lịch Thuận 
Quý, Kê Gà vẫn còn ít người biết đến. 

Theo ông Đỗ Văn Hoàng, Phó Chủ 
tịch UBND huyện, hiện cơ sở hạ tầng của 
huyện còn nhiều khó khăn. Vì vậy, huyện 
kêu gọi các dự án đầu tư kết hợp du lịch 
nghỉ dưỡng với vui chơi giải trí, thương 
mại để tạo sân chơi cho du khách. Bên 

cạnh đó, để tạo điều kiện cho các dự án 
du lịch hoạt động đồng thời thu hút đầu tư 
hơn nữa, thời gian tới, huyện sẽ tập trung 
đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao 
thông, điện, nước… Huyện sẽ đẩy nhanh 
việc bồi thường giải phóng mặt bằng, 
chuẩn bị sẵn sàng quỹ đất sạch phục vụ 
nhà đầu tư; đẩy mạnh quảng bá hình ảnh 
du lịch Hàm Thuận Nam. 

Với tiềm năng du lịch khá mạnh cùng 
tâm huyết của các nhà đầu tư và sự quyết 
tâm của chính quyền địa phương, trong 
thời gian không xa, tuyến du lịch Kê Gà - 
Thuận Quý sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn 
của Bình Thuận, tạo động lực để chuỗi du 
lịch phía Nam tỉnh phát triển vượt bậc. 

Hồng Hiếu // http://baotintuc.vn.- 2017 
(ngày 27 tháng 7) 

__________________________________ 

HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN:  

PHẢN BIỆN PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG KHU ĐẤT CHỢ LẦU 

hực hiện chức năng giám sát và 
phản biện xã hội, tháng 4 vừa qua, 
Mặt trận Tổ quốc huyện Bắc Bình tổ 

chức hội nghị phản biện xã hội về phương 
án sử dụng khu đất chợ Lầu (cũ) thuộc thị 
trấn Chợ Lầu. Tại hội nghị, Ban Đại diện 
Hội NCT huyện Bắc Bình đã đóng góp 
nhiều ý kiến xác đáng. 

Theo Phương án số 30/PA-UBND 
ngày 16/3/2017 của UBND huyện Bắc 
Bình về mục đích sử dụng khu đất chợ 
Lầu cũ cho mục đích thương mại và xây 
dựng công trình phúc lợi. Theo lộ trình giai 
đoạn 2025-2030, thị trấn Chợ Lầu phấn 
đấu thành đô thị loại 4, thì khu đất này, 
được sử dụng để xây dựng Nhà truyền 
thống của huyện gắn với việc kinh doanh 
các mặt hàng văn hóa phẩm, phục vụ cho 
việc trưng bày và giáo dục truyền thống, 
đồng thời là nơi  sinh hoạt, tổ chức các 
cuộc thi cấp huyện. 

Bắc Bình là huyện có truyền thống 
cách mạng, có nhiều di tích lịch sử – văn 
hóa gắn với nhiều địa danh nổi tiếng trong 
hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. 

Tuy nhiên, khu đất này nằm bên tuyến 
Quốc lộ 1A, lượng xe lưu thông hằng 
ngày khá cao, trong khi công trình phúc lợi 
chủ yếu tạo điểm sinh hoạt văn hóa cho 
cả người già và trẻ em (hai đối tượng dễ 
gặp khó khăn, nguy hiểm khi tham gia 
giao thông), nên sẽ hạn chế việc thu hút 
hai đối tượng đến tham gia sinh hoạt. Bên 
cạnh đó, huyện vừa hoàn thành Trung 
tâm Văn hóa – Thể thao, với diện tích 
tương đối lớn, nhưng chưa khai thác hết 
công suất. Ngoài ra, để thu hút Nhân dân 
đến tham quan, sinh hoạt cần phải đầu tư 
về cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu vui 
chơi, giải trí ngày càng cao. Bên cạnh đó, 
Bắc Bình là huyện nghèo, thu nhập của 
người dân thấp; việc huy động nguồn vốn 
xã hội hóa và nguồn vốn từ ngân sách 
huyện để xây dựng sẽ gặp nhiều khó 
khăn, mất nhiều thời gian mới có thể thực 
hiện được. 

Tại hội nghị, trên 85% ý kiến thống 
nhất với phương án sử dụng khu đất vào 
mục đích thương mại. Ngoài những ưu 
điểm: Phù hợp với quy hoạch sử dụng 
đất, tạo nguồn thu ngân sách cho địa 

T 
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phương, góp phần giải quyết việc làm cho 
lao động địa phương, tôn tạo bộ mặt đô 
thị và thúc đẩy phát triển kinh tế, thì đây 
chính là “khu đất vàng” rất thuận tiện để 
kinh doanh. Đa phần đại biểu đề xuất nên 
xây khu trung tâm thương mại kết hợp với 
trồng cây. 

Hiện số lượng các công ty, các 
doanh nghiệp, các tổ chức trên địa bàn 
huyện ngày càng tăng, việc phải có văn 
phòng đại diện là cần thiết, trong khi đó ít 
có địa điểm phù hợp; nếu có cũng phải 

đầu tư nâng cấp, sửa chữa hoặc xây mới. 
Do vậy, việc xây dựng văn phòng đại diện 
sẽ góp phần giúp các tổ chức, đơn vị, 
doanh nghiệp ổn định hoạt động và sản 
xuất, kinh doanh, đồng thời tạo điều kiện 
để thu hút các nhà đầu tư. Qua đó, tạo 
nguồn thu ngân sách cho địa phương, tạo 
cho thị trấn có bộ mặt khang trang, xứng 
tầm với trung tâm huyện lị. 

Nguyễn Thị Hạnh / 
Người cao tuổi.- 2017.- Số 105  

(ngày 4 tháng 7).- Tr. 12 

__________________________________ 

YẾU TỐ NGƯỜI DÂN 

ọa đàm - đối thoại trực tuyến giữa 
đại diện Tổng cục Biển và hải đảo 
với các nhà quản lý, luật sư, nhà 

báo, do Trung tâm Truyền thông giáo dục 
cộng đồng thuộc Liên hiệp các hội Khoa 
học kỹ thuật Việt Nam tổ chức chiều 15/7, 
tại Nha Trang đã thu hút sự chú ý của dư 
luận. Vấn đề cấp phép nhận chìm gần 1 
triệu mét khối “vật chất” xuống vùng biển 
huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) lại 
được xới lên.  

Trong tọa đàm - đối thoại trực tuyến 
này, đại diện Tổng cục Biển và hải đảo 
khẳng định, số “vật chất” được cho phép 
nhấn chìm khác với bùn thải. Khẳng định 
này nhất quán với quyết định trước đó của 
Bộ Tài nguyên-Môi trường (Giấy phép số 
1517/GP-BTNMT, ngày 23/6/2107, chấp 
thuận cho Công ty TNHH điện lực Vĩnh 
Tân 1 nhận chìm 918.533 m3 bùn, cát, vỏ 
sò, sạn sỏi ra vùng biển thuộc xã Vĩnh 
Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận). 
Đại diện Tổng cục Biển và hải đảo cũng 
cho biết, trong quá trình nhận chìm “vật 
chất” nếu có sự cố thì sẽ dừng ngay. 

Tuy nhiên, những ý kiến và quyết 
định kể trên vẫn không giúp dư luận an 
tâm. Theo Luật sư Nguyễn Toàn Thiện- 
Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận 
thì đáng tiếc là Dự án “nhận chìm vật 
chất” đã  không tham vấn ý kiến của các 
hộ nuôi tôm, hải sản trong vùng cũng như 
các hộ dân có quyền lợi, trách nhiệm liên 

quan theo quy định pháp luật. Còn ông 
Phạm Văn Chi- nguyên Chủ tịch UBND 
tỉnh, Chủ tịch Hội Trí thức tỉnh Khánh Hòa 
thì cho rằng nên tạm dừng việc nhận chìm 
chất thải xuống vùng biển này. 

Trước đó, ngày 13/7, thông tin với 
HĐND tỉnh Bình Thuận, ông Phạm Ngọc 
Sơn- Phó Tổng cục trưởng (phụ trách) 
Tổng cục Biển và hải đảo Bộ TNMT khẳng 
định luật pháp hiện nay (Luật Biển và hải 
đảo) cho phép nhận chìm bùn cát sau nạo 
vét ra biển. Các vật chất nhận chìm không 
độc hại và nằm trong danh mục các chất 
được luật cho phép nhận chìm. Tuy nhiên, 
ý kiến nhiều chuyên gia vẫn cho rằng 
không nên nhận chìm chất thải xuống 
biển, nhất là khi địa điểm nhận chìm lại 
cách khu bảo tồn biển Hòn Cau không xa. 
Dù gọi là bùn, “vật chất”..., hay gì chăng 
nữa, thì thực chất đây vẫn là xả thải, có 
thể hủy hoại vĩnh viễn cả một vùng biển 
giàu có và độc nhất vô nhị về nhiều mặt 
của Việt Nam. 

Trong đó, ý kiến của TS Nguyễn Tác 
An- nguyên Viện trưởng Viện Hải dương 
học Nha Trang và PGS.TS Nguyễn Chu 
Hồi (ĐHQG Hà Nội, Chủ tịch Hội Thiên 
nhiên và môi trường biển Việt Nam) là rất 
đáng chú ý khi cho rằng, hoạt động nhận 
chìm sẽ gây tác động đến môi trường như 
thế nào thì Báo cáo Đánh giá tác động 
môi trường (ĐTM) không nói, mà chỉ 

T 
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chứng minh các vật chất đó không gây ô 
nhiễm là không đúng. 

Vấn đề môi trường tiếp tục nóng khi 
mà mới đây đại diện Tổng Công ty phát 
điện 3 thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN) cho biết đang xúc tiến xin giấy phép 
đổ xuống biển xã Vĩnh Tân 2,4 triệu m3 
bùn cát thải sau nạo vét (cách Hòn Cau 
khoảng 10 km). Nếu đề nghị được chấp 
thuận thì vùng biển này sẽ phải chịu gần 
3,5 triệu mét khối chất thải. Câu chuyện 
môi trường cũng lại khiến người ta trăn 
trở thêm khi mà trong khi vấn nạn “bom 
nước” lơ lửng trên đầu tại những cánh 
rừng miền Trung-Tây Nguyên thì mới đây 
UBND Quảng Nam lại có Tờ trình gửi 
HĐND tỉnh, đề nghị bổ sung 4 dự án thủy 
điện vừa và nhỏ trên địa bàn Nam Trà My. 

Theo tờ trình, 4 dự án gồm Trà Linh 
1; Tăk Lê; Nước Lah và Trà Leng có công 
suất 78,8 MW, tổng diện tích khoảng 144 
ha. Trong đó, đất lâm nghiệp 60 ha thuộc 
đất rừng phòng hộ và rừng sản xuất. 
Cũng cần nhắc lại rằng, tại huyện Nam 
Trà My có thủy điện Sông Tranh 2, từng bị 
nứt và thời gian qua một số khu vực ở 
huyện này đã nhiều lần xảy ra động đất, 
cường độ cao nhất 3,9 độ Richter. 

Những bài học về sự cố môi trường 
không ít và hậu quả là rất lớn. Ở đây, câu 
chuyện  trở nên nghiêm trọng khi liên 
quan trực tiếp và lâu dài đến cuộc sống 
người dân. Cả chuyện xả thải ra biển hay 
là xây dựng  nhà máy thủy điện với mật 
độ quá dày đặc thì cũng đều tác động đến 
môi trường và người dân trong vùng chịu 
ảnh hưởng đầu tiên. Nếu vậy, họ phải 
được tham vấn theo quy định pháp luật, 
họ phải được hỏi ý kiến và kiến nghị của 
họ phải được lắng nghe và giải quyết. 
Đáng tiếc là trong rất nhiều trường hợp, 
do quá chú trọng đến việc tăng tốc phát 
triển nên người dân rất ít khi được hỏi ý 
kiến, kể cả khi họ có kiến nghị thì cũng 
không được lắng nghe đầy đủ. Nói tóm lại 
là “yếu tố người dân” đã bị bỏ qua. Trong 
khi từng ngày từng giờ họ phải đối diện 
với môi trường sống đã bị thay đổi, dù ít 
dù nhiều. 

Nếu được tham vấn đầy đủ, được 
giải thích rõ ràng minh bạch, thấy có lý thì 
người dân nào có cạn hẹp gì, sẽ đồng 
lòng để cho những công trình mọc lên trên 
quê hương mình. Vì đó chính là sự phát 
triển. Ai lại không mong quê hương mình 
phát triển. Một công trình tốt, một dự án 
tốt thì đương nhiên người dân sẽ được 
thụ hưởng, không ai lại không đồng ý với 
điều đó. Nhưng khi người dân băn khoăn 
thì cần phải được lắng nghe. Lỗi ở đây 
chính là không tôn trọng, lắng nghe dân, 
không giải thích rõ ràng, của cả doanh 
nghiệp lẫn chính quyền cơ sở. Họ đã bỏ 
qua “yếu tố người dân”. 

Ứng xử với môi trường cũng chính là 
ứng xử với người dân. Không đánh đổi 
môi trường lấy sự phát triển kinh tế thì lại 
càng phải chú ý đến cuộc sống của người 
dân hơn. Với cả triệu mét khối chất thải 
nhấn chìm xuống biển, chưa nói đến có 
gây ô nhiễm môi trường hay không, 
nhưng việc các loài hải sản sợ hãi mà đi 
nơi khác thì “nhắm mắt cũng thấy”. Vậy, 
người dân quen việc đánh bắt, nuôi trồng 
hải sản trong vùng sống bằng cách nào? 
Hay như chuyện xây dựng thêm 4 nhà 
máy thủy điện tại một huyện, diện tích 
rừng thu hẹp, đất đai thu hẹp, người dân 
nơi đó ứng phó ra sao? Điều đó phải 
được đặt lên hàng đầu trước khi đi đến 
một quyết định, nhất là khi quyết định đó 
tác động trực tiếp và lâu dài đến môi 
trường thiên nhiên và môi trường sống, 
điều kiện sống quen thuộc của người dân. 

Cả chuyện xả thải ra biển hay là xây 
dựng  nhà máy thủy điện với mật độ quá 
dày đặc thì cũng đều tác động đến môi 
trường và người dân trong vùng chịu ảnh 
hưởng đầu tiên. Nếu vậy, họ phải được 
tham vấn theo quy định pháp luật, họ phải 
được hỏi ý kiến và kiến nghị của họ phải 
được lắng nghe và giải quyết. Đáng tiếc là 
trong rất nhiều trường hợp, do quá chú 
trọng đến việc tăng tốc phát triển nên người 
dân rất ít khi được hỏi ý kiến, kể cả khi họ 
có kiến nghị thì cũng không được lắng nghe 
đầy đủ. Nói tóm lại là “yếu tố người dân” đã 
bị bỏ qua.      

Miên Thảo / Đại đoàn kết.- 2017 
(ngày 17 tháng 7).- Tr. 1, 12 
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LO CHO HÒN CAU 

uy chưa được thực hiện, nhưng vụ 
việc 1 triệu m3 chất thải bùn, cát nạo 
vét của Công ty TNHH Điện lực Vĩnh 

Tân 1 dự kiến được nhận chìm xuống vùng 
biển không xa khu bảo tồn Hòn Cau (tỉnh 
Bình Thuận) đã gây “bão” dư luận suốt 
trong tháng 7 này và xem ra vẫn còn chưa 
thể lắng xuống ngày một ngày hai. Giống 
như sự lơ lửng của bùn cát thải vào nước 
biển sẽ làm đục nước trong nhiều ngày, 
thậm chí là nhiều tháng vậy!  

Động thái mới nhất là việc Tỉnh ủy 
Bình Thuận vừa có văn bản gửi Ban Bí thư, 
Ban Kinh tế Trung ương và Văn phòng 
Trung ương Đảng đề nghị Trung ương xem 
xét, chỉ đạo, nghiên cứu phương án sử 
dụng vật chất nạo vét để san lấp mặt bằng 
làm các công trình lấn biển thay vì nhận 
chìm số vật chất này.  

Trước đó, Bộ Tài nguyên và Môi 
trường (TNMT) đã có quyết định chấp thuận 
cho Công ty Vĩnh Tân 1 thực hiện việc nhận 
chìm. Tuy vậy, vẫn có nhiều ý kiến trái 
chiều. PGS, TS Nguyễn Tác An, Phó Chủ 
tịch Hội Khoa học Kỹ thuật biển Việt Nam, 
nguyên Viện trưởng Viện Hải Dương học 
Nha Trang cảnh báo, điều mà giới khoa học 
lo ngại không phải là độc tính về mặt hóa 
học của các loại bùn, cát mà là hoạt động 
đổ thải sẽ làm đục nước, ánh sáng không 
xuống được, làm đứt gãy chuỗi thức ăn của 
toàn bộ hệ sinh thái biển. Hoạt động đổ thải 
còn gây xáo trộn tầng đáy và ảnh hưởng 
đến sinh vật đáy – cơ sở nuôi sống nguồn 
lợi ở trong nước (những động vật đáy cỡ 
lớn)…  

Trước những tranh luận khá gay gắt, 
Bộ trưởng TNMT Trần Hồng Hà đã lên 
tiếng. Ở Nhật Bản - người đứng đầu ngành 
TNMT cung cấp thông tin - giải pháp này đã 
được thực hiện và đảm bảo an toàn. Việc 
nhận chìm ở biển trên thực tế cũng đã diễn 
ra ở nước ta. Vật chất từ hoạt động nạo vét 
để tạo đường cho tàu biển ra vào khi xây 
dựng cảng Cái Lân, gần khu vực cầu Bãi 
Cháy đã được nhận chìm ở gần đảo Long 
Châu, Hải Phòng…  

Tuy nhiên, cùng là nhận chìm vật chất, 
nhưng đặc điểm của mỗi địa điểm tiếp nhận 
lại rất khác nhau. Ở đây, khu vực tiếp nhận 
bùn cát lại nằm rất gần khu bảo tồn biển 
Hòn Cau, với đa dạng sinh học cao. Mọi sự 
bất cẩn đều có thể phải trả giá rất đắt.  

Theo TS Nguyễn Tác An, một nghiên 
cứu thực nghiệm do ĐH Rutgers (Mỹ) thực 
hiện năm 1989 cho biết thời điểm đó, người 
Mỹ đổ bùn thải xuống vùng biển ngoài khơi 
New York, giới chuyên môn ghi nhận các 
hạt nặng cần 69 giờ đến 100 ngày để chìm 
xuống đáy, các hạt nhỏ hơn có thể lơ lửng 
cần từ 100 - 10.000 ngày để chìm xuống 
đáy. Chỉ có khoảng 20% vật chất lắng trực 
tiếp xuống khu vực nhận chìm, phần còn lại 
bị phân tán ra xa, tác động trong phạm vi 
hàng trăm hải lý. Khoảng cách từ nơi dự 
định “nhấn chìm” đến Hòn Cau chỉ khoảng 
10km. 

Cẩm Hà // 
http://www.baohaiquan.vn.- 2017  

(ngày 29 tháng 7) 

__________________________________ 

NGUYÊN BÍ THƯ BÌNH THUẬN:  

BIỂN ĐÂU PHẢI LÀ AO LÀNG! 

rao đổi với Báo Người Lao Động, 
ông Đinh Trung, nguyên Bí thư Tỉnh 
ủy Bình Thuận, cho biết đã gửi đơn 

kiến nghị đến Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình 

Thuận đề nghị xem xét dừng đổ gần 1 
triệu m3 chất nạo vét xuống biển Vĩnh Tân  

Phóng viên: Ông nhìn nhận thế nào 
về việc Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-
MT) cấp phép cho Công ty TNHH Nhiệt 
điện Vĩnh Tân 1 đổ gần 1 triệu m3 chất 

T 

T 
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nạo vét xuống biển, gần Khu Bảo tồn biển 
Hòn Cau? 

 

- Ông Đinh Trung: Là một công dân 
Bình Thuận, từng giữ vị trí lãnh đạo trong 
nhiều năm, tôi nghĩ cần phải có trách 
nhiệm xung quanh vụ việc này. 

Trong đơn kiến nghị gửi các vị lãnh 
đạo Đảng, nhà nước và Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy Bình Thuận, tôi đã phân tích khá 
kỹ. Cụ thể, ngày 12-12-2016, UBND tỉnh 
Bình Thuận có báo cáo cho rằng tại Trung 
tâm Điện lực Vĩnh Tân (xã Vĩnh Tân, 
huyện Tuy Phong) có 3 dự án phải đổ các 
chất được nạo vét. Đó là bến chuyên 
dùng phục vụ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh 
Tân 1, Cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 
3, Cảng tổng hợp Vĩnh Tân. Các chất 
được nạo vét hằng năm sẽ đổ ra biển trên 
diện tích 300 ha tại 2 vị trí cách Khu Bảo 
tồn biển Hòn Cau khoảng 8 km mà UBND 
tỉnh đã thống nhất với Bộ TN-MT vào 
tháng 7-2010. Về tính khách quan và cơ 
sở khoa học của thỏa thuận này đã đầy 
đủ chưa, tôi đề nghị xem lại. 

Hơn nữa, trong khi chủ trương đổ 
các chất nạo vét ra biển còn có nhiều ý 
kiến khác nhau thì ngày 23-6-2017, Bộ 
TN-MT đồng ý cấp phép cho chủ đầu tư 
nhận chìm gần 1 triệu m3 các chất nạo vét 
ra biển gần Khu Bảo tồn biển Hòn Cau. 
Sau đó, Bộ TN-MT tuyên bố là làm có 
trách nhiệm. Tôi đề nghị Bộ TN-MT và 
lãnh đạo tỉnh Bình Thuận nên thận trọng, 
cầu thị, lắng nghe ý kiến nhiều chiều, nhất 
là những ý kiến phản biện của các nhà 
khoa học, chuyên gia. Cần tiếp thu có 
chọn lọc, đủ căn cứ khoa học và đúng 
Luật Bảo vệ môi trường cho một chủ 

trương hệ trọng, liên quan đến môi trường 
sinh thái, dân sinh về lâu dài một cách tâm 
phục, khẩu phục; không nên dùng quyền 
hành để áp đặt… 

 

Khu Bảo tồn biển Hòn Cau sẽ ra sao khi gần 1 
triệu m3 chất nạo vét đổ xuống vùng biển cách 
đó 8 km? 

Bộ TN-MT cần nghiên cứu nghiêm 
túc, thấu đáo khi nói các chất được nạo 
vét là an toàn, không có gì đáng lo. Theo 
tôi, đó là hỗn hợp các chất do sóng biển 
đưa vào cùng với nhiều loại đất đá, tạp 
chất, rác rưởi… ở ven bờ bị chôn vùi, 
trầm tích nhiều năm; bây giờ nạo vét, đào 
bới, xới tung lên làm đảo lộn các địa tầng. 
Vì thế, đem các chất được nạo vét này đổ 
xuống biển là điều không nên làm. Biển, 
đại dương không giống như ao làng, hồ 
nước công viên mà mọi thứ chìm xuống 
đều ngủ yên ở đó. Nó còn có các dòng hải 
lưu, chịu tác động của bão tố, triều cường, 
nhất là biến đổi khí hậu hiện nay. Cho 
rằng các chất này đổ xuống biển không 
lan tỏa đi đâu thì thật khó hiểu nổi. 

Chủ trương của Đảng, nhà nước là 
phát triển kinh tế luôn gắn với bảo đảm 
môi trường, sinh thái, không đánh đổi môi 
trường để lấy tăng trưởng kinh tế là rất 
đúng đắn. Đừng vì lợi ích của riêng ngành 
điện mà triệt tiêu, xâm hại đến các ngành 
khác như nông nghiệp, du lịch… 

Nếu không đổ xuống biển thì xử lý 
các chất được nạo vét thế nào? 

- Trước hết, tôi đồng tình với ý kiến 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tại công văn ngày 11-11-2016 là 
"không đồng ý với phương án đổ vật liệu 
nạo vét ra biển; đề nghị Bộ TN-MT trong 
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quá trình thẩm định cần thay thế phương 
án nhận chìm bằng phương pháp khác", 
dù diện tích 300 ha gần Khu Bảo tồn biển 
Hòn Cau đã được quy hoạch để đổ các 
chất nạo vét. 

Có cách để sử dụng hàng triệu m3 
chất nạo vét hiệu quả hơn, lại tránh gây 
hại môi trường biển. Ví dụ, bờ biển Bình 
Thuận có nhiều khu vực bị sạt lở, tại sao 
không chọn một vùng bờ biển nào đó để 
đem số lượng chất nạo vét này lấn biển, 
"nhốt" nó lại để xây kè, bờ bao kiên cố. 
Làm như vậy, vừa có thêm diện tích đất 
sử dụng vừa an toàn hơn. Tôi đã từng 
đến Nhật Bản, biết họ lấn biển để xây 
dựng TP Chiba, xây dựng sân bay Kansai 
cũng bằng cách hút cát, đất từ biển lên 
chứ họ không đụng đến khu vực bảo tồn 
biển bao giờ.  

Hòn Cau gặp chuyện, hậu quả sẽ 
nặng nề 

Ông Đinh Trung đã từng có ý kiến 
không đồng tình việc quy hoạch, xây dựng 
Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. Theo ông, 
tỉnh Bình Thuận là tỉnh có tiềm năng điện 
gió chứ không phải nhiệt điện vì cảng 
không sâu, đường vận chuyển than đá từ 
phía Bắc vào rất xa. Tuy Phong là vùng 
biển sạch, khu vực trọng điểm nuôi tôm 
giống, cá lồng bè, ruộng muối, du lịch của 
tỉnh nên nếu xảy ra sự cố môi trường biển 
sẽ rất nguy hại, ảnh hưởng đời sống hàng 
chục ngàn ngư dân. Ngoài ra, Khu Bảo tồn 
biển Hòn Cau rất quan trọng trong việc bảo 
đảm môi trường sinh thái biển. Hòn Cau có 
chuyện thì hậu quả rất nặng nề. 

Lê Trường // http://nld.com.vn.- 2017 
(ngày 18 tháng 7) 

__________________________________ 

LÀM RÕ NGUYÊN NHÂN ĐẤT NGẬP ÚNG VÀ 
NHIỄM MẶN Ở VĨNH TÂN 

ừ đầu năm đến nay, nhiều diện tích 
cây trồng của các hộ dân, nhất là cây 
trôm trên địa bàn thôn Vĩnh Phúc, xã 
Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình 

Thuận bị chết hàng loạt do đất bị ngập úng, 
nguồn nước và đất bị nhiễm mặn. Tuy 
nhiên, vẫn chưa thể xác định được nguyên 
nhân dẫn đến nước và đất bị nhiễm mặn.  

 

Cây trôm của gia đình ông Trương Tấn Ðức, ở 
thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân (Tuy Phong, Bình 
Thuận) ra mủ rất ít hoặc không có, do cây bị úng 
nước và đất nhiễm mặn. 

Ðất ngập úng và nhiễm mặn bất 
thường  

Gia đình chị Nguyễn Thị Ngân ở thôn 
Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong 
có diện tích 2,5 ha trồng các loại cây. Trước 
đây, tùy theo từng mùa, gia đình chị trồng 
các loại cây phù hợp, nhưng chủ yếu là các 
loại cây ngắn ngày như: dưa, ớt, hành… Từ 
hơn hai năm nay, khu vực đất sản xuất của 
gia đình chị thường xuyên bị ngập nước 
không rõ nguyên nhân làm cây bị úng chết. 
Gia đình chị đã đầu tư hơn 100 triệu đồng 
chuyển sang trồng 1,5 ha cây trôm để lấy 
mủ (đây là loại cây lâu năm thích nghi với 
vùng đất Tuy Phong) với hy vọng cây sẽ 
đem lại thu nhập cao và ổn định. Tuy nhiên, 
chỉ sau hơn một năm, cây trôm có hiện 
tượng chết dần. 

Ngay cạnh khu đất sản xuất của gia 
đình chị Nguyễn Thị Ngân là hơn 2 ha cây 
trôm đang thời kỳ thu hoạch của gia đình 
ông Trương Tấn Ðức. Ông Ðức cho biết, 
gia đình đã trồng cây trôm từ 9 đến 10 năm 
nay, hiện đang mùa thu hoạch, thu nhập 
bình quân có thể đạt từ 8 đến 10 triệu 
đồng/tháng. Thế nhưng, từ khi bãi xỉ của 
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đi vào hoạt 

T 
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động, không hiểu sao khu vực này lại bị 
ngập úng, làm cho cây trôm không ra mủ 
hoặc có ra thì rất ít, thu nhập của gia đình vì 
thế mà giảm hẳn. 

Trước thực trạng nói trên, UBND tỉnh 
Bình Thuận đã chỉ đạo các sở Tài nguyên 
và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn cùng các cơ quan chức năng 
khảo sát, xác định nguyên nhân. Kết quả 
cho thấy phần lớn cây trôm trồng trên diện 
tích 3,25 ha của năm hộ dân tại khu vực 
Chùa Linh Sơn, xã Vĩnh Tân đều có hiện 
tượng trụi lá, khô cành. Một số cây tuy vẫn 
ra một ít lá non, nhưng bộ rễ đã bị hư, thối 
do úng nước lâu ngày. Qua phân tích các 
mẫu đất, mẫu nước tại đây cho thấy, hàm 
lượng Clorua trong nước ngầm vượt từ 1,2 
đến 1,8 lần mức độ cho phép; hàm lượng 
tổng số muối hòa tan trong đất tại khu vực 
gần bãi thải xỉ cho thấy đất mặn và rất mặn. 
Bước đầu xác định cây chết có thể do nhiều 
nguyên nhân như: đất bị ngập úng, nguồn 
nước và đất bị nhiễm mặn. Tuy nhiên, vấn 
đề quan trọng là vì sao nước giếng, đất của 
các hộ dân bị nhiễm mặn thì vẫn chưa rõ. 

Theo báo cáo giải trình về thông tin 
nhiễm mặn tại khu vực chung quanh bãi xỉ 
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 ngày 4-5-
2017 của Tổng công ty Phát điện 3, nền của 
bãi xỉ được thiết kế gồm ba lớp: lớp dưới 
cùng là lớp đất bảo vệ được đầm chặt, có 
độ dày từ 0,6 m đến 1 m; lớp giữa là màng 
chống thấm và lớp trên cùng là đất đệm, 
được đầm chặt dày 0,3 m. Với thiết kế này 
bảo đảm không thấm nước bên trong bãi xỉ 
ra môi trường. Nguồn nước được sử dụng 
để trộn ẩm tại si-lô tro và tưới giữ ẩm bãi xỉ 
là nước xả lọc thẩm thấu RO của hệ thống 
khử khoáng (là nước ngọt) và nguồn nước 
ngọt từ hồ Ðá Bạc do Công ty TNHH Khai 
thác công trình thủy lợi Bình Thuận cấp. 
Không dùng nước nhiễm mặn để tưới giữ 
ẩm bãi xỉ. 

Cần làm rõ nguyên nhân để có giải 
pháp khắc phục 

Do kết quả khảo sát bước đầu của các 
ngành chức năng tỉnh Bình Thuận và báo 
cáo của Tổng công ty Phát điện 3 vẫn chưa 
làm rõ được căn nguyên đất ngập úng và 
nhiễm mặn tại khu vực gần bãi xỉ Nhà máy 
Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, ngày 15-5-2017 

UBND tỉnh Bình Thuận đã chọn Viện Môi 
trường và Tài nguyên (Ðại học Quốc gia 
thành phố Hồ Chí Minh) là đơn vị độc lập để 
xác định nguyên nhân cây chết, nước giếng 
bị nhiễm mặn, đất bị ngập úng, nhiễm mặn 
và phạm vi ảnh hưởng, mức độ thiệt hại tại 
khu vực này. 

Báo cáo của Viện Môi trường và Tài 
nguyên cho biết, nguyên nhân nước thải 
sau hệ thống xử lý tập trung thường có độ 
mặn cao do nhà máy sử dụng một lượng 
khá lớn các hóa chất NaOH và HCl trong 
quá trình xử lý nước và nước thải, phản 
ứng tự trung hòa lẫn nhau tạo ra muối NaCl. 
Mặt khác, hệ thống xử lý nước thải tập 
trung có tiếp nhận các dòng nước thải từ 
quá trình rửa ngược thiết bị RO; từ quá 
trình hoàn nguyên hệ thống xử lý nước khử 
khoáng, thiết bị RO, hệ thống Polishing. Các 
loại nước thải này thường có độ mặn cao, 
trong khi công nghệ được áp dụng cho hệ 
thống xử lý nước thải tập trung không có 
công đoạn xử lý độ mặn, vì thế nước sau 
xử lý thường có độ mặn cao. Việc Công ty 
Nhiệt điện Vĩnh Tân, đơn vị quản lý và vận 
hành Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, sử 
dụng một phần nước thải sau xử lý từ hệ 
thống tập trung để tưới giữ ẩm cho bãi xỉ 
trong một thời gian dài sẽ làm tăng độ mặn 
trong khu vực bãi xỉ. 

Hiện Viện Môi trường và Tài nguyên 
đang khẩn trương phân tích các mẫu nước, 
đất đã lấy cho nên vẫn chưa có kết luận 
cuối cùng. 

Kỳ họp thứ tư HÐND tỉnh Bình Thuận 
khóa 10 đã thông qua Nghị quyết về thực 
hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ 
môi trường tại Trung tâm Ðiện lực Vĩnh Tân 
và Bến cảng tổng hợp Vĩnh Tân, trong đó 
nêu rõ cần phải sớm có kết luận về nguyên 
nhân cây chết, nước giếng bị nhiễm mặn, 
đất bị ngập úng, nhiễm mặn ở khu vực 
chung quanh bãi xỉ Nhà máy Nhiệt điện 
Vĩnh Tân 2. Trước mắt, chỉ đạo việc tham 
mưu, đề xuất hỗ trợ người dân có cây bị 
chết do ảnh hưởng đất bị ngập úng, đất và 
nước bị nhiễm mặn ở khu vực bãi xỉ của 
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 ổn định 
cuộc sống. 

Thanh Hồng / Nhân dân.- 2017.- Số 22573 
(ngày 25 tháng 7).- Tr. 8 
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HIỆP HỘI TÔM BÌNH THUẬN LÊN TIẾNG VỤ NHẬN 
CHÌM GẦN 1 TRIỆU M³ BÙN, CÁT RA BIỂN 

o ngại việc nhận chìm bùn, cát ở 
biển sẽ có tác động lớn đến nghề 
nuôi tôm giống, Hiệp hội Tôm 

Bình Thuận đã kiến nghị 3 vấn đề khi 
dự án nhận chìm được triển khai.  

 

Nhiều khu nuôi trồng, bảo tồn biển ở Bình 
Thuận có thể sẽ bị tác động nếu việc nhận 
chìm gần 1 triệu m³ chất thải được tiến 
hành 

Ngày 7-7, Đoàn công tác của Bộ 
TN-MT do Thứ trưởng Nguyễn Linh 
Ngọc dẫn đầu đã có buổi làm việc với 
UBND tỉnh Bình Thuận để công bố 
thông tin chính thức về việc cấp giấy 
phép cho Công ty TNHH Điện lực Vĩnh 
Tân 1 (xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, 
tỉnh Bình Thuận) được nhận chìm gần 
1 triệu m3 bùn, cát ra biển. 

Theo đó, đại diện Bộ TN-MT cho 
biết, sau khi nhận Hồ sơ đề nghị cấp 
Giấy phép nhận chìm gần 1 triệu m³ 
bùn, cát ra biển của Công ty Điện lực 
Vĩnh Tân 1, đơn vị đã thành lập Hội 
đồng thẩm định hồ sơ cấp phép với sự 
tham gia của 22 thành viên là các 
chuyên gia trong lĩnh vực bảo vệ môi 
trường, Hải dương học, đại diện UBND 
tỉnh Bình Thuận và các đơn vị liên 
quan.  

Ngày 23-6, Bộ TN-MT đã cấp giấy 
phép cho Công ty Điện lực Vĩnh Tân 1 
được nhận chìm ra biển gần 1 triệu 
m³ vật liệu nạo vét thu được từ việc thi 

công vũng quay tàu, khu nước trước 
bến chuyên dùng phục vụ của nhà 
máy. Vật, chất được phép nhận chìm 
thuộc danh mục được nhận chìm ở 
biển gồm: 20% là bùn, 80% là cát, sỏi, 
vỏ sò… Khu vực nhận chìm có diện 
tích 30ha, cách Khu bảo tồn biển Hòn 
Cau 8km. Phương tiện nhận chìm là 
các xà lan phễu chuyên dùng, nhận 
chìm theo hình thức mở đáy xà lan và 
sử dụng lưới chắn bùn nhằm giảm 
thiểu phát tán vật, chất nhận chìm. 
Việc nhận chìm cho phép tiến hành 
từng bước, dưới sự  kiểm tra, giám sát 
chặt chẽ môi trường biển của các đơn 
vị liên quan. 

Cùng ngày, tại xã Vĩnh Tân 
(huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận), 
Hiệp hội Tôm Bình Thuận đã tổ chức 
cuộc họp để lấy ý kiến của hội viên khi 
việc nhận chìm vật, chất của Công ty 
TNHH Điện lực Vĩnh Tân được triển 
khai. Tại cuộc họp, ông Nguyễn Hoàng 
Anh, Chủ tịch Hiệp hội Tôm Bình 
Thuận cho biết, vùng biển Vĩnh Tân 
hiện là nơi nuôi tôm giống tốt nhất tỉnh 
Bình Thuận, hàng năm cung cấp cho 
thị trường cả nước khoảng 25% sản 
lượng. Lo ngại việc nhận chìm bùn, cát 
ở biển sẽ có tác động lớn đến nghề 
nuôi tôm giống, Hiệp hội Tôm Bình 
Thuận đã kiến nghị 3 vấn đề khi dự án 
nhận chìm được triển khai gồm: Trước 
khi thực hiện phải có quan trắc môi 
trường; khi triển khai kế hoạch giám 
sát phải có chương trình bồi thường, 
thống nhất các tiêu chí bồi thường; sau 
khi xảy ra sự cố chủ đầu tư phải cam 
kết là người trực tiếp bồi thường. 

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

(ngày 8 tháng 7) 

L 
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GÓP Ý KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT 
ĐỘNG NHẬN CHÌM 1 TRIỆU M³ BÙN THẢI 

ở TN-MT tỉnh Bình Thuận cho biết 
đã có thông báo đến Bộ TN-MT, 
Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, 

Tổng cục Môi trường, Viện Hải dương 
học, các sở, ban, ngành... góp ý kế hoạch. 

 

Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân tỉnh Bình Thuận. 

Theo dự thảo Kế hoạch kiểm tra, 
giám sát hoạt động nhận chìm 1 triệu m³ 
bùn do Sở TNMT tỉnh Bình Thuận soạn 
thảo, việc kiểm tra, giám sát nhằm chủ 
động, giảm thiểu tác động tiêu cực đến 
môi trường biển, hạn chế thấp nhất khả 
năng xảy ra các vấn đề và sự cố môi 
trường.  

Ngày 5-7, Sở TN-MT tỉnh Bình 
Thuận cho biết, đơn vị đã có thông báo 
đến Bộ TN-MT, Tổng cục Biển và Hải đảo 
Việt Nam, Tổng cục Môi trường, Viện Hải 
dương học, các sở, ban, ngành, địa 
phương và các hội có liên quan góp ý Kế 
hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động nhận 
chìm gần 1 triệu m³ bùn ở biển của Công 
ty Điện lực Vĩnh Tân 1 (xã Vĩnh Tân, 
huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận). 

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc triển khai 
thực hiện giấy phép nhận chìm bùn ở biển 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở TN-
MT tỉnh Bình Thuận đã dự thảo Kế hoạch 
kiểm tra, giám sát hoạt động này. 

Theo dự thảo, việc kiểm tra, giám sát 
nhằm chủ động, giảm thiểu tác động tiêu 
cực đến môi trường biển, hạn chế thấp 
nhất khả năng xảy ra các các vấn đề và 
sự cố môi trường. Đồng thời, qua đó kịp 

thời cung cấp thông tin liên quan và phối 
hợp xử lý các vấn đề phát sinh. 

Đối tượng kiểm tra, giám sát là Công 
ty Điện lực Vĩnh Tân 1. Thời gian kiểm tra, 
giám sát bắt đầu từ đầu tháng 7-2017 và 
kết thúc vào ngày 1-7-2018.  

Trong đó, từ ngày 1-7-2017 đến 
ngày 31-10-2017, kiểm tra, giám sát các 
điều kiện cần thiết trước khi cho phép 
Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 tiến 
hành hoạt động nhận chìm ở biển. 

 

Dư luận xã hội, các nhà khoa học cho rằng, 
nếu việc nhận chìm bùn thải xuống biển được 
tiến hành, Khu bảo tồn biển Hòn Cau sẽ bị ảnh 
hưởng. Ảnh: Nguyễn Tiến 

Cũng theo dự thảo, trong thời gian 
Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 tiến 
hành hoạt động nhận chìm bùn ở biển, 
các ngày trong tuần các thành viên Tổ 
công tác có trách nhiệm theo dõi việc thực 
hiện, nắm thông tin và đánh giá tình hình 
thực hiện của các dự án. Định kỳ 2 
tuần/lần tổ chức 1 đợt giám sát thực tế tại 
dự án, thời gian thực hiện do Tổ trưởng 
Tổ công tác quyết định. Hàng tháng tiến 
hành lấy mẫu, phân tích chất lượng nước 
biển và báo cáo kết quả các vị trí giám sát 
hoạt động nhận chìm ở biển và xung 
quanh của Công ty TNHH Điện lực Vĩnh 
Tân 1.  

Từ ngày 1-11-2017 đến ngày 1-7-
2018, thực hiện theo dõi, giám sát chất 

S 
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lượng nước biển, hệ sinh thái khu vực 
biển nhận chìm và xung quanh. 

Dự thảo cũng đưa ra nhiệm vụ 
chung của các các sở, ban, ngành, địa 
phương như: Cử cán bộ tham gia Tổ công 
tác theo dõi việc thực hiện nhận chìm ở 
biển và thường xuyên nắm tình hình để 
xử lý kịp thời; chỉ đạo các đơn vị trực 
thuộc kiểm soát, hướng dẫn, tổ chức 
thông tin, thông báo, tuyên truyền tình 
hình liên quan đến hoạt động nhận chìm ở 
biển, đảm bảo bảo vệ môi trường biển, an 
toàn giao thông đường thủy nội địa, an 
toàn hàng hải, giữ vững an ninh, ổn định 
trật tự an toàn xã hội tại địa phương.  

Đồng thời phối hợp với Bộ, ngành 
chủ quản thực hiện kiểm tra, giám sát 
hoạt động nhận chìm trong phạm vi chức 
năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp 
luật, kịp thời xử lý theo thẩm quyền khi 
phát hiện Công ty TNHH Điện lực Vĩnh 
Tân 1 có các hành vi vi phạm, không tuân 
thủ đúng quy định tại Giấy phép, hoạt 
động nhận chìm có nguy cơ gây tác động, 
ảnh hưởng, làm ô nhiễm môi trường, hệ 
sinh thái, đa dạng sinh học. 

Bên cạnh đó, kịp thời thông tin, báo 
cáo, đề xuất các vấn đề liên quan đến 
hoạt động nhận chìm ở biển của Công ty 
TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 đến Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân 
tỉnh Bình Thuận để xem xét, xử lý;… 

Riêng Ban quản lý Khu bảo tồn biển 
Hòn Cau (xã Vĩnh Tân, huyện Tuy 
Phong), phải theo dõi diễn biến môi 
trường, hệ sinh thái của khu bảo tồn, nếu 
có bất kỳ sự thay đổi nào thì phải báo cáo 
ngay.  

Đồng thời, đơn vị này phải tổng hợp 
số liệu, dữ liệu về hệ sinh thái Khu bảo 
tồn biển Hòn Cau trước khi Công ty TNHH 
Điện lực Vĩnh Tân 1 thực hiện nhận chìm 
ở biển để làm cơ sở thực hiện đến bù 
thiệt hại nếu sự cố xảy ra. 

Như đã thông tin, ngày 23-6, Bộ TN-
MT cấp giấy phép cho Công ty TNHH 
Điện lực Vĩnh Tân 1 nhận chìm gần 1 triệu 
m³ vật, chất thải xuống biển. Sự việc này 
khiến dư luận xã hội và các nhà khoa học 
tỏ ra lo lắng vì cho rằng, việc làm này sẽ 
gây ra những tác động nhất định đến môi 
trường, kinh tế, xã hội tại khu vực, nhất là 
ảnh hưởng đến Khu bảo tồn biển Hòn 
Cau, khu nuôi trồng thủy sản và đời sống, 
sản xuất của nhân dân gần khu vực nhận 
chìm. 

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

(ngày 5 tháng 7) 

__________________________________ 

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI LÊN TIẾNG VỤ NHẬN CHÌM 

1 TRIỆU M3 BÙN THẢI XUỐNG BIỂN BÌNH THUẬN 

ộ TN&MT mới đây cấp phép 
nhận chìm 1 triệu m3 bùn, cát 
xuống vùng biển xã Vĩnh Tân, 

huyện Tuy Phong, Bình Thuận. Nhiều 
đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cho rằng, 
ngành tài nguyên môi trường cần đối 
thoại trực tiếp với người dân, tham gia 
đối chất trực tiếp với các chuyên gia, 
nhà nghiên cứu về môi trường. Báo 
Tiền Phong ghi nhận ý kiến của một số 
ĐBQH về sự việc này.  

ĐBQH Lê Thanh Vân (Cà 
Mau): Quốc hội cần sớm giám sát 

Việc Bộ TN&MT cấp phép nhận 
chìm 1 triệu m3 bùn xuống biển gây dư 
luận nhiều chiều trong thời gian qua. 
Cá nhân tôi cho rằng, vấn đề này cần 
phải xem xét kỹ lưỡng, thận trọng vì 
trước đó chúng ta đã từng có những 
sự cố môi trường nghiêm trọng như vụ 
Fomorsa. Trước tiên, vùng biển để 
nhận chìm vật chất này hiện có hàng 
trăm loài san hô quý, thủy sinh, động 

B 
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vật đang sinh sống cần được bảo tồn 
bảo vệ, như rùa, đồi mồi… Thông báo 
của Bộ TN&MT có nói, đã lấy ý kiến 
các Bộ Quốc phòng, NN&PTNT, 
nhưng đây không có sự tham gia của 
Bộ KH&CN.  

 

Dư luận đang quan tâm việc Cty TNHH 
Điện lực Vĩnh Tân 1 được cấp phép nhận 
chìm 1 triệu m3 bùn, cát xuống biển. Ảnh: 
PV.  

Giấy phép mà Bộ TN&MT cấp có 
quy định, nếu để xảy ra sự cố môi 
trường, tràn dầu, cháy nổ thì đơn vị 
được cấp phép phải có trách nhiệm bồi 
thường mọi thiệt hại. Tôi cho điều này 
chưa chặt chẽ, bởi vì chữ “nếu” mà 
thành hiện thực, sự cố môi trường đã 
xảy ra thì ai là người khắc phục? Dù 
đơn vị được cấp phép có chịu trách 
nhiệm thì nó cũng đã xảy ra rồi. Vấn 
đề đặt ra là giải pháp phải đảm bảo an 
toàn ngay từ khi cấp phép. Tức là việc 
đánh giá tác động môi trường phải 
khẳng định được an toàn tuyệt đối. 

Vấn đề khác cũng cần phải đặt ra 
là sự giám sát của các cơ quan Quốc 
hội như thế nào? Hoạt động xả thải 
các vật liệu sau khi đã kiểm định vào 
môi trường thuộc thẩm quyền của 
Chính phủ, cụ thể là của Bộ TN&MT. 
Thế nhưng đối với những vấn đề xã 
hội đặc biệt quan tâm thì Quốc hội nên 
giám sát, cụ thể là Ủy ban KHCN&MT 
của Quốc hội phải vào cuộc về vụ việc 
này.  

Nhân dân và báo chí nếu có giám 
sát cũng chỉ giám sát bằng mắt 
thường. Vấn đề đặt ra là liệu các chất 
đó có chịu các tác động của chất 
phóng xạ hay không, có an toàn hay 
không, thì cần phải được xét nghiệm. 
Bởi vì ngay trong văn bản của Bộ 
TN&MT cũng đề cập, việc xả thải trên 
đất liền không đủ diện tích, bị nhiễm 
mặn…vậy thì xả xuống biển cả triệu m3 
như vậy có gây nguy hại không? Tất 
cả cần phải có dẫn chứng, khẳng định 
bằng được sự an toàn thì dư luận và 
người dân mới thực sự an tâm. 

Bên cạnh đó, sau khi cấp phép, 
nhà máy đã tiến hành việc nhấn chìm 
vật chất xuống biển. Tuy nhiên đến 
nay chưa thấy việc phản hồi nào từ 
những người có trách nhiệm về việc có 
phát tán chất độc không, cũng như 
chất phóng xạ liên quan đến việc nhận 
chìm 1 triệu m3 bùn này ra sao? 

ĐBQH Phạm Thị Minh 
Hiền (Phú Yên): Khi nào biển hết bất 
an? 

Sự việc Bộ TN&MT cấp phép đổ 1 
triệu m3 bùn xuống biển không chỉ gây 
lo lắng đối với cử tri ở Bình Thuận mà 
còn gây lo lắng cho bất cứ người dân 
nào ở vùng biển miền Trung. Vừa rồi, 
tại buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp, cũng 
có cử tri là cán bộ hưu trí ở Phú Yên 
đã lên tiếng, bức xúc về vấn đề này.  

Dù không muốn nhắc lại, nhưng 
rõ ràng những sự cố về môi trường và 
cách thức quản lý của cơ quan nhà 
nước trong lĩnh vực này thời gian vừa 
qua cho thấy, công tác bảo vệ chỉ 
nghiêng về việc bảo vệ hồ sơ, quy 
trình thủ tục, bảo vệ cách làm hơn là 
bảo vệ tài nguyên môi trường, chủ thể 
cần được bảo vệ. Đó cũng là điều mà 
người dân đã từng chứng kiến ở sự cố 
môi trường do Formosa gây ra trước 
đây. Việc cấp phép luôn được chứng 
minh đầy đủ căn cứ khoa học, thủ tục 
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chặt chẽ, quy trình đảm bảo nhưng rồi 
sự cố vẫn xảy ra, hậu quả rất nghiêm 
trọng và người dân phải gánh chịu, các 
tỉnh lân cận bị ảnh hưởng không kém.  

Cách trao đổi qua báo chí của 
những người có trách nhiệm, của đơn 
vị, bộ phận liên quan và cả sự lên tiếng 
của dư luận xã hội tạo ra những cuộc 
nói qua nói lại thiếu trọng tâm, khẳng 
định trách nhiệm, cam kết càng khiến 
cho người dân vùng biển miền Trung, 
độc giả quan tâm vụ việc cảm thấy rối 
bời. Thế nên người dân có quyền bức 
xúc, nghi ngờ, đặt câu hỏi: Cho đến khi 
nào biển miền Trung mới sóng yên 
biển lặng? Đến khi nào người dân mới 
hết lo lắng, biển mới hết bất an?  

Theo dõi thông tin những ngày 
qua trên báo đài, tôi nghĩ ngành tài 
nguyên môi trường cần có các buổi đối 
thoại trực tiếp với người dân, cao hơn 
cần có sự tham gia đối chất trực tiếp 
giữa các chuyên gia, các nhà nghiên 
cứu về môi trường với những luận cứ 
chặt chẽ khoa học, rõ ràng câu từ ngữ 
nghĩa, để người dân theo dõi chứng 
kiến trực tiếp thấy dễ hiểu.  

Tôi nghĩ, nếu không làm sai thì 
không ngại gì cả, cần thiết thì công 
khai minh bạch hồ sơ cấp phép, cứ 
giải thích tường tận vấn đề để người 
dân hiểu, bớt lo lắng và nếu cần thì 
mời sự tham gia giám sát của người 
dân. Đó cũng là cách để củng cố niềm 
tin của người dân sau nhiều sự cố liên 
quan đến môi trường trong thời gian 
vừa qua.  

Sau khi thẩm định hồ sơ, lấy ý 
kiến nhiều bộ ngành liên quan và 
UBND tỉnh Bình Thuận, Bộ TN&MT 
cấp phép cho Công ty TNHH điện lực 
Vĩnh Tân 1 nhận chìm hơn 918.500 
m3 bùn, cát, vỏ sò, sạn sỏi ra vùng 
biển thuộc xã Vĩnh Tân, huyện Tuy 
Phong, thời gian thực hiện từ tháng 6 
đến tháng 10. Khu vực biển sử dụng 
để nhận chìm có diện tích 30 ha, cách 
Hòn Cau 8 km và nơi nhận chìm độ 
sâu lớn nhất là âm 36 m. Giấy phép 
ghi rõ, khi phát hiện việc vận chuyển 
vật, chất nhận chìm không đúng vị trí 
hoặc các kết quả thông số quan trắc 
vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
chất lượng biển thì Công ty TNHH điện 
lực Vĩnh Tân 1 phải dừng ngay hoạt 
động cho đến khi có giải pháp, được 
Bộ TN&MT chấp nhận. 

Liên quan vụ việc nhận chìm 1 
triệu m3 vật chất xuống vùng biển Bình 
Thuận, PV đã liên lạc với nhiều cán bộ 
có trách nhiệm trong Ủy ban 
KHCN&MT của Quốc hội để ghi nhận ý 
kiến. Tuy nhiên, tất cả các vị này đều 
từ chối trả lời, với nhiều lý do khác 
nhau, như đang bận đi công tác, không 
phải lĩnh vực theo dõi, thậm chí có đại 
biểu còn yêu cầu PV không được lấy 
những ý kiến họ đã phát biểu trước đó 
để “gán” vào vụ việc này. 

Luân Dũng // 
http://www.tienphong.vn.- 2017  

(ngày 17 tháng 7) 

__________________________________ 

CÔNG BỐ KẾT QUẢ KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG KHU VỰC 
NHẬN CHÌM CHẤT NẠO VÉT TẠI BIỂN BÌNH THUẬN  

hiều qua (28/7), Tổng cục Môi 
trường (Bộ Tài nguyên và Môi 
trường) đã công bố kết quả 

khảo sát hiện trạng khu vực dự kiến 

nhận chìm chất nạo vét của Nhà máy 
Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 tại vùng biển xã 
Vĩnh Tân (Bình Thuận). Kết quả khảo 
sát này do Viện Hải Dương học (Viện 

C 
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Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt 
Nam) thực hiện từ ngày 18-21/7. 

Kết quả khảo sát cho thấy, địa 
hình đáy khu vực dự kiến nhận chìm 
(30ha) khá bằng phẳng với độ sâu -
35m đến -36.8m. 

Mẫu trầm tích thu bằng cuốc lấy 
mẫu “petite ponar” của Mỹ tại 9 điểm 
Các mẫu thu được mô tả tại chỗ về 
các đặc điểm như màu sắc, mùi, kiểu 
trầm tích, thành phần vật liệu và độ 
sâu thu mẫu, sau đó được mang về 
phòng thí nghiệm để xử lý và phân tích 
các chỉ tiêu cơ học trầm tích. 

 

Vị trí khảo sát 

 

Ảnh trầm tích đáy được đoàn khảo sát ghi 
lại. 

Kết quả phân cho thấy thành 
phần vật liệu trầm tích đáy biển chủ 
yếu là cát mịn, màu xám đen, rất ít vỏ 
vụn xác sinh vật, độ chọn lọc tốt. 

Về sinh cảnh đáy, hai chuyên gia 
với sự hỗ trợ của thiết bị lặn SCUBA 
lặn quay phim nền đáy. Tại 5 khu vực, 
các thợ lặn bơi chậm cách đáy khoảng 
1m theo 4 cạnh hình vuông với mỗi 
cạnh khoảng 10m, vừa di chuyển vừa 

quay phim nền đáy. Tổng diện tích 
đánh giá tại mỗi trạm khoảng 80m2. 

Xử lý tư liệu cho thấy đây là sinh 
cảnh đáy mềm khá nghèo sinh vật đáy 
kích thước lớn với ghi nhận một số ít 
bụi rong, cua ký cư, ốc, huệ biển và 
không phát hiện san hô và cỏ biển. 

Về sinh vật đáy nhỏ trong trầm 
tích: Mẫu sinh vật đáy được thu bằng 
cuốc trầm tích tại 05 trạm gồm trạm 
1,2,3,4,5. Tại mỗi trạm thu 3 mẫu và 
mỗi mẫu thu một cuốc. 

Mẫu được rây qua lưới có kích 
thước mắc lưới là 0,5 x 0,5mm để thu 
tất cả các nhóm sinh vật. Sau đó cố 
định mẫu bằng formalin 5% và chuyển 
về phòng thí nghiệm để phân tích 

Kết quả phân tích sơ bộ sinh vật 
đáy nhỏ có trong mẫu trầm tích cho 
thấy có sự hiện diện của cả 4 nhóm 
động vật đáy chính gồm Giun nhiều tơ, 
Thân mềm, Giáp xác và Da Gai. Trong 
nhóm thân mềm đã ghi nhận một mẫu 
với kích thước nhỏ của loài móng tay - 
là đối tượng được khai thác làm thực 
phẩm. 

Giấy phép Bộ Tài nguyên và Môi 
trường cấp cho Công ty TNHH Điện 
lực Vĩnh Tân 1, khu vực nhận chìm 
thuộc vùng biển xã Vĩnh Tân, huyện 
Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, có diện 
tích 30 ha, cách Khu bảo tồn Hòn Cau 
8 km. 

Theo đại diện Tổng cục Môi 
trường, kết quả trên đây của Viện Hải 
dương học mới là khảo sát bước đầu, 
để đưa ra quyết định về việc có giao 
biển để thực hiện việc nhận chìm hay 
không, Bộ Tài nguyên và Môi trường 
còn phải đợi kết quả đánh giá toàn 
diện tác động môi trường do Viện Hàn 
lâm khoa học và công nghệ Việt Nam 
thực hiện độc lập. 

Trang Thu // http://baotintuc.vn.- 
2017 (ngày 29 tháng 7) 
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BÌNH THUẬN NHIỀU NĂM KHÔNG TĂNG HỌC PHÍ, 
GIÁO VIÊN VUI VẺ ĐẾN TRƯỜNG 

iêng một số trường tiểu học tổ 
chức dạy 2 buổi/ngày, số tiền thu 
thêm từ phụ huynh cũng chỉ ở mức 

40-50 ngàn đồng/tháng/học sinh.  

LTS: Thông tin Hà Nội tăng học 
phí tại các cơ sở giáo dục công lập 
khiến rất nhiều giáo viên và phụ huynh 
quan tâm. 

Cô giáo Phan Tuyết đưa ra những 
con số để khẳng định mức thu học phí 
ở các trường ở tỉnh Bình Thuận mấy 
năm vừa qua luôn ở mức ổn định. 

Theo cô Tuyết, nhiều giáo viên nơi 
đây vẫn chấp nhận một mức tiền dạy 
phụ trội tượng trưng do mức thu nhập 
của người dân nơi đây còn thấp.  

Toà soạn trân trọng gửi đến độc 
giả bài viết. 

Trước thông tin, từ năm học 2017-
2018, Hà Nội chính thức áp dụng mức 
học phí mới tại các cơ sở giáo dục công 
lập.  

Đặc biệt, mức học phí ở trường công 
lập chất lượng cao ngất ngưởng. Nhiều 
người dân tỏ ra lo lắng khi thu nhập của 
một số gia đình vẫn không tăng so với 
nhiều năm trước đây. 

 

Mức học phí tại tỉnh Bình Thuận vẫn ổn định 
trong những năm vừa qua. (Ảnh minh hoạ: Báo 
Bình Thuận) 

Nhìn lại tỉnh Bình Thuận, đã nhiều 
năm qua, học phí các trường luôn ở mức 
ổn định. Cụ thể:        

+ Mức thu học phí đối với giáo dục 
mầm non, giáo dục phổ thông công lập: 

Bậc học 

Mức thu học phí ở các cơ 
sở giáo dục theo vùng 

(đồng/học sinh/tháng) 

Thành thị 
Nông 
thôn 

Miền 
núi 

Bậc học mầm non 

   

Nhà trẻ 40.000 25.000 20.000 

Mẫu giáo 01 buổi 40.000 20.000 15.000 

Mẫu giáo bán trú 100.000 25.000 20.000 

Trung học cơ sở 40.000 20.000 10.000 

Trung học phổ thông 50.000 30.000 25.000 

+ Mức thu học phí đối với giáo dục 
thường xuyên: 

Bậc học 

Mức thu học phí ở các cơ sở giáo 
dục theo vùng và đào tạo 

(đồng/học sinh/năm học) 

Thành thị Nông thôn Miền núi 

Trung học 
phổ thông 

600.000 330.000 330.000 

Riêng một số trường tiểu học tổ 
chức dạy 2 buổi/ngày, số tiền thu thêm từ 
phụ huynh cũng chỉ ở mức 40-50 ngàn 
đồng/tháng/học sinh. Trong khi ở một số 
tỉnh thành trong cả nước, mức thu từ 100-
200 ngàn đồng/tháng/học sinh. 

Với mức thu quá thấp như vậy, giáo 
viên chỉ được trả 40-50 ngàn đồng/tiết dạy 
cho tất cả giáo viên trong trường.  

II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC  

R 
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Trong khi ngân sách nhà nước trả 
cho một giáo viên có thâm niên 20 năm 
đứng lớp là 120 ngàn đồng/tiết. Nếu làm 
một phép so sánh thì số tiền giáo viên 
được nhận phụ trội do phụ huynh trả chỉ 
bằng 1/3 số tiền nhà nước trả.  

Công bằng mà nói, đây là sự thiệt 
thòi vô cùng lớn của tất cả giáo viên tiểu 
học nơi đây. 

Với mức thu quá thấp như vậy, giáo 
viên dạy một tháng cũng chỉ nhận thêm 
khoảng 5 trăm ngàn đồng.  

Nhiều thầy cô nói vui "tiền dạy phụ 
trội cả tháng không đủ đổ tiền xăng đi lại 
nói gì đến bồi dưỡng để tái tạo sức lao 
động?". 

Nhưng để thu mức học phí 50 ngàn 
đồng/tháng (có nơi vẫn thu 40 ngàn 

đồng), Ban giám hiệu các trường cũng đã 
phải họp nhiều lần mới đi đến quyết định.  

Bởi, nhìn chung dân còn nghèo, thu 
nhập đầu người quá thấp.  

Nếu thu giống một số địa phương 
khác sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình 
các em học sinh. 

"Thương trò thì ai thương mình?" 
Không ít ý kiến băn khoăn trăn trở là thế.  

Nhưng cuối cùng “tất cả vì học sinh 
thân yêu” và giáo viên hàng tháng vẫn vui 
vẻ nhận một khoản tiền tượng trưng từ 
nguồn thu quá thấp từ phụ huynh ở các 
nhà trường. 

Phan Tuyết // 
http://giaoduc.net.vn.- 2017  

(ngày 6 tháng 7) 

__________________________________ 

HAI CÁNH CHIM CÔI CÚT NƯƠNG TỰA NHAU CÙNG 
VƯƠN LÊN TRONG HỌC TẬP 

ỗi đau cứ liên tiếp giáng xuống 
người hai đứa trẻ. Chúng hết khóc 
mẹ bỏ đi, khóc cha đã vĩnh viễn rời 

xa, giờ lại đến khóc nội, từng người đều 
lần lượt ra đi.  

LTS: Các bạn đang theo dõi bài 
viết của cô giáo Phan Tuyết. Trong bài 
viết này, cô kể về hoàn cảnh của hai 
chị em Tuyết Ngân, dù sớm thiếu vắng 
đi bàn tay chăm sóc, chở che của 
người mẹ, cũng như sự dạy bảo của 
người bố, nhưng hai em đã nỗ lực vượt 
khó, đạt kết quả cao trong học tập, một 
tấm gương sáng cho mọi người nể 
phục và trân trọng. 

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc 
giả bài viết. 

Căn nhà nhỏ nơi dốc cầu Tân Xuân 
huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận vốn là tổ 
ấm của gia đình anh Võ Phi Lan. Hàng 
ngày, người vợ tảo tần bên đường bán 
nước mía. Anh Lan cần cù chạy xe ôm 
kiếm tiền phụ giúp vợ nuôi hai con.  

Những tưởng cuộc sống yên bình thì 
bất ngờ tai ương lại trút xuống tổ ấm bé 
nhỏ của gia đình anh. Sau những cơn đau 
tưởng chừng không thể sống nổi, anh Lan 
biết mình bị thoái hóa hai khớp háng nguy 
cơ phải cắt bỏ chân. Tuy thế, ngày ngày, 
anh vẫn miệt mài chạy xe ôm vì không 
muốn gánh nặng cơm áo gạo tiền trút 
xuống đầu vợ con của mình.  

Chỉ ít lâu sau, anh lại phát hiện mình 
còn mắc thêm căn bệnh ung thư. Thay vì 
bất lực buông xuôi, anh vẫn cố gắng lạc 
quan vì mình còn cả gia đình bên cạnh. 
Nhưng vợ anh, người luôn đầu gối tay ấp 
lại không thể chịu đựng được nỗi đau đó. 
Chị bất ngờ bỏ đi và không bao giờ trở lại. 

Lúc đấy, cô chị Tuyết Ngân lên 6 tuổi 
mới vào lớp 1, cô em Tuyết Nga vừa tròn 
2 tuổi. Có lẽ, do còn quá nhỏ để hiểu 
được vì sao mẹ lại nhẫn tâm vứt bỏ cả gia 
đình nên chiều chiều, hai chị em cứ ra 
đường ngồi ngóng tin mẹ.  

Cô út Hương kể: “chúng ngồi đến 
khuya, ngủ gà ngủ gật bên hè đường 

N 
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nhưng vẫn nhất định không chịu vào ngủ 
vì sợ mẹ đi qua không nhìn thấy. Nhìn 
cảnh ấy, bà con chòm xóm ai cũng đứt 
lòng”. 

Thương con, anh Lan vẫn chạy xe 
kiếm tiền nuôi con với ước mơ cháy bỏng 
“Để thực hiện ước mơ học tập của con, 
anh Lan bất kể ngày đêm miệt mài làm 
thêm. Có lẽ, do làm lụng vất vả, không có 
tiền thuốc thang đều đặn, ăn uống lại 
kham khổ, căn bệnh ung thư của anh 
ngày càng biến chuyển.  

Ít năm sau, trước khi trút hơi thở cuối 
cùng, anh Lan đã gửi lời trăng trối với cô 
em ruột “ráng nuôi con dùm anh, cho 
chúng học hành đến nơi đến chốn”.  

Mất bố, hai đứa bé trở thành mồ côi 
khi mẹ còn nhưng lại không thừa nhận. 
Bà nội thương cháu dọn về ở cùng nhưng 
cũng chỉ vài năm sau, nội cũng ra đi vì căn 
bệnh ung thư quái ác.  

Nỗi đau cứ liên tiếp giáng xuống 
người hai đứa trẻ đáng thương. Chúng 
hết khóc mẹ bỏ đi, khóc cha đã vĩnh viễn 
rời xa, giờ lại đến khóc nội, từng người 
đều lần lượt từ bỏ chúng mà ra đi.  

Nước mắt cạn khô, chỉ có nỗi đau 
vẫn âm ỉ gặm nhấm từng ngày. Hai đứa 
trẻ, hai cánh chim cút côi không nơi 
nương tựa, không tiền bạc trong tay, làm 
sao có thể tiếp tục học như lời hứa với 
cha trước lúc lâm chung? 

“Chúng còn may mắn vì có tình 
thương của cô út Hương” một người dân 
láng giềng chia sẻ. Tuy cô út không khá 
giả nhưng lại giàu lòng nhân hậu để chở 
che, để bảo bọc chúng như con. Hằng 
ngày, cô bớt phần ăn của mình, của con 
để san sẻ cho hai chị em Ngân có cái cầm 
hơi đến trường. 

Ngân trở thành mẹ, thành bố cho cô 
em gái còn nhỏ của mình dựa vào. Khổ 
nhất là lúc em còn nhỏ cứ ngây thơ hỏi 
“Sao mẹ đi lâu quá không về? Sao mẹ lại 
bỏ tụi mình hả chị?”.  

Hằng ngày, ngoài việc học, Ngân 
còn là cô giáo của em, không chỉ dạy em 
học hành, còn dạy em rất nhiều điều trong 
cuộc sống như biết cách tự lo cho mình 

khi chị vắng nhà, biết giúp cô út làm 
việc...  

Số phận cay đắng dường như vẫn 
muốn thử thách lòng kiên nhẫn của em 
khi những bất hạnh cứ liên tục dội xuống. 
Ngân bị mắc căn bệnh động kinh, dù chạy 
chữa khắp nơi vẫn không thể khỏi. Bác sĩ 
khuyên em sẽ phải uống thuốc suốt đời 
nhưng thuốc bảo hiểm lại không tác dụng 
gì.  

Thế rồi, hàng ngày, ăn có thể đói ăn, 
mặc miễn sao sạch nhưng buộc phải có 
gần 40 ngàn đồng để uống thuốc trị động 
kinh. Với gia đình bình thường cũng đã 
khổ, gia đình ngặt nghèo như em lại khổ 
gấp trăm lần. 

 

Hình ảnh về chị em Tuyết Ngân bên trang sách 
(Ảnh: do tác giả cung cấp) 

Em nói mình chẳng biết làm gì ngoài 
việc hằng ngày đi học về, phụ bán hàng 
tạp hóa, dọn dẹp nhà cửa, chạy bàn đám 
cưới mỗi khi có ai kêu.  

Sống trong gia cảnh như thế nhưng 
Ngân học rất giỏi, 12 năm liền luôn là học 
sinh xuất sắc của lớp, của trường. Kỳ thi 
trung học phổ thông quốc gia vừa qua, em 
đạt điểm xét tuyển đại học 24.05 (chưa 
cộng điểm vùng) khối B. 

Nga học cũng không kém chị, đã 8 
năm là học sinh giỏi xuất sắc, em còn đạt 
nhiều giải nhất, nhì kỳ thi học sinh giỏi 
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Toán của huyện, của tỉnh. Em vừa vinh 
dự đại diện cho những học sinh nghèo 
học giỏi của Bình Thuận ra Hà Nội gặp 
mặt với các bạn cả nước. 

Thiếu vắng sự đùm bọc của bố, sự 
cưu mang dạy dỗ của mẹ nhưng hai chị 
em Ngân vẫn cố gắng, chăm ngoan, học 
giỏi, bà con chòm xóm đều nức tiếng khen 
ngợi và nhiều người ước ao con mình 
cũng được như thế. 

Cô Loan giáo viên chủ nhiệm lớp 
12A1 của Ngân nhận xét: “Ngân rất chịu 
khó và học hành chăm chỉ, luôn vui vẻ, 
hòa đồng với mọi người. Cuối năm các 
bạn còn bình chọn là “Nữ hoàng thân 
thiện” và gửi lời chúc dù trong hoàn cảnh 
nào vẫn giữ được sự vui vẻ, lạc quan như 
thế”. 

Phan Tuyết // 
http://giaoduc.net.vn.- 2017  

(ngày 22 tháng 7) 

__________________________________ 

400 NGHỆ SĨ THAM GIA CUỘC THI MÚA DÂN TỘC 
THIỂU SỐ KHU VỰC PHÍA NAM 

uộc thi tác phẩm múa chuyên 
nghiệp dân tộc thiểu số Việt 
Nam 2 - khu vực phía Nam vừa 

khai mạc tại Phan Thiết, Bình Thuận. 

Cuộc thi do Hội Nghệ sĩ múa Việt 
Nam, Hội Văn học - nghệ thuật các 
dân tộc thiểu số Việt Nam và Sở Văn 
hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình 
Thuận phối hợp tổ chức, thu hút hơn 
400 nghệ sĩ múa dân tộc thiểu số của 
các tỉnh, thành khu vực phía Nam 
tham dự. 

 

Tiết mục của đoàn nghệ thuật tỉnh Đắc 
Nông. 

Ông Ngô Minh Chính, Giám đốc 
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh 
Bình Thuận, thành viên Ban tổ chức 
cho biết: "Thông qua các tác phẩm 
múa, cuộc thi nhằm tôn vinh giá trị văn 

hóa các dân tộc thiểu số trong khối đại 
đoàn kết các dân tộc Việt Nam; động 
viên khích lệ và ghi nhận công sức tìm 
tòi, sáng tạo của các nghệ sĩ múa 
trong quá trình lao động nghệ thuật."  

 

Một tiết mục của đoàn Sóc Trăng  

Qua đây, các nghệ sĩ múa đến từ 
nhiều địa phương còn có dịp trao đổi 
kinh nghiệm, phát huy giá trị văn 
hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc 
trên dải đất hình chữ S. Đến với cuộc 
thi, mỗi nghệ sĩ đều thể hiện niềm tự 
hào về bản sắc văn hóa dân tộc mình, 
do đó sự chuẩn bị rất chu đáo./. 

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2017 
(ngày 20 tháng 7) 

C 
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KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC KHI BIẾT NHỮNG BỨC 
TƯỢNG NÀY LÀM TỪ CÁT  

ới kích thước lên tới 3-4 mét, 
những bức tượng cát khổng lồ, 
tuyệt đẹp ở Công viên Tượng cát 

đầu tiên trên thế giới tại Phan Thiết thật 
sự khiến người xem phải ngỡ ngàng. 

Với sự tài hoa và niềm đam mê nghệ 
thuật điêu khắc tượng cát, những nghệ 
nhân đến từ 15 quốc gia khắp thế giới đã 
tạo nên một không gian đầy mê hoặc, mô 
phỏng các câu truyện cổ tích, truyền 
thuyết nổi tiếng xưa nay. 

 

Rồng lửa - một tác phẩm xuất sắc 
của nghệ nhân Radovan Zivny đến từ 
Czech. Độ tinh xảo và sống động của 
tượng cát này khiến cả trẻ em và người 
lớn đến tham quan đều ngạc nhiên, thán 
phục! 

 

Tượng cát Sơn Tinh - Thủy Tinh của 
điêu khắc gia Pavel Mylnikov là một trong 
những tác phẩm phức tạp và có quy mô 
lớn nhất tại Forgotten Land. Với tư cách là 
một người nước ngoài, nghệ nhân đến từ 
Nga đã mô phỏng xuất sắc cuộc giao 
tranh giữa 2 vị thần quyền năng trong 
truyền thuyết Việt Nam. 

Đến với Công viên Tượng cát đầu 
tiên trên thế giới tại Phan Thiết, du khách 
như lạc vào một không gian thần tiên. Trẻ 
em hay người lớn đều thỏa thích với trí 
tưởng tượng của mình khi chiêm ngưỡng 
những công trình khổng lồ được mô 
phỏng từ cát. 

 

Nghệ nhân Eva Suzuko Mc Grew 
đến từ Mỹ đang điêu khắc tác phẩm Cóc 
Kiện Trời. Bạn có nhận ra khuôn mặt 
Ngọc Hoàng chính là khuôn mặt nghệ sĩ 
Quốc Khánh - Ngọc Hoàng phiên bản Táo 
Quân không? 

 

Tượng cát Con Rồng Cháu Tiên của 
điêu khắc gia Susanne Ruseler đến từ Hà 
Lan giành vị trí Quán quân giải vô địch Nữ 
điêu khắc gia tượng cát thế giới tổ chức 
tại Forgotten Land. 

V 
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Là một trong những công trình nổi 
tiếng nhất thế giới, bức tượng Nữ thần Tự 
do là biểu tượng của tự do, dân chủ, bình 
đẳng đã được điêu khắc thành công tại 
Forgotten Land. 

 

Tượng cát Chú Mèo Đi Hia của điêu 
khắc gia David Jean Ducharme (Canada) 
được lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ 
thuộc hàng kinh điển trên thế giới. 

 

Bên cạnh những tượng cát lấy chủ 
đề từ cổ tích - thần thoại, Công viên 
Tượng cát Phan Thiết còn có các bức 
tượng mô phỏng kiến trúc văn hóa Việt 
Nam và thế giới. Từ chùa Thiên Mụ, tháp 
Chăm cổ, đến lâu đài Người đẹp và Quái 
vật - tất cả đều luôn thu hút mọi ánh nhìn 
chiêm ngưỡng của khách tham quan. 

 

KingKong chính là tượng cát đầu 
tiên tại Công viên Tượng cát độc nhất vô 
nhị của Việt Nam. Tác phẩm này mô 
phỏng hình tượng “KingKong Trở Về” từ 
phim khoa học giả tưởng một cách vô 
cùng sinh động. 

Công viên Tượng cát Phan Thiết 

Địa chỉ: Trung Tâm Huấn Luyện Thể 
Thao Quốc Gia Cơ Sở 2, đường Nguyễn 
Thông, P. Phú Hài, TP. Phan Thiết, Tỉnh 
Bình Thuận. 

Hotline: 0987.775.446 

Website: www.vietsandart.com 

Facebook: 
www.facebook.com/forgottenland2017/ 

Liên kết tour cùng: Saigon Tourist, 
BenThanh Tourist, Intour Travel, VNC 
Travel, Bazan Travel, Hatika Travel 

T.H  // https://saostar.vn.- 2017 
(ngày 27 tháng 7) 
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VỀ THĂM NƠI THỜ BỘ XƯƠNG ÔNG NAM HẢI 
LỚN NHẤT ĐÔNG NAM Á 

inh Vạn Thủy Tú (đường Ngư Ông, 
TP. Phan Thiết, Bình Thuận) là nơi 
lưu giữ bộ xương cá Ông lớn nhất 

Việt Nam và cả Đông Nam Á với chiều dài 
22m, nặng 65 tấn. 

 

Bộ xương cá Ông có kích thước khổng lồ với 
chiều dài 22m, nặng 65 tấn - Ảnh: L.T  

  Truyền thuyết dân gian kể lại rằng 
sau khi xây xong Dinh Vạn (năm 1762), có 
một Ông rất lớn trôi dạt vào bờ phía trước 
Dinh (lúc này biển chỉ cách Dinh không 
đầy 50m). Ngư dân trong bổn Vạn đã huy 
động các làng Vạn khác cùng nhau đưa 
Ông vào táng trong khuôn viên của Dinh 
Vạn Thủy Tú. Vì Ông quá lớn nên phải 
đến 2 ngày sau mới đưa Ông vào bờ để 
mai táng được. 

 

Phần mặt trước của bộ xương - Ảnh: L.T 

Năm 2003 bộ xương cốt Ông được 
Viện Hải Dương học Nha Trang phục chế 
và bảo quản tại nhà bảo tàng của Dinh. 

Đây được coi là bộ xương lớn nhất Việt 
Nam và cả vùng Đông Nam Á vẫn còn 
nguyên vẹn đến nay. Công việc bảo quản 
bộ xương cốt Ông Nam Hải được duy trì 
định kỳ hằng năm. 

 

Một phần vây - Ảnh: L.T 

Qua trên 200 năm, Vạn Thủy Tú đã 
có 3 tẩm với trên 100 bộ xương cốt Ông 
được lưu thờ, trong đó có hàng chục bộ 
xương lớn, đặc biệt có bộ xương dài 22m, 
nặng 65 tấn (Tên khoa học: Cá Ông – Cá 
Voi lưng xám). 

 

Bộ xương cá Ông được phục dựng, đặt trên 
khung inox kiên cố, bên trên mô hình con 
thuyền lớn - Ảnh: L.T 

Vạn làng Thủy Tú là một trong 
những vạn cổ xưa nhất của nghề biển ở 
Bình Thuận. Bên trong Vạn có nhiều di 
sản văn hóa Hán-Nôm liên quan đến nghề 
biển, thể hiện trong nội dung thờ phụng ở 
các khám thờ, tượng thờ, hoành phi, liên 

D 
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đối, trên văn khắc của đại hồng chung. 
Vạn làng Thủy Tú cũng là một trong 
những di tích cổ có số lượng lớn sắc 
phong của các vị Vua Triều Nguyễn ban 
tặng bởi tục truyền, trước đây, trong chiến 
tranh phong kiến với nghĩa quân Tây Sơn, 
các tướng lĩnh nhà Nguyễn đã nhiều lần 
được cá voi cứu nạn trên biển. 

 

Một phần vây của Ông - Ảnh: L.T 

Có tất cả 24 sắc phong của các đời 
vua: Thiệu Trị, Tự Đức, Đồng Khánh, Duy 
Tân, Khải Định, riêng Vua Thiệu Trị ban 
tặng 10 sắc Thần, đây là điều hiếm thấy 
so với các di tích khác. 

 

Vạn Thủy Tú còn lưu trữ hơn 100 bộ xương 
Ông được lưu thờ - Ảnh: L.T 

Theo tín ngưỡng của ngư dân, cá 
Ông là vị thần cứu giúp ngư dân mỗi khi 
gặp tai nạn trên biển, và là vị thần chung 
thủy với ngư dân nên được ngư dân kính 
yêu và tôn trọng. Mỗi khi cá Voi lụy (chết) 
dạt vào bờ, ngư dân đầu tiên trông thấy 
được coi là con trai của Ông và phải đứng 
ra làm tang lễ, chôn cất cẩn thận - Ảnh: 
L.T chụp lại 

Năm 1996, Vạn Thủy Tú được Nhà 
nước xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc 
gia. 

 

Hàng năm tại Dinh đều diễn ra các kì tế lễ được 
tổ chức trang trọng vào các ngày âm lịch: 20.2 
(Tế Xuân); 20.4 (Cầu ngư); 20.6 (Chính mùa); 
20.7 (Chèo dọc) và 23.8 (Mãn mùa) trong quá 
trình diễn ra nghi lễ còn có các hoạt động như 
hát bội, diễn bã trạo, hội đua ghe... - Ảnh: L.T 

 

Từ thế kỉ XVII, những ngư dân ở các 
tỉnh miền Trung tới Phan Thiết để khai phá 
vùng đất mới, theo truyền thống của cư 
dân biển họ lập ra các vạn chài theo từng 
nhóm, làng Thuỷ Tú ra đời cùng với ước 
vọng một vạn chài trù phú - Ảnh: L.T 

Ngày nay, con đường và bến cá 
trước dinh được đặt tên Ngư Ông như để 
thể hiện niềm tôn kính của ngư dân vào 
sự phù trợ của Ông Nam Hải, cũng như 
sự gắn bó giữa Ông Nam Hải với ngư 
nghiệp địa phương. 

Lê Tuyết // 
http://laodong.com.vn/.- 2017  

(ngày 24 tháng 7) 
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CHOÁNG VÁNG VỚI "SIÊU CHUỐI" HƠN TRĂM NẢI 
Ở BÌNH THUẬN 

ình ảnh buồng chuối trăm nải được 
chia sẻ trên mạng xã hội khiến cư 
dân mạng xôn xao bình luận.  

Hình ảnh cây chuối trăm nải nặng 
trĩu được chia sẻ trên một nhóm kín đang 
nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân 
mạng. 

Được biết, cây chuối độc - lạ này là 
của nhà chị Huỳnh Thị Thệ, xóm 7, thôn 3, 
xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh 
Bình Thuận.  

 

Cây chuối trăm nải đang gây sốt ở Bình Thuận. 
Ảnh: FB 

Theo chia sẻ của chị Thệ, cây chuối 
này được chị xin từ nhà người em về 
trồng từ Tết tới giờ. Chị cũng không dùng 
nhiêu phân bón mà để tự nhiên. Cây 
chuối mới trổ hoa tầm 2 tháng nay, tới giờ 
đã ra nhiều nải chuối như vậy. 

Chị Thệ cũng cho biết, cây chuối này 
chắc chắn sẽ còn ra tiếp nữa và có khả 
năng sẽ chạm đất luôn bởi hoa vẫn còn 
trổ". 

Có một điều lạ lùng khiến ai cũng 
cảm thấy ngạc nhiên, sửng sốt khi nhìn 
thấy cây chuối này là thân cây nhỏ nhưng 
có thể "cõng" cả thân chuối dài như vậy, 
chưa kể lại còn mọc ra mấy cây con xung 
quanh nhìn rất đẹp. 

 

Siêu chuối ở Bình Thuận. Ảnh: FB 

Theo chia sẻ của chị Kim Hương - 
hàng xóm nhà chị Thệ: “Cây chuối này 
phải hơn trăm nải ấy, nhìn đẹp quá, hoa 
nhiều thế này chắc chắn còn ra trái nữa, 
ai đi ngang nhìn cũng thích”. 

Sau khi hình ảnh này được chia sẻ 
trên mạng xã hội, cư dân mạng đưa ra 
nhiều lời giải thích về giống chuối này: 
"Cây chuối này trồng làm cảnh để có lộc 

III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

H 
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hay sao ấy chứ, quả ăn chán mà. Chứ 
như chuối ăn quả người ta chỉ để ra tầm 
10 nải là chặt hoa đi để cây nuôi quả cho 
to, ngon mà", bạn N.N.L bình luận. 

Bạn T.N chia sẻ: "Chuối này chỗ 
tớ gọi là chuối trăm nải, hồi nhà tớ trồng 
nó trổ xuống mặt đất xong còn phải đào 
sâu thêm 1m cho nó trổ hết buồng nữa". 

Còn bạn N.M thì hài hước bình luận: 
"Tôi khuyên bạn nên đặt két sắt cho 
buồng chuối này, chứ không chín thì mất 
cả buồng". 

Q.N // http://doisongvietnam.vn.- 2017 
(ngày 11 tháng 7) 

__________________________________ 

CHUYỂN XONG HÓA CHẤT, CHẤM DỨT NGUY CƠ 
CHÁY NỔ TÀU CHEMROAD JOURNEY 

hông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm 
kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam 
(Trung tâm) cho biết, vào chiều 

20/7, sau 3 ngày bơm tải, toàn bộ lượng 
hóa chất trên tàu CHEMROAD JOURNEY 
đã được chuyển sang tàu CHEMROAD 
QUEST. 

 

Lực lượng cứu nạn tiếp cận tàu CHEMROAD 
JOURNEY. 

Việc làm này đã thực sự chấm dứt 
nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm môi trường biển 
Việt Nam. Dự kiến sau đó tàu kéo 
TRABAJADOR 1 sẽ lai kéo tàu 
CHEMROAD JOURNEY đi Singapore. 

Trước đó, trong các ngày từ 15/6 
đến 26/6, hơn 826 tấn nhiên liệu đã được 
bơm từ các hầm mũi sang hầm lái để 
phòng ngừa ô nhiễm dầu và góp phần làm 
nổi mũi tàu. 

Tới chiều ngày 2/7, tàu CHEMROAD 
JOURNEY đã được di dời khỏi bãi cạn 
thành công. Ngay sau đó, các lực lượng 
tại hiện trường đã hỗ trợ tàu về neo tại 
Phú Quý. 

 

Hóa chất được chuyển sang tàu CHEMROAD 
QUEST. 

Như Infonet đã thông tin, tàu 
CHEMROAD JOURNEY (Quốc tịch 
Cayman, Hô hiệu ZCYY9, trọng tải 33.526 
tấn) với 26 thuyền viên (11 thuyền viên 
quốc tịch Hàn Quốc, 15 thuyền viên quốc 
tịch Myanmar) chở 29.954 tấn hóa chất từ 
Singapore đi Trung Quốc. 

Trên hành trình qua vùng biển Việt 
Nam, tàu bị mắc cạn lúc 19h30’ ngày 
10/06 tại vị trí có tọa độ 10-02.90N; 108-
58.40 E (khu vực Hòn Đá Tý, cách Vũng 
Tàu 120 hải lý về phía Đông Đông Nam, 
trên vùng biển Bình Thuận), tàu bị 
nghiêng 15.5 độ về mạn trái, mũi tàu nằm 
trên bãi đá, đáy tàu thủng 2 vết ở két 
nước dằn hầm mũi số 1 và số 2, nguy cơ 
cháy nổ, ô nhiễm môi trường luôn cận kề. 

Trong thời gian từ lúc tàu 
CHEMROAD JOURNEY thoát cạn tới khi 
chuyển tải hoàn tất, các tàu chuyên dụng 
tìm kiếm cứu nạn, tàu cứu hộ luôn túc 
trực tại khu vực để đảm bảo về vấn đề an 
toàn hàng hải và sẵn sàng phòng chống ô 
nhiễm môi trường.  

T 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 07 năm 2017 - 41 - 

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

Việc cứu hộ thành công là kết quả 
của sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa 
các cơ quan, đơn vị liên quan trong 
ngành. Qua vụ việc này, lực lượng cứu hộ 
cứu nạn tại Việt Nam đã tiếp thu được 
nhiều kinh nghiệm xử lý, đồng thời đại 
diện cho việc lực lượng chuyên trách có 
đầy đủ khả năng để đảm bảo cho tàu 

thuyền quốc tế hoạt động an toàn trong 
khu vực biển Việt Nam. 

Hình ảnh sử dụng trong bài do Trung 
tâm cung cấp. 

Nguyễn Cường // 
http://infonet.vn.- 2017  

(ngày 21 tháng 7) 

__________________________________ 

ĐỀ NGHỊ MIỄN HÌNH PHẠT 2 NÔNG DÂN NHẬN 
HỐI LỘ 

ai nông dân giúp bà con làm hồ sơ 
vay tiền, bà con bồi dưỡng chút đỉnh 
tiền xăng xe, vậy mà cơ quan tố tụng 

huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận vẫn 
quy kết họ tội nhận hối lộ. 

Ngày 12-7, TAND huyện Hàm Thuận 
Nam (Bình Thuận) đã mở phiên tòa lưu 
động tại trụ sở UBND xã Hàm Cần, xét xử 
hai nông dân Nguyễn Thành Nam và 
Nguyễn Thanh Tuấn bị VKSND huyện Hàm 
Thuận Nam truy tố tội nhận hối lộ. 

Tại phiên tòa, cả hai bị cáo đều khẳng 
định mình không nhận hối lộ mà chỉ giúp 
các hộ nông dân nghèo viết đơn vay vốn, 
lập hồ sơ gửi đến ban giảm nghèo cấp xã. 
Sau đó trình cho UBND xã xác nhận rồi 
chuyển hồ sơ lên Ngân hàng Chính sách xã 
hội (CSXH) Hàm Thuận Nam làm thủ tục 
vay cho người dân. 

 

Hai ông nông dân trước tòa. Ảnh: PN  

Theo ông Tuấn, đường từ thôn Lò To 
đến Ngân hàng CSXH huyện đi về khoảng 
60 km, vất vả, thấy ông bỏ công việc đồng 
áng nên các hộ dân được vay vốn đã tự 
nguyện bồi dưỡng cho ông để chi phí xăng 
xe, mua card điện thoại để giao dịch. 

Bốn luật sư Đặng Huỳnh Lộc, Dương 
Phi Anh (Đoàn Luật sư TP.HCM); Trần Văn 
Đạt, Nguyễn Hoài Tiến (Đoàn Luật sư Bình 
Thuận) bào chữa miễn phí cho hai bị cáo đã 
tập trung hỏi người đại diện của Ngân hàng 
CSXH Hàm Thuận Nam về quyền hạn, 
chức vụ của hai nông dân trong việc xét cho 
các hộ nghèo vay vốn. Người đại diện 
khẳng định hai nông dân này chỉ có nhiệm 
vụ giám sát, đôn đốc các hộ nghèo sử dụng 
vốn vay đúng mục đích; trả nợ, trả lãi đúng 
hạn và họ không có thêm quyền hạn gì 
trong việc quyết định cho vay hoặc từ chối 
vay.  

Đại diện UBND xã Hàm Cần cũng cho 
biết cả hai bị cáo không có quyền hạn, chức 
vụ gì và UBND xã không ra quyết định nào 
bổ nhiệm hai nông dân này phụ trách việc 
vay vốn.  

 

Vị đại diện UBND xã Hàm Cần khẳng 
định hai nông dân này là do người dân tự 
bầu lên và Ngân hàng CSXH huyện Hàm 
Thuận Nam hợp đồng với họ. 

Các luật sư cũng tập trung chất vấn 
những người dân tố cáo thì hầu hết mọi 
người đều cho biết do điều tra viên mời họ 
lên yêu cầu viết đơn chứ họ chỉ nghĩ đơn 

H 
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giản là đưa tiền bồi dưỡng cho hai nông 
dân giúp họ vay vốn chứ không phải tiền hối 
lộ.  

Đối với một số đơn tố cáo có cùng nội 
dung, một nét chữ viết, nhiều hộ dân cho 
biết đơn do một người viết giúp. Giải thích 
về vấn đề này, đại diện VKSND huyện Hàm 
Thuận Nam cho rằng sau khi điều tra lại 
CQĐT đã thay đổi điều tra viên nói trên. 

Theo ông Tuấn, gia đình ông làm 
nông, mỗi đợt xét duyệt cho vài hộ dân vay 
ông đã phải bỏ hết việc nhà và mất hơn một 
tuần lễ để viết giúp đơn, rồi đi nhiều nơi để 
ký xác nhận. Sau đó, ông phải vượt hàng 
chục cây số đi làm thủ tục. Hơn hai năm trời 
ông bỏ công sức ra giúp cho nhiều người. 
Thấy ông vất vả, họ bồi dưỡng chứ ông 
không hề ép buộc hay gợi ý ai.  

Tuy nhiên, cáo trạng của VKSND 
huyện Hàm Thuận Nam quy kết trong hai 
năm 2013-2014, lợi dụng nhiệm vụ được 
giao, ông Tuấn đã ép buộc những hộ dân 
cần vay 10-30 triệu đồng phải bồi dưỡng từ 
200.000 đồng đến 2 triệu đồng. Ông Tuấn 
đã nhận hối lộ của 12 hộ dân tổng cộng 
16,5 triệu đồng. 

Với ông Nam, VKS cho rằng mặc dù 
không trực tiếp đòi tiền hối lộ nhưng với 
chức năng, quyền hạn của tổ trưởng tổ vay 
vốn, khi triệu tập các hộ dân đến họp bình 
xét cho vay vốn đã gợi ý các hộ dân phải 
“bồi dưỡng” cho ông Tuấn. Cạnh đó, ông 
Tuấn còn chia cho ông Nam hơn 1 triệu 
đồng từ việc nhận tiền “bồi dưỡng” nên ông 
Nam phải chịu trách nhiệm hình sự về hành 
vi nhận hối lộ.  

Trả lời câu hỏi của các luật sư, ông 
Nam cho biết ông không hề nhận tiền của 

một hộ dân nào. Số tiền mà cáo trạng quy 
kết ông nhận hơn 1 triệu đồng là tiền túi của 
ông tạm ứng ra cho ông Tuấn mua bốn con 
gà mang lên Ngân hàng CSXH huyện để 
làm cơm trưa đãi các nhân viên ngân hàng 
để họ tạo điều kiện giải ngân cho những hộ 
nghèo sớm có tiền vay. Sau đó, khi nhận 
tiền bồi dưỡng của những hộ dân cho, ông 
Tuấn đã trả lại cho ông số tiền trên. 

Luận tội, đại diện VKS cho rằng hành 
vi của ông Nam và ông Tuấn đã cấu thành 
tội nhận hối lộ nhưng bất ngờ đề nghị tòa 
miễn hình phạt đối với hai bị cáo do hành vi 
của hai bị cáo chưa đến mức phải cách ly ra 
khỏi xã hội, có nhiều tình tiết giảm nhẹ. 

Các luật sư không đồng tình và đều 
cho rằng hành vi của bị cáo Tuấn không cấu 
thành tội nhận hối lộ. Bởi những hộ dân có 
nhu cầu vay vốn, có ý nhờ ông Tuấn làm 
giúp và hoàn tất các thủ tục vay nên được 
trả công và tiền xăng xe. Đây là quan hệ 
dân sự và việc bị cáo bỏ công, chi phí đi lại 
là có thực. Hơn nữa bị cáo là người không 
có chức vụ, quyền hạn gì trong việc cho vay 
hay không cho vay tiền nên không thể kết 
án bị cáo tội nhận hối lộ được. Đối với bị 
cáo Nam, trong cuộc họp chỉ phát biểu: “Bà 
con phụ tiền cho Tuấn đi làm giùm” không 
có nghĩa là ông Nam đồng phạm với ông 
Tuấn nhận hối lộ. Cả bốn luật sư đều lần 
lượt đứng lên đề nghị HĐXX tuyên cả hai bị 
cáo vô tội. 

Phiên tòa sẽ tiếp tục vào ngày 13-7 ở 
phần tranh luận. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2017 
(ngày 12 tháng 7) 

__________________________________ 

KIỂM TRA, XỬ LÝ VIỆC KHAI THÁC HẢI SẢN BẰNG 
CHẤT NỔ TẠI VÙNG BIỂN MŨI NÉ  

gày 6/7, UBND tỉnh Bình Thuận 
đã chỉ đạo các sở, ngành liên 
quan tăng cường kiểm tra, xử lý 

việc khai thác hải sản bằng chất nổ tại 
vùng biển Mũi Né (thành phố Phan 
Thiết, tỉnh Bình Thuận).  

Theo đó, UBND tỉnh đã giao Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
tỉnh Bình Thuận chủ trì và phối hợp 
các lực lượng chức năng cùng với 
UBND thành phố Phan Thiết tăng 
cường tuần tra, giám sát, vận động 

N 
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ngư dân phối hợp để phát hiện, ngăn 
chặn và xử lý kịp thời, kiên quyết theo 
quy định pháp luật đối với hoạt động 
khai thác hải sản bằng chất nổ tại vùng 
biển Mũi Né. 

UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, 
ngày 16/6/2017, 48 ngư dân phường 
Mũi Né, thành phố Phan Thiết đã có 
đơn khẩn cấp gửi UBND tỉnh và đề 
nghị có biện pháp ngăn chặn, xử lý 
việc đánh bắt hải sản bằng chất nổ tại 
vùng biển Mũi Né của các tàu thuyền 
từ tỉnh Ninh Thuận vào và của một số 
ngư dân phường Phú Hài (thành phố 
Phan Thiết) gây hủy diệt ngư trường 
nghiêm trọng. 

Với bờ biển dài gần 200 km và có 
nguồn lợi hải sản dồi dào, tỉnh Bình 

Thuận hiện là 1 trong 3 ngư trường lớn 
nhất cả nước. Tuy nhiên, thời gian 
qua, các hoạt động khai thác, đánh bắt 
hải sản trái phép đang diễn ra phức 
tạp, khiến vùng biển này đang đứng 
trước nguy cơ cạn kiệt các nguồn lợi 
hải sản, ô nhiễm môi trường, nguy 
hiểm đến tính mạng ngư dân… 

Thanh tra thủy sản Bình Thuận 
cùng các ngành liên quan cũng đã có 
nhiều biện pháp nhằm ngăn nhưng 
việc dùng thuốc nổ khai thác kiểu tận 
diệt vẫn tiếp diễn. 

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

(ngày 6 tháng 7)

__________________________________ 

BÌNH THUẬN: ĐỀ NGHỊ KIỂM ĐIỂM 14 TẬP THỂ, 
16 CÁ NHÂN 

ừ đầu năm đến nay, toàn ngành 
Thanh tra tỉnh triển khai 120 
cuộc thanh tra tại 340 đơn vị. 

Đến nay, đã kết thúc 88 cuộc thanh tra 
tại 225 đơn vị.  

Qua thanh tra, phát hiện sai phạm 
trong quản lý kinh tế trên 3,1 tỷ đồng, 
kiến nghị thu hồi trên 506,5 triệu đồng 
nộp ngân sách, kiến nghị thu hồi 1 giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất với 
diện tích 5.019m2 do cấp sai đối 
tượng; đề nghị kiểm điểm 14 tập thể, 
16 cá nhân và chuyển cơ quan điều tra 
1 vụ/3 đối tượng với số tiền sai phạm 
1,1 tỷ đồng.  

Đối với các đơn vị được giao thực 
hiện chức năng thanh tra chuyên 
ngành đã triển khai 1.642 đợt kiểm tra, 
tuần tra với 2.351 trường hợp. Ban 
hành 1.681 quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính với số tiền 7 tỷ đồng, đã 
nộp vào ngân sách Nhà nước trên 6,7 
tỷ đồng. 

Cùng kỳ, toàn tỉnh đã tiếp 2.436 
lượt người, tiếp nhận 714 đơn khiếu 
nại, tố cáo, qua phân loại và xử lý còn 
229 đơn thuộc thẩm quyền; giải quyết 
151/183 đơn khiếu nại, đạt 82,5%, đơn 
tố cáo đã giải quyết 38/46 đơn đạt 
82,6%. 

Đồng thời, UBND tỉnh đã chủ 
động rà soát đối với các vụ phức tạp 
phát sinh trong toàn tỉnh xin ý kiến 
Thanh tra Chính phủ để phối hợp tổ 
chức đối thoại theo quy trình tại Kế 
hoạch số 2100/KH-TTCP nhằm chấm 
dứt thụ lý, giải quyết khiếu nại đối với 
từng vụ việc. 

Thái Hải // http://thanhtra.com.vn.- 
2017 (ngày 7 tháng 7) 

T 
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KHÔNG XỬ LÝ HÌNH SỰ VỤ SẬP CẦU MÁNG 
SÔNG DINH 3  

hông tin từ UBND tỉnh Bình Thuận, 
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về 
kinh tế và chức vụ (PC46) Công an 

tỉnh Bình Thuận đã có công văn gửi Sở 
Xây dựng liên quan đến việc xử lý trách 
nhiệm để xảy ra sự cố sập cầu máng 
Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân. 

 

Vụ sập cầu máng Sông Dinh 3 chưa đủ cơ sở 
để xử lý hình sự.  

Theo công văn này, qua xác minh 
làm rõ vụ việc trên nhận thấy, thời điểm 
xảy ra sự cố công trình đang trong giai 
đoạn thử tải, chưa nghiệm thu, bàn giao 
đưa vào sử dụng và chưa thanh quyết 
toán công trình. Đồng thời, theo chỉ đạo 
của UBND tỉnh, đơn vị thi công đã hoàn 
thành xong. Cơ quan Cảnh sát điều tra, 
Công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân 
tỉnh Bình Thuận đã xem xét đánh giá và 
thống nhất vụ việc trên chưa đủ cơ sở để 
xử lý hình sự. Do vậy, PC46 đề nghị Sở 
Xây dựng phối hợp với các ngành chức 
năng tập hợp, củng cố hồ sơ, tài liệu để 
xử lý hành chính về hành vi sai phạm của 
cá nhân, tổ chức có liên quan theo đúng 
quy định của pháp luật. 

Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với 
các cơ quan có liên quan nghiên cứu, 
tham mưu UBND tỉnh xử lý các hành vi 
sai phạm đối với đơn vị và cá nhân gây ra 
sự cố công trình nêu trên. 

Về nguyên nhân sự cố sập cầu 
máng số 3, thuộc công trình kênh chính 
Tây, hồ chứa nước Sông Dinh 3, Sở Xây 

dựng có Thông báo kết quả giám định 
gồm hai nguyên nhân. 

Nguyên nhân thứ nhất do lỗi chủ 
quan từ đơn vị tư vấn thiết kế, tính sai số 
học 50% giá trị lực thẳng đứng tác dụng 
vào trụ, bỏ qua một số tải trọng gây ra do 
dòng chảy mưa lũ cuốn theo bùn cát đổ 
vào kênh và cầu máng, áp lực thủy động, 
lớp nước mưa trên mặt cầu máng, lực ma 
sát gối đỡ do dãn nở và co ngót nhiệt độ 
thân máng; đồng thời đơn giản hóa về 
trường hợp tính toán, sơ đồ tính toán, 
điểm đặt lực bị lệch tâm gây bất lợi,… dẫn 
đến việc lựa chọn kích thước và kết cấu 
mặt cắt ngang cột trụ cầu máng không 
đảm bảo an toàn chịu lực. 

Nguyên nhân thứ hai do chất lượng 
bê tông không đồng đều, có nơi có kết 
cấu, chất lượng bê tông không đảm bảo 
thiết kế, nhiều trụ đỡ cầu máng đã có dấu 
hiệu xuống cấp như nứt, bong tróc, trám 
trét trước đó. Biện pháp thi công không 
phù hợp, thời gian gián đoạn giữa các đợt 
đổ bê tông đối với kết cấu trụ cầu máng 
không phù hợp, gây nguy hiểm cho kết 
cấu. Trách nhiệm thuộc đơn vị tư vấn thiết 
kế và nhà thầu thi công. 

Về phần thiệt hại gây ra sự cố hạng 
mục cầu máng số 3, vì công trình đang 
trong giai đoạn thử tải, chưa nghiệm thu, 
bàn giao đưa vào sử dụng. Do đó nhà 
thầu xây lắp là Công ty Cổ phần xây lắp 
Cửu Long đã cam kết chịu 100% chi phí 
xây dựng lại đoạn cầu máng bị sự cố sụt 
lún. Việc chi trả chi phí giám định thuộc về 
đơn vị tư vấn, thi công, giám sát, không 
thuộc ngân sách nhà nước. 

Qua sự cố nêu trên, UBND tỉnh đã 
chỉ đạo ngành nông nghiệp và phát triển 
nông thôn rút kinh nghiệm, tăng cường 
công tác quản lý, giám sát đầu tư từ khâu 
lập hồ sơ thiết kế đến thi công, bàn giao 
công trình, đảm bảo không để lặp lại sự 
cố. 

T 
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Công trình cầu máng (mương dẫn 
nước nổi) số 3 trên kênh chính Tây, thuộc 
gói thầu 5B (Dự án hồ chứa nước Sông 
Dinh 3). Cầu máng số 3 có chiều dài 304 
m, bắc ngang qua con suối thuộc thôn Đá 
Mài 2 (xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân). 
Trong tháng 6/2016, trên địa bàn Hàm 
Tân xảy ra mưa lớn đã làm lún sụp, sập 
một phần hạng mục cầu máng số 3 với 
chiều dài 120 m, ước thiệt hại khoảng 2,1 

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

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh // 
http://baotintuc.vn.- 2017  

(ngày 3 tháng 7) 

__________________________________ 

CÓ SAI SÓT TRONG PHÁ SẢN TRƯỜNG MẦM NON 
VÀ TIỂU HỌC THANH NGUYÊN 

hánh án TAND tỉnh Bình Thuận cho 
biết, quá trình giải quyết và ban 
hành quyết định Tuyên bố phá sản 

đối với Công ty TNHH Thanh Nguyên có 
sai sót. 

Sáng 13/7, Hội đồng nhân dân tỉnh 
Bình Thuận khóa 10 tiếp tục kỳ họp thứ 4 
với phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Các 
đại biểu chất vấn một số vấn đề nổi cộm, 
trong đó có việc giải quyết phá sản Công 
ty chủ quản của trường Mầm non và Tiểu 
học Thanh Nguyên. 

 

Ông Biện Văn Hoan, Chánh án TAND tỉnh Bình 
Thuận thừa nhận có phần trách nhiệm trong vụ 
phá sản Công ty Thanh Nguyên 

Trả lời các đại biểu, ông Biện Văn 
Hoan, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh 
Bình Thuận cho biết: Quá trình giải quyết 
và ban hành quyết định Tuyên bố phá sản 
số 01 ngày 18/1/2017 của Tòa án nhân 
dân thành phố Phan Thiết vừa qua đối với 
Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh 
Nguyên có sai sót nghiêm trọng, dẫn đến 
việc quản tài viên Trần Đăng Minh thi 

hành án phá sản xảy ra ngày 23/3/2017 
tại Trường Thanh Nguyên gây dư luận 
không tốt. 

Cụ thể, Tòa án thành phố Phan Thiết 
chưa thu thập được đầy đủ tài liệu, chứng 
cứ, chứng minh về hoạt động tài chính và 
tình trạng tài sản của Công ty trách nhiệm 
hữu hạn Thanh Nguyên tại thời điểm mở 
thủ tục phá sản; Chưa xử lý các khoản nợ 
có bảo đảm của Công ty Thanh Nguyên 
trước khi ra quyết định tuyên bố phá sản 
theo quy định điều 53 Luật phá sản.  

Chưa giải quyết đầy đủ các nội dung 
được quy định tại điều 108 của Luật phá 
sản. Trong đó thiếu một số nội dung quan 
trọng như: Giải quyết quyền lợi cụ thể của 
người lao động; Xác định tài sản cụ thể 
còn lại của doanh nghiệp; Quyết định 
phương án phân chia tài sản trước và sau 
khi quyết định tuyên bố phá sản. 

 

Đại biểu Nguyễn Toàn Thiện đặt câu hỏi chất 
vấn 

C 
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Do có các sai sót nghiêm trọng kể 
trên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bình 
Thuận đã ban hành văn bản kiến nghị 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem 
xét hủy quyết định tuyên bố phá sản nói 
trên của Tòa án nhân dân thành phố Phan 
Thiết theo văn bản số 125 ngày 4/4/2017. 

Đại biểu Nguyễn Toàn Thiện cho 
rằng, mặc dù Tòa án nhân dân thành phố 
Phan Thiết ra quyết định phá sản, nhưng 
Tòa án nhân dân tỉnh cũng có phần trách 
nhiệm vì đã bác đơn đề nghị xem xét lại 
của Công ty Thanh Nguyên. 

 

Phiên chất vấn tại hội trường sôi nổi được 
truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình 
Bình Thuận  

Ông Thiện chất vấn: “Đề nghị Chánh 
án trả lời cụ thể trách nhiệm thuộc về ai? 
Tại sao luật quy định như thế mình không 
làm, mình không biết? Kể cả Tòa và Viện 
kiểm sát, vì lý do sao, vì trình độ hay cái 
gì?”. 

Theo Chánh án Tòa án nhân dân 
tỉnh Bình Thuận, vụ phá sản này giải 

quyết cực kỳ khó khăn. Trong quá trình từ 
lúc mở thủ tục phá sản đến lúc Tòa án 
Phan Thiết ra quyết định tuyên bố phá 
sản, thì Công ty TNHH Thanh Nguyên đã 
rất thiếu hợp tác, không cung cấp thông 
tin, tài liệu, sổ sách liên quan. 

Tuy vậy, ông Hoan thừa nhận Tòa 
án tỉnh cũng có phần thiếu sót. Tổ thẩm 
phán do Chánh án ra quyết định thành lập 
không phát hiện ra sai sót, nên không 
đồng ý đơn xem xét lại của Công ty Thanh 
Nguyên theo quy định tại điểm C khoản 1 
điều 102 Luật Phá sản.  

Ông Biện Văn Hoan nói: “Rõ ràng, 
khi tuyên bố Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thanh Nguyên phá sản mà có nhiều sai 
sót như thế, thì Tòa án tỉnh và Tòa án 
Phan Thiết đều có trách nhiệm. Nhưng 
trách nhiệm chính vẫn ở Tòa án đã ban 
hành quyết định phá sản đầu tiên”. 

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận 
hiện đang liên hệ với Vụ giám đốc kiểm 
tra 2 của Tòa án nhân dân tối cao để sớm 
trình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ra 
quyết định hủy bản án sai sót nhằm ổn 
định tình hình tại trường Mầm non và Tiểu 
học Thanh Nguyên. Đồng thời, sau khi có 
kết luận của Chánh án Tòa án nhân dân 
tối cao về vụ việc, Tòa án nhân dân tỉnh 
Bình Thuận và Tòa án nhân dân thành 
phố Phan Thiết sẽ kiểm điểm trách nhiệm 
của từng cá nhân liên quan./. 

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2017 
(ngày 14 tháng 7) 

__________________________________ 

PHÁT HIỆN, TIÊU HỦY HÀNG NGÀN CÂY CẦN SA 

gày 13-7, Đồn BP Tân Thắng 
(BĐBP Bình Thuận) phối hợp 
các lực lượng chức năng địa 

phương kiểm tra, phát hiện và tiêu hủy 
hơn 3.000 cây cần sa trồng trái phép 
tại khu vực núi Bể (giáp ranh giữa 2 
tỉnh Bình Thuận và Bà Rịa- Vũng Tàu). 
Khu đất các đối tượng tự khai hoang 
rộng khoảng 700m2, số cây cần sa 
trồng tại đây đã lên cao 40-60cm; tại 

hiện trường còn có 1 lán trại 20m2 và 
1 bể chứa nước. Do không phát hiện 
đối tượng trồng nên lực lượng chức 
năng đã tiêu hủy tại chỗ toàn bộ số cây 
cần sa cùng lán trại và hệ thống ống 
tưới nước. 

Trung Thành // 
http://cadn.com.vn.- 2017  

(ngày 15 tháng 7) 

N 
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TỔ MÁY SỐ 2 NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4 
HÒA VÀO LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA 

ào lúc 17 giờ 35 phút ngày 13-7, Tổ 
máy số 2 Nhà máy nhiệt điện Vĩnh 
Tân 4, thuộc Trung tâm Điện lực 

Vĩnh Tân, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong 
(Bình Thuận) đã hòa điện thành công lần 
đầu vào lưới điện quốc gia sớm hơn kế 
hoạch 32 ngày. 

 

Niềm vui trước sự kiện Tổ máy số 2 Nhà máy 
Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 hòa lưới điện quốc gia. 

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 
4 được xây dựng tại xã Vĩnh Tân, huyện 
Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận do Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư có tổng 
mức đầu tư hơn 36.700 tỷ đồng, là một 
trong những dự án trọng điểm của Chính 
phủ, nằm trong quy hoạch Tổng sơ đồ 
điện VII. Tổng Công ty Phát điện 3/Ban 
Quản lý Nhiệt điện Vĩnh Tân là đơn vị 
quản lý dự án. 

Dự án được khởi công vào ngày 9-3-
2014 gồm hai tổ máy, tổng công suất lắp 
đặt 1.200 MW. Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh 
Tân 4 là nhà máy nhiệt điện than có quy 
mô lớn đầu tiên sử dụng công nghệ lò hơi 
thông số trên tới hạn được xây dựng ở 
Việt Nam, là công nghệ hiện đại được áp 
dụng nhiều trên thế giới. 

Các hệ thống bảo vệ môi trường 
như: hệ thống khử lưu huỳnh bằng nước 
biển - FGD, hệ thống lọc bụi tĩnh điện - 
ESP, hệ thống xử lý nước,… đã được 
đưa vào vận hành ngay từ khi đốt lò, bảo 
đảm công tác bảo vệ môi trường trong 

quá trình thử nghiệm cũng như khi nhà 
máy chính thức đi vào hoạt động sẽ 
không có cột khói đen tại ống khói. 

 

Toàn cảnh Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, 
thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, huyện Tuy 
Phong, Bình Thuận. 

Dự án do tổ hợp nhà thầu DOOSAN 
- MITSUBISHI - Công ty Cổ phần Tư vấn 
Xây dựng điện 2 (PECC2) và Công ty Cổ 
phần Tập đoàn Thái Bình Dương 
(PACIFIC, Việt Nam) làm tổng thầu EPC. 
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 
(PECC3) phối hợp với tư vấn phụ nước 
ngoài Tractebel làm tư vấn, giám sát thi 
công xây dựng. 

Dự kiến sau 46 tháng xây dựng, đến 
cuối năm 2017, tổ máy đầu tiên sẽ đưa 
vào vận hành và đến tháng 6 -2018, tổ 
máy thứ hai sẽ vận hành. 

Khi đi vào hoạt động, hằng năm, Nhà 
máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 sẽ cung cấp 
cho hệ thống điện khoảng 7,2 tỷ kWh, góp 
phần tăng cường năng lực cung ứng điện 
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực 
phía nam; giảm sự phụ thuộc của hệ 
thống điện vào nguồn thủy điện, đặc biệt 
vào mùa khô và các năm cạn kiệt; giảm 
sản lượng điện phải truyền tải từ bắc vào 
nam; giảm tổn thất điện năng, tăng tính an 
toàn, ổn định, kinh tế cho vận hành hệ 
thống điện. 

Đình Châu // http://nhandan.com.vn.- 2017 
(ngày 13 tháng 7)

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

V 
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GIẤC MƠ ĐIỆN SẠCH 

àng chục turbin gió lớn đứng sừng 
sững trên những dải đồng hoang ở 
Bình Thuận. Trong nắng chói 

chang và gió lồng lộng, những cánh quạt 
khổng lồ bình thản quay đều, tạo nên một 
cảnh tượng vô cùng kỳ vĩ. Điện gió đang 
là xu hướng tất yếu của ngành năng 
lượng thế giới, song ở Việt Nam, giấc mơ 
điện sạch dường như vẫn xa vời.  

Turbin gió và chim trời 

Nhà máy Điện gió Phú Lạc, huyện 
Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận nằm sát quốc 
lộ 1, được xây dựng ở khu vực vốn là nơi 
đất đai cằn cỗi, đến giờ hầu như vẫn 
không một bóng người ngoài những chiếc 
ôtô chạy vội vã trên hành trình Bắc - Nam, 
Nam - Bắc. Bình Thuận nhiều nắng, nhiều 
gió. Gió ở đây tốt nhất cả nước - đó là 
trong cái nhìn của những nhà làm phong 
điện. Nhà máy được khởi công cách đây 
đúng 2 năm, vào tháng 7.2015, khi đó ở 
khu vực này không có gì ngoài mồ mả, lúc 
khởi công phải rà phá bom mìn. 

 

Turbin gió ở Bình Thuận.  

Ông Bùi Văn Thịnh, Chủ tịch HĐQT, 
Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần 
Phong điện Thuận Bình - đơn vị xây dựng 
và vận hành nhà máy, cho biết: “Người 
dân rất ủng hộ dự án, việc đền bù giải 
phóng mặt bằng làm rất tốt, nếu không thì 
giờ này chưa chắc đã khởi công được”. 
Nhà máy có công suất 24MW, tổng mức 
đầu tư là 1.089 tỉ đồng, trong đó Ngân 
hàng Tái thiết Đức cho vay 35 triệu euro, 
còn lại là vốn đối ứng từ chủ đầu tư. Dự 
án sử dụng thiết bị của Công ty VESTAS 

(Thụy Điển), tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật từ 
công ty Fichtner (Đức).  

Để có được một trang trại điện gió 
đẹp đẽ như vậy, dự án đã trải qua quá 
trình khảo sát nghiên cứu dài. Ông Thịnh 
nhớ lại, các chuyên gia Đức rất khắt khe 
trong từng công đoạn, kể cả công đoạn 
đánh giá tác động môi trường của dự án. 
Ở Châu Âu có những tổ chức phản đối 
việc cánh quạt của các turbin gió có thể 
làm chết chim trời, do đó, việc vay vốn 
của ngân hàng Đức có thể sẽ không dễ 
dàng nếu bị các tổ chức này phản đối dự 
án.  

Phía Đức đã phải cử các chuyên gia 
nước ngoài về chim trời đến đây hàng 
tuần, theo dõi hoạt động của các loài 
chim, mật độ bay của chúng để kết luận 
rằng cánh quạt gió không ảnh hưởng đến 
đời sống của chim chóc trong khu vực. 
Đến giờ, khi nhà máy đã đi vào hoạt động 
từ tháng 9.2016, theo định kỳ, các chuyên 
gia nước ngoài vẫn tiếp tục tới đây theo 
định kỳ để đánh giá tác động của turbin 
gió với chim.  

Lúc thi công, để nhập những cánh 
quạt dài tới 50m, là cả một vấn đề. Cột 
turbin cũng rất nặng, mỗi cột 4 đốt, có đốt 
lên tới 70 tấn, buồng máy tới 76 tấn. Điều 
kiện đường sá, cảng biển, cần cẩu ở Việt 
Nam không thuận lợi cho những chuyến 
hàng lớn như vậy. Móng turbin sâu tới 
2,8m, mỗi móng đổ 440m3 bêtông, việc thi 
công hoàn toàn do người Việt làm dù tổng 
thầu là nước ngoài.  

Sau hơn một năm thi công, dự án 
hoàn thành tháng 9.2016 và hòa lưới điện 
quốc gia tháng 11.2016. Công ty Cổ phần 
Phong điện Thuận Bình cũng đã quy 
hoạch một dự án điện mặt trời ngay tại 
khu vực Nhà máy Điện gió Phú Lạc và 
tính đến việc kết hợp điện gió, điện mặt 
trời, làm nông trại sạch kết hợp với du 
lịch.  

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc 
kinh doanh VESTAS Việt Nam, Lào, 
Campuchia cho biết, Dự án Phú Lạc 

H 
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không phải dự án điện gió quy mô lớn 
nhất, nhưng là dự án có công nghệ hiện 
đại nhất ở Việt Nam. Hệ thống điều khiển 
của dự án Phú Lạc hoàn toàn tự động, có 
thể kết nối được toàn cầu, theo dõi và 
điều khiển từ trụ sở chính của VESTAS tại 
Đan Mạch.  

Những cánh quạt gió khổng lồ màu 
trắng quay đều đặn, nổi bật trên nền trời 
xanh ngăn ngắt như những cánh buồm 
trên biển, hay những cối xay gió trong tiểu 
thuyết Don Kihote. Cảnh tượng hoàn toàn 
đối lập với hàng đụn khói lớn đen đặc nhà 
ra từ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân cách 
đó chỉ vài km.  

Xu hướng và thực tại 

Điện gió đang là xu hướng tất yếu ở 
nhiều nước. Theo nhận định của Hội đồng 
Điện gió Thế giới, thị trường điện gió trên 
thế giới liên tục tăng trưởng ở mức 2 con 
số những năm qua. Ông Giorgio 
Forrtunato, Trưởng phòng Truyền thông, 
Marketing và Công vụ thuộc Tập đoàn 
VESTAS Châu Á Thái Bình Dương, nói: 
“Gió tuy khó đoán nhưng có giá trị kinh tế 
rất tiềm năng. Tính cạnh tranh của năng 
lượng gió đang tiếp tục được tăng cao”. Ít 
người biết rằng, ngày 15.6 hàng năm 
được chọn là Ngày Gió toàn cầu. Đây là 
năm thứ 10 thế giới có ngày này, để mọi 
người chú ý đến tiềm năng điện gió như 
một nguồn năng lượng tái tạo, một sức 
mạnh có thể thay đổi thế giới.  

Chi phí phát triển năng lượng gió đã 
rẻ hơn rất nhiều so với nhiệt điện hay 
năng lượng truyền thống. “Trong 20 năm 
qua, chi phí sản xuất điện gió giảm tới 
80%. Ở Mỹ, chi phí này giảm 66%, Trung 
Quốc giảm 59 - 60%. Tại Đan Mạch, gần 
một nửa lượng điện là từ gió. Ở Brazil, 
trong tổng thể các năng lượng tái tạo thì 
85% là từ điện gió” - ông Giorgio 
Fortunato cho biết. Hiện nay tại Mỹ, điện 
gió có thể cạnh tranh với các lựa chọn sản 
xuất điện khác. Thậm chí ở nhiều nơi trên 
nước Mỹ, gió là nguồn phát điện mới rẻ 
nhất.  

Nhưng đây không hẳn là câu chuyện 
của Việt Nam. Giám đốc kinh doanh 
VESTAS Việt Nam Nguyễn Việt Dũng 

phân tích: Nước ngoài khi phát triển dự án 
thủy điện phải tính toán cả việc phá bao 
nhiêu hecta rừng. Do vậy chi phí phát 
triển điện gió càng ngày càng giảm, trong 
khi các loại năng lượng khác càng ngày 
càng tăng. Chúng ta biết điều này nhưng 
nhiều lúc phải hy sinh môi trường để phát 
triển nóng. Hiện ở Việt Nam thủy điện 
chiếm phần lớn trong tổng sản lượng 
điện, khoảng 43%, điện than 34%, điện 
khí 19%, điện gió chỉ chiếm tỉ lệ không 
đáng kể. 5 nhà máy điện gió Tuy Phong, 
Phú Quý, Phú Lạc, Bạc liêu 1 và 2 có tổng 
công suất chỉ 158MW (đến 8.2016) 

Chiến lược phát triển năng lượng tái 
tạo của Việt Nam đến 2030 đặt mục tiêu 
đến năm 2020, công suất điện gió sẽ đạt 
1%, đến 2030 đạt 2,7% và đến 2050 đạt 
5% tổng sản lượng điện của Việt Nam. 
Tuy nhiên ông Bùi Văn Thịnh cho rằng, 
mục tiêu này là không thể đạt được mà 
nguyên nhân chủ yếu là do giá điện gió 
quá thấp, thậm chí thấp nhất thế giới. Ông 
dẫn chứng, ở Philippines, hiện giá điện 
gió là 29 cent/KWh, Nhật Bản 30 
cent/KWh, thì ở Việt Nam quy định hiện 
nay là 7,8 cent với dự án điện gió trên bờ 
và 9,8 cent với dự án ngoài biển. Ông 
Thịnh đang rất đau đầu với bài toán trả nợ 
vốn vay.  

Từ cuối năm 2015 đến 2028, mỗi 
năm điện gió Phú Lạc phải trả nợ 3 triệu 
euro, tương đương 70 tỉ đồng Việt Nam. 
“Tính cua trong hang”, ông Thịnh đang 
“hồi hộp chờ doanh thu của dự án khi hoạt 
động đầy đủ công suất là 100 tỉ đồng mỗi 
năm”. Nếu trả nợ thì nhà máy chỉ còn 30 tỉ 
đồng cho mọi chi phí vận hành, bảo 
dưỡng, trả lương nhân viên. “Một bài toán 
rất mất cân đối. Nếu tăng giá điện gió lên 
8,77 cent/KWh cho điện gió trên bờ, và 
9,97 cent cho điện gió trên biển theo kiến 
nghị thì mới khả thi” - ông Thịnh tính toán.  

Ngân hàng Thế giới đánh giá tiềm 
năng điện gió Việt Nam lớn, tới 
50.000MW, nhưng các đánh giá kỹ thuật 
cho thấy tiềm năng này là 10.000MW. 
Hiện nay các dự án điện gió đã đăng ký 
gần hết tiềm năng - ông Thịnh cho biết, 
nhưng đăng ký xong thì khó vay vốn để 
làm. Ông nhấn mạnh: “Nếu giá điện thấp 
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quá thì khó phát huy tiềm năng. Điện sạch 
giá phải khác chứ”. 

Ngoài vấn đề giá còn là vấn đề tầm 
nhìn. Trong chuyến thăm và làm việc tại 
Bình Thuận hôm 18.4 vừa qua, Thủ tướng 
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, 
Bình Thuận rất có tiềm năng phát triển 
điện gió và yêu cầu tỉnh phải quy hoạch 

theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, đưa 
tỉnh trở thành trung tâm năng lượng sạch. 
Trên những cánh đồng ở Bình Thuận, các 
turbin gió vẫn tiếp tục phát điện. Tuy nhiên 
giấc mơ điện sạch xem chừng vẫn xa vời. 

Mỹ Hằng // 
http://laodong.com.vn/.- 2017  

(ngày 23 tháng 7) 

__________________________________ 

SÁNG CHẾ MÁY BĂM CÀNH THANH LONG GIÚP 
TĂNG LỢI NHUẬN CHO NGƯỜI DÂN 

rước đây để xử lý khoảng 1 tấn dây 
thanh người dân phải tốn 300.000 
đồng tiền công, nhưng với máy băm 

cành chi phí phải bỏ ra rất ít . 

Những tưởng sáng chế là công việc 
của các nhà khoa học, nhưng trên thực tế 
đã có không ít nông dân đã tự tìm tòi làm 
ra các loại máy móc nông cụ phục vụ  cho 
hoạt động sản xuất của mình. Ông 
Nguyễn Văn Cường, nông dân xã Thiện 
Nghiệp, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận là một trong số đó. Mới đây, ông 
Cường đã sáng chế ra máy băm cành 
thanh long giúp tiết kiệm công lao động 
trong quá trình sản xuất. 

Thông thường sau mỗi chu kỳ thu 
hoạch, hằng năm các nhà vườn thanh 
long phải cắt bỏ những cành thanh long 
kém hiệu quả do già, bệnh hoặc nằm lẩn 
bên dưới không tiếp xúc với ánh sáng. 
Lượng cành rong bỏ chiếm đến 50% số 
cành trên mỗi trụ. Vì số lượng cành bỏ đi 
rất lớn, không thể để chất đống trong 
vườn, nên nông dân phải tốn nhiều công 
sức để vận chuyển đi nơi khác đổ hoặc 
dùng dao băm nhỏ ngay tại chỗ để cành 
mau phân hủy.  

Là nông dân trồng thanh long, ông 
Nguyễn Văn Cường (ở xã Thiện Nghiệp) 
nhận thấy gia đình ông cũng như nhiều 
nông dân khác khá vất vả trong mỗi lần 
thu dọn cành già, cành bệnh. Ông luôn 
trăn trở làm thế nào để giảm bớt công sức 
thu dọn sau khi cắt cành. Từ đó, ông đã 

nghĩ đến việc làm ra một cái máy băm 
cành thanh long bằng động cơ. 

 

Ông Cường vận hành máy băm cành thanh 
long.  

“Cây thanh long Bình Thuận rất 
nhiều nên để xử lý thân cành gặp rất 
nhiều khó khăn. Nếu không xử lý tốt vừa 
gây ô nhiễm môi trường lại vừa mất đi 
nguồn phân tự nhiên. Xuất phát từ đó tôi 
có ý tưởng làm ra cái máy này để băm, 
vừa làm sạch môi trường vừa làm nguồn 
phân tự nhiên trong đất”, ông Cường chia 
sẻ. 

Trước đây khi còn trong quân ngũ, 
ông Cường có học qua động lực học, nên 
việc tìm tòi ý tưởng làm máy băm thanh 
long không quá khó đối với người nông 
dân này.  

Sau khi nhìn qua cách thức hoạt 
động của các loại máy xắt mì, xắt chuối, 
ông Cường nhận thấy nếu làm máy băm 
cành thanh long theo cơ chế như thế sẽ 
không hiệu quả vì cối xoay không thế tự 
đẩy cành băm ra bên ngoài. Liên tưởng 
đến chiếc rìu khum chặt cây của đồng bào 

T 
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miền núi, ông đã tự thiết kế cái dao băm 
hình chữ C có khả năng cuốc xuống làm 
đứt dây thanh long và kéo thải sản phẩm 
ra ngoài theo nguyên lý “vừa băm chặt 
vừa đẩy ra ngoài”. 

Sau thời gian mày mò thử nghiệm, 
tháng 5 vừa qua, nông dân Nguyễn Văn 
Cường đã hoàn thiện chiếc máy băm 
nặng 102kg, dài 2 mét gồm 3 bộ phận 
chính gồm thùng tiếp nhận cành, cối dao 
băm và hộc thải sản phẩm ra ngoài. Cối 
băm được nối với máy nổ Yamaha động 
cơ 6 mã lực chạy bằng xăng. Chiếc máy 
băm này nhỏ gọn có bánh đẩy, nên thuận 
tiện di chuyển trong vườn thanh long. 

 

Cành thanh long sau khi qua máy băm chặt có 
kích thước nhỏ vụn, là nguồn phân tự nhiên 
cho cây thanh long, giảm ô nhiễm. 

Ông Cường cho biết, máy có hiệu 
quả sử dụng rất cao. Trung bình một bụi 
thanh long già phải rong bỏ khoảng 50kg 
cành. Nếu như dùng xe rùa, người nào 
giỏi nhất cũng chỉ đẩy được khoảng 1 tấn 
dây thanh long/ngày (thu 300.000 
đồng tiền công). Nhưng với chiếc máy 
này, chỉ cần 1 giờ đồng hồ là xong. 

“Chiếc máy này cùng với 2 người 
trong 1 giờ có thể băm được 1 tấn dây 

thanh long, trong khi mức nhiên liệu tiêu 
thụ chỉ vào khoảng 0,5 lít xăng nên rất tiết 
kiệm chi phí” ông Cường cho biết. 

 

Ông Trần Minh Quân, Chủ tịch Hội 
Nông dân xã Thiện Nghiệp cho biết bà 
con nông dân trong xã rất bất ngờ trước 
sáng tạo của ông Cường. Qua thử 
nghiệm, bà con nông dân nhận thấy máy 
băm cành thanh long mang lại hiệu quả 
thực sự cho các nhà vườn. Hiện nay, Hội 
Nông dân xã Thiện Nghiệp đang phối hợp 
với ngành chức năng của tỉnh Bình Thuận 
và thành phố Phan Thiết để bảo hộ sở 
hữu trí tuệ cho ông Cường và phổ biến 
rộng rãi sản phẩm này.  

“Hội Nông dân của xã đã phối hợp 
với Phòng Kinh tế thành phố Phan Thiết, 
Sở Khoa học Công nghệ Bình Thuận đưa 
sản phẩm của ông Cường đi đăng ký sản 
phẩm và tham dự Hội thi Sáng tạo Khoa 
học Kỹ thuật của tỉnh, qua đó tiến hành 
đăng ký bảo hộ sáng chế”, ông Quân cho 
hay. 

Tỉnh Bình Thuận là địa phương có 
diện tích thanh long lớn nhất nước với 
hơn 26.000 ha. Tới đây nếu như sáng chế 
này được công nhận và sản xuất đại trà, 
thủ phủ thanh long Bình Thuận sẽ có 
thêm một loại máy nông cụ mới phục vụ 
đắc lực cho nông dân trong quá trình canh 
tác loại cây trồng lợi thế này của địa 
phương./. 

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2017 
(ngày 5 tháng 7) 

__________________________________ 

THẢ HƠN 100 RÙA CON VỀ BIỂN HÒN CAU 

gày 27.7, Ban quản lý khu bảo 
tồn biển Hòn Cau (Tuy Phong, 
Bình Thuận) cho biết, nhân viên 

khu bảo tồn đã tiến hành thả 103 con 
rùa con về biển sau 46 ngày ấp trứng 
và chăm sóc.  

Trước đó, vào ngày 10.6, phát 
hiện rùa mẹ lên đảo Hòn Cau đẻ trứng, 
người dân địa phương lập tức báo cho 
Đội tuần tra – kiểm soát Khu bảo tồn 
biển Hòn Cau. Ngay sau khi rùa mẹ rời 
đi, các nhân viên của khu bảo tồn đã 

N 
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chuyển số trứng này về khu vực ấp 
trứng. Qua 46 ngày, số trứng trên đã 
nở ra 103 rùa biển con. Ngay sau đó, 
các nhân viên của khu bảo tồn đã tổ 
chức thả 103 con rùa này về với biển. 

 

Hiện nay, trên đảo Hòn Cau, lực 
lượng chức năng đã gắn nhiều panô 
tuyên truyền cho ngư dân việc săn bắt, 
giết, mua bán, vận chuyển, nuôi, nhốt 
và sử dụng rùa biển và các sản phẩm 

làm từ rùa biển là vi phạm pháp luật 
nên người dân nơi đây rất tích cực 
phối hợp cùng cơ quan chức năng bảo 
vệ sinh vật này.  

Từ đầu năm 2017 đến nay, Khu 
bảo tồn biển Hòn Cau đã phát hiện và 
di dời thành công 3 ổ trứng rùa về nơi 
ấp nở an toàn. Sau đó, cả 3 ổ trứng 
này đều được ấp nở thành công với 
gần 300 rùa con. 

Mới đây nhất ngày 21.7, Khu bảo 
tồn biển Hòn Cau cũng đã cứu hộ và 
thả về biển chú rùa nặng gần 70 kg lạc 
vào bể chứa nước Nhà máy nhiệt điện 
Vĩnh Tân 2. 

Phan Thành  // 
http://laodong.com.vn/.- 2017  

(ngày 27 tháng 7) 

__________________________________ 

RÙA BIỂN LẠI VỀ HÒN CAU ĐẺ 82 TRỨNG 

heo nhận định ban đầu, đây là cá 
thể đồi mồi thuộc họ rùa biển (con 
Vích) được Liên minh Bảo tồn Thiên 

nhiên Quốc tế xếp loại đồi mồi ở cấp cực 
kỳ nguy cấp. 

Trưa 29-7, ông Trần Công Lập, Đội 
trưởng Đội Tuần tra - Kiểm soát (TT-KS) 
Khu bảo tồn biển Hòn Cau (xã Phước 
Thể, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận), 
cho biết vào sáng cùng ngày, đơn vị đã 
phát hiện và di dời thành công một ổ trứng 
82 quả nghi của loài đồi mồi cực kỳ quý 
hiếm. 

Vào thời điểm trên, Đội TT-KS phát 
hiện dấu vết của 1 cá thể rùa biển lên sinh 
sản tại khu vực bãi Tràng Dão (đảo Hòn 
Cau), nơi có rạn san hô phong phú và 
nguồn thức ăn đa dạng của loài rùa biển.  

Qua kiểm tra nơi rùa biển đẻ, các 
nhân viên Khu bảo tồn Hòn Cau đã phát 
hiện 82 quả trứng. Ngay sau đó, toàn bộ 

số trứng này đã được nhân viên khu bảo 
tồn, ngư dân và rất nhiều em nhỏ di 
chuyển về nơi ấp nở an toàn. 

 

82 quả trứng rùa được phát hiện 

T 
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 "Theo những dấu vết thu được tại 
khu vực sinh sản cho thấy, đây là loài đồi 
mồi thuộc loài động vật có nguy cơ tuyệt 
chủng rất cao. Đây là nguồn động lực rất 
lớn giúp anh em vượt qua mọi khó khăn, 
bảo tồn loài rùa biển nói chung" - anh Lập 
chia sẻ. 

Từ đầu năm 2017 đến nay, Khu bảo 
tồn biển Hòn Cau đã phát hiện và di dời 
thành công 4 ổ trứng rùa về nơi ấp nở an 
toàn. Hiện 3 ổ trứng này đều được ấp nở 
thành công với gần 300 con rùa con. 

Ngoài ra, trong thời gian qua, Khu 
bảo tồn biển Hòn Cau còn cứu hộ được 1 
cá thể rùa bị mắc kẹt trong Nhà máy Nhiệt 
điện Vĩnh Tân 2 (huyện Tuy Phong) đưa 
về với biển an toàn. 

Một số hình ảnh của buổi cứu hộ 
rùa biển vào sáng nay: 

 

Qua những dấu vết  để lại thì đây có thể là loài 
đồi mồi cực kỳ quý hiếm 

 

Toàn bộ số trứng rùa được đưa lên khỏi ổ 

 

Rất đông ngư dân, các em nhỏ đã cùng phụ 
giúp nhân viên Khu bảo tồn biển Hòn Cau di 
dời ô trứng ruà về nơi ấp an toàn 

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

(ngày 29 tháng 7) 

__________________________________ 

ĐẶC SẢN CÁ KHÔ PHAN THIẾT XUẤT KHẨU 
NHẬT BẢN 

ỗi năm Phan Thiết chế biến 55 
tấn cá khô tiêu thụ trong nước 
và xuất đi các thị trường khó 

tính.  

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vốn 
nổi tiếng với nghề đánh bắt và chế 
biến thủy hải sản. Nghề làm khô cá 
cũng ra đời từ lâu, thơm ngon nức 

tiếng xa gần. Toàn thành phố hiện có 
khoảng 20 cơ sở làm nghề. Đến Phan 
Thiết, du khách thường mua mực rim 
me, đặc biệt là các loại khô mực - tôm 
- cá của vùng biển này về làm quà. 

Để làm ra mẻ khô cá chất lượng, 
các khâu tuyển chọn nguyên liệu, sơ 
chế, ngâm ướp, phơi sấy và đóng gói 

M 
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thành phẩm đều phải trải qua quy trình 
chế biến khắt khe, đảm bảo vệ sinh. 

Chủ Công ty TNHH Hải Nam (27 
Nguyễn Thông, Phú Hài) cho biết, cá 
nguyên liệu ngoài khơi sẽ được bảo 
quản trong thùng lạnh, vận chuyển 
trực tiếp về xưởng chế biến. Nhiệt độ 
cá được kiểm tra liên tục, phải dưới 10 
độ C để bảo quản tốt nhất. 

 

Phan Thiết có nguồn cá tươi dồi dàolàm 
khô cá. Ảnh:Bizmedia 

Trước khi thu mua, chủ cơ sở còn 
dùng giấy thử để đo lường hóa chất 
trên cá. Nếu giấy thử không đổi màu, 
mới đảm bảo cá sạch, không nhiễm 
hóa chất, kim loại nặng. Cá còn phải 
tươi ngon, mắt trong, dùng tay ấn vào 
thân không lún, không nhão, đàn hồi 
nhanh. 

Tại khu vực sơ chế, cá tươi được 
rửa sạch, cắt đầu, làm ruột, rồi rửa lại 
nhiều lần bằng nước sạch từ nhà máy 
nước Phan Thiết. Bước tiếp theo là 
đưa vào máy trộn thấm các gia vị 
đường, muối... nhập từ nhà cung cấp 
đủ tiêu chuẩn hợp quy. Sau khi tấm 

ướp, cá chuyển ra phơi trên các vỉ 
không dính tạp chất, cách xa mặt đất 
để hạn chế bụi bẩn. 

Trong điều kiện nắng tốt, cá có 
thể đạt ngưỡng độ ẩm lý tưởngsau 
một ngày phơi. Công nhân sẽ tiến 
hành gỡ cá khỏi vỉ và đem nướng 
bằng máy, đảm bảo chín đều khắp các 
mặt. Cuối cùng, kiểm tra lại về cảm 
quan, các chỉ số vi sinh, chỉ tiêu hạn 
mức kháng sinh... trước khi đóng gói 
thành phẩm, đưa ra thị trường. 

 

Các dàn phơi cá dưới ánh nắng mặt trời. 
Ảnh: Bizmedia 

Với sản lượng đạt 55 tấn mỗi 
năm, hiện khô cá của thành phố biển 
Phan Thiết được tiêu thụ trong và 
ngoài nước. Sản phẩm còn xuất đi 
nhiều thị trường khó tính như Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung 
Quốc), Bắc Mỹ và Tây Âu. 

Vũ Đậu // http://vnexpress.net.- 2017 
(ngày 14 tháng 7) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN: NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT RƯỢU 
THANH LONG 

ượu chưng cất thường sử 
dụng nguyên liệu có chứa 
tinh bột. Tại các nước Đông 

Âu, nguyên liệu thường có các loại 
hạt ngũ cốc (yến mạch, lúa mì), 

khoai tây, mật rỉ, củ cải đường và 
các loại cây khác. Tại Việt Nam, đa 
số rượu được chưng cất từ gạo đã 
ủ lên men.  

R 
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Riêng đối với nguyên liệu là trái 
thanh long, chủ yếu được sử dụng 
để sản xuất rượu vang trái cây (tức 
là rượu chưa qua chưng cất). Hiện 
nay, trên thị trường cũng chưa thấy 
xuất hiện sản phẩm rượu chưng cất 
từ thanh long, chỉ có một số sản 
phẩm rượu vang thanh long như 
của Công ty TNHH công nghệ thực 
phẩm Nhật Hồng, Công ty TNHH 
MTV Sản xuất rượu vang thanh 
long, HTX thanh long Hàm Đức... 

Bên cạnh đó, nguồn nguyên 
liệu thanh long tại Bình Thuận, đặc 
biệt là hàng không đạt tiêu chuẩn 
xuất khẩu tương đối nhiều lại ít có 
giá trị trên thị trường. Vì vậy, thời 
gian qua Trung tâm Thông tin và 
Ứng dụng Tiến bộ KH&CN Bình 
Thuận (Trung tâm) đã nghiên cứu 
sản xuất rượu chưng cất từ nguyên 
liệu trái thanh long. Qua nghiên cứu 
và sản xuất thử nghiệm, Trung tâm 
đã cho ra các dòng sản phẩm rượu 
thanh long, rượu thanh long - linh 
chi và rượu thanh long - tỏi đen với 
chất lượng cao, mang hương vị đặc 
trưng và thuần khiết. 

 

Ảnh minh họa. 

Tháng 5/2017, sản phẩm rượu 
được chưng cất từ trái thanh long 
mang nhãn CISTI BÌNH THUẬN sẽ 

được bày bán tại cửa hàng của 
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng 
tiến bộ KH&CN Bình Thuận - C1 Võ 
Văn Kiệt, Phan Thiết, Bình Thuận. 

Các dòng sản phẩm rượu 
thanh long gồm: rượu thanh long 
nguyên chất, rượu thanh long - linh 
chi, rượu thanh long - tỏi đen. 

Thanh long được ủ với men 
rượu có bổ sung đường và nếp với 
tỷ lệ nhất định và cho lên men ở 
điều kiện nhiệt độ phòng trong vòng 
2 tuần. Sau khi lên men 2 tuần, 
rượu thanh long được lọc ra và đem 
đi chưng cất. Sau khi chưng cất, 
cho sản phẩm rượu thanh long 
không màu, mùi thơm nhẹ, đặc 
trưng, có độ rượu 29,5%. 

Việc nghiên cứu thành công 
quy trình sản xuất rượu chưng cất 
từ trái thanh long đã góp phần giải 
quyết lượng thanh long hàng dạt, từ 
đó nâng cao giá trị kinh tế của trái 
thanh long, góp phần đa dạng hóa 
sản phẩm từ trái thanh long, nâng 
cao giá trị sử dụng của trái thanh 
long, giúp nông dân giảm phụ thuộc 
vào thị trường xuất khẩu trái tươi 
như hiện nay. 

Đặc biệt, đây là sản phẩm rượu 
chưng cất từ thanh long đặc trưng 
của mảnh đất Bình Thuận, thủ phủ 
thanh long, có thể được dùng làm 
sản phẩm quà biếu phục vụ du lịch 
Bình Thuận. 

Sở KH&CN Bình Thuận // 
http://khoahocphattrien.vn.- 2017 

(ngày 6 tháng 7) 
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BIẾC XANH ĐẢO PHÚ QUÝ 

ảo Phú Quý nằm lặng mình giữa 
khơi xa đại dương. Ở đó, bốn bề 
một màu xanh ngắt của trời, của 

biển cả bao la.  

 

Đảo Phú Quý thanh bình và mến khách  

Nhưng xứ đảo lưu luyến ấy níu 
chân người đi còn bởi tình người dung 
dị của những cư dân mà cái mặn mòi, 
chất phác biển cả đã ngấm vào từng làn 
da, thớ thịt. 

Hành trình đến với Phú Quý của 
chúng tôi bắt đầu từ chuyến xe đêm rời 
TPHCM đến cảng cá Phan Thiết (Bình 
Thuận). Thời gian chờ tàu, phóng tầm 
mắt ra xa chỉ thấy một màu xanh ngắt. 
Hành khách đủ mọi lứa tuổi cùng chờ 
đợi chuyến đi. Tàu đến, những thùng 
hàng nặng trĩu trên đôi vai thoăn thoắt 
được vận chuyển và xếp thật ngay ngắn 
trên tàu. Hàng được vận chuyển mỗi 
ngày, nhưng nhiều nhất là các nhu yếu 
phẩm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng 
ngày trên đảo. Ngoài tàu cao tốc mỗi 
ngày một chuyến, còn có các tàu nhỏ 
hơn cũng thường xuyên chở khách 
nhưng nhiệm vụ chính vẫn là chở hàng.  

Tiếng còi tàu rít lên một hơi thật dài 
báo hiệu chuẩn bị rời bến. Theo con 
sóng dập dềnh, tàu tiến dần về hòn đảo 

xa, cách đất liền 120km. Bốn giờ trên 
tàu là bao cảm xúc hỗn độn với những 
câu chuyện khác nhau. Đó là câu 
chuyện của nhóm bạn trẻ khát khao 
chinh phục hòn đảo tiền tiêu của Tổ 
quốc. Là hành trình của ông bố với 
khuôn mặt nhuộm màu nắng gió trở về 
với tổ ấm nhỏ của mình sau chuỗi ngày 
xa nhà mưu sinh. Là nụ cười tươi rói 
của những chị, những cô từ đảo vào đất 
liền lấy hàng hóa về buôn bán… Những 
câu chuyện ấy rôm rả trong tiếng nói 
cười, tiếng máy tàu chạy xình xịch, 
quyện với mùi dầu mỡ của con tàu, với 
tiếng sóng vỗ hai bên mạn tàu. Nhưng, 
dù là ai, ra đảo với tâm thế nào cũng 
mong ngóng từng phút giây được nhìn 
thấy những cánh quạt điện gió, thấy cầu 
tàu hiển hiện phía xa xa. 

Sau cái vội vã, ồn ào của phút giây 
đầu tiên đặt chân lên đảo, đón chúng tôi 
là Jimmy (Trọng Tấn) - chàng trai làm 
nghề hướng dẫn viên. Cùng với Giỏi 
Phú Quý, Tấn là một trong những thanh 
niên theo đuổi mô hình homestay (du 
lịch xanh, ở ngay nhà người dân địa 
phương) đầu tiên trên đảo. Chàng trai 
sinh năm 1988 có vóc dáng cao lớn, 
mạnh mẽ với những bước chân thoăn 
thoắt dẫn khách về nhà.  

Là dân đảo, lại làm nghề hướng 
dẫn nên Tấn thông thạo từng ngóc 
ngách của đảo. Buổi chiều, khi ánh nắng 
vàng vẫn còn gay gắt, Tấn đưa chúng 
tôi ra khu cột mốc của đảo, nơi có bãi 
tắm với dải cát trắng tuy ngắn và hẹp 
nhưng nước xanh ngắt. Đứng dưới chân 
cột mốc là lá cờ đỏ sao vàng bay phần 
phật trong gió. Nhìn từ trên cao, có thể 
cảm nhận từng vệt nước với những màu 
sắc khác nhau thấp thoáng những phiến 
đá bên dưới. Bãi tắm này và những khu 

V. DU LỊCH –  LỊCH SỬ – ĐỊA LÝ 

Đ 
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vực liền kề đó còn hằn in dấu tích của 
miệng núi lửa phun trào từ hàng triệu 
năm trước. Đêm trên đảo thanh vắng, 
chạy xe chầm chậm dọc con đường ven 
biển khách sẽ cảm nhận được cái se 
lạnh và mùi biển mặn mà phả vào. Ánh 
trăng sáng vằng vặc của ngày 14 khiến 
mặt biển lấp lánh như tấm gương khổng 
lồ, sóng rì rào vỗ. 

Buổi sáng đầu tiên trên đảo, đứng 
trên ban công có thể nhìn rõ chùa Linh 
Sơn nằm trên núi bên cạnh những phiến 
đá khổng lồ như được chồng xếp, gọt 
giũa tỉ mỉ tạo nên những hình thù lạ mắt. 
Theo những bậc thang đá khám phá 
cảnh chùa và tự lúc nào bước chân 
chúng tôi đã dần lên đỉnh núi Cao Cát. 
Nơi đây có tượng Quan Thế Âm Bồ Tát 
hướng biển, phóng tầm mắt ra xa có thể 
nhìn thấy một góc Phú Quý thanh bình, 
mộ thầy Sài Nại ở hướng Đông, đền thờ 
công chúa Bàn Tranh hướng Tây, bờ kè 
Ngũ Phụng cùng ba trạm phong điện 
hướng Bắc. Những hòn Tranh, hòn 
Trứng, hòn Trào, hòn Đen... cũng nằm 
trọn vẹn trong tầm mắt. 

Sẽ là thiệt thòi nếu đã đến đây mà 
không dầm mình trong làn nước xanh 
mướt của Phú Quý. Đó là Vịnh Triều 
Dương - nơi sở hữu bãi tắm đẹp nhất 
trên đảo với dải cát trắng chạy dài tít tắp 
hòa mình với tiếng rì rào của hàng 
dương. Theo tàu đi lặn ngắm san hô hay 
tự tay bắt những con nhum, câu cá ở 
hòn Đen cũng là những trải nghiệm 
không thể bỏ qua. Những người bạn đi 
cùng chuyến hành trình nói với nhau 
điều ai cũng cảm nhận được: trong buổi 
chiều muộn, nhìn mặt trời đỏ rực như 
hòn lửa từ từ lặn vào trong lòng biển cả 
sẽ thấy cuộc sống thanh bình biết 
nhường nào. 

Phú Quý bình dị từ cảnh vật, con 
người cho đến những đặc sản nhưng 
cái bình dị ấy làm nên nét rất riêng. Buổi 
chiều, trong bữa ăn xế, những chiếc 
bánh xèo to bằng bàn tay giá chỉ 2.500 
đồng được ăn kèm rau húng quế là lựa 

chọn dân dã được nhiều người yêu 
thích. Cũng là loại rau đó nhưng đất 
biển, gió biển khiến lá rau dày hơn, vị 
cay nồng nhưng đã ăn là mê. Đó còn là 
món gỏi ốc giác, cá bớp, tôm nướng 
tươi rói cùng những món ăn ngon nổi 
tiếng nơi đây mà khách du lịch hay 
“điểm” như mực xào chao, lẩu cá hồng 
chuối… 

 

Khai thác hải sản ở Phú Quý 

 Đến Phú Quý, nếu không trải 
nghiệm cảm giác ăn bữa trưa trên 
những bè cá của người dân địa phương, 
bạn sẽ ra về trong ngậm ngùi. Nơi đây, 
bạn có thể chọn cho mình các loại ốc: ốc 
nhảy, ốc mặt trăng, ốc bàn tay, hàu 
nướng, cá nhám, cá bớp, cá mú... được 
tự tay người dân địa phương chế biến 
tuy đơn giản nhưng gia vị được nêm 
nếm vừa miệng. Nhưng, đặc sản vẫn 
được mọi người truyền miệng là tôm 
hùm và cua huỳnh đế - những sản vật 
vô giá của biển khơi. Lênh đênh trên tàu 
ra những đảo nhỏ tự tay bắt những con 
nhum, ốc, cá và nướng trên than hồng 
khiến cảm giác của hành trình chinh 
phục càng thêm phần thi vị. 

Phú Quý chỉ có diện tích hơn 
16km². Hai ngày khám phá đủ để biết về 
cuộc sống của người dân nơi đảo xa. 
Nhưng để hiểu về chốn thanh bình ấy, 
chắc chắn sẽ cần những lần trở về để 
thực sự hòa mình với thiên nhiên và con 
người nơi đây. 

// http://www.sggp.org.vn.- 2017 
(ngày 16 tháng 7)
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DU LỊCH BÌNH THUẬN TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN 
TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 

heo Cục Thống kê Bình Thuận, trong 
6 tháng đầu năm 2017 hoạt động du 
lịch tiếp tục phát triển. Số lượt khách 

đến tham quan, nghỉ dưỡng là 2,3 triệu lượt, 
đạt 45,87% kế hoạch năm, tăng 9,67% so 
với cùng kỳ năm trước (trong đó khách quốc 
tế đạt 295,3 ngàn lượt, tăng 17,77%, chiếm 
tỷ trọng cao là khách Nga, Trung Quốc, Hàn 
Quốc), doanh thu ước đạt 5.343 tỷ đồng, 
tăng 18,72% so với cùng kỳ năm trước. 

 

Hoạt động du lịch đáp ứng được nhu 
cầu ngày càng cao của du khách. Khách 
đến tham quan, vui chơi nghỉ dưỡng trong 
dịp lễ, Tết khá đông, công suất buồng 
phòng ở các khách sạn đạt trên 95%. Nhiều 
hoạt động vui chơi, giải trí, tham quan được 
triển khai tổ chức thêm so với những năm 
trước như: Lướt ván buồm, Công viên 
tượng cát Forgotten Land, mô tô nước, lướt 
ván diều, mô tô địa hình, khinh khí cầu, sân 
khấu nhạc nước làng Chài Phan Thiết... 

Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch 
duy trì đều. Đã triển khai kế hoạch thông tin 
xúc tiến du lịch năm 2017; thông báo và vận 
động doanh nghiệp tham gia các hoạt động: 

Ngày hội Du lịch TP.HCM năm 2017, không 
gian ẩm thực và đặc sản Nam Bộ năm 2017 
trong khuôn khổ các hoạt động Festival Đờn 
ca tài tử quốc gia lần thứ II tại Bình Dương; 
Hội chợ Travex 2017 - Singapore, Lễ hội 
Hương bưởi Bạch Đằng - Bình Dương, Lễ 
hội Hoa Ban năm 2017 tỉnh Điện Biên, Hội 
chợ Du lịch quốc tế ITB Đức và MITT Nga. 

Bên cạnh đó, đã triển khai Quy tắc 
ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn 
tỉnh. Thường xuyên khai thác và cập nhật 
các tin, bài, ảnh về hoạt động du lịch trên 
các báo, tạp chí và trang website du lịch 
trung ương, địa phương và thực hiện các 
phóng sự phát trên sóng truyền hình. 

Công tác phục vụ du lịch luôn được 
chú trọng và tăng cường công tác kiểm tra 
nhằm đảm bảo môi trường du lịch, đảm bảo 
chất lượng dịch vụ phục vụ du khách. Vệ 
sinh an toàn thực phẩm, an toàn du khách ở 
tất cả các khu du lịch, các điểm tham quan 
du lịch trên địa bàn toàn tỉnh được đảm bảo; 
giá cả dịch vụ lưu trú, ăn uống có tăng trong 
những ngày lễ, Tết song không đáng kể, 
chưa có phản ảnh nào của du khách qua 
đường dây nóng về giá cả dịch vụ, hàng 
hóa và chất lượng phục vụ. Cùng với việc 
ổn định giá cả, đầu tư nâng cao chất lượng 
dịch vụ của các doanh nghiệp, các điểm du 
lịch ở Phan Thiết - Bình Thuận còn tổ chức 
các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch 
độc đáo trên bãi biển. 

// http://www.dulichvn.org.vn.- 2017 
(ngày 24 tháng 7) 

__________________________________ 

NÂNG CAO TÍNH CHUYÊN NGHIỆP TRONG THÔNG TIN, 
QUẢNG BÁ DU LỊCH 

ông tác thông tin, quảng bá du 
lịch ngày càng chuyên nghiệp và 
đạt hiệu quả cao hơn thông qua 

các hoạt động của Trung tâm Thông tin 
xúc tiến du lịch Bình Thuận (Trung tâm) 
trong 6 tháng đầu năm 2017. 

T 

C 
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Là đơn vị được giao nhiệm vụ thực 
hiện công tác thông tin, quảng bá du 
lịch, Trung tâm đã thực hiện công tác 
thông tin, giới thiệu điểm đến du lịch 
Bình Thuận. Bên cạnh đẩy mạnh hoạt 
động thông tin theo từng chủ đề trên 
website du lịch (ngôn ngữ Việt - Anh), 
trung tâm còn phát hành 500 Bản tin Du 
lịch mừng Xuân 2017, thực hiện các ấn 
phẩm theo Bộ nhận diện thương hiệu du 
lịch, phát hành 750 đĩa phim du lịch, 450 
cẩm nang du lịch, 1.450 bản đồ du lịch, 
200 huy hiệu logo du lịch. Trong việc 
thực hiện liên kết vùng để phát triển du 
lịch, trung tâm đã đón các đoàn khách từ 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Bình 
Phước đến tham quan và liên kiết phát 
triển sản phẩm du lịch. 

 

Giới thiệu du lịch- thể thao biển tại Hội 
nghị xúc tiến đầu tư Bình Thuận 2017 

Đồng thời, tăng cường kết nối các 
tour, tuyến du lịch giữa các trọng điểm 
du lịch của tỉnh thông qua việc tổ chức 
các chuyến khảo sát các điểm tham 
quan, triển khai mô hình du lịch cộng 
đồng “Trải nghiệm hoạt động sản xuất 
thanh long cùng ngưới dân Hàm Thuận 
Nam”. Ngoài ra, còn phối hợp thực hiện 
tốt các chương trình liên kết phát triển 
du lịch với các địa phương, trong đó có 
sản phẩm “Chợ Bến Thành - Hoa Đà Lạt 
- Biển Mũi Né”. 

Sự hiệu quả trong công tác thông 
tin còn thể hiện ở việc phối hợp tốt với 

các cơ quan truyền thông trong và ngoài 
tỉnh để giới thiệu hoạt động  du lịch, tiềm 
năng, lợi thế cũng như cơ hội đầu tư 
phát triển du lịch. Tính riêng trong 6 
tháng đầu năm 2017 đã có gần 100 tin, 
bài, phóng sự, ảnh đăng tải và phát 
sóng trên báo trung ương và địa 
phương, các kênh sóng truyền hình 
VTV, HTV, VTC… 

Trong công tác xúc tiến, 6 tháng 
qua, trung tâm đã phối hợp, hỗ trợ các 
doanh nghiệp du lịch giới thiệu, quảng 
bá tại Ngày hội Du lịch TP.HCM, không 
gian Ẩm thực và đặc sản Nam bộ - 
Festival Đờn ca tài tử quốc gia tại Bình 
Dương, không gian Di sản văn hóa biển, 
đảo tại Quảng Nam, Hội nghị xúc tiến 
đầu tư Bình Thuận 2017, Lễ hội Bánh 
dân gian Nam bộ tại Cần Thơ, Liên hoan 
Ẩm thực Đất phương Nam, các hội chợ 
du lịch quốc tế tại Nga, Đức và Hàn 
Quốc. 

Đối với công tác hỗ trợ du khách, 
Trung tâm đã tham mưu tỉnh ban hành 
Bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du 
lịch, sửa chữa quầy hỗ trợ thông tin và 
duy trì hiệu quả hoạt động hỗ trợ khách 
tại ga Phan Thiết. Đặc biệt, thông qua 
các số điện thoại đường dây nóng 
0623.608.222 và 0623.810.801, trung 
tâm đã tiếp nhận và giải đáp cho gần 90 
cuộc điện thoại của nhân dân và du 
khách gọi đến đề nghị hỗ trợ thông tin 
về điểm đến, sự kiện VHDL… 

Có thế nói, phát huy những thành 
công của những năm qua, trong 6 tháng 
đầu năm 2017, Trung tâm Thông tin xúc 
tiến du lịch Bình Thuận đã tiếp tục thực 
hiện công tác thông tin, xúc tiến quảng 
bá du lịch ngày càng chuyên nghiệp và 
mang lại hiệu quả cao, qua đó góp phần 
vào sự thành công chung của ngành Du 
lịch địa phương./. 

// http://baodulich.net.vn.- 2017 
(ngày 3 tháng 7) 
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ĐẮM MÌNH TRONG DÒNG SUỐI MÁT, NGHE 
HUYỀN THOẠI NÚI ÔNG, THÁC BÀ 

hu du lịch sinh thái thác Bà nằm 
giữa rừng nguyên sinh, núi non 
hùng vĩ dưới chân núi Ông (Bình 

Thuận), mang lại cho du khách những 
phút giây sảng khoái, thư thái khi thả mình 
trong dòng nước mát lạnh...  

 

Du khách đắm mình dưới dòng nước mát lạnh 
của thác Bà 

Hòa mình với thiên nhiên  

Để đến được thác Bà, từ TP.HCM 
bạn có thể đi xe máy, ô tô cá nhân hoặc đi 
xe khách từ BX Miền Đông, theo QL1 qua 
Khu du lịch Suối Tiên, thác Giang Điền, 
ngã ba Trị An, Long Khánh… Khi đến ngã 
ba Ông Đồn (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng 
Nai) sang trái chạy vào khoảng 30km là 
đến trung tâm huyện lỵ Tánh Linh. Đến 
đây, bạn hỏi đường vào thác Bà, dân địa 
phương đều biết. Hành trình này mất hơn 
1 ngày. 

Vị trí địa lý cho thấy, Tánh Linh được 
bao bọc bởi những dãy núi trùng điệp, 
nằm giáp ranh với cao nguyên Lâm Viên 
(Lâm Đồng), trong đó có núi Ông hùng vĩ 
và dòng nước trong xanh, mát lạnh của 
thác Bà chảy quanh năm uốn lượn bên 
sườn núi, đổ ra sông La Ngà (một nhánh 
sông Đồng Nai) rồi xuôi ra biển lớn. 

Theo truyền thuyết dân gian, xa xưa 
ở đây có hai vợ chồng tiều phu sống rất 
hạnh phúc. Trong một lần đi hái củi, người 
chồng bất ngờ gặp các ông tiên xuống núi 
đánh cờ. Vốn rất giỏi cờ tướng nên khi 

thấy một tiên ông bí thế trước một tiên 
ông khác, người chồng trổ tài giải cứu, 
biến nguy thành thắng. Thấy vậy, vị tiên 
ông thua cuộc đã mời người chồng vào so 
tài cao thấp với mình. Ván cờ giữa người 
phàm và tiên ông kéo dài suốt mấy năm 
liền vẫn bất phân thắng bại… 

Trong khi người chồng mải mê đánh 
cờ thì người vợ ở nhà mòn mỏi đợi chờ, 
thương nhớ đã khóc đến khô nước mắt, 
tóc bạc trắng như mây rồi chết trong căn 
nhà vắng lặng. Sau khi chết, tóc người vợ 
xõa trắng bên sườn núi và khi ánh mặt 
trời chiếu vào, mái tóc của bà biến thành 
ánh sáng như pha lê chiếu sáng cả vùng 
núi non trùng điệp. Ánh sáng ấy đã làm 
cho người chồng “chói mắt và tỉnh ngộ”, 
vội bỏ ván cờ quay trở về. Người chồng 
ôm thi thể vợ khóc rất nhiều và nước mắt 
của ông hóa thành dòng nước mát lạnh, 
nguồn nước tưới tiêu cho bà con nông 
dân trong vùng. Ghi nhớ công ơn của ông 
bà, người dân đặt tên là thác Bà và núi 
Ông. Không biết thực hư thế nào, nhưng 
hiện tại đền thờ và mộ đá Ông vẫn còn 
trên đỉnh núi. 

Đến thác Bà, du khách có thể chiêm 
ngưỡng cảnh núi rừng nguyên sinh hùng 
vĩ. Ở đây có quần thể động, thực vật đa 
dạng, phong phú và quý hiếm với trên 550 
loài, 120 họ. Nhiều động vật quý hiếm 
được ghi vào sách đỏ. Vào những ngày 
lễ, Tết, cuối tuần có đến hàng nghìn người 
tìm về đắm mình trong dòng nước mát 
lạnh của thác Bà. 

Phát triển du lịch thác Bà 

Được tạo hóa ban tặng, dưới chân 
thác Bà có những thạch bàn (mặt bằng 
của tảng đá) rộng lớn, phù hợp cho du lịch 
dã ngoại, cắm trại và nấu ăn tại chỗ bên 
dòng nước trong xanh. Thác Bà có đến 9 
thác lớn nhỏ và mỗi thác có độ cao từ 10 - 
20m, đi một ngày chưa hẳn đã hết quần 
thể của thác. 

K 
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Trong Khu du lịch thác Bà, có một 
nhà hàng phục vụ những món ăn đặc sản 
của vùng núi rừng Tánh Linh như: Cơm 
lam, rau rừng, cá suối… với giá bình dân, 
khoảng 50.000 đồng là có một suất ăn 
ngon. Nếu có thời gian, vài gia đình hoặc 
nhóm bạn có thể cắm trại và đốt lửa trại ở 
đây một đêm để thưởng thức khung cảnh 
lãng mạn bên “suối mơ trong rừng hoang 
vắng…”. 

Người dân Tánh Linh cho biết, dưới 
chân núi Ông hiện còn cánh đồng tươi tốt 
được bao quanh bởi những ngọn núi. 
Người dân gọi là “cánh đồng Gia Long”. 
Bởi trước đó, khi bị quân Tây Sơn truy 
đuổi, Chúa Nguyễn (Vua Gia Long) đã có 
một thời dẫn quân về đây ẩn náu. Thấy 

vùng đất bằng phẳng, nước non hữu tình 
nên Chúa Nguyễn đã cho người canh tác 
trên cánh đồng này để làm lương thực 
nuôi quân... 

Hiện tại, hệ thống giao thông nối 
Bình Thuận - Lâm Đồng băng ngang qua 
Tánh Linh rất thuận tiện bởi QL55 nối 2 
tỉnh vừa làm xong. Đặc biệt, trên hành 
trình chinh phục những ngọn đèo, quanh 
co đẹp như tranh vẽ trên QL55, nối liền 2 
tỉnh, bạn có thể dừng chân viếng tượng 
Đức Mẹ trên núi Tà Pao nằm ở xã Đồng 
Kho, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.  

Bủi Phụ // 
http://www.baogiaothong.vn.- 2017 

(ngày 15 tháng 7) 

__________________________________ 

MÙA CHIM LÀM TỔ TRÊN HÒN ĐẢO HÌNH CHIẾC HÀI 
Ở BÌNH THUẬN  

ảo Hòn Hải còn có tên là Hòn Hài 
vì hình dáng của hòn đảo nhìn từ 
phía xa trông giống như chiếc hài  

 

Tuy gọi là đảo nhưng Hòn Hải chỉ là 
một khối đá khổng lồ nằm giữa biển khơi, 
không có người dân ở tập trung như 
những đảo khác. Trên đảo không có nước 
ngọt, để có nước sinh hoạt phải mua từ 
đảo Phú Quý chở ra với chi phí vận 
chuyển đắt đỏ. 

 

Ngư dân đảo Phú Quý quen gọi Hòn 
Hải là Hòn Khám. Đảo Hòn Hải nằm cách 
đảo Phú Quý khoảng 32 hải lý. Muốn ra 
được Hòn Hải thì phải đi bằng thuyền 
đánh cá, rồi sau đó bơi thuyền thúng cập 
vào sát đảo để đi lên. Tuy nhiên tùy vào 
tình hình biển mới quyết định có ra được 
hay không. Phía trước đảo là ngôi nhà 
làm hoàn toàn bằng bê tông dựa lưng vào 
vách núi. 

Đ 
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Cửa lên của đường hầm dài 170 m 
(phía sau tòa nhà) nằm hoàn toàn trong 
lòng núi đá được đúc bằng bê tông dày để 
chống chọi với thời tiết khắc nghiệt trên 
đảo. Một công trình kỳ công của công binh 
khi khoét núi, vận chuyển nguyên liệu để 
xây dựng đường hầm dẫn lên phía trên 
đảo. Trên hình là những bậc thang dẫn 
lên phía cầu thang lộ thiên khoảng hơn 
100 m. 

 

Còn nếu nhìn từ trên cao thì Hòn Hải 
lại giống như một con cá quẫy đuôi, giữa 
làn nước biển xanh lam.  

 

Vào tháng 6 - 7 hàng năm, sau 
những ngày tháng đi kiếm ăn, có rất nhiều 
loại chim bay về đẻ trứng như bồ nông, 
chim nhạn, mòng biển... Từng đàn chim 
bay về gọi nhau kêu vang cả một góc trời. 
Những chỗ trên đảo có mặt là đá không 
mọc được cỏ thì trắng xóa phân chim. 

 

Một con nhạn biển, sau những ngày 
đi kiếm ăn bay về đảo làm nơi trú ngụ. 

 

Chim mòng biển, chân có màng như 
chân vịt, đậu ở cuối mép của hòn đảo 

 

Chim bay về và đẻ trứng xuống các 
bụi cỏ dại mọc trên đảo. Trứng chim nhạn 
có những chấm đen, to bằng trứng vịt. 

 

Không cần phải chim mẹ ấp, một chú 
chim nhạn tự nở. 
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Với không gian yên bình giữa biển 
khơi, hàng nghìn con chim tự nhiên bay 
về đảo 

 

Những bậc thang lộ thiên dẫn lên 
trên vị trí cao nhất của đảo. Một ngọn hải 
đăng được xây dựng trên độ cao 113 m 
so với mực nước biển Hải đăng có chiều 
cao hơn 10 m có đèn chính và đèn phụ để 
chiếu sáng, giúp thuyền bè định hướng 
đường đi, là người bạn dẫn đường không 
thể thiếu của ngư dân đánh bắt xa bờ. 

 

Biểu tượng hình lá cờ Việt Nam, 
ngồi trên tàu từ phía xa có thể nhìn thấy lá 
cờ chủ quyền. 

 

Điểm cơ sở A6 là một trong nhưng 
điểm quan trọng để tính chiều rộng lãnh 
hải trên vùng biển Việt Nam, nơi mà nhiều 
người mong muốn một lần được đặt chân 
tới thăm đảo. 

Nguyễn Sỹ Đức // 
http://dulich.vnexpress.net.- 2017  

(ngày 2 tháng 7) 
__________________________________ 

BÃI BIỂN CỔ THẠCH ĐẸP TỰA TIÊN CẢNH KHI BỊ 
RÊU PHỦ 

ãi biển Cổ Thạch từ lâu đã 
nổi tiếng gần xa nhờ vẻ đẹp 
ấn tượng với những bãi đá 

như viên ngọc nhiều màu sắc hết 
sức sinh động và đẹp mắt.  

 

Ảnh: Andre Luu. 

B 
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Cổ Thạch là bãi biển ở xã Bình 
Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình 
Thuận, cách Thành phố Phan Thiết 
90 km và cách Thành phố Hồ Chí 
Minh 300 km. Ảnh: Dinh Thao. 

 

Điểm hấp dẫn nhất ở bãi biển này là 
những bãi đá lung linh sắc màu. 
Ảnh: Annie Le. 

 

Bãi đá hình thành tự nhiên do tác 
động của thủy triều, hải lưu, nước 
biển. Đá được đẩy từ lòng biển trồi 

nhô lên bờ. Đá có nhiều kích thước 
lớn nhỏ khác nhau. Ảnh: OsaLam. 

 

Hiện tượng đá được đẩy lên bờ 
ngày nào cũng diễn ra, từ ngàn xưa 
cho đến nay. Đá không chỉ có màu 
đen hay màu xám, mà còn nhiều 
màu sắc nữa: nâu, vàng, tím, trắng, 
xanh lam, hồng, đỏ… cùng nhiều 
đường vân rất đẹp. Ảnh: Bombo. 

 

Ảnh: Duy Nguyen. 

 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 07 năm 2017 - 65 - 

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

Từ 2h sáng, giới săn ảnh và khách 
du lịch đã ra bãi đá xếp chỗ, để có 
thể chụp được những hình ảnh đắt 
nhất khi mặt trời vừa lên. Ảnh: 
Khang Ninh Nguyen. 

 

Cứ sau Tết Nguyên đán, khoảng 
tháng 2-3 hàng năm là bãi đá ven 
biển Cổ Thạch thuộc huyện Tuy 
Phong, Bình Thuận lại phủ rêu xanh 
mướt. Ảnh: Dzung Viet Le. 

 

Tuy nhiên, không phải ai may mắn 
đến đây cũng có thể chụp được 
hình ảnh rêu đẹp nhất, do phụ thuộc 
vào thủy triều. Rêu chỉ “xuất hiện” 
khi thủy triều vừa rút xuống, nếu 
nước quá lớn sẽ rất khó chụp còn 
nước cạn thì bãi rêu khô, không 
xanh mướt. Ảnh: Caocat. 

 

Ảnh: Huyen Hoang. 

 

Ảnh: Andre Luu. 

 

Gần bãi biển cũng có những cảnh 
đẹp như chùa Hang (chùa cổ hơn 
100 năm tuổi và là di tích quốc gia), 
Gành Son (hay là Ghềnh Son), 
những đồi cát trắng, Lăng Ông Nam 
Hải (lăng cá voi)… Ảnh: Caocat. 

Lương Ngọc // 
http://khoahocphattrien.vn.- 2017  

(ngày 1 tháng 7) 
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VI. TIN BÀI BÌNH THUẬN QUA CÁC BÁO 
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