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I. CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 

BÌNH THUẬN THỰC HIỆN MẠNH MẼ VIỆC SẮP XẾP TỔ 
CHỨC, BỘ MÁY TINH GỌN, HOẠT ĐỘNG HIỆU LỰC, 

HIỆU QUẢ 

riển khai thực hiện các Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương 6 (khóa XII) về sắp 
xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống 

chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu 
quả, tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch 
số 82-KH/TU ngày 30-1-2018 của Tỉnh ủy và 
Kế hoạch số 91-KH/TU của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy. Thường trực Tỉnh uỷ và Ban 
Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Thuận đã dành 
nhiều thời gian để tham gia y kiến các Đề án 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa 
XII) nhằm từng bước sắp xếp tổ chức, bộ 
máy của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh 
tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

 

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nguyễn Ngọc 
Chỉnh báo cáo tại buổi làm việc với đồng chí 
Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức 
Trung ương về tình hình triển khai thực hiện 
công tác tổ chức bộ máy, biên chế và cán 
bộ, công chức của Bình Thuận. 

1. Về 4 Đề án thí điểm sắp xếp hệ thống 
chính trị huyện Phú Quý    

(1) Đề án nhất thể hoá chức danh bí thư 
huyện uỷ đồng thời là chủ tịch UBND huyện, 
thời gian thực hiện Đề án từ nay đến tháng 
6-2021. 

(2) Đề án hợp nhất một số cơ quan tham 
mưu giúp việc của Huyện uỷ với cơ quan 
chuyên môn thuộc UBND huyện. Cụ thể (a) 
Hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng 

Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội 
huyện. (b) Hợp nhất cơ quan Ủy ban Kiểm 
tra Huyện ủy và Thanh tra huyện. (c) Hợp 
nhất Văn phòng Huyện ủy và Văn phòng 
HĐND & UBND huyện. Về con dấu sử dụng 
sau khi hợp nhất: Đối với Ban Tổ chức - Nội 
vụ, Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện 
huyện: sử dụng 1 con dấu. Đối với Cơ quan 
Kiểm tra - Thanh tra huyện: Giữ nguyên 2 
con dấu (gồm 1 con dấu của Ủy ban Kiểm 
tra Huyện ủy và 1 con dấu của Thanh tra 
huyện để sử dụng khi thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ được giao.  

(3) Đề án hợp nhất các cơ quan giúp việc 
chung của khối cơ quan Mặt trận Tổ quốc và 
các đoàn thể chính trị - xã hội huyện: Trên 
cơ sở chức năng, nhiệm vụ tương đồng giữa 
Ban Dân vận với Mặt trận Tổ quốc và các 
đoàn thể chính trị - xã hội huyện, hợp nhất 
Ban Dân vận Huyện uỷ với các cơ quan 
chuyên trách, giúp việc Mặt trận Tổ quốc và 
các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, thành 
lập Cơ quan khối Dân vận, Mặt trận và các 
đoàn thể huyện Phú Quý. Về tổ chức, phân 
công đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ 
Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ 
hiện nay giữ chức Trưởng khối đồng thời là 
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
huyện; 1 Phó Trưởng khối là Huyện uỷ viên, 
hiện nay là Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam huyện; 1 Phó trưởng khối hiện nay 
là Phó Ban Dân vận huyện uỷ; các thành 
viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
huyện và Ban Chấp hành các đoàn thể chính 
trị - xã hội cấp huyện vẫn hoạt động độc lập, 
tuân thủ các quy định pháp luật, điều lệ của 
mỗi tổ chức. Về con dấu sử dụng sau khi 
hợp nhất, khi triển khai các nhiệm vụ chung 
của khối thì sử dụng dấu Cơ quan khối Dân 
vận, Mặt trận và các đoàn thể huyện Phú 
Quý; khi triển khai các nhiệm vụ riêng và của 

T 
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ngành dọc thì sử dụng con dấu của tổ chức 
đó.  

(4) Đề án sáp nhập các cơ quan chuyên môn 
thuộc UBND huyện, UBND huyện Phú Quý 
có 10 phòng, ban chuyên môn. Theo Đề án 
hợp nhất một số cơ quan tham mưu giúp 
việc của Huyện uỷ với cơ quan chuyên môn 
thuộc UBND huyện thì sắp xếp, sáp nhập 7 
phòng ban chuyên môn còn 4 phòng ban 
chuyên môn thuộc UBND huyện.  

2. Về Đề án Văn phòng Tỉnh uỷ phục vụ 
chung các cơ quan chuyên trách tham mưu 
giúp việc Tỉnh uỷ; Đề án sắp xếp tổ chức bộ 
máy bên trong của Văn phòng Tỉnh uỷ và 
các Ban của Tỉnh uỷ  

Căn cứ Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25-7-
2018 của Ban Bí thư về quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của 
các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp 
việc của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy đã tiến 
hành xây dựng Đề án Văn phòng Tỉnh uỷ 
phục vụ chung các cơ quan chuyên trách 
tham mưu giúp việc Tỉnh uỷ. Ngày 4-8-2018, 
Thường trực Tỉnh ủy họp và cho ý kiến về 
nội dung từng Đề án của các cơ quan 
chuyên trách tham mưu giúp việc của Tỉnh 
ủy theo đề nghị của Hội đồng thẩm định và 
trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Văn phòng 
Tỉnh uỷ được giao phục vụ chung các cơ 
quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh uỷ các 
lĩnh vực tài chính; quản lý, sử dụng xe công; 
công nghệ thông tin; công tác lưu trữ. tổ 
chức bộ máy bên trong là 5 phòng (giảm 1 
phòng so với hiện tại), biên chế được giao 
phù hợp với nhiệm vụ phục vụ chung và cơ 
cấu tổ chức bộ máy mới. Bắt đầu thực hiện 
từ ngày 1-10-2018, riêng lĩnh vực tài chính 
bắt đầu từ ngày 1-1-2019.  

Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của 
Văn phòng Tỉnh uỷ và các Ban của Tỉnh uỷ, 
căn cứ Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25-7-
2018 của Ban Bí thư về quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của 
các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp 
việc của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và các 
ban của Tỉnh ủy đã tiến hành xây dựng Đề 
án sắp xếp bộ máy bên trong theo Kế hoạch 
của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
Ngày 11-8-2018, Thường trực Tỉnh ủy họp 
và cho ý kiến về nội dung từng Đề án của 

các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp 
việc của Tỉnh ủy theo đề nghị của Hội đồng 
thẩm định và trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 
cho ý kiến thông qua. Sau sắp xếp tổ chức 
bên trong của Văn phòng Tỉnh ủy và các ban 
của Tỉnh ủy, còn 20/28 phòng; tổng số cán 
bộ lãnh đạo quản lý của các cơ quan còn 
64/87 người, trong đó: lãnh đạo cơ quan 
22/23 người (6 cấp trưởng; 16/17 cấp phó); 
lãnh đạo cấp phòng 42/64 người (20/28 
trưởng phòng, 22/36 phó phòng); giảm 8 
phòng; giảm 1 phó ban và 22 lãnh đạo cấp 
phòng (8 trưởng phòng và 14 phó trưởng 
phòng). Từ ngày 1-10-2018, tổ chức bộ máy 
mới của các cơ quan đi vào hoạt động.  

3.Về Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy bên 
trong của cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội 
cấp tỉnh.   

Sau sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của 
cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các 
đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh còn 20/34 
ban chuyên môn; tổng số cán bộ lãnh đạo 
quản lý của các đơn vị 61/93 người, trong 
đó: lãnh đạo đơn vị: 23/23 người (6/6 cấp 
trưởng; 17/17 cấp phó); lãnh đạo cấp 
phòng/ban trực thuộc đơn vị có 38/70 người 
(18/34 trưởng ban và 20/36 phó ban). Đã 
giảm 14 ban; 32 lãnh đạo cấp phòng/ban 
trực thuộc đơn vị (trong đó giảm 16 trưởng 
ban và 16 phó ban).  

4. Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong 
của Trường Chính trị tỉnh và Báo Bình 
Thuận.  

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận hiện có 4 
khoa, 3 phòng, biên chế được giao là 50. Dự 
kiến kết quả sau sắp xếp còn 5/7 khoa, 
phòng; 49/50 biên chế. Như vậy sau sắp xếp 
giảm 2 đầu mối (giảm 1 khoa, 1 phòng); 1 
biên chế, 1 trưởng phòng, 3 phó trưởng 
phòng/khoa. Lộ trình thực hiện sau khi quy 
định (sửa đổi, bổ sung) Quy định 184-
QĐ/TW được Trung ương ban hành.  

Báo Bình Thuận hiện có 7 phòng, biên chế 
được giao là 33. Sau sắp xếp tổ chức bên 
trong còn 3/7 phòng (giảm 4 phòng); 31/33 
biên chế. Kết quả sau sắp xếp giảm 4 đầu 
mối, 2 biên chế, 1 phó tổng biên tập, 4 
trưởng phòng; tăng 2 phó trưởng phòng (do 
phòng Phóng viên 11 biên chế và phòng Toà 
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soạn – Điện tử 12 biên chế nên mỗi phòng 
có 2 phó phòng). Từ ngày 1-1-2019, tổ chức 
bộ máy mới của Báo Bình Thuận đi vào hoạt 
động.  

5. Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới 
cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ và chăm 
sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh.  

Ngày 7-8-2018 vừa qua, Hội đồng thẩm định 
cho ý kiến nhất trí tiếp tục nghiên cứu bổ 
sung khi có văn bản quy định, hướng dẫn 
mới của Trung ương về cơ chế hoạt động 
của Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cán 
bộ tỉnh.  

6. Rà soát bổ sung chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ 
công tác của các Đảng uỷ Khối Các cơ quan 
tỉnh và Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp.  

Ngày 14-8- 2018, Hội đồng thẩm định đã cho 
ý kiến, thống nhất giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, 
2 Đảng uỷ Khối và các cơ quan, đơn vị liên 
quan nghiên cứu phương án sáp nhập 2 
Đảng uỷ Khối theo nội dung Kết luận số 34 
–KL/TW ngày 7-8-2018 của Bộ Chính trị 
(hợp nhất Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh 
và Đảng Khối Các cơ quan tỉnh).  

7. Về Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy bên 
trong của các sở, cơ quan ngang sở, cơ 
quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân 
cấp huyện  

UBND tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo ngày 
27-7-2018, trình Hội đồng thẩm định thông 
qua vào ngày 14-8-2018; hiện đang trình 
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét, thông qua 
đề án. Nếu thông qua phương án sắp xếp, 
sáp nhập, hợp nhất đầu mối bên trong tại 
các sở, cơ quan ngang sở (gồm 20 đơn vị), 
số lượng chi cục thuộc sở giảm 4/17 chi cục; 
số lượng phòng thuộc sở giảm 29/128 
phòng. Về sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ 
quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, 
tại 10 huyện, thị, thành phố của Bình Thuận 
có 122 cơ quan chuyên môn trực thuộc 
UBND; sau sắp xếp, tổng số đầu mối giảm 
27 phòng/ban.   

8. Về Đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành 
chính cấp huyện 

UBND tỉnh Bình Thuận đã trình Thường trực 
Tỉnh uỷ vào ngày 4-8-2018 và trình Ban 
Thường vụ Tỉnh uỷ thông qua ngày 9-8-
2018. Phương án là căn cứ thực trạng đơn 
vị hành chính cấp huyện, cấp xã, quan điểm, 
nguyên tắc, xây dựng phương án sắp xếp, 
thu gọn 15 đơn vị hành chính đến năm 2030, 
chia làm 2 giai đoạn, từ nay đến năm 2021 
và từ năm 2020 đến năm 2030.  

Giai đoạn 1: Từ nay đến năm 2021, dự kiến 
sẽ thực hiện sáp nhập, điều chỉnh địa giới tại 
13 đơn vị hành chính cấp xã. Cụ thể: Sáp 
nhập 6 đơn vị: Xã Hoà Phú với Thị trấn Phan 
Rí Cửa (huyện Tuy Phong); Xã Phan Lâm 
với xã Phan Sơn (huyện Bắc Bình); xã Đông 
Tiến và xã Đông Giang (Hàm Thuận Bắc); 
xã Mỹ Thạnh và xã Hàm Cần (Hàm Thuận 
Nam); xã Măng Tố và xã Đức Tân (Tánh 
Linh); xã Đức Chính và xã Nam Chính (Đức 
Linh). Điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên 
xã Phú Lạc cho thị trấn Liên Hương và xã 
Bình Thạnh (Tuy Phong); Điều chỉnh một 
phần diện tích tự nhiên xã Hàm Kiệm cho xã 
Mỹ Thạnh (Hàm Thuận Nam); Điều chỉnh 
một phần diện tích tự nhiên xã Tân Đức và 
thị trấn Tân Minh (Hàm Tân); Điều chỉnh một 
phần diện tích tự nhiên xã Tân phước về 
phường Phước Lộc (thị xã La Gi); Điều 
chỉnh một phần diện tích tự nhiên thị trấn Võ 
Xu và xã Nam Chính về xã Vũ Hoà.  

Giai đoạn 2: Từ năm 2022 – 2030 tiến hành 
sắp xếp các đơn vị hành chính chưa đạt tiêu 
chuẩn còn lại.  

Với các đề án được thông qua, Bình Thuận 
đã xây dựng lộ trình rõ ràng, cụ thể để từng 
bước đưa Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII 
vào cuộc sống, hiện thực hóa các nhiệm vụ 
được giao tại Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 
số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW. 

Ngọc Thảo // 
http://www.xaydungdang.org.vn.- 2018 

(ngày 22 tháng 10) 
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BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 7 KIỂM TRA NHIỆM VỤ QS – QP 
LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH BÌNH THUẬN 

gày 24/10/2018, Đoàn công tác Bộ 
Tư lệnh Quân khu 7 do Trung tướng 
Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương 

Đảng, Tư lệnh Quân khu; Phó Đô đốc Trần 
Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân 
khu và thủ trưởng 4 cơ quan Quân khu đã 
đến nắm tình hình và kiểm tra kết quả thực 
hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng tại Lực 
lượng vũ trang tỉnh Bình Thuận. 

 
Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung 
ương Đảng, Tư lệnh Quân khu phát biểu 

 
Phó Đô đốc Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng 
ủy, Chính ủy Quân khu biểu dương những 
nỗ lực của CBCS đơn vị  

Đoàn kiểm tra quân khu tiến hành kiểm tra 
Ban chỉ huy quân sự huyện Tánh Linh; Ban 
chỉ huy quân sự Thành phố Phan Thiết, tỉnh 
Bình Thuận. Tại buổi làm việc, lãnh đạo, chỉ 
huy Ban CHQS đã báo cáo với Đoàn công 
tác của Bộ Tư lệnh Quân khu về đặc điểm 
tình hình địa bàn và kết quả trong năm 2018. 
Nổi bật là LLVT huyện Tánh Linh và Thành 
phố Phan Thiết luôn duy trì nghiêm các chế 
độ trực sẵn sàng chiến đấu; các cấp thường 

xuyên phối hợp nắm, dự báo tình hình và xử 
lý có hiệu quả các tình huống xảy ra trên địa 
bàn, góp phần giữ vững tình hình an ninh 
chính trị, trật  tự an toàn xã hội; sẵn sàng huy 
động và bàn giao các phương tiện tàu 
thuyền, nhân lực theo Nghị định 30, 130 của 
Chính phủ; chủ động rà soát, củng cố kiện 
toàn, biên chế lực lượng dân quân biển. 

 

Đại tá Phạm Văn Thuận, Phó Tham mưu 
trưởng Quân khu kiểm tra Ban CHQS Thành 
phố Phan Thiết  

Hội đồng nghĩa vụ quân sự giao quân năm 
2018 đạt 100% chỉ tiêu ở cả 2 cấp. Tổ chức 
xét duyệt các tiêu chuẩn tuyển chọn và gọi 
công dân nhập ngũ và sơ tuyển nghĩa vụ 
quân sự năm 2019 đảm bảo đúng nguyên 
tắc. Tham mưu cho huyện ủy, thành ủy bồi 
dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 
các đối tượng chức sắc, chức việc, tôn giáo 
theo đúng kế hoạch. 

 

Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Chủ nhiệm Chính 
trị Quân khu kiểm tra sổ sách CTĐ, CTCT 

N 

https://media.baoquankhu7.vn/fileman/Uploads/tbNews/10634/dsc03350.JPG
https://media.baoquankhu7.vn/fileman/Uploads/tbNews/10634/dsc03412.JPG
https://media.baoquankhu7.vn/fileman/Uploads/tbNews/10634/dsc03484.JPG
https://media.baoquankhu7.vn/fileman/Uploads/tbNews/10634/dsc03373.JPG
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Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị 
luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị thường 
xuyên và đột xuất; tổ chức quán triệt, triển 
khai, học tập đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị 
các cấp; tổ chức phát động, ký kết thi đua; 
tuyên truyền và tổ chức sơ kết khen thưởng 
các đợt thi đua theo đúng kế hoạch, đạt hiệu 
quả cao.  

 
Đại tá Tôn Huy Vinh, Chủ nhiệm Hậu cần 
Quân khu kiểm tra sổ sách công tác Hậu cần 
huyện Tánh Linh 

 

Đại tá Nguyễn Văn Thành, Chủ nhiệm Kỹ 
Thuật Quân khu kiểm tra xe Thiết giáp Bộ 
CHQS tỉnh Bình Thuận 

Công tác Hậu cần – Kỹ thuật bảo đảm cho 
nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ SSCĐ 
luôn đạt 100%. Đẩy mạnh công tác TGSX, 
chăn nuôi góp phần nâng cao đời sống cho 
cán bộ, chiến sĩ. 

Thay mặt đoàn kiểm tra, Trung tướng Võ 
Minh Lương, đánh giá cao kết quả đạt được 
của Ban CHQS huyện Tánh Linh thời gian 
qua. Đồng chí Tư lệnh Quân khu yêu cầu, 

LLVT huyện Tánh Linh duy trì nghiêm chế 
độ trực SSCĐ, tăng cường kiểm tra, luyện 
tập các phương án. Thường xuyên phối hợp 
với các lực lượng trên địa bàn để nắm chắc 
tình hình, chuẩn bị tốt lực lượng, phương 
tiện sẵn sàng tham gia phòng, chống thiên 
tai, cứu hộ, cứu nạn. 

 

Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung 
ương Đảng, Tư lệnh Quân khu và  
Phó Đô đốc Trần Hoài Trung, Bí thư ĐẢng 
ủy, Chính ủy Quân khu tặng quà cho huyện 
ủy, ủy ban và LLVT huyện Tánh Linh  

Tích cực chủ động, tăng cường mối gắn kết, 
phối hợp và phát huy tốt vai trò của các tầng 
lớp xã hội, chức sắc, chức việc tôn giáo; 
đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng 
biên giới... 

Làm tốt vai trò tham mưu phối hợp với các 
lực lượng công an, biên phòng nắm và dự 
báo chính xác các tình huống; tuyên truyền, 
giáo dục, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ 
QS - QP cho các đối tượng đặc biệt là cán 
bộ cấp xã. Tiếp tục tổ chức huấn luyện cho 
các đối tượng chặt chẽ, hiệu quả bảo đảm 
đúng đủ thời gian quy định. Tích cực đẩy 
mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận 
động lớn trong Quân đội, xây dựng cơ quan, 
đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần cùng 
địa phương phát triển kinh tế, xã hội, giữ 
vững an ninh- quốc phòng.  

Nguyễn Bắc, Ngọc Tuân //  
http://www.baoquankhu7.vn.- 2018  

(ngày 24 tháng 10) 

 

 

https://media.baoquankhu7.vn/fileman/Uploads/tbNews/10634/m92a9759.JPG
https://media.baoquankhu7.vn/fileman/Uploads/tbNews/10634/dsc03480.JPG
https://media.baoquankhu7.vn/fileman/Uploads/tbNews/10634/m92a984920181024175654821.JPG
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CHÍNH ỦY QUÂN KHU 7 THĂM, TẶNG QUÀ BĐBP 
BÌNH THUẬN 

gày 24-10, Đoàn công tác của Bộ Tư 
lệnh Quân khu 7 do Phó Đô đốc Trần 
Hoài Trung, Chính ủy Quân khu làm 

trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà BĐBP 
Bình Thuận. 

 

Phó Đô đốc Trần Hoài Trung, Chính ủy 
Quân khu 7 tặng quà BĐBP Bình Thuận. 
Ảnh: Trung Thành 

Đại tá Nguyễn Ngọc Hào, Chỉ huy trưởng 
BĐBP Bình Thuận đã báo cáo tóm tắt với 
đoàn công tác về kết quả thực hiện nhiệm vụ 
công tác Biên phòng, tình hình an ninh, 
chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên 
giới biển Bình Thuận trong năm 2018; công 

tác phối hợp, hiệp đồng giữa 3 lực lượng 
Công an, Quân sự, Biên phòng trong việc 
nắm, xử lý các vụ việc xảy ra trong thời gian 
qua. 

Đồng chí Chính ủy Quân khu 7 đánh giá cao 
những kết đã đạt được của tập thể cán bộ, 
chiến sĩ BĐBP Bình Thuận, nổi bật là công 
tác phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng 
trong nắm, xử lý các vụ việc xảy ra; công tác 
đấu tranh phòng, chống tội phạm đặc biệt là 
tội phạm về ma túy; công tác tìm kiếm cứu 
nạn, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai… 

Đồng thời, đồng chí Chính ủy yêu cầu thời 
gian tới BĐBP tỉnh bên cạnh việc phát huy 
những kết quả đã đạt được, cần chú trọng 
đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp, hiệp 
đồng chặt chẽ với các lực lượng Quân sự, 
Công an trong việc nắm, trao đổi thông tin, 
xử lý các vụ việc, giữ gìn an ninh, chính trị, 
trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới biển 
của tỉnh. 

Trung Thành // 
http://www.bienphong.com.vn.- 2018 

(ngày 25 tháng 10) 

 

---------------------------------------------------------- 

CỬ TRI ĐỀ NGHỊ QUYẾT LIỆT PHÒNG, CHỐNG 

THAM NHŨNG HƠN NỮA 

huẩn bị Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 
XIV diễn ra từ ngày 1-4/10, Đoàn đại 
biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận tổ 

chức tiếp xúc cử tri tại các huyện: Hàm 
Thuận Nam, Hàm Tân, thành phố Phan 
Thiết… 

Tại các buổi tiếp xúc, sau khi nghe thông báo 
dự kiến nội dung Chương trình kỳ họp thứ 
6 Quốc hội khóa XIV sắp tới, cử tri tại các 
địa phương bày tỏ sự tin tưởng Quốc hội và 
các đại biểu Quốc hội đã phản ánh những 
tâm tư, nguyện vọng của người dân; đồng 

thời cử tri đã đề xuất, kiến nghị những vấn 
đề mà đông đảo cử tri quan tâm. 

Cử tri tại các xã Hàm Thắng và thị trấn Phú 
Long, huyện Hàm Thuận Bắc cho rằng, Luật 
Phòng, chống tham nhũng cần mở rộng ra 
khu vực ngoài nhà nước vì trên thực tế, tình 
hình tham nhũng khu vực ngoài nhà nước 
đã và đang xuất hiện, ảnh hưởng bất lợi đến 
các hoạt động cạnh tranh lành mạnh, ảnh 
hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh. 

Cử tri kiến nghị, khi đã xác định khối tài sản 
do hành vi tham nhũng mà có, các đơn vị 

N 

C 
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chức năng cần có biện pháp kiên quyết thu 
hồi triệt để, trả lại cho chủ sở hữu hoặc sung 
công quỹ Nhà nước. Đối với công tác xây 
dựng Luật, cử tri đề nghị Quốc hội rà soát, 
cân nhắc nâng cao chất lượng các Luật để 
đảm bảo Luật ra đời rõ ràng, dễ hiểu và 
mang tính khả thi trong thực tế… 

Tại thành phố Phan Thiết, nhiều cử tri bày tỏ 
sự đồng tình, ủng hộ quyết tâm cao của 
Đảng, Nhà nước trong công tác phòng 
chống tham nhũng. Tuy nhiên, thời gian qua, 
vấn đề này vẫn còn nhiều bất cập trong vấn 
đề phát hiện, xử lý. Vì vậy, cử tri kiến nghị 
Quốc hội, Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực 
hiện đồng bộ và quyết liệt hơn trong công tác 
phòng chống tham nhũng từ Trung ương 
đến địa phương. Bên cạnh đó, vấn đề cần 
quyết liệt ngăn chặn, xử lý tình trạng ma túy 
hiện nay; xử lý các nguồn tin "độc", phát tán 
thông tin không đúng sự thật trên mạng xã 
hội… cũng là các vấn đề cử tri quan tâm. 

Ngoài các vấn đề tại địa phương như đường 
liên xã bị xuống cấp, hư hỏng nặng, vấn đề 
rác thải…, cử tri xã Hàm Thạnh, huyện Hàm 
Thuận Nam đề nghị các cấp, các ngành rà 
soát, điều chỉnh lại các chính sách bảo hiểm, 
thông tuyến bảo hiểm y tế để tạo điều kiện 
thuận lợi cho người dân trong việc chăm sóc 
sức khỏe. Cử tri mong muốn các cấp, ngành 
có chính sách để quảng bá sản phẩm, mở 
rộng thị trường để nâng cao sức tiêu thụ 
cũng như giá cả nông sản trên địa bàn tỉnh. 

Lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, các 
đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận đã cùng 
lãnh đạo địa phương trực tiếp giải đáp các 
vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với những vấn 
đề không thuộc thẩm quyền, các đại biểu đã 
ghi nhận, tiếp thu ý kiến của cử tri báo cáo 
đến các cơ quan chức năng xem xét và giải 
quyết sớm. 

Cũng chuẩn bị Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 
XIV, từ ngày 28/9 - 4/10, Đoàn đại biểu Quốc 
hội tỉnh Bạc Liêu tổ chức tiếp xúc cử tri ở các 
xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, ghi 
nhận nhiều ý kiến liên quan đến đời sống - 
xã hội. 

Tại các buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu 
Quốc hội tỉnh đã thông báo nội dung chương 

trình, thời gian dự kiến của Kỳ họp thứ 6, 
Quốc hội khóa XIV. Các cử tri nêu  nhiều ý 
kiến liên quan đến các nội dung như: Các 
cấp, các ngành cần tiếp tục kiên quyết đấu 
tranh với tình trạng quan liêu, tham nhũng 
vẫn còn xảy ra; tăng cường kiểm tra và xử lý 
nghiêm minh, thích đáng đối với các tổ chức, 
cá nhân có vi phạm. 

Các cơ quan chức cần quan tâm hơn nữa 
đối với việc khuyến khích, tạo điều kiện thực 
hiện việc liên kết trong sản xuất nông 
nghiệp; định hướng các loại giống cây con 
phù hợp trong phát triển trồng trọt và chăn 
nuôi để nông dân phát triển sản xuất thuận 
lợi hơn trong điều kiện diễn biến ngày càng 
phức tạp của thời tiết, dịch bệnh... 

Cử tri huyện Hồng Dân kiến nghị, việc đầu 
tư các dự án, công trình cần có sự phân cấp 
hợp lý để đảm bảo hiệu quả công trình; cần 
tập trung xử lý dứt điểm các dự án "treo" 
trong nhiều năm qua gây lãng phí tài nguyên 
đất, lãng phí tiền của Nhà nước và nhân 
dân. Cử tri huyện Phước Long nêu một số 
vấn đề liên quan đến vệ sinh môi trường, 
"đầu ra" cho nông sản; một số tuyến đường 
giao thông, cầu nông thôn xuống cấp gây 
khó khăn cho việc đi lại của người dân. 

Cử tri thành phố Bạc Liêu kiến nghị Quốc hội 
quan tâm xem xét nâng mức phụ cấp cho 
cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, ấp, lực 
lượng công an viên, dân quân tự vệ. Ngoài 
ra, chính quyền địa phương, ngành chức 
năng cần quan tâm có giải pháp khắc phục 
tình trạng thủy triều dâng cao làm ngập một 
số đoạn đường, khu dân cư; đẩy nhanh tiến 
độ thực hiện các công trình, dự án để tránh 
lãng phí. 

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc liêu đã làm 
rõ một số vấn đề cử tri đặt ra, đồng thời yêu 
cầu đại diện các địa phương, cơ quan chức 
năng sớm giải quyết những vấn đề cử tri 
quan tâm thuộc thẩm quyền của mình. 
Những vấn đề ngoài thẩm quyền, các đại 
biểu Quốc hội ghi nhận, tổng hợp và chuyển 
đến Quốc hội tại kỳ họp tới. 

// https://baotintuc.vn.- 2018  
(ngày 4 tháng 10) 
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ĐẠI HỘI ĐIỂM MTTQ VIỆT NAM XÃ HÀM ĐỨC, 
TỈNH BÌNH THUẬN 

áng nay, 12/10, tại UBND xã Hàm 
Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, Ủy 
ban MTTQ Việt Nam xã Hàm Đức 

đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần 
thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024.  

 

Đại hội MTTQ Việt Nam xã Hàm Đức, Hàm 
Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. 

Đây là đơn vị đầu tiên được Ủy ban 
MTTQ Việt Nam huyện Hàm Thuận Bắc 
chọn tổ chức đại hội điểm, theo kế hoạch 
chủ trương của Ban thường trực MTTQ 
Việt Nam tỉnh Bình Thuận, nhằm rút kinh 
nghiệm và tiến tới đại hội MTTQ Việt 
Nam thành công trên địa bàn toàn tỉnh 
Bình Thuận. 

Đại hội với sự tham dự của lãnh đạo 
MTTQ tỉnh, huyện, xã, nhân dân xã Hàm 
Đức và các xã lân cận tích cực hưởng 
ứng đại hội, bằng những hành động thi 
đua thiết thực. 

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam xã Hàm Đức đã chủ động xây dựng 
chương trình, kế hoạch công tác để tổ 
chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ 
đạt được kết quả tốt; Tuyên truyền vận 
động các tầng lớp nhân dân tham gia các 
phong trào thi đua yêu nước, lập thành 
tích chào mừng ngày kỷ niệm, ngày lễ, 

Tết và các sự kiện lớn diễn ra trong 
nước, tỉnh và huyện Hàm Thuận Bắc. 

Các phong trào đã góp phần tích cực vào 
sự đổi mới của quê hương, từ đó tình 
hình chính trị an ninh được ổn định, giữ 
vững quốc phòng, tinh thần đoàn kết của 
nhân dân được gắn chặt, đời sống nhân 
dân no ấm, nông thôn Hàm Đức luôn đổi 
mới từng ngày.  

Thông qua các nguồn vốn và dự án đã 
tạo điều kiện cho 1.684 hộ vay vốn với số 
tiền 36.564 triệu đồng để phát triển sản 
xuất, kinh doanh, nhằm xóa đói giảm 
nghèo, đóng góp 6,988 tỷ đồng, làm mới 
25.281 mét đường bê tông, lắp đặt 12 
camera an ninh, nhân dân trong xã đóng 
góp 726,1 triệu quỹ thôn xóm... 

Phát huy kết quả đạt được, đại hội Ủy 
ban MTTQ Việt Nam xã Hàm Đức đề ra 
phương hướng, nhiệm vụ, chương trình 
hành động cụ thể trong nhiệm kỳ 2019-
2024 với nội dung tiếp tục phát huy khối 
đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai 
trò của MTTQ và các tổ chức thành viên, 
tăng cường cuủng cố, mở rộng khối đại 
đoàn kết toàn dân ở địa phương, đẩy 
mạnh các phong trào thi đua yêu nước.  

Đại hội đã nhất trí thông qua các chỉ tiêu 
trong nhiệm kỳ mới. 100% thôn triển khai 
thực hiện đầy đủ các nội dung vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh”, tổ chức tốt “ngày 
hội đại đoàn kết toàn dân tộc”, vận động 
nhân dân thực hiện có kết quả các chỉ 
tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh, 
quốc phòng hàng năm. 

Lý Nam //  
http://daidoanket.vn.- 2018  

(ngày 12 tháng 10)
 

S 
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GIÁM ĐỐC SỞ KH VÀ ĐT ĐƯỢC BẦU LÀM PHÓ CHỦ TỊCH 
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

áng 30-10, HĐND tỉnh Bình Thuận 
(khóa X) đã tổ chức kỳ họp bất thường 
(lần 2) thảo luận và thông qua một số 

nghị quyết về kinh tế - xã hội; đồng thời tiến 
hành công tác tổ chức cán bộ theo thẩm 
quyền của HĐND tỉnh 

 

Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh chúc mừng ông 
Lê Tuấn Phong (giữa) và ông Trần Văn Toản 
được bầu giữ các chức vụ mới của UBND 
tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã nghe, 
thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị 
quyết về phân cấp thẩm quyền phê duyệt Đề 
án cho thuê quyền khai thác; quyết định thu 
hồi, điều chuyển, bán, thanh lý tài sản kết 
cấu hạ tầng thủy lợi và xử lý tài sản kết cấu 
hạ tầng thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị 
hủy hoại trên địa bàn tỉnh 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã 
xây dựng được 78 hệ thống thủy lợi với 209 

công trình, gồm 24 hồ chứa tạo nguổn và 21 
ao bàu trung chuyển, 129 đập dâng các loại, 
23 trạm bơm và 12 kênh tiếp nước nối mạng 
với tổng chiều dài hệ thống kênh hơn 1.819 
km. Các hồ chứa đã và đang phục vụ cấp 
nước sinh hoạt và phát triển kinh tề, bảo 
đảm tưới cho 52 nghìn ha đất canh tác. Với 
tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi rất lớn nên 
việc thông qua Nghị quyết này là cần thiết và 
phù hợp với tình hình thực tế và theo đúng 
quy định 

Cũng tại kỳ họp bất thường này, HĐND tỉnh 
đã nhất trí bầu ông Lê Tuấn Phong, Giám 
đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh giữ chức vụ 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Trần Văn 
Toản, Giám 

đốc Công an tỉnh giữ chức vụ Ủy viên UBND 
tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2016-2021. 
Trước đó, HĐND tỉnh đã bỏ phiếu miễn 
nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Thuận, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông 
Phạm Văn Nam (được luân chuyển và chỉ 
định giữ chức vụ Bí thư Thị ủy La Gi từ ngày 
1-9-2018); miễn nhiệm chức vụ Ủy viên 
UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Thân, 
nguyên Giám đốc Công an tỉnh (được Bộ 
Công an cho nghỉ công tác để chữa bệnh từ 
ngày 1-9-2018 và nghỉ công tác chờ nghỉ 
hưu theo chế độ từ ngày 1-3-2019) 

Đình Châu //  
http://nhandan.com.vn.- 2018  

(ngày 30 tháng 10) 

 

---------------------------------------------------------- 

GIỮ VỮNG AN NINH CHÍNH TRỊ, TRẬT TỰ AN TOÀN 
XÃ HỘI KHU VỰC BIÊN GIỚI BIỂN, ĐẢO 

ừ ngày 22 đến 24-10, đoàn kiểm tra số 

4 của Bộ Tư lệnh BĐBP do Thiếu tướng 

Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh 

BĐBP làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra 

toàn diện công tác Biên phòng năm 2018 tại 

BĐBP Bình Thuận. 

Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế tại các đơn 

vị: Cơ quan Bộ chỉ huy BĐBP Bình Thuận, Đồn 

Biên phòng Thanh Hải và Đồn Biên phòng Hòa 

Minh. Tại các đơn vị đoàn đã tiến hành kiểm 

tra 7 chuyên ngành công tác gồm: Tham mưu, 

Chính trị, Trinh sát, Phòng chống ma túy và tội 

phạm, Cửa khẩu, Hậu cần, Kỹ thuật. Đồng 

S 

T 
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thời kiểm tra phần thực hành nội dung xử lý 

tình hình huống một số đối tượng quá khích 

đến quấy rối trước cổng đồn Biên phòng tại 2 

Đồn Biên phòng Thanh Hải và Hòa Minh. 

 

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương phát biểu 

chỉ đạo đợt kiểm tra. Ảnh: Hồ Phúc 

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy BĐBP Bình 

Thuận, năm 2018, các đơn vị BĐBP Bình 

Thuận đã quán triệt, triển khai đầy đủ và 

nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp 

cũng như mệnh lệnh công tác Biên phòng. 

Làm tốt vai trò tham mưu cho các cấp chính 

quyền giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các 

vụ việc xảy ra ở địa bàn biên giới biển. Tích 

cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ 

sở, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực 

hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo 

dục pháp luật cho nhân dân. Nắm chắc tình 

hình địa bàn, phối hợp tốt với các lực lượng 

giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội khu vực biên giới biển. 

 

Lãnh đạo Cục Kỹ thuật kiểm tra việc bảo quản 

súng, đạn tại Đồn Biên phòng Thanh Hải. Ảnh: 

Hồ Phúc 

Nổi bật là từ đầu năm 2018 đến nay, BĐBP 

Bình Thuận đã khởi tố 20 vụ/40 đối tượng vi  

phạm pháp luật, bàn giao cho các cơ quan 

chức năng xử lý 9 vụ/13 đối tượng, xử phạt vi 

phạm hành chính 166 vụ/211 đối tượng với 

tổng số tiền hơn 280 triệu đồng. Ngoài ra, 

BĐBP Bình Thuận đã phối hợp với lực lượng 

Công an các địa phương trên địa bàn biên giới 

bắt giữ 15 vụ/25 đối tượng phạm tội về mua 

bán và tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật 

thu giữ hơn 20,663 gam heroin và 33,819 gam 

ma túy đá. 

Lãnh đạo Phòng Quân huấn kiểm tra điều 

lệnh đôi ngũ tại Đồn Biên phòng Hòa Minh. 

Ảnh: Hồ Phúc 

Kết luận đợt kiểm tra, đoàn kiểm tra đã biểu 

dương những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ 

BĐBP Bình Thuận đạt được trên các mặt công 

tác cũng như chỉ ra những hạn chế, khuyết 

điểm để các đơn vị sớm khắc phục, giải quyết. 

Đồng thời, yêu cầu thời gian tới BĐBP Bình 

Thuận cần làm tốt công tác sẵn sàng chiến 

đấu; chủ động đấu tranh với các loại tội phạm 

trên địa bàn, đặc biệt là tội phạm ma túy. Tiếp 

tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật 

cho nhân dân. Tích cực hơn nữa trong việc 

tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa 

phương giải quyết kịp thời các vấn đề về an 

ninh nông thôn, phát triển kinh tế, xóa đói giảm 

nghèo. Làm tốt công tác nắm bắt tình hình địa 

bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đứng 

chân trên địa bàn giữ vững an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội địa bàn biên giới biển, 

đảo. 

Hồ Phúc // 
 http://www.bienphong.com.vn.- 2018 

(ngày 24 tháng 10) 
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HUYỆN ĐẢO PHÚ QUÝ CÓ BÍ THƯ MỚI 

an Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã 
có quyết định điều động ông Bùi Thế 
Nhân giữ chức Bí thư Huyện ủy Phú 

Quý nhiệm kỳ 2015-2020. 

Ngày 1/10, ông Bùi Thế Nhân - Phó Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận chính thức 
nhận nhiệm vụ mới là Bí thư Huyện ủy tại 
huyện đảo Phú Quý. 

 

Ông Bùi Thế Nhân (ảnh: website Tỉnh ủy 
Bình Thuận) 

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình 
Thuận đã có quyết định điều động ông Bùi 
Thế Nhân giữ chức Bí thư Huyện ủy Phú 
Quý nhiệm kỳ 2015-2020, thay ông Trần Tới 
về đất liền nhận nhiệm vụ khác, đồng thời 
giới thiệu HĐND huyện bầu ông Nhân giữ 
thêm chức Chủ tịch UBND huyện theo chủ 
trương nhất thể hóa. 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận đã công bố 
quyết định bổ nhiệm trên vào ngày 28/9. 
Trong quý 4 năm nay, HĐND huyện đảo Phú 
Quý cũng sẽ tổ chức kỳ họp bầu ông Bùi Thế 

Nhân giữ chức Chủ tịch UBND huyện thay 
ông Tạ Minh Nhựt theo đúng trình tự thủ tục 
luật định.  

Ông Bùi Thế Nhân sinh ngày 7/7/1967, quê 
Quảng Ngãi. Ông từng giữ chức Bí thư 
Huyện ủy Tánh Linh, Trưởng Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy và mới nhất là Phó Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy.  

 

Tuyến đường qua trung tâm huyện đảo Phú 
Quý. 

Đảo Phú Quý cách Phan Thiết 56 hải lý, có 
tổng diện tích tự nhiên 17,82 km2 với dân số 
khoảng 27.500 người. Huyện đảo có 3 xã: 
Tam Thanh, Ngũ Phụng và Long Hải. Ngành 
nghề chính của nhân dân trên đảo là đánh 
bắt hải sản. 

Đảo Phú Quý có vị trí chiến lược quan trọng 
về an ninh quốc phòng trên Biển Đông. 

Việt Quốc // 
 https://vov.vn.- 2018  

(ngày 1 tháng 10) 
--------------------------------------------------------- 

HUYỆN HÀM TÂN (BÌNH THUẬN): DIỄN TẬP KHU VỰC 
PHÒNG THỦ 

iễn tập khu vực phòng thủ là hình 
thức huấn luyện tổng hợp, nhằm 
nâng cao năng lực vận hành theo cơ 

chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, 
cơ quan quân sự, công an, các ban, ngành, 
đoàn thể làm tham mưu; chỉ huy trưởng 
quân sự địa phương chỉ huy thống nhất các 
lực lượng vũ trang khi có chiến tranh. 

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện 
Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận năm 2018 thực 
hiện qua 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ 
trang huyện vào các trạng thái sẵn sàng 
chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng 
thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực 
hành tác chiến phòng thủ, với 11 nội dung 
tập, trong đó có 10 nội dung vận hành cơ 

B 

D 

https://images.vov.vn/w600/uploaded/pks3wd07dsq/2018_10_01/bui_the_nhan_hsab.jpg
https://images.vov.vn/cr_w600/uploaded/pks3wd07dsq/2018_10_01/vov_phu_quy_dcao.jpg
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chế và 1 nội dung thực binh của Tiểu đoàn 
460 huyện Hàm Tân tập kích đánh địch đổ 
bộ đường không, sử dụng đạn hơi, thuốc nổ. 

 

Huyện Hàm Tân diễn tập khu vực phòng thủ 
năm 2018 

Qua cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, các 
ban, ngành, đoàn thể địa phương nghiên 
cứu, rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các kế 
hoạch, phương án bảo đảm và quy trình 
tham mưu, đề xuất sử dụng các lực lượng 
tham gia xử lý có hiệu quả các tình huống có 
thể xảy ra bảo đảm đúng pháp luật, hiệu 
quả. Nâng cao nhận thức, trình độ năng lực 
trong xây dựng khu vực phòng thủ ở địa 
phương. 

Phát biểu tại cuộc diễn tập, Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Ngọc Hai đánh giá Ban chỉ đạo, 
Ban nội dung diễn tập tỉnh điều hành diễn 
tập đúng kịch bản, kế hoạch. Sau diễn tập 
phải tổ chức rút kinh nghiệm để làm cơ sở 
cho công tác tổ chức diễn tập năm 2019 tốt 
hơn. Về nội dung vận hành cơ chế đã bám 
sát kịch bản, đề cương, nắm chắc nguyên 
tắc chung, vận hành tốt giữa lý luận gắn với 

thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ của từng 
ngành mình để tham mưu, đề xuất các biện 
pháp xử lý tình huống sát với tình hình thực 
tế của địa phương và cương vị mình phụ 
trách. Đối với nội dung thực binh đúng chiến 
thuật chiến đấu, tổ chức huấn luyện đúng ý 
định, phương án; chấp hành nghiêm quy tắc 
bảo đảm an toàn, hiệp đồng chặt chẽ với các 
lực lượng tham gia. 

 

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo huyện 
Hàm Tân tặng quà cho lực lượng tham gia 
diễn tập. 

Với sự chuẩn bị chu đáo của cấp ủy, chính 
quyền, đoàn thể của huyện Hàm Tân và sự 
thống nhất phối hợp của Bộ CHQS tỉnh, các 
sở, ngành liên quan, cuộc diễn tập khu vực 
phòng thủ huyện Hàm Tân năm 2018 hoàn 
thành tốt các nội dung đề ra, bảo đảm an 
toàn tuyệt đối về người và phương tiện kỹ 
thuật. 

Duy Thỉnh // 
http://www.baoquankhu7.vn.- 2018  

(ngày 5 tháng 10) 

 

---------------------------------------------------------- 

KHẨN TRƯƠNG GIẢI QUYẾT NƠI NHIỄM MẶN 
KÉO DÀI HƠN 13 NĂM 

3 năm qua UBND tỉnh Bình Thuận đã 
có hàng trăm cuộc họp về đồng muối 
Thông Thuận, nơi gây nhiễm mặn cho 

hàng trăm nhà dân khiến hàng ngàn người 
khổ sở. 

Ngày 26-10, ông Lương Văn Hải, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã có văn bản 

gửi các sở NN&PTNT, TN&MT, Xây dựng, 
Công an tỉnh Bình Thuận, UBND huyện Tuy 
Phong và Công ty TNHH Thông Thuận liên 
quan việc giải quyết khắc phục dứt điểm ô 
nhiễm môi trường tại đồng muối Thông 
Thuận. 

1 

https://media.baoquankhu7.vn/fileman/Uploads/tbNews/10396/imgp4512.jpg
https://media.baoquankhu7.vn/fileman/Uploads/tbNews/10396/imgp453320181005050252071.jpg
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Theo đó, yêu cầu Công ty Thông Thuận 
khẩn trương phối hợp với chính quyền địa 
phương để bồi thường, hỗ trợ dứt điểm cho 
11 hộ dân trong và ngoài vùng nhiễm mặn 
chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Thời gian 
hoàn thành chậm nhất cuối tháng 12-2018. 

Tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu các đơn vị 
liên quan khẩn trương hoàn thành việc trồng 
dặm số cây đã chết đúng theo tiến độ cam 
kết. Trong quá trình thực hiện, phải thực 
hiện theo đúng hướng dẫn của các cơ quan 
chuyên môn về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây 
trồng, đồng thời phải có biện pháp bảo vệ, 
chăm sóc hiệu quả để đảm bảo cây trồng 
phát triển tốt, không bị gia súc phá hoại trong 
thời gian chưa có hàng rào trên phần diện 
tích còn lại dọc tuyến kênh ngoại lai. 

Cạnh đó, khẩn trương phối hợp với Công ty 
Cổ phần Năng lượng Vĩnh Hảo 6 triển khai, 
hoàn thành việc lập hàng rào trên phần diện 
tích còn lại dọc tuyến kênh ngoại lai theo chỉ 
đạo của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND huyện Tuy Phong 
tiếp tục theo dõi, phối hợp với Công ty Thông 
Thuận triển khai thực hiện; chỉ đạo công an 
huyện phối hợp với chính quyền cơ sở nắm 
tình hình để kịp thời xử lý, không để xảy ra 
bất ổn về an ninh chính trị, trật tự xã hội tại 
địa phương. 

Theo hồ sơ, cuối năm 2002, tỉnh Bình Thuận 
thu hồi hơn 200 ha đất (xã Vĩnh Hảo, Tuy 
Phong) cho Công ty Thông Thuận thuê, xây 
dựng đồng muối. Năm 2005, khi chưa lập 
báo cáo đánh giá tác động môi trường, chủ 
đầu tư đã đưa đồng muối vào sản xuất, gây 
nhiễm mặn, ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt, 
sản xuất của người dân… 

Cụ thể, nhiều năm qua hàng loạt nhà dân bị 
bong tróc, hư hại; giếng nước không uống 
được, cây cối chết khô…, dẫn đến việc 
người dân khiếu kiện gay gắt.  

Theo công bố của Viện Môi trường và Tài 
nguyên (ĐH Quốc gia TP.HCM) và Sở 
TN&MT tỉnh Bình Thuận thì phạm vi nhiễm 
mặn là gần 26 ha đất rất mặn, hơn 12 ha đất 
nhiễm mặn, ảnh hưởng trực tiếp 150 hộ dân. 
Do không giải quyết dứt điểm, cuối năm 
2011, hàng chục người dân đã "cấm vận” 

Công ty Thông Thuận, chặn xe khiến hàng 
chục ngàn tấn muối của công ty bị nằm kho. 

Đáng nói là công ty này lại được UBND tỉnh 
vô cùng “ưu ái” khi cấp “nhầm” gần 15 ha đất 
cho công ty này và sau khi bị phản ứng đến 
năm 2013 mới ra quyết định thu hồi. Vụ việc 
gây bức xúc, kéo dài nhiều năm liền và 
UBND tỉnh Bình Thuận đã có hàng trăm 
cuộc họp để giải quyết vấn đề này. 

 

Người dân đã đi lại khiếu nại, đối thoại hàng 
trăm lần khi nhà cửa, đất đai bị ô nhiễm 

Gần đây nhất, tháng 7-2018, tỉnh Bình 
Thuận lại tiếp tục họp nhằm giải quyết dứt 
điểm các nội dung còn tồn tại trong việc khắc 
phục ô nhiễm môi trường tại đồng muối 
Thông Thuận.  

 

Đồng muối Thông Thuận. 

Theo báo cáo của Sở TN&MT, đến nay 
Công ty Thông Thuận đã giải quyết bồi 
thường, hỗ trợ cho 435/446 hộ, còn lại 11 hộ 
chưa nhận tiền, hiện đã được công ty gửi 
vào tài khoản tạm giữ của ngân hàng. Đã 
triển khai thi công xong và đưa vào hoạt 
động tuyến kênh thoát lũ ngoại lai. Đồng 
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thời, công ty đã thực hiện hoàn thành việc 
nạo vét khơi thông kênh suối Vách.  

Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở TN&MT, 
việc thực hiện các nội dung nhằm khắc phục 
nhiễm mặn của Công ty TNHH Thông Thuận 
chưa thực sự quyết liệt, có việc làm còn dây 

dưa kéo dài và chậm so với tiến độ đã cam 
kết, dẫn đến hiện nay chưa giải quyết dứt 
điểm việc khắc phục ô nhiễm môi trường tại 
đồng muối. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2018  

(ngày 26 tháng 10)

 

--------------------------------------------------------- 

KIẾN NGHỊ ĐOÀN ĐBQH THÚC ĐẨY GIẢI QUYẾT 
TRO XỈ TỒN Ở VĨNH TÂN 

rung tâm Điện lực Vĩnh Tân đi vào 

hoạt động, tổng lượng tro xỉ phát sinh 

khoảng 3,8 triệu tấn/năm nhưng chủ 

yếu được chôn lấp tại bãi thải nên áp lực quá 

tải bãi xỉ là vấn đề rất bức xúc của tỉnh Bình 

Thuận.  

Ngày 10-10, tin từ UBND tỉnh Bình Thuận 

cho biết Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh 

Bình Thuận vừa có buổi làm việc với lãnh 

đạo UBND tỉnh để nghe báo cáo kết quả 

thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ 

và các bộ, ngành có liên quan. 

Tại buổi làm việc này, ông Nguyễn Ngọc Hai, 

Chủ tịch UBND tỉnh, đã trao đổi những vấn 

đề còn khó khăn, bức xúc của địa phương 

và đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có ý 

kiến đối với Chính phủ và các bộ, ngành 

trung ương tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 

14. 

 
Bãi xỉ đang sắp quá tải tại Vĩnh Tân. 

Liên quan đến vấn đề tro xỉ tại Trung tâm 

Điện lực Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong), ông 

Nguyễn Ngọc Hai cho biết theo thiết kế, khi 

các nhà máy nhiệt điện ở Trung tâm Điện 

lực Vĩnh Tân đi vào hoạt động thì tổng lượng 

tro xỉ phát sinh khoảng 3.800.000 tấn/năm, 

nhưng hiện nay lượng tro xỉ này chủ yếu 

được chôn lấp tại bãi thải xỉ có diện tích 156 

ha nên áp lực quá tải bãi xỉ là vấn đề rất bức 

xúc của tỉnh. 

o đó, ông đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội 

tỉnh làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên 

quan hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, 

hướng dẫn kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ 

thuật liên quan đến việc sử dụng tro, xỉ làm 

vật liệu san nền và đường giao thông nhằm 

thúc đẩy việc tái chế, xử lý chất thải tại Trung 

tâm Điện lực Vĩnh Tân... 

Ngoài ra, ông Nguyễn Ngọc Hai còn kiến 

nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc 

với Chính phủ và các bộ, ngành trung ương 

tiếp tục hỗ trợ vốn để thực hiện các dự án kè 

bảo vệ bờ biển tại huyện Tuy Phong và TP 

Phan Thiết; kè chứa vật chất nạo vét tại 

Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân; điều chỉnh khu 

vực dự trữ khoáng sản titan... 

 Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình 

Thuận cũng cho biết hiện nay UBND tỉnh đã 

phối hợp với Bộ Giao thông vận tải để điều 

chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không 

Phan Thiết; đã hoàn thành công tác đền bù 

giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích cảng 

hàng không 543 ha. Để triển khai thực hiện 

dự án theo đúng quy định, tỉnh kiến nghị với 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Bộ 

T 
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Giao thông vận tải và Bộ Quốc phòng sớm 

xem xét tổng hợp, trình Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt chủ trương đầu tư. 

 

Đối với dự án làm mới đường trục ven biển 

quốc gia, đoạn ĐT.719B từ Phan Thiết đến 

Kê Gà và dự án nâng cấp, mở rộng đường 

ĐT.719 đoạn Kê Gà - Tân Thiện, ông 

Nguyễn Ngọc Hai bày tỏ đây là hai dự án 

trọng điểm cấp bách của tỉnh Bình Thuận. 

Ông Hai mong muốn Đoàn đại biểu Quốc 

hội tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 

Bộ Tài chính sớm thẩm định nguồn ngân 

sách trung ương từ nguồn dự phòng của kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-

2020 để bố trí thực hiện các dự án này. 

Ông Huỳnh Thanh Cảnh, Trưởng đoàn đại 

biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận, hứa sẽ có ý 

kiến với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, 

ngành trung ương trong kỳ họp Quốc hội sắp 

tới. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo 

lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, TP tham 

dự đầy đủ những buổi tiếp xúc cử tri cùng 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để trả lời các ý 

kiến, kiến nghị của người dân theo thẩm 

quyền; nghiên cứu, bổ sung một số điều, 

khoản chưa hợp lý của Luật Đầu tư công. 

Ông Huỳnh Thanh Cảnh cũng đề nghị tỉnh 

chỉ đạo các sở, ngành liên quan thường 

xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm 

các trang trại chăn nuôi heo gây ô nhiễm môi 

trường trên địa bàn tỉnh. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2018 (ngày 

10 tháng 10)

 

---------------------------------------------------------- 

TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ ĐẠI HỘI 
CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XII 

gày 8.10, LĐLĐ tỉnh Bình Thuận cho 
biết: Đã thực hiện báo cáo nhanh kết 
quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, 

nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Hội nghị cán bộ chủ 
chốt công đoàn.  

 

Ông Nguyễn Xuân Phối - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh 
báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công 
đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 – 2023 

Theo đó, ông Nguyễn Xuân Phối - Chủ tịch 
LĐLĐ tỉnh Bình Thuận đại diện đoàn đại biểu 
đi dự đại hội đã báo cáo những nội dung chủ 
yếu diễn ra tại đại hội. Chủ tịch LĐLĐ tỉnh 
đồng thời đề nghị sau hội nghị, các đại biểu 
cùng với các cấp công đoàn khẩn trương tổ 
chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, 
đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động  

kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam để 
định hướng hoạt động phong trào công 
nhân, viên chức, lao động và hoạt động công 
đoàn. 

 

Trần Văn Dũng // https://laodong.vn.- 
2018 (ngày 8 tháng 10) 

N 
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MTTQ XÃ HÀM MINH (BÌNH THUẬN) TỔ CHỨC 
ĐẠI HỘI ĐIỂM 

áng nay, 26/10, tại UBND xã Hàm 
Minh, Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 
Thuận, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã 

Hàm Minh đã long trọng tổ chức Đại hội đại 
biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đây 
là đơn vị đầu tiên được Ủy ban MTTQ Việt 
Nam huyện Hàm Thuận Nam chọn tổ chức 
đại hội điểm trong huyện.  

 

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam xã Hàm Minh đã phát huy tinh thần 
sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai 
các cuộc vận động, các phong trào thi đua 
yêu nước. Hàng năm có trên 90% hộ gia 
đình trong xã đăng ký xây dựng GĐVH, có 
trên 90% hộ được công nhận đạt GĐVH, 
toàn xã có 3/3 thôn xây dựng được công 

nhận thôn văn hóa. Hộ nghèo của xã xuống 
còn 37 hộ/2.326 hộ. 

Công tác giám sát, phản biện xã hội được 
chú trọng, phát huy dân chủ, bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Củng cố, 
kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả 
hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã 
Hàm Minh. 

Phát huy kết quả đạt được, đại hội MTTQ xã 
Hàm Minh đề ra phương hướng, nhiệm vụ, 
chương trình hành động cụ thể trong nhiệm 
kỳ 2019-2024 với mục tiêu tiếp tục phát huy 
mạnh mẽ vai trò của MTTQ Việt Nam, củng 
cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, 
chú trọng giảm nghèo bền vững. Gắn bó 
phương châm: gần dân, sát dân và có trách 
nhiệm với dân.  

Tuyên truyền vận động tập hợp các tầng lớp 
nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn 
kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa. Vận động nhân dân 
thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng 
lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, 
xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của 
địa phương đất nước. Phát huy dân chủ, 
tham gia xây dựng Đảng và chính quyền, 
giám sát và phản biện xã hội. 

Lý Nam // http://daidoanket.vn.- 2018 
(ngày 26 tháng 10) 

---------------------------------------------------------- 

RA ‘TỐI HẬU THƯ’ VỀ KHU DU LỊCH HÀM TIẾN-
MŨI NÉ 

gày 22-10, Văn phòng UBND tỉnh 
Bình Thuận đã có thông báo ý kiến 
của ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh, sau khi làm việc với các sở, 
ngành về công tác quản lý các khu, điểm du 
lịch công cộng. 

Cùng với đó là vấn đề rác thải, nước thải tại 
các khu, điểm du lịch và các tuyến đường 
xuống biển khu vực Phú Hài, Hàm Tiến, Mũi 
Né. 

UBND tỉnh cũng yêu cầu TP Phan Thiết rà 
soát lại chức năng, quyền hạn, tổ chức bộ 
máy, nhân sự của Ban quản lý Khu du lịch 
Đồi Dương-Tiến Thành, Hàm Tiến-Mũi 
Né. Đề xuất giải pháp về phương thức quản 
lý một cách toàn diện, báo cáo UBND tỉnh 
trong tháng 12-2018. 

Cạnh đó, giao UBND TP Phan Thiết chủ 
động phối hợp với các sở, ngành liên quan 
quy hoạch lại Khu du lịch Đồi Dương-

S 

N 
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Thương Chánh. Khẩn trương xây dựng các 
trạm cứu hộ, tăng cường quản lý vệ sinh môi 
trường, an ninh trật tự, cứu hộ cứu đuối 
nhằm bảo đảm an toàn cho nhân dân và du 
khách. Cắm mốc xác định ranh giới đất, 
không để tiếp tục xảy ra tình trạng lấn chiếm 
đất, xây dựng trái phép, gây ô nhiễm môi 
trường trong khu vực Suối Tiên. 

Ngoài ra, UBND TP Phan Thiết lập quy 
hoạch và dự án đầu tư điểm du lịch Suối 
Tiên, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp tục 
tham gia quản lý, đầu tư nhằm khai thác có 
hiệu quả và bền vững. Hạn chế tối đa tác 
động đến cảnh quan, môi trường. 

Đối với khu vực bãi biển tại Khu du lịch The 
Sailing Bay Resort, Khu du lịch Biển Vọng, 
Khu du lịch Nguyên Sa, Khu du lịch Xuân 
Quỳnh... cần tiếp tục vận động các hộ dân 
sản xuất, chế biến hải sản thực hiện đúng 
các quy định về môi trường, hạn chế thấp 
nhất ảnh hưởng đến môi trường du lịch. 
Khẩn trương triển khai xây dựng hệ thống 
thu gom và trạm xử lý nước thải sinh hoạt 
tập trung tại khu vực phường Hàm Tiến và 
phường Mũi Né. Nghiên cứu, đề xuất địa 
điểm tập kết rác tạm thời cho khu vực này, 
báo cáo tỉnh trong tháng 11-2018. 

 

Khu vực đá ông Địa ở Hàm Tiến, Mũi Né 
nằm trong “tối hậu thư” phải được chấn 
chỉnh, bảo vệ.  Ảnh: PN 

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu công an 
tỉnh tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an 
toàn cho du khách. Tăng cường công tác 
phân luồng giao thông tại trục, tuyến đường 
thường diễn ra ùn tắc vào những ngày, giờ 
cao điểm; tận tình hướng dẫn tài xế đưa đón 
khách du lịch và khách du lịch tham gia giao 
thông trên địa bàn tỉnh chấp hành đúng quy 
định về an toàn giao thông. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2018 
 (ngày 23 tháng 10)

---------------------------------------------------------- 

TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ 

DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN 

BND tỉnh Bình Thuận vừa có Công 
văn số 4379/UBND-KGVX chỉ đạo 
tăng cường kiểm soát hoạt động 

dịch vụ du lịch trên địa bàn.  

Theo đó, thực hiện Công văn số 
8298/VPCP-KTTH ngày 31/8/2018 của Văn 
phòng Chính phủ về việc tăng cường kiểm 
tra liên ngành đối với hoạt động kinh doanh 
du lịch lữ hành giá “0” đồng và các hoạt động 
thanh toán không bằng tiền mặt, UBND tỉnh 
yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh 
doanh dịch vụ lữ hành, thường xuyên tuyên 
truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp thực 
hiện đúng các quy định về kinh doanh dịch 
vụ lữ hành, không tổ chức hoặc kết nối với 

các doanh nghiệp lữ hành nước ngoài tổ 
chức tour du lịch giá rẻ, kém chất lượng.  

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên 
truyền, vận động các cơ sở kinh doanh dịch 
vụ mua sắm, ăn uống, vui chơi giải trí… thực 
hiện việc đăng ký cấp biển hiệu đạt tiêu 
chuẩn phục vụ khách du lịch nhằm từng 
bước nâng cao chất lượng các dịch vụ phục 
vụ khách du lịch. 

Ngoài ra, tăng cường kiểm tra liên ngành đối 
với việc chấp hành các quy định pháp luật 
trong hoạt động của các doanh nghiệp kinh 
doanh du lịch lữ hành có liên quan đến tình 
trạng du lịch “0” đồng; các khách sạn, nhà 
hàng phục vụ khách du lịch để chủ động 

U 
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phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý nếu 
xảy ra vi phạm. 

UBND tỉnh cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu 
tư chủ trì, phối hợp các cơ quan quản lý 
chuyên ngành trong công tác theo dõi, giám 
sát, thanh tra, kiểm tra hoạt động của doanh 
nghiệp kinh doanh du lịch sau đăng ký thành 
lập; xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định 
của pháp luật thuộc thẩm quyền. 

 

Du lịch Bình Thuận.  Ảnh: Báo Bình Thuận 

Sở Công Thương chỉ đạo tăng cường kiểm 
tra, giám sát các trung tâm mua sắm, các cơ 
sở kinh doanh chuyên bán hành hóa cho 
khách du lịch thực hiện nghiêm các quy định 
về niêm yết nguồn gốc xuất xứ, giá cả, đơn 
vị định lượng của hàng hóa. Trường hợp 
phát hiện vi phạm thì xử lý, tịch thu hàng 
hóa, xử phạt theo quy định hiện hành… 

Các Sở, ngành chủ động cung cấp các 
thông tin cụ thể, ngắn gọn, kịp thời, chính 
xác về công tác quản lý nhà nước đối với 
hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, 
thanh toán không bằng tiền mặt… để Sở 
Thông tin Truyền thông hướng dẫn, định 
hướng các cơ quan báo chí và hệ thống 
thông tin cơ sở đẩy mạnh hoạt động tuyên 
truyền, nâng cao nhận thức về bản chất của 
hoạt động du lịch “0” đồng, những tác động, 
hệ lụy tiêu cực đến tình hình kinh tế - xã hội, 
nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, rộng rãi 
và hiệu quả. 

Lan Anh //  
https://bvhttdl.gov.vn.- 2018 

 (ngày 18 tháng 10) 
---------------------------------------------------------- 

TẠO DỰNG “PHÊN GIẬU” TRÊN BIỂN BÌNH THUẬN 

ằng những nỗ lực không ngừng trong 
công cuộc xây dựng thế trận Biên 
phòng toàn dân và trải qua hàng chục 

năm bám biển, bám địa bàn thực hiện “3 
cùng” với dân, BĐBP Bình Thuận đã tạo 
dựng được “phên giậu” vững chắc trên biển, 
góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biển, 
đảo của Tổ quốc. 

Những “đôi mắt biển” 

Đang là cao điểm của mùa biển nên ra Bình 
Thuận dịp này, tôi rất khó để tìm gặp các chủ 
tàu; phải nhờ mấy anh em ở Đồn Biên phòng 
Phước Lộc “truy” qua điện thoại, kết hợp 
“gõ” từng nhà, “rà” từng xóm, một số chủ tàu 
mới chịu cho gặp. Gặp nhau, chưa kịp chào 
hỏi, ông Nguyễn Tấn Nguyên (Sáu Nguyên), 
ở phường Bình Tân, thị xã La Gi đã than: 
“Sáng giờ công việc ngập đầu, biết điện 
thoại reng hoài trong túi mà không có thời 
gian để nghe”. 

Nhà ông Sáu Nguyên có cặp tàu giã cào 
(công suất 500CV/chiếc) và 1 tàu mành 
chụp (công suất 823CV) đóng theo Nghị 
định 67 của Chính phủ. Ngư trường quen 
thuộc là vùng biển Trường Sa. Tuy chưa 
phải là doanh nghiệp hàng đầu của thị xã La 
Gi, nhưng với 3 tàu công suất lớn, gia đình 
ông đã tạo được việc làm thường xuyên cho 
30 lao động với mức thu nhập khoảng 80 
triệuđồng/người/năm. Vốn là người xởi lởi, 
ông Sáu Nguyên kể, nhà ông có 4 con trai, 
2 cậu đã tốt nghiệp đại học, đang công tác 
“trên bờ”. 2 cậu tốt nghiệp cao đẳng, quyết 
nối nghiệp bố, đang là thuyền trưởng của 2 
trong 3 tàu của gia đình. 

Trao đổi về vấn đề liên quan đến an ninh trật 
tự trên biển, ông Sáu Nguyên khẳng định, 
làm nghề đánh bắt xa bờ nhiều năm nay, 
nhưng chưa bao giờ tàu của gia đình vi 
phạm các quy định pháp luật. Ông nói một 
lèo: “Tui có 3 năm bộ đội (1977-1980), có 
chút hiểu biết pháp luật nên phải làm gương 

B 
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chứ. Đã thế, cán bộ đồn Biên phòng thường 
xuyên gặp gỡ, nhắc nhở, yêu cầu các chủ 
tàu ký cam kết trước mỗi chuyến đi biển, sao 
dám vi phạm. Mới chuyến trước, đứa con tui 
làm thuyền trưởng, thấy tàu cá Trung Quốc 
lượn lờ ngoài vùng biển Trường Sa, nó điện 
về hỏi tính sao. Tui nói biển của ta, cứ đánh 
bắt bình thường, không việc gì phải sợ”. Nói 
rồi ông lấy cho chúng tôi xem một số tờ rơi, 
tờ gấp, tờ hướng dẫn, sổ tay do Đồn Biên 
phòng Phước Lộc cấp, được bọc cẩn thận 
trong một cái bìa nhựa cứng. Ông nói, làm 
như vậy, có mang theo ra biển cũng không 
ướt, không bị nhòe. Không chỉ thuyền 
trưởng mà các bạn thuyền cũng phải đọc. 
Đọc để biết mà phòng tránh, để mà phát hiện 
sai phạm của các tàu nước ngoài, báo cho 
cán bộ đồn Biên phòng biết... 

 

Ông Nguyễn Tấn Nguyên trao đổi tình hình 
trật tự trên biển với cán bộ Đồn Biên phòng 
Phước Lộc. Ảnh: Đăng Bảy 

Đã quá 11 giờ trưa, trời nắng như đổ lửa, 
nhưng chúng tôi vẫn tìm ra tận bến đỗ để tìm 
gặp ông Bạch Lòng (Chín Lòng). Một trong 
5 chiếc tàu của gia đình vừa cập bến với hơn 
40 tấn cá cơm nên ông nói thông cảm, vừa 
nói chuyện vừa tranh thủ điều hành công 
việc. Ông bảo, năm nay trời thương, mùa cá 
cơm kéo dài nhiều tháng, cứ xuất bến vài 
ngày là được 30-40 tấn. Cá rẻ (6.000 
đồng/kg) nhưng trúng đậm nên cũng đỡ. 
Qua nói chuyện, mới biết ông Chín Lòng 
trước kia (1978-1982) cũng là lính Biên 
phòng Bình Thuận. Sinh ra và lớn lên từ biển 
nên khi hết thời gian tại ngũ là ông quyết lập 
nghiệp bằng nghề đi biển. Từ 2 bàn tay 
trắng, đến nay, ông đã có 5 chiếc tàu đánh 
bắt xa bờ, tổng trị giá 40-50 tỷ đồng. Nhân 

công làm việc cho gia đình ông (khoảng 50 
người), có thu nhập bình quân 100 triệu 
đồng/năm, nên ai cũng yên tâm gắn bó. Ông 
nói: “Ngày xưa đi bộ đội, mình vận động 
nhân dân không vi phạm chủ quyền vùng 
biển. Bây giờ là chủ thuyền, mình càng phải 
gương mẫu chấp hành. Biển của mình tôm, 
cá vẫn còn nhiều, vẫn đủ nuôi ngư dân, 
không việc gì phải thập thò đi đánh bắt trộm 
ở vùng biển nước ngoài”. Ông kể, ở Bình 
Thuận đã từng xảy ra mấy vụ rồi. Chiếc tàu 
là cả gia tài, trị giá 5-7 tỷ đồng, chạy qua 
vùng biển nước ngoài, bị bắt, bị tiêu hủy tàu, 
bị phạt tiền thì lấy gì làm ăn. Đang từ ông 
chủ bỗng chốc trở thành con nợ, không cái 
khổ nào bằng. Ông Chín Lòng khẳng định, 5 
chiếc tàu của gia đình ông luôn chấp hành 
nghiêm quy định khi hoạt động trên vùng 
biển. 

“Phên giậu” giữ biển, đảo 

Chúng tôi tới Trạm Kiểm soát Biên phòng La 
Gi, Đồn Biên phòng Phước Lộc cùng lúc 4 
thuyền trưởng (Võ Phước Lanh, Võ Phước 
Thịnh, Huỳnh Văn Lắm và Huỳnh Văn 
Giang) từ xã Mong Thọ B, huyện Châu 
Thành, tỉnh Kiên Giang cũng vừa đến để làm 
thủ tục trình báo. Anh Võ Phước Lanh nói: 
“Trước khi đi, chúng tôi đã trình báo với 
BĐBP Kiên Giang. Đến lưu trú, đánh bắt tại 
vùng biển tỉnh nào phải trình báo với BĐBP 
tỉnh đó. Giống như khai báo tạm vắng, tạm 
trú vậy, để BĐBP dễ quản lý”. Đại úy Võ Văn 
Thành, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên 
phòng La Gi cho biết, thường xuyên có 60 
chiếc tàu đánh bắt xa bờ và hàng trăm tàu 
thuyền của các tỉnh khác ra vào neo đậu ở 
cửa biển này. Không chỉ làm các thủ tục 
quản lý, đơn vị còn phải tổ chức giáo dục, 
tuyên truyền pháp luật cho thủy thủ số tàu 
thuyền này để họ chấp hành nghiêm quy chế 
vùng biển, các quy định về đánh bắt, khai 
thác. 

Theo Trung tá Trần Quang Vinh, Chính trị 
viên Đồn Biên phòng Phước Lộc, toàn tỉnh 
Bình Thuận có 7.411 tàu, thuyền (có 1.289 
chiếc khai thác xa bờ), thì có gần 1/3 tập 
trung neo đậu, vào ra cảng biển La Gi. Đơn 
vị phải rất vất vả mới giữ vững được an ninh 
trật tự trên địa bàn. Nhờ làm tốt công tác 
quản lý kết hợp tuyên truyền, giáo dục pháp 
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luật nên lượng tàu cá ở La Gi vi phạm vùng 
biển nước ngoài giảm rõ rệt, từ 5-7 chiếc 
những năm trước kia, nay chỉ còn 1-2 
chiếc/năm. 

Có dịp đi dọc theo chiều dài gần 200km bờ 
biển, qua nhiều cửa sông, cửa lạch của Bình 
Thuận mới biết, không chỉ ông Sáu Nguyên, 
ông Chín Lòng mà rất nhiều chủ phương 
tiện, khi tiếp chuyện với chúng tôi đều khẳng 
định luôn chấp hành nghiêm các quy định về 
khai thác hải sản trên biển, không vi phạm 
pháp luật, không xâm phạm vùng biển nước 
ngoài. Không những thế, họ còn là “tai, 
mắt”... luôn báo cho BĐBP những vấn đề 
liên quan đến an ninh trật tự trên biển. 

Đại tá Đinh Văn Sáu, Chính ủy BĐBP Bình 
Thuận cho biết, cùng với việc xây dựng thế 
trận lòng dân trên bờ, những năm qua, các 
đồn, đơn vị Biên phòng trong tỉnh đã xây 
dựng 126 tổ “Tự quản an ninh trật tự” và 225 
tổ “Thuyền đoàn kết đánh bắt hải sản trên 
biển” với hàng ngàn ngư dân tham gia. 
Không chỉ đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ, bảo vệ 
lẫn nhau khi đánh bắt hải sản, các tổ này còn 
kịp thời thông tin cho BĐBP các diễn biến 
trên biển, nhất là những vẫn đề liên quan 
đến an ninh, chủ quyền vùng biển. 

Tại hội nghị sơ kết 10 năm “Ngày Biên phòng 
toàn dân”, tổ chức cuối tháng 9 vừa qua, ông 
Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Thuận đánh giá cao vai trò của ngư dân, của 
các tổ tàu thuyền trong hỗ trợ BĐBP và các 
ngành chức năng giữ vững chủ quyền, an 
ninh vùng biển, đảo của tỉnh. Ông Nguyễn 
Ngọc Hai cho biết, từ tin báo của quần chúng 
giúp cho BĐBP Bình Thuận bắt, xử lý 27 
vụ/49 tàu nước ngoài vi phạm chủ quyền 
vùng biển; 4 vụ/124 người xuất cảnh trái 
phép bằng đường biển; phát hiện, ngăn 
chặn 94 tàu cá/866 ngư dân ta xâm phạm 
vùng biển nước ngoài, bắt xử lý 614 
vụ/1.405 đối tượng phạm tội tàng trữ, mua 
bán trái phép chất ma túy; bắt 12 vụ/20 đối 
tượng buôn lậu, gian lận thương mại, thu giữ 
9.374 tấn xăng, 4.123 bao thuốc lá, 95kg 
ngà voi... 

Nhờ có “phên giậu” vững chắc đó nên an 
ninh, trật tự trị an trên vùng biển, đảo Bình 
Thuận luôn ổn định, số tàu thuyền vi phạm, 
nhất là xâm phạm vùng biển nước ngoài 
ngày càng giảm. Ngư dân ngày càng yên 
tâm gắn bó với biển, đảo quê hương. 

Đăng Bảy   
Biên phòng.- 2018.- Số 86 
 (ngày 26 tháng 10).- Tr.10 

---------------------------------------------------------- 

THƯỢNG TƯỚNG LÊ CHIÊM THĂM, LÀM VIỆC VỚI BỘ 
CHỈ HUY BĐBP BÌNH THUẬN 

hiều 18-10, Thượng tướng Lê Chiêm, 
Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ 
trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn 

công tác 

 của Bộ Quốc phòng đã đến thăm và làm 
việc tại Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Thuận. Cùng 
đi có Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó 
Chính ủy BĐBP.  

Báo cáo với Thượng tướng Lê Chiêm cùng 
đoàn công tác về tình hình, kết quả thực hiện 
nhiệm vụ quản lý và bảo vệ biên giới biển 
thời gian qua, Đại tá Nguyễn Ngọc Hào, Chỉ 
huy trưởng BĐBP Bình Thuận cho biết, thời 
gian qua, BĐBP Bình Thuận đã thực hiện 
nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy 
Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ 

Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình 
Thuận; chủ động phối hợp với các lực lượng 
chức năng, triển khai đồng bộ các biện pháp 
công tác biên phòng, giữ vững chủ quyền, 
an ninh biên giới, vùng biển. Kiên quyết đấu 
tranh phòng chống các loại tội phạm trên khu 
vực biên giới biển. Duy trì nghiêm công tác 
trực sẵn sàng chiến đấu, cũng như triển khai 
hiệu quả công tác nắm bắt, xử lý tình hình 
địa bàn 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng 
Lê Chiêm đánh giá cao kết quả thực hiện 
nhiệm vụ và các mặt công tác của BĐBP 
Bình Thuận thời gian qua, đặc biệt là công 
tác sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc 
tình hình, xử lý kịp thời những vấn đề phức 
tạp xảy ra, không để bị động, bất ngờ. 

C 
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Thượng tướng Lê Chiêm (bên trái) tặng quà 
cán bộ, chiến sĩ BĐBP Bình Thuận 

Đồng thời, Thượng tướng Lê Chiêm yêu cầu 
đơn vị trong thời gian tới cần chủ động hơn 
nữa trong công tác nắm tình hình, làm tốt 
công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền 
địa phương xử lý các vụ việc xảy ra kịp 
thời, không để xảy ra điểm nóng trên địa 
bàn khu vực biên giới. 

Trung Thành // 
http://www.bienphong.com.vn.- 2018  

(ngày 19 tháng 10)

--------------------------------------------------------- 

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP TUYÊN 
TRUYỀN, GIÚP NGƯ DÂN DỄ NẮM BẮT PHÁP LUẬT 

iên phòng - Ngày 19-10, tại TP Phan 
Thiết, tỉnh Bình Thuận, Ban Chỉ đạo 
Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo 

dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng 
biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” đã 
tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác 
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 
(PBGDPL) khu vực Nam Trung bộ. 
Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung 
ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, 
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban 
Chỉ đạo Đề án, dự và chỉ đạo hội nghị. 
Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó 
Chính ủy BĐBP, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 
đề án chủ trì hội nghị.  

Khu vực duyên hải Nam Trung bộ là địa 
bàn tập trung khá đông phương tiện tàu 
thuyền có công suất lớn hoạt động trên các 
vùng biển xa bờ, ngư trường Trường Sa, 
Hoàng Sa. Đây cũng là khu vực có nhiều 
tàu thuyền vi phạm vùng biển các nước 
đánh bắt bị bắt giữ. 

Những năm qua, công tác tuyên truyền 
PBGDPL tại các tỉnh Nam Trung bộ luôn 
được thực hiện tích cực, đã huy động 
được cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai 
trò của các tổ chức Hội, đoàn thể, cùng 
hợp lực thực hiện công tác tuyên truyền, 
với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, 
sát với thực tế của từng địa phương. Cùng 
với tổ chức các chương trình tập huấn, 

phổ biến các chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức 
pháp luật cho ngư dân, các tỉnh đều xây 
dựng nhiều mô hình để tuyên truyền như: 
Câu lạc bộ phổ biến pháp luật, Câu lạc bộ 
trợ giúp pháp lý, Câu lạc bộ thanh niên, 
phụ nữ với pháp luật... Đồng thời, phát 
động phong trào “Toàn dân tham gia bảo 
vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới 
quốc gia trong tình hình mới”, tổ chức cho 
hàng chục nghìn chủ tàu, thuyền viết cam 
kết không xâm phạm vùng biển các nước 
khai thác hải sản. 

 

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: 

Sau gần 2 năm thực hiện Đề án (từ 2017 
đến nay), tình hình an ninh trật tự ở các xã, 
phường biên giới, hải đảo ngày càng ổn 
định hơn; nhận thức, ý thức chấp hành 
pháp luật, các quy định về khai thác thủy 
sản trong bà con ngư dân đã được nâng 
lên, tình hình vi phạm pháp luật giảm dần, 
tình hình tội phạm được ngăn chặn; tình 

B 
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trạng ngư dân vi phạm vùng biển nước 
khác để khai thác thủy sản đã giảm đáng 
kể. Phần lớn ngư dân đã nhận thức rõ 
trách nhiệm của mình, vừa làm ăn, vừa 
tích cực tham gia với BĐBP bảo vệ chủ 
quyền, an ninh trật tự trên biển. 

Phương Oanh 

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận ngư dân 
vi phạm các quy định về khai thác thủy 
sản, như dùng phương thức khai thác 
bằng công cụ hủy diệt. Đặc biệt, tình trạng 
ngư dân sang vùng biển nước ngoài khai 
thác bị bắt giữ, tác động đến quan hệ kinh 
tế khi bị Ủy ban châu Âu (EC) phạt thẻ 
vàng cho sản phẩm thủy sản khai thác, 
ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên 
trường quốc tế. Theo thống kê từ đầu năm 
2018 đến nay, 28 tỉnh thành ven biển xảy 
ra 83 vụ/139 tàu/1037 ngư dân Việt Nam bị 
lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ 

 

Thượng tướng Lê Chiêm phát biểu chỉ đạo 
hội nghị. Ảnh: Phương Oanh 

Tham luận tại hội nghị chỉ rõ, nguyên nhân 
dẫn đến tình trạng vi phạm của tàu cá vẫn 
còn kéo dài là do các chế tài xử lý chưa đủ 
mạnh, chưa đủ sức răn đe. Ở một số địa 
phương, công tác tuyên truyền PBGDPL 
vẫn chưa huy động được sự vào cuộc thực 
hiện một cách nhịp nhàng, đồng bộ của 
các cấp, các ngành. 

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Lê 
Chiêm khẳng định, qua thời gian triển khai 
thực hiện, Đề án tuyên truyền PBGDPL đã 
cho thấy hiệu quả thiết thực, đã hạn chế 
được tình trạng cố tình vi phạm pháp luật, 

khai thác bất chấp, hạn chế rất nhiều lối 
đánh bắt bằng các loại phương tiện hủy 
diệt và tình trạng ngư dân vi phạm sang 
vùng biển nước bạn để khai thác. Tuy 
nhiên, có nơi việc tuyên truyền PBGDPL 
chưa đúng đối tượng, chưa thuyết phục, 
hiệu quả không cao. 

Thượng tướng Lê Chiêm đề nghị trong 
thời gian tới, các tỉnh cần đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền hơn nữa làm cho ngư dân 
nhận thức, ý thức, hiểu biết đầy đủ về các 
hệ lụy xảy ra khi vi phạm, từ đó tự nguyện, 
tự giác thực thi pháp luật, chấm dứt vi 
phạm vùng biển các nước, đồng thời kiên 
quyết xử lý các trường hợp vi phạm, tạo 
điều kiện tốt nhất cho ngư dân làm ăn 
thuận lợi trên vùng biển của Tổ quốc.  

 

BĐBP Bình Thuận tuyên truyền, PBGDPL 
cho ngư dân. Ảnh: Phương Oanh 

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó 
Chính ủy BĐBP kết luận, thời gian tới, các 
ngành, các cấp cần phối hợp chặt chẽ hơn 
trong công tác tuyên truyền PBGDPL. 
Đồng thời cần đổi mới nội dung, phương 
pháp tuyên truyền, làm sao giúp ngư dân 
dễ tiếp nhận, dễ nghe, dễ hiểu. Để tránh 
tình trạng tàu cá của bà con vi phạm, cần 
đề ra quy định buộc ngư dân, các tàu cá 
hoạt động vùng biển xa bờ phải lắp đặt 
thiết bị kiểm soát hành trình và mở máy 
liên tục 24/24 giờ để máy chủ theo dõi và 
cảnh báo thường xuyên. 

Phương Oanh // 
http://www.bienphong.com.vn.- 2018 

 ( ngày 19 tháng 10) 
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TỈNH BÌNH THUẬN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 
THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT 

LIỆT SỸ GIAI ĐOẠN 2016 - 2018 

áng 23/10/2018, tại thành phố Phan 
Thiết – tỉnh Bình Thuận, Ủy ban 
nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 

thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt 
liệt sĩ giai đoạn 2016 – 2018 và Đề án xác 
định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai 
đoạn 2017 – 2018. Đến dự có Đồng chí 
Nguyễn Đức Hòa - Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh – Trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh; Đại tá 
Phạm Văn Long – Chính ủy Bộ CHQS tỉnh 
và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể 
trên địa bàn. 

 
Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, 
quy tập hài cốt liệt sỹ giai đoạn 2016 – 
2018 và Đề án xác định hài cốt liệt sỹ còn 
thiếu thông tin giai đoạn 2017 – 2018 

Trong những năm qua, các cấp, các ngành 
và đơn vị trong tỉnh đã làm tốt công tác 
tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực 
cung cấp thông tin về liệt sĩ và phần mộ liệt 
sĩ; phối hợp xây dựng trên 10 phóng sự, 5 
chương trình chuyên đề về “Công tác tìm 
kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ” trong chương 
trình Quốc phòng toàn dân; phát hành 
300.000 phiếu thu thập thông tin về mộ liệt 
sĩ gửi đến từng hộ gia đình. 

Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, 
thành phố đã tổ chức trên 100 đợt khảo sát 
thực địa để xác định vị trí, mở trên 60 hội 
nghị nhân chứng nhằm kết luận thông tin 
về mộ liệt sĩ trên địa bàn. Tuy nhiên, công 
tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Bình 

Thuận hiện đang gặp khá nhiều khó khăn 
như: địa hình địa vật thay đổi; số nhân 
chứng ngày càng ít dần, nhiều người do 
tuổi già sức yếu nên đã không còn nhớ 
chính xác vị trí nơi chôn cất đồng đội, 
lượng thông tin về các phần mộ quá ít, 
thậm chí là không có thông tin. 

 

Các đại biểu tham dự dự Hội nghị  

Kết luận tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Đức Hòa yêu cầu Ban chỉ đạo 
1237 tỉnh ghi nhận những kết quả đạt 
được trong công tác tìm kiếm, quy tập hài 
cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt 
sĩ. Đồng thời, yêu cầu các ban ngành địa 
phương trong tỉnh, nòng cốt là Bộ CHQS 
tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội thực hiện quy trình giám định ADN xác 
định danh tính hài cốt liệt sĩ theo chỉ đạo 
của Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội, 
tập trung làm tốt công tác tuyên 
truyền, quán triệt sâu rộng các văn bản của 
Đảng, nhà nước, các bộ, ngành… về công 
tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định 
danh tính hài cốt liệt sĩ; sớm tổ chức kết 
luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập 
hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. 

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen 
cho 6 tập thể và 12 cá nhân; Bộ CHQS tỉnh 
tặng bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá 
nhân có thành tích tiêu biểu trong thực 
hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 
giai đoạn 2016 - 2018 

S 
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Các cá nhân và tập thể có thành tích trong 
thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt 
liệt sĩ được khen thưởng  

 

Đại tá Phạm Văn Long – Chính ủy Bộ 
CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị 

.Việt Thủy //  

http://www.baoquankhu7.vn.- 2018 
 (ngày 23 tháng 10)

---------------------------------------------------------- 

TRIỂN LÃM BẢN ĐỒ VÀ TRƯNG BÀY TƯ LIỆU VỀ 
HOÀNG SA, TRƯỜNG SA TẠI BÌNH THUẬN 

riển lãm nhằm góp phần nâng cao 
nhận thức, khơi dậy lòng yêu nước, 
tinh thần đoàn kết và ý thức trách 

nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất 
nước trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt 
là thế hệ trẻ là đoàn viên, thanh niên, học 
sinh, sinh viên...  

 

Cắt băng khai mạc triển lãm 

Ngày 19-10, tại Trung tâm Văn hóa huyện 
Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận), Sở Thông tin và 
Truyền thông tỉnh Bình Thuận tổ chức triển 
lãm bản đồ và trưng bày tư liệu với chủ đề 
“Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - 
Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.   

Bản đồ và tư liệu trưng bày tại triển lãm là 
một phần bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp 
lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối 

với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trên 
biển Đông.  

 

Triển lãm thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân 
tỉnh Bình Thuận đến xem và tìm hiểu 

Triển lãm đã trưng bày, giới thiệu với công 
chúng những bằng chứng lịch sử và pháp lý 
như: các văn bản do triều đình phong kiến 
Việt Nam ban hành từ thế kỷ XVII đến đầu 
thế kỷ XX; 95 bản đồ và 4 cuốn Atlas tuyển 
chọn từ hơn 260 bản đồ và các Atlas liên 
quan đến vấn đề chủ quyền của Việt Nam 
đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường 
Sa; 102 ấn phẩm xuất bản tại các nước 
phương Tây từ thế kỷ XVIII đến thế kỷ XIX; 
hình ảnh tư liệu về quần đảo Trường Sa, 
Hoàng Sa thời Pháp thuộc và thời Việt Nam 
Cộng Hòa.... 

T 
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Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày khoảng 
150 bản đồ, các văn bản Hán - Nôm, văn bản 
nước ngoài; tư liệu hình ảnh, hiện vật, tư liệu 
nghe nhìn, tư liệu thành văn; các ấn phẩm 
xuất bản và một số bài báo tuyên truyền về 
biển đảo khẳng định chủ quyền của Việt 
Nam đối với khu vực hai quần đảo Hoàng Sa 
và Trường Sa... Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 
19  đến 22-10. 

Thông qua việc trưng bày triển lãm các bản 
đồ, hiện vật, tư liệu, hình ảnh, các xuất bản 
phẩm… nhằm cung cấp những cơ sở pháp 

lý quan trọng, giúp cán bộ, nhân dân Bình 
Thuận hiểu rõ về chủ quyền của Việt Nam 
đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. 

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, khơi 
dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý 
thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, 
đảo của đất nước trong các tầng lớp nhân 
dân, đặc biệt là thế hệ trẻ là đoàn viên, thanh 
niên, học sinh, sinh viên... 

TIẾN THẮNG //  
http://www.sggp.org.vn.- 2018  

(ngày 19 tháng 10) 
---------------------------------------------------------- 

9 THÁNG ĐẦU NĂM XUẤT KHẨU ĐẠT GẦN 320 
TRIỆU USD 

on số này vừa được tỉnh Bình Thuận 
công bố vào đầu tháng 10. Trong đó, 
riêng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 

tháng 9 năm 2018 ước đạt 32,3 triệu USD. 

Báo cáo cho biết, nhóm hàng thủy sản đạt 
105,2 triệu USD, hàng nông sản đạt 8,1 triệu 
USD, hàng hóa khác 206,6 triệu USD. 

Riêng mặt hàng quả thanh long có kim 
ngạch xuất khẩu tăng, đạt 4.138 tấn (tăng 
38,18%). Còn cao su và thủy sản là hai mặt 
hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm. Cụ thể, 
cao su xuất khẩu được 839 tấn (giảm 
60,33% so cùng kỳ), thủy sản xuất khẩu 
được 12.573 tấn (giảm 5,83%). 

 

Trong báo cáo tình hình kinh tế 9 tháng đầu 
năm của tỉnh Bình Thuận, thanh long là mặt  
hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng, đạt 4.138 
tấn (tăng 38,18%). 

Châu Á vẫn là thị trường xuất khẩu chính 
của tỉnh Bình Thuận với 191,27 triệu USD 
(tăng 13,53% so với cùng kỳ năm trước). 
Riêng thị trường Đông Á đạt 174,36 triệu 
USD (tăng 15,67%). 
Tiếp đến là thị trường Châu Mỹ với 57,50 
triệu USD; thị trường Châu Âu đạt 51,06 
triệu USD (tăng 41,96% so với cùng kỳ năm 
trước). 
Xuất khẩu dịch vụ du lịch 9 tháng của tỉnh 
Bình Thuận ước đạt 176,01 triệu USD, tăng 
13,85% so cùng kỳ năm trước. 
Cụ thể, theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch, trong 9 tháng năm 2018, 
Bình Thuận đón 4.036.000 lượt khách, tăng 
11,8% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 70,19% 
kế hoạch năm. Riêng khách du lịch quốc tế, 
tỉnh đón khoảng 497.500 lượt khách, tăng 
13,87% so với cùng kỳ, đạt 74,25% kế 
hoạch. Khách quốc tế chủ yếu đến từ Trung  
Quốc (29%), Hàn Quốc (13,44%), Nga 
(21,6%), Đức (4%), Thái Lan (4,64%), Pháp 
(2,5%), Anh (2,7%), Malaysia (2,4%), Mỹ 
(2,12%), Hà Lan (2%) … 
Bình Thuận cũng ước tính, hết năm 2018, 
toàn tỉnh đón 5.750.000 lượt khách, trong 
đó, khách quốc tế dự đoán là 670.000 lượt, 
tăng 13,43%. 

HL // http://infonet.vn.- 2018  
(ngày 11 tháng 10) 
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90 DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI VỚI HƠN 135.000 TỈ 
TẠI BÌNH THUẬN 

ến tháng 10-2018, trên địa bàn tỉnh 
có 90 dự án điện mặt trời với tổng 
công suất đăng ký đầu tư 5.347,72 

MWp; tổng diện tích 6.720,48 ha; tổng vốn 
đầu tư 137.106,85 tỉ đồng. 

Ngày 24-10, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký văn bản gửi 
Bộ Công Thương có ý kiến đến đề án Quy 
hoạch phát triển điện mặt trời quốc gia đến 
năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. 

Qua đó, UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị Bộ 
Công Thương yêu cầu đơn vị tư vấn (Viện 
Năng lượng) rà soát, cập nhật, bổ sung các 
số liệu liên quan về quy hoạch và tình hình 
phát triển điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận tính đến thời điểm hiện nay để hoàn 
chỉnh đề án quy hoạch. 

Cụ thể, về Quy hoạch phát triển điện mặt trời 
tỉnh Bình Thuận giai đoạn đến năm 2020, 
tầm nhìn đến năm 2030, tổng công suất quy 
hoạch 1.662 MWp, với sản lượng điện 
tương ứng khoảng 2.619 triệu kWh. Đến 
năm 2025, tổng công suất lắp đặt tích lũy đạt 
xấp xỉ 4.765 MWp, với sản lượng điện tương 
ứng xấp xỉ 7.510 triệu kWh. Và đến năm 
2030, tổng công suất lắp đặt tích lũy đạt xấp 
xỉ 6.199 MWp, với sản lượng điện tương 
ứng khoảng 9.769 triệu kWh. 

Tính đến trung tuần tháng 10-2018, trên địa 
bàn tỉnh có 90 dự án điện mặt trời với tổng 
công suất đăng ký đầu tư 5.347,72 MWp; 
tổng diện tích 6.720,48 ha; tổng vốn đầu tư 
dự kiến 137.106,85 tỉ đồng. 

Trong đó có 28 dự án điện mặt trời đã được 
Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương phê 
duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực 
quốc gia, Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh. 
25 dự án/25 nhà đầu tư đã được UBND tỉnh 
cấp quyết định chủ trương đầu tư. 

Trong đó có bốn dự án đã chính thức khởi 
công xây dựng, dự kiến sẽ phát điện thương 
mại trước tháng 6-2019; 10 dự án đã được 
đưa vào Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

và danh mục các công trình nhà nước thu 
hồi đất năm 2018 và 2019, đang hoàn thiện 
các thủ tục để khởi công xây dựng trong 
năm 2018 và 2019. 

 

Nhà máy điện mặt trời Mũi Né có công suất 
40 MWp, do Công ty Cổ phần Đức Thành 
Mũi Né làm chủ đầu tư đã chính thức khởi 
công xây dựng vào ngày 12-10, tổng mức 
đầu tư hơn 1.100 tỉ đồng. 

Ngoài ra, theo UBND tỉnh Bình Thuận, 15 dự 
án đã được Cục Điện lực và Năng lượng tái 
tạo (Bộ Công Thương) tổ chức họp thẩm 
định. Các nhà đầu tư đã báo cáo, hoàn chỉnh 
hồ sơ bổ sung quy hoạch theo yêu cầu của 
Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ 
Công Thương). 41 dự án còn lại chưa được 
Bộ Công Thương tổ chức họp thẩm định với 
tổng công suất 2.651 MWp; tổng diện tích 
3.328 ha; tổng vốn đầu tư dự kiến 67.590 tỉ 
đồng. 

Cũng theo văn bản này, hiện nay có một số 
nhà đầu tư đã được tỉnh Bình Thuận chấp 
thuận chủ trương cho lập hồ sơ dự án đầu 
tư hoặc đang xin chủ trương đăng ký đầu tư. 

Về lưới điện truyền tải, tỉnh Bình Thuận cơ 
bản thống nhất đề xuất của đơn vị tư vấn về 
việc đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp 
hệ thống lưới điện truyền tải 500 kV, 220 kV 
như đã nêu trong đề án quy hoạch.  

 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2018  
(ngày 24 tháng 10) 
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BÌNH THUẬN KẾT THÚC VỤ SẢN XUẤT MUỐI 2018 

heo Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn Bình Thuận, từ đầu năm 
2018 đến nay, tổng sản lượng muối 

sản xuất toàn tỉnh đạt gần 67.000 tấn, đạt 
83,7% so với kế hoạch đề ra, tăng 10.000 
tấn so với sản lượng muối toàn tỉnh năm 
2017; trong đó, muối công nghiệp đạt 42.000 
tấn, muối thủ công của diêm dân đạt 4.500 
tấn. Toàn tỉnh đã bán ra hơn 46.000 tấn 
muối các loại. 

 

Ảnh minh họa. (Nguồn: VOV). 

Vụ muối năm nay, toàn tỉnh Bình Thuận có 
975 ha sản xuất muối; trong đó diện tích sản 
xuất muối công nghiệp là 560 ha, sản xuất 
muối sạch là 280 ha. Diện tích muối phần 
lớn tập trung ở các xã Tân Thuận (Hàm 
Thuận Nam), xã Chí Công, xã Vĩnh Hảo (Tuy 
Phong)… Đến điểm này, nhiều hộ sản xuất 
muối ở Bình Thuận đã hoàn thành vụ sản 
xuất muối năm 2018. 

Theo một số người dân làm muối ở xã Tân 
Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, từ tháng 9 
bắt đầu vào mùa mưa, tình hình thời tiết 
không thuận lợi cho việc sản xuất muối nên 
nhiều đồng muối ở đây đã ngừng sản xuất. 
Người dân đang tiến hành cải tạo ruộng để 
chuyển sang nuôi tôm. 

Ông Nguyễn Trọng Thành, ở xã Tân Thuận, 
huyện Hàm Thuận Nam cho biết, giá muối 
năm nay dao động từ 500 - 1.100 đồng/kg. 
Với mức giá này, người làm muối chỉ đủ chi 
phí, đủ tiền công chứ chưa có lãi. Tuy chi phí 
đầu tư ruộng muối không quá cao nhưng để 

có được hạt muối thì rất tốn công từ khâu 
làm ruộng, đắp bờ đến khâu cào thu hoạch, 
bốc vác... Muối chỉ sản xuất vào mùa nắng, 
thường từ tháng 12 năm trước đến khoảng 
tháng 7, tháng 8 năm sau, tùy vào thời tiết. 

Để có được những hạt muối trước hết phải 
chuyển nước biển vào ngâm và phơi nắng 
trong các ao chứa, đợi bốc hơi sau đó 
chuyển vào các ruộng muối đợi kết tinh. Mỗi 
lần thu hoạch muối cách nhau 7 ngày, liên 
tục như vậy trong 3 tháng, ông Thành cho 
biết. 

Nhiều năm gần đây diêm dân ở Bình Thuận 
chuyển sang sản xuất muối theo phương 
pháp trải bạt để rút ngắn chu kỳ sản xuất do 
nước bốc hơi nhanh, hạt muối trắng sáng 
không lẫn tạp chất hơn so với cách làm 
truyền thống trước đây. Tuy nhiên, do tình 
hình giá muối giảm thấp từ năm 2015 đến 
nay (có thời điểm chỉ còn từ 300-500 
đồng/kg) đã ảnh hưởng lớn đến đời sống 
diêm dân, làm cho một bộ phận diêm dân 
ngưng sản xuất hoặc chuyển đổi sang 
ngành nghề khác. 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn Bình Thuận, để đảm bảo sản xuất và 
thực hiện Quy hoạch sản xuất chế biến muối 
đến năm 2020, trong thời gian tới, sở sẽ phối 
hợp với các địa phương triển khai nâng cấp 
hạ tầng gắn với ứng dụng tiến bộ công nghệ 
vào sản xuất. 

Theo đó, việc cải tạo kiên cố kênh dẫn nước 
biển, lắp đặt cống xả ngọt gắn với chuyển 
giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để diêm dân 
đẩy mạnh sản xuất, tăng năng suất, chất 
lượng là giải pháp quan trọng hàng đầu. 
Khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất 
muối  quan tâm đầu tư đổi mới công nghệ, 
thiết bị cũng như thực hiện liên kết sản xuất 
muối từ sản xuất đến tiêu thụ, nhằm góp 
phần nâng cao chất lượng muối, mở rộng thị 
trường tiêu thụ…/. 

Hồng Hiếu // http://cpv.org.vn.- 2018 
(ngày 2 tháng 10) 
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BÌNH THUẬN MUỐN CHUYỂN ĐỔI MỎ TITAN DO PHÁ 
VỠ CẢNH QUAN 

hu vực cấp phép khai thác tian có 
chiều dài mặt biển khoảng 2,7 km, 
nếu khai thác sẽ ảnh hưởng cảnh 

quan, môi trường và nước ngầm, phá vỡ đồ 
án quy hoạch chung. 

Ngày 10-10, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký công văn gửi 
Thủ tướng Chính phủ, Bộ TN&MT, Bộ Công 
Thương liên quan đến việc hoán đổi diện 
tích cấp phép khai thác titan tại xã Hòa 
Thắng, huyện Bắc Bình. 

 
Một điểm khai thác quặng titan sát biển tại 
Bình Thuận được Bộ TN&MT cấp phép. 

Theo đó, Công ty TNHH Thương mại Dịch 
vụ và Sản xuất Tân Cẩm Xương được Bộ 
TN&MT cấp giấy phép vào năm 2015 cho 
khai thác quặng titan tại xã Hòa Thắng với 
diện tích hơn 239 ha (gồm: Khu 1 có diện 
tích 118,71 ha và khu 2 có diện tích 120,97 
ha), thời gian khai thác 10 năm. 

Tuy nhiên, đến nay công ty chưa tiến hành 
xây dựng cơ bản mỏ, chưa khai thác. Trong 
đó, tại khu vực 2 (120,97 ha) có đến hơn 112 
ha chồng lấn với dự án trồng rừng kết hợp 
du lịch sinh thái của Công ty Cổ phần Đầu tư 
Thư Minh Nguyễn được UBND tỉnh cấp giấy 
chứng nhận đầu tư từ năm 2008 và đã có 
quyết định thu hồi cho công ty thuê đất để 
thực hiện dự án trên diện tích 127 ha. 

Khu vực diện tích 239 ha trên có chiều dài 
mặt biển khoảng 2,7 km, nằm trong vùng 
quy hoạch chung xây dựng tỉ lệ 1/5.000 khu 
vực ven biển Hòa Thắng, huyện Bắc Bình; 
đồ án quy hoạch chung xây dựng khu vực 

ven biển Hòa Thắng, huyện Bắc Bình được 
UBND tỉnh phê duyệt từ năm 2013. Thời 
gian qua, có nhiều nhà đầu tư đăng ký đầu 
tư đô thị du lịch tại khu vực này nhưng tỉnh 
chưa thể chấp thuận do thực hiện theo quy 
hoạch titan. 

Theo tỉnh này, thực hiện ý kiến chỉ đạo của 
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng 
tại Thông báo số 328/TB-VPCP ngày 30-8-
2018 đối với các khu vực đã cấp phép khai 
thác nhưng chưa khai thác mà việc khai thác 
titan chưa hiệu quả hoặc ảnh hưởng lớn 
đến cảnh quan, môi trường, nguồn nước 
ngầm thì khuyến khích chủ đầu tư chuyển 
đổi mục đích. Việc khuyến khích chuyển đổi 
này trên nguyên tắc đồng thuận, đảm bảo 
quyền lợi của các bên liên quan. 

Qua rà soát, khu vực hơn 239 ha trên đã 
được cấp giấy phép nhưng chưa khai thác 
và nằm dọc ven biển, nếu khai thác có thể 
ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường, 
nguồn nước ngầm khu vực cũng như khu 
vực xây dựng đô thị, du lịch xung quanh. 
Khu vực này còn nằm dọc ven biển, hiện nay 
phù hợp để thực hiện quy hoạch chung xây 
dựng khu vực ven biển Hòa Thắng. 

Ngoài ra, Công ty TNHH Thương mại Dịch 
vụ và Sản xuất Tân Cẩm Xương cũng đã có 
đơn kiến nghị xin dừng thực hiện dự án khai 
thác quặng titan đã được cấp giấy phép khai 
thác, chuyển vào khu vực dự trữ lâu dài để 
thực hiện phát triển du lịch theo quy hoạch 
chung của tỉnh. Tân Cẩm Xương xin được 
hoán đổi vào khu vực thăm dò, khai thác 
quặng titan tại tiểu khu Lương Sơn III chưa 
cấp phép thăm dò cho đơn vị nào. 

Từ các nội dung trên, UBND tỉnh Bình Thuận 
kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công 
Thương, Bộ TN&MT đồng ý cho Công ty Tân 
Cẩm Xương dừng triển khai thực hiện dự án 
khai thác quặng titan tại xã Hòa Thắng theo 
giấy phép đã cấp. Đưa khu vực hơn 239 ha 
vào dự trữ khoáng sản lâu dài và chuyển đổi 
mục đích đầu tư để thực hiện phát triển du 
lịch theo quy hoạch chung của tỉnh. 
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"Hoán đổi diện tích tương ứng cho Công ty 
Tân Cẩm Xương vào tiểu khu Lương Sơn III 
để thực hiện cấp phép thăm dò, khai thác 
quặng titan. Các khoản đầu tư công ty đã 
thực hiện cho dự án quặng titan như chi phí 
thăm dò, thủ tục cấp phép, tiền cấp quyền 

khai thác khoáng sản… đưa vào chi phí 
doanh nghiệp và được bảo lưu, khấu trừ vào 
dự án ở vị trí mới" - công văn nêu. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2018 
 (ngày 10 tháng 10) 

 

---------------------------------------------------------- 

BÌNH THUẬN PHẤN ĐẤU ĐƯA DU LỊCH TRỞ THÀNH 
NGÀNH KINH TẾ MŨI NHỌN 

heo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
tỉnh Bình Thuận, từ đầu năm đến nay, 
toàn tỉnh đã đón hơn 4 triệu lượt khách 

du lịch, tăng 11,4% so cùng kỳ năm ngoái, 
trong đó có khoảng 495.000 lượt khách quốc 
tế, tăng 13,3%. Doanh thu từ du lịch đạt 
9.565 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 
2017. 

 

Mũi Né là địa điểm hấp dẫn du khách trong 
và ngoài nước đến nghỉ dưỡng  

Cũng từ đầu năm đến nay, tỉnh Bình Thuận 
đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 4 dự án 
du lịch, hiện toàn tỉnh có 390 dự án du lịch 
còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư 59.290 tỷ 
đồng và có 184 dự án đi vào hoạt động. Để 
đưa du lịch trở thành ngành kinh tế phát triển 
mạnh mẽ, xứng với tiềm năng của tỉnh và 
trong khu vực, Bình Thuận phấn đấu đến 
năm 2020, du lịch trở thành ngành kinh tế 
mũi nhọn, có tính chuyên nghiệp, có hệ 
thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng 
bộ, hiện đại, sản phẩm du lịch có chất lượng 
cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm 
bản sắc văn hóa dân tộc; từng bước xây 
dựng Phú Quý là điểm du lịch quốc gia, 
Phan Thiết trở thành đô thị du lịch. 

Bình Thuận sẽ tăng cường công tác tuyên 
truyền, giáo dục về du lịch, nâng cao nhận 
thức của các cơ sở kinh doanh dịch vụ du 
lịch, xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh, 
thân thiện của người dân và du khách trong 
hoạt động du lịch; thực hiện tốt việc bảo đảm 
an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, 
vệ sinh môi trường, bảo tồn phát huy các giá 
trị văn hóa lịch sử của dân tộc. 

Rà soát, điều chỉnh bổ sung và xây dựng quy 
hoạch, đề án phát triển du lịch, triển khai 
thực hiện đề án xây dựng Bình Thuận thành 
trung tâm du lịch - thể thao biển mang tầm 
quốc gia; Tích cực giải quyết các vướng mắc 
để chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai 
xây dựng và đầu tư các dự án du lịch vào 
hoạt động, kiên quyết thu hồi các dự án 
chậm triển khai mà không có lý do chính 
đáng để giao cho nhà đầu tư khác thật sự có 
năng lực. 

Thực hiện tốt liên kết vùng, với chương trình 
hợp tác liên kết tam giác phát triển du lịch 
TP Hồ Chí Minh - Bình Thuận –Lâm Đồng 
mà trọng tâm là sản phẩm “Chợ Sài Gòn - 
Hoa Đà Lạt -  Biển Mũi Né”. 

Tích cực phối hợp các Bộ, ngành của Trung 
ương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự 
án: Đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, 
đường cao tốc Phan Thiết - Nha Trang, sân 
bay Phan Thiết. 

Đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đó là phát 
triển thêm các sản phẩm mới để phục vụ du 
khách, như đề tài du lịch cộng đồng”, trải 
nghiệm hoạt động sản xuất thanh long cùng 
người dân Hàm Thuận Nam. Đồng thời nâng 
cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh hoạt động 
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quảng bá thương hiệu, giới thiệu điểm đến, 
trong đó chú trọng giới thiệu hình ảnh du lịch 
Bình Thuận trên các phương tiện thông tin 
đại chúng, mạng xã hội, các kênh truyền 
thông trong nước và quốc tế; hỗ trợ doanh 
nghiệp đưa các sản phẩm du lịch đến các thị 
trường mục tiêu. 

 

Những vườn thanh long cũng là nơi du khách 
có thể tham quan khi đến với Bình Thuận 

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây 
dựng cơ chế, chính sách quản lý đặc thù để 
thu hút đầu tư, xây dựng môi trường thông 
thoáng về đầu tư phát triển du lịch, đơn giản 

hóa các thủ tục hành chính để thu hút các 
nhà đầu tư chiến lược vào các dự án lớn 
như: trung tâm thể thao biển, khu vui chơi 
giải trí cao cấp, tổ hợp du lịch, dự án du lịch 
–thể thao biển… 

Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực du lịch, bồi dưỡng kiến thức, văn hóa 
kinh doanh, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, ngoại 
ngữ… cho đội ngũ lao động trực tiếp phục 
vụ du khách; chú trọng xây dựng đội ngũ 
thuyết minh viên du lịch nắm vững kiến thức 
lịch sử, văn hóa địa phương. 

Ngoài ra, Bình Thuận cũng tập trung nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về 
du lịch; tăng cường quản lý nhà nước về môi 
trường, bảo đảm an toàn cho du khách; tăng 
cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt 
động du lịch, dịch vụ theo luật du lịch, các 
vấn đề liên quan bảo vệ môi trường, kiên 
quyết xử lý nghiêm các vụ việc ảnh hưởng 
tiêu cực đến khách du lịch./.. 

NS // http://www.dangcongsan.vn.- 2018 
(ngày 31 tháng 10) 

---------------------------------------------------------- 

BÌNH THUẬN SẼ THU HỒI CÁC DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ 
CHẬM TIẾN ĐỘ 

BND tỉnh Bình Thuận sẽ thu hồi các 
dự án quá thời hạn hoặc chủ đầu tư 
không có khả năng tài chính nhằm 

tránh gây lãng phí đất đai 

 

Bình Thuận có nhiều dự án điện gió đăng ký, 
nhưng đến nay mới có 3 dự án đi vào hoạt 
động. 

Thông tin từ UBND tỉnh Bình Thuận cho biết 
Chủ tịch tỉnh này vừa có văn bản yêu cầu Sở 
Kế hoạch Đầu tư và các sở ngành liên quan 
rà soát lại các dự án điện gió trên địa bàn, 
tập trung tháo gỡ vướng mắc cho các dự án 
đã có quyết định chủ trương đầu tư, đồng 
thời tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi các 
dự án quá thời hạn hoặc chủ đầu tư không 
có khả năng tài chính nhằm tránh gây lãng 
phí đất đai cũng như cơ hội đầu tư cho các 
doanh nghiệp khác. 

Theo Quy hoạch phát triển điện gió đến năm 
2020 và tầm nhìn 2030, tiềm năng điện gió 
của Bình Thuận có tổng công suất lắp đặt dự 
kiến 1.570 MW trên diện tích hơn 23.500ha. 

Trong thời gian qua, UBND tỉnh Bình Thuận 
đã chấp thuận chủ trương khảo sát, nghiên 
cứu và cấp giấy chứng nhận đầu tư, quyết 
định chủ trương đầu tư cho 20 dự án điện 
gió.  

U 
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Trong đó, 13 dự án đã được UBND tỉnh cấp 
giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ 
trương đầu tư với tổng diện tích 332 ha, 
công suất 547 MW. Tuy nhiên, đến nay mới 
chỉ có 3 dự án hoàn thành đi vào hoạt động 
với tổng công suất 60MW. 

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, tiến độ triển 
khai các dự án điện gió còn chậm so với yêu 
cầu đề ra. Nguyên nhân chủ yếu là do năng 

lực của một số nhà đầu tư còn hạn chế về 
chuyên môn và năng lực tài chính, việc giải 
quyết về chồng lấn giữa các khu vực quy 
hoạch phát triển điện gió của tỉnh với vùng 
quy hoạch dự trữ khoáng sản titan và việc 
ban hành giá đất để áp giá đền bù giải tỏa 
còn chậm./. 

Việt Quốc // https://vov.vn.- 2018 

 (ngày 13 tháng 10) 

---------------------------------------------------------- 

CÔNG TY HÀN QUỐC MUỐN TIÊU THỤ TRO BAY TẠI 
NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 

BND tỉnh Bình Thuận hoan nghênh 
và đồng ý làm việc với SEJONG E&C 
về ý tưởng này. 

Ngày 26-10, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận, đã có văn bản gửi 
Sở KH&ĐT và Công ty SEJONG E&C Hàn 
Quốc. 

 
Tro xỉ tại Vĩnh Tân. 

Theo đó, UBND tỉnh nhận được văn bản của 
Công ty SEJONG E&C đăng ký làm việc về 
xây dựng nhà máy tuyển tro bay để tiêu thụ 
tro bay của hai nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 
2 và Vĩnh Tân 4. UBND tỉnh Bình Thuận 
hoan nghênh và đồng ý làm việc với 
SEJONG E&C về dự án nói trên. 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&ĐT cùng 
các sở, ngành liên quan, UBND huyện Tuy 
Phong, Tổng Công ty Phát điện 3 chủ động 
rà soát các vấn đề liên quan đến đất đai; 
chính sách đầu tư; các quy chuẩn, tiêu 
chuẩn kỹ thuật; khối lượng tro bay thải ra 
của các nhà máy… cùng với tỉnh làm việc 
với Công ty SEJONG E&C Hàn Quốc vào 
đầu tháng 11-2018. 

 
Tàu than cập cảng tại Nhà máy nhiệt điện 
Vĩnh Tân 2. 

Trước đó Công ty SEJONG E&C cho biết 
đang nghiên cứu dự án tái sử dụng tro bay 
của nhà máy nhiệt điện chạy than và đề nghị 
giải đáp về những chính sách hỗ trợ nào cho 
dự án. 

Theo trả lời của Bộ TN&MT thì dự án tái sử 
dụng tro bay của nhà máy nhiệt điện than là 
dự án thuộc khoản 2 Phụ lục III của Nghị 
định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14-2-2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Do vậy, chủ đầu tư dự án được hưởng 
những chính sách ưu đãi, hỗ trợ tương ứng 
được quy định như hỗ trợ về đầu tư xây 
dựng các công trình hạ tầng; ưu đãi về tiền 
thuê đất, hỗ trợ về giải phóng mặt bằng và 
bồi thường; ưu đãi về huy động vốn đầu tư 
quy định và ưu đãi về thuế thu nhập doanh 
nghiệp theo quy định. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2018 (ngày 
26 tháng 10) 
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ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI DỰ ÁN SÂN BAY 
PHAN THIẾT 

hường trực Tỉnh ủy Bình Thuận yêu 
cầu UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ dự 
án sân bay Phan Thiết; lấy ý kiến nhân 

dân về nhà hát 200 tỉ đồng. 

Ngày 3-10, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận 
đã có thông báo kết luận của Thường trực 
Tỉnh ủy tại cuộc họp giao ban tháng 9-2018. 
Theo đó, yêu cầu UBND tỉnh Bình 
Thuận thường xuyên bám sát, kiến nghị các 
bộ,  ngành trung ương để tiếp tục tháo gỡ 
khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự 
án sân bay Phan Thiết. 

 
Phối cảnh sân bay Phan Thiết. 

Được biết Bộ GTVT vừa công bố điều chỉnh 
quy hoạch chi tiết cảng hàng không Phan 
Thiết giai đoạn đến năm 2020, định hướng 
năm 2030. Theo đó, Cảng hàng không Phan 
Thiết được thiết kế theo tiêu chuẩn cấp sân 
bay 4E (tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không 
dân dụng quốc tế - ICAO) và sân bay quân 
sự cấp I. 

Đây là cảng hàng không nội địa có hoạt động 
bay quốc tế với sáu vị trí đỗ máy bay. Đến 
năm 2020, theo kế hoạch sẽ chuẩn bị xây 
dựng đường cất hạ cánh kích thước 3.050 x 
45 m, đảm bảo khai thác máy bay đến code 
E và tương đương. Đến năm 2030, duy trì, 
sửa chữa đảm bảo khai thác hiệu quả. 

Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận cũng chỉ đạo 
đăng thông tin về hồ sơ thiết kế, đầu tư xây 
dựng dự án công trình nhà hát và triển lãm 
nghệ thuật Bình Thuận trên các phương tiện 
truyền thông của tỉnh để lấy ý kiến góp ý của 

nhân dân. Trên cơ sở đó, nghiên cứu, tiếp 
thu, hoàn chỉnh hồ sơ trình Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy có ý kiến. 

Trước đó, UBND tỉnh yêu cầu cần phải rà 
soát, kiểm tra kỹ hồ sơ thiết kế công trình, 
kiến trúc công trình vì công trình có tổng 
mức đầu tư hơn 200 tỉ đồng này đã thiết kế 
từ năm 2007. Do đó cần thiết phải lấy ý kiến 
của nhân dân. 

 

Phối cảnh nhà hát và triển lãm nghệ thuật 
tỉnh Bình Thuận 

Về kiến trúc, nhà hát được xây mới với quy 
mô 1.200-1.600 chỗ ngồi; kết cấu gồm một 
tầng hầm, một tầng trệt, một tầng lửng, hai 
tầng lầu. Khu triển lãm văn hóa nghệ thuật 
có diện tích 2.200 m2; tổng diện tích xây 
dựng khối nhà chính hơn 3.700 m2. Tuy 
nhiên, công trình hơn 200 tỉ đồng này lại lợp 
tôn bắt đinh vít trong khi vị trí xây dựng lại 
sát biển, dễ bị rỉ sét. 

UBND tỉnh cũng được giao chỉ đạo tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực 
hiện các dự án đầu tư điện năng lượng mặt 
trời trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, cũng yêu cầu 
tăng cường công tác quản lý nhà nước về 
bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực chăn 
nuôi. 

"Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành 
chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý 
nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật 
đối với các cơ sở, trang trại chăn nuôi heo 
gây ô nhiễm môi trường. Yêu cầu các cơ sở, 

T 

http://plo.vn/tags/IFVCTkQgVOG7iW5oIELDrG5oIFRodeG6rW4=/ubnd-tinh-binh-thuan.html
http://plo.vn/tags/IFVCTkQgVOG7iW5oIELDrG5oIFRodeG6rW4=/ubnd-tinh-binh-thuan.html
http://plo.vn/tags/U8OibiBCYXkgUGhhbiB0aGnhur90/san-bay-phan-thiet.html
http://plo.vn/tags/IE5ow6AgSMOhdA==/nha-hat.html
http://image.plo.vn/w800/Uploaded/2018/yqdxwpwjv/2018_10_03/phoi-canh-san-bay-phan-thiet-1augo_sqol_thumb.jpg
http://image.plo.vn/w800/Uploaded/2018/yqdxwpwjv/2018_10_03/nha-hat.jpg
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trang trại chăn nuôi phải chấp hành các quy 
định pháp luật về bảo vệ môi trường; thực 
hiện đúng nội dung báo cáo đánh giá tác 
động môi trường đã được phê duyệt. Từ nay 
trở đi, việc chấp thuận chủ trương đầu tư đối 

với các dự án chăn nuôi phải thực hiện đúng 
theo quy hoạch" - thông báo kết luận nêu. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2018  
(ngày 3 tháng 10) 

 

---------------------------------------------------------- 

ĐỘNG THỔ DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI VĨNH 
HẢO 6, TỔNG MỨC ĐẦU TƯ HƠN 1.360 TỶ ĐỒNG  

ừa qua, tại xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy 
Phong, tỉnh Bình Thuận, Công ty cổ 
phần Năng lượng Vĩnh Hảo 6 đã thực 

hiện lễ động thổ, khởi công xây dựng Nhà 
máy Điện Mặt trời Vĩnh Hảo 6.  

 

Nhà máy Điện Mặt trời Vĩnh Hảo 6 có tổng 
vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.361 tỷ đồng, 
trên diện tích 60 ha với công suất thiết kế 50 
MWp là dự án do Công ty cổ phần FECON 
hợp tác với Công ty Acwa Power (Ả rập Xê 
út), với doanh nghiệp dự án là Công ty cổ 
phần Năng lượng Vĩnh Hảo 6. 

Dự án được thực hiện bởi tổng thầu EPC – 
Chint, được xây dựng với mục tiêu sản xuất 
điện từ năng lượng mặt trời, bổ sung nguồn 
năng lượng sạch vào hệ thống điện Quốc 
gia. Theo dự kiến, sau khi hoàn thành dự án 
sẽ cung cấp 83 triệu KWh/năm, . 

Tại lễ động thổ nhà máy, ông Nguyễn Hoàng 
Long, Giám đốc Công ty cổ phần năng 
Lượng Vĩnh Hảo 6 cho biết, dự án được phát 
triển từ năm 2016, trong bối cảnh chính phủ 
đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo ở 
Việt Nam với nhiều chính sách cụ thể. Dự án 
là bước thực hiện chiến lược đầu tư vào 
năng lượng sạch của Công ty cổ phần  

FECON và nhà đầu tư năng lượng hàng đầu 
thế giới Acwa Power. Đây là hướng đi phù 
hợp với xu hướng phát triển năng lượng 
xanh trên thế giới cũng như ở Việt Nam, và 
phù hợp với tiềm năng của tỉnh Bình Thuận. 

Thay mặt lãnh đạo huyện Tuy Phong, tỉnh 
Bình Thuận, ông Nguyễn Dân, Bí thư huyện 
ủy khẳng định, Tuy Phong là vùng đất nắng 
và gió, tuy không phù hợp với việc phát triển 
nông nghiệp, nhưng lại là vùng đất tuyệt vời 
cho các dự án năng lượng gió và năng 
lượng mặt trời. Ông Dân mong muốn dự án 
sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng 
quốc gia, giải quyết vấn đề môi trường, phát 

V 

 

Đại diện các bên tại Lễ động thổ Nhà máy 

 

http://plo.vn/tags/IENoxINuIE51w7Rp/chan-nuoi.html
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triển kinh tế tại địa phương. Ông cam kết sẽ 
hỗ trợ hết sức để dự án được thi công và 
vận hành đúng tiến độ. 

Nhà máy Điện mặt trời Vĩnh Hảo 6 được xây 
dựng trên khu vực vốn là đồng muối trước 
đây; được cho là sẽ góp phần giảm vấn đề 
nhiễm mặn xung quanh, phù hợp với định 
hướng và quy hoạch sử dụng đất của tỉnh 
Bình Thuận. 

Dự án sẽ tạo cơ hội việc làm và thu nhập 
cho dân cư trong vùng và là động lực và góp 
phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế, tạo động lực thúc đẩy ngành năng lượng 
tái tạo của Việt Nam nói chung và của tỉnh 
Bình Thuận nói riêng. 

Sau lễ động thổ, Công ty cổ phần Năng 
lượng Vĩnh hảo 6 sẽ hoàn tất các bước còn 
lại và triển khai xây dựng để dự án hoàn 
thành và đi vào hoạt động, hòa lưới điện 
Quốc gia vào tháng 6/2019. 

Uyên Linh // 
 https://baodautu.vn.- 2018( 

ngày 30 tháng 10) 

 

---------------------------------------------------------- 

KÝ BIÊN BẢN GHI NHỚ VỀ QUẢNG BÁ, TIÊU THỤ 
THANH LONG BÌNH THUẬN Ở ẤN ĐỘ 

iệc ký kết này thể hiện mong muốn 
của Bình Thuận về hợp tác, liên kết 
để quảng bá, giới thiệu và mở rộng 

thị trường XK trái thanh long đến các tỉnh, 
thành phố của Ấn Độ. 

Theo Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, mới 
đây, tại thủ đô New Delhi (Ấn Độ), Sở 
Công Thương Bình Thuận đã phối hợp với 
Bộ Công Thương, ĐSQ Việt Nam tại Ấn 
Độ, Phòng Thương mại và Công nghiệp 
các Doanh nghiệp nhập khẩu Ấn Độ, Hội 
đồng Xúc tiến Thương mại Ấn Độ, tổ chức 
“Chương trình quảng bá thanh long Việt 
Nam” tại Ấn Độ. 

Trong khuôn khổ chương trình này, Hiệp 
hội Thanh Long Bình Thuận và Phòng 
Thương mại và Công nghiệp các Doanh 
nghiệp Nhập khẩu Ấn Độ đã ký biên bản 
ghi nhớ về hợp tác kinh doanh, quảng bá 
và thúc đẩy tiêu thụ mặt hàng thanh long 
tại Ấn Độ. Việc ký kết này thể hiện mong 
muốn của Bình Thuận về hợp tác, liên kết 
để quảng bá, giới thiệu và mở rộng thị 
trường XK trái thanh long đến các tỉnh, 
thành phố của Ấn Độ. 

Theo biên bản nói trên, hai bên nhất trí 
thiết lập cơ chế liên lạc thường xuyên, định 
kỳ cung cấp thông tin cho nhau về nhu cầu 
XNK trái cây, hoa quả; thông tin thị trường, 
tình hình tiêu thụ, các yêu cầu về kỹ thuật, 
quy chuẩn, tiêu chuẩn đối với sản phẩm để 
cung cấp cho các DN. Đồng thời, các bên 
sẽ cung cấp thông tin, hướng dẫn và hỗ 
trợ kết nối cho DN hai bên gặp gỡ, giao 
lưu, trao đổi, hợp tác kinh doanh trên lĩnh 
vực XNK, chế biến và tiêu thụ trái cây, hoa 
quả phù hợp với nhu cầu và khả năng của 
DN hai bên. 

Với mục tiêu đẩy mạnh thương mại nông 
sản giữa hai nước, hai bên sẽ lập kế hoạch 
phối hợp tổ chức và hỗ trợ DN tham gia 
các hội thảo, hội nghị, hội chợ triển lãm 
chuyên ngành về nông sản và trái cây, hoa 
quả tổ chức hàng năm tại Việt Nam và Ấn 
Độ. 

Sơn Trang //  
https://nongnghiep.vn.- 2018 

 (ngày 2 tháng 10) 

 

V 
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NGOÀI THANH LONG, BÌNH THUẬN CÒN CÓ NHÃN, 
XOÀI... "ĐẺ" RA TRĂM TRIỆU 

hanh long Bình Thuận đã khẳng định 
được vị thế của mình không chỉ đối 
với người tiêu dùng trong nước mà 

còn cả thị trường quốc tế. Nhưng ngoài 
thanh long, Bình Thuận cũng còn rất nhiều 
đặc sản trái cây chất lượng khác mà người 
tiêu dùng chưa biết đến nhiều. 

Trái ngọt vùng đất mặn 

Bình Thuận được mệnh danh là thủ phủ 
của trái thanh long. Hiện nay, diện tích 
thanh long của toàn tỉnh là 27.757ha. Sản 
lượng thu hoạch đạt 540.252 tấn và năng 
suất trung bình đạt 21 tấn/ha. Trong 5 
tháng đầu năm 2018, có 5 doanh nghiệp 
của tỉnh xuất khẩu chính ngạch 2.402 tấn 
thanh long, đạt kim ngạch 3,5 triệu USD, 
đơn giá xuất khẩu bình quân đạt 1.458 
USD/tấn. 

 

Nhãn xuồng cơm vàng Thắng Hải - Hàm Tân 
đã được đăng ký nhãn hiệu tập thể. Ảnh: IT 

Những con số kể trên đã nói lên vị trí của 
trái thanh long Bình Thuận. Tuy nhiên, vẫn 
còn những loại trái cây khác với chất 
lượng cũng không hề thua kém so với 
những vựa chuyên canh trái cây nổi tiếng 
khác mà nhiều người chưa biết đến. 

Đầu tiên có thể kể đến đó là đặc sản nhãn 
xuồng cơm vàng. Loại nhãn này với đặc 
tính cơm có màu vàng, dày cùi, giòn và 
được đánh giá là có vị ngọt, khá thơm. 
Hiện tại, nhãn hiệu “nhãn xuồng cơm vàng 
Thắng Hải – Hàm Tân” đã được Hội Nông 

dân (HND) xã Thắng Hải đăng ký xác nhận 
nhãn hiệu tập thể với Cục Sở hữu trí tuệ. 

Ông Trần Xuân An, Chủ tịch HND xã 
Thắng Hải cho biết, tại địa phương ngoài 
diện tích trồng các loại cây ăn trái khác 
như xoài, mít thì có một diện tích khá lớn 
trồng nhãn xuồng cơm vàng. Trước đây có 
thời điểm diện tích lên tới cả ngàn ha, 
nhưng do chưa làm tốt khâu thị trường, 
sản phẩm không có đầu ra, nhiều hộ đã 
chặt bỏ. Hiện diện tích nhãn đang đến tuổi 
cho thu hoạch khoảng 270ha. Ngoài ra 
cũng còn nhiều hộ bắt đầu quay lại trồng 
nhãn do vừa qua HND xã đã đứng ra xây 
dựng và đăng ký nhãn hiệu tập thể cho bà 
con. "Trong tương lai, khi đã có thương 
hiệu, chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều người 
biết đến sản phẩm đặc sản của địa 
phương”, ông An nói. 

 

Ông Trần Xuân An, Chủ tịch HND xã 
Thắng Hải giới thiệu kỹ thuật giăng mùng 
chống dơi ăn nhãn, mùng sẽ được tháo ra 
sau khi thu hoạch hết nhãn. Ảnh: Hữu 
Quang 

Cũng tại xã Thắng Hải, ông Hà Thanh 
Chánh, người đã 3 lần là nông dân tiêu 
biểu toàn quốc, là chủ của vườn xoài gần 
30ha cho biết, qua nhiều năm gắn bó với 
mảnh đất này, ông cho rằng đất đai và khí 
hậu ven biển tương đối thuận lợi để trồng 
cây ăn trái, năng suất xoài có khi đạt đến 
20 tấn/ha, khi giá cả ổn định, mỗi năm 
cũng thu được khoảng 700 triệu đồng/ha. 

T 
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Ông Hà Thanh Chánh, nông dân ấp Suối 
Bang, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân giới 
thiệu vườn xoài do ông tự ghép. Ảnh: Hữu 
Quang 

Nhận định về chất lượng trái cây của địa 
phương, ông Chánh cho biết: “Tôi đã trồng 
thử rất nhiều giống xoài như: xoài cát, xoài 
Thái, xoài Đài Loan tất cả đều phát triển, 
cho trái tốt, chất lượng thơm ngon, mang 
hương vị rất đặc trưng của vùng, có lẽ do 
khí hậu đặc thù vùng ven biển khắc nghiệt 
nên trái cũng ngon hơn, khách hàng rất ưa 
thích”. 

Vựa trái cây "Miền Tây ở Miền Đông" 

Tuy chưa có sản phẩm nào được đăng ký 
“thương hiệu”, nhưng thị trấn Tân Minh, 
Hàm Tân cũng là một trong những “tiểu 
khu” cây ăn trái của Bình Thuận. Với vị trí 
thuận lợi là nguồn nước tưới từ hệ thống 
sông Dinh, khu vực này đã hình thành 
những vườn cây ăn trái với quy mô không 
hề nhỏ. Các loại cây ăn trái phổ biến ở đây 
là cam, quýt đường, nhãn, xoài, ổi. 

Ông Nguyễn Văn Lượng, ấp Cây Cày, thị 
trấn Tân Minh, quê gốc Tiền Giang, đến 
đây lập vườn cây ăn trái đã gần 20 năm. 
Hiện ông đang sở hữu 1 vườn cây ăn trái 
hơn 7ha với các loại cây trồng chủ yếu là 
xoài cát, cam, nhãn với doanh thu cả tỷ 
đồng/năm. 

Theo ông Lượng, qua tìm hiểu, ông biết 
đất đai khu vực này cũng rất thích hợp để 
trồng cây ăn trái như ở miền tây quê ông 
nên ông đã mạnh dạn đầu tư, thử các loại 
cây ăn trái khác nhau, ông đã trồng cam, 
quýt, xoài, ổi, đu đủ và gần đây nhất là các 

loại nhãn từ indo, nhãn Mỹ và Bơ…tất cả 
đều phát triển rất tốt, loại nào năng suất 
cũng cao. 

“Trái cây trồng ở đây có vị rất đặc biệt, ví 
dụ như xoài, khi trồng giống xoài chua thì 
nó sẽ rất chua, ngược lại đối với giống ngọt 
thì lại rất ngọt mà thơm, không như xoài 
trồng ở những nơi khác cứ chua ngọt lẫn 
lộn”- ông Lượng so sánh. 

 

Ông Nguyễn Hữu Trúc, giảng viên khoa 
Nông học, trường Đại học Nông Lâm 
TP.HCM cùng Giám đốc 1 công ty phân 
bón tham quan, tìm hiểu về giống nhãn Mỹ 
trồng tại vườn ông Nguyễn Văn Lượng, thị 
trấn Tân Minh, Hàm Tân. Ảnh: Hữu Quang 

 

Một gốc xoài cát chu đã gần 20 năm tuổi ở 
ấp Cây Cày, thị trấn Tân Minh, Hàm Tân. 
Ảnh: Hữu Quang 

Đánh giá về khả năng phát triển nghề trồng 
cây ăn trái tại địa phương, ông Đặng Xuân 
Hiền, Chủ tịch HND thị trấn Tân Minh, Hàm 
Tân cho biết: “Khu vực này trước đây bà 
con chủ yếu trồng mía, thời gian gần đây 
mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng có 
hiệu quả, các loại cây ăn trái trồng tại địa 
phương có năng suất và phẩm chất tốt, 
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Hội đã chủ động tìm các loại giống cây 
trồng mới để bà con trồng thử. Có nhiều 
gương điển hình trong phát triển cây ăn 
trái tại địa phương như hộ ông Nguyễn 

Văn Lượng vừa được vinh danh là nông 
dân tiêu biểu toàn quốc 2018”. 

Hữu Quang // http://danviet.vn.- 2018 
(ngày 14 tháng 10) 

---------------------------------------------------------- 

SỨC HÚT CỦA BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG 
MŨI NÉ - PHAN THIẾT 

ất động sản nghỉ dưỡng tại Mũi Né – 
Phan Thiết ngày càng thu hút được 
sự chú ý của giới đầu tư nhờ sự quan 

tâm đầu tư phát triển... 

Không chỉ có 200km đường biển sạch đẹp 
nổi tiếng, vài năm trở lại đây, hạ tầng giao 
thông được chú trọng phát triển, đang khiến 
bất động sản nghỉ dưỡng tại Mũi Né – Phan 
Thiết ngày càng thu hút được sự chú ý của 
giới đầu tư. 

Sự trỗi dậy của các thị trường cấp 2 

Theo giới trong ngành, sau một thời gian liên 
tục tăng trưởng nóng, các thị trường bất 
động sản nghỉ dưỡng quen thuộc như Đà 
Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc đã dần bình ổn. 
Dòng tiền có xu hướng dịch chuyển về các 
khu vực khác đã và đang phát triển nhằm 
đón đầu cơ hội. 

Giám đốc cấp cao của CBRE Việt 
Nam  Dương Thùy Dung cho biết, đối với bất 
động sản du lịch biển, các thị trường có tiềm 
năng phát triển gần như nhau vì có ưu đãi 
về thiên nhiên trải dài rất đồng đều. Đặc biệt 
là các thị trường ở phía Nam Việt Nam, nơi 
có khí hậu phù hợp với du lịch biển. Tuy 
nhiên, một vài thị trường nối trội hơn như Đà 
Nẵng hay Nha Trang do có sự kết nối về giao 
thông, đặc biệt là có sân bay quốc tế, nên 
thu hút được nhiều khách quốc tế. Đó cũng 
là lý do những năm qua sản phẩm nghỉ 
dưỡng bán tập trung nhiều hơn ở các thị 
trường này. 

Bên cạnh các khu vực đã phát triển khá 
nóng trong thời gian qua, bà Dung cũng cho 
biết, hai năm qua bất động sản nghỉ dưỡng 
chứng kiến sự trỗi dậy của các thị trường 
cấp 2 như Phú Quốc, Phan Thiết, Hạ Long. 
Công suất phòng khách sạn ở các thị trường 

này đang có kết quả hoạt động tốt hơn do 
chưa chịu nhiều áp lực về nguồn cung. 

 

Rất đông khách hàng, nhà đầu tư dành sự 
quan tâm đến “điểm nóng” thị trường BĐS 
du lịch nghỉ dưỡng Mũi Né, Phan Thiết 

Nhiều ý kiến khác cũng cho rằng, các thị 
trường bất động sản nghỉ dưỡng đang phát 
triển nói chung và Mũi Né – Phan Thiết nói 
riêng hứa hẹn sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hơn 
nữa trong bối cảnh lượng khách quốc tế đến 
Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng tăng 
trưởng so với các thành phố khác trong khu 
vực. Năm 2017, Việt Nam đón gần 13 triệu 
lượt du khách quốc tế. Đến tháng 9/2018 đã 
là hơn 12 triệu lượt, và điểm đến ưa thích là 
các thành phố du lịch biển khu vực duyên 
hải miền Trung. 

Theo Ông Mauro Gasparotti, Giám Đốc 
Savills Hotels châu Á Thái Bình Dương, thị 
trường Việt Nam đang được nhìn nhận khác 
đi đối với khách du lịch quốc tế, nếu như 
trước đây họ chỉ xem Việt Nam như một địa 
điểm du lịch trải nghiệm, tỷ lệ quay lại ít thì 
hiện nay Việt Nam được xem là một điểm 
đếm cho những chuyến du lịch nghỉ dưỡng 
dài ngày hơn, và đáng quay trở lại nhiều lần. 

B 
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Ông Mauro Gasparotti, Giám Đốc Savills 
Hotels Châu Á Thái Bình Dương chia sẻ tại 
buổi hội thảo “Điểm nóng thị trường BĐS du 
lịch, nghỉ dưỡng Mũi Né, Phan Thiết” cuối 
tuần qua. 

Bên cạnh đó, thu nhập của người dân đang 
gia tăng, nên du khách nội địa có khả năng 
chi trả nhiều hơn. Theo thống kê của Ngân 
hàng Thế giới, tốc độ tăng trưởng thu nhập 
bình quân của Việt Nam đứng thứ 2 ở Đông 
Nam Á. Khả năng chi tiêu tăng tác động đến 
nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng, thay vì tìm 
khách sạn 2-3 sao, người ta sẵn sàng tìm 
đến các khách sạn cấp hơn hơn. Đồng thời, 
phát sinh nhu cầu mua bất động sản nghỉ 
dưỡng để khai thác cho thuê lại vì nhìn thấy 
tiềm năng lớn cho phân khúc này. 

Tiềm năng từ vùng Mũi Né, Phan Thiết 

Thực tế, từ những năm 2005 đã có những 
căn biệt thự biển để bán đầu tiên ở Mũi Né. 
Song trước sự phát triển rầm rộ của các 
điểm nóng mới, Mũi Né “chậm chân” hơn 
một bước. Nguyên nhân chính là vì khu vực 
này chưa đầu tư phát triển hạ tầng đúng 
tầm. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, hạ tầng 
giao thông đến các thị trường tiệm cận TP 
HCM và có nhiều tiềm năng như Phan Thiết 
hay Hồ Tràm, Vũng Tàu đã thuận tiện hơn 
rất nhiều lần. 

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh tháng 4/2017 
 Ngoài các tuyến cao tốc, dự án sân 
bay Phan Thiết với tổng mức đầu tư 5.600 
tỷ đồng đã được khởi công, dự kiến giai 
đoạn 1 sẽ đưa vào hoạt động vào năm 2021-
2022. Khi sân bay đi vào hoạt động, lượng 
du khách trong nước và quốc tế đến với 
Phan Thiết được dự báo sẽ tiếp tục tăng 

trưởng. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này không 
chỉ là tín hiệu tốt cho ngành du lịch mà còn 
mở ra nhiều cơ hội cho ngành bất động sản 
du lịch nghỉ dưỡng. 

và định hướng quy hoạch phát triển đến năm 
2020, Bình Thuận định hướng sẽ trở thành 
trung tâm du lịch, thể thao biển mang tầm 
quốc gia. Với đường bờ biển dài cùng với 
các danh thắng độc đáo, Mũi Né – Phan 
Thiết thuộc Bình Thuận đã trở thành địa chỉ 
du lịch thu hút nhiều du khách trong nước và 
quốc tế. 

 

Mũi Né, Phan Thiết là địa danh giàu tiềm 
năng để phát triển BĐS du lịch, nghỉ dưỡng 

Bình quân mỗi năm, lượng du khách đến 
Bình Thuận tăng từ 12 - 14%, doanh thu từ 
du lịch cũng tăng từ 19 - 20%. Trước tốc độ 
tăng trưởng ấn tượng như vậy, Bình Thuận 
đặt mục tiêu thu hút 7 triệu lượt khách mỗi 
năm. Trong đó có 850.000 lượt khách quốc 
tế, tăng trưởng bình quân khách nội địa từ 
10 - 12%/năm, khách quốc tế từ 12 - 
14%/năm. 

Để hiện thực hóa mục tiêu này, hệ thống hạ 
tầng giao thông đang phát triển hoàn thiện, 
giúp kết nối liên vùng một cách nhanh chóng 
và thuận tiện. Tuyến giao thông dọc bờ biển 
kết nối Phan Thiết với các trung tâm du lịch 
đã được đầu tư hoàn chỉnh. 

Tuyến cao tốc Long Thành Dầu Giây đi vào 
hoạt động đã rút ngắn đáng kể thời gian di 
chuyển từ TP.HCM đến Phan Thiết chỉ còn 
hơn tiếng. Dự kiến vào năm 2019 khi tuyến 
cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết với tổng vốn 
đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng đi vào hoạt động, 
thời gian này được rút ngắn chỉ còn khoảng 
1,5 tiếng chạy xe. Cùng với dự án đường 
cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài 113 km 
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dự kiến hoàn thành vào năm 2021 sẽ mở ra 
cơ hội lớn cho bất động sản nghỉ dưỡng nơi 
đây. 

 

NovaHills Mui Ne Resort & Villas với vị trí và 
thiết kế đẹp được kỳ vọng là một điểm đến 
hấp dẫn tại Mũi Né, Phan Thiết 

Một yếu tố tiềm năng nữa cho thị trường 
Phan Thiết chính là số lượng resort hiện hữu 

ở Phan Thiết không có nhiều như các thị 
trường khác, nếu có thì hầu hết dự án này 
đều đã được xây dựng từ khoảng năm 2005, 
gần đây nhất cũng chỉ có 1-2 dự án và các 
dự án quy mô lớn hay 5 sao hầu như không 
có. 

Đón đầu tiềm năng này, “ông lớn” địa ốc 
Novaland đã nhanh chân hiện diện ở Mũi Né 
với dự án NovaHills Mũi Né resort & villas - 
khu biệt thự nghỉ dưỡng nằm trên cung 
đường “thủ phủ resort” với 2 mặt tiền đường 
Huỳnh Thúc Kháng - Võ Nguyên Giáp. Với 
việc được đầu tư bài bản, NovaHills Mũi Né 
hứa hẹn sẽ là tâm điểm khuấy động bất 
động sản nghĩ dưỡng Mũi Né khi chính thức 
ra mắt thị trường. 

Bảo Chương 
Lao động và đời sống.- 2018.- Số 42 

(ngày 25 tháng 10).- Tr.24

---------------------------------------------------------- 

THANH LONG RỚT GIÁ THẢM HẠI TẠI BÌNH THUẬN, 
VÌ ĐÂU? 

hiều lần gặp tình trạng thanh long rớt 
giá, nhưng chưa bao giờ người trồng 
thanh long tại Bình Thuận lại điêu 

đứng trước tình hình giá thanh long xuống 
mức thấp nhất hiện nay: 500 đồng đến 1.000 
đồng/kg. Rớt giá, ế ẩm, nhiều người dân ở 
“thủ phủ” thanh long Bình Thuận phải chặt 
bỏ đi. 

500 đồng/kg thanh long vẫn không có 
người mua 

Chặt hết những trái thanh long chín, cũng 
như còn xanh trên các trụ thanh long để 
chuẩn bị cho kỳ làm trái mới, bà Trần Thị Tài, 
ở thôn Nam Trung, thị trấn Thuận Nam, 
huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) cho 
hay, nay đã qua thời điểm thanh long chín 
rộ, nên lựa những trái đẹp bán cho thương 
lái mua được 5.000 đồng/kg còn trái xấu, trái 
xanh chặt bỏ để làm vụ mới. 

Mới tuần trước khi thanh long chín đỏ vườn, 
ban đầu còn bán được 2.000 đồng/kg loại 
trái đẹp, sau chỉ còn 500 đồng nhưng cuối 
cùng thương lái cũng không mua nổi. Để 
tránh hư hại cây, bà Tài phải chặt bỏ hết trái 

chín dập dồn vào gốc gây làm phân. Kết thúc 
vụ thanh long này, bà Tài thu hoạch được 3 
tấn trái trên 900 trụ và bán được 2,8 triệu 
đồng. Theo bà Tài vụ thanh long trước bà 
bán được 13.000 đồng/kg, còn giá cả như 
thế này là nhà vườn lỗ nặng.   

 

Thanh long phải đổ bỏ ở Bình Thuận. Ảnh: 
M.T 

Ban đầu, giá thanh long xuống thấp nhiều 
nhà vườn chọn giải pháp neo trái trên cây 
chờ giá, nhưng giá xuống quá thấp, thậm chí 
không có thương lái mua, nhiều người phải 
chặt bỏ trái. Ông Lê Tùng ở xã Hàm Cường 

N 
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(Hàm Thuận Nam) có gần 2.000 trụ thanh 
long. Lứa cuối vụ mùa này, ông Tùng thu 
hoạch được 3 tấn trái. Trong  những ngày 
đầu tháng 10 ông Tùng bán được 2 tấn với 
giá 1.500 đồng/kg, còn 1 tấn trái không có 
người mua, ông Tùng phải chặt đổ bỏ.  

Nhiều nhà vườn điêu đứng mất tiền tỷ khi 
thanh long không bán được, trong khi chi phí 
đầu tư quá lớn. Theo một số nhà vườn, mọi 
khi giá có thấp nhất thì cũng rơi vào khoảng 
5.000 đồng/kg, chứ không quá thấp như thế 
này. Hậu quả của vụ thanh long rớt giá thê 
thảm này là trên nhiều tuyến đường, góc 
vườn, hàng đống trái thanh long phải đổ bỏ. 
Không chỉ nhà vườn phải đổ thanh long, mà 
các vựa mua thanh long cũng phải đổ bỏ vì 
không kịp đưa đi tiêu thụ. Chị Hiền, chủ một 
đại lý mua thanh long xuất khẩu ở huyện 
Hàm Thuận Nam cho hay, do thanh long quá 
nhiều, không tiêu thụ kịp, kho chứa cũng đầy 
nên có thời điểm vựa phải ngưng mua, ngoài 
ra còn phải đổ bỏ hàng tấn thanh long không 
tiêu thụ kịp.  

Mất giá vì đâu? 

Trước tình trạng thanh long mất giá, không 
tiêu thụ được, có nhiều ý kiến cho rằng do 
Trung Quốc đột ngột ngưng mua. Tuy nhiên, 
ông Trần Ngọc Hiệp, Phó chủ tịch Hiệp hội 
rau quả Việt Nam, Giám đốc Cty TNHH 
Thanh long Hoàng Hậu  cho rằng, hiện thị 
trường Trung Quốc vẫn tiêu thụ thanh long 
Việt Nam. Tình hình thanh long mất giá, 
không tiêu thụ được vừa qua là do nhiều 
nguyên nhân, nhưng cốt yếu nhất là do cung 
vượt cầu. Diện tích thanh long ở tỉnh Bình 
Thuận và nhiều tỉnh khác đều tăng. Vụ thanh 
long vừa qua, thanh long hàng mùa (ra hoa 
tự nhiên) và thanh long làm điện (dùng điện 
thắp sáng ban đêm kích thích thanh long ra 
hoa) cùng vào dịp thu hoạch  nên  sản 
lượng  tăng.  

Hiện phía Trung Quốc cũng đã trồng thanh 
long với diện tích lớn nên thị trường tiêu thụ 
thanh long Việt Nam ở Trung Quốc sẽ giảm. 
Thanh long  ở Việt Nam lợi thế hơn ở Trung 
Quốc ở chỗ vào mùa lạnh  Trung Quốc 
không làm được thanh long. Ông Hiệp cho 
rằng, nếu thu hoạch vào khoảng nửa tháng 
trước, các doanh nghiệp sẽ kịp vận chuyển 
ra cửa khẩu và xuất bán trong dịp Tết Trung 

thu và Quốc khánh của Trung Quốc (1/10). 
Đây là thời điểm nhu cầu tiêu thụ cao, giá 
bán từ 18.000- 20.000 đồng/kg. Còn hiện tại 
sau lễ Quốc khánh Trung Quốc, một phần 
nhu cầu tiêu thụ phía nước bạn rất ít, còn về 
phía các doanh nghiệp xuất khẩu, số lượng 
xe container đang ở ngoài cửa khẩu chưa 
quay về kịp để vận chuyển đợt hàng tiếp 
theo, dẫn đến hàng hóa dồn ứ, giá rớt thảm 
như hiện nay.  

“Về lâu dài sản phẩm thanh long phải tìm 
thêm các thị trường tiêu thụ khác, chế biến 
các sản phẩm từ thanh long và phát triển các 
vườn cây phù hợp tiêu chuẩn VietGap”, ông 
Hiệp đề xuất.  

Ông Phan Văn Tấn, Phó giám đốc Sở 
NN&PTNT Bình Thuận, cho biết toàn tỉnh 
hiện có trên 27 ngàn ha thanh long. Cùng 
thời điểm này vụ thanh long 2017 có mức giá 
trên 20 ngàn đồng, các nhà vườn có tâm lý 
chọn thời điểm tiêu thụ thanh long nên vào 
vụ làm điện sớm. Đến thời điềm cuối tháng 
9, đầu tháng 10 sản lượng thanh long đội 
ngột tăng cao điều này khiến thị trường đảo 
lộn. Nhiều doanh nghiệp, cơ sở thu mua, 
xuất khẩu thanh long cũng bị động về kế 
hoạch, dẫn đến một lượng lớn thanh long bị 
ùn ứ cục bộ và giá tụt mạnh thời gian qua.  

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận thì 
nguyên nhân giá thanh long giảm sâu là do 
đa số người trồng thanh long năm nay tập 
trung giữ lại lứa mùa cuối vụ với hy vọng bán 
được giá cao như năm 2017 (22.300 
đồng/kg) và một số nông dân chong đèn 
sớm dẫn đến sản lượng tăng đột biến. Từ 
ngày 25/9 đến 4/10 là thời điểm thu hoạch 
của lứa mùa có sản lượng lớn nhất trong 
năm. Với sản lượng thu hoạch quá lớn và 
thu hoạch trong khoảng thời gian ngắn 
(trong vòng từ 05 đến 10 ngày) nên các 
doanh nghiệp không đủ năng lực để tiêu thụ, 
kể cả thu mua để dự trữ. Do vậy, các doanh 
nghiệp đã ngưng mua vì đã hết khả năng dự 
trữ tại các kho lạnh, dẫn đến giá thanh long 
giảm sâu.  

Cùng thời điểm này, sản lượng thanh long 
các tỉnh như Long An, Tiền Giang cũng đang 
thu hoạch rộ, nhiều tỉnh trên cả nước cũng 
đã phát triển diện tích thanh long, cũng tác 
động đến giá thanh long tại thời điển này. 
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Mặt khác, Trung Quốc là thị trường tiêu thụ 
chủ lực thanh long của Việt Nam (80-90%); 
Tuy nhiên, ngày 1/10/2018 là ngày Lễ Quốc 
khánh của Trung Quốc nên các cơ quan 
chức năng của Trung Quốc (Hải quan, Kiểm 
dịch...) nghỉ lễ nên việc thông quan hàng hóa 
gặp khó khăn, các thương nhân Trung Quốc 
cũng nghỉ lễ (trên 10 ngày) nên đã tạm 
ngừng các hoạt động kinh doanh. 

Thống kê của Sở NN&PTNT Bình Thuận 
cho thấy diện tích thanh long của tỉnh ước 

đến cuối năm đạt 29.450 ha; ước sản lượng 
591.960 tấn; tăng hơn so với năm 2017 
khoảng 51.710 tấn. Trên địa bàn tỉnh có 97 
cơ sở thu mua, sơ chế, mua bán thanh long, 
trong đó có 11 doanh nghiệp xuất khẩu 
chính ngạch thanh long và có 03 doanh 
nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến trái 
thanh long. 

Mạnh Thắng // 
https://www.tienphong.vn.- 2018 (ngày 

10 tháng 10) 

---------------------------------------------------------- 

THANH LONG TĂNG GIÁ TRỞ LẠI 
au nhiều tuần, giá thanh long xuống 

ở mức thấp kỷ lục thì khoảng một 

tuần nay, giá loại quả này đã bắt đầu 

tăng giá trở lại và có dấu hiệu khan hàng. 

Nếu như cách đây 2 tuần, dọc đường Lê 

Văn Lương, đường Phạm Hùng hay các chợ 

trên địa bàn Hà Nội đều bày bán la liệt thanh 

long với giá khá rẻ, chỉ từ 8.000 – 10.000 

đồng/kg. Tuy nhiên, thời điểm này, giá thanh 

long đã tăng trở lại. Chị Nguyễn Thị Hạnh ở 

Hà Đông chia sẻ: “Gia đình tôi rất thích ăn 

quả thanh long, vì thế hầu như tuần nào tôi  

cũng mua vài kg để ăn. Tuy nhiên, đợt này 

thanh long tăng giá nhanh quá, vừa mới tuần 

trước tôi còn mua với giá 10.000 đồng/kg mà 

hôm nay giá đã tăng lên thành 25.000 

đồng/kg, mà hàng lại không được tươi ngon” 

– chị Hạnh cho hay. 

 

Ảnh minh họa 

Lý giải nguyên nhân thanh long tăng giá trở 

lại, anh Nguyễn Tiến Quân - một thương lái 

chuyên lấy hàng từ Bình Thuận "đổ" cho 

khách bán buôn và bán lẻ trên đường Lê 

Văn Lương cho biết: Mùa thanh long bắt đầu 

từ tháng 4 đến tháng 10 (âm lịch) và rộ nhất 

vào tầm cuối tháng 8. Cách đây 3 tuần là thời 

điểm chín rộ của các vườn, vì vậy đã đẩy giá 

cả xuống thấp. Cùng thời điểm đó, Trung 

Quốc lại ngừng nhập thanh long từ Việt 

Nam, nên tồn lại một lượng hàng lớn dẫn 

đến giá thanh long xuống thấp kỷ lục. Tuy 

nhiên, thời điểm này các vườn do vừa trải 

qua vụ thu hoạch rộ, diện tích còn lại chủ yếu 

là của một số nhà vườn thu hoạch muộn nên 

nguồn hàng khan hiếm. Bên cạnh đó, các 

nước nhập khẩu thanh long của Việt Nam, 

đặc biệt là thị trường Trung Quốc đã bắt đầu 

nhập trở lại. Vì vậy, thanh long tăng giá trở 

lại là phù hợp với quy luật của thị trường. 

Theo chia sẻ của anh Quân, vì phải nhập 

hàng xa nên mỗi lần lấy hàng ra Hà Nội, anh 

thường phải lấy một xe 30 tấn. Nhưng đợt 

này, nhà vườn khan hàng, anh Quân phải 

chờ 2 – 3 ngày mới gom đủ một xe. Theo 

nhận định của anh Quân, phải từ 15 – 20 

ngày tới thì nguồn hàng mới dồi dào trở lại 

và giá cả sẽ hạ nhiệt hơn. 

Hiện tại, Việt Nam là nước có sản lượng 

thanh long đứng đầu châu Á và cũng là 

nước xuất khẩu thanh long hàng đầu thế 

S 
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giới. Thanh long được trồng rộng rãi ở các 

tỉnh, thành trên toàn quốc, trong đó diện tích 

tập trung lớn nhất là ở Bình Thuận, Long An, 

Tiền Giang… Ở phía Bắc, thanh long bắt 

đầu được đưa vào trồng ở một số tỉnh như 

Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Thanh 

Hóa, Hà Nội... 

Phương Nga // http://kinhtedothi.vn.- 

2018 (ngày 19 tháng 10) 

--------------------------------------- 

TIN ĐỒN THANH LONG Ế VÀ TRÁCH NHIỆM 
TRUYỀN THÔNG 

ơn bão thanh long giảm giá do báo 
chí góp phần thổi bùng lên có lẽ đã 
qua ngay sau khi Trung Quốc kết 

thúc tuần lễ nghỉ ngơi ngày Quốc khánh. 
Nhưng hệ lụy của nó để lại lớn hơn ta 
tưởng. 

Giữa khuya, chia sẻ của doanh nhân 
Nguyễn Thị Thành Thực trên mạng xã hội 
FB vẫn thu hút được rất nhiều người like, 
chia sẻ. Thực sự, đó là những lời trách, 
nhẹ nhàng nhưng vô cùng đáng để suy 
nghĩ: “Dân gian ta có câu " Đẹp đẽ phô ra 
- xấu xa đậy lại" . Nhưng trong cơn bão 
thanh long ( vẫn chưa qua) , có sự góp gió 
không nhỏ của truyền thông. 

 

Thanh long trồng bên Trung Quốc theo quy 
trình kỹ thuật bài bản. Ảnh: Thành Thực. 

Các bạn hàng bên kia biên giới ngày ngày 
buồn bã hỏi mình " Tại sao báo và ti vi Việt 
Nam ngày nào cũng cứ nói thanh long đổ 
cho bò ăn... bây giờ không ai bán được 
hàng, các kho lạnh đầy hết hàng, vườn hết 
rồi nhưng hàng trong kho không bán được, 
rồi cũng đổ đi hết ... " 

Vì ai cũng không dám mua nữa, sợ bị mua 
hớ , giá còn rẻ nữa ... Và rất nhiều xe chở 
hàng giá cước cả trăm triệu ... nhưng chủ 
hàng bỏ luôn , nhà xe đem đi đâu ? mất cả 
chì lẫn chài ... Thực trạng ngành Thanh 
long sẽ đi về đâu chưa có báo cáo phù hợp 
, đúng thực tế. 

Thanh long trắng - xu hướng thị trường 
không ưa chuộng , tuy nhiên vỏ dày, cứng 
, người buôn an toàn hơn trong việc bảo 
quản, vận chuyển. Thanh long ruột đỏ 
đang được ưa chuộng , vỏ mỏng, mềm lại 
chủ yếu ở miền tây nhiều nước, vỏ trái 
mỏng, yếu , mùa mưa bệnh nhiều, dễ hư 
hỏng. 

 

Thanh long được bao trái để đảm bảo chất 
lượng. Ảnh: Thành Thực. 

Hiện, thị trường Trung Quốc chỉ phát triển 
thanh long ruột đỏ và vỏ vàng , xu hướng 
trồng hữu cơ , kỹ thuật canh tác khác hẳn 
Việt Nam , chi phí đầu tư thấp hơn, cây ít 
bệnh hơn, năng suất cao, chịu lạnh tới 0 
độ, vỏ dày và dai hơn... giá thành sản xuất 
rẻ hơn Việt Nam và chi phí vận chuyển, 

C 
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trung gian thấp hơn 5.000-7.000 đồng/kg 
so với mua từ Việt Nam.  

Sản lượng thanh long Trung Quốc sẽ vượt 
Việt Nam hiện tại trong khoảng 3 -5 năm 
tới. Vì vậy, rất nhiều thông tin cần thiết về 
công nghệ, kỹ thuật, thị trường, đối tác, 
các khoản chi phí ảnh hưởng đến hiệu quả 
kinh tế của ngành thanh long nói riêng và 
nông sản Việt Nam nói chung , rất cần báo 
chí truyền thông phản ánh. Hãy giảm bớt 
và có thể dừng ngay việc đưa tin kiểu "giật 
gân - giải cứu", lợi bất cập hại”. 

 

Và được đo độ đường. Ảnh: Thành Thực. 

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên 
truyền thông “lên đồng” vì những cuộc giải 
cứu nông sản, trước đó là nhiều loại sản 
phẩm khác đã điêu đứng chỉ sau một con 
chữ lạnh lùng, “giá giảm phải đổ bỏ”. Thì 
cũng đúng là nơi này, nơi kia có hiện 
tượng đó, nhưng phần lớn đó là loại kém 
chất lượng, không đạt tiêu chuẩn xuất 
khẩu, còn hàng chất lượng giá vẫn ổn và 
giao thương bình thường. 

Trở lại với thanh long, theo Bộ trưởng Bộ 
NNPTNT Nguyễn Xuân Cường, ngay sau 
khi xuất hiện một số tin đồn trên báo, lãnh 
đạo Bộ NNPTNT đã yêu cầu Cục Bảo vệ 
thực vật lên xác minh tại các cửa khẩu 
phía Bắc. Ghi nhận tại các cửa khẩu cho 

thấy, mọi hoạt động giao thương, xuất 
khẩu thanh long giữa hai bên vẫn diễn ra 
bình thường. 

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân 
Cường, đúng là Trung Quốc đang có ý 
định mở rộng diện tích trồng thanh long, 
chủ yếu ở đảo Hải Nam và tỉnh Quảng Tây, 
hiện đã đạt 20.000 ha. Nhưng chúng ta 
không quá lo ngại về điều này. 

Trong giai đoạn hội nhập, thế giới không 
cấm được điều gì, nhưng chúng ta phải 
sản xuất theo những lợi thế thiên nhiên 
ban tặng. Rõ ràng, Trung Quốc không thể 
có cái nắng đặc trưng của Bình Thuận, 
không có cát giúp thanh long ngọt hơn. 
Trong khi chúng ta đang có những điều 
kiện trời ban đó. 

"Nhưng có một điều phải thay đổi, đó là 
phải thay đổi phương thức quản trị, riêng 
tỉnh Bình Thuận có 27.000ha thanh long 
mà chưa có nhà máy chế biến là không 
được. Phải có nhà máy chế biến để nâng 
cao giá trị gia tăng. Đồng thời, phải đẩy 
mạnh xúc tiến thương mại để mở rộng thị 
trường, "không để trứng vào một 
giỏ". Ngoài ra, phải đẩy mạnh xuất khẩu 
chính ngạch đàng hoàng, hạn chế và dần 
dần xóa bỏ xuất khẩu tiểu ngạch", Bộ 
trưởng Cường nói. 

Qua sự việc này có thể thấy, đã đến lúc 
nông dân, các địa phương, ngành chức 
năng cùng vào cuộc thay đổi phương thức 
sản xuất; và cũng cần có một chế tài hợp 
lý cho những thông tin gây nhiễu loạn, nhất 
là cho mặt hàng nông sản, thứ vốn rất 
nhạy cảm với tin đồn. 

Khánh Nguyên // 
 http//danviet.vn.- 2018  

(ngày 18 tháng 10) 
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II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC 

500 ĐVTN THAM GIA NGÀY HỘI THANH NIÊN VỚI 
VĂN HÓA GIAO THÔNG 2018  

gày 29/9, tại Trường Tiểu học Chợ 
Lầu 2, huyện bắc Bình, Tỉnh Đoàn 
Bình Thuận phối hợp tổ chức “Ngày 

hội Thanh thiếu niên với văn hóa giao thông” 
năm 2018. 

 

Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh triển khai 10 mô 
hình “tủ mũ đội viên”, “tủ mũ đoàn viên” và 
10 mô hình “Cổng trường an toàn giao 
thông” cho các liên đội, các Đoàn trường 
THPT huyện Bắc Bình 

Ngày hội nhằm góp phần nâng cao hiểu biết, 
tạo ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây 
dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu 
nhi. Phát huy vai trò xung kích của Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh trong công tác bảo đảm 
trật tự an toàn giao thông nhằm góp phần 
giảm số vụ, số người chết và số người bị 
thương do tai nạn giao thông. 

Tại chương trình, đại diện 18 các Đoàn xã, 
Đoàn thị trấn và các Đoàn trường THPT trên 
địa bàn huyện Bắc Bình đã ký cam kết không 
vi phạm một số nội dung về trật tự an toàn 
giao thông. 

Đồng thời, ra mắt Đội TNXK tuyên truyền 
ATGT trên địa bàn huyện Bắc Bình gồm 20 
đồng chí với mong muốn tổ chức các hoạt 
động tình nguyện tuyên truyền về ATGT 
năm 2018 và những năm tiếp theo tại huyện 
Bắc Bình có chất lượng, hiệu quả hơn. 

Trong khuôn khổ của chương trình, Tỉnh 
đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã triển khai 10 mô 
hình “tủ mũ đội viên”, “tủ mũ đoàn viên” và 
10 mô hình “Cổng trường an toàn giao 
thông” cho các liên đội, các Đoàn trường 
THPT tại huyện Bắc Bình. Qua đó, giảm 
thiểu đến mức tối đa các vụ tai nạn giao 
thông liên quan đến thiếu nhi. Nêu cao nếp 
sống văn hóa của thiếu nhi khi tham gia giao 
thông. 

Kết thúc phần lễ chương trình khai mạc ngày 
hội, các bạn đoàn viên thanh niên tổ chức 
tham gia diễu hành tuyên truyền ATGT trên 
các tuyến đường chính của huyện; tham gia 
một số trò chơi tuyên truyền và tổ chức các 
gian hàng trò chơi tuyên truyền ATGT. 

Chiều cùng ngày, các bạn ĐVTN tiếp tục 
được trải nghiệm các trò chơi vận động 
tuyên truyền về ATGT; tham gia các trò chơi 
tại các gian hàng tuyên truyền ATGT và tổ 
chức Hội thi lái xe an toàn cho ĐVTN. 

Trước đó, Tỉnh đoàn tổ chức Diễn đàn pháp 
luật với chủ đề “An toàn giao thông - vui 
bước đến trường” đã thu hút đông đảo các 
em học sinh tham gia. Diễn đàn là dịp để các 
em học sinh trao đổi, chia sẻ những thắc 
mắc về các điều kiện, quy định khi tham gia 
giao thông để trang bị cho mình những kiến 
thức tham gia giao thông an toàn. Nhiều ý 
kiến đã được Ban tư vấn giải đáp. 

Thông qua diễn đàn đã giúp các bạn học 
sinh có thêm hiểu biết về pháp luật giao 
thông, tích cực học tập, tu dưỡng rèn luyện 
đạo đức, phấn đấu trở thành những người 
công dân có ích cho xã hội. 

Ngày hội Thanh thiếu niên với văn hóa giao 
thông năm 2018 đã tạo sân chơi lành mạnh, 
bổ ích cho đoàn viên, thanh thiếu niên; qua 
đó tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý 
thức tự giác chấp hành pháp luật về giao 
thông; xây dựng nếp sống văn hóa của đoàn 
viên, thanh thiếu niên và nhân dân khi tham 

N 

http://doanthanhnien.vn/newsdetail/Hoi_LHTN_VN/41551/binh-thuan-500-%C4%91vtn-tham-gia-ngay-hoi-thanh-nien-voi-van-hoa-giao-thong-2018.htm
http://doanthanhnien.vn/newsdetail/Hoi_LHTN_VN/41551/binh-thuan-500-%C4%91vtn-tham-gia-ngay-hoi-thanh-nien-voi-van-hoa-giao-thong-2018.htm
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gia giao thông; Phát huy vai trò xung kích, 
tình nguyện của tuổi trẻ trong việc đảm bảo 
trật tự, an toàn giao thông; giảm thiểu tối đa 
các vụ tai nạn giao thông liên quan đến 
thanh thiếu niên. 

Kim Huệ // http://doanthanhnien.vn.- 
2018 (ngày 1 tháng 10) 

--------------------------------------------------------------- 

 SÔI NỔI NGÀY HỘI THANH NIÊN CÁC DÂN TỘC, TÔN 
GIÁO NĂM 2018  

ơn 100 đoàn viên, hội viên, thanh 
niên các dân tộc thiểu số, thanh niên 
tín đồ tôn giáo tỉnh Bình Thuận đã 

tham gia nhiều hoạt động sôi nổi như tham 
quan, tìm hiểu văn hóa người dân tộc thiểu 
số, giao lưu thể thao, thi tuyên truyền ca 
khúc cách mạng…  

 

Các đại biểu tham gia hoạt động tập thể 

Trong 02 ngày từ 12 - 13/10, tại Trung tâm 
Sinh hoạt dã ngoại Thanh thiếu nhi tỉnh Bình 
Thuận, Tỉnh đoàn phối hợp với Ban Thư ký 
Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức 
Ngày hội “Thanh niên các dân tộc, tôn giáo 
tỉnh Bình Thuận” năm 2018. 

Ngày hội thanh niên các dân tộc, tôn giáo là 
hoạt động cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ 
quốc tôi”, thiết thực chào mừng kỷ niệm 62 
năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam 
(15/10/1956 – 15/10/2018).  

Tham gia chương trình, các đại biểu được 
tham dự các hoạt động hấp dẫn ý nghĩa như: 
thi trò chơi dân gian; tham quan các danh 
lam thắng cảnh và tìm hiểu nét đặc trưng 

của người dân tộc thiểu số; liên hoan tuyên 
truyền ca khúc cách mạng... 

Dịp này, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã 
tuyên dương 27 gương đoàn viên, hội viên 
thanh niên dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo 
tiêu biểu trong công tác Đoàn, Hội và phong 
trào khởi nghiệp trong thanh niên... 

Trong khuôn khổ ngày hội, Tỉnh đoàn Bình 
Thuận đã tổ chức giao lưu thể thao bóng đá 
mini nam, nữ bãi biển trong thanh niên các 
dân tộc, tôn giáo tỉnh Bình Thuận. 

Tham dự giải đấu có 09 đội bóng thuộc các 
Huyện, Thị, Thành đoàn với đối tượng là 
thanh niên dân tộc thiểu số và thanh niên tín 
đồ tôn giáo. Mỗi đội bóng gồm 03 vận động 
viên nam và 02 vận động viên nữ. Giải được 
tổ chức theo thể thức đấu loại trực tiếp để 
chọn ra đội vô địch, hạng nhì và đồng hạng 
ba. 

Kết thúc Ngày hội, Ban tổ chức đã trao 01 
Giải Nhất cho đơn vị Huyện Tuy Phong, 01 
Giải Nhì cho đơn vị Huyện Hàm Thuận Bắc, 
01 Giải Ba cho đơn vị Huyện Đức Linh và 01 
Giải Khuyến khích cho đơn vị Thị xã La Gi. 

Thông qua ngày hội đã giúp đoàn viên, hội 
viên thanh niên dân tộc, tôn giáo thêm yêu 
quý và tôn trọng bản sắc dân tộc mình cũng 
như việc nâng cao thể chất và tinh thần tập 
thể.  

 

Kim Huệ //  
http://doanthanhnien.vn.- 201 

 (ngày 16 thang 10) 
 

 

H 

http://doanthanhnien.vn/newsdetail/Hoi_LHTN_VN/41704/binh-thuan-soi-noi-ngay-hoi-thanh-nien-cac-dan-toc-ton-giao-nam-2018.htm
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14/10 KHAI MẠC ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH 
BÌNH THUẬN 

heo kế hoạch ban hành, Đại hội thể 
dục thể thao cấp tỉnh tỉnh Bình 
Thuận lần thứ VIII sẽ diễn ra vào 

ngày 14/10/2018 với lễ khai mạc khá 
hoành tráng tại sân vận động Phan Thiết. 
Theo thông tin từ BTC, đến thời điểm này, 
các công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc đã 
cơ bản hoàn tất. 

 

Đại hội TDTT thị xã Lagi 

Theo đó, buổi lễ khai mạc sẽ có sự tham 
gia của 900 người, với chủ đề “thể thao 
Bình Thuận – hội nhập và phát triển”. Với 
các hoạt động biểu diễn, diễu hành biểu 
dương lực lượng, rước đuốc truyền thống 
và thắp đài lửa đại hội. Tiếp đó sẽ là màn 
trình diễn trống hội, đồng diễn thể dục của 
người cao tuổi và biểu diễn võ thuật. 

Trước thời điểm diễn ra Lễ khai mạc, tỉnh 
Bình Thuận đã hoàn thành giai đoạn I và 
giai đoạn II của Đại hội TDTT cấp tỉnh; đã 
tổ chức các môn Võ thuật Cổ truyền, 
Vovinam, Taekwondo và Futsal, Leo núi 
Tà Cú, Việt dã, Bóng chuyền bãi biển. Kết 
quả đã có 750 VĐV tham dự, xếp hạng 
tạm thời: Nhất là thị xã LaGi (Huy chương: 
24 vàng, 10 bạc, 3 đồng); Nhì là Tánh Linh 
(Huy chương: 19 vàng, 8 bạc, 5 đồng); Ba 
là thành phố Phan Thiết (Huy chương: 18 
vàng, 16 bạc, 13 đồng). Thời gian tới, Ban 

Tổ chức Đại hội TDTT sẽ tiếp tục tổ chức 
hoàn thành giai đoạn III, gồm 6 môn thi 
đấu: Bóng chuyền, Bóng đá, Kabaddi, 
Cầu lông, Bơi và Điền kinh. Về công tác 
chuẩn bị tổ chức Lễ Khai mạc và Bế mạc 
Đại hội TDTT, Thường trực Ban Tổ chức 
đã xây dựng dự thảo triển khai; theo đó 
công tác chuẩn bị được thực hiện rất chu 
đáo, chặt chẽ từ việc xây dựng chương 
trình, kịch bản, huy động lực lượng tham 
gia làm nền, diễu hành và tham gia tập 
luyện nội dung chương trình nghệ thuật 
thể thao, an ninh y tế, đón tiếp đại biểu, 
tuyên truyền trực quan trên các đường 
phố…. 

 

Môn bơi lội lần đầu được đưa vào chương 
trình thi đấu của Đại hội TDTT tỉnh Bình 
thuận năm 2018 

Cũng theo thông tin từ ban tổ chức, mức 
khen thưởng cho HLV, VĐV là như nhau 
vào khoảng 10 triệu đồng/ 1 HCV, 6 triệu 
đồng/ 1 HCB và 4 triệu đồng/ 1 huy 
chương đồng. Đối với các môn thi đấu tập 
thể thì mức khen thưởng chung cho cả đội 
bằng số lượng người được thưởng nhân 
với mức thưởng tương ứng với loại huy 
chương… Nguồn kinh phí thực hiện được 
trích từ nguồn chi công việc năm 2018 đã 
phân bổ cho Trung tâm Huấn luyện và Thi 
đấu TDTT tỉnh, riêng nguồn vận động tài 
trợ (nếu có) sẽ do đơn vị tài trợ và Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận 
quyết định. 

T 
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Với sự chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức, 
sự quyết tâm của các đơn vị tham dự, 
Bình Thuận tin rằng Đại hội TDTT lần thứ 
VIII thực sự trở thành ngày hội thể thao 
của các tầng lớp nhân dân, tạo nền tảng 
vững chắc cho phong trào thể dục thể 
thao quần chúng ngày càng phát triển.  

Theo kế hoạch, Lễ bế mạc sẽ diễn ra vào 
14h30 ngày 19/10/2018 tại Nhà thi đấu 
tổng hợp tỉnh. 

Minh Minh // 
 http://tapchithethao.vn.- 2018  

(ngày 14 tháng 10) 

--------------------------------------------------------- 

LỄ HỘI VĂN HÓA - DU LỊCH DINH THẦY THÍM 2018 

ễ hội Văn hóa - Du lịch Dinh Thầy Thím 
năm 2018 sẽ chính thức diễn ra từ 
ngày 22 - 24/10 (14 - 16/9 Âm lịch), tại 

dinh Thầy Thím và ngãnh Tam Tân (thị xã 
La Gi, Bình Thuận) với nhiều hoạt động văn 
hóa, thể thao truyền thống. 

 

Lễ hội Văn hóa - Du lịch Dinh Thầy Thím 
2018 còn gắn với dịp kỷ niệm 23 năm Ngày 
Du lịch Bình Thuận (24/10/1995 - 
24/10/2018). Dinh Thầy Thím đã tồn tại trên 
130 năm, xây dựng vào năm Tự Đức thứ 32 
(1879), toạ lạc giữa rừng dầu trên khu cát 
trắng, nay thuộc thôn Tam Tân, xã Tân Tiến, 
thị xã La Gi. Mỗi dịp lễ hội có hàng trăm ngàn 
du khách khắp nơi về dâng hương Thầy 
Thím và kết hợp tham quan du lịch tại thị xã 
La Gi. 

Lễ hội Văn hóa - Du lịch Dinh Thầy Thím 
gồm những nghi lễ dân gian như: Nghinh 
thần, rước Sắc phong và Bằng công nhận di 
tích, lễ dâng hương, nhập điện an vị, cúng 
ngọ chay, thí thực phát lộc, thỉnh sanh, giỗ 
Tiền hiền và cúng gia binh. Bên cạnh đó là 
phần hội với các hoạt động văn hóa, thể 
thao, du lịch đặc trưng miền biển như giải 
việt dã, bóng chuyền bãi biển, thi đan lưới, 
khiêng thúng ra khơi, gánh cá, biểu diễn lân 
- sư - rồng, triển lãm mô hình sự tích Thầy 
Thím, trình diễn trống hội, chương trình ca 
múa nhạc, biểu diễn nghệ thuật dân tộc 

Điểm nhấn của phần hội chính là chương 
trình nghệ thuật tổng hợp diễn ra tại lễ khai 
mạc lúc 19 giờ 30 ngày 22/10 do các nghệ 
sĩ, diễn viên đến từ TP.HCM biểu diễn, trong 
đó có tiết mục song ca “Cuộc đời Thầy 
Thím”. Chương trình biểu diễn ca múa nhạc 
diễn ra vào lúc 19 giờ tối 23/10 với sự tham 
gia biểu diễn của các nghệ sĩ, ca sĩ từ 
TP.HCM, do nghệ sĩ Phương Nga thực hiện. 
Dịp này, Ban quản lý di tích Dinh Thầy Thím 
cũng sẽ giới thiệu Tập nhạc “Huyền thoại 
Dinh Thầy Thím”. 

Nguyên Vũ //  
http://baodulich.net.vn.- 2018  

(ngày 11 tháng 10)

----------------------------------------------------------- 

LỄ HỘI VĂN HÓA DU LỊCH DINH THẦY - THÍM GÓP 
PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH BÌNH THUẬN 

ể từ khi được công nhận là Di tích 
kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia 
vào năm 1997, dinh Thầy - Thím 

và Lễ hội Văn hóa du lịch dinh Thầy - 

Thím đã trở thành một trong những Lễ 
hội lớn, góp phần vào sự phát triển du 
lịch của tỉnh Bình Thuận. 

L 

K 
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Tọa lạc tại xã Tân Tiến - thị xã La Gi, dinh 
Thầy - Thím là địa điểm tâm linh nổi tiếng 
của tỉnh Bình Thuận và khu vực Nam 
Trung Bộ. Công trình được xây dựng vào 
năm 1879. Dinh có kiến trúc như một 
ngôi đình làng bao gồm nhiều công trình 
như: Tam quan, Võ ca, chính điện, nhà 
thờ Tiền hiền, nhà thờ Hậu hiền, miếu 
ông Hổ, miếu Thành hoàng... Theo 
những người dân nơi đây, ẩn phía sau 
những công trình độc đáo của dinh Thầy 
- Thím là câu chuyện cảm động về lối 
sống nhân ái, đạo nghĩa của cặp vợ 
chồng đạo sĩ thần thông. 

 

Lễ hội Dinh Thầy - Thím góp phần phát triển 
du lịch Bình Thuận 

Theo truyền thuyết, Thầy sinh vào đầu 
thời Gia Long, khi đang dùi mài kinh sử, 
nuôi chí lớn thì Thầy gặp đại tang, cha, 
mẹ cùng lúc qua đời. Gác lại việc lớn, 
Thầy ở lại quê nhà cùng Thím chịu tang. 
Động lòng trước nổi khốn khổ của người 
dân trong làng, Thầy lập đàn khấn 
nguyện cầu mưa. Từ đó, Thầy nổi danh 
là một đạo sĩ có tài, dùng phép thuật của 
mình để cứu giúp dân lành. 

Cũng vì giúp dân làng có ngôi đình khang 
trang thờ thần hoàng mà Thầy bị vua xử 
phạt "tam ban triều điển" (chém chết, 
uống thuốc độc hoặc treo cổ). Thầy xin 
một tấm lụa đào và chọn hình thức sau 
cùng. Tuy nhiên, khi tấm lụa đào vừa vào 
tay đã biến thành rồng bay lên, đưa Thầy 
và Thím về phương Nam. 

 

Hàng vạn du khách thập phương đổ về  

Bình Thuận tham dự  

Lễ hội Dinh Thầy - Thím mỗi năm. 

Từ đó, Thầy và Thím cư ngụ tại làng Tam 
Tân (nay là xã Tân Tiến, thị xã La Gi, tỉnh 
Bình Thuận). Lúc đầu, Thầy - Thím ở trọ 
nhà ông Hộ Hai, làm các nghề đốn củi, 
đóng ghe, bốc thuốc chữa bệnh. Lúc nào 
bên Thầy cũng có quả bầu khô. Một hôm, 
Thầy quên đem theo chiếc bầu, chủ nhà 
tò mò lấy ra xem, bỗng lửa phụt ra thiêu 
trụi cả căn nhà. Sau khi làm lại căn nhà 
mới cho ông Hộ Hai, Thầy - Thím vào ở 
hẳn trong rừng sâu gần Bàu Cái. Có một 
mạch nước nhỏ dài hơn 3km chảy từ 
cánh rừng, Thầy đóng ghe ra đến biển 
mà dân làng truyền tụng do Thầy tạo ra 
bằng cây gậy phù phép của đạo sĩ để 
đưa ghe ra biển. Lạch nước ấy ngày nay 
vẫn còn, dân gian gọi là “đường lướt 
ván”. 

Còn nhiều câu chuyện về lòng nhân ái 
của thầy như trừng phạt bọn buôn gạo 
lợi dụng năm mất mùa bóp chẹt dân 
nghèo, cứu giúp dân chài trong cơn sóng 
to, gió dữ... Thầy còn cảm hóa cả thú 
rừng vốn là nỗi lo sợ của những người 
khai phá thiên nhiên hoang dã thời ấy. 

Một ngày mùa Thu, được tin Thầy - Thím 
qua đời, dân làng loan báo tin buồn, vội 
vã vào đến nơi, thì thấy 2 ngôi mộ bằng 
cát trắng được thú rừng vun ở gần nơi 
Thầy - Thím tạ thế. Hàng năm cứ đến 
mùng 5 tháng giêng âm lịch, người ta 
thường thấy có đôi bạch hổ - hắc hổ về 
nằm phủ phục canh gác mộ. Khi đôi hổ 
qua đời, dân làng cũng an táng ngay sau 
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mộ Thầy - Thím để tưởng nhớ 2 con vật 
tận trung với người. 

Tỏ lòng nhớ công đức của Thầy - Thím, 
nhân dân địa phương chung sức lập dinh 
ở khu rừng Bàu Cái gần nơi 2 người tạ 
thế, lấy ngày 15-9 âm lịch hằng năm là 
ngày Lễ tế thu Thầy - Thím. Đến đời Vua 
Thành Thái năm thứ 18, nhà Vua đã xem 
xét lại án xử trước đây và ban sắc phong 
cho Thầy - Thím là “Chí Đức Tiên Sinh, 
Chí Đức Nương Nương Tôn Thần”. 

Dinh Thầy - Thím ban đầu được làm 
bằng tranh lá đơn sơ vào đầu thế kỷ thứ 
19, về sau dân làng mới xây dựng lại 
khang trang hơn. Các công trình kiến trúc 
với nghệ thuật điêu khắc chạm trổ các 
đường nét trang trí nội - ngoại thất thể 
hiện rõ nét kiểu cách kiến trúc cung 
đình… Công trình cũng đã được công 
nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp 
Quốc gia vào năm 1997. 

Vào 2 ngày lễ lớn hàng năm ở Dinh Thầy 
- Thím (lễ tảo mộ mùng 5 tháng giêng âm 

lịch và lễ Tế Thu vào ngày 14 và 15 tháng 
9 âm lịch), nhiều sinh hoạt văn hóa sôi 
nổi như: chèo bả trạo, diễn xướng tích 
thầy, biểu diễn võ thuật, lân múa thi tài, 
phóng sinh thả chim về rừng, rước xe 
hoa trang trí theo những truyền thuyết về 
cuộc đời Thầy - Thím quanh đường làng 
Tam Tân, nơi xưa kia hai người sinh 
sống, lao động và cứu giúp dân làng... 
Các hoạt động này đã thu hút hàng vạn 
du khách thập phương đổ về Bình 
Thuận. 

Lễ hội Văn hoá du lịch Dinh Thầy - Thím 
2018 được tổ chức trong 3 ngày từ 22 
đến 24-10. Lễ hội nhằm tưởng nhớ công 
đức Thầy - Thím và là hoạt động gắn với 
kỷ niệm 23 năm Ngày Du lịch Bình Thuận 
(24-10-2018). Đây cũng là một trong 5 lễ 
hội lớn của địa phương và được tỉnh 
Bình Thuận chọn là lễ hội phục vụ phát 
triển du lịch. 

Nam Anh //  
http://www.bienphong.com.vn.- 2018  

(ngày 11 tháng 10) 
--------------------------------------------------------- 

NHÀ HÁT HƠN 200 TỈ ĐỒNG NHƯNG LẠI LỢP… TÔN 

gày 1-10, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ 
tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã có kết 
luận việc xây dựng công trình nhà hát 

và triển lãm nghệ thuật tỉnh Bình Thuận.  

Theo đó, UBND tỉnh giao chủ đầu tư là Sở 
VH-TT&DL treo bảng giới thiệu về công 
trình, công bố rộng rãi để lấy ý kiến người 
dân. Sau đó tổng hợp báo cáo Thường vụ 
Tỉnh ủy xin ý kiến để thực hiện. 

Tuy nhiên, dư luận hiện chưa bằng lòng với 
cả vị trí lẫn thiết kế của công trình hơn 200 tỉ 
đồng này. Ngoài việc sử dụng hồ sơ thiết kế 
công trình từ năm 2007, vị trí xây dựng công 
trình lại quá nhỏ hẹp, giao thông xung quanh 
khó khăn, phức tạp. Khi tổ chức sự kiện lớn 
sẽ không đủ sức chứa khối lượng khán giả 
tham dự. 

Điều khá ngạc nhiên là công trình trên 200 tỉ 
đồng nhưng lại sử dụng vật liệu mái lợp 

bằng… tôn thép liên kết đinh vít. Cách này 
vừa mất thẩm mỹ, vừa nhanh hư hỏng do 
đặc thù khí hậu địa phương là miền biển 
trong khi đây là công trình vĩnh cửu. Đấy là  

chưa nói tới mái tôn chắc chắn sẽ ảnh 
hưởng đến âm thanh của nhà hát. 

 

Bản thiết kế mặt đứng công trình nhà hát và 
triển lãm.  (Ảnh tư liệu) 

Nhiều kiến trúc sư ở TP Phan Thiết khi xem 
thiết kế đều cho rằng đây sẽ là một “thảm 
họa kiến trúc” tại Bình Thuận nếu không thay 

N 
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đổi, điều chỉnh lại thiết kế. Các kiến trúc sư 
cũng nhắn nhủ với chính quyền Bình Thuận 
mong ước của đội ngũ kiến trúc sư tại địa 
phương muốn tham gia, sửa chữa điều 
chỉnh thiết kế, kiến trúc để công trình thực 
sự là một biểu tượng, là điểm nhấn của địa 
phương. Chính do hồ sơ thiết kế đã lâu nên 
ngay cả UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã yêu 
cầu cần phải xem lại hình dáng kiến trúc, 
chất liệu, vật liệu xây dựng của hồ sơ thiết 
kế cũ có phù hợp với điều kiện sử dụng hiện 
nay và tương lai sau này không. 

Đây là công trình trọng điểm quan trọng 
trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-
2020 đem lại dấu ấn nên kiến trúc phải phù 
hợp với nguyện vọng của người dân, nét văn 
hóa của địa phương. Theo UBND tỉnh, thiết 
kế hiện nay có dạng hình tròn do đó phải rà 

soát kỹ để đánh giá công năng sử dụng của 
công trình so với những dạng kiến trúc khác. 

Các kiến trúc sư ở Phan Thiết cũng cho rằng 
đối với công trình là nhà hát thì ngoài thiết 
kế, vị trí, công năng, ý nghĩa truyền tải về 
mặt kiến trúc đối với người dân địa phương 
và du khách là hết sức quan trọng. Do đó, 
họ đều đề nghị UBND tỉnh hết sức thận 
trọng, tính toán toàn diện khi sử dụng thiết 
kế cũ, vật liệu sẽ xung đột với khí hậu và cả 
vị trí của công trình văn hóa này. 

Phan Thiết không phải là thành phố cổ kính, 
chịu ảnh hưởng bởi nhiều phong cách kiến 
trúc khác nhau nhưng hầu hết công trình 
phải hài hòa với thiên nhiên và điều kiện sinh 
hoạt của người dân. 

Phương Nam //  
http://plo.vn.- 2018 (ngày 4 tháng 10) 

---------------------------------------------------------- 

NHIỀU HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH KỶ 
NIỆM 120 NĂM PHAN THIẾT ĐƯỢC CÔNG NHẬN THỊ XÃ 

ỷ niệm 120 năm ngày Phan Thiết 
được công nhận thị xã (20/10/1898 - 
20/10/2018), thành phố Phan Thiết 

(Bình Thuận) vừa ban hành kế hoạch tổ 
chức chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và 
du lịch chào mừng sự kiện đầy ý nghĩa này. 

 

Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật kỷ niệm 
120 năm Phan Thiết được công nhận thị xã. 

Với không gian tổ chức là khu vực công viên 
Võ Văn Kiệt và một số khu vực trọng điểm 
du lịch của thành phố, chuỗi hoạt động văn 
hóa, thể thao và du lịch sôi nổi và hấp dẫn 
sẽ liên tục diễn ra từ ngày 15/10 đến 20/10 
phục vụ nhân dân địa phương và khách du 
lịch. Trong đó, phần nghi thức lễ kỷ niệm sẽ 

là: Lễ viếng Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi 
nhánh Bình Thuận và Đền thờ Liệt sĩ thành 
phố; Lễ mít tinh kỷ niệm 120 năm Phan Thiết 
được công nhận thị xã tại TTC Palace. 

Phần hội sẽ rất rộn ràng và hấp dẫn với 
nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật mang 
đậm nét độc đáo của văn hóa miền biển. Đó 
là chương trình nghệ thuật chào mừng diễn 
ra vào tối 19/10 tại Công viên Võ Văn Kiệt 
với sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ, nghệ 
sĩ Bình Thuận và TP.HCM. Một trong những 
hoạt động văn nghệ luôn thu hút sự quan 
tâm của công chúng yêu âm nhạc địa 
phương là Hội thi Đơn ca "Giọng hát vàng" 
Phan Thiết diễn ra từ 13 - 18/10 tại Trung 
tâm Văn hóa thành phố (Ngã bảy Phan 
Thiết). 

Dịp này, khu vực Công viên Võ Văn Kiệt 
cũng sẽ trở thành điểm đến thú vị của người 
dân và khách du lịch khi được chọn là nơi tổ 
chức không gian trưng bày lồng đèn lớn của 
Lễ hội Trung thu 2018 từ 18 - 20/10. Đặc 
biệt, lần đầu tiên thành phố tổ chức một 
Triển lãm ảnh nghệ thuật quy mô với chủ đề 
"Phan Thiết 120 năm" từ ngày 13 - 20/10 tại 
Trung tâm Văn hóa thành phố. 

K 

http://plo.vn/tags/VUJORCB04buJbmggQsOsbmggVGh14bqtbg==/ubnd-tinh-binh-thuan.html
http://plo.vn/tags/bmjDoCBow6F0/nha-hat.html
https://toquoc.mediacdn.vn/2018/10/10/thanh-pho-than-thien-1539141718596149930540.jpg


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 10 năm 2018                                        -54- 
 

Thư viện Bình Thuận – Số 286 Trần Hưng Đạo – TP Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận 

Chuỗi hoạt động còn rất sôi nổi khi liên tiếp 
diễn ra các giải thi đấu thể dục thể thao như: 
Giải Bóng đá 5 người từ 13 - 18/10; Giải 
Bóng bàn Phan Thiết mở rộng ngày 20/10 
tại Trung tâm Văn hóa thành phố; Giải Cờ 

tướng từ 15 - 17/10 cũng tại Trung tâm Văn 
hóa thành phố. 

Nguyên Vũ //  
http://toquoc.vn.- 2018 (ngày 10 tháng 10) 

 

---------------------------------------------------------- 

THĂM, CHÚC TẾT KATÊ ĐỒNG BÀO CHĂM Ở 
BÌNH THUẬN 

áng 8/10, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận 
cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể 
đã đến thăm, chúc Tết Katê năm 2018 

của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn trên 
địa bàn tỉnh Bình Thuận. Theo đó, đoàn đã 
đến thăm, chúc Tết ban điều hành các thôn, 
ban quản lý các đền, các vị sư cả, người uy tín 
trong cộng đồng người Chăm tại hai xã Phan 
Hiệp, Phan Thanh, huyện Bắc Bình. 

 

Tặng quà cho đồng bào Chăm nhân dịp Tết 
Katê. Ảnh: Hồng Hiếu – TTXVN 

Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo tỉnh chúc 
các vị chức sắc, sư cả cùng toàn thể đồng 
bào Chăm theo đạo Bàlamôn đón Tết Katê 
đầm ấm, sung túc, phát huy truyền thống văn 
hóa tốt đẹp của dân tộc. Lãnh đạo tỉnh mong 
muốn các vị chức sắc, người có uy tín tiếp tục 
phát huy hơn nữa vai trò của mình, tuyên 
truyền, vận động đồng bào đón Tết lành mạnh, 
tiết kiệm, an toàn… Bên cạnh đó, tiếp tục thực 
hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước, phát huy tốt truyền 
thống đoàn kết, giúp nhau xóa đói giảm nghèo 
cùng chính quyền địa phương hoàn thành các 
chỉ tiêu phát triển kinh tế, chính trị, xã hội. Lãnh 
đạo tỉnh cũng yêu cầu chính quyền các địa 

phương có đông đồng bào Chăm sinh sống 
tạo điều kiện tốt nhất để người dân đón Tết cổ 
truyền, đồng thời tổ chức hoạt động vui chơi, 
giao lưu văn hóa, văn nghệ… 

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

Katê là Tết cổ truyền của đồng bào Chăm theo 
đạo Bàlamôn, được tổ chức vào ngày 1/7 
Chăm lịch hàng năm. Đây là dịp để con cháu 
tưởng nhớ các vị vua hiền có công với dân, 
với nước, ca ngợi công việc đồng áng, mùa 
màng, ca ngợi sự hưng thịnh và cầu nguyện 
cho làng xóm được bình yên, nhà nhà sung 
túc, người người được an lành, mùa màng 
tươi tốt. 

Bình Thuận là địa phương tập trung nhiều 
đồng bào Chăm sinh sống với hơn 41.000 
người; trong đó, đồng bào Chăm theo 
Bàlamôn giáo hiện có hơn 25.000 người, phân 
bố chủ yếu tại các huyện Bắc Bình, Hàm 
Thuận Bắc, Tánh Linh... Nhờ có chính sách 
đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước trong phát triển 
kinh tế-xã hội, những năm trở lại đây, đời sống 
đồng bào Chăm trên địa bàn tỉnh đã được 
nâng lên đáng kể, đặc biệt là các công trình 
điện, đường, trường, trạm đã góp phần quan 
trọng trong việc nâng cao đời sống vật chất, 
tinh thần cho người dân. 

Hồng Hiếu //  
http://dantocmiennui.vn.- 2018  

(ngày 8 tháng 10) 
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TỔ CHỨC CUỘC THI ẢNH NGHỆ THUẬT KỶ NIỆM 23 
NĂM NGÀY DU LỊCH BÌNH THUẬN. 

ó là chủ đề cuộc thi ảnh nghệ thuật 
do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình 
Thuận phát động tổ chức vừa khai 

mạc vào tối 21/10, tại Quảng trường 
Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết 
nhân kỷ niệm 23 năm Ngày Du lịch Bình 
Thuận (24/10/1995 - 24/10/2018).  

 

Tác phẩm “Vuốt tai thanh long” của Phạm 
Hoài Thương xuất sắc giành giải nhất. 

Triển lãm đã giới thiệu 56 tác phẩm ảnh 
nghệ thuật xuất sắc nhất tuyển chọn trong 
số hơn 100 tác phẩm gửi dự thi Cuộc thi 
ảnh nghệ thuật “Thanh long Bình Thuận 
hội nhập và phát triển”. Những tác phẩm 
đẹp đã khắc họa hình ảnh trái thanh long 
qua nhiều góc nhìn khác nhau của các 
nhiếp ảnh, giới thiệu những nét đẹp một 
đặc sản riêng có của tỉnh Bình Thuận.  

Đặc biệt, ngôn ngữ nhiếp ảnh không chỉ 
miêu tả sinh động trái thanh long Bình 
Thuận, mà còn quảng bá những sản phẩm 
chế biến từ thanh long như rượu vang 
thanh long, thanh long sấy khô, thanh long 
sấy dẻo, mứt thanh long, món ăn thanh 
long; hay là những hình ảnh thật gần gũi 
trong công việc chăm sóc, thu hoạch và 
mua bán thanh long. 

 

Giải nhì “Thanh long Bình Thuận” của 
Nguyễn Quốc Huy 

Theo ông Nguyễn Đức Hòa, Phó chủ tịch 
Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Thuận, 
đây là lần đầu tiên địa phương tổ chức 
cuộc thi nhiếp ảnh về đề tài trái thanh long 
- một đặc sản nổi tiếng của địa phương và 
cũng là lần đầu tiên một cuộc thi nhiếp ảnh 
được tổ chức chấm thi bằng hình thức 
chấm online. Kết quả, tác phẩm “Vuốt tai 
thanh long” của Phạm Hoài Thương xuất 
sắc giành giải nhất; giải nhì thuộc về 2 tác 
phẩm “Niềm vui được mùa” của Hồ Đăng 
Khoa và “Thanh long Bình Thuận” của 
Nguyễn Quốc Huy; các tác phẩm “Trong 
nắng mai” của Trương Ngọc Ẩn, “Thu 
hoạch Thanh Long” của Trương Minh 
Quốc và “KCS rượu vang vang thanh long” 
của Phạm Hoài Thương ngoài ra còn có 5 
giải khuyến khích. 

Ngay sau nghi thức khai mạc đã có rất 
đông nhân dân địa phương và khách du 
lịch đã đến xem triển lãm. Triển lãm ảnh 
nghệ thuật “Thanh long Bình Thuận hội 
nhập và phát triển” sẽ kéo dài cho đến hết 
tháng 10 năm 2018. 

Nguyên Vũ //  
https://bvhttdl.gov.vn.- 2018  

(ngày 23 tháng 10)

 

Đ 
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TƯNG BỪNG LỄ HỘI KATÊ NGƯỜI CHĂM Ở 
BÌNH THUẬN 

àng nghìn du khách đến tham dự lễ 
hội Ka tê ở Bình Thuận với nhiều 
chương trình đặc sắc, sôi động. 

 

Lễ hội Ka tê ở Bình Thuận thu hút đông đảo 
người dân địa phương và du khách đến tham 
quan. 

Chào mừng kỷ niệm 23 năm ngày du lịch 
Bình Thuận Tại tháp Pô Sah Inư nằm trên 
địa bàn phường Phú Hài (TP Phan Thiết) 
diễn ra lễ rước Y trang nữ thần Pô Sah Inư 
lên tháp chính đánh dấu khai hội Katê 2018 
vào những ngày trung áng tháng 10. 

Tham dự lễ hội có đại diện lãnh đạo tổng cục 
du lịch, lãnh đạo tỉnh và địa phương. Được 
giữ gìn và phát huy, lễ hội Katê từ lâu đã trở 
thành một nét văn hóa độc đáo, đây là một 
hoạt động có từ lâu đời của đồng bào người 
Chăm tại Bình Thuận vì vậy thu hút nhiều du 
khách đến tham quan, thưởng lãm. 

Lễ hội năm nay thu hút sự tham gia của đông 
đảo đồng bào người Chăm đến từ 6 huyện: 
Hàm Thuận Bắc, Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm 
Thuận Nam, Hàm Tân và Tánh Linh. Với 
mong muốn lưu giữ những nét văn hóa đặc 
trưng của người Chăm, lễ hội Katê đã được 
phục dựng lại từ năm 2005. 

Đến nay lễ hội này đã trở thành địa chỉ quen 
thuộc của cộng đồng người Chăm Bình 
Thuận. Tiếp đến sẽ thực hiện các nghi thức 
lễ truyền thống khác như: Mở cửa tháp, lễ 
tắm bệ thờ Linga - Yoni, lễ mặc trang phục, 
cúng mừng Katê trước tháp chính. Trong 
tiếng trống baranung, tiếng kèn saranai rộn 
ràng, vui tươi,  đồng bào chăm đến lễ hội với 

mong ước quốc thái dân an, mưa thuận gió 
hòa, mùa màng bội thu, gia đình hạnh 
phúc… Ngoài ra lễ hội còn trình diễn nghề 
truyền thống dân tộc Chăm (nghề dệt, 
gốm),và tổ chức các trò chơi dân gian 

 

Tưng bừng lễ hội Ka tê ở Bình Thuận 

Katê là nơi hội tụ những tinh hoa của nền 
hóa Chăm rực rỡ tồn tại với thời gian. Sự 
đặc sắc đó tác động đến nhiều mặt về tâm 
linh, tín ngưỡng, tôn giáo và tình cảm của 
cộng đồng người Chăm. Lễ hội đã tái hiện 
bức tranh sinh động, đầy màu sắc dưới chân 
tháp cổ Pô Sah Inư và đem đến cho công 
chúng một nền nghệ thuật ca, múa, nhạc 
dân gian mang phong cách riêng, độc đáo. 
Tại Bình Thuận, cụm di tích tháp Pô Sah Inu 
( phường Phú Hài) hiện đang là một trong 
những điểm đến thu hút nhiều du khách bởi 
nền văn hóa lịch sử lâu đời và riêng biệt. 

Theo số liệu thống kê từ Ban quản lý tháp 
trong 3 ngày lễ hội Katê thu hút khoảng 2000 
ngàn lượt khách đến tham quan. Lễ hội góp 
phần quảng bá, giới thiệu những nét đặc 
trưng về lịch sử, văn hóa, vùng đât và con 
người Bình Thuận đến với du khách. 

 

H 

http://xe.baogiaothong.vn/bang-gia-ford-moi-nhat-thang-102018-thap-nhat-hon-500-trieu-dong-av274796.html
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Một số hình ảnh tại lễ hội Ka tê ở Bình 
Thuận. 

 

Đắc Phú //  
http://www.baogiaothong.vn.- 2018 

 (ngày 10 tháng 10) 

------------------------------------------------------------ 

BÌNH THUẬN CHÚ TRỌNG DẠY TIẾNG CHĂM TẠI CÁC 
TRƯỜNG TIỂU HỌC 

hằm bảo tồn và phát huy tiếng nói, 
chữ viết các dân tộc thiểu số, nhất là 
tiếng Chăm, năm học 2018 - 2019, 

Bình Thuận tiếp tục tổ chức dạy tiếng Chăm 
cho gần 3.500 học sinh người Chăm tại 12 
trường Tiểu học 

 Lớp học của trẻ em người Chăm.  

Ông Huỳnh Văn Hiếu, Trưởng phòng Giáo 
dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình 
Thuận cho biết: Bảo tồn và phát huy tiếng 
nói, chữ viết các dân tộc thiểu số là một trong 
những chủ trương lớn của Ðảng và Nhà 

nước, nhằm thực hiện quyền bình đẳng giữa 
các dân tộc, giúp các dân tộc có điều kiện 
phát triển về mọi mặt. Chữ Chăm đã có từ 
lâu đời, đồng bào Chăm truyền tụng và lưu 
truyền, song ít được phổ biến rộng rãi. Vì lẽ 
đó, ngành giáo dục tỉnh luôn chú trọng việc 
dạy tiếng Chăm cho con em người Chăm tại 
các trường Tiểu học. 

So với những năm trước đây, việc triển khai 
dạy tiếng Chăm trong năm học 2018- 2019 
có nhiều thuận lợi hơn. Bên cạnh việc hầu 
hết các trường đều bảo đảm cho học sinh có 
đủ sách giáo khoa, vở bài tập, các trường 
đều có giáo viên là người Chăm tâm huyết, 
có kinh nghiệm. Toàn tỉnh hiện có 48 giáo 
viên dạy tiếng Chăm được đào tạo. Các giáo 
viên giảng dạy tiếng Chăm đều tổ chức sinh 
hoạt chuyên môn hàng tháng để đề xuất 
biện pháp đổi mới phương pháp dạy học 
tiếng Chăm, vận dụng mô hình trường học 
mới Việt Nam (VNEN) trong tổ chức lớp học, 
tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 
trong soạn giảng tiếng Chăm, giúp giờ học 
sinh động, hiệu quả. 

N 

http://www.baogiaothong.vn/%C4%90%E1%BA%AFc-Ph%C3%BA-tag/
http://dantocmiennui.vn/xa-hoi/binh-thuan-vai-net-tong-quan/131973.html
http://dantocmiennui.vn/xa-hoi/binh-thuan-vai-net-tong-quan/131973.html
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Trường Tiểu học Lâm Giang, xã Hàm Trí, 
huyện Hàm Thuận Bắc là một trong những 
trường triển khai dạy và học tiếng Chăm 
hiệu quả từ nhiều năm qua. Năm học này, 
toàn trường có 10 lớp học với 259 học sinh 
(trong đó 238 em là người Chăm). Với 
phương châm dạy cho các em biết đọc, biết 
viết chữ mẹ đẻ, cung cấp cho các em một số 
tri thức tối thiểu về ngữ âm, từ vựng, ngữ 
pháp, mỗi tuần trường thực hiện dạy khoảng 
40 tiết học tiếng Chăm cho tất cả các khối 
lớp. Mỗi tiết học bao gồm 4 kỹ năng: Nghe, 
nói, đọc và viết. Cô Trần Thị Thanh Thủy, 
Hiệu trưởng trường Tiểu học Lâm Giang cho 
biết: Việc dạy và học tiếng Chăm trong 
trường học đã nhận được sự đồng thuận rất 
cao từ các vị chức sắc trong làng cũng như 
phụ huynh học sinh. Ngoài ý nghĩa bảo tồn 
tiếng nói và chữ viết Chăm, việc dạy tiếng 
Chăm bổ trợ rất nhiều cho việc dạy tiếng 
Việt. Thông qua tiếng Chăm, giáo viên sẽ 
cung cấp thêm những sự vật, giải nghĩa một 
số từ tiếng Việt mà các em chưa biết hoặc 
không hiểu, giúp học sinh học tốt hơn các 
môn học khác bằng tiếng Việt. Hầu hết các 
em đều biết đọc, biết nói tiếng Chăm, riêng 
các em khối lớp 4 - 5 có thể viết được một 
đoạn văn ngắn bằng chữ Chăm. 
Bên cạnh các học sinh người Chăm, một số 
em học sinh dân tộc khác cũng rất thích thú 
với môn học tiếng Chăm. Thầy Nguyễn 
Thành Định, Hiệu trưởng trường Tiểu học 
Lâm Thiện, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm 

Thuận Bắc, cho biết: Trường có khoảng 120 
học sinh người Chăm được phân bổ rải rác 
các lớp nên đến tiết học tiếng Chăm các em 
tập trung lại học, các em khác được nghỉ. 
Tuy nhiên, nhà trường nhận được phản hồi 
của phụ huynh mong muốn con em mình 
cũng được học thêm tiếng Chăm để mở 
rộng hiểu biết và giao tiếp. Vì vậy, đến tiết 
học tiếng Chăm, nếu các em học sinh khác 
có nhu cầu cũng được tham gia lớp học. 

Khó khăn lớn nhất trong việc dạy tiếng 
Chăm hiện nay là hầu hết thiết bị và đồ dùng 
dạy học tại các trường đều do giáo viên tự 
làm, tài liệu tham khảo còn ít. Nhiều giáo 
viên dạy tiếng dân tộc đạt chuẩn hoặc 
chuyên sâu về môn học này chưa được đào 
tạo. Theo ông Huỳnh Văn Hiếu, Trưởng 
phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và 
Đào tạo Bình Thuận, Sở sẽ thường xuyên tổ 
chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao năng lực 
cho giáo viên dạy tiếng Chăm, đồng thời tiếp 
tục đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên 
cứu mở các khóa đào tạo chuyên sâu về bộ 
môn này. Sở sẽ đề xuất với Vụ Giáo dục Dân 
tộc sớm ban hành bộ đồ dùng thiết bị tối 
thiểu dạy học tiếng Chăm. 

 

Hồng Hiếu //  
http://dantocmiennui.vn.- 2018  

(ngày 17 tháng 10) 

---------------------------------------------------------- 

NGÔI TRƯỜNG ĐỔI THAY NHỜ CÔ HIỆU TRƯỞNG 

hỉ hai năm trước, nơi đây là bãi đất 
sét “nắng không ưa mưa không chịu”. 
Thế mà bây giờ, nơi đây đã có vườn 

cổ tích cho học sinh học tập, thực hành. 

Bước chân vào Trường mẫu giáo Tân Xuân 
huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận điều đập 
vào mắt đầu tiên là khung cảnh tươi mát của 
thiên nhiên. Một cảm giác thoải mái, yên 
bình tràn ngập. 

Chỉ vào mảnh đất nơi cỏ cây, hoa lá đang hồ 
hởi khoe sắc trước cổng trường, cô Hồ Thị 
Mỹ Linh - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: 

“Chỉ hai năm trước, nơi đây là những bãi đất 
sét “nắng không ưa mưa không chịu” trống 
không chói chang nắng, gió. 

Thế mà bây giờ, nơi đây đã có vườn cổ tích 
cho học sinh học tập, có vườn cây xanh mát 
cho các em thực hành chăm sóc để rèn 
luyện kĩ năng, có những khóm hoa đủ màu 
âm thầm khoe sắc… Đó là cả một sự nỗ lực 
khá lớn của tập thể giáo viên, cán bộ công 
nhân viên nơi này. 

Cô Linh cho biết: “Lần đầu tiên về trường 
nhận chức, nhìn quang cảnh trường lúc đó 
thật sự muốn khóc”. 

C 
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Cô Hồ Thị Mỹ Linh - Hiệu trưởng Trường 
mẫu giáo Tân Xuân (Ảnh: tác giả cung cấp). 

Cô nhớ mãi lời thầy Mai Tấn Quốc - Trưởng 
phòng Giáo dục huyện Hàm Tân khi ấy “đây 
là ngôi trường khó khăn nhất huyện. Em hãy 
về giúp cho ngành. Nếu khó khăn gì, báo 
cho phòng biết để hỗ trợ”. 

Lúc đó, trường có 5 điểm trường lẻ, cơ sở 
chính đang xây dựng nên việc quản lý, kiểm 
tra không hề đơn giản chút nào. Khi ngôi 
trường mới khang trang đã được hoàn 
thành, trường chỉ còn 2 điểm lẻ. 

Trường mới được xây dựng đẹp, khang 
trang nhưng khuôn viên trường khá nắng vì 
không hề có bóng mát của cây xanh. Trẻ 
mẫu giáo luôn phải học và chơi ngoài trời. 
Kế hoạch cải tạo môi trường xanh mát cho 
các em luôn là mong mỏi cấp thiết nhất. 

Nhưng biết lấy kinh phí ở đâu? Vận động 
phụ huynh đóng góp như kiểu tự nguyện bắt 
buộc ở nhiều nơi ư? Kế sách này nghe 
không ổn. 

Bởi, phần đông phụ huynh nơi đây đều là 
dân lao động thuần nông, đời sống kinh tế 
còn khá khó khăn. Trong đó, có không ít dân 
là đồng bào dân tộc thiểu số. 

Cô Linh cho biết: “Xin kinh phí, vận động 
Mạnh Thường Quân là việc cần làm nên nhà 
trường không thể chất thêm gánh nặng kinh 
phí lên vai phụ huynh”. 

Vậy nên ý nghĩ nhờ sự giúp đỡ về vật chất 
của cha mẹ học sinh để đầu tư thêm cơ sở 
vật chất, cải tạo quang cảnh cho trường xem 
như là suy nghĩ viển vông nhất. 

 

Bằng sự nỗ lực của các thầy cô giáo tại 
Trường mẫu giáo Tân Xuân vườn cây xanh 
cho các em học sinh vui chơi, học tập đã ra 
đời (Ảnh: tác giả cung cấp). 

Không nản chí với thực tại, cô Linh nói phải 
nỗ lực tự thân là chính. Mỗi người mỗi việc, 
từng bộ phận được phân công như Ban 
giám hiệu, giáo viên, nhân viên của trường 
đều phụ trách trồng, chăm sóc vườn cây. 
Học sinh các lớp cũng có khu vực trồng cây 
và chăm sóc riêng. 

Những loại cây được trồng cũng khá phong 
phú nhưng phải đảm bảo vài tiêu chí như 
đẹp và trực tiếp phục vụ cho bài học của các 
em. 

Ví như cây lúa, cây đậu, cây khoai… Hay 
một số loài hoa như hoa cúc, hoa mười 
giờ… trong các bài học, các câu chuyện kể 
có liên quan, giáo viên sẽ cho các em tận 
mắt quan sát. 

 

Vườn cây xanh với đủ loại hoa đa dạng, rực 
rỡ (Ảnh: tác giả cung cấp). 

http://img.giaoduc.net.vn/w801/Uploaded/2018/vowkjqkp/2018_10_02/co_hieu_truong.jpg
http://img.giaoduc.net.vn/w801/Uploaded/2018/vowkjqkp/2018_10_02/vuon_cay.jpg
http://img.giaoduc.net.vn/w801/Uploaded/2018/vowkjqkp/2018_10_02/vuon_hoa.jpg


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 10 năm 2018                                        -60- 
 

Thư viện Bình Thuận – Số 286 Trần Hưng Đạo – TP Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận 

Công phu nhất phải kể đến việc đầu tư 
“vườn cổ tích”. Đây là địa điểm học sinh trực 
tiếp ra học hằng ngày. 

Xung quanh khuôn viên là những loại cây và 
hoa thường xuyên có mặt trong các bài học. 

Bên trong là hòn non bộ do các thầy cô tự 
xây dựng, dưới nền được lát cỏ nhân tạo 
trông khá đẹp mắt. 

 

Khu vực vườn cổ tích với nền cỏ nhân tạo 
xanh, sạch sẽ (Ảnh: tác giả cung cấp). 

Để có được vườn cổ tích trị giá hàng chục 
triệu đồng, đích thân cô hiệu trưởng đã tìm 

đến một số sân đá banh để xin mua lại loại 
cỏ người ta thanh lý. 

Dù mua được giá rẻ nhưng nhà trường cũng 
không có tiền. Thế là bằng các mối quan hệ 
bên ngoài, nhà trường đi vận động, đi xin sự 
giúp đỡ. 

Ngoài khu vườn cổ tích phục vụ cho việc 
học, nhà trường cũng đã xây dựng được 
một khu vui chơi cho học sinh. Cô Linh cho 
biết đó là sự giúp đỡ tận tình của một số cán 
bộ Ủy ban xã Tân Xuân. 

Nhiều phụ huynh mừng vui vì con cái họ 
không chỉ được học mà còn được vui chơi 
những trò chơi đúng nghĩa của tuổi thơ. 

Để giữ cho vườn cây, cho khung cảnh 
trường luôn đẹp, luôn tươi mới. Tất cả cán 
bộ công nhân viên nhà trường sau giờ làm 
việc đều cùng nhau ở lại và trở thành người 
làm vườn cần mẫn. Nhờ thế, diện mạo ngôi 
trường mỗi ngày một đẹp hơn. 

Phan Tuyết // 
 http://giaoduc.net.vn.- 2018  

(ngày 4 tháng 10)

---------------------------------------------------------- 

TUỔI THƠ NGHÈO KHỔ NÊN LUÔN ĐỒNG CẢM VỚI 
NHỮNG TRẺ EM NGHÈO 

hấy cô giáo dạy Anh văn từ xa, học 
sinh kéo đến vây quanh, líu lo chào cô. 
Em lại ôm lấy người, em vít cổ thơm 

vào má… 

Đi dạy bao nhiêu năm nhưng lần đầu tiên tôi 
chứng kiến trẻ em lại hào hứng, hồ hởi học 
Anh văn đến thế. 

Cứ nghe đến giờ Anh văn, học sinh khối lớp 
1,2 lại ồ lên thích thú. 

Thấy cô giáo dạy Anh văn từ xa, chúng kéo 
đến vây quanh, líu lo chào cô. Em lại ôm lấy 
người, em vít cổ thơm vào má… 

Chính các em làm tôi thấy tò mò, cô giáo này 
phải có điều gì đặc biệt lắm mới làm cho học 
sinh vốn ít yêu thích môn học khó này trở 
nên thích thú, say mê đến như vậy.  

 

Tiết học của cô giáo Thanh Ngân được học 
trò rất yêu thích. 

Năm học này, trường tôi triển khai dạy tiếng 
Anh cho học sinh hai khối lớp 1 và 2. 

T 

http://img.giaoduc.net.vn/w801/Uploaded/2018/vowkjqkp/2018_10_02/hon_non_bo.jpg
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Thanh Ngân đã đăng kí làm giáo viên dạy 
hợp đồng. Có dịp tiếp xúc với em, tôi biết 
được em hiện là thạc sĩ giảng dạy tiếng Anh 
thuộc Hội Tesol Ho Chi Minh. 

Em còn thường xuyên đi nói ở Đại học RMIT 
về phương pháp dạy học, về quản lý lớp, 
hướng dẫn bồi dưỡng cho giáo viên thành 
phố Hồ Chí Minh về chuyên đề, về phương 
pháp dạy học… 

Tôi mới vỡ lẽ, vì sao tiết dạy của cô ở lớp lại 
được các em chào đón nồng hậu và yêu quý 
cô giáo đến như vậy. 

Trước đó, Thanh Ngân cho biết, em đã từng 
bỏ công việc dạy Anh văn trong thành phố 
với thù lao trung bình một giờ dạy khoảng 20 
đô la Mỹ, thu nhập bình quân một tháng 
khoảng 50 triệu đồng để về mở lớp dạy Anh 
văn cho học sinh quê nhà. 

 

Cô giáo Thanh Ngân rất đồng cảm với học 
sinh nghèo do quãng đời tuổi thơ của mình 
quá nghèo khổ. 

Tôi đã hỏi em “vì sao lại dũng cảm đánh đổi 
như vậy?” Thanh Ngân cho biết “em dạy 
trường quốc tế, tiếng Anh là chủ đạo. 

Học sinh thành phố được tiếp cận với nhiều 
phương pháp tiến bộ nên các em học tiếng 
Anh rất giỏi. 

Thấy quê mình, học sinh dù có kiến thức 
nhưng ít có được cơ hội tốt như thế. 

Quyết định về quê mở trung tâm dạy Anh 
ngữ cũng là muốn tạo nhiều điều kiện thuận 
lợi cho học sinh quê nhà”. 

Và Trung tâm Anh ngữ Mỹ Úc đã ra đời như 
thế. 

Từ khi có trung tâm Anh ngữ Mỹ Úc ra đời, 
khá nhiều trẻ em ở thị xã La Gi (Bình Thuận) 
đã đăng kí theo học.  

Ngoài học tập, các em học viên còn có điều 
kiện tìm hiểu thêm văn hóa phương Tây và 
tham gia các hoạt động ngoại khóa để thêm 
tự tin và thêm cảm hứng học tập. 

Điều đặc biệt là nhiều học sinh nghèo, học 
sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được 
cô giáo Thanh Ngân chiêu sinh vào học miễn 
phí. 

Không những thế, các em còn được hỗ trợ 
thêm tiền, đồ dùng học tập như sách vở, 
cặp… 

 

Ngoài dạy học miễn phí cho những hoàn 
cảnh khó khăn, Thanh Ngân còn cùng nhóm 
bạn đi làm từ thiện ở một số trường tình 
thương 

Thanh Ngân cho biết, đồng cảm với học sinh 
nghèo do quãng đời tuổi thơ của mình quá 
nghèo khổ. 

Thời ấy, gia đình em nhiều khi không có gạo 
ăn, bữa đói bữa no. 

Đến trường đi học một buổi, buổi phải phụ 
ba mẹ làm việc nhưng vẫn luôn thiếu ăn 
thiếu mặc. 

Ba năm cấp 3 và 4 năm đại học em chỉ có 
duy nhất 2 chiếc áo dài cũ xin lại của người 
quen. 

Em nói mình thấm cái nghèo, cái khổ nên 
giờ nhìn ai nghèo khổ là thương vô cùng. 

Ngoài dạy học miễn phí cho những hoàn 
cảnh khó khăn, Thanh Ngân còn cùng nhóm 
bạn đi làm từ thiện ở một số trường tình 

http://img.giaoduc.net.vn/w801/Uploaded/2018/edxwpcqdh/2018_10_07/co_giao_2.jpg
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thương như tặng xe đạp, tặng học bổng cho 
học sinh nghèo, cho nhiều hoàn cảnh khó 
khăn.  

Có lẽ tiếng lành về cô giáo Thanh Ngân vừa 
giỏi chuyên môn vừa giàu lòng nhân ái đồn 
xa. 

Thế nên, trung tâm Anh ngữ do em làm chủ 
đã mở rộng thêm 2 cơ sở ở thị xã La Gi góp 
phần giải quyết nhu cầu cấp thiết học Anh 
ngữ của người dân nơi đây. 

Phan Tuyết //  
http://giaoduc.net.vn.- 2018 

 (ngày 11 tháng 10) 
---------------------------------------------------------- 

 TUYÊN DƯƠNG 22 “SINH VIÊN 5 TỐT” VÀ 04 “HỌC 
SINH 3 RÈN LUYỆN” NĂM 2018  

ại chương trình, Tỉnh đoàn đã khen 
thưởng 18 “Sinh viên 5 tốt” và 04 
“Học sinh 3 rèn luyện” năm 2018; 

trao tặng 100 suất học bổng và 12 khóa 
học Tiếng Anh miễn phí.  

 

Tuyên dương "Học sinh 3 rèn luyện" tại 
chương trình 

Tối ngày 13/10, tại thành phố Phan Thiết, 
Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và 
Đào tạo, Hội khuyến học tỉnh Bình Thuận 
tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ 
tuổi trẻ Việt Nam”, tuyên dương “Sinh viên 
5 tốt” và “Học sinh 3 rèn luyện” năm 2018. 

Tại chương trình, Tỉnh đoàn đã khen 
thưởng 18 “Sinh viên 5 tốt” và 04 “Học sinh 
3 rèn luyện” năm 2018 nhằm góp phần 
thúc đẩy tinh thần rèn luyện, phấn đấu toàn 
diện của học sinh, sinh viên trên mọi mặt, 
tạo điều kiện thuận lợi đào tạo cho xã hội 
đội ngũ lao động trẻ đáp ứng các tiêu 
chuẩn về tri thức, đạo đức, thể lực, hội 
nhập, tinh thần tình nguyện vì cộng đồng. 

 

Dịp này, nhằm thể hiện sự quan tâm của 
cộng đồng, xã hội đồng hành cùng tuổi trẻ, 
Ban Tổ chức chương trình đã trao tặng 
100 suất học bổng, mỗi suất trị giá 01 triệu 
đồng cho 100 học sinh, sinh viên có hoàn 
cảnh khó khăn vượt khó, học giỏi. 

 

Trao học bổng cho học sinh, sinh viên có 
hoàn cảnh khó khăn vượt khó, học giỏi 

Ban tổ chức cũng đã trao 12 khóa học 
Tiếng Anh miễn phí tại Trung tâm Anh ngữ 
Bách Ngọc với tổng giá trị gần 120 triệu 
đồng. 

 

Các đại biểu giao lưu tại chương trình 

 

T 

http://doanthanhnien.vn/newsdetail/Hoi_SVVN/41691/binh-thuan-tuyen-duong-22-sinh-vien-5-tot-va-04-hoc-sinh-3-ren-luyen-nam-2018.htm
http://doanthanhnien.vn/newsdetail/Hoi_SVVN/41691/binh-thuan-tuyen-duong-22-sinh-vien-5-tot-va-04-hoc-sinh-3-ren-luyen-nam-2018.htm
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Trong khuôn khổ chương trình, hơn 600 
học sinh, sinh viên đã được giao lưu với 
các gương điển hình có cuộc sống khó 
khăn đã nỗ lực, vươn lên đạt nhiều thành 
tích cao trong học tập và lắng nghe các 
doanh nhân thành đạt chia sẻ những kinh 

nghiệm nuôi dưỡng, biến ước mơ thành 
hiện thực.  

Kim Huệ //  
http://doanthanhnien.vn.- 2018 

(ngày 15 tháng 10) 

---------------------------------------------------------- 

 Ý NGHĨA CHƯƠNG TRÌNH THẮP SÁNG ƯỚC MƠ 
HOÀN LƯƠNG 2018 

hắp sáng ước mơ hoàn lương” là 
chương trình có ý nghĩa thiết thực nhằm 
huy động các nguồn lực của Thanh niên 

và xã hội tích cực tham gia vào công tác giáo 
dục phạm nhân trong độ tuổi thanh niên học 
tập, cải tạo tiến bộ, giúp đỡ họ tái hòa nhập 
cộng đồng trở thành người có ích cho xã hội.  

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận 
đã tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ 
hoàn lương” năm 2018 tại Trại giam Huy 
Khiêm, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh. 

Tại chương trình, 300 phạm nhân đã được 
tham gia trao đổi với các chuyên gia về “Vấn 
đề khởi nghiệp việc làm cho phạm nhân trong 
độ tuổi thanh niên sau khi chấp hành án phạt 
tù”; giao lưu với quản giáo trẻ tiêu biểu và 
doanh nhân trẻ để chia sẻ những việc làm, 
chính sách thiết thực của Nhà nước để tiếp 
thêm quyết tâm cho những thanh niên phạm 
nhân phấn đấu, cải tạo để làm lại cuộc đời, trở 
thành người có ích cho gia đình và xã hội. 

 

Các phạm nhân tham gia giao lưu với quản giáo và chuyên gia tại chương 
trình 

Trong khuôn khổ của chương trình, Trung 
ương Hội LHTN Việt Nam đã tặng bằng khen 

cho 05 tập thể và 15 cá nhân; Hội LHTN Việt 
Nam tỉnh Bình Thuận trao tặng giấy khen cho 
05 cá nhân là quản giáo tiêu biểu có thành tích 
xuất sắc trong công tác giáo dục cải tạo phạm 
nhân và giúp đỡ họ tái hóa nhập cồng đồng, 
ổn định cuộc sống. 

Dịp này, để động viên những phạm nhân có 
thành tích tốt trong quá trình cải tạo, giúp họ 
có thêm niềm tin, động lực hoàn thành thời 
gian thi hành án, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam 
tỉnh Bình Thuận và Trại giam Huy Khiêm đã 
dành tặng 40 suất quà cho những phạm nhân 
có thành tích cải tạo tốt tại trại giam. 

  

Trao quà cho những phạm nhân có thành 
 tích cải tạo tốt tại trại giam 

Thông qua các nội dung hoạt động của 
chương trình đã thể hiện sự quan tâm chia sẻ 
đối với các phạm nhân trong độ tuổi thanh 
thiếu niên đang học tập, lao động, cải tạo trong 
trại; đồng thời, động viên, khuyến khích các 
phạm nhân đang chấp hành hình phạt phấn 
đấu học tập, cải tạo sớm tốt để trở về đoàn tụ 
với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng.  

Kim Huệ //  
http://doanthanhnien.vn.- 2018 

 (ngày 15 tháng 10) 

 

T 
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III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

 

BAN QLDA NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN TỔ CHỨC LỄ BÀN 
GIAO MÁI ẤM TÌNH THƯƠNG 

ừa qua, tại thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh 
Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình 
Thuận, Ban QLDA Nhiệt điện Vĩnh 

Tân đã phối hợp Huyện đoàn Tuy Phong tổ 
chức Lễ Bàn giao Nhà tình thương cho hộ 
của đoàn viên Lê Văn Hơn.  

 

Ngôi nhà hoàn thiện khang trang 

Thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa 
bàn các dự án của Ban QLDA Nhiệt điện 
Vĩnh Tân đứng chân đồng thời lập thành tích 
chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần 
thứ XII (Nhiệm kỳ 2018-2023). Gia đình anh 
Lê Văn Hơn là gia đình thuộc diện hộ nghèo 
của xã Vĩnh Hảo từ năm 2015 đến nay. Cuộc 
sống hàng ngày rất khó khăn với mảnh đất 
khô cằn, tuy được cha mẹ cho miếng đất 
nhỏ để khai hoang làm rẫy, nhưng do điều 
kiện thời tiết thiên nhiên khắc nghiệt, nắng 
gió, cộng với thiếu nước tại vùng đất này nên 
vợ chồng anh Hơn phải đi làm thuê kiếm 
sống. Bình thường ai kêu gì anh làm đó (phụ 
hồ, làm rẫy,…), không thì anh đi rừng để 
kiếm củi tìm thu nhập. 

Vợ anh làm công nhân cho công ty chăm sóc 
cây xanh tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2. 
Cuộc sống bình thường đã vất vả, nay lại vất 
vả hơn vì anh Hơn bị tai nạn giao thông, gãy 
01 chân, đi lại khó khăn, không làm được 
công việc nặng nhọc như trước. Còn vợ anh 
Hơn thì thường xuyên đi bệnh viện do mắc 

bệnh dạ dày nên sức khỏe cũng không đảm 
bảo để có thu nhập hàng ngày; bên cạnh đó 
phải chăm sóc 02 con nhỏ. Dù gia đình còn 
thiếu thốn rất nhiều về kinh tế, cũng như các 
điều kiện khác nhưng anh chị vẫn cố gắng 
cho con đến trường, nhà cửa thì dựng tạm 
bằng những miếng gỗ, nắng thì chói mưa thì 
ướt, không có điện, nước sinh hoạt. 

 

Căn nhà dựng tạm của đoàn viên Lê Văn 
Hơn 

Trước hoàn cảnh trên, Ban QLDA Nhiệt điện 
Vĩnh Tân hỗ trợ kinh phí 50 triệu đồng xây 
dựng nhà ở cho hộ anh Lê Văn Hơn, căn 
nhà cấp 4 có tổng diện tích 28m2 và khoảng 
sân nhỏ cho gia đình sinh hoạt. Tại buổi Lễ 
bàn giao nhà, Ban QLDA Nhiệt điện Vĩnh 
Tân đã tặng thêm cho gia đình một bộ bếp 
ga, một nồi cơm điện và một số vật dụng 
sinh hoạt trị giá hơn 3 triệu đồng để gia đình 
sớm ổn định cuộc sống. 

 

Đại diện Ban AVT và các đoàn thể huyện 
Tuy Phong gỡ băng khánh thành 

V 
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Đại diện Ban AVT trao quà cho hộ gia 
đình anh Lê Văn Hơn 

Có được ngôi nhà khang trang, sạch sẽ và 
những món quà thân tình này gia đình sẽ 
tiếp tục cố gắng phấn đấu vươn lên, cho các 
con ăn học đầy đủ, dù nghèo nhưng sẽ luôn 
giữ cho gia đình ấm cúng. Anh Hơn rất hạnh 
phúc và chia sẻ đây là mong ước rất lớn của 
gia đình và gửi lời cảm ơn chân thành đến 

chính quyền, đoàn thanh niên, huyện Tuy 
Phong và đặc biệt là CBCNV Ban QLDA 
Nhiệt điện Vĩnh Tân. 

Công tác an sinh xã hội, từ thiện là việc làm 
có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần 
tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn đối 
với cộng đồng và cũng là nét đẹp văn hóa 
của CBCNV Ban QLDA Nhiệt điện Vĩnh Tân 
đối với nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận. Đây cũng là một trong những hoạt 
động của Ban QLDA Nhiệt điện Vĩnh Tân lập 
thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn 
Việt Nam lần thứ XII (Nhiệm kỳ 2018-2023). 

 

Ngọc Minh // 
http://tapchicongthuong.vn.- 2018  

(ngày 19 tháng 10) 

 

---------------------------------------------------------- 

BẤP BÊNH LÀNG NGHỀ NƯỚC MẮM PHAN THIẾT 

ước mắm Phan Thiết hôm nay đã có 
mặt rộng rãi, được mọi người đón 
nhận bởi sự uy tín và chất lượng. Tuy 

nhiên, bên cạnh câu chuyện về tái phục hồi, 
nghề làm nước mắm cổ truyền có tuổi đời 
hàng trăm năm này lại đang có những nỗi lo 
mới. 

 

Nghề làm nước mắm truyền thống ở TP 
Phan Thiết đang bấp bênh do thiếu nguồn 
nguyên liệu 

Đã qua rồi cái thời người làm nước mắm 
truyền thống ở xứ biển Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận phải tự mình đến từng tiệm tạp hóa, 
quán ăn để mời chào sản phẩm. Nước mắm 
Phan Thiết hôm nay đã có mặt rộng rãi, 
được mọi người đón nhận bởi sự uy tín và 

chất lượng từ nguyên liệu đầu vào đến đầu 
ra của sản phẩm. Tuy nhiên, bên cạnh câu 
chuyện về tái phục hồi, nghề làm nước mắm 
cổ truyền có tuổi đời hàng trăm năm này lại 
đang có những nỗi lo mới. 

Đầu vào khan hiếm, đầu ra gặp khó 

Những ngày cuối tháng 10 này, mùa cá Nam 
đang bước vào cao điểm khai thác. Tuy 
nhiên, tại một số cảng cá trên địa bàn TP 
Phan Thiết đang khan hiếm nguồn cá cơm, 
nguyên liệu chính sử dụng để muối chượp 
sản xuất nước mắm truyền thống. 

Đến phường Phú Hài ở TP Phan Thiết, nơi 
tập trung nhiều cơ sở sản xuất nước mắm 
truyền thống lâu đời và lớn nhất tỉnh Bình 
Thuận, không khí sản xuất dường như đang 
chững lại. Dẫn chúng tôi đến thăm một số cơ 
sở sản xuất nước mắm có tiếng ở địa 
phương, ông Trương Quang Hiến, Chủ tịch 
Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết, thở dài cho 
biết: “Giá cá cơm để muối mắm hiện đã tăng 
gấp đôi so với năm rồi, ở mức từ 10.000 - 
11.000 đồng/kg, nhưng rất khan hiếm hàng. 
Nhiều cơ sở chế biến nước mắm đang thiếu 
nguồn nguyên liệu nên xảy ra tình trạng 

N 
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cạnh tranh quyết liệt thu mua cho được cá 
cơm”. 

Để có đủ nguồn nguyên liệu sản xuất, nhiều 
chủ cơ sở nước mắm phải thuê thêm người 
và cùng thành viên trong gia đình tản đi khắp 
nơi trong và ngoài tỉnh lùng mua cá cơm. Họ 
thức dậy từ khi mặt trời chưa mọc, đi hết 
cảng cá này đến cảng cá khác, dò hỏi hết 
thương lái này đến thương lái khác nhưng 
vẫn không gom đủ nguyên liệu. Trước thực 
trạng trên, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản 
xuất nước mắm chấp nhận giá bị đẩy lên cao 
và buộc phải tiết giảm sản xuất.  

Thời điểm này năm ngoái, ông Nguyễn Hữu 
Dũng, chủ cơ sở nước mắm Bà Hai (phường 
Phú Hài, TP Phan Thiết), đã có đủ nguồn cá 
cơm để muối mắm, nhưng năm nay dù tìm 
“đỏ con mắt” vẫn chỉ đáp ứng được một 
phần so với nhu cầu sản xuất. 

Ông Hữu Dũng lo lắng: “Chưa năm nào 
nguồn nguyên liệu cá cơm lại khan hiếm như 
năm nay. Nhiều tuần qua, chúng tôi đã lùng 
sục khắp nơi tìm mua nguyên liệu nhưng 
đến nay chỉ đáp ứng được khoảng 50% nhu 
cầu sản xuất. Nếu tình trạng này còn kéo 
dài, có thể nhiều cơ sở nước mắm như của 
gia đình tôi phải tạm dừng sản xuất”. 

Trước thực trạng trên, hiện nhiều cơ sở sản 
xuất nước mắm ở TP Phan Thiết đã buộc 
phải thay thế nguồn nguyên liệu cá cơm 
bằng các loại cá khác để duy trì sản xuất. 
Tuy nhiên, họ thừa nhận việc thay thế 
nguyên liệu tạm thời này sẽ làm cho chất 
lượng nước mắm cũng như uy tín thương 
hiệu “Nước mắm Phan Thiết” suy giảm.  

Trong khi câu chuyện về nguồn nguyên liệu 
còn dang dở, ông Trương Quang Hiến bất 
ngờ quay sang câu chuyện đầu ra của nước 
mắm truyền thống Phan Thiết cùng với 
những cái lắc đầu đầy lo lắng. Sau sự việc 
nước mắm truyền thống bị vu oan nhiễm 
asen, nghề làm nước mắm cổ truyền nơi đây 
từng lao đao một thời gian rồi mới dần vực 
dậy. Thế nhưng, do nhiều yếu tố, nghề làm 
nước mắm cổ truyền ở xứ biển Phan Thiết 
vẫn chưa thể phát triển mạnh so với tiềm 
năng sẵn có. 

Theo Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết, hiện 
đơn vị đang có 42 thành viên, nhưng trong 

số này không nhiều cơ sở có đủ điều kiện về 
vốn để sản xuất nước mắm thành phẩm bán 
ra thị trường, còn lại khoảng 70% - 80% 
thành viên chủ yếu sản xuất rồi bán sản 
phẩm thô cho các tập đoàn, công ty sản xuất 
nước mắm công nghiệp. Lý do, các doanh 
nghiệp trên không có vốn đầu tư trang bị dây 
chuyền đóng chai thành phẩm, dẫn đến 
không thể mở rộng thị trường, tái đầu tư cơ 
sở sản xuất bài bản để cạnh tranh với 
thương hiệu nước mắm truyền thống ở các 
tỉnh, thành khác. 

“Chấp nhận bán nước mắm thô cũng có 
nghĩa chấp nhận bán đi thương hiệu của 
mình. Thế nhưng, hiện hầu hết doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất nước mắm ở đây rơi 
vào cảnh “tay không bắt giặc”, rồi lại chịu sự 
cạnh tranh của các hãng nước mắm công 
nghiệp nên họ đành chấp nhận làm vậy để 
tồn tại”, ông Trương Quang Hiến giãi bày. 

Do khai thác tận diệt 

Lý giải về nguyên nhân nguồn cá cơm bỗng 
nhiên bị suy giảm, Chi cục Thủy sản tỉnh 
Bình Thuận cho rằng do tình hình thời tiết ít 
thuận lợi, biến động theo mùa và con nước. 
Tuy nhiên, trao đổi thẳng thắn, Chủ tịch Hiệp 
hội Nước mắm Phan Thiết cho biết, số 
lượng đông đảo tàu cá với nghề lưới kéo 
hoạt động gần bờ theo kiểu tận diệt, chính là 
nguyên nhân dẫn đến suy giảm, cạn kiệt 
nguồn lợi thủy sản, trong đó có cá cơm. 
Đồng thời, việc hàng loạt cơ sở sản xuất bột 
cá (nguyên liệu dùng làm thức ăn cho gia 
súc) hoạt động ở địa phương cũng là mối 
nguy lớn đối với nghề làm nước mắm ở 
Phan Thiết. 

“Nhiều cơ sở chế biến bột cá đang sử dụng 
lượng lớn nguyên liệu cá hàng ngày, không 
phân biệt kích cỡ cũng như chủng loại cá. 
Và việc mở rộng phát triển ngành nghề này 
đang gián tiếp gây khó khăn cho nghề sản 
xuất nước mắm truyền thống. Hơn nữa, vì 
chế biến bột cá không kén chọn nguyên liệu 
nên nơi đây hình thành nhiều điểm thu mua 
đủ loại cá, mực… chưa đến tuổi trưởng 
thành, gây tác động xấu đến nguồn lợi thủy 
sản ven bờ”, ông Trương Quang Hiến nhấn 
mạnh.  

Do vậy, những người làm nghề nước mắm 
truyền thống ở TP Phan Thiết đang rất cần 
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cấp quản lý nhà nước phải có giải pháp can 
thiệp, kiểm soát và bảo vệ nguồn nguyên 
liệu thủy hải sản. Trong đó, biện pháp cấm 
khai thác đánh bắt cá cơm vào mùa sinh sản 
để phát triển và tái tạo bầy đàn nhanh là việc 
làm cấp thiết. Cùng với đó, Nhà nước cũng 
cần có chính sách ưu đãi hơn nữa cho 
những nghề truyền thống, trong đó có nghề 
làm nước mắm. Việc gia hạn nợ vay, miễn 
giảm lãi suất cho các cơ sở sản xuất nếu 
được quan tâm sẽ tạo cơ hội rất lớn để nước 
mắm Phan Thiết có thể trụ vững và không bị 
mất đi. 

Những người tâm huyết với nghề nước 
mắm truyền thống ở TP Phan Thiết từng có 
ý tưởng đưa sản phẩm truyền thống của địa 
phương trở thành điểm đến để phát triển 
ngành du lịch. Và rồi khi Cụm công nghiệp 
chế biến nước mắm Phú Hài (TP Phan 
Thiết) ra đời, nhiều người đã vui mừng và kỳ 
vọng nơi đây sẽ có một làng nghề nước 

mắm tập trung sạch - đẹp, không gây ô 
nhiễm môi trường và tạo cơ hội quảng bá 
sản phẩm nước mắm Phan Thiết nói riêng 
và du lịch tỉnh Bình Thuận nói chung đến với 
du khách. Thế nhưng, không hiểu sao trong 
cụm công nghiệp này lại xuất hiện hàng loạt 
cơ sở không liên quan gì đến nước mắm, 
như sản xuất bột cá, sản xuất phân vi sinh… 
gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nên 
không thu hút được khách du lịch.  

Thương trường cạnh tranh ngày càng khốc 
liệt, nước mắm Phan Thiết nếu vẫn cứ giữ 
lối đi theo kiểu “hữu xạ tự nhiên hương” 
mạnh ai nấy làm thì chắc chắn sẽ khó tồn 
tại, chứ chưa nói gì đến việc cạnh tranh với 
các “ông lớn” trong nghề nước mắm đang có 
mặt ở nước ta.  

Tiến Thắng // 
 http://www.sggp.org.vn.- 2018 

 (ngày 27 tháng 10) 

----------------------------------------------------------- 

BÌNH THUẬN ĐẨY MẠNH KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG 
TÁC HẠI THUỐC LÁ 

hời gian qua, các cơ quan chức năng, 
ban ngành, đoàn thể từ tỉnh đến xã đã 
tích cực trong công tác tuyên truyền, 

phổ biến kiến thức cho người dân về tác hại 
của thuốc lá đối với gia đình, cộng đồng. 

 

Ngay sau khi Luật phòng chống tác hại của 
thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 
3 thông qua ngày 18/6/2012, có hiệu lực thi 
hành từ ngày 01/5/2013, Luật này quy định 
về các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng 
thuốc lá, biện pháp kiểm soát nguồn cung 
cấp thuốc lá và điều kiện bảo đảm để phòng, 
chống tác hại của thuốc lá. Tỉnh Bình Thuận 

đã ra chỉ thị về công tác phòng chống tác hại 
thuốc lá trên địa bàn tỉnh.  

Trong đó Sở Công thương phải có trách 
nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các 
điểm bán của đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ 
thuốc lá phải treo biển thông báo không bán 
thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi; đại lý 
bán lẻ, điểm bán lẻ thuốc lá không được 
trưng bày quá một bao, một tút hoặc một hộp 
của một nhãn hiệu thuốc lá. 

Thời gian vừa qua, Chi cục Quản lý thị 
trường tỉnh Bình Thuận liên tục bắt được các 
vụ vận chuyển thuốc lá lậu. Mới đây nhất vào 
cuối tháng 9, đơn vị này vừa chuyển hồ sơ 
vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm 
cùng tang vật cho cơ quan Cảnh sát điều tra 
– Công an TP. Phan Thiết tiếp tục điều tra, 
xử lý theo quy định của pháp luật đối với bà 
Nguyễn Thị Kim Yến ngụ phường Phú Trinh, 
TP. Phan Thiết, về hành vi kinh doanh thuốc 
lá nhập lậu. 

Trước đó, Đoàn kiểm tra thuộc Đội Quản lý 
thị trường số 7 đã tiến hành kiểm tra hộ kinh 

T 
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doanh tạp hóa trên đường Trần Hưng Đạo, 
TP. Phan Thiết do bà Yến làm chủ hộ, phát 
hiện đang kinh doanh lô hàng 150 bao thuốc 
lá điếu hiệu Esse do nước ngoài sản xuất, 
không dán tem thuốc lá nhập khẩu bao gói, 
không có hóa đơn, chứng từ chứng minh 
nguồn gốc hợp pháp, là hàng cấm kinh 
doanh. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi 
phạm và ban hành quyết định xử phạt vi 
phạm hành chính đối với bà Yến số tiền 15 
triệu đồng và tịch thu toàn bộ lô thuốc lá điếu 
nhập lậu. Được biết, hồi tháng 3/2018, bà 
Yến cũng bị phát hiện buôn bán thuốc lá điếu 
nhập lậu nay tiếp tục tái phạm. 

Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 9 đã tiến 
hành kiểm tra tại một hộ kinh doanh tạp hóa 
ở thôn 2, xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận 
Nam và phát hiện 111 bao các loại nhãn hiệu 
Scott, Jet; Hero.Khi thấy Đoàn kiểm tra đối 
tượng kinh doanh tại cửa hàng lập tức cất 
dấu tang vật nhưng bị ngăn lại. Đội Quản lý 
thị trường số 9 đã ra quyết định xử phạt 10 
triệu đồng và tịch thu toàn bộ lô thuốc lá điếu 
nhập lậu nêu trên. 

Cùng với siết chặt quản lý kinh doanh, 
ngành y tế Bình Thuận còn tổ chức, cung 
cấp thông tin khoa học về tác hại của thuốc 
lá; chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có 
liên quan tổ chức thông tin, giáo dục, truyền 
thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá 
tại nhiều địa điểm công cộng với nhiều hoạt 
động thiết thực, phong phú. 

Thực hiện hướng dẫn quy trình cai nghiện 
thuốc lá do Bộ Y tế ban hành; chỉ đạo việc 
cai nghiện thuốc lá và nghiên cứu, tư vấn về 
cai nghiện thuốc lá; tổ chức tập huấn cho 

các nhân viên y tế, nhân viên tư vấn cai 
nghiện thuốc lá về hoạt động tư vấn, 
phương pháp cai nghiện thuốc lá. Thanh tra, 
kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý 
hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, 
chống tác hại của thuốc lá theo thẩm quyền. 

Chỉ đạo các cơ sở y tế trong toàn tỉnh 
nghiêm túc thực hiện quy định về cấm hút 
thuốc lá tại địa điểm thuộc quyền quản lý và 
treo biển cấm hút thuốc là (có chữ hoặc biểu 
tượng cấm hút thuốc lá) tại địa điểm cấm hút 
thuốc lá. 

Theo bác sĩ Đinh Thế Hùng (giám đốc Trung 
tâm Truyền thông - Giáo dục Sức khỏe tỉnh 
Bình Thuận). Bình Thuận cũng như nhiều 
tỉnh khác vẫn chú ý là tuyên truyền, vận 
động, chưa xử phạt hành chính bất cứ 
trường hợp vi phạm hành vi hút thuốc lá nơi 
công cộng, mặc dù có “bảo bối” là Nghị định 
176 của Chính phủ về quy định xử phạt. 

Tại Bình Thuận, chỉ có bệnh viện, trung tâm 
y tế thực hiện nghiêm “cấm hút thuốc lá” 
trong khuôn viên, khoa phòng; với các cơ sở 
công cộng khác thực hiện còn hạn chế. Bên 
cạnh đó, tình trạng bán thuốc lá cho trẻ em 
vẫn còn tồn tại. Rõ ràng, luật phạt thì có, 
nhưng chưa có cơ chế giám sát và xử phạt. 
Trong giai đoạn hiện nay, chủ yếu truyền tải 
kiến thức tác hại thuốc lá và chuyển biến 
hành vi thái độ của người dân trong cộng 
đồng. Khoảng 2 - 3 năm tới, sẽ thực hiện xử 
phạt với hành vi vi phạm hút thuốc lá tại các 
cơ sở công cộng. 

K.Chi // http://infonet.vn.- 2018 
 (ngày 8 tháng 10) 

---------------------------------------------------------- 

BÌNH THUẬN NÓI VỀ THÔNG TIN 'BỆNH LẠ' GẦN NƠI 
KHAI THÁC TITAN 

ua phân tích mẫu nước tại các ao 
hồ, giếng khoan dùng tưới cây và 
sinh hoạt cho thấy các mẫu này 

nằm trong giới hạn cho phép và không có 
trường hợp mắc “bệnh lạ” nào. 

Ngày 1-10, tin từ Sở TN&MT Bình Thuận 
cho biết sở này vừa có cuộc họp công bố 
kết quả kiểm tra an toàn bức xạ và “bệnh 

lạ” tại khu vực khai thác titan trên địa bàn 
khu phố Suối Nước, phường Mũi Né, TP 
Phan Thiết. 

Theo ông Hồ Lâm, Giám đốc Sở TN&MT 
Bình Thuận, từ phản ánh của người khu 
phố Suối Nước, các cơ quan chức năng 
đã kiểm tra an toàn bức xạ tại khu vực khai 

Q 
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thác, chế biến và khu vực môi trường cận 
kề. 

 

Người dân phát biểu ý kiến tại cuộc 
họp kiểm tra an toàn bức xạ và “bệnh lạ”. 

Qua phân tích mẫu nước tại các ao hồ, 
giếng khoan dùng tưới cây và sinh hoạt 
cho thấy các mẫu này nằm trong giới hạn 
cho phép theo các Quy chuẩn của Việt 
Nam. 

Liên quan đến thông tin phản ánh về “bệnh 
lạ”như bong tróc móng tay, qua khảo sát 
các hộ sinh sống tại khu phố Suối Nước 
ngày 23-9 do Trung tâm Y tế thành phố 
Phan Thiết chủ trì, không thấy có trường 
hợp mắc bệnh nào. 

Theo báo cáo, tại khu vực Suối Nước có 
hai đơn vị gồm Công ty TNHH Phú Hiệp và 
Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn được Bộ 
TN&MT cấp giấy phép để khai thác khoáng 
sản titan-zicon. Hiện nay, hai công ty này 
dừng hoạt động khai thác khoáng sản để 
khắc phục các tồn tại như: khai thác chưa 
đúng thiết kế mỏ được phê duyệt; lập bản 
đồ hiện trạng khu vực khai thác khoáng 
sản chưa đầy đủ thông tin; sử dụng đất 
làm bãi thải khi chưa thực hiện thủ tục thuê 
đất… 

Công ty TNHH Phú Hiệp được Bộ TN&MT 
cấp phép vào tháng 11-2010, đã lập báo 
cáo đánh giá tác động môi trường và đề án 
cải tạo, phục hồi môi trường được Bộ phê 
duyệt. Đến nay công ty đã khai thác xong 
hai moong và đã tiến hành trồng cây phi 
lao trên diện tích khoảng 45 ha. Ngoài ra, 
để hỗ trợ người dân trong vùng dự án, 

công ty đã xây dựng hệ thống cấp nước 
Long Sơn Suối Nước để cấp nước sạch 
cho người dân. Đến nay, có khoảng 500 
khách hàng lắp thủy kế với lượng nước sử 
dụng bình quân gần 400 m3/ngày, chất 
lượng nước phục vụ cho sinh hoạt đảm 
bảo theo quy định của Bộ Y tế. 

 

Quang cảnh cuộc họp công bố kết quả 

Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn thì được 
Bộ TN&MT cấp giấy phép khai thác 
khoáng sản vào tháng 3-2013. Tuy nhiên 
Công ty này vẫn còn một số tồn tại vi phạm 
trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. Cụ 
thể Công ty chưa đủ điều kiện khai thác 
khoáng sản nhưng đã khai thác hơn 
10.000 tấn với lý do là “vận hành để máy 
móc khỏi rỉ sét”.  Tổng cục Khoáng sản đã 
yêu cầu công ty này dừng ngay hoạt động 
“thử nghiệm” trong khi chưa được các cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận 
bằng văn bản. Được biết công ty này còn 
bị xử phạt với số tiền 125 triệu đồng. 

Tại cuộc họp, nhiều người dân kiến nghị 
cần kiểm tra lại việc khai thác titan hiện 
nay ở địa phương và có trả lời cụ thể 
cho người dân rõ để yên tâm sinh hoạt, 
sản xuất. Ngoài ra người dân còn đề 
nghị các công ty phải lấp các moong đã 
khai thác xong và tiến hành trồng cây 
để hạn chế tình trạng cát bay làm ảnh 
hưởng đến đời sống sinh hoạt của họ. 

Theo ông Hồ Lâm, đối với tình trạng cát 
bay ảnh hưởng đến đời sống và sản 
xuất của người dân thì cần lập đoàn 
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kiểm tra, theo dõi, xác định nguyên 
nhân thì mới đủ cơ sở để tiến hành các 
bước tiếp theo. 

Ông Hồ Lâm cho biết đã tiếp thu các ý 
kiến, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Bình 
Thuận chỉ đạo các sở, ngành liên quan 
kiểm tra, đánh giá từng vấn đề cụ thể. 
Đồng thời, tiếp tục theo dõi quá trình 

khai thác titan trên địa bàn tỉnh nói 
chung và tại khu vực Suối Nước nói 
riêng; theo dõi việc khắc phục các tồn 
tại, vi phạm trong hoạt động khai thác 
titan của hai đơn vị trên. 

Phương Nam // 
 http://plo.vn.- 2018 (ngày 1 tháng 10) 

---------------------------------------------------------- 

BÙNG NỔ NUÔI CHIM YẾN TỰ PHÁT TẠI BÌNH 
THUẬN, GÂY NHIỀU TIẾNG ỒN 

iện việc xây nhà dẫn dụ chim yến về 
làm tổ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 
phát triển mạnh nhưng vẫn mang tính 

tự phát, thiếu kiểm soát.  

 

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Mạnh 
Linh/TTXVN) 

Thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tỉnh Bình Thuận, tỉnh hiện có 
khoảng 714 nhà yến. 

Riêng địa bàn thành phố Phan Thiết có 
khoảng 93 nhà nuôi chim yến với số lượng 
khoảng 68.800 con, thuộc 18 phường, xã. 
Việc nuôi mang tính tự phát, thiếu quy 
hoạch, gây tiếng ồn. 

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, toàn 
tỉnh chỉ có 91 nhà nuôi chim yến được thực 
hiện theo Quyết định số 1402/QĐ-UBND 
ngày 5/6/2018 quy định tạm thời về quản lý 
dẫn dụ và gây nuôi chim yến trên địa bàn.  

Những nhà nuôi chim yến xây dựng mới 
nhưng không lập kế hoạch bảo vệ môi 
trường, thủ tục cấp phép xây dựng, có 
trường hợp xây dựng nhà yến trong khu dân 
cư. 

Thực tế này cho thấy, các Sở, ngành liên 
quan và cấp huyện còn thiếu quyết liệt trong 
thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về quản lý nhà nước đối với loại hình chăn 
nuôi này. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy 
ban nhân dân cấp huyện chỉ ban hành văn 
bản triển khai, thiếu hành động cụ thể trong 
hướng dẫn về trình tự, thủ tục điều kiện chăn 
nuôi, kế hoạch bảo vệ môi trường, thủ tục 
cấp phép xây dựng nên người nuôi còn lúng 
túng. 

Để lập lại trật tự, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu 
cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở 
Xây dựng, các sở ngành liên quan và Ủy ban 
nhân dân huyện, thị xã, thành phố hướng 
dẫn cụ thể trình tự, thủ tục về điều kiện chăn 
nuôi, kế hoạch bảo vệ môi trường, thủ tục 
cấp phép xây dựng để người nuôi thực hiện 

Trường hợp gặp vướng mắc, Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn có trách 
nhiệm trao đổi với sở, ngành, địa phương 
liên quan kịp thời tháo gỡ. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân 
dân huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng 
ban liên quan và Ủy ban nhân dân xã, 
phường, thị trấn kiểm tra, giám sát chăn nuôi 
chim yến tại địa phương; kịp thời phát hiện, 

H 
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kiên quyết xử lý đối với các nhà yến xây 
dựng không đúng quy định. 

Bên cạnh đó, tỉnh tuyên truyền hướng dẫn 
người dân thực hiện theo đúng quy định, 
đảm bảo điều kiện về vệ sinh thú y, phòng 
chống dịch bệnh, giảm thiểu tác động xấu 

đến môi trường trong chăn nuôi chim yến tại 
các địa phương./. 

Nguyễn Thanh // 
https://www.vietnamplus.vn.- 2018 

 (ngày 18 tháng 8) 

---------------------------------------------------------- 

CÔ HỌC TRÒ NHỎ MONG SỰ GIÚP ĐỠ CỦA 
CỘNG ĐỒNG  

ai nạn giao thông ập đến khiến em 
Võ Thị Quỳnh Hương, học sinh lớp 
11 Trường THPT Phan Chu Trinh 

(Phan Thiết), có thể phải bỏ dở ước mơ 
của mình. Khoảng 20 giờ ngày 24-10, trên 
đường đi học thêm về, Hương cùng bạn đi 
xe máy dạo chơi thì bị một thanh niên chạy 
xe tốc độ cao tông phải. Nam thanh niên 
thiệt mạng còn Hương và người bạn được 
đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng 
nguy kịch. 

Hoàn cảnh của Hương rất đáng thương, 
nay gặp thêm tai nạn giao thông khiến tình 
cảnh của em càng thêm ngặt nghèo. 

Hương mồ côi mẹ từ nhỏ, gia đình có 4 
anh chị em đều nương tựa vào người cô 
làm nghề bán bánh ướt. Em còn một em 
trai sức khỏe không tốt, cứ đau ốm liên 
miên. Hai chị em Hương được một người 
cô nhận nuôi. Hằng ngày em phải dậy từ 3 
giờ sáng để phụ cô làm bánh ướt đem ra 
chợ bán. Phụ giúp cô xong xuôi Hương 
mới đến trường. 

Dù cuộc sống khó khăn, thiếu thốn đủ 
đường nhưng em vẫn quyết tâm học hành 
và học rất tốt. Em từng chia sẻ với bạn bè 
sẽ cố gắng học thật giỏi để thi vào ngành 
dược, sau này có thể chăm sóc cho em trai 
và trả nghĩa cho người cô đã cưu mang 
mình. 

Nào ngờ tai nạn ập đến khiến giấc mơ trở 
thành dược sĩ của em trở nên xa vời hơn. 
Do tình trạng sức khỏe Hương diễn biến 
xấu nên chiều 25-10 em đã được chuyển 
vào BV Chợ Rẫy. Hương được chẩn đoán 
bị gãy chân và có khả năng bị xuất huyết 

não. Điều này nghĩa là chi phí điều trị cho 
em sẽ rất  

cao trong khi người cô gia cảnh rất khó 
khăn. 

 

Em Võ Thị Quỳnh Hương vẫn đang hôn mê 
tại bệnh viện. Ảnh: NVCC 

Chia sẻ với chúng tôi, chị Võ Thị Sáu - cô 
của Hương rơm rớm nước mắt nói: 
“Hương thiệt thòi từ bé thế nhưng cháu 
luôn cố gắng học tập và đỡ đần tôi rất 
nhiều. Vậy mà bây giờ tai nạn khiến cháu 
tôi ra nông nỗi này. Cái chân gãy thì đã 
được mổ rồi nhưng còn chấn thương ở 
đầu đang được bác sĩ thăm khám. Tôi chỉ 
cầu mong cháu được bình an”. 

Hoàn cảnh của Hương rất cần sự chung 
tay, giúp sức của các nhà hảo tâm, bạn 
đọc gần xa để hỗ trợ cho cô cháu em có 
kinh phí tiếp tục điều trị, viết tiếp giấc mơ 
học tập, trở thành người có ích cho gia 
đình và xã hội của em.  

 Mọi sự giúp đỡ cho em Võ Thị Quỳnh 
Hương vui lòng liên hệ trực tiếp với chị Võ 

T 
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Thị Sáu theo số điện thoại 0353970537; 
hoặc bạn đọc có thể giúp em bằng cách 
chuyển khoản qua số tài khoản của anh Lê 
Huân, do chị Sáu không có tài khoản ngân 
hàng. 

Tài khoản: Lê Dương Xuân Huân 
0621000437759 Vietcombank Chi nhánh 
Bình Thuận. Khi gửi xin vui lòng ghi rõ: 
Giúp đỡ em Võ Thị Quỳnh Hương. 

Thục Đoan //  
http://plo.vn.- 2018 (ngày 26 tháng 10) 

---------------------------------------------------------- 

DÂN THÍCH THÚ VỚI THỊT CÁ MẬP GIÁ 50 NGÀN/KG 

hiều người dân thích thú đi mua thịt 
cá mập về ăn với giá chỉ 50.000 
đồng/kg. 

 

Sáng 24-10, ngư dân bắt được một con 
cá mập khoảng 500 kg. 

Anh Nguyễn Văn Tính (huyện Phú Quý, tỉnh 
Bình Thuận) cho biết có một tàu vừa săn 
bắtđược một con cá mập nặng khoảng 500 
kg. Theo anh Tính, đây là lần đầu tiên anh 
thấy một con cá mập to như vậy vì trước đây 
ngư dân chỉ thường bắt được cá khoảng 300 
kg. 

Con cá mập to này đã thu hút sự chú ý của 
nhiều người dân, không ít người đã kéo đến 
xem cá và mua thịt cá mập về ăn. 

"Giá mỗi ký cá mập mà thương lái bán ra là 
50.000 đồng/kg. Giá thịt cá mập như vậy là 
khá rẻ và phù hợp với điều kiện của người 
dân. Thịt cá mập cũng có hương vị khá 
ngon. Thông thường cứ bốn ngày thì ngư 
dân sẽ cập bến một lần, tuy nhiên không 
phải lần nào cũng săn được cá" - anh Tính 
nhấn mạnh. 

Dưới đây là một số hình ảnh về việc ngư 
dân bắt được cá mập: 

 

 

Cá được mổ ngay sau khi cập bến. 

 

Rất nhiều người dân đến bến tàu để chiêm 
ngưỡng.  

 

Được biết thịt cá mập được bán với giá 
50.000 đồng/kg. 

Đào Trang // http://plo.vn.- 2018  
(ngày 24 tháng 10) 
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ĐỒI MỒI QUÝ HIẾM TRONG SÁCH ĐỎ XUẤT HIỆN Ở... 
CỬA HÀNG BÁN HẢI SẢN 

áng 7/10, Chi cục thủy sản tỉnh Bình 
Thuận đã tiếp nhận một cá thể đồi mồi 
do một người dân ở huyện Hàm 

Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận tự nguyện bàn 
giao. Ngay sau đó, Chi cục đã thả cá thể quý 
hiếm này về biển. 

 

Cá thể đồi mồi quý hiếm được thả về biển.  

Anh Lê Tuấn Công, ở thị trấn Thuận Nam, 
huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận), 
người bàn giao cá thể đồi mồi này cho biết: 
Trước đó gần 2 tuần, trong lúc đi mua hải 
sản về bán, anh thấy có một con vật giống 
con rùa nên anh mua về nuôi. Vì thấy con 
vật có màu sắc đẹp, lạ mắt nên anh nuôi 
trong quán ăn. Đến khi một người bạn nói 
cho anh biết đây là loài đồi mồi thuộc loại 
quý hiếm, có trong Sách Đỏ, anh lập tức báo 

với chính quyền và bàn giao cho Chi cục 
thủy sản tỉnh để mang đồi mồi thả về biển. 

 

Thả cá thể đồi mồi về biển.  

Theo Chi cục thủy sản tỉnh Bình Thuận, cá 
thể đồi mồi nói trên có trọng lượng 4kg, có 
tên khoa học là Eretmochelys imbricata. Đây 
là một trong những loài rùa biển hoang dã, 
quý hiếm, có tên trong Sách Đỏ thế giới và 
Việt Nam, nguy cơ tuyệt chủng cao, cần 
được bảo vệ nghiêm ngặt. Lúc tiếp nhận và 
thả về biển, cá thể đồi mồi này có sức khỏe 
tốt. 

Hồng Hiếu //  
https://baotintuc.vn.- 2018 

 (ngày 7 tháng 10) 

---------------------------------------------------------- 

ĐƯỜNG BOT LÀM NỨT NHÀ: DÂN CHƯA CHỊU 
MỨC BỒI THƯỜNG 

gày 18-10, tin từ UBND tỉnh Bình 
Thuận cho biết liên quan đến việc 
thi công nâng cấp, mở rộng tuyến 

QL1A theo hình thức BOT gây nứt nhà dân 
hai bên đường, đến nay có hai hộ dân ở 
huyện Hàm Thuận Nam và tám hộ dân ở 
Bắc Bình chưa nhận tiền bồi thường. 

Cụ thể, tại Hàm Thuận Nam có hai trường 
hợp không nhận tiền do giá bồi thường 
chưa thỏa đáng. Do đoạn đường này đầu 
tư bằng ngân sách nên Sở GTVT vừa phối 

hợp với UBND huyện Hàm Thuận Nam, 
UBND xã Hàm Kiệm, Công ty Cổ phần 
Giám định Vina Pacific cùng làm việc với 
hai hộ này nhưng chưa đạt được kết quả. 

Riêng tại huyện Bắc Bình, UBND tỉnh Bình 
Thuận cho biết đã tiếp tục giao Sở GTVT 
phối hợp với UBND các huyện liên quan 
tiếp tục đề nghị Ban quản lý dự án Thăng 
Long và Công ty Cổ phần BOT QL1A - 
Bình Thuận sớm giải quyết dứt điểm tám 
trường hợp hộ dân không đồng ý nhận tiền 

S 
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bồi thường, tránh tình trạng người dân 
khiếu nại, khiếu kiện kéo dài. 

 

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, đến nay còn 
10 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường do 
làm đường BOT gây nứt nhà và có năm vị 
trí ngập nước trên QL1. 

Đối với việc người dân huyện Hàm Thuận 
Nam và Bắc Bình đề nghị làm tuyến 
mương thoát nước tuyến QL1, theo UBND 
tỉnh Bình Thuận, tỉnh đã khẩn trương yêu 
cầu hai đơn vị BOT liên quan thực hiện.  

Cụ thể, về việc làm cống thoát nước QL1 
đoạn nối từ Trạm thu phí Sông Phan đến 
Km20, hiện nay Chi nhánh BOT 319 Sông 
Phan đang hoàn thành thủ tục để triển khai 
thi công, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 
2018. 

Đối với các vị trí ngập nước trên QL1 đoạn 
qua Bắc Bình, Cục Quản lý đường bộ IV 
đã chỉ đạo Công ty Cổ phần BOT QL1 Bình 

Thuận khẩn trương xử lý ở sáu vị trí trên 
QL1. Đến nay công ty này đã xử lý được 
một vị trí; năm vị trí còn lại, Tổng cục 
Đường bộ Việt Nam đã có công văn chấp 
thuận bổ sung rãnh thoát nước, tuy nhiên 
đến nay công ty BOT chưa hoàn tất các 
thủ tục thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, 
dự toán để gửi hồ sơ cho Cục Quản lý 
đường bộ IV để thỏa thuận biện pháp tổ 
chức thi công. 

UBND tỉnh giao Sở GTVT tiếp tục có văn 
bản kiến nghị Cục Quản lý đường bộ IV 
kiểm tra việc xử lý, khắc phục ngập nước 
tại các điểm trên. 

 
Trạm thu phí BOT Sông Lũy và Sông Phan 
đặt trên địa bàn Bình Thuận sau khi sửa 
chữa, nâng cấp QL1. 

Phương Nam // 
 http://plo.vn.- 2018 (ngày 18 tháng 10) 

----------------------------------------------------------- 

LÀM TỐT  ÔNG TÁC PHÁT HUY VAI TRÒ NCT 

rong 8 tháng đầu năm. Hội NCT huyện 
Hàm Thuận Bắc có nhiều hoạt động 
chăm lo cả vật chất, tinh thần cho hội 

viên; đồng thời phát huy tốt vai trò của NCT, 
tham gia đóng góp tài năng, trí tuệ, kinh 
nghiệm vào các phong trào, cuộc vận động 
tại địa phương, tích cực lao động sản xuất, 
phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và 
xã hội. 

Ông Lê Thanh Tân, Trưởng BĐD Hội NCT 
huyện cho biết: các hoạt động của NCT triển 
khai hiệu quả trên cả 3 nhiệm vụ: Xây dựng 
Hội, chăm sóc hội viên và phát huy vài trò 
NCT. Hoạt động của Hội NCT ở các xã, thị 

trấn đang từng bước đổi mới về phương 
thức hoạt động, hướng về chi hội, tổ hội và 
hội viên, đổi mới cách nghĩ, cách làm, nâng 
cao tính chủ động, phối hợp với đoàn thể 
cùng cấp thực hiện các nhiệm vụ nồng cốt. 

Bên cạnh đó, Hội tranh thủ sự quan tâm của 
cấp ủy Đảng, chính quyền để tiếp tục có điều 
kiện chăm lo tốt hơn cho NCT. Các hoạt 
động chăm sóc phát triển phong phú với 
nhiều hình thức, không ngưng nâng cao về 
chất lượng và quy mô tổ chức; quan tâm 
NCT nghèo, người già sống cô đơn, hoàn 
cảnh khó khăn. Tham hỏi 824 NCT ốm đau, 
phúng viếng 34 hội viên qua đời. Tổ chức 
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mừng thọ cho 160 NCT. Phối hợp xây 2 nhà 
tình thương cho hội viên NCT nghèo, số tiền 
gần 50 triệu đồng. Hội NCT huyện và các xã, 
thị trấn phối hợp với Trung tâm Mắt, các cơ 
sở y tế khám, cấp thuốc miễn phí cho 214 
NCT. Vận động các tổ chức, cá nhân tài trọ 
khám mắt, cấp thuốc miễn phí cho 120 NCT; 
tư vấn sức khỏe cho 600 NCT. 

 

Ông Lê Văn Sơn là một trong những NCT 
sản xuất kinh doanh giỏi của huyện Hàm 
Thuận Bắc 

Toàn huyện thành lập 14 câu lạc bộ NCT các 
loại hình văn nghệ, thể dục dưỡng sinh, 
bóng bàn, cầu lông…, thu hút 196 hội viên 
tập luyện, vui chơi và tham dự các cuộc liên 

hoan, lễ tết. Tổ chức cho 264 hội viên tham 
quan, giao lưu học hỏi kinh nghiệm nhân dịp 
ngày Quốc tế NCT. 

Phong trào phát triển kinh tế, góp phần giảm 
nghèo của NCT ngày càng phát huy hiệu 
quả. Toàn huyện có 658 NCT làm kinh tế, 21 
hội viên làm chủ trang trại. nhiều hội viên có 
mức thu nhập khá trở lên, giải quyết việc làm 
cho một số lao động dôi dư tại địa phương. 
Điển hình ông Lê Văn Sơn, Đặng Minh Tiến 
(xã Hàm Chính, Hàm Trí) sản xuất kinh 
doanh giỏi cấp huyện, hằng tháng tạo việc 
làm cho 10 đến 15 lao độngnghèo thu nhập 
từ 4 đến 6 triệu đồng/tháng. 

Ông Lê Thanh Tân cho biết thêm, những kết 
quả hoạt động trong 8 tháng đầu năm của 
NCT huyện có phần đóng góp quan trọng 
của cán bộ, hội viên. Vai trò của cán bộ xã, 
thị trấn đã được phát huy qua việc bám sát 
cơ sở, hiểu rõ tâm tư tình cảm của NCT để 
kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền. 
Từ nay đến cuối năm, các cấp Hội tiếp tục 
phấn đấu nâng cao chất lượng hoạt động. 

 Đỗ Khắc Thể 
Người cao tuổi.- 2018.- Số 159  

(ngày 4 tháng 10).- Tr.5 

---------------------------------------------------------- 

NGHỆ SĨ NGUYỄN VĂN BỬU: MỘT NGƯỜI CON CỦA 
ĐẤT BÌNH THUẬN 

ột sáng đầu tháng 6/2018, chúng tôi 
tìm đến thăm nghệ sĩ nhiếp ảnh 
Nguyễn Văn Bửu tại quán cà phê 

Ảnh đối diện với Trung tâm Thương mại 
Thanh Hà, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, 
Ninh Thuận. Quán cà phê của gia đình ông 
trở thành nơi gặp gỡ trao đổi chuyện nghề 
của giới nghệ sĩ từ Bình Thuận ra, từ Khánh 
Hòa vào giao lưu chia sẻ kinh nghiệm sáng 
tác. Suốt một đời cầm máy ảnh của nghệ sĩ 
Nguyễn Văn Bửu là hành trình “rong chơi” 
với ánh sáng, với cái đẹp giữa thế giới nhân 
sinh 

Người con xứ biển La Gi 

Ít ai ngờ nghệ sĩ Nguyễn Văn Bửu - người 
giữ lửa phong trào sáng tác ảnh nghệ thuật 
tỉnh Ninh Thuận hiện nay là người con của 

xứ biển La Gi. Thời trai trẻ ông theo học 
nghề nhiếp ảnh tại Salon Hồng Anh trên 
đường Gia Long (nay là đường Nguyễn 
Huệ, Phan Thiêt). Trong suốt 60 năm cầm 
máy, tuy bước vào độ tuổi của những người 
“xưa nay hiếm” nhưng sức sáng tạo của ông 
vẫn tràn đầy theo dòng chảy nhịp sống đời 
thường. Có lúc ông cùng bạn nghề lặn lội ra 
các tỉnh phía Bắc “bấm máy” khoảnh khắc 
sương sớm huyền ảo núi đồi Sa Pa. Khi lên 
Đắk Lắk thu vào ống kính lễ hội cồng chiêng 
đồng vọng thao thức núi rừng đại ngàn Tây 
Nguyên. Có lúc ông xuôi về các tỉnh miền 
Tây Nam bộ với nhịp sống đời thường trên 
những chiếc xe lôi đạp, xe lôi đẩy tại thị xã 
Châu Đốc, tỉnh An Giang. Hoặc trở về quê 
hương Bình Thuận bấm máy ghi lại khoảnh 

M 
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khắc đẹp các làng biển La Gàn, Mũi Né, La 
Gi… 

 

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Bửu 

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Bửu thiên về 
nét đẹp phong cảnh và “đặc tả” chân dung 
con người các miền quê thuần phác, đôn 
hậu. Cái nhìn đen láy hồn nhiên của trẻ thơ; 
chiều về trên bản làng vùng cao; vết chân 
chim thời gian hằn sâu trên khuôn mặt già 
làng dân tộc Chăm; nắng sớm trên Đầm Nại; 
đồi cát thơ mộng Nam Cương in dấu chân 
trần thiếu nữ Chăm tươi thắm xiêm y; Tháp 
Poklong Garai chói ngời sắc đỏ trong mùa 
Lễ hội Ka Tê. Chúng tôi tìm đến ông không 
chỉ thưởng ngoạn các tác phẩm ảnh nghệ 
thuật đặc sắc mà vì lòng yêu quý và kính 
trọng ông, kính trọng một người thầy tận tâm 
truyền lửa cho các thế hệ học trò đam mê 
nghệ thuật nhiếp ảnh. Điều chúng tôi lấy làm 
thú vị là được ông thân tình cho xem những 
tác phẩm ảnh nghệ thuật, cho ngắm nghía 
những chiếc máy ảnh cổ hơn nửa thế kỷ 
cùng ông đồng hành trên những nẻo đường 
phiêu bạt của người nghệ sĩ giữa thế giới 
nhân sinh. Hành trình cuộc “rong chơi” của 
Nghệ sĩ Nguyễn Văn Bửu được ông thu vào 
“ống kính” với tất cả tâm hồn đam mê cái 
đẹp, sáng tạo nghệ thuật bằng chất liệu ánh 
sáng.  

Trên đất người 

Không chỉ ở Việt Nam, bước chân nghệ sĩ 
Nguyễn Văn Bửu đã hai lần lữ hành sang đất 

nước Capuchia và cũng đã từng đến với các 
danh lam thắng cảnh của nước bạn Lào, 
Myanmar. Có lẽ ông là nghệ sĩ nhiếp ảnh 
đầu tiên ở Ninh Thuận đã nhiều lần đến 
chiêm ngưỡng đền tháp ngàn năm tuổi kỳ vĩ 
trên đất nước Chùa Tháp và các hoạt động 
tín ngưỡng tâm linh, sinh hoạt đời thường 
của người dân Lào, Myanmar. Riêng hai 
cuộc “rong chơi” về đất nước Chùa Tháp, 
theo ông là những chuyến đi cho thỏa lòng 
ấp ủ ước mong một lần đặt chân đến xứ sở 
đền Angkor kỳ vĩ được UNESCO công nhận 
là một trong bảy kỳ quan thế giới. Sau những 
chuyến đi và bấm máy, ông lưu vào thẻ nhớ 
hàng ngàn bức ảnh độc đáo về tập quán 
sinh hoạt, phong cảnh thiên nhiên, đền tháp 
nước bạn Campuchia 

 

Nghề lưới rùng trên vùng biển La Gàn, Tuy 
Phong 

Giữa năm 2015, nghệ sĩ Nguyễn Văn Bửu 
làm cuộc “rong chơi” sang tận xứ sở Triệu 
Voi để chụp ảnh lễ hội té nước là phong tục 
độc đáo của người Lào được diễn ra vào dịp 
Tết năm mới, trung tuần tháng 4 dương lịch 
hàng năm. Ông cho biết quan niệm của 
người Lào là chỉ có nước mới đem lại sự 
sống và nước sẽ gột rửa hết mọi ưu phiền 
xấu xa để hồi sinh, đem đến sự sạch sẽ, 
thanh khiết. Vào ngày đầu tiên của Tết năm 
mới, người Lào thường quét dọn nhà cửa 
sạch sẽ, chuẩn bị nước thơm và hoa, sau 
đó, rước tượng Phật ra một gian riêng và mở 
cửa để mọi người có thể vào tắm Phật. Mọi 
người còn té nước vào các nhà sư, chùa và 
cây cối xung quanh chùa. Để tỏ lòng tôn 
kính, người trẻ tuổi té nước những người lớn 
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tuổi để chúc sống lâu và thịnh vượng; bạn 
bè té nước vào nhau. Không chỉ té nước vào 
người, người ta còn té nước vào nhà cửa, 
đồ thờ cúng, súc vật và công cụ sản xuất. 
Người Lào tin rằng nước sẽ giúp gột rửa 
điều xấu xa, bệnh tật và cầu chúc năm mới 
sống lâu, mạnh khỏe. Ông say mê ghi vào 
ống kính lễ hội té nước tại cố đô Luang 
Prabang thể hiện nét đặc trưng với các hoạt 
động: Thỉnh tượng Phật vàng, dâng lễ cúng 
Phật, mua sắm lễ vật, diễu hành đường phố, 
té nước… 

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Bửu vừa làm 
cuộc “rong chơi” sang tận xứ sở Chùa Vàng. 
Ông chia sẻ, Myanmar là quốc gia có diện 
tích tự nhiên lớn nhất vùng Đông Nam Á, 
khoảng 670 triệu km2 và dân số trên 50 triệu 
người. Myanmar tín ngưỡng Phật giáo với 
nhiều chùa tháp nguy nga, tráng lệ thu hút 
đông đảo du khách đến tham quan. Đặc biệt 
ngôi chùa Shwedagon Zeli - Daw toạ lạc uy 
nghi trên ngọn đồi Shinguttara thuộc 
Yangon. Ngôi chùa này còn được gọi là 
Chùa Vàng (Golden Pagoda), nơi có ngôi 
tháp trung tâm dát vàng, chung quanh là 
quần thể gồm hàng trăm ngôi chùa mái 
cong, lộng lẫy với những tượng Phật bằng 
vàng ròng, ngọc quý, đồng đen mạ vàng 
được điêu khắc và chạm trổ cực kỳ tinh xảo. 
Đây là một trong những ngôi chùa cổ nhất 
trên thế giới với khoảng 2.500 năm tuổi. Phụ 

nữ và trẻ em Myanmar thường trang điểm 
bằng một loại bột kem màu vàng nhạt được 
hòa từ cây thanakha mài với nước, bôi lên 
má và trán, có tác dụng chống nắng và 
dưỡng da, trông thật độc đáo và ngộ nghĩnh. 
Từ ngôi Chùa Vàng đến hình ảnh phụ nữ, 
trẻ em và các hoạt động tín ngưỡng 

tâm linh, nhịp sống đời thường của người 
dân Myanmar được nghệ sĩ Nguyễn Văn 
Bửu thu vào ống kính với góc nhìn sắc màu 
tươi mới, ánh sáng lung linh… 

Trong cuộc đời sáng tạo nghệ thuật ánh 
sáng của mình, nghệ sĩ Nguyễn Văn Bửu có 
nhiều tác phẩm nhiếp ảnh triển lãm trong 
nước và quốc tế. Trong đó có các tác phẩm 
tiêu biểu là Hoài niệm triển lãm tại Cộng hòa 
Áo năm 2000; Mẹ Raglai triển lãm tại Cộng 
hòa Séc năm 2000; Chị em triển lãm tại Hoa 
Kỳ năm 2010. “Nghệ thuật nhiếp ảnh và lòng 
đam mê cái đẹp đã thấm sâu vào máu thịt từ 
thời trai trẻ ở xứ biển La Gi tới giờ nên còn 
sức khỏe là tôi còn “rong chơi” bấm máy 
cùng bạn bè. Qua đó vừa tạo niềm vui trong 
cuộc sống vừa góp phần “giữ lửa” phong 
trào sáng tác nhiếp ảnh trên quê hương hai 
tỉnh Bình Thuận - Ninh Thuận thân yêu”, ông 
cười hồn hậu chia sẻ.  

Thái Sơn Ngọc  
Mỹ thuật nhiếp ảnh.- 2018.- Số 9  

(tháng 9).- Tr.26-29 

 

---------------------------------------------------------- 

NHIỀU GIẢI PHÁP CHỐNG XÓI LỞ BỜ BIỂN 

BND tỉnh Bình Thuận vừa có công 
văn số 4179 chỉ đạo các Sở ngành, 
UBND các huyện, thị xã, thành phố 

ven biển triển khai thực hiện các giải pháp 
chống xói lở bờ biển tại các khu du lịch trên 
địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị Sở 
NN&PTNT nghiên cứu, rà soát để có hướng 
dẫn xác định cao trình đỉnh kè cho các khu 
vực ven biển sao cho phù hợp với công năng 
sử dụng và không che khuất tầm nhìn ra 
biển, nhằm thống nhất quản lý về xây dựng 
các công trình kè chống xói lở bờ biển, đồng 
thời phục vụ quản lý quy hoạch xây dựng 

ven biển trên địa bàn toàn tỉnh; phối hợp với 
các Sở ngành liên quan triển khai lập Quy 
hoạch phát triển thủy lợi tỉnh Bình Thuận giai 
đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 
2040. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối 
hợp Hiệp hội Du lịch tỉnh có văn bản yêu cầu 
các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh chấp 
hành đúng quy định của pháp luật trong quá 
trình triển khai thi công công trình kè bảo vệ 
bờ biển, không được tự ý xây dựng khi chưa 
được cơ quan có thẩm quyền cho phép; 
thực hiện việc xây dựng kè theo Công văn 
hướng dẫn số 2031 ngày 25/6/2018 của Sở 

U 
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NN&PTNT, trong đó khuyến khích áp dụng 
hai mẫu thiết kế kè bờ điển hình ban hành 
kèm theo Hướng dẫn để đảm bảo tính đồng 
bộ. 

 

Tình trạng xói lở bờ biển tại Bình Thuận ngày 
càng diễn biến phức tạp 

Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp Sở 
NN&PTNT và các sở ngành liên quan làm 
việc với lãnh đạo Công ty TNHH Đông 
Dương - Bình Thuận để có giải pháp cụ thể 
nhằm xử lý việc xói lở bờ biển và đường giao 
thông phía Nam cầu cảng khu trung chuyển 
xăng dầu Hòa Phú. Sở Xây dựng chủ trì phối 
hợp với UBND các huyện: Tuy Phong, Bắc 
Bình, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, TX.La Gi 
và TP.Phan Thiết thường xuyên tổ chức 
kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các doanh 
nghiệp cố ý xây dựng kè trái phép, không 
đúng theo quy định hiện hành. 

UBND tỉnh Bình Thuận cũng giao cho Sở Tài 
nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở 

NN&PTNT, Sở Xây dựng rà soát, nghiên 
cứu về các thủ tục đất đai liên quan đến việc 
xây dựng các công trình kè biển liền kề với 
khu vực các dự án du lịch nhằm tạo điều 
kiện cho các doanh nghiệp rút ngắn thời gian 
thực hiện, hoàn chỉnh thủ tục xây dựng. 

Trước đó, Báo điện tử Tài nguyên và Môi 
trường đã có bài viết phản ánh về tình trạng 
xói lở bờ biển trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 
ngày càng diễn biến phức tạp. Cụ thể, từ 
đầu năm 2018 đến nay, tại huyện Tuy 
Phong, đã xảy ra tình trang sạt lở bờ biển rất 
nghiêm trọng tại thị trấn Liên Hương, với 
chiều dài hơn 1.000 m, biển xâm thực vào 
đất liền từ 30 - 80 m làm sập hoàn toàn 29 
căn nhà, đe dọa hàng trăm căn nhà khác của 
các hộ dân đang sinh sống. 

Còn tại TP.Phan Thiết, sạt lở xảy ra ở khu 
phố 2 và 3, phường Hàm Tiến; khu phố 5, 
phường Đức Long và xã Tiến Thành. Hiện 
nay, tại TP.Phan Thiết có 41 căn nhà bị đổ 
sập hoàn toàn và hơn 50 căn nhà khác có 
nguy cơ bị hư hỏng do triều cường, sóng 
biển tàn phá. Cũng tại TX.La Gi, trên tuyến 
bờ biển phường Phước Lộc, xã Tân Phước, 
bị sạt lở hơn 1.200m, biển xâm thực vào đầt 
liền từ 80 - 150m. Hiện tại, có 10 căn nhà bị 
sập hoàn toàn và 100 căn nhà có nguy cơ bị 
hư hỏng do triều cường gây ra… 

Linh Nga // 
https://baotainguyenmoitruong.vn.- 2018 

(ngày 5 tháng 10) 

---------------------------------------------------------- 

NỖI ĐAU GIA ĐÌNH CÓ 3 CON MẮC BỆNH LẠ 

nh Nguyễn Văn Thủy (36 tuổi) và vợ 
là chị Nguyễn Thị Hồng Sinh (35 tuổi, 
ngụ thôn Hiệp An, xã Tân Tiến, thị xã 

La Gi, tỉnh Bình Thuận) sinh được 3 con trai, 
nhưng không may, cháu nào cũng mắc 
những căn bệnh lạ từ khi còn rất nhỏ. 

Cháu Nguyễn Đức Việt (10 tuổi) thường 
xuyên bị sốt cao kèm theo co giật, từ khi mới 
3 tuổi. Chữa trị gần 7 năm nay mà bác sĩ vẫn 
không tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Hàng 
tháng, cháu đều phải nhập viện để điều trị. 
Cháu trai thứ hai là Nguyễn Thế Bảo (8 tuổi) 

có dấu hiệu bệnh xuất huyết tiểu cầu từ nhỏ, 
nên trên da thịt luôn xuất hiện nhiều vết thâm 
và bầm tím. Nỗi đau chưa dừng lại ở đó, khi 
năm 2013, cháu Nguyễn Bảo Hân chào đời 
cũng lại mắc bệnh lạ, mà bác sĩ gọi là bệnh 
lưỡi trăng. Cứ trăng lên là miệng và họng 
cháu lại bị lở. Mỗi lần như vậy, chị Sinh lại 
đưa cháu đi bác sĩ tư khám rồi lấy thuốc 
uống; hết trăng thì các vết loét ấy lại lặn.  

Từ khi sinh ra tới giờ, hàng ngày cháu chỉ 
uống sữa, chứ không ăn được cơm. Trường 
hợp nặng nhất là cháu Bảo. Mỗi tháng 2 lần, 

A 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 10 năm 2018                                        -79- 
 

Thư viện Bình Thuận – Số 286 Trần Hưng Đạo – TP Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận 

chị Sinh lại phải đưa cháu vào Bệnh viện Nhi 
đồng 1 (TPHCM) để khám chữa trị. Thế 
nhưng, càng ngày bệnh càng nặng thêm. 
Mới đây, bác sĩ cho biết, mức tiểu cầu của 
Bảo hiện rất thấp, giảm còn ở mức 3; sự 
sống của cháu kéo dài được bao lâu là nhờ 
cả vào thuốc.  

Thu nhập từ việc cắt lúa và bó lúa thuê của 
hai vợ chồng chỉ đủ đắp đổi qua ngày, trong 
khi 3 con trai lại đau yếu, nên cuộc sống gia 
đình cứ thiếu trước hụt sau. Hơn 1 năm nay, 
gia đình đã vay cả trăm triệu đồng để đưa 3 
cháu đi chữa trị, vậy mà bệnh tình vẫn không 
cải thiện. Với suy nghĩ “còn nước còn tát”, 
món đồ nào có thể bán được thì anh chị đều 
đã bán để có tiền chữa bệnh cho con. Đến 
nay, trong nhà cũng chẳng còn đồ đạc nào 
giá trị để có thể bán được. 

 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn 
đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-
434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 
3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc 
chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 
310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và 
Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM. 

Rạng Đông //  
http://www.sggp.org.vn.- 2018 

 (ngày 1 tháng 10) 
--------------------------------------------------------- 

SẮP XỬ PHẠT VI PHẠM GIAO THÔNG QUA CAMERA Ở 
NỘI Ô PHAN THIẾT 

ác tuyến đường nội ô TP Phan Thiết 
đã được lắp đặt hoàn chỉnh hệ thông 
camera giám sát giao thông. 

 

Các tuyến đường nội ô TP Phan Thiết (Bình 
Thuận) vừa được lắp đặt hệ thống camera. 

Trao đổi với PV Báo Giao thông chiều 24/10, 
ông Huỳnh Ngọc Thanh, Chánh văn phòng 
Ban ATGT tỉnh Bình Thuận cho biết, đến nay 
công tác lắp đặt camera giám sát giao 
thông tại 10 vị trí ở những tuyến đường trọng 
điểm trong nội ô TP Phan Thiết đã hoàn 
thành sau gần 3 tháng triển khai. 

Theo ông Thanh hệ thống camera này có thể 
đọc rõ hình ảnh biển số của tất cả các 

phương tiện dù ban ngày hay ban đêm, 
không bị ảnh hưởng bởi thời tiết… hệ thống 
xử lý cũng có thể nhận dạng chính xác. Hiện 
hệ thống camera đang tiến hành chạy thử 
nghiệm, dự kiến đầu tháng 11 camera giám 
sát giao thông sẽ chính thức đi vào hoạt 
động. Mỗi camera được tích hợp phần mềm 
giám sát lỗi chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, 
khi phát hiện có phương tiện vi phạm, mắt 
camera tự động quét hình ảnh, còn phần 
mềm xử lý sẽ cập nhật, lưu trữ và báo về 
trung tâm điều hành. 

Tất cả hình ảnh vi phạm ghi lại cùng với 
thông tin về chủ sở hữu phương tiện được 
truyền về Trung tâm điều hành được đặt tại 
trụ sở Phòng CSGT thông báo các xe vi 
phạm để các Tổ công tác được bố trí gần vị 
trí vi phạm “phạt nóng” hoặc từ dữ liệu hình 
ảnh lỗi vi phạm sẽ được gửi về địa chỉ đăng 
ký để “phạt nguội”. 

“Ngoài việc xử lý vi phạm giao thông, hệ 
thống camera còn phục vụ công tác phòng 
chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, 
phòng chống tự tập đua xe trên các tuyến 
đường ở TP. Phan Thiết. Việc lắp đặt 

C 

http://www.baogiaothong.vn/hang-loat-tuyen-duong-o-binh-thuan-duoc-lap-camera-giam-sat-giao-thong-d268933.html
http://www.baogiaothong.vn/hang-loat-tuyen-duong-o-binh-thuan-duoc-lap-camera-giam-sat-giao-thong-d268933.html


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 10 năm 2018                                        -80- 
 

Thư viện Bình Thuận – Số 286 Trần Hưng Đạo – TP Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận 

camera không phải để xử phạt thật nhiều, 
mà nhằm nâng cao ý thức người tham gia 
giao thông, từ đó chấp hành Luật giao 
thông”, ông Thanh cho hay. 

Được biết hệ thống camera có tổng mức đầu 
tư 19 tỷ đồng, gồm 10 vị trí được lắp đặt tại 
các giao lộ trên các tuyến đường nội ô Phan 
Thiết. Cụ thể: 6 vị trí camera được đặt tại 

ngã 4 Trần Hưng Đạo – Thủ Khoa Huân, 
Trần Hưng Đạo – Cao Thắng, Thủ Khoa 
Huân – Tôn Đức Thắng và 4 vị trí camera 
giám sát tốc độ, đặt trên đường Võ Văn Kiệt 
và đường Hùng Vương. 

Vĩnh Phú // 
 http://www.atgt.vn.- 2018 

 (ngày 24 tháng 10)

----------------------------------------------------------- 

TÌM CÁCH CỨU DU LỊCH MŨI NÉ  

ể từ sự kiện nhật thực toàn phần ngày 
24-10-1995, tiềm năng du lịch của 
vùng biển Mũi Né (Bình Thuận) tưởng 

đã được đánh thức. Thế nhưng, sau 23 
năm, du lịch nơi đây vẫn giẫm chân tại chỗ  

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận mới đây đã tổ 
chức một hội thảo nhằm tìm giải pháp quản 
lý các điểm đến du lịch Bình Thuận, trong đó 
tập trung hiến kế dọn rác Mũi Né. 

Biển một bên và rác một bên 

Bà Daria Mishukova - CEO dự án Business 
& Leisure - đã đến Mũi Né gần 10 năm trước 
và gắn bó với mảnh đất này đến nay. Mỗi khi 
quay trở lại Mũi Né, bà lại buồn lòng. Lần trở 
lại cách đây chưa đầy 1 tháng, bà ngỡ 
ngàng khi nhận ra khắp nơi đầy rác. Rác 
ngập ngụa từ bãi biển đến các con đường 
lớn khiến những người bạn của bà đến Mũi 
Né du lịch khi trở về thường phàn nàn. 

Chuyến du lịch của anh V.Q (ngụ quận 1, TP 
HCM) cùng gia đình tại Mũi Né mới đây trở 
thành một chuyến đi khó chịu. Ngay khi đến 
nghỉ dưỡng tại 1 resort ven biển, anh đã thấy 
choáng khi các món ăn trong buổi ăn sáng 
buffet đều được đậy kín để tránh sự tấn 
công của ruồi. Cả nhà anh cũng không thể 
thảnh thơi nằm trên bãi biển thư giãn hoặc 
vui chơi ngoài trời vì ruồi nhặng và muỗi liên 
tục tấn công. Cuối cùng chuyến du lịch trên 
biển phần lớn đều trải qua trong phòng 
khách sạn, cửa đóng kín mít. Nguyên nhân 
do resort này nằm cạnh một bãi cá, khi ngư 
dân đánh bắt hải sản, kéo lên bờ, xác cá nhỏ 
dạt trên biển bốc mùi hôi thối khiến ruồi 
nhặng kéo đến ken đặc. 

 

Các lều quán dọc bãi biển và hoạt động khai 
thác hải sản đang thải ra một lượng rác 
không nhỏ Ảnh: Việt Khánh 

Ông Đỗ Văn Thái, Phó Giám đốc Sở Tài 
nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Bình 
Thuận, cũng phải ví von "biển một bên và 
rác một bên" khi nói về vấn nạn rác tại các 
bờ biển của tỉnh Bình Thuận. Bình Thuận 
hiện có 400 cơ sở du lịch đã được cơ quan 
có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận hồ sơ 
môi trường. Hầu hết các cơ sở này đều nằm 
ở ven biển. Ông Thái thừa nhận tại các 
điểm, khu du lịch cộng đồng và các cơ sở 
kinh doanh dịch vụ du lịch nhỏ lẻ thường 
xuyên xảy ra cảnh rác thải, nước thải chưa 
được thu gom, xử lý triệt để. Các cơ sở du 
lịch nằm dọc đường Nguyễn Đình Chiểu, 
đường ĐT 719 và một số khu vực ven biển 
Hàm Tiến - Mũi Né chưa có hệ thống thoát 
nước nên xả nước thải trực tiếp ra biển. 

Xử nghiêm hoạt động xả thải 

Ông Võ Văn Thông, Phó Chủ tịch UBND TP 
Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), cho rằng bãi 
biển có đẹp tới đâu, nhà hàng ăn có ngon 
đến mức nào, khách sạn cao cấp bao nhiêu 
nhưng khách du lịch phải đi trên những bãi 

K 

http://www.baogiaothong.vn/V%C4%A9nh-Ph%C3%BA-tag/
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biển đầy rác thì điểm đến đó không thể là 
một điểm đến an toàn và hấp dẫn. 

Nạn rác thải và ô nhiễm môi trường ở Mũi 
Né hiện nay là do tình trạng rác đại dương 
tấp vào bờ hằng năm vào mùa gió nam; hệ 
thống nhà vệ sinh công cộng chưa có, chưa 
đủ chuẩn hoặc đã xuống cấp; các hoạt động 
chế biến hải sản trong khu dân cư của người 
dân gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường; hệ 
thống ống xả nước thải ra biển của các cơ 
sở kinh doanh du lịch không bảo đảm mỹ 
quan, gây tâm lý không thoải mái cho du 
khách. 

 

Rác ngập bãi biển Mũi Né (Bình Thuận) Ảnh: 
Đình Chiêu 

Ông Thông cho rằng cần kiên quyết xử lý 
các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh 

du lịch, chế biến hải sản vi phạm pháp luật 
về bảo vệ môi trường, đặc biệt là việc xả thải 
ra môi trường biển. Ngoài ra, phải tăng 
cường hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành 
các quy định của nhà nước về bảo vệ môi 
trường trong hoạt động kinh doanh du lịch 
và chế biến hải sản ở các khu vực gần 
những khu du lịch. 

Theo ông Ngô Minh Chính, Giám đốc Sở 
Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình 
Thuận, để giải quyết nạn rác thải, không chỉ 
riêng ngành du lịch mà cần có sự vào cuộc 
của cả xã hội. Đặc biệt là tập trung đẩy mạnh 
tuyên truyền, nâng cao ý thức trong cộng 
đồng nhằm huy động sự tham gia tích cực 
của người dân vào bảo vệ môi trường biển.  

Khuyến khích áp dụng công nghệ xử lý ô 
nhiễm 

Ông Đỗ Văn Thái nhận định cần khuyến 
khích các cơ sở kinh doanh du lịch tiếp nhận  

và áp dụng các công nghệ xử lý ô nhiễm, tái 
sử dụng và tái chế chất thải. Bên cạnh đó, 
phải đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa hoạt 
động bảo vệ môi trường, khuyến khích, phát 
triển các phong trào quần chúng tham gia 
bảo vệ môi trường du lịch, tăng cường sự 
tham gia của cộng đồng dân cư vào quá 
trình xem xét thẩm định môi trường dự án 
đầu tư liên quan đến hoạt động du lịch và 
giám sát các nguồn gây ô nhiễm môi trường 
du lịch. 

Thương Hoài //  
https://nld.com.vn.- 2018  

(ngày 28 tháng 10) 

---------------------------------------------------------- 

BÌNH THUẬN ĐẨY MẠNH KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG 
TÁC HẠI THUỐC LÁ 

hời gian qua, các cơ quan chức 
năng, ban ngành, đoàn thể từ tỉnh 
đến xã đã tích cực trong công tác 

tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho người 
dân về tác hại của thuốc lá đối với gia đình, 
cộng đồng. 

Ngay sau khi Luật phòng chống tác hại của 
thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp 
thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012, có hiệu 
lực thi hành từ ngày 01/5/2013, Luật này 
quy định về các biện pháp giảm nhu cầu 
sử dụng thuốc lá, biện pháp kiểm soát 
nguồn cung cấp thuốc lá và điều kiện bảo 
đảm để phòng, chống tác hại của thuốc lá. 
Tỉnh Bình Thuận đã ra chỉ thị về công tác 

T 
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phòng chống tác hại thuốc lá trên địa bàn 
tỉnh.  

Trong đó Sở Công thương phải có trách 
nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các 
điểm bán của đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ 
thuốc lá phải treo biển thông báo không 
bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi; 
đại lý bán lẻ, điểm bán lẻ thuốc lá không 
được trưng bày quá một bao, một tút hoặc 
một hộp của một nhãn hiệu thuốc lá. 

 

Thời gian vừa qua, Chi cục Quản lý thị 
trường tỉnh Bình Thuận liên tục bắt được 
các vụ vận chuyển thuốc lá lậu. Mới đây 
nhất vào cuối tháng 9, đơn vị này vừa 
chuyển hồ sơ vi phạm hành chính có dấu 
hiệu tội phạm cùng tang vật cho cơ quan 
Cảnh sát điều tra – Công an TP. Phan 
Thiết tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định 
của pháp luật đối với bà Nguyễn Thị Kim 
Yến ngụ phường Phú Trinh, TP. Phan 
Thiết, về hành vi kinh doanh thuốc lá nhập 
lậu. 

Trước đó, Đoàn kiểm tra thuộc Đội Quản 
lý thị trường số 7 đã tiến hành kiểm tra hộ 
kinh doanh tạp hóa trên đường Trần Hưng 
Đạo, TP. Phan Thiết do bà Yến làm chủ 
hộ, phát hiện đang kinh doanh lô hàng 150 
bao thuốc lá điếu hiệu Esse do nước ngoài 
sản xuất, không dán tem thuốc lá nhập 
khẩu bao gói, không có hóa đơn, chứng từ 
chứng minh nguồn gốc hợp pháp, là hàng 
cấm kinh doanh. Đoàn kiểm tra đã lập biên 
bản vi phạm và ban hành quyết định xử 
phạt vi phạm hành chính đối với bà Yến số 
tiền 15 triệu đồng và tịch thu toàn bộ lô 
thuốc lá điếu nhập lậu. Được biết, hồi 

tháng 3/2018, bà Yến cũng bị phát hiện 
buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu nay tiếp 
tục tái phạm. 

Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 9 đã 
tiến hành kiểm tra tại một hộ kinh doanh 
tạp hóa ở thôn 2, xã Hàm Cần, huyện Hàm 
Thuận Nam và phát hiện 111 bao các loại 
nhãn hiệu Scott, Jet; Hero.Khi thấy Đoàn 
kiểm tra đối tượng kinh doanh tại cửa hàng 
lập tức cất dấu tang vật nhưng bị ngăn lại. 
Đội Quản lý thị trường số 9 đã ra quyết 
định xử phạt 10 triệu đồng và tịch thu toàn 
bộ lô thuốc lá điếu nhập lậu nêu trên. 

Cùng với siết chặt quản lý kinh doanh, 
ngành y tế Bình Thuận còn tổ chức, cung 
cấp thông tin khoa học về tác hại của thuốc 
lá; chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có 
liên quan tổ chức thông tin, giáo dục, 
truyền thông về phòng, chống tác hại của 
thuốc lá tại nhiều địa điểm công cộng với 
nhiều hoạt động thiết thực, phong phú. 

Thực hiện hướng dẫn quy trình cai nghiện 
thuốc lá do Bộ Y tế ban hành; chỉ đạo việc 
cai nghiện thuốc lá và nghiên cứu, tư vấn 
về cai nghiện thuốc lá; tổ chức tập huấn 
cho các nhân viên y tế, nhân viên tư vấn 
cai nghiện thuốc lá về hoạt động tư vấn, 
phương pháp cai nghiện thuốc lá. Thanh 
tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 
xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong 
phòng, chống tác hại của thuốc lá theo 
thẩm quyền. 

Chỉ đạo các cơ sở y tế trong toàn tỉnh 
nghiêm túc thực hiện quy định về cấm hút 
thuốc lá tại địa điểm thuộc quyền quản lý 
và treo biển cấm hút thuốc là (có chữ hoặc 
biểu tượng cấm hút thuốc lá) tại địa điểm 
cấm hút thuốc lá. 

Theo bác sĩ Đinh Thế Hùng (giám đốc 
Trung tâm Truyền thông - Giáo dục Sức 
khỏe tỉnh Bình Thuận). Bình Thuận cũng 
như nhiều tỉnh khác vẫn chú ý là tuyên 
truyền, vận động, chưa xử phạt hành chính 
bất cứ trường hợp vi phạm hành vi hút 
thuốc lá nơi công cộng, mặc dù có “bảo 
bối” là Nghị định 176 của Chính phủ về quy 
định xử phạt. 
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Tại Bình Thuận, chỉ có bệnh viện, trung 
tâm y tế thực hiện nghiêm “cấm hút thuốc 
lá” trong khuôn viên, khoa phòng; với các 
cơ sở công cộng khác thực hiện còn hạn 
chế. Bên cạnh đó, tình trạng bán thuốc lá 
cho trẻ em vẫn còn tồn tại. Rõ ràng, luật 
phạt thì có, nhưng chưa có cơ chế giám 
sát và xử phạt. Trong giai đoạn hiện nay, 

chủ yếu truyền tải kiến thức tác hại thuốc 
lá và chuyển biến hành vi thái độ của 
người dân trong cộng đồng. Khoảng 2 - 3 
năm tới, sẽ thực hiện xử phạt với hành vi 
vi phạm hút thuốc lá tại các cơ sở công 
cộng. 

K.Chi // http://infonet.vn.- 2018 
 (ngày 8 tháng 10)

---------------------------------------------------------- 

BÌNH THUẬN SIẾT VIỆC DÙNG XE HẾT HẠN ĐĂNG 
KIỂM TRONG DU LỊCH 

ất nhiều xe jeep, U-oat mui trần có 
xuất xứ từ Trung Quốc đều hết hạn 
kiểm định nhưng vẫn chở du khách 

nước ngoài tham quan. 

Ngày 11-10, ông Lương Văn Hải, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã có văn bản 
gửi Sở GTVT, Sở VH-TT&DL và Công an 
tỉnh Bình Thuận liên quan đến việc tăng 
cường quản lý xe chở khách du lịch trên 
địa bàn Hàm Tiến, Mũi Né (TP Phan Thiết) 
và Hòa Thắng (huyện Bắc Bình). 

 
Tỉnh Bình Thuận giao các cơ quan liên 
quan tăng cường kiểm soát xe chở khách 
du lịch. 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh 
Bình Thuận chỉ đạo lực lượng CSGT Công 
an TP Phan Thiết và huyện Bắc Bình tổ 
chức chốt chặn, xử lý nghiêm các hành vi 
vi phạm gây mất an toàn giao thông như 
chạy quá tốc độ, sử dụng phương tiện hết 
hạn kiểm định, không có bảo hiểm trách 
nhiệm dân sự của chủ phương tiện; các 
hành vi điều khiển xe chở hành khách 

nhưng không có phù hiệu, biển hiệu theo 
quy định. 

.Yêu cầu Sở GTVT tổ chức gặp gỡ các chủ 
phương tiện đang chở khách để chấn 
chỉnh việc kinh doanh vận tải đúng quy 
định. Lưu ý việc mời gọi các doanh nghiệp 
vận tải, hãng taxi có đủ điều kiện đầu tư thí 
điểm mô hình taxi-jeep đáp ứng nhu cầu 
tham quan bằng xe mui trần của du khách. 

Sở VH-TT&DL phối hợp với Hiệp hội Du 
lịch mời các chủ resort, khu du lịch, khách 
sạn ký cam kết không mời chào, giới thiệu 
các xe không đủ điều kiện chở khách. 

 

Xe không biển số vẫn vô tư chở du khách 

Trước đó theo thống kê của UBND TP 
Phan Thiết, trên địa bàn phường Hàm Tiến 
và Mũi Né có 16 xe Hoa Lâm (xe ba bánh), 
38 xe du lịch và 95 xe máy cho du khách 
thuê. Đoàn kiểm tra liên ngành của Sở 

R 

http://plo.vn/tags/IE3FqWkgTsOp/mui-ne.html
http://image.plo.vn/w800/Uploaded/2018/yqdxwpwjv/2018_10_11/xe4_rulo.jpg
http://image.plo.vn/w800/Uploaded/2018/yqdxwpwjv/2018_10_11/xe-ma.png
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GTVT phát hiện nhiều xe không có tên 
trong danh sách UBND TP Phan Thiết 
cung cấp, số lượng xe thực tế lớn hơn rất 
nhiều số xe báo cáo.  

Qua kiểm tra các xe chở khách du lịch, chủ 
yếu là loại xe jeep, U-oat có xuất xứ Trung 
Quốc, đoàn đã kiểm tra 115 phương tiện 
đã phát hiện rất nhiều xe “ma”. Cụ thể có 
tới 54/115 xe đã hết hạn kiểm định (chiếm 
47%), 4/115 xe không có thông tin về 

phương tiện trên trang web Cục Đăng 
kiểm Việt Nam (chiếm 12,2%). 

Theo Ban An toàn giao thông Bình Thuận, 
việc sử dụng các loại xe mui trần đã hết 
hạn kiểm định rất nguy hiểm trong tình 
hình rất đông du khách nước ngoài thường 
có nhu cầu chọn loại xe này để tham quan. 

Phương Nam //  

http://plo.vn.- 2018 (ngày 11 tháng 10) 

---------------------------------------------------------- 

BÌNH THUẬN YÊU CẦU KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ, CÁ 
NHÂN TRONG VỤ PHÁ RỪNG TÀ CÚ 

ỉnh Bình Thuận yêu cầu kiểm điểm 
trách nhiệm của các đơn vị đã để xảy 
ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất 

tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú. 

Liên quan đến các vụ phá rừng tại Khu bảo 
tồn thiên nhiên Tà Cú mà VOV liên tục phản 
ánh trong thời gian qua, Sở NN&PTNT Bình 
Thuận vừa báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 
Bình Thuận kết quả kiểm tra, xác minh hiện 
trường. Báo cáo cũng nêu rõ việc kiểm điểm 
trách nhiệm của các tập thể và cá nhân liên 
quan đã để xảy ra tình trạng này. 

Sở NN&PTNT Bình Thuận đã chỉ đạo Chi 
cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp cùng các đơn vị 
chức năng đến kiểm tra các khu vực rừng bị 
đầu độc và cưa phá tại tiểu khu 302a và 299 
Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú, thuộc địa 
bàn xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam. 

 

Các đối tượng dùng cưa máy để phá rừng 
Tà Cú tại nhiều vị trí thuộc địa bàn xã Tân 
Thuận, huyện Hàm Thuận Nam 

Sở NN&PTNT Bình Thuận khẳng định thông 
tin phản ánh của Đài Tiếng nói Việt Nam 
hoàn toàn có cơ sở.  

 

Kiểm lâm địa bàn và Trưởng trạm bảo vệ 
rừng Tân Thuận đang đo gốc gây trâm bị 
cưa hạ ở tiểu khu 299 

Cơ quan chức năng của tỉnh Bình Thuận xác 
định có nhiều vị trí tại Khu bảo tồn thiên 
nhiên Tà Cú xảy ra nạn phá rừng. 

Toàn bộ diện tích hơn 1,256 ha rừng bị phá 
ở tiểu khu 302a và tiểu khu 299 đều nằm tiếp 
giáp với diện tích đất lâm nghiệp đã bị các 
hộ dân lấn chiếm để sản xuất nông nghiệp 
trước đây thuộc địa giới hành chính xã Tân 
Thuận, huyện Hàm Thuận Nam. 

Từng vụ việc đã được Ban quản lý Khu bảo 
tồn Tà Cú phát hiện, lập hồ sơ khác nhau 
trong khoảng thời gian từ ngày 10/7 đến 
12/9 và ngày 23/9/2018; nhưng về tính chất, 
thủ đoạn, mục đích, phương tiện thực hiện 
hành vi phá rừng là như nhau. 

T 
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Đó là lợi dụng thời điểm không có lực lượng 
bảo vệ rừng, các đối tượng đem cưa máy 
vào hạ cây từ bìa rừng vào, rồi nhanh chóng 
rút khỏi hiện trường khi phát hiện có lực 
lượng tuần tra, kiểm tra. Mục đích chặt hạ là 
để lấy đất sản xuất, không có dấu hiệu lấy 
lâm sản. 

 

Rừng Tà Cú liên tiếp bị triệt hạ trong thời 
gian qua nhưng không được ngăn chặn kịp 
thời 

Tổng diện tích rừng bị chặt phá và tác động 
cho cây rừng chết là 1,256 ha đã vượt khung 
xử lý hành chính. 

 

Khu rừng bị đầu độc chết khô ở khu Láng 
Mã, tiểu khu 302 Khu bảo tồn thiên nhiên Tà 
Cú, tỉnh Bình Thuận 

Xét thấy thủ đoạn, hành vi này cần phải 
được chặn đứng và nghiêm trị nhằm bảo vệ 
có hiệu quả diện tích rừng quý giá của khu 
bảo tồn này, theo Sở NN&PTNT Bình 
Thuận, cần phải củng cố hồ sơ, đề nghị khởi 
tố vụ án hình sự, điều tra làm rõ đối tượng vi 
phạm, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Trong khi chờ kết quả điều tra của công an, 
trước mắt Sở NN&PTNT Bình Thuận yêu 
cầu các đơn vị liên quan kiểm điểm trách 
nhiệm các tập thể, cá nhân để xảy ra các vụ 
phá rừng tại tiểu khu 299 và tiểu khu 302a. 

Sở cũng đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận xem 
xét, chỉ đạo UBND huyện Hàm Thuận Nam 
kiểm điểm trách nhiệm của chính quyền xã 
Tân Thuận và trách nhiệm của người đứng 
đầu UBND xã vì đã để xảy ra tình trạng phá 
rừng, lấn chiếm đất nông nghiệp kéo dài trên 
địa bàn hành chính xã quản lý nhưng không 
có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý 
kịp thời. 

Cụ thể các khu vực rừng bị phá: 

Khu vực Núi Đất: diện tích cây rừng bị chặt 
hạ còn nằm tại cội là 0,42ha (trữ lượng gỗ 
thiệt hại 0,404m3) thuộc lô 5, khoảnh 4, tiểu 
khu 302a. 

Tại khu vực Láng Mã: diện tích bị đầu độc 
làm cây chết là 0,397ha, thuộc lô 7, khoảnh 
5, tiểu khu 302a. 

Tại khu vực Giồng Láng Mã: diện tích cây 
rừng bị chặt hạ còn nằm tại cội là 0,13ha (trữ 
lượng gỗ thiệt hại 0,441m3) thuộc lô 10, 12, 
khoảnh 5, tiểu khu 302a. 

Tại khu vực Láng Cóc: có 2 cụm diện tích 
cây rừng bị chặt hạ còn nằm tại cội là 0,27ha 
(trữ lượng gỗ thiệt hại 1,89m3) thuộc lô 7, 
khoảnh 5, tiểu khu 302a. 

Tại khu vực láng Cỏ Nổ: diện tích rừng bị 
chặt phá là 0,039ha thuộc lô 18, khoảnh 7, 
tiểu khu 299. 

Việt Quốc //  

https://vov.vn.- 2018 (ngày 24 tháng 10) 
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CÔNG AN TP PHAN THIẾT TÌM CHỦ NHÂN 57 
XE MÁY BỊ TRỘM 

 xe máy có biển số nhiều nơi như 
Bình Thuận, TP.HCM, Bình Định, 
Huế, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng 

Tàu… đã được Công an TP Phan Thiết thu 
giữ sau khi lập chuyên án triệt phá băng trộm 
liên tỉnh. 

Ngày 23-10, Công an TP Phan Thiết (Bình 
Thuận) cho biết cơ quan này đã thống kê 
danh sách 57 xe máy các loại bị trộm cắp và 
thông báo rộng rãi để những người bị mất xe 
đến nhận lại. 

Mọi thủ tục liên hệ Công an TP Phan Thiết, 
số 28, Nguyễn Hội, phường Phú Trinh, Phan 
Thiết. 

Theo Công an TP Phan Thiết, vào hôm 25-
8 Công an TP Phan Thiết phối hợp Công an 
phường Bình Hưng kiểm tra hành chính nhà 
Lê Văn Thành (khu phố 2, phường Bình 
Hưng) phát hiện tại đây một số người nghi 
vấn cùng 13 xe máy không có giấy đăng ký 
xe, bốn quyển sổ ghi thông tin cầm cố xe của 
một số người và nhiều loại dao, kiếm tự tạo 
cất giấu trong nhà. 

 
Cơ quan điều tra lấy lời khai Trần Ngọc 
Thảo, thành viên trong nhóm trộm xe 
Qua điều tra, ngoài số xe máy trên, nhóm 
này còn đang cất giữ 43 xe máy khác cũng 
không có giấy tờ tại một kho bãi gần BV đa 
khoa tỉnh Bình Thuận. Những xe này từ 
nhiều người không rõ lai lịch đem đến cầm 
cố, chấp nhận lãi suất cao. 
Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT tiếp tục bắt 
giữ Nguyễn Anh Quyền, phường Phú Trinh; 
Trịnh Minh Hiếu, phường Hưng Long và 
Trần Ngọc Thảo, phường Đức Long. 
Họ khai đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe 
máy trên địa bàn TP Phan Thiết và một số 
vùng lân cận 

 
Danh sách xe máy thu giữ 

.  

Phương Nam //  

http://plo.vn.- 2018 (ngày 23 tháng 10) 
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ĐỀ NGHỊ KHỞI TỐ VỤ ÁN PHÁ RỪNG TRONG KHU 
BẢO TỒN THIÊN NHIÊN TÀ CÚ 

hỉ hơn 1 tháng, nhiều vạt rừng trong 
Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú 
(huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận) bị các đối tượng triệt hạ. Ngành 
chức năng địa phương đã đề nghị khởi tố 
vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.  

Trưa 17-10, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình 
Thuận đã phối hợp với Ban quản lý Khu 
BTTN Tà Cú, Hạt Kiểm lâm huyện Hàm 
Thuận Nam và các đơn vị liên quan tổ 
chức kiểm tra việc phá rừng xảy ra tại khu 
bảo tồn theo phản ánh của người dân. 

 

Hàng loạt cây rừng bị đục gốc, bỏ hóa chất 
khiến cây chết rồi đốn hạ. 

Tại buổi kiểm tra, ông Võ Hữu Phương, 
Phó Giám đốc phụ trách Ban quản lý Khu 
BTTN Tà Cú cho biết, khu vực xảy ra tình 
trạng phá rừng nói trên thuộc tiểu khu 
302A và tiểu khu 299. Các đối tượng phá 
rừng chủ yếu để chiếm đất trồng thanh 
long. 

 

Cây rừng bị các đối tượng triệt hạ bằng 
cưa máy. 

Qua kiểm tra ban đầu, Hạt Kiểm lâm huyện 
Hàm Thuận Nam xác định, tổng diện tích 
rừng trong khu bảo tồn bị triệt hạ là trên 1,2 
ha. Hiện ngành chức năng địa phương đã 
lập hồ sơ chuyển các cơ quan chức năng 
điều tra, xác minh những đối tượng sử 
dụng công cụ, chất hóa học để làm cho cây 
chết. 

 

Nhiều cây rừng thân lớn bị triệt hạ không 
thương tiếc. 

Xác định đây là vụ phá rừng quy mô, có tổ 
chức, ông Huỳnh Hiếu, Phó Chi cục 
trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Thuận 
cho biết: “Sau khi nhận được báo cáo của 
các đơn vị liên quan, Chi cục Kiểm Lâm 
tỉnh đã có văn bản chỉ đạo Hạt Kiểm lâm 
huyện Hàm Thuận Nam phối hợp với Công 
an huyện điều tra, củng cố hồ sơ để khởi 
tố vụ án theo quy định của pháp luật”. 

Trước đó, theo phản ánh của người 
dân, tại khu vực rừng Cỏ Nổ, vạt rừng gần 
khu Láng Mả và xóm Rẫy thuộc Khu BTTN 
Tà Cú xuất hiện tình trạng hàng chục cây 
gỗ từ nhỏ đến lớn, có cây đường kính từ 
10-60 cm đã bị các đối tượng dùng cưa 
máy, hóa chất để triệt hạ nhằm chiếm đất 
để trồng cây thanh long. 

Nhiều hộ dân khác tỏ ra băn khoăn, khó 
hiểu khi khu vực rừng bị tàn phá chỉ cách 

C 
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Trạm bảo vệ rừng Tân Thuận chỉ từ 2-3 km 
theo đường chim bay nhưng lại không 
được phát hiện, ngăn chặn kịp thời. 

 

Cả vạt rừng đã bị triệt hạ. 

Vào tháng 11-2017, tại tiểu khu 302A thuộc 
Khu BTTN Tà Cú cũng đã xảy ra tình trạng 
người dân phá rừng để chiếm đất trồng 
thanh long. Tuy nhiên, đến nay ngành chức 
năng vẫn chưa tìm ra thủ phạm thì lại xảy ra 
vụ phá rừng mới. 

 

TIẾN THẮNG //  
http://www.sggp.org.vn.- 2018  

(ngày 17 tháng 10)

----------------------------------------------------------- 

KIỂM ĐIỂM TRÁCH NHIỆM, KHỞI TỐ VỤ PHÁ 
RỪNG TÀ KÓU 

gày 26-10, ông Nguyễn Ngọc Hai, 
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã 
ký công văn gửi Sở NN&PTNT, 

UBND huyện Hàm Thuận Nam liên quan 
đến việc để mất rừng tại Khu Bảo tồn thiên 
nhiên Tà Kóu.Theo đó, giao Sở NN&PTNT, 
chỉ đạo Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên 
Tà Kóu tăng cường lực lượng ứng trực, tổ 
chức tuần tra, kiểm tra nhằm phát hiện và xử 
lý kịp thời các hành vi phá rừng, lấn chiếm 
và mua bán, sang nhượng đất lâm nghiệp 
trái phép tại lâm phận khu bảo tồn. Có biện 
pháp tổ chức bảo vệ để rừng tái sinh; trước 
mắt giữ nguyên hiện trường, không để đối 
tượng đốt dọn hoặc tiếp tục phá rừng nới 
ranh.  

Phối hợp với Kiểm lâm địa bàn, chính quyền 
địa phương tổ chức tuyên truyền đến các hộ 
dân sinh sống và canh tác nông nghiệp khu 
vực giáp ranh khu bảo tồn để các hộ dân 
nhận thức về các hành vi nói trên là vi phạm 
pháp luật sẽ bị nghiêm trị theo quy định pháp 
luật hiện hành. 

Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm bố trí lực lượng 
Kiểm lâm cơ động phối hợp với Kiểm lâm địa 
bàn hỗ trợ cho Ban Quản lý Khu bảo tồn 
thiên nhiên Tà Kóu và UBND xã Tân Thuận 
tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra nhằm 
phát hiện ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành 

vi vi phạm; làm rõ đối tượng cầm đầu, xúi 
giục để xử lý nghiêm theo đúng quy định 
pháp luật, không để tình trạng phá rừng, lấn 
chiếm đất lâm nghiệp tiếp tục tái diễn. 

 

Hiện trường vụ phá rừng sến tại Khu Bảo tồn 
Tà Kóu mà trước đây Pháp Luật TP.HCM đã 
phản ảnh 

Đồng thời, tập trung phối hợp với lực lượng 
Công an tổ chức xác minh, củng cố hồ sơ để 
khởi tố vụ án phá rừng.  Khẩn trương tổ 
chức kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, 
cá nhân có liên quan của Ban Quản lý Khu 
bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu, lực lượng Kiểm 
lâm.  

Giao UBND huyện Hàm Thuận Nam, chỉ đạo 
tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của UBND 
xã Tân Thuận và trách nhiệm của người 
đứng đầu chính quyền đã để xảy ra tình 

N 
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trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái 
phép kéo dài tại khu vực thuộc địa bàn hành 
chính xã quản lý mà không có biện pháp 
phòng ngừa, ngăn chặn và đề xuất xử lý kịp 
thời. Phối hợp với Sở NN&PTNT, Ban Quản 
lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu kiểm tra, 
xử lý nghiêm việc lấn chiếm, cơi nới trái 
phép diện tích đất lâm nghiệp tại khu vực 
khu bảo tồn. 

Chỉ đạo công an huyện phối hợp Hạt Kiểm 
lâm trong việc mời các cá nhân có liên quan 
để xác minh, củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án 
hình sự, điều tra làm rõ đối tượng vi phạm. 

Chỉ đạo UBND các xã liên quan phối hợp Hạt 
Kiểm lâm và Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên 
nhiên Tà Kóu tổ chức cho các hộ dân đang 
canh tác ven rừng làm cam kết bảo vệ rừng, 
không được phá rừng, khai thác rừng, ken 
cây rừng và lấn, chiếm đất lâm nghiệp trái 
pháp luật.  

Chủ động có biện pháp tuyên truyền, giáo 
dục phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng, 
phòng cháy chữa cháy rừng trong nhân dân; 
phát động tinh thần và ý thức tự giác cao 
trong nhân dân trong việc tham gia tố giác 
tội phạm, cung cấp thông tin cho chính 
quyền và các cơ quan chức năng về các đối 
tượng tham gia vào các vụ việc phá rừng, 
khai thác rừng, ken cây rừng trái phép để 
đấu tranh, xử lý. 

Kết quả thực hiện các nội dung trên, Sở 
NN&PTNT tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh 
trước ngày 15-11. 

 

 

Theo báo cáo ban đầu của Sở NN&PTNT, 
toàn bộ diện tích hơn 1,256 ha rừng bị phá 
ở tiểu khu 302A và tiểu khu 299 đều nằm 
tiếp giáp với diện tích đất lâm nghiệp đã bị 
các hộ dân lấn chiếm để sản xuất nông 
nghiệp trước đây thuộc địa giới hành chính 
xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam. 

Từ khoảng tháng 7 đến tháng 9-2018, các 
đối tượng đem cưa máy vào hạ cây từ bìa 
rừng vào với mục đích triệt hạ rừng để lấy 
đất sản xuất. Điều đáng chú ý là trong năm 
khu vực rừng bị triệt hạ có đến bốn địa điểm 
nằm trong tiểu khu 302A còn lại một địa 
điểm nằm tại tiểu khu 299. 

Trước đó từ tháng 11-2017 cũng tại tiểu khu 
302A đã xảy ra hàng loạt vụ phá rừng sến 
để chiếm đất. Tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu 
UBND huyện Hàm Thuận Nam chỉ đạo 
Công an huyện điều tra, xử lý nghiêm những 
người đã tung tin đồn thất thiệt về việc Nhà 
nước sẽ chuyển Tiểu khu 302A ra ngoài quy 
hoạch ba loại rừng. Từ tin đồn thổi thất thiệt 
này hàng loạt cây rừng đã bị phá. Cùng đó 
hỗ trợ Hạt Kiểm lâm, UBND xã trong việc 
xác minh làm rõ các đối tượng có hành vi 
chặt phá cây rừng, lấn, chiếm đất rừng tại 
lâm phận Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên 
nhiên Tà Kóu để xử lý những lâm tặc có 
hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng. 

Trong khi vụ này chưa có kết quả thì tiếp tục 
xảy ra ngay tại địa phận tiểu khu 302A khiến 
dư luận đặt vấn đề nghi vấn về việc buông 
lỏng, thiếu trách nhiệm hoặc bảo kê cho vụ 
phá rừng mới xảy ra này. 

Phương Nam //  

http://plo.vn.- 2018 (ngày 26 tháng 10)

---------------------------------------------------------- 

NÔNG DÂN THẮNG HẢI GIỮ GÌN AN NINH TRẬT TỰ 
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

ã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh 
Bình Thuận khá nổi tiếng với nghề 
trồng cây ăn quả. Tuy nhiên, do xã có 

vị trí địa lý khá đặc biệt, nằm xa trung tâm 
huyện, lại giáp ranh với huyện Xuyên Mộc, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nên tình trạng trộm 

cắp tài sản, nông cụ, nông sản của người 
nông dân sống vùng giáp ranh thường 
xuyên xảy ra. Tại địa phương còn có hiện 
tượng thanh, thiếu niên sử dụng ma túy. 
Nghiêm trọng hơn, một số hộ dân từ nơi 
khác đến trồng cây cần sa ở những nơi hẻo 

X 
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lánh gây khó khăn trong quản lý tình hình an 
ninh trật tự (ANTT). Nắm bắt tình hình trên, 
Hội Nông dân (ND) xã Thắng Hải đã tham 
mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương 
xây dựng mô hình “Tổ nông dân đoàn kết 
sản xuất - giữ gìn ANTT” và “Tổ nông dân 
nói không với cây cần sa và các chất ma 
túy”. 

Theo ông Hoàng Hữu Dũng - Chủ tịch 
Hội ND huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, từ 
khi các mô hình của Hội ND xã Thắng Hải đi 
vào hoạt động, các tệ nạn xã hội đã được 
hạn chế, tình hình ANTT được giữ vững. Hội 
ND cũng tích cực vận động các gia đình giáo 
dục con em ý thức giữ gìn ANTT, thực hiện 
lối sống văn minh, kết quả là tình hình mất 
cắp nông sản, nông, ngư cụ đã giảm hẳn, bộ 
mặt nông thôn ngày càng khởi sắc... 

Ngoài các mô hình về bảo vệ ANTT, 
Hội cũng xây dựng một số mô hình phát triển 
kinh tế tập thể cho hội viên nông dân địa 
phương như xây dựng và củng cố HTX 22/4 
chăn nuôi gà công nghiệp. HTX đã tạo việc 
làm cho hàng chục lao động tại địa phương, 
góp phần cùng chính quyền địa phương xây 
dựng xã Thắng Hải đạt xã nông thôn mới 
giai đoạn 2011-2015. 

 

Nghề trồng nhãn ở xã Thắng Hải, 
huyện Hàm Tân khá nổi tiếng với đặc sản 
nhãn xuồng cơm vàng. Ảnh: H.Q 

Nói về những thành công của các mô 
hình làm kinh tế của Hội ND xã Thắng Hải, 
ông Hoàng Hữu Dũng cho biết: “Các mô 
hình kinh tế của xã Thắng Hải cũng đã phát 
huy được hiệu quả, nâng cao thu nhập cho 
hội viên, giải quyết được nhiều công ăn việc 
làm cho lao động địa phương. Những mô 
hình thành công này sẽ được Hội tiếp tục 
giới thiệu cho những đơn vị khác tham khảo, 
học hỏi kinh nghiệm”. 

Hữu Quang // http://danviet.vn.- 
2018 (ngày 22 tháng 10) 

---------------------------------------------------------- 

RỪNG TÀ CÚ BỊ “XẺ THỊT” LẤY ĐẤT TRỒNG THANH LONG 

ác đối tượng phá rừng đã lợi dụng 
ban đêm và tranh thủ lúc trời mưa vào 
cưa cắt cây để qua mặt ngành chức 

năng, phá rừng để chiếm đất trồng thanh 
long. 

 

Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận đến kiểm tra 
rừng Tà Cú vào ngày 17/10. 

Theo Ban quản lý Khu bảo tồn thiên 
nhiên Tà Cú, tỉnh Bình Thuận, do lực lượng 
quá mỏng nên thời gian qua, đơn vị này 
không quản lý nổi, để các đối tượng lén lút 
phá rừng, chiếm đất để trồng thanh long. 

Cây thanh long đang mang lại nguồn 
thu nhập cao khiến giá đất trồng thanh long 
tại Bình Thuận ngày càng tăng, do vậy một 
số đối tượng đã liều lĩnh xâm phạm lâm 
phận của Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú, 
phá rừng để chiếm đất trồng thanh long.  

Riêng tại khu vực xã Tân Thuận, huyện 
Hàm Thuận Nam đã xảy ra ít nhất 5 điểm 
cưa phá và đầu độc cây rừng với tổng diện 
tích hơn 1,5ha. Đến nay, cơ quan chức năng 
tỉnh Bình Thuận vẫn chưa tìm ra thủ phạm 
gây ra các vụ phá rừng tại đây. 

C 
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Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà 
Cú cho biết: Các đối tượng phá rừng đã lợi 
dụng ban đêm và tranh thủ lúc trời mưa vào 
cưa cắt cây để qua mặt ngành chức năng, 
trong khi đó, lực lượng quản lý rừng hiện có 
không đủ sức để thực hiện nhiệm vụ.  

Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú có tổng 
diện tích hơn 10.500ha, trải dài trên qua 6 
xã, thị trấn, gồm: Hàm Cường, Hàm Minh, 
Tân Thành, Tân Thuận, Thuận Quý và 
Thuận Nam.  

 

Cây trâm gỗ lớn bị cưa hạ tại khu vực láng 
Cỏ Nổ, tiểu khu 299 

Nếu đúng chuẩn, đơn vị này phải cần đến 21 
biên chế chuyên trách, nhưng hiện mới chỉ 
có 9 biên chế. Do đó, hiện nay trung bình 
mỗi người phải giữ đến hơn 1.150 ha rừng. 

 “Thiếu quá thiếu, anh em không đủ 
sức làm công tác quản lý bảo vệ rừng trong 
khu vực này. Hiện nay lực lượng thiếu rất 
nhiều, không đủ lực lượng tác nghiệp trên 
toàn bộ diện tích. Vấn đề này chúng tôi đã 

đề xuất với cơ quan chức năng rồi, nhưng 
hiện vẫn chưa có. Với lại, cơ quan chức 
năng vẫn chưa điều động lực lượng đến 
tăng cường hỗ trợ anh em”, ông Võ Hữu 
Phương, Phó giám đốc phụ trách Ban quản 
lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú nói. 

Trong cuộc họp mới đây, UBND huyện 
Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận thống 
nhất tăng cường lực lượng hỗ trợ cho Ban 
quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú.  

Ngoài lực lượng của Hạt Kiểm lâm 
Hàm Thuận Nam và các địa phương có 
rừng, UBND huyện Hàm Thuận Nam chỉ đạo 
công an huyện hỗ trợ chủ rừng trong công 
tác quản lý, bảo vệ tại các điểm nóng; nhất 
là cùng phối hợp điều tra, truy bắt, xử lý 
nghiêm các đối tượng phá rừng trong thời 
gian qua./. 

 

Rừng bị phá ở tiểu khu 302 Tà Cú, xã 
Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam. 

Việt Quốc // https://vov.vn.- 2018 
(ngày 18 tháng 10) 

---------------------------------------------------------- 

YÊU CẦU KIỂM ĐIỂM TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 
ĐỂ XẢY RA TÌNH TRẠNG PHÁ RỪNG CHIẾM ĐẤT  

BND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Sở 
Nông nghiệp & PTNT, UBND huyện 
Hàm Thuận Nam chỉ đạo tổ chức 

kiểm điểm các tổ chức, cá nhân liên quan 
đến tình trạng phá rừng, chiếm đất tại Khu 
bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Tà Cú. 

Ngày 25/10, UBND tỉnh Bình Thuận có 
văn bản yêu cầu Sở Nông nghiệp & PTNT 
chỉ đạo Ban Quản lý Khu BTTN Tà Cú tăng 
cường lực lượng ứng trực, tổ chức tuần tra, 
kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý kịp thời 
các hành vi phá rừng, lấn chiếm và mua 

bán, sang nhượng đất lâm nghiệp trái phép 
tại lâm phận khu bảo tồn.  

Có biện pháp tổ chức bảo vệ để rừng 
tái sinh; trước mắt giữ nguyên hiện trường, 
không để đối tượng đốt dọn hoặc tiếp tục 
phá rừng nới ranh. Phối hợp với Kiểm lâm 
địa bàn, chính quyền địa phương tổ chức 
tuyên truyền đến các hộ dân sinh sống và 
canh tác nông nghiệp khu vực giáp ranh khu 
bảo tồn để các hộ dân nhận thức về các 
hành vi nói trên là vi phạm pháp luật sẽ bị 

U 
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nghiêm trị theo quy định pháp luật hiện 
hành.  

 Phối hợp với lực lượng Kiểm lâm và 
chính quyền địa phương tăng cường các 
biện pháp quản lý, bảo vệ không để các hộ 
dân mở rộng, cơi nới diện tích theo chỉ đạo 
của Ủy ban nhân dân tỉnh tại khoản 2, Điều 
2 Quyết định số 2517/QĐ-UBND ngày 30 
tháng 6 năm 2016 về việc xử lý diện tích đất 
lâm nghiệp đang quản lý của Ban Quản lý 
Khu BTTN Tà Cú tại huyện Hàm Thuận 
Nam.  

Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm bố trí lực 
lượng Kiểm lâm cơ động phối hợp với Kiểm 
lâm địa bàn hỗ trợ cho Ban Quản lý Khu bảo 
tồn thiên nhiên Tà Cú và UBND xã Tân 
Thuận tăng cường công tác tuần tra, kiểm 
tra nhằm phát hiện ngăn chặn, xử lý kịp thời 
các hành vi vi phạm; làm rõ đối tượng cầm 
đầu, xúi giục để xử lý nghiêm theo đúng quy 
định pháp luật, không để tình trạng phá 
rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp tiếp tục tái 
diễn. Đồng thời, tập trung phối hợp với lực 
lượng Công an tổ chức xác minh, củng cố 
hồ sơ để khởi tố vụ án phá rừng. 

Mặt khác, khẩn trương tổ chức kiểm 
điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân 
có liên quan của Ban Quản lý Khu BTTN Tà 
Cú, lực lượng Kiểm lâm. 

 

Phá rừng, lấn chiếm đất là thực trạng từ nhiều 
năm nay tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú.  

UBND tỉnh Bình Thuận cũng giao 
UBND huyện Hàm Thuận Nam chỉ đạo tổ 
chức kiểm điểm trách nhiệm của UBND xã 
Tân Thuận và trách nhiệm của người đứng 
đầu chính quyền (Chủ tịch UBND xã) đã để 
xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất 
lâm nghiệp trái phép kéo dài tại khu vực 
thuộc địa bàn hành chính xã quản lý mà 
không có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn 

và đề xuất xử lý kịp thời theo quy định tại 
Điều 15,  

Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND 
ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân 
cấp, phân công trách nhiệm quản lý bảo vệ 
rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Phối hợp với Sở Nông nghiệp & 
PTNT, Ban Quản lý Khu BTTN Tà Cú kiểm 
tra, xử lý nghiêm việc lấn chiếm, cơi nới trái 
phép diện tích đất lâm nghiệp tại khu vực 
khu bảo tồn.  

 

Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận 

Chỉ đạo Công an huyện phối hợp Hạt 
Kiểm lâm trong việc mời các cá nhân có liên 
quan để xác minh, củng cố hồ sơ, khởi tố 
vụ án hình sự, điều tra làm rõ đối tượng vi 
phạm.  

Chỉ đạo UBND các xã liên quan phối 
hợp Hạt Kiểm lâm và Ban Quản lý Khu 
BTTN Tà Cú tổ chức cho các hộ dân đang 
canh tác ven rừng làm cam kết bảo vệ rừng, 
không được phá rừng, khai thác rừng, ken 
cây rừng và lấn, chiếm đất lâm nghiệp trái 
pháp luật. Chủ động có biện pháp tuyên 
truyền, giáo dục phổ biến pháp luật về bảo 
vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trong 
nhân dân; phát động tinh thần và ý thức tự 
giác cao trong nhân dân trong việc tham gia 
tố giác tội phạm, cung cấp thông tin cho 
chính quyền và các cơ quan chức năng về 
các đối tượng tham gia vào các vụ việc phá 
rừng, khai thác rừng, ken cây rừng trái phép 
để đấu tranh, xử lý.  

Kết quả thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Sở 
Nông nghiệp & PTNT tổng hợp, báo cáo 
UBND tỉnh trước ngày 15/11/2018. 

Văn Nguyễn // 
https://baovephapluat.vn.- 2018  

(ngày 26 tháng 10) 
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IV. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN 

 

ình Thuận trả lời kiến nghị giám 
sát Điện lực Vĩnh Tân.Qua theo 
dõi, các thông số quan trắc tự 

động nước thải, nước làm mát, khí thải 
của các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1, 
2, 4 đều trong giới hạn cho phép. 

Ngày 5-10, ông Lương Văn Hải, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã 
ký văn bản gửi UBMTTQ tỉnh liên quan 
đến kiến nghị của người dân xung 
quanh việc kiểm tra, giám sát các hoạt 
động xả thải ra biển của Trung tâm Điện 
lực Vĩnh Tân. 

 
Một góc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. 
Ảnh: PHƯƠNG NAM  

Theo UBND tỉnh Bình Thuận tháng 
7-2018, Bộ Công Thương đã có Văn bản 
chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 
Tổng Công ty Phát điện 3 yêu cầu Công 
ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 2 tập 
trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ 
đánh giá môi trường tổng hợp của Trung 
tâm Điện lực Vĩnh Tân đến môi trường 
tự nhiên và xã hội. 

Việc đánh giá tổng thể này nhằm 
xem xét toàn diện những tác động của 
Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân đến môi 
trường tự nhiên và xã hội để có những 
giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác 
động tiêu cực, trong đó bao gồm cả vấn 
đề bãi chứa tro, xỉ, hoàn thành trong 
năm 2018. 

Đến nay, Công ty Cổ phần Tư vấn 
xây dựng Điện 2 vẫn đang phối hợp với 
các đơn vị liên quan để triển khai thực 
hiện nhiệm vụ trên. 

Đối với việc tăng cường công tác 
kiểm tra, giám sát các hoạt động xả thải 
ra biển, UBND tỉnh đã thành lập Tổ công 
tác theo dõi việc thực hiện công tác bảo 
vệ môi trường đối với các dự án tại 
Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân (Tổ Công 
tác 1072). 

Tổ công tác này đã thường xuyên 
tổ chức các đợt giám sát việc thực hiện 
các công trình, biện pháp bảo vệ môi 
trường trong giai đoạn xây dựng, vận 
hành của các dự án tại trung tâm. Ngoài 
ra, cũng tiến hành lấy mẫu nước xả làm 
mát, nước thải sau xử lý của các nhà 
máy nhiệt điện để theo dõi, giám sát. 

Qua theo dõi, các thông số quan 
trắc tự động nước thải, nước làm mát, 
khí thải của các nhà máy nhiệt điện Vĩnh 
Tân 1, 2, 4 đều trong giới hạn cho phép. 

Hiện nay Sở TN&MT tỉnh Bình 
Thuận đang rà soát bổ sung vị trí lắp đặt 
trạm quan trắc tự động nước biển ven 
bờ tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân trong 
hệ thống quan trắc của tỉnh nhằm theo 
dõi thường xuyên chất lượng nước biển 
ven bờ tại khu vực. Đồng thời, định kỳ 
hằng tháng, UBND tỉnh đều tổ chức 
cuộc họp giao ban về tình hình môi 
trường của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân 
để chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị có liên 
quan triển khai các công tác bảo đảm 
môi trường tại khu vực. 

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, từ 
ngày 25-9 đến 29-9, Bộ TN&MT đã phối 
hợp với các bộ, ngành liên quan và địa 
phương tổ chức kiểm tra toàn diện các 
dự án tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. 

B 

http://plo.vn/tags/IELDrG5oIFRodeG6rW4=/binh-thuan.html
http://plo.vn/tags/IFjhuqMgVGjhuqNp/xa-thai.html
http://plo.vn/tags/VsSpbmggVMOibg==/vinh-tan.html
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Và tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở TTN&MT 
tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực 
hiện các biện pháp bảo vệ môi trường 
tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân; xử lý 
nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về 
bảo vệ môi trường theo quy định. 

Được biết nhu cầu nước làm mát 
cho Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân với 
tổng công suất 5.600 MW dự tính 
khoảng 18-20 triệu m3/ngày đêm. 

Phương Nam // 
http://plo.vn.2018 (ngày 5 tháng 10) 

-------------------------------------------------------- 

ĐẨY MẠNH KIỂM TRA VỀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG 

CHẤT LƯỢNG 

rong tháng 9/2018, Chi cục TCĐLCL 
Bình Thuận đã tiến hành kiểm tra 12 
cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa 

lỏng, điện điện tử, mũ bảo hiểm và vàng; 5 
cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn 
tỉnh. 

Theo thông tin từ Chi cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng (TCĐLCL) Bình Thuận, 
trong tháng 9/2018, đơn vị đã có nhiều hoạt 
động kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy 
định về TCĐLCL trên địa bàn tỉnh. 

Cụ thể, trong công tác tiêu chuẩn hóa và 
quản lý chất lượng, Chi cục đã thẩm định, 
cấp 01 Giấy phép vận chuyển hàng nguy 
hiểm (clorin) bằng phương tiện giao thông 
cơ giới đường bộ cho Công ty CP cấp thoát 
nước Bình Thuận; hướng dẫn 04 tổ 
chức, doanh nghiệp áp dụng mã số mã 
vạch. Xây dựng Kế hoạch khảo sát chất 
lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường 
năm 2019 theo trách nhiệm được quy định 
tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 
15/5/2018 của Chính phủ. 

Đối với công tác kiểm tra, Chi cục đã tổ 
chức kiểm tra 12 cơ sở (02 cơ sở kinh 
doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, 01 cơ sở kinh 
doanh thiết bị điện- điện tử, 03 cơ sở kinh 
doanh mũ bảo hiểm, 06 cơ sở sản xuất, 
kinh doanh vàng và vàng trang sức- mỹ 
nghệ). Nâng tổng số cơ sở được kiểm tra là 
73/80 cơ sở (đạt 91,3 % kế hoạch), kết quả 
không có cơ sở vi phạm. Bên cạnh đó, Chi 
cục đã tham gia phối hợp Đoàn thanh tra 
chuyên đề diện rộng năm 2018 về tiêu 
chuẩn, đo lường, chất lượng xăng dầu do 
Sở KH&CN chủ trì, đã kiểm tra 05 cơ 
sở Kinh doanh xăng dầu. 

Kết quả cho thấy, về đo lường, phát hiện 01 
cơ sở vi phạm với hành vi không thực hiện 
kiểm định 02 cột đo xăng dầu đã sửa chữa 
trước khi đưa vào sử dụng, đang trong quá 
trình xử lý. Về chất lượng, không có cơ sở 
vi phạm. 

 

Trong tháng 9/2018, Chi cục TCĐLCL Bình 
Thuận đã kiểm tra hàng loạt cơ sở Kinh 
doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và Kinh doanh 
xăng dầu. Ảnh minh họa/báo Đăk Lăk  

Trước đó, trong tháng 8/2018, các đơn vị 
chức năng thuộc Bộ KH&CN cũng gia tăng 
thanh kiểm tra theo kế hoạch và chỉ đạo 
thanh kiểm tra trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ có sự phối hợp với các lực 
lượng thực thi quyền SHTT đối với một số 
mặt hàng thiết yếu hoặc có ảnh hưởng đến 
sức khỏe người dân thường bị giả mạo 
hoặc xâm phạm quyền SHTT; các mặt hàng 
thiết yếu như xăng dầu; hàng đóng gói sẵn, 
điện – điện tử, đồ chơi trẻ em... 

Chỉ tính riêng tháng 8, Cục Quản lý chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa (QLCLSPHH), 
Tổng cục TCĐLCL thành lập các Đoàn kiểm 
tra, khảo sát về ghi nhãn và chất lượng của 

T 

http://plo.vn/tags/IE5oaeG7h3QgxJFp4buHbg==/nhiet-dien.html
http://vietq.vn/tieu-chuan-chat-luong-c86/
http://vietq.vn/doanh-nghiep-sub18/
http://vietq.vn/kinh-doanh-c4/
http://vietq.vn/kinh-doanh-c4/
http://vietq.vn/bo-khcn-tang-cuong-kiem-tra-chat-luong-xang-dau-do-choi-tre-em-luu-thong-tren-thi-truong-d148823.html
http://vietq.vn/


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 10 năm 2018                                        -95- 
 

Thư viện Bình Thuận – Số 286 Trần Hưng Đạo – TP Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận 

78 mẫu tại 37 cơ sở sản xuất và Kinh doanh 
xăng dầu, điện – điện tử ở Hà Nội, Khánh 
Hòa, Phú Yên, Bình Định, Cần Thơ, Sóc 
Trăng, Đồng Tháp. Qua kiểm tra các cơ sở 
kinh doanh xăng dầu tại Sóc Trăng và Cần 
Thơ, Chi cục QLCL miền Nam đã yêu cầu 
04 cơ sở tạm dừng lưu thông và khắc phục 
về ghi nhãn đối với 05 mẫu điện điện tử 
(ĐĐT) ghi nhãn không đầy đủ nội dung và 
13 cột đo xăng dầu ghi thông tin trên cột đo 
không phù hợp. Qua kiểm tra phát hiện 01 
mẫu ĐĐT (nồi cơm điện nhập khẩu hiệu 
Cookin) không đạt yêu cầu chất lượng. 
Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm dừng lưu 
thông và xử lý theo quy định của pháp luật. 

Cục QLCLSPHH đã thành lập Đoàn khảo 
sát chất lượng xăng dầu lưu thông trên địa 
bàn Hà Nội tại 6 cơ sở. Qua kiểm tra nhanh 
bằng máy đo nhanh trị số octan phát hiện 
05/06 mẫu xăng RON 95 có trị số octan 
không phù hợp theo QCVN1:2015/BKHCN. 
Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại các 
cơ sở có mẫu xăng không đạt qua khảo sát. 
Kết quả: 01/03 mẫu xăng RON 95 không đạt 
qua kiểm tra nhanh (trị số octan 94,2). Đoàn 
kiểm tra đã tiến hành mua 01 mẫu xăng 
RON 95 để thử nghiệm các chỉ tiêu về chất 
lượng, kết quả thử nghiệm phù hợp 
QCVN1:2015/BKHCN. 

Bảo Lâm // http://vietq.vn.- 2018  

(ngày 1 tháng 10) 

--------------------------------------------------------- 

NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4 TUÂN THỦ NGHIÊM 
CÔNG TÁC MÔI TRƯỜNG 

hà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 luôn 
tuân thủ nghiêm ngặt các quy định 
về bảo về môi trường, đầu tư công 

nghệ xử lý khí, nước thải… hiện đại, hạn 
chế thấp nhất tác động đến môi trường 
xung quanh. 

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 do 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ 
đầu tư, Tổng Công ty Phát điện 3, Ban 
QLDA Nhiệt điện Vĩnh Tân làm tư vấn quản 
lý dự án và tổ hợp nhà thầu EPC là DMPP. 
Với tổng vốn đầu tư là 36.000 tỉ đồng, đây 
là dự án có tỉ lệ nội địa hóa cao (gần 36% 
tổng giá trị hợp đồng EPC). Mỗi năm, nhà 
máy cung cấp lên lưới điện quốc gia 7,2 tỉ 
kWh. 

 

Công nhân giám sát an toàn tại Nhà máy 
Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 

Nhà máy Vĩnh Tân 4, bao gồm: 2 tổ máy, có 
tổng công suất 1.200 MW (2 x 600 MW). Dự 
án được khởi công ngày 9-3-2014, bàn giao 
tổ máy 1 phát điện thương mại ngày 6-12-
2017; bàn giao tổ máy 2 phát điện thương 
mại ngày 31-3-2018 (sớm hơn kế hoạch ba 
tháng). Với thành tích này, dự án Nhiệt điện 
Vĩnh Tân 4 đã được chọn gắn biển công 
trình chào mừng 60 năm Ngày truyền thống 
ngành xây dựng. 

Tính đến hết ngày 30-9, sản lượng điện sản 
xuất đạt được 3,28 tỉ kWh, đạt gần 88% kế 
hoạch năm (3,72 tỉ kWh), lũy kế từ lúc bắt 
đầu phát điện đến nay là 4,28 tỉ kWh. Đặc 
biệt, trong cao điểm mùa khô 2018, nhà 
máy đã đáp ứng nhu cầu điện cấp bách cho 
các tỉnh phía Nam. 

Từ nền tảng công nghệ siêu tới hạn 

Công nghệ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 
được thiết kế, vận hành theo công nghệ 
nhiệt điện đốt than phun, ngưng hơi truyền 
thống. Lò hơi được thiết kế đốt than trộn 
(bitum và sub-bitum), ứng dụng công nghệ 
tiên tiến, sử dụng công nghệ vòi đốt than 
Low-NOx để giảm thiểu phát thải NOx. 

N 
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Lưu lượng than tiêu thụ khi hai tổ máy vận 
hành đầy tải là 520 tấn/giờ, khoảng 12.480 
tấn/ngày, hàm lượng tro xỉ thấp (trung bình 
chiếm khoảng 6%). Do đó, lượng tro xỉ phát 
sinh tối đa xấp xỉ 1.000 tấn/ngày khi hai tổ 
máy vận hành đầy tải. Tro xỉ phát sinh sau 
khi được thu gom chứa tại các silo sẽ được 
vận chuyển bằng xe chuyên dụng đến bãi xỉ 
để lưu trữ theo đúng quy trình xử lý tro xỉ đã 
được tỉnh Bình Thuận phê duyệt, đảm bảo 
các quy định về môi trường. 

Tuân thủ và hiện đại hóa công nghệ xử 
lý môi trường 

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 được 
Bộ TN&MT phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác 
động môi trường (ĐTM) vào tháng 10-2013. 
Theo đó, nhà máy được trang bị đầy đủ các 
hệ thống thiết bị bảo vệ môi trường, đáp 
ứng yêu cầu của báo cáo ĐTM và quy 
chuẩn môi trường Việt Nam quy định (bao 
gồm hệ thống xử lý khí thải, nước thải và hệ 
thống thu gom, xử lý tro xỉ, chất thải rắn). 

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh Bình Thuận và 
Bộ TN&MT, nhà máy đã lắp đặt hệ thống 
quan trắc khí thải, nước thải tự động, liên 
tục trước khi thải ra môi trường và truyền 
dữ liệu trực tiếp về Sở TN&MT tỉnh Bình 
Thuận để giám sát. 

Đây là dự án áp dụng công nghệ tiên tiến 
nhất hiện nay, sử dụng thiết bị của các 
nước công nghiệp phát triển như: Nhật Bản, 
Hàn Quốc, G7... Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh 
Tân 4 sử dụng than nhập khẩu có hàm 
lượng tro xỉ thấp và được trang bị hệ thống 
xử lý khói thải với công nghệ hiện đại, có 
hiệu quả cao như: hệ thống lọc bụi tĩnh điện 

ESP, hệ thống khử lưu huỳnh SOx bằng 
nước biển (SWFGD), công nghệ vòi đốt 
than Low-NOx để giảm thiểu phát thải Nox 
(low Nox burner). Đặc biệt, theo quy trình 
vận hành, hệ thống ESP được tự động đưa 
vào ngay từ khi phát lệnh khởi động để đảm 
bảo không có hiện tượng cột khói đen trên 
ống khói trong quá trình khởi động lò hơi. 

Về hệ thống xử lý chất thải, nhà máy đã lắp 
đặt các hệ thống xử lý nước thải, sinh hoạt, 
nước thải nhiễm dầu, nhiễm than, nhiễm 
hóa chất và hệ thống thu gom, xử lý tro xỉ, 
chất thải rắn. 

Với thiết kế hệ thống công nghệ xử lý khói 
thải, nước thải, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh 
Tân 4 đảm bảo thu gom và xử lý toàn bộ 
các nguồn thải phát sinh trong quá trình sản 
xuất, tuân thủ các quy định, quy chuẩn hiện 
hành về môi trường. 

Hiện nay, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 
đang tích cực tìm kiếm, tạo điều kiện và hỗ 
trợ thêm cho các đối tác tin cậy để tiêu thụ 
tro xỉ phát sinh trong quá trình vận hành, 
cam kết thực hiện đề án tiêu thụ tro xỉ trình 
Bộ Công Thương phê duyệt. 

Đặc biệt, định kỳ hằng tháng, Nhà máy 
Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở cửa đón người 
dân, đoàn thể, ban ngành, chính quyền địa 
phương vào tham quan, giám sát công tác 
quản lý vận hành và quản lý môi trường. 
Theo đó, từ đầu năm đến nay, đã tiếp đón 
hơn 20 đoàn đến tham quan.  

CĐ // http://plo.vn.- 2018 
 (ngày 24 tháng 10)

--------------------------------------------------------- 

THỬ NGHIỆM MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI KIỂM SOÁT 
RỪNG BÌNH THUẬN 

ỉnh Bình Thuận vừa tổ chức bay thử 
nghiệm thiết bị không người lái để 
giám sát, quản lý rừng trên địa bàn. 

Cuộc thử nghiệm diễn ra vào chiều 23/10, 
tại khu vực sân bay Sông Mao, huyện Bắc 
Bình. 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy 
Bình Thuận cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy quân 
sự tỉnh và các đơn vị kiểm lâm chứng kiến 
đội kỹ thuật của Công ty đầu tư INOSOFT 
vận hành chiếc UAV Geoscan 201Pro từ bãi 
cất cánh Sông Mao đi kiểm tra những rừng 
nguyên sinh ở miền núi Bắc Bình. 

T 

http://plo.vn/tags/IFbEqW5oIFTDom4=/vinh-tan.html
http://plo.vn/tags/IFbEqW5oIFTDom4=/vinh-tan.html
http://plo.vn/tags/IG3DtGkgdHLGsOG7nW5n/moi-truong.html
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Máy bay không người lái Geoscan 201Pro 
trước giờ cất cánh. 

Chiếc máy bay không người lái này có độ 
sải cánh 230cm, bay được ở độ cao cách 
mặt đất tối đa 4km, hành trình xa nhất lên 
đến 210km trong điều kiện tốc độ gió lớn 
nhất cho phép 12m/s, thời gian bay được 
trong vòng 3 giờ đồng hồ. Trên máy bay có 
thiết bị chụp ảnh kỹ thuật số Sony DSC- 
RX1. 

 

Lãnh đạo tỉnh cùng các sở ngành xem thiết 
bị. 

Sau khi chụp, dữ liệu ảnh hiện trường của 
các khu rừng được truyền từ thiết bị bay về  

máy tính đặt tại trạm mặt đất qua phần mềm 
xử lý. 

Những người có trách nhiệm thấy được rõ 
ràng hiện trạng rừng trên màn hình máy 
tính. 

 

Chiếc máy bay không người lái giám sát 
rừng thử nghiệm vào chiều 23/10. 

Đây là lần thứ hai tỉnh Bình Thuận tổ chức 
bay thử nghiệm máy bay không người lái 
giám sát rừng. 

Trước đó, vào ngày 10/5, tỉnh Bình Thuận 
cũng đã cho thử thiết bị UAV VT-Pieon của 
hãng Viettel tại xã miền núi Hàm Cần, 
huyện Hàm Thuận Nam. 

Sau các đợt bay thử nghiệm, lãnh đạo tỉnh 
và các cơ quan chuyên môn sẽ tổ chức 
đánh giá hiệu quả của các thiết bị. Nếu thực 
sự hữu ích, Bình Thuận sẽ mua sắm để 
phục vụ công tác quản lý rừng trong tương 
lai. 

Việt Quốc // https://vov.vn.- 2018 
 (ngày 24 tháng 10) 

--------------------------------------------------------- 

KHUYẾN CÁO TIÊU HỦY MÌ NHIỄM NẶNG BỆNH 
KHẢM LÁ 

ến cuối tháng 9, Theo Chi cục TT-
BVTV tỉnh, trên địa bàn tỉnh này có 
hơn 42ha mì bị nhiễm bệnh khảm lá, 

tập trung các huyện Bắc Bình 8ha, Hàm 
Thuận Nam 7ha, La Gi 12,5ha và Hàm Tân 
15ha. Trong đó, diện tích mì bị khảm lá ở 
huyện Bắc Bình đã được tiêu hủy. 

Theo ông Chi cục trưởng Ông Đỗ Văn 
Bảo, cây mì đang trong giai đoạn sinh 
trưởng và phát triển trên 70 ngày tuổi, nếu 
điều kiện thời tiết thích hợp cho bọ phấn 
phát triển kết hợp với những diện tích bị 
nhiễm bệnh khảm lá mà nông dân không 

Đ 

https://images.vov.vn/cr_w600/uploaded/mdonacdykms/2018_10_24/mb1_vov_yddj.jpg
https://images.vov.vn/cr_w600/uploaded/mdonacdykms/2018_10_24/mb3_vov_tsrm.jpg
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tiêu hủy thì bệnh khảm sẽ gia tăng vì bọ 
phấn là môi giới truyền bệnh.   

Do đó, Chi cục đã yêu cầu các Trạm 
BVTV huyện có trồng mì tăng cường điều 
tra phát hiện và theo dõi chặt chẽ diễn biến 
của bệnh khảm lá virus, đồng thời tuyên 
tuyền phổ biến quy trình kỹ thuật phòng trừ 

của Cục BVTV đến tận người nông dân biết 
cách phòng trừ. Đặc biệt, khuyến cáo hộ 
nông dân có diện tích mì bị bệnh khảm lá 
nên tiến hành tiêu hủy nhằm ngăn ngừa lây 
lan qua vùng khác. 

Đ.Quyên // Nông nghiệp Việt Nam.- 
2018.- Số 196 (ngày 1 tháng 10).- Tr.2 

-------------------------------------------------------- 

NHÂN RỘNG NHỮNG MÔ HÌNH GIẢM NGHÈO HIỆU QUẢ 

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Thuận, 
thời gian qua, công tác chỉ đạo, triển 
khai Chương trình mục tiêu quốc gia 
giảm nghèo được các tỉnh đặc biệt quan 
tâm. Trong phạm vi từng cấp, ngành đã 
chủ động triển khai thực hiện các dự án, 
mô hình, chính sách giảm nghèo kịp 
thời, đáp ứng nhu cầu của hộ nghèo, 
cận nghèo, tạo điều kiện thuận lợi cho 
hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất 
và tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội 
cơ bản, nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền 
vững. 

Nhân rộng mô hình giảm nghèo trong 
chăn nuôi 

Mô hình nuôi vịt biển tại xã Tân Hà, 
huyện Hàm Tân được Sở LĐTB&XH 
tỉnh Bình Thuận ký hợp đồng chuyển 
giao kỹ thuật với Trạm Khuyến nông 
huyện Hàm Tân thực hiện mô hình, với 
quy mô là 900 con vịt, có 10 hộ nghèo 
tham gia (90 con vịt/hộ); hộ nghèo được 
hỗ trợ 100% giống, thức ăn và hướng 
dẫn chăm sóc, phòng bệnh… với kinh 
phí thực hiện mô hình là 80 triệu đồng. 
Thời gian thực hiện mô hình là từ tháng 
9 đến tháng 11/2017. 

UBND xã Tân Hà đã tổ chức Hội Nghị 
Quán triệt chủ trương xây dựng mô hình 
giảm nghèo đến cán bộ, đảng viên và hộ 
nghèo trên địa bàn xã; triển khai xét 
chọn và lập danh sách hộ nghèo có lao 
động, nhu cầu chăn nuôi tham gia mô 
hình và chỉ đạo triển khai thực hiện mô 

 hình theo đúng quy trình, kỹ thuật do 
Trạm Khuyến nông hướng dẫn. 

Trước khi giao vịt cho các hộ nghèo, cán 
bộ kỹ thuật đã trực tiếp đến từng hộ để 
kiểm tra hướng dẫn về lồng úm vịt, kỹ 
thuật úm vịt, cho ăn, cách sử dụng thuốc 
phòng bệnh trong giai đoạn cúm và thiết 
kế chuồng trại chăn nuôi. Trong quá 
trình thực hiện đã tổ chức một lớp tập 
huấn kỹ thuật chăn nuôi vịt cho 10 hộ 
nghèo tham gia mô hình và 20 hộ trên 
địa bàn là các hộ nghèo, cận nghèo 
trong xã tham gia. 

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Thuận, 
đây là mô hình chuyển giao phương 
pháp nuôi gia cầm hiệu quả theo 
phương thức “cầm tay chỉ việc cho 
người nghèo”. Mô hình này cho thấy 
giống thích nghi với môi trường sống tự 
nhiên của địa phương, tăng trưởng 
nhanh, không bị dịch bệnh. 

Về hiệu quả kinh tế, tổng chi phí cho 90 
con vịt/hộ bình quân 7 triệu đồng, giá 
thành 30.410 đồng/kg với giá bán 
42.000 đồng/kg thì lợi nhuận 11.590 
đồng/kg, bình quân mỗi con vịt nặng 
2,9kg thì lãi bình quân khoảng 3 triệu 
đồng/hộ. Đặc biệt, giống vịt biển kiêm 
dụng này còn có khả năng sinh sản rất 
cao, 1 con mái sau 4 tháng nuôi ước tính 
bình quân cho từ 235 – 240 trứng/năm, 
trọng lượng 80-84g/quả trứng. 

Từ mô hình này giúp cho những hộ 
nghèo, cận nghèo biết áp dụng quy trình 
chăn nuôi gia cầm nói chung và nuôi vịt 
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biển nói riêng, về chăm sóc nuôi dưỡng, 
vệ sinh chuồng trại, phòng ngừa dịch 
bệnh bằng vắc xin và kháng sinh theo 
quy trình. Do vậy, mô hình nhận được 
sự đồng thuận cao của hộ nghèo nên rất 
dễ được nhân rộng. 

 

Năm 2018, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình 
Thuận đã hỗ trợ triển khai mô hình nuôi 
dê ở xã Đức Tín, huyện Đức Linh cho 10 
hộ nghèo, với quy mô 30 con, bình quân 
3 con dê/hộ. Hộ nghèo thực hiện mô 
hình được hỗ trợ về giống dê, chăm sóc, 
phòng bệnh và tiêu thụ sản phẩm với 
kinh phí 80 triệu đồng. Thời gian thực 
hiện 1 năm, từ tháng 8/2018 đến 8/2019. 
Đây là mô hình đã được huyện Đức Linh 
lựa chọn kỹ, phụ hợp với điều kiện phát 
triển kinh tế tại địa phương. 

Theo ông Bùi Mười, Phó Chủ tịch UBND 
huyện Đức Linh, thông qua mô hình này 
góp phần nâng cao trình độ hiểu biết của 
hộ nghèo trong việc tiếp cận các tiến bộ 
khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, biết 
cách sử dụng nguồn lực, giống, vật tư 
và các yêu cầu về kỹ thuật chăn nuôi 
mang lại hiệu quả kinh tế. Từ đó, nâng 
cao nhận thức, ý chí quyết tâm vươn lên 
thoát nghèo từ chính nội lực của chính 
mình. Gắn phát triển sản xuất với giảm 
nghèo trên cơ sở chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi cho phù hợp. Nhằm phát 
triển kinh tế hộ bằng nhiều ngành nghề 
phù hợp với năng lực quản lý, kỹ thuật, 
tài chính của người nghèo bền vững, tạo 
cho hộ nghèo có thói quen phải suy 
nghĩ, chủ động lao động, sản xuất trên 

nguồn tài sản của mình, tự vươn lên 
thoát nghèo, không trông chờ ỷ lại vào 
các chính sách nhà nước. 

Ứng dụng khoa học cộng nghệ trong 
sản xuất, chăn nuôi 

Huyện Hàm Thuận Bắc nổi trội về ứng 
dụng công nghệ trong sản xuất, chăn 
nuôi. Huyện Hàm Thuận Bắc đã triển 
khai được 106 mô hình trình diễn về 
trồng trọt, chăn nuôi. Tổ chức 1.430 lớp 
tập huấn kỹ thuật, 220 buổi hội thảo với 
91.000 lượt nông dân tham dự, cấp phát 
tài liệu kỹ thuật, thông qua đó, nhiều tiến 
bộ kỹ thuật mới được chuyển tải đến 
nông dân và được áp dụng rộng rãi vào 
sản xuất. Đã chuyển đối với diện tích 
382,89 ha từ cây lúa sang cây trồng 
khác có hiệu quả. Ngoài ra, trên địa bàn 
huyện đã xuất hiện một số mô hình liên 
kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản, mô 
hình công nghệ cao. 

 

Đến thăm các trang trại, các mô hình 
mới thấy người nông dân hết sức sáng 
tạo. tiếp thu rất nhanh các tiến bộ khoa 
học kỹ thuật vào sản xuất và chăn nuôi. 
Như một số mô hình ở Thuận Minh: 
trồng dưa hấu với diện tích 2ha, năng 
suất bình quân (NSBQ) 30 tấn/ha, thu 
nhập bình quân 120 triệu đồng/ha, lợi 
thuận 35 triệu đồng/ha; trồng dưa leo 
diện tích 1ha, NSBQ 10 tấn/ha, thu nhập 
bình quân 80 triệu đồng/ha, lợi nhuận 40 
triệu đồng/ha; trồng khổ qua tại diện tích 
1ha, NSBQ 8 tấn/ha, thu nhập bình quân 
96 triệu đồng/ha, lợi nhuận 51 triệu 
đồng/ha. Mô hình trồng bắp lai tại xã 
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Thuận Hòa, diện tích 4 ha, NSBQ 6,5 
tấn/ha, thu nhập bình quân 35,7 triệu 
đồng/ha, lợi nhuận 12,8 triệu đồng/ha; 
mô hình trồng đậu phụng tại xã Hàm 
Liêm diện tích 7,5 ha, NSBQ 4,8 tấn 
tươi/ha, thu nhập bình quân 62,6 triệu 
đồng/ha, lợi nhuận 21,76 triệu đồng/ha; 
mô hình làm nấm bào ngư theo chuỗi từ 
sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm tại xã 
Hàm Hiệp quy mô 30.000 bịch phôi/250 
m2/5 hộ; mô hình máy ấp trứng (12 cái); 
mô hình thâm canh cây điều ghép xã La 
Dạ, diện tích 5 ha/9 hộ; mô hình luân 
canh đậu xanh đạt 10 tạ/ha; mô hình cải 
tạo giống bò theo hướng chuyên thịt cao 
sản bằng phương pháp thụ tinh nhân 
tạo, quy mô 74 con; mô hình nhân giống 
lúa xác nhận theo chuỗi từ sản xuất đến 
tiêu thụ sản phẩm tại xã Hàm Chính, 
diện tích 14ha, mô hình nuôi gà thả 
vườn tại xã Hồng Liêm và Thuận Hòa số 
lượng 2.100 con. 

2 năm gần đây huyện Hàm Thuận Bắc 
đã xây dựng được mô hình chuỗi cung 
ứng rau an toàn tại thị trấn Phú Long và 
xã Hàm Thắng; xây dựng được 2 cơ sở 
chế, đóng gói tại thị trấn Phú Long (cơ 
sở Văn Quang và cơ sở Trần Võ Huỳnh 
Tín). Trong đó cơ sở của ông Trần Võ 
Huỳnh Tín đang phối hợp với một công 
ty du lịch ở TP. Hồ Chí Minh tổ chức tour 
du lịch tham quan vùng sản xuất an toàn 
của cơ sở. Bên cạnh đó có thêm 2 cơ sở 
chế rau an toàn ở thị trấn Ma Lâm, Hàm 
Đức liên kết sản xuất rau an toàn, mô 
hình trồng ớt công nghệ cao tại xã Đa 
Mi, hiện xuống giống được 7.000 chậu 
ớt và 3.000 chậu dưa lưới; trồng rau 
công nghệ cao của ông Đỗ Văn Một, 
thôn 3, xã Hồng Sơn; trồng nấm bào 
ngư theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ 
sản phẩm tại xã Hàm Phú, Hàm Hiệp. 

Xã Bình Tân, huyện Bắc Bình (Bình 
Thuận) là địa phương phát triển mô hình 
thâm canh cây cỏ gắn với nuôi bò khá 
mạnh. Với việc phát triển số lượng đàn 
bò thì nhu cầu nguồn thức ăn xanh cho 

bò cũng tăng lên, đặc biệt trong những 
tháng mùa khô. Vì vậy, người dân đã 
chủ động trồng thêm một số giống cỏ 
cho bò như:cỏ lông tây, cỏ voi, cỏ VA06. 
Đây là kết quả của việc chuyển giao kỹ 
thuật, đưa mô hình khuyến nông, trong 
đó có mô hình thâm canh cây cỏ về xã 
Bình Tân. 

Năm 2017, Trung tâm Khuyến nông 
Bình Thuận tiếp tục hỗ trợ mô hình 
“Trồng thâm canh cây cỏ” với giống cỏ 
VA06, quy mô 5ha cho 10 hộ nuôi bò. 
Qua đó, các hộ dân được hướng dẫn 
quy trình trồng, chăm sóc thâm canh để 
cỏ cho năng suất cao. Điều đáng mừng 
là các hộ đã đầu tư thêm hệ thống tưới 
nước tiết kiệm vào việc trồng cỏ, vừa tiết 
kiệm nước, vừa giảm công chăm sóc. 

 

Tại buổi hội thảo mô hình tổ chức tại xã 
Bình Tân vừa qua, bà con nông dân và 
đại diện đều nhận định giống cỏ VA06 là 
giống có tiềm năng về năng suất và chất 
lượng, thích nghi với điều kiện tại địa 
phương. Anh Trần Văn Hưng, cán bộ kỹ 
thuật theo dõi mô hình cho biết: Năng 
suất lứa cắt thứ nhất bình quân khoảng 
40 tấn/ha, có hộ năng suất đạt tới 80 
tấn/ha như hộ anh Võ Trường Giang. 

Từ 5ha mô hình trồng cỏ VA06, người 
trồng có thể bán giống hoặc bán cỏ làm 
thức ăn cho bò đem vể thu nhập hơn 
114 triệu đồng/ha/năm. 

Phương Hồng 
Lao động xã hội.- 2018.- Số 130 

(ngày 30 tháng 10).- Tr.16 
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NHẬT BẢN KHÁNH THÀNH NHÀ MÁY HẢI SẢN TẠI 
PHAN THIẾT 

à ngư trường lớn của Việt Nam, đặc 
biệt tam giác Cà Ná - Phan Thiết - Phú 
Quý nằm trong 18 vùng nước trồi 

quan trọng bậc nhất của thế giới nên hải 
sản ở đây dồi dào và có chất lượng rất cao. 

Ngày 10-10, Công ty TNHH Chế biến 
thủy hải sản Trans Pacific Nhật Bản cắt 
băng khánh thành Nhà máy chế biến thủy 
hải sản Trans Pacific Seafood tại Khu công 
nghiệp Phan Thiết, Bình Thuận. 

Bình Thuận là một trong những ngư 
trường lớn của Việt Nam, đặc biệt tam giác 
Cà Ná - Phan Thiết - Phú Quý nằm trong 18 
vùng nước trồi quan trọng bậc nhất của thế 
giới. 

 

Hải sản ở đây dồi dào, nhiều chủng 
loại và có chất lượng rất cao, trong những 
năm qua việc khai thác, nuôi trồng và chế 
biến thủy hải sản đã đóng góp tỉ trọng khá 
cao cho nền kinh tế của tỉnh Bình Thuận. 

Nắm bắt lợi thế này, Trans Pacific 
Nhật Bản đã thành lập Trans Pacific 
Seafood tại TP Phan Thiết. Theo đó, công 
ty sẽ cung cấp các sản phẩm thủy hải sản 

chất lượng cao và các sản phẩm hải sản 
đóng hộp cho các nước trên thế giới. 

Theo đại diện UBND tỉnh Bình Thuận, 
sự ra đời của Trans Pacific Seafood sẽ khai 
thác tốt hơn tiềm năng thủy hải sản của tỉnh 
để phục vụ cho nhu cầu chế biến và giải 
quyết việc làm cho người lao động địa 
phương, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội 
của tỉnh Bình Thuận phát triển.  

 

 

Tham quan nhà máy. 

 

Cắt băng khánh thành. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2018 
(ngày 11 tháng 10) 

--------------------------------------------------------- 

TÍCH CỰC TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO KINH TẾ 
HỢP TÁC XÃ PHÁT TRIỂN 

heo Sở Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn Bình Thuận, thời gian 
qua, hoạt động của các Hợp tác xã 

(HTX) nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đạt 
được nhiều kết quả tích cực. Dù vậy, để 
cùng triển khai Đề án phát triển 15.000 

L 

T 

http://plo.vn/tags/Tmjhuq10IELhuqNu/nhat-ban.html
http://plo.vn/tags/IELDrG5oIFRodeG6rW4=/binh-thuan.html
http://plo.vn/tags/IFBoYW4gVGhp4bq_dA==/phan-thiet.html
http://plo.vn/tags/IE7GsOG7m2MgVHLhu5Np/nuoc-troi.html
http://image.plo.vn/w800/Uploaded/2018/yqdxwpwjv/2018_10_11/nhat1_dmoj.jpg
http://image.plo.vn/w800/Uploaded/2018/yqdxwpwjv/2018_10_11/nhat2_owny.jpg
http://image.plo.vn/w800/Uploaded/2018/yqdxwpwjv/2018_10_11/nhat_azsi.jpg
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HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt 
động hiệu quả đến năm 2020, địa phương 
vẫn còn nhiều khó khăn cần tháo gỡ. 

 
Áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong sản 
xuất lúa tại HTX nông nghiệp Hòa Thành 
(Bình Thuận) (Ảnh:Baobinhthuan.com.vn) 

Những kết quả tích cực 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn (NN&PTNT) Bình Thuận, từ 
đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh phát triển 
thêm 15 HTX, giải thể 1 HTX. Lũy kế đến 
nay, toàn tỉnh hiện có 2 Liên hiệp HTX và 
117 HTX nông nghiệp, trong đó 113 HTX 
đã chuyển đổi và hoạt động theo Luật hợp 
tác xã số 23/2012/QH13 và 4 HTX ngưng 
hoạt động chờ giải thể. Dự kiến đến cuối 
năm 2018, trên địa bàn tỉnh có 120 HTX 
nông nghiệp. 

Nhìn chung, hầu hết các HTX nông 
nghiệp hiện nay thực hiện các dịch vụ 
phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh 
hoạt ở nông thôn, chủ yếu cung ứng các 
dịch vụ đầu vào (giống, vật tư, phân bón, 
bảo vệ thực vật, thủy lợi nội đồng…). Một 
số HTX có sự đổi mới về phương thức 
hoạt động, quan tâm ứng dụng tiến bộ kỹ 
thuật vào sản xuất, thực hiện liên kết với 
các doanh nghiệp. Vì vậy đã nâng cao 
hiệu quả hoạt động của HTX, tăng thu 
nhập cho các thành viên và khẳng định 
được vai trò kinh tế hợp tác cho các hộ gia 
đình tham gia. 

Trong đó, 74 HTX hoạt động theo 
lĩnh vực trồng trọt, thủy nông, kinh doanh 
dịch vụ nông nghiệp, diêm nghiệp được 
củng cố bộ máy tổ chức, điều hành sản 
xuất, đạt kết quả năm sau cao hơn năm 

trước. Một số HTX đã chủ động phối hợp 
với các ngành, các cấp xây dựng phương 
án sản xuất kinh doanh hàng năm đem lại 
lợi nhuận cho HTX, trả lương cán bộ và 
chia lãi cổ phần cao như: HTX Hàm Nhơn 
2, HTX Hàm Chính 1, HTX Hoà Thành 
(huyện Hàm Thuận Bắc); HTX Long Điền 
1 (huyện Tuy Phong); HTX Thái Hiệp, 
Thái Hòa, Thái Bình (huyện Bắc Bình),… 

Bên cạnh đó, 39 HTX theo lĩnh vực 
thủy sản ở huyện đảo Phú Quý làm dịch 
vụ hậu cần, thu mua hải sản hoạt động 
trên biển trên tinh thần hợp tác, tương trợ 
lẫn nhau, đem lại lợi ích kinh tế lớn. Với 
quy mô thành viên từ 7-15 người/HTX, 
vốn điều lệ của HTX đa số trên 2 tỷ đồng, 
riêng 5 HTX vốn điều lệ từ 4 tỷ đến 5 tỷ 
đồng, hoạt động hiệu quả, giải quyết việc 
làm cho nhiều lao động, đóng góp nguồn 
thu ngân sách nhà nước, góp phần phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Còn nhiều khó khăn về nguồn vốn 

Theo đánh giá của Sở NN&PTNT 
Bình Thuận, bên cạnh những kết quả đạt 
được thì hoạt động của các HTX nông 
nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó 
khăn. Trong đó, việc tăng trưởng của các 
HTX chưa thực sự đồng đều trên tất cả 
các lĩnh vực. Những HTX có doanh thu và 
lợi nhuận cao thường tập trung vào các 
HTX điển hình, còn nhiều HTX nông 
nghiệp chưa có nhiều bứt phá trong định 
hướng hoạt động sản xuất, chỉ tập trung 
vào một số loại hình dịch vụ chủ yếu như 
dịch vụ thủy nông, vật tư nông nghiệp. 

Đặc biệt, khó khăn lớn nhất của các 
HTX hiện nay là thiếu vốn để đầu tư sản 
xuất và chưa có phương án sản xuất kinh 
doanh khả thi. Vốn các HTX chuyển đổi 
nằm trong công nợ xã viên hoặc một số 
HTX không có tài sản thế chấp hoặc 
không đủ điều kiện thế chấp để vay vốn 
của Ngân hàng và các tổ chức tín dụng, 
từ đó HTX còn lúng túng chưa đề ra được 
những định hướng, kế hoạch phát triển 
sản xuất kinh doanh hiệu quả. 

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất kỹ thuật 
của HTX còn yếu kém, đa số HTX có quy 
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mô nhỏ, việc huy động tăng vốn góp còn 
khó khăn, năng lực cạnh tranh còn thấp. 
Cán bộ quản lý HTX chưa theo kịp với sự 
phát triển của nền kinh tế thị trường, 
chuyên môn nghiệp vụ hạn chế, chủ yếu 
dựa trên kinh nghiệm. 

Song song với đó, nguồn lực cán bộ 
và kinh phí đảm bảo cho hoạt động quản 
lý nhà nước đối với kinh tế hợp tác thời 
gian qua chưa được quan tâm đúng mức. 
Cán bộ, công chức quản lý kinh tế hợp tác 
cấp huyện thường kiêm nhiệm nhiều 
nhiệm vụ, vì vậy ảnh hưởng đến công tác 
tham mưu. Đồng thời, các chính sách 
khuyến khích ưu đãi đối với HTX chưa 
được triển khai và áp dụng kịp thời dẫn 
đến thiếu sự khích lệ, động viên, hỗ trợ 
thúc đẩy phát triển HTX. 

Thu hút các doanh nghiệp liên kết 
cùng HTX tổ chức sản xuất 

Nhằm khắc phục những khó khăn 
còn tồn tại, đồng thời triển khai Quyết định 
số 461/QĐ- TTg ngày 27/4/2018 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án 
phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông 
nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 
2020, theo Sở NN&PTNT Bình Thuận, địa 
phương sẽ triển khai nhiều giải pháp thiết 
thực để không ngừng nâng cao hiệu quả 
và chất lượng hoạt động của HTX trên địa 
bàn tỉnh. 

Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về 
đổi mới, phát triển HTX theo Luật Hợp tác 
xã 2012 nhằm thúc đẩy mạnh mẽ phát 
triển HTX nông nghiệp. Tuyên truyền tới 
các HTX nhằm nhận thức rõ về cơ chế tự 
nguyện, quản lý dân chủ, bình 
đẳng…theo Luật hợp tác xã 2012. 

Đáng chú ý, tiếp tục phối hợp với các 
Bộ, ngành liên quan đề xuất giải pháp và 
tổ chức thực hiện có hiệu quả về các cơ 
chế chính sách đối với HTX nông nghiệp 
đã ban hành. 

Đặc biệt, một trong những giải pháp 
quan trọng là vận động, thu hút các doanh 
nghiệp lớn làm đầu tàu tham gia liên kết 
cùng HTX tổ chức sản xuất nông nghiệp 
theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, 
bảo quản, tiêu thụ nông sản trên các lĩnh 
vực sản xuất nông nghiệp nhằm tạo động 
lực mới để chuyển đổi hoàn toàn hoạt 
động của các HTX nông nghiệp. Qua đó, 
phát triển HTX kiểu mới với các phương 
thức, quy mô hoạt động gắn với trình độ 
phát triển của các ngành hàng nông sản 
chủ lực trên địa bàn tỉnh. 

Bên cạnh đó, tăng cường công tác 
phối hợp giữa Sở NN&PTNT với các sở, 
ngành, Liên minh Hợp tác xã và chính 
quyền địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo 
công tác phát triển HTX, liên hiệp HTX 
nông nghiệp một cách hiệu quả thiết thực, 
không chạy theo thành tích. Thực hiện 
công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ 
quản lý nhà nước và HTX, trong đó đặc 
biệt chú trọng đội ngũ cán bộ quản lý HTX, 
thành viên, người sáng lập khởi nghiệp 
các HTX nhằm trang bị kiến thức quản trị 
kinh doanh đảm bảo điều hành các HTX 
hoạt động có hiệu quả. 

Mặt khác, xây dựng các dự án, kế 
hoạch ưu tiên phát triển các HTX nông 
nghiệp có ứng dụng công nghệ cao trong 
sản xuất và tiêu thụ nông sản. Hỗ trợ thực 
hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ giữa 
HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp với các 
doanh nghiệp có năng lực tiêu thụ nông 
sản. Nghiên cứu tổ chức lại hoạt động sản 
xuất kinh doanh của các HTX hiệu quả 
thấp. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các HTX 
tham gia các hoạt động xúc tiến thương 
mại, tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ 
nông sản; đồng thời đề xuất hỗ trợ đặc thù 
cho các hoạt động xúc tiến thương mại 
của các HTX nông nghiệp. 

BT // http://cpv.org.vn.- 2018 
 (ngày 24 tháng 10) 
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V. DU LỊCH – ĐỊA LÝ – LỊCH SỬ 

BÌNH THUẬN TÔN VINH DOANH NGHIỆP, DOANH NHÂN 
DU LỊCH TIÊU BIỂU 2018 

ỷ niệm 23 năm Ngày Du lịch Bình 
Thuận, tối 24/10, tại thành phố Phan 
Thiết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch long trọng tổ chức Lễ tôn vinh doanh 
nghiệp, doanh nhân du lịch tiêu biểu 2018. 

 

Trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá 
nhân. 

Qua 23 năm hoạt hoạt động và phát triển, 
Du lịch Bình Thuận từ một ngành có đóng 
góp khá khiêm tốn cho kinh tế địa phương 

trở thành một trong những nền kinh tế mũi 
nhọn, góp phần tích cực và tạo động lực 
phát triển các ngành kinh tế khác của tỉnh. 
Du lịch Bình Thuận đã không ngừng phấn 
đấu, khắc phục khó khăn, vượt qua thách 
thức để duy trì tốc độ phát triển và nâng cao 
vị thế của ngành trên bản đồ du lịch Việt 
Nam. 

Tại buổi lễ tôn vinh, lãnh đạo tỉnh Bình 
Thuận đã trao tặng Bằng khen của tỉnh cho 
10 tập thể và 12 cá nhân có nhiều thành tích 
đóng góp cho hoạt động du lịch của tỉnh 
năm 2018. 

Dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
và Hiệp hội Du lịch cũng đã trao tặng Giấy 
chứng nhận cho 6 tập thể và 5 cá nhân du 
lịch tiêu biểu năm 2018. 

Nguyên Vũ // http://toquoc.vn.- 2018 
(ngày 25 tháng 10) 

--------------------------------------------------------- 

HỘI THẢO TÌM GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CÁC ĐIỂM ĐẾN 
DU LỊCH BÌNH THUẬN 

hào mừng kỷ niệm 23 năm Ngày Du 
lịch Bình Thuận, tại thành phố Phan 
Thiết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức Hội thảo 
chuyền đề “Thực trạng và giải pháp quản lý 
các điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh”.  

Bình Thuận hiện có 22 điểm di tích - 
lịch sử - văn hóa và 18 điểm du lịch nổi bật, 
hình thành các tuyến du lịch nội tỉnh, nội 
thành phố Phan Thiết như trường Dục 
Thanh, Vạn Thủy Tú, Tháp nước Phan 
Thiết, sông Cà Ty, tháp Chăm Pô Sah Inư, 
Suối Tiên, làng chài Mũi Né, Đồi cát bay, 
Bàu Trắng, Gành Son, Bãi đá 7 màu, chùa 
Cổ Thạch, Hòn Cau, hải đăng Kê Gà, chùa 

Núi, dinh Thầy Thím Thác Bà, hồ Biển Lạc, 
hồ Hàm Thuận - Đa Mi. 

 

Tháp Chăm Pô Sah Inư 

K 

C 
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Những năm qua, các khu, điểm du lịch 
trên địa bàn tỉnh đã góp phần tạo ra những 
nét hấp dẫn cho du lịch địa phương, thu hút 
du khách trong và ngoài nước đến tham 
quan và trải nghiệm. Trong đó có một số 
khu du lịch rất nổi tiếng và độc đáo như: khu 
du lịch Hàm Tiến - Mũi Né gắn với sản phẩm 
nghỉ dưỡng biển, thể thao biển; khu du lịch 
Tiến Thành - Hàm Thuận Nam gắn với du 
lịch trải nghiệm các thắng cảnh thiên nhiên 
hoang sơ; khu du lịch cộng đồng Tuy 
Phong, La Gi gắn với du lịch tâm linh kết 
hợp tham quan và dã ngoại. 

Tuy vậy, theo ngành du lịch và các địa 
phương sở hữu các điểm tham quan, việc 
phát triển các điểm đến vẫn còn hạn chế, 
chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế, một 
số khu, điểm du lịch đã quy hoạch nhưng 
chưa được đầu tư đồng bộ từ hạ tầng đến 
dịch vụ, việc khai thác xây dựng các tour 
tuyến, mở rộng các chương trình tham quan 
chưa thật sự đa dạng, phong phú và hấp 
dẫn khách du lịch. Bên cạnh đó, công tác 
quản lý điểm đến còn bộc lộ những mặt hạn 
chế, bất cập trong việc đảm bảo cảnh quan, 
môi trường, an ninh trật tự và chất lượng 
các dịch vụ tại điểm đến. 

Tại hội thảo, các địa phương trọng 
điểm du lịch như Phan Thiết, La Gi, Phú 
Quý, Bắc Bình; các Ban quản lý khu, điểm 
du lịch, các sở ngành liên quan như Công 
an, Tài nguyên - Môi trường, Kế hoạch - 
Đầu tư, Công thương, Hiệp hội Du lịch cũng 
đã nêu ra những thực trạng cũng như đề 

xuất giải pháp phù hợp với thực tế để quản 
lý các điểm đến du lịch, khai thác hiệu quả 
tiềm năng phục vụ phát triển du lịch gắn với 
bảo vệ môi trường cảnh quan, an toàn, an 
ninh trật tự tại các khu, điểm tham quan du 
lịch. 

Hội thảo cũng đã nghe các tham luận 
của các chuyên gia góp ý, tư vấn một số giải 
pháp quản lý điểm đến, việc xây dựng tour 
tuyến du lịch, xây dựng thương hiệu du lịch 
dựa trện việc khai thác tiềm năng, lợi thế 
các điểm đến.  

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Bình Thuận, nhóm giải pháp quản lý điểm 
đến du lịch thời gian tới sẽ tập trung bảo vệ 
cảnh quan, tài nguyên môi trường, gìn giữ 
và phát huy giá trị điểm đến. Đồng thời, tăng 
cường quản lý hoạt động du lịch, đảm bảo 
an ninh trật tự, an toàn cho du khách, phát 
triển du lịch cộng đồng và sản phẩm du lịch 
mới cũng như xúc tiến, quảng bá hình ảnh 
điểm đến. Về lâu dài, các địa phương, các 
Ban quản lý khu điểm du lịch, các sở ngành 
liên quan và nhất là cộng đồng dân cư tại 
các điểm đến cần phối hợp hỗ trợ hiệu quả 
hơn trong việc triển khai các nhiệm vụ cụ 
thể, thiết thực để quản lý hiệu quả điểm đến, 
góp phần xây dựng thành công điểm đến du 
lịch Bình Thuận an toàn, thân thiện và chất 
lượng. 

Nguyễn Vũ // 
https://bvhttdl.gov.vn.- 2018 

 (ngày 26 tháng 10) 

--------------------------------------------------------- 

KHAI MẠC KHÔNG GIAN ẨM THỰC ĐẶC SẢN 
BÌNH THUẬN 2018 

ới đây, tại TP. Phan Thiết, Không 

gian Ẩm thực, đặc sản Bình Thuận 

2018 đã chính thức khai mạc. 

Không gian Ẩm thực, đặc sản Bình Thuận 

có sự tham gia của 22 đơn vị, doanh nghiệp 

với 23 gian hàng trưng bày, giới thiệu và 

phục vụ các món ngon, đặc sản miền biển 

đến công chúng địa phương và khách du 

lịch. Sự kiện ẩm thực hấp dẫn này do Sở 

VHTTDL tổ chức và là một trong những 

hoạt động nổi bật chào mừng 23 năm Ngày 

Du lịch Bình Thuận (24/10/1995 - 

24/10/2018) và 120 năm  Phan Thiết được 

công nhận thị xã (20/10/1898 - 2/10/2018). 

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở 

VHTTDL Nguyễn Lan Ngọc, khẳng định: 

“Văn hóa ẩm thực Bình Thuận là sự kết hợp 

hài hòa giữa các món ăn truyền thống địa 

phương cùng với sự sáng tạo đầy tinh tế và 

M 
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thẩm mỹ của các nghệ nhân ẩm thực để trở 

thành những sản phẩm ẩm thực cao cấp 

phục vụ khách du lịch. Tổ chức Không gian 

Ẩm thực, đặc sản không chỉ giới thiệu, 

quảng bá nền văn hóa ẩm thực đa dạng, 

phong phú của địa phương, tạo nên một 

sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách, mà sự 

kiện còn là bước chuẩn bị cho việc tổ chức 

Lễ hội Thanh long lần thứ nhất”.  

 

Mỗi gian hàng đều trang trí theo phong cách 

riêng của đơn vị mình và tạo cảm giác gần 

gũi với thực khách cùng những món ngon 

đặc trưng vùng miền cũng như của từng 

doanh nghiệp du lịch. Một số món ngon 

hương vị vùng miền như Vịt thả dầm, Khâu 

nhục (Bắc Bình); Gỏi cá tươi, Chả cá kẹp 

bánh tráng, Canh rau lủi chả cá (Tuy Phong) 

Tầm long om bầu, Gà nướng - xôi (Đức 

Linh)…; Các khách sạn, resort, nhà hàng 

giới thiệu những “món ngon miền biển” như: 

Lẩu thả (Seahorse Resort); Bún lẩu hải sản, 

Hải vương hội tụ (Ocean Dunes Resort), Cá 

mối nhồi áp chảo sốt nhum biển (Sealinks 

City); Rồng xanh quê hương (Muine Bay 

Resort)… 

Bên cạnh các gian hàng giới thiệu và phục 

vụ các món ngon, Không gian Ẩm thực, đặc 

sản Bình Thuận 2018 còn hấp dẫn với hội 

thi món ngon Bình Thuận, khu trưng bày 

lồng đèn lớn của Lễ hội Trung thu Phan 

Thiết 2018, triển lãm ảnh nghệ thuật “Thanh 

long Bình Thuận”, sân khấu biểu diễn hàng 

đêm các chương trình nghệ thuật sôi động 

như ca múa nhạc, âm nhạc đường phố, đờn 

ca tài tử, hát cùng nhóm nhạc 

Flamenco/Acoustic, chương trình âm nhạc 

của các nhóm nhạc Việt Nam và 

Philippines. 

Nguyên Vũ // http://baodulich.net.vn.- 2018 

(ngày 22 tháng 10) 

--------------------------------------------------------- 

KHÁM PHÁ NHỮNG ĐỒI CÁT "HÚT" KHÁCH DU LỊCH 
NAM TRUNG BỘ 

ói đến du lịch Nam Trung Bộ không 
thể bỏ qua các địa danh đồi cát Bàu 
Trắng (TP Phan Thiết, Bình Thuận) 

và đồi Cát Bay (huyện Tuy Phong, Bình 
Thuận). Hai địa danh này đều được tạo 
thành từ những triền cát mênh mông, thiên 
nhiên hoang sơ, thơ mộng và đẹp đến nao 
lòng.  

Đồi cát Bàu Trắng nằm cách TP Phan 
Thiết 65km về hướng Đông Bắc (thuộc thôn 
Hồng Lâm, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình). 
Được hình thành từ lâu đời, đồi cát này 
được tạo thành bên cạnh một hồ nước lớn. 
Qua thời gian sự bồi tạo và người dân bản 
địa xây đắp một con đừng cát vắt ngang hồ 
nước. Do đó, hồ lớn chia thành hai phần là 
tiểu hồ và đại hồ. Tiểu hồ và đại hồ được 

gọi là Bàu Ông và Bàu Bà. Theo tiếng địa 
phương “bàu” có nghĩa là “hồ. 

 

Rất đông đảo du khách thích thú khi tới đồi 
cát Bàu Trắng 

 

N 
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Mùa sen đến, những nụ hồng tươi, lá 
xanh mướt mắt nở rộ, phủ kín cả một vùng, 
bên cạnh là những đồi cát mênh mông cát. 
Chính vì điều này mà Bàu Trắng còn được 
gọi với một tên khác là Bàu Sen. Ở đây, hệ 
sinh thái rất phong phú với nhiều loại cá 
nước ngọt như: cá rô, cá lóc, cá trê, cá trắm 
cỏ…Du khách khi tham quan Bàu Trắng 
thường dành thời gian cho thú vui câu cá 
giải trí trong khu vực hồ sen. 

Môt điều khá thú vị khi đến đồi cát Bàu 
Trắng, du khách sẽ có những trải nghiệm 
thật đặc biệt với những hạt cát mịn màng, 
nhỏ bé như đang ôm lấy từng bước chân. 
Du khách còn có thể trượt cát, trải nghiệm 
cảm giác mạnh lái xe địa hình trên cát. Đã 
từ lâu, Bàu Trắng là cảm hứng cho giới 
nhiếp ảnh và hội họa để sáng tạo nên 
những khuôn hình đẹp hoang sơ, yên bình. 

 

Bàu Trắng cát trắng mênh mông 

Cũng tại Bình Thuận còn có một đồi 
cát khác, đồi Cát Bay. Đồi Cát Bay hay còn 
được gọi là đồi Cát Hồng nằm ở khu phố 5 
phường Mũi Né, TP Phan Thiết. Đây vốn là 
một trong những bãi cát khổng lồ không có 
vị trí cố đinh  mà tổng thể đồi cát này luôn 
luôn di chuyển. Cái tên đồi Cát Hồng bắt 
nguồn từ chính màu sắc độc đáo của cát ở 
đây. Ngoài những mảng cát trắng và vàng 
thường thấy ở những nơi khác, mảng cát 
hồng ở đây sinh ra nhờ sự kết hợp của cát 
mịn và quặng sắt (trước đây, khu này có 
một mỏ sắt lâu năm). 

Nếu di chuyển bằng xe ô tô thì từ TP 
Phan Thiết đến đồi Cát Bay mất chừng nửa 
tiếng đồng hồ. Buổi sáng sớm đón bình 
minh tại đồi Cát Bay tuyệt đẹp và vô cùng 
thú vị, một không gian cát mịn màng hồng 
tươi, trong sắc bình minh đầy sức sống. 
Buổi chiều Đồi Cát bay nắng dịu, khoảng 

5giờ-6giờ chiều đồi Cát Bay đã chìm vào 
bóng tối tối. Những du khách săn ảnh đẹp 
thường đến đồi Cát Bay từ tờ mờ sáng. Lúc 
này, đồi cát đã thay đổi hình dạng sau một 
đêm đầy gió, các dấu tích con người vui 
chơi trên cát  ngày hôm qua đã biến mất, 
trên hoang mạc bao la này sẽ chỉ ghi dấu 
chân của bạn. Chính vì sự thay đổi mặt cát 
bay hết và vùi lấp hết sau một đêm, các dấu 
tích của ngày hôm qua dường như không 
còn nên tên sa mạc này được người dân 
đặt là Đồi Cát bay. 

 

Du khách bên xe địa hình tại Bàu Trắng 

Trượt cát là một trải nghiệp phổ biến 
và vui nhộn nhất tại đây đồi Cát Bay. Du 
khách tự chọn đồi cát tùy ý và lăn lê theo ý 
của mình. Những đồi cát cao chót vót, trượt 
cát tạo một cảm giác như đang lao xuống 
vực trong tư thế rơi tự do. Đồi Cát Bay còn 
là nơi lí tưởng cho du khách sáng tạo những 
bức ảnh độc đáo. Khung cảnh ở đây luôn 
luôn thay đổi theo thời gian, những đồi cát 
được lưu vào ảnh gần như sẽ không trùng 
lặp bao giờ. Tương tự như việc dạo chơi, 
để chụp lại cảnh đồi cát nguyên vẹn nhất, 
rất nhiều du khách đã tìm đến đây vào sáng 
sớm. 

 

Trên đồi Cát Bay 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 10 năm 2018                                        -108- 
 

Thư viện Bình Thuận – Số 286 Trần Hưng Đạo – TP Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận 

 

Tạo dáng bên đồi Cát Bay 

Đã nhiều năm nay, đồi cát Bàu Trắng 
và đồi Cát Bay là hai danh thắng nổi tiếng 
về cát tại dải đất Nam Trung Bộ, cũng là 
những địa danh thu hút khách đông đảo bậc 
nhất hiện nay. Theo ước tính mỗi năm có 
vài triệu khách du lịch trong nước và quốc 

tế tới Bàu Trắng và Đồi Cát bay tham quan, 
thưởng lãm. 

 

Xuân Hướng // Văn Hóa.- 2018.- Số 
122 (ngày 10 tháng 10).- Tr.16 

-------------------------------------------------------- 

SỚM THU TRÊN LÀNG CHÀI MŨI NÉ 

ến Mũi Né (Bình Thuận), sau khi tắm 
nắng trên “tiểu sa mạc” cát vàng, du 
khách không thể không ghé thăm 

làng chài Mũi Né. Và cũng trong một sớm 
cuối thu 2018, phóng viên đã có dịp may 
mắn khi được gặp thời khắc này trên làng 
chài Mũi Né... 

 

Làng biển nơi đây vô cùng quyến rũ 
không chỉ ở sự thanh bình vào mỗi sớm mai 
mà còn ở sự nhộn nhịp của cuộc sống ngư 
dân miền biển. Làng chài Mũi Né nằm sát 
bãi biển. Nhìn từ trên xuống, trong vụng 
biển xanh ngắt, những chiếc thuyền thúng 
sơn xanh bình thản nằm xen với những 
chiếc ghe đánh bắt xa bờ. 

Bước xuống một bậc tam cấp dài tới 
bãi cát vàng mịn, ta sẽ tới khu vực chợ cá. 
Đây là nơi dân địa phương tiến hành thả 
lưới mỗi sáng, cũng như thu mua những 

ghẹ, tôm, cá từ những chiếc thuyền vừa 
đánh bắt mang vào. Làng chài Mũi Né 
không chỉ phục vụ nhu cầu dân sinh địa 
phương, mà còn cho cả khách du lịch mua 
về làm qua hoặc chế biến thưởng thức tại 
chổ. 

 

Toàn cảnh làng chài, chợ cá Mũi Né (nằm 
ven đường Huỳnh Thúc Kháng, thành phố 
Phan Thiết, Bình Thuận); 

 

Bước xuống một bậc tam cấp dài tới bãi cát 
vàng mịn, ta sẽ tới khu vực chợ cá 

Đ 
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Mẻ lưới cuối cùng của buổi sớm mai;  

 

Dưới mặt biển xanh, những chiếc ghe đánh 
bắt xa bờ nằm xen với những chiếc thuyền 
thúng sơn xanh bắt mắt 

 

Khi thuyền chài về...  

 

Hải sản được đổ ra một tấm bạt nhỏ, từ đây 
sẽ phân loại ra... 

 

Ghẹ, cá theo chủng loại, kích thước rồi bán 
lẻ lại cho khách du lịch hoặc người dân địa 
phương đưa nhà hàng, hay bán lẻ ngoài 
chợ; 

 

Ngư dân tập trung gỡ hải sản ra khỏi lưới; 

 

Tỉ mỉ gỡ từng con ghẹ  
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Gánh nước thau rửa và bảo quản thuyền 
chuẩn bị cho chuyến ra khơi mới. 

 

Tranh thủ cạo hà bám vỏ thuyền, chuẩn bị 
chuyến ra khơi mới  

 

Tôm hùm tươi sống  

 

Được nướng phục vụ khách du lịch tại chỗ. 

Lưu Ký // http://congluan.vn.- 2018 
(ngày 5 tháng 10) 

--------------------------------------------------------- 

THIẾU GIA BÌNH THUẬN CƯỚI NỮ TÀI TỬ: MỞ RẠP PHIM 
CHIỀU NGƯỜI ĐẸP 

ốn là người tri thức, hào hoa, ông 
Phạm Ngọc Thìn đã chiếm được 
trái tim và lập gia thất với bà Huỳnh 

Thị Khá, một tài tử nổi tiếng với nghệ danh 
Quỳnh Khanh. 

Ông chủ hotel Trung Kỳ Phạm Ngọc 
Bình 

Một bài viết trên tờ “Phụ nữ Tân văn” 
xuất bản tháng 11 năm 1934 có đoạn: “... 
Chúng tôi đến Phan Thiết. Ghé nhà hàng 
Trung kỳ (hotel Trung Kỳ) ăn điểm tâm. 

Nhà hàng Trung Kỳ của ông chủ 
Phạm Ngọc Bình. Nhà hàng khá to, phòng 
sạch sẽ và nấu ăn rất khéo. Đẹp nhứt là 
có cái sân hóng mát trên nóc nhà. 

Độ nọ chúng tôi ra Huế có ghé trọ 
nơi đây. Khi bồi tính tiền ăn, chúng tôi lấy 
làm lạ vì có nhiều món ăn có tên thật đặc 
biệt như là Pétards Annammit, Casse 
Cou....”. 

Từ những thông tin trên tờ báo này 
đã thôi thúc chúng tôi đi tìm hiểu về hotel 

V 
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Trung Kỳ và ông chủ Phạm Ngọc Bình ở 
Phan Thiết 

. 

Ông Phạm Ngọc Bình. 

Những năm cuối thập kỷ 20 của thế 
kỷ trước, tại Bình Thuận nổi lên một nhân 
vật có tài kinh doanh và là chủ nhiều cơ 
sở thương mại lớn ở Phan Thiết, đó là ông 
Phạm Ngọc Bình. 

Cùng với bà Chín Lâu (chủ hãng 
nước mắm Hồng Hương) ông Bình sở 
hữu nhiều nhà cửa, đất đai, ruộng vườn 
tại Phan Thiết và là một trong những 
người giàu nhất Bình Thuận thời ấy. 

Tìm hiểu về thân thế của ông Phạm 
Ngọc Bình chúng tôi được biết ông Phạm 
Ngọc Bình là con trai thứ bảy của ông 
Phạm Ngọc Cảnh, người anh em với ông 
Phạm Ngọc Quát (ông nội bác sĩ Phạm 
Ngọc Thạch). Ông Bình có vóc dáng bé 
nhỏ nên mọi người thường gọi ông bằng 
cái tên Bảy Đẹt. 

Mặc dù là người có chữ so với nhiều 
cư dân thời đó nhưng ông Bình không 
chọn con đường làm quan như những 
người thân của mình mà chỉ chú tâm vào 
công việc kinh doanh. 

Do thời ấy, người dân Phan Thiết đã 
sản xuất nước mắm với sản lượng lớn 
nhưng chỉ có một vài hộ lớn mới có điều 
kiện đưa nước mắm ra thị trường ngoài 
tỉnh bán. 

Nắm bắt cơ hội này ông Bình đã mua 
sỉ lại nước mắm của các hàm hộ nhỏ rồi 
đem bán ra miền Trung, miền Bắc và mua 
hàng hóa ở các tỉnh về Bình Thuận bán 
lại. 

Với tài kinh doanh cùng mối quan hệ 
với chính quyền thuộc địa Pháp và quan 
lại ở các tỉnh, ông Bình đã xây dựng được 
kênh kinh doanh phân phối hàng hóa giữa 
Bình Thuận với khắp nơi. Ông trở thành 
nhà cung cấp hàng hóa, nhất là các mặt 
hàng nhu yếu phẩm lớn nhất ở Bình 
Thuận thời đó. 

Từ cuối thập kỷ 20 của thế kỷ trước, 
đô thị Phan Thiết bắt đầu phát triển từ vài 
ba con đường nhỏ và những xóm nhà 
tranh vách đất. Đến năm 1933 mặc dù 
được công nhận là thành phố nhưng bộ 
mặt đô thị hầu như không có gì. 

Là người từng đi sang Pháp và đặt 
chân đến các đô thị lớn trong cả nước, 
ông Bình nhận ra ngay cơ hội kinh doanh 
bất động sản tại Phan Thiết. 

Đặc biệt đây là thời điểm chợ Phan 
Thiết được chuyển từ ven sông Cà Ty về 
vị trí hiện nay, chính quyền quy hoạch lại 
con đường thuộc địa số 1 (QL1) đi ngang 
qua chợ (đường Nguyễn Huệ ngày nay) 
và giao cho một công ty người Pháp xây 
dựng một dãy nhà lầu phía đối diện chợ 
để bán cho dân. 

Ông Bình đã nhanh chóng bỏ tiền 
mua nguyên một dãy phố từ Ngã bảy đến 
Ngã tư quốc tế (Nguyễn Huệ - Ngô Sĩ 
Liên) và cho những hộ kinh doanh thuê lại. 

Khu vực ở phía sau dãy nhà này khi 
đó còn hoang sơ, ông Bình cũng đã mua 
và xây dựng thành một dãy phố trên 
đường Nguyễn Tri Phương ngày nay. Do 
có mối quan hệ làm ăn thân thiết với 
người Pháp nên các công trình kiến trúc 

https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2018/10/10/11/pham-ngoc-binh-va-cac-cong-trinh-kien-truc-phan-thiet-xua.JPG
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tại Phan Thiết do người Pháp xây dựng 
đều được bán lại cho ông Bình. 

Dãy nhà cổ trên đường Khải Định 
(Nguyễn Văn Cừ ngày nay), đường Đồng 
Khánh (Trần Phú ngày nay) ông Bình 
cũng mua lại từ người Pháp rồi bán lại cho 
những người giàu có thời đó như Lục Thị 
Đậu, Thất Ngàn, Hồng Hương và một số 
người Hoa khác. 

Người Bình Thuận thời đó ai cũng 
biết mối quan hệ khá thân thiết và sau này 
là sui gia với nhau của ông Bình và bà 
Hồng Hương. Chính ông Bình là người 
dẫn dắt bà Hồng Hương vào lĩnh vực kinh 
doanh bất động sản.  

Tòa nhà UBND TP Phan Thiết ngày 
nay và 2 dãy phố cổ trên đường Ngô Sĩ 
Liên và Chu Văn An ở phía hai bên tòa 
nhà này được ông Bình và bà Hồng 
Hương mua lại từ ông Langlet, một 
thương gia người Pháp rất nổi tiếng ở 
Bình Thuận. 

Bà Hồng Hương sở hữu tòa nhà 
chính và dãy nhà đường Ngô Sĩ Liên, ông 
Bình sở hữu dãy nhà đường Chu Văn An. 

Nhận thấy Phan Thiết thời đó chỉ có 
một khách sạn lớn của người Pháp ở phía 
đầu cầu Quan (Tỉnh ủy ngày nay) và chỉ 
phục vụ người Pháp, trong khi người Việt 
đến Phan Thiết không có nơi thuê trọ, ông 
Bình đã mua lại tòa nhà lầu lớn nhất Phan 
Thiết thời đó ở khu vực Ngã bảy làm 
khách sạn, nhà hàng và đặt tên “Hotel 
Trung Kỳ”. 

Việc một người Việt làm chủ một nhà 
hàng, khách sạn lớn là một sự kiện gây 
bất ngờ và thú vị đối với nhiều người Việt 
và cả người Pháp mà báo “Phụ nữ Tân 
Văn” có bài viết như phần đầu đã nêu. 

Hotel Trung Kỳ có thời gian là trường 
tiểu học Hoàng Tỷ, bida Anh Đào, bưu 
điện Phan Thiết và ngày nay là trụ sở chi 
nhánh một ngân hàng tại Bình Thuận. 

Ngoài hotel Trung Kỳ ông Bình còn 
mua lại rạp hát Bà Đầm của bà Oggéri 
người Ý trên đường Nguyễn Huệ ngày 

nay và cho cải tạo, tân trang lại rồi đặt tên 
là rạp Modern. Rạp Mordern giai đoạn này 
chỉ phục vụ các đoàn hát chứ chưa chiếu 
phim như sau này. 

 

Bài viết về hotel Trung Kỳ trên tờ “Phụ Nữ 
Tân Văn” năm 1934. 

Từ năm 1960, do sức khỏe yếu ông 
Bình không tham gia kinh doanh nữa và 
giao lại toàn bộ gia sản cho con trai mình 
là ông Phạm Ngọc Thìn. 

Phạm Ngọc Thìn và rạp Ngọc Thúy 

Ông Phạm Ngọc Bình có hai người 
con trai là Phạm Ngọc Thìn và Phạm Ngọc 
Minh.  

Ngay khi các con còn nhỏ ông Phạm 
Ngọc Bình đã chú trọng đầu tư cho việc 
học của các con. Sau khi học xong tiểu 
học Pháp Việt tại Phan Thiết, ông Bình 
cho hai con vào Sài Gòn học tiếp trung 
học rồi gởi anh em ông Thìn sang Pháp 
học. 

Ông Phạm Ngọc Minh sau khi học 
xong ở Pháp về lập gia đình với người con 
gái thứ ba của bà Chín Lâu (chủ hãng 
nước mắm Hồng Hương) và trở lại Pháp 
sinh sống. 

Riêng ông Phạm Ngọc Thìn sau khi 
học xong chương trình hành chính ở Pháp 
thì về Phan Thiết sống cùng với cha. 

https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2018/10/10/11/pham-ngoc-binh-va-cac-cong-trinh-kien-truc-phan-thiet-xua-1.jpg
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Ông Phạm Ngọc Thìn. 

Không chọn con đường kinh doanh 
như cha, với kiến thức và bằng cấp học từ 
Pháp ông Thìn đã được chính quyền mời 
vào làm công việc quản lý hành chính của 
tòa tỉnh Bình Thuận. 

 

Rạp Măng Non (tức rạp Ngọc Thúy trước 
1975). 

Ông đảm đương nhiều chức vụ hành 
chính trong chính quyền và được bổ 
nhiệm làm thị trưởng Phan Thiết. Sau khi 
hết nhiệm kỳ thị trưởng, ông Thìn xin thôi 
công việc trong chính quyền để ra làm dân 
sự. 

Do là người có địa vị, trí thức và tâm 
huyết với sự học của người Bình Thuận, 
ông Thìn tham gia thành lập trường Tiến 
Đức và là vị hiệu trưởng đầu tiên của 
trường với tên gọi ban đầu là trường Nam 
Tiến, tọa lạc trong tư thất của ông Thìn ở 
đường Đồng Khánh (nay là Trần Phú). 

Sau đó trường đổi tên là Tiến Đức 
và chuyển đến tòa nhà thuê lại của bà 
Hồng Hương trên đường Trần Hưng Đạo. 

Vốn là người tri thức, hào hoa ông 
Thìn đã chiếm được trái tim và lập gia thất 
với bà Huỳnh Thị Khá hay còn gọi là cô 
Bê. 

Bà Huỳnh Thị Khá là người Phan 
Thiết nhưng được người dân biết đến là 
một tài tử nổi tiếng với nghệ danh Quỳnh 
Khanh. 

 

Từ thập kỷ 30, nữ tài tử Quỳnh 
Khanh được cả nước biết đến với những 
vai chính trong các phim “Cánh đồng ma 

https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2018/10/10/11/pham-ngoc-binh-va-cac-cong-trinh-kien-truc-phan-thiet-xua-2.JPG
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và trận phong ba”, phim trắng đen 16 ly 
“Trọn với tình” của đạo diễn Nguyễn Tất 
Oanh từ Pháp về hợp tác với hãng Asia 
thực hiện năm 1937, phim “Vụ án tình” 
trong thập niên 50 mà lịch sử điện ảnh 
Việt Nam ghi nhận. 

Sau khi nhận thừa kế tài sản từ cha, 
khoảng năm 1962 ông Thìn đã tiến hành 
đầu tư, cải tạo, nâng cấp lại rạp Modern 
thành rạp chiếu bóng và đặt tên rạp là 
Ngọc Thúy, tên một người con gái của 
ông Thìn và bà Bê. 

Rạp Ngọc Thúy ra đời là một sự kiện 
mới làm thay đổi bộ mặt của Phan Thiết vì 
rạp thiết kế văn minh, hiện đại hơn hai rạp 
chiếu bóng cũ (rạp Ciné Star và Hồng 
Lợi). Rạp Ngọc Thúy có ghế nệm rơm bọc 
simili màu hồng bắt mắt. 

Khi rạp bắt đầu hoạt động, cũng là 
lúc dòng phim võ hiệp Hồng Kông của 

hãng Gia Hòa ồ ạt trình chiếu. Những diễn 
viên Hồng Kông Khương Đại Vệ, Địch 
Long, Trịnh Phối Phối… đã thu hút khán 
giả đến với rạp 

Do không có người trông coi, đến 
khoảng năm 1967 ông Thìn sang nhượng 
lại rạp Ngọc Thúy cho người cháu gọi 
bằng cậu là ông Trần Văn Long. 

Ông Long và gia đình đứng ra kinh 
doanh, khai thác rạp Ngọc Thúy từ thời 
gian này đến năm 1975. Sau năm 1975 
rạp đổi tên thành rạp Măng Non và hiện 
nay vị trí này thuộc quản lý của Trung tâm 
Phát hành phim và chiếu bóng Tỉnh. 

Sau năm 1975, ông Thìn và gia đình 
sang Pháp sinh sống và mất tại Pháp cách 
đây vài năm. 

Lê Huân // http://vietnamnet.vn/.- 
2018 (ngày 15 tháng 10)

-------------------------------------------------------- 

THÁP NƯỚC PHAN THIẾT ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ 
DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA 

háp nước cổ kính 84 năm tuổi bên bờ 
sông Cà Ty, Phan Thiết thơ mộng 
vừa được UBND tỉnh Bình Thuận xếp 

hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. 

Ngày 19/10, đúng dịp kỷ niệm 120 
năm Phan Thiết được Nhà Nguyễn công 
nhận là thị xã, UBND tỉnh Bình Thuận đã 
ban hành quyết định, xếp hạng di tích cấp 
tỉnh đối với di tích lịch sử - văn hóa Tháp 
nước Phan Thiết. 

Ngoài vẻ đẹp cổ kính, mang phong 
cách kiến trúc Á Đông, nằm bên bờ sông Cà 
Ty thơ mộng, Tháp nước Phan Thiết còn 
đặc biệt bởi gắn với nhân vật lịch sử. 

Tháp do Hoàng thân, kiến trúc sư 
Souphanouvong (1909-1995), nguyên Chủ 
tịch nước CHDCND Lào thiết kế khi ở 
cương vị Kiến trúc sư trưởng Khu Công 
chánh Nha Trang. 

Hoàng thân Souphanouvong tốt 
nghiệp đại học quốc gia cầu đường Paris, 
là kỹ sư cầu đường đầu tiên ở Đông Dương. 

 

Tháp nước Phan Thiết nằm trên bờ sông Cà 
ty thơ mộng. Ảnh: BT 

T 
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Thời gian đảm đương chức vụ Kiến 
trúc sư trưởng khu Công chánh Nha Trang, 
ông đã tham gia thiết kế, chỉ huy nhiều công 
trình thủy lợi tại Việt Nam, trong đó có 7 
công trình cho đến nay vẫn đang còn hiện 
diện, tiêu biểu là Tháp nước Phan Thiết. 

 

 

Là công trình độc đáo. Ảnh: Chí Bình 

Tháp có chiều cao từ nền lên đỉnh là 
32 m, chia thành 2 phần. Phần lầu đài (bồn 
nước) hình bát giác, cao 5 m, đường kính 9 
m. Phần dưới của tháp là kiến trúc hình trụ 
bát giác dưới to, trên nhỏ cao 22 m, có 

đường kính chân tháp là 10 m. Nóc của lầu 
đài có 3 tầng mái che hình bát giác lợp bằng 
ngói móc. Tháp do nhà thầu Ưng Du thi 
công từ năm 1928 đến 1934 mới hoàn 
thành và đưa vào sử dụng, cung cấp nước 
cho đô thị Phan Thiết. 

Trên thân tháp có khắc dòng chữ 
“U.E.PT” (viết tắt của cụm từ “Unise Des 
Eaux de Phan Thiet” - Nhà máy nước Phan 
Thiết), được ghép bằng những mảnh gốm 
sứ kiểu theo lối viết chữ hình tròn. 

 

Trở thành biểu tượng của tỉnh Bình Thuận. 

Tháp nước Phan Thiết ngày nay đã 
không còn phục vụ việc cấp nước nữa, trở 
thành một điểm tham quan du lịch của Phan 
Thiết, cũng là biểu tưởng của tỉnh Bình 
Thuận. 

Nguyễn Huân // 
https://baovephapluat.vn.- 2018  

(ngày 24 tháng 10) 

 

--------------------------------------------------------- 

ĐIỀU ÍT BIẾT VỀ GIA TỘC CỦA BÁC SĨ LỪNG LẪY 
PHẠM NGỌC THẠCH 

hạm Ngọc Thạch, vị bác sĩ tài hoa 
đã cống hiến cả cuộc đời mình cho 
sự nghiệp y tế của đất nước. 

Nhưng cũng ít ai biết được rằng, chính 

ông và gia tộc Phạm Ngọc từng góp phần 
không nhỏ vào sự hình thành và phát triển 
của đô thị Phan Thiết, Bình Thuận. 

 

P 
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Tuổi thơ của bác sĩ 

Theo tư liệu lịch sử, ngày 1/7/1909, 
triều đình Huế bổ nhiệm ông Nguyễn Sinh 
Sắc (còn gọi là Nguyễn Sinh Huy) làm tri 
huyện Bình Khê. 

Trước khi lên đường nhậm chức, 
ông Nguyễn Sinh Huy đã gửi Nguyễn Tất 
Thành (sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh) 
cho người bạn thân của mình là giáo học 
Phạm Ngọc Thọ, một giáo viên trường 
Pháp Việt ở Quy Nhơn, để nuôi nấng và 
dạy dỗ kiến thức. 

 

Giáo học Phạm Ngọc Thọ, cha của bác sĩ 
Phạm Ngọc Thạch. 

Khi ấy vợ chồng thầy giáo Thọ cũng 
vừa sinh hạ người con trai đặt tên là Phạm 
Ngọc Thạch được hơn một tháng. 
Thương con bạn như con trai mình, giáo 
học Phạm Ngọc Thọ đã cùng dạy dỗ 
Nguyễn Tất Thành và Phạm Ngọc Thạch. 

Mùa thu năm 1910, từ biệt đồng 
nghiệp và người thân tại Quy Nhơn, gia 

đình giáo học Phạm Ngọc Thọ vào Phan 
Thiết. 

Mặc dù xuất thân là dòng dõi quý tộc 
(cháu nội của Tuy Lý Vương Miên Trinh) 
nhưng bà Công Tôn Nữ Thị Cẩn Tín vẫn 
thủy chung theo chồng, một ông giáo 
nghèo yêu nghề đi khắp nơi dạy học theo 
sự điều động của chính quyền thuộc địa. 

Ẵm trên tay đứa con trai mới hơn 1 
tuổi, tay dắt 2 đứa lớn hơn nhưng chỉ mới 
bi bô, bà cùng chồng vào nhận nhiệm sở. 
Ai cũng thương cho hoàn cảnh của gia 
đình ông giáo. Vợ chồng ông giáo Thọ 
được cấp một căn hộ nhỏ trong khu tập 
thể phía sau trường. 

 

Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch thời trẻ 

Hằng ngày thầy Thọ lên lớp dạy cho 
học sinh xứ biển những ngữ âm đầu tiên 
của ngôn ngữ Pháp. Bà Cẩn Tín ở nhà 
cậy nhờ người quen trong trường giới 
thiệu để nhận đồ nữ công gia chánh về 
thêu thùa may vá, kiếm thêm tiền nuôi các 
con. 

https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2018/10/10/11/pham-ngoc-thach-o-phan-thiet.JPG
https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2018/10/10/11/pham-ngoc-thach-o-phan-thiet-1.jpg
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Thương cha mẹ vất vả và có lẽ hợp với 
khí hậu của vùng biển mặn Phan Thiết, 
cậu bé Phạm Ngọc Thạch chẳng bệnh tật 
gì và càng lớn càng tỏ ra thông minh, sáng 
dạ. Chiều nào cậu bé Ngọc Thạch cũng 
đòi ba dẫn ra biển Thương Chánh tắm để 
rèn luyện sức khỏe. 

Cũng như anh chị của mình, Ngọc 
Thạch được cha mẹ cho tiếp cận với tiếng 
Pháp từ rất sớm và giáo dục kỹ về các vấn 
đề xã hội, bởi vậy khi trở thành học sinh 
chính thức của Trường Sơ học Pháp Việt 
Phan Thiết, Phạm Ngọc Thạch luôn là học 
sinh dẫn đầu tiêu biểu của trường. 

Năm 1917, Phạm Ngọc Thạch tốt 
nghiệp thủ khoa kỳ thi lấy bằng lấy Sơ Học 
Yếu Lược (Primaire Élémentaire) tại 
Trường Sơ học Pháp Việt Phan Thiết. Khi 
đó Ngọc Thạch vừa tròn 8 tuổi và đã sống 
tại Phan Thiết được 7 năm. 

Trước đó, năm 1912, ông nội của 
Phạm Ngọc Thạch là ông Phạm Ngọc 
Quát, trước đó là quan án sát Khánh Hòa 
rồi Tuần vũ Hà Tĩnh, được triều đình Huế 
điều chuyển vào làm Tuần vũ Bình Thuận. 
Bởi vậy, gia đình Phạm Ngọc Thạch 
chuyển về ở cùng ông bà nội ở khu Xóm 
Tỉnh thuộc Phú Tài - Đại Nẫm (Hàm 
Thuận, Bình Thuận). 

Do chương trình giáo dục công lập 
tại Phan Thiết khi đó chỉ hết bậc sơ học 
nên cha mẹ và ông nội đành gạt nước mắt 
gửi Phạm Ngọc Thạch và chị gái ra Thanh 
Hóa học tiếp chương trình tiểu học. 

Đi tìm khu mộ cổ dòng họ Phạm 

Từ những thông tin về thời niên thiếu 
của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch ở Phan 
Thiết, chúng tôi tìm đến khu vực xóm cây 
Chanh xưa, nay là khu dân cư Kênh Bàu, 
phường Xuân An, TP Phan Thiết để hỏi 
thông tin về khu mộ của ông bà nội bác sĩ 
Phạm Ngọc Thạch. 

Đến khu dân cư Kênh Bàu chúng 
tôi bất ngờ khi nhìn thấy một khu nhà có 

biển đề “Nhà tưởng niệm họ Phạm” được 
xây dựng khang trang, to đẹp như một 
ngôi chùa nằm gọn gàng trong khu dân cư 
này. 

 

Quan Lễ bộ thượng thư Phạm Ngọc Quát 

Khu nhà tưởng niệm họ Phạm có 
diện tích khoảng 500 m2. Gồm 2 phần, 
nhà tưởng niệm và khu mộ cổ.  

 

Nhà tưởng niệm gia tộc họ Phạm 

Trong khu mộ có 4 ngôi mộ gồm mộ 
ông Phạm Ngọc Quát và mộ phần ba bà 
vợ của ông nằm xung quanh. Các bia mộ 
đều viết bằng chữ Hán và có khắc các câu 
đối dành cho những người là quan lại của 
triều đình. 

https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2018/10/10/11/gia-toc-bac-si-pham-ngoc-thach-va-phan-thiet-xua.JPG
https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2018/10/10/11/gia-toc-bac-si-pham-ngoc-thach-va-phan-thiet-xua-1.JPG
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Bên cạnh khu mộ, gia tộc họ Phạm 
đã xây dựng một ngôi nhà tưởng niệm rất 
đẹp mang kiến trúc của một ngôi chùa. 
Bên trong nhà tưởng niệm có thờ Phật và 
để bài vị thờ các thành viên của gia tộc 
Phạm Ngọc từ thủy tổ đến các người thân, 
anh em, con cháu của nhân vật trung tâm 
là quan Lễ bộ thượng thư Phạm Ngọc 
Quát. 

Trong đó có bài vị thờ cha mẹ, anh 
chị em và di ảnh của bác sĩ Phạm Ngọc 
Thạch ở hàng dưới cùng. 

Điều bất ngờ là cũng từ nhà tưởng 
niệm này mà chúng tôi mới biết được 
thêm nhiều nhân vật nổi tiếng ở Bình 
Thuận xưa là thành viên của gia tộc họ 
Phạm. 

 

Mộ phần Phạm Ngọc Quát. 

Ông Phạm Ngọc Quát sinh vào năm 
Tự Đức thứ 9 (năm 1856). Tuy không xuất 
thân từ dòng dõi quý tộc và khoa bảng 
nhưng ông đã được triều đình Huế bổ 
nhiệm nhiều nhiều chức vụ quan trọng. 

Chức vụ cao nhất và cuối cùng trước khi 
ông về hưu là Lễ bộ thượng thư của triều 
đình. 

Giai đoạn ông Phạm Ngọc Quát làm 
tuần vũ Bình Thuận là giai đoạn từ 1912 
đến 1915. Giai đoạn này ông Phạm Ngọc 
Quát cũng được bổ nhiệm đồng thời là 
thành viên Hội đồng phân định ranh giới 
Nam Kỳ và Trung Kỳ của chính quyền 
thuộc địa Pháp. 

Năm 1912, khi là tuần vũ Bình 
Thuận, nhận thấy vùng đất này hiền hòa, 
khí hậu và cuộc sống không khắc nghiệt 
như những nơi khác, chính quyền thuộc 
địa đã xác định tập trung phát triển Phan 
Thiết thành một trong những đô thị quan 
trọng nhất của Trung Kỳ. 

Mặt khác con trai ông là giáo học 
Phạm Ngọc Thọ và gia đình cũng đang 
sinh sống ổn định tại Phan Thiết nên ông 
Phạm Ngọc Quát đã quyết định đưa gia 
đình và một số người bà con thân thiết 
của mình về Bình Thuận định cư. 

Sau khi về hưu, từ Huế ông vào Bình 
Thuận sinh sống với gia đình và mất năm 
Bảo Đại thứ tư (năm 1929). 

. Hiện, phần mộ của ông được 
chuyển đến khu xóm Cây Chanh (tức khu 
dân cư Kênh Bàu ngày nay) và được cải 
táng trên phần đất của một người bạn 
thân ông. 

Lê Huân // http://vietnamnet.vn.- 
2018 (ngày 11 tháng 10) 

 

  

 

 

 

 

 

https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2018/10/10/11/gia-toc-bac-si-pham-ngoc-thach-va-phan-thiet-xua-2.JPG
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