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I. CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 

BĐBP BÌNH THUẬN: THEO DÕI CHẶT CHẼ, TRIỂN 
KHAI CÁC PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG BÃO SỐ 9 

iên phòng - Để chủ động ứng phó 
với bão số 9, Bộ Chỉ huy BĐBP 
tỉnh Bình Thuận đã chủ động, tích 

cực triển khai các biện pháp phòng 
chống bão.  

Ngay khi nhận được thông tin về tình 
hình, hướng di chuyển của cơn bão số 
9, những ngày qua Bộ Chỉ huy BĐBP 
tỉnh đã chủ động triển khai các phương 
án để ứng phó với bão theo phương 
châm "4 tại chỗ". 100% cán bộ, chiến sỹ 
được lệnh trực sẵn sàng 24/24. 

Đơn vị đã thành lập 2 trung đội với 60 
đồng chí, 3 kíp tàu và 1 xuồng cao tốc 
sẵn sàng cơ động, ứng cứu, xử lý các 
tình huống khi có lệnh. Các đồn Biên 
phòng tăng cường phát thông báo cho 
các chủ phương tiện về tình hình diễn 
biến của cơn bão, tổ chức kêu gọi, 
hướng dẫn và hỗ trợ người dân đưa 
phương tiện vào nơi tránh trú bão an 
toàn, kiên quyết không cho phương tiện 
ra biển. Phối hợp với các địa phương 
triển khai lực lượng thường trực ứng 
cứu tại chỗ. 

 

Trung đội trực ứng cứu bão số 9 tại Cơ quan 
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Thuận 

Hiện nay toàn bộ 1783 phương 
tiện/38.822 lao động trong tỉnh và 197 
phương tiện/1.244 lao động ngoài tỉnh 

đã neo đậu tại bến. Các đồn Biên phòng 
đã cử 275 lượt cán bộ, chiến sỹ phối hợp 
với các lực lượng địa phương xuống địa 
bàn để giúp dân chống biển xâm thực, 
hỗ trợ di dời 72 hộ dân ở những nơi 
xung yếu. Trên 70 phương tiện có công 
suất nhỏ được kéo lên bờ… 

 

Đồn Biên phòng Liên Hương tham gia cùng 
địa phương gia cố kè bị hư hỏng do triều 
cường tại xã Phước Thể, huyện Tuy Phong. 
Ảnh: Đình Phú 

Hiện nay (10 giờ ngày 25-11) trên 
vùng biển của tỉnh đang có mưa, bão, 
gió mạnh cấp 5-9 (vùng gần tâm bão đi 
qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12), sóng 
biển cao 2-4m, biển động mạnh đã gây 
thiệt hại tại một số địa phương như TP 
Phan Thiết, huyện Tuy Phong, Hàm 
Thuận Nam. 

Tại TP Phan Thiết gió lớn kết hợp 
triều cường đã cốn trôi mất tích 6 
phương tiện, đánh hư hỏng nặng 25 
phương tiện (chủ yếu là thúng máy và 
tàu cá có công suất dưới 30 CV); gây sạt 
lở hơn 800m bờ biển ở nhiều khu vực 
khiến 8 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn 
(phường Hàm Tiến, xã Tiến Thành) và 8 
ngôi nhà bị hư hỏng (phường Thanh 
Hải); 2 bè cá tại huyện Tuy Phong và 

B 
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Hàm Thuận Nam bị đứt neo trôi ra biển 
thiệt hại trên 10 tỷ đồng. 

Đồn Biên phòng Thanh Hải kiểm tra sắp sếp 
nơi neo đậu và thông báo tình hình cơn báo 
số 9 tại cảng Phan Thiết. Ảnh: Đình Phú 

Hiện nay, các đơn vị BĐBP tỉnh vẫn 
duy trì nghiêm quân số trực sẵn sàng 
ứng phó với bão, theo dõi, cập nhật kịp 
thời diễn biến của cơn bão; cán bộ, 

chiến sỹ các đơn vị thường xuyên có 
mặt tại địa bàn để kịp thời xử lý khi có 
tình huống xảy ra. 

 

Đồn Biên phòng Hòa Thắng giúp nhân dân 
xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình đưa các 
phương tiện nhỏ lên bờ. Ảnh: Đình Phú 

Đình Phú // 
http://www.bienphong.com.vn.- 2018 

(ngày 25 tháng 11) 

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

BÌNH THUẬN ĐỀ NGHỊ BỘ QUỐC PHÒNG BỔ SUNG GẦN 
200HA VÀ 386 TỶ ĐỂ MỞ RỘNG SÂN BAY PHAN THIẾT 

ể thực hiện công tác bồi thường, 
giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh 
Bình Thuận vừa đề nghị Bộ Quốc 

phòng bổ sung khoảng 386 tỷ đồng vào 
tổng mức đầu tư của dự án Khu dùng 
chung, khu quân sự Cảng hàng không 
Phan Thiết. 

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, quỹ đất 
dự kiến cho mở rộng CHK Phan Thiết có 
diện tích khoảng 196 ha. Diện tích này 
đủ để xây dựng thêm 01 đường cất hạ 
cánh chiều dài 3.050 m, song song với 
đường cất hạ cánh đã được phê duyệt, 
đang thi công, đáp ứng khai thác cho 
hầu hết các loại máy bay. 

Khu vực quỹ đất mở rộng CHK Phan 
Thiết chủ yếu là đất trồng cây lâu năm 
của các hộ dân (93 ha), đất rừng sản 
xuất (120 ha), do Ban Quản lý rừng 
Hồng Phú và Công ty TNHH Thương 
mại Rô Cô quản lý, không có nhà cửa, 
vật kiến trúc. 

 

Tỉnh Bình Thuận đã dự trù kinh phí bồi 
thường khoảng 386 tỷ đồng. Dự kiến 
thời gian thực hiện bồi thường, giải 
phóng mặt bằng trong 5 năm, từ 2025 
đến 2030. 

Việc chuẩn bị quỹ đất mở rộng để xây 
dựng đường cất hạ cánh số 2 CHK Phan 
Thiết được cho là cần thiết vì cảng có 
tính chất là dùng chung giữa hàng không 
dân dụng và quân sự, nếu chỉ khai thác 
với 1 đường cất hạ cánh cho cả hoạt 

Đ 
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động dân dụng lẫn quân sự thì rất khó 
đảm bảo được yêu cầu về an ninh, an 
toàn cũng như công tác quản lý, điều 
hành bay… 

Hơn nữa,sau thời gian khai thác sử 
dụng cùng với lưu lượng hành khách 
ngày càng tăng, đường cất hạ cánh sẽ 
phát sinh hư hỏng, xuống cấp. Khi đó, 
cảng hàng không phải tạm dừng khai 
thác để thực hiện sửa chữa, cải tạo, 
nâng cấp đường cất hạ cánh… nên ảnh 
hưởng đến hoạt động liên tục của sân 
bay cấp 4E.  

Sân bay Phan Thiết được thiết kế làm 
sân bay dùng chung dân dụng và quân 
sự với công suất hai triệu khách/năm.   

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; là cảng hàng không 
nội địa có hoạt động bay quốc tế với sáu 
vị trí máy bay. Tổng nhu cầu sử dụng đất 
của cảng hàng không Phan Thiết là 
550,56 ha.  

Được thiết kế sân bay dùng chung 
dân dụng và quân sự với công suất hai 
triệu khách/năm. Loại máy bay khai 
thác: Máy bay code E và tương đương. 

Kinh phí bồi thường khoảng 386 tỷ 
đồng. Dự kiến thời gian thực hiện bồi 
thường, giải phóng mặt bằng trong 5 
năm, từ 2025 đến 2030. 

Tổng vốn đầu tư sân bay Phan Thiết 
giai đoạn từ nay đến 2020 khoảng 
10.272,9 tỷ đồng, và giai đoạn định 
hướng đến 2030 khoảng 332,5 tỷ đồng. 

Vốn đầu tư dự án theo giải trình của 
Cục Hàng không Việt Nam được xác 
định từ 2 nguồn, vốn huy động từ nguồn 
kinh phí dự phòng của dự án BT khu bay 
quân sự để đầu tư kéo dài đường cất hạ 
cánh và đường lăn. 

Phần vốn đầu tư khu hàng không dân 
dụng sân bay được huy động từ nhà đầu 
tư BOT - Công ty cổ phần Rạng Đông. 
Đến nay, nhà đầu tư này đã chuẩn bị 
sẵn nguồn vốn để triển khai dự án khi hồ 
sơ điều chỉnh quy hoạch sân bay được 
phê duyệt. 

Với cơ chế huy động vốn đầu tư như 
trên, sân bay Phan Thiết sẽ được đầu tư 
theo hai hình thức, đầu tư BOT do tư 
nhân thực hiện với khu vực hàng không 
dân dụng, đầu tư theo BT hạng mục 
quân sự do Bộ Quốc phòng đầu tư. 

Minh Anh // 
http://thuonggiaonline.vn.-2018 

(ngày 5 tháng 11) 
---------------------------------------------------- 

BÌNH THUẬN DI DỜI 1.700 NGƯỜI ĐẾN NƠI TRÚ 
BÃO SỐ 9 AN TOÀN 

o ảnh hưởng của cơn bão số 9, 
sáng 25/11, một số địa phương ở 
tỉnh Bình Thuận đã xuất hiện 

mưa vừa, từng đợt không kéo dài, có gió 
từng đợt mạnh khoảng cấp 6.  

Triều cường ven biển Bình Thuận cao 
và dự báo kéo dài đến khoảng 5 giờ 
sáng ngày 26/11. 

Mực nước trên tất cả các sông trong 
tỉnh đến cuối ngày 24/11, đều dao động 
thấp hơn báo động cấp I. Hiện nay, có 5 
hồ chứa đạt và xấp xỉ mực nước dâng 
bình thường, còn lại đều dưới cao trình 
mực nước dâng bình thường. 

Tính đến 7 giờ sáng 25/11, chính 
quyền thị xã La Gi và huyện Hàm Tân đã 
tổ chức di dời 421 hộ với khoảng 1.700 

D 

http://thuonggiaonline.vn.-2018/
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người tại các xã ven biển đến nơi tránh 
trú an toàn.  

Hiện lực lượng vũ trang: Quân sự, 
Công an, Biên phòng, các đơn vị xung 
kích ứng cứu của tỉnh được phân công, 
túc trực, chuẩn bị sẵn sàng các phương 
tiện, vật tư, lực lượng hỗ trợ các địa 
phương sơ tán nhân dân, cứu hộ, cứu 
nạn khi có lệnh.  

 

Bản đồ đường đi và vị trí cơn bão số 9. Ảnh: 
TTXVN phát  

Về tình hình thiệt hại, theo thông tin 
mới nhất, trên địa bàn toàn tỉnh chưa 
xảy ra thiệt hại nghiêm trọng, các lực 
lượng vẫn trực sẵn sàng ở tất cả các 
tuyến, các vùng xung yếu.  

Riêng tại thành phố Phan Thiết, khu 
vực phường Hàm Tiến từ Khu du lịch 
Biển xanh đến Khu du lịch Làng Tre, dài 
khoảng 1km, do ảnh hưởng của sóng to, 
gió mạnh đã gây sạt lở sâu vào đất liền 
từ 5 - 10m.  

Tại khu phố 3, 4 phường Hàm Tiến, 
một số cây, tường rào bị ngã đổ và sóng 
biển cuốn trôi một số thuyền máy, 
thuyền thúng công suất nhỏ. 

Hiện tại, các chủ khu du lịch đang huy 
động lực lượng của cơ sở dùng bao cát, 
vải bạt đắp kè để khắc phục tạm, đảm 
bảo an toàn. 

Tại huyện đảo Phú Quý, trời đã ngớt 
mưa nhưng gió vẫn còn mạnh. Thông tin 

ban đầu, có một chiếc tàu neo đậu bị va 
đập và hư hỏng nhẹ, một chiếc xuồng 
nhỏ (dưới 20CV) bị chìm đang được trục 
vớt. 

 

Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức cuộc 
họp khẩn triển khai công tác ứng phó bão số 
9. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN 

Cũng trong sáng 25/11, tỉnh Bình 
Thuận đã phát đi công điện khẩn đến 
các địa phương, đơn vị. Theo công điện, 
cơn bão số 9 di chuyển chậm lại, cường 
độ mạnh thêm và di chuyển rất phức tạp.  

Tỉnh Bình Thuận đang nằm trong 
vùng ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu. 
Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên 
tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu, 
các đơn vị, địa phương ven biển triển 
khai di dời, sơ tán, đảm bảo an toàn cho 
người dân vùng xung yếu, sạt lở và kiểm 
tra chặt chẽ tình hình sóng mạnh, nước 
dâng, triều cường.  

Các địa phương tiếp tục huy động tối 
đa phương tiện, lực lượng “4 tại chỗ” 
(Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, 
phương tiện tại chỗ, vật tư và hậu cần 
tại chỗ), hỗ trợ người dân ứng phó, khắc 
phục sự cố…/.  

 
Hồng Hiếu // 

 https://bnews.vn.- 2018 
 (ngày 25 tháng 11)
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BÌNH THUẬN DÙNG MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI 
KIỂM TRA RỪNG 

ác máy bay không người lái đều 
có phạm vi hoạt động từ 50 đến 
200 km và phát hiện được mục 

tiêu tương đương người ở khoảng cách 
3 km. 

Ngày 16-11, ông Nguyễn Đức Hòa, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã 
có công văn gửi Bộ Chỉ huy Quân sự 
tỉnh và Sở NN&PTNT liên quan đến việc 
đánh giá, so sánh chất lượng dịch vụ 
máy bay không người lái của Tập đoàn 
Công nghiệp - Viễn thông Quân đội 
(Viettel) và Công ty Trách nhiệm hữu 
hạn Đầu tư Inosoft. 

Hình ảnh được truyền trực tiếp theo thời 
gian thực từ máy bay về Trạm điều khiển mặt 

đất phát hiện một điểm cháy rừng.  

UBND tỉnh giao cho hai đơn vị trên 
cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan 
nghiên cứu, so sánh, phân tích, đánh giá 
để thống nhất đề xuất phương án sử 
dụng máy bay không người lái phục vụ 
công tác quản lý rừng trên địa bàn tỉnh, 
làm rõ dự toán và nguồn kinh phí thực 
hiện. 

Trường hợp mua máy bay không 
người lái thì phải đề xuất rõ đơn vị quản 
lý, sử dụng, cơ chế phối hợp cung cấp, 
trao đổi thông tin và nhân sự điều hành 

bay để triển khai thực hiện đảm bảo tính 
hiệu quả, khả thi.  

Tất cả nội dung công việc phải chỉ rõ 
căn cứ pháp lý để thực hiện; làm rõ thêm 
các tỉnh khác đã thực hiện công việc này 
thế nào. Cần thiết đề xuất nhiều phương 
án để lựa chọn. Quá trình nghiên cứu, 
đề xuất phải hết sức thận trọng, chặt 
chẽ, sâu kỹ và đảm bảo các quy định của 
pháp luật hiện hành. Kết quả báo cáo 
UBND tỉnh trước ngày 15-12. 

Trước đó Viettel đã đưa máy bay 
không người lái (UAV) thuộc tổ hợp VT-
Pigeon, do Viện Hàng không Vũ trụ 
Viettel thuộc Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Viettel chế tạo đến Bình 
Thuận bay thử nghiệm. 

Máy bay có trọng lượng 26 kg, sải 
cánh 3,25 m; dải vận tốc hoạt động từ 
80 đến 120 km/giờ; cự ly hoạt động 50 
km, trần bay 3.000 m; thời gian bay 
được ba giờ. 

 
Kíp bay của tổ hợp máy bay không người lái 
trinh sát VT-Pigeon (Ảnh ĐC) 

Trên máy bay được trang bị camera 
quang học (EO Sensor) và camera ảnh 
nhiệt (IR Sensor) nên trinh sát được cả 
ban ngày lẫn ban đêm và truyền hình 
ảnh độ phân giải cao (Full HD) theo thời 
gian thực về trạm điều khiển mặt đất. 

C 

http://image.plo.vn/w800/Uploaded/2018/yqdxwpwjv/2018_11_16/mb1_wkgw.jpg
http://image.plo.vn/w800/Uploaded/2018/yqdxwpwjv/2018_11_16/mb_oalq.jpg


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 11 năm 2018                                        -9- 
 

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

Máy bay hoạt động được trong điều 
kiện gió cấp 5 (dưới 38 km/giờ). Camera 
của tổ hợp VT-Pigeon cho phép phát 
hiện được mục tiêu tương đương người 
ở khoảng cách 3.000 m. Thông tin được 
truyền trực tiếp theo thời gian thực từ 
camera trên máy bay về Trạm điều khiển 
với cự ly 50 km. 

Nếu ghi dữ liệu offline lưu vào thẻ nhớ 
thì đường truyền thông tin có thể lên tới 
80 km. Máy bay có tính cơ động cao, có 
thể cất, hạ cánh trên đường băng dã 
chiến hoặc cất cánh bằng máy phóng, 
hạ cánh bằng lưới thu. 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư 
Inosoft cũng đã đến Bình Thuận bay thử 
nghiệm máy bay UAV Geoscan 201Pro. 
Chiếc máy bay này có độ sải cánh 230 
cm, bay được ở độ cao cách mặt đất 4 
km. Hành trình xa nhất lên đến hơn 200 
km trong điều kiện tốc độ gió lớn nhất 
cho phép 12 m/giây, thời gian bay được 
trong vòng ba giờ đồng hồ. Trên máy 
bay có thiết bị chụp ảnh kỹ thuật số Sony 
DSC- RX1. 

 Phương Nam //  
http://plo.vn.- 2018 
 (ngày 16 tháng 11) 

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

BỔ NHIỆM PHÓ VIỆN TRƯỞNG VKSND TỈNH 
BÌNH THUẬN

hiều 02/11, tại VKSND tỉnh Bình 
Thuận, Phó Viện trưởng VKSND 
tối cao Nguyễn Huy Tiến trao 

quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng 
VKSND tỉnh. 

Tham dự buổi lễ có đại diện Thường 
trực Tỉnh ủy Bình Thuận, Tòa án nhân 
dân và Công an tỉnh cùng tập thể lãnh 
đạo Viện, Kiểm sát viên VKSND hai 
cấp tỉnh Bình Thuận. 

 

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy 
Tiến trao quyết định bổ nhiệm Phó Viện 
trưởng VKSND tỉnh Bình Thuận cho đồng 
chí Nguyễn Thị Hương Lan 

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Huy 
Tiến, Phó Viện trưởng VKSNDTC đã 
trao Quyết định số 94/QĐ-VKSTC ngày 
26/10/2018 của Viện trưởng VKSNDTC 
bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Hương 
Lan, Trưởng phòng Thực hành quyền 
công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét 
xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội 
(Phòng 2) VKSND tỉnh Bình Thuận giữ 
chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh 
Bình Thuận, nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 
01/11/2018. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn 
Huy Tiến chúc mừng đồng Nguyễn Thị 
Hương Lan được bổ nhiệm giữ chức vụ 
Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình 
Thuận và mong rằng trên cương vị công 
tác mới, đồng chí Nguyễn Thị Hương 
Lan sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, nhanh 
chóng phát huy năng lực để cùng với tập 
thể lãnh đạo viện hoàn thành tốt các 
nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự 
quan tâm, tin tưởng của Ban cán sự 
Đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao. 

C 
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Tập thể lãnh đạo VKSND tỉnh chụp hình lưu 
niệm, chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị 
Hương Lan 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí 
Nguyễn Thị Hương Lan cảm ơn sự quan 
tâm, tín nhiệm của lãnh đạo VKSNDTC, 
VKSND tỉnh cũng như cán bộ, công 
chức VKSND tỉnh Bình Thuận. Trên 
cương vị mới, đồng chí cam kết sẽ cố 
gắng nỗ lực để cùng tập thể lãnh đạo 
cũng như cán bộ, công chức đơn vị phát 
huy truyền thống, thực hiện tốt công tác, 
hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được 
giao để xây dựng VKSND tỉnh Bình 
Thuận ngày càng vững mạnh./. 

Nguyễn Linh // http://kiemsat.vn.- 

2018 (ngày 5 tháng 11)

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

CÁC ĐƠN VỊ VÙNG 2 HẢI QUÂN CHỦ ĐỘNG 
ĐỐI PHÓ VỚI BÃO SỐ 9

rước diễn biến phức tạp của cơn 
bão số 9, các đơn vị Hải quân 
đóng quân ở khu vực tỉnh Bình 

Thuận đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã duy 
trì lực lượng và phương tiện để xử lý các 
tình huống trước, trong và sau bão. 

 

Chiều 24-11, Lữ đoàn 681, Vùng 2 
Hải quân đã di chuyển 3 hộ dân ở thôn 

Tiến Đức, xã Tiến Thành, TP Phan 
Thiết, tỉnh Bình Thuận ở nơi xung yếu 
đến nơi an toàn. Lữ đoàn 681 duy trì 2 
xe ca, 30 cán bộ, chiến sĩ trực cơ động 
để xử lý các tình huống. Khi có lệnh lực 
lượng sẽ xuất phát được ngay. 

Cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng 2 duy trì 
gần 80 cán bộ, 3 xe ô tô trực cơ động. 
Lữ đoàn 171, tổ chức làm 2 tổ cơ động 
30 đồng chí, xe tải, xe cứu thương. Các 
Tàu 260, 273, 278 của Vùng 2 trực cứu 
nạn ở khu vực sông Thị Vải. 

Vũ Hương – Văn Nguyên // 
http://www.qdnd.vn.-2018 (ngày 25 

tháng 11) 

 

 

 

 

T 
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ĐẠI HỘI THI ĐUA QUYẾT THẮNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG 
TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2013 - 2018. 

gày 16/11/2018, tại Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh Bình Thuận, Đảng 
ủy Quân sự tỉnh tổ chức Đại hội 

thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang 
tỉnh giai đoạn 2013-2018. Tham dự Đại 
hội có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh 
ủy; Đồng chí Nguyễn Ngọc Hai, Chủ 
tịch HĐND tỉnh; Thiếu tướng Du 
Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 
7; Thiếu tướng Trần Hữu Tài, Phó Chủ 
nhiệm chính tri Quân khu; Các Mẹ Việt 
Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ 
trang nhân dân; Anh hùng Lao động; 
Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, 
UBND huyện, thị xã, thành phố và 59 
tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong 
phong trào thi đua Quyết thắng lực 
lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2013 – 
2018 

 Đoàn chủ tịch Đại hội. 

 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên 
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình 

Thuận phát biểu tại Đại hội. 

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu 
nước thì phải thi đua và những người 
thi đua là những người yêu nước 
nhất”, 5 năm qua phong trào thi đua yêu 
nước của lực lượng vũ trang tỉnh Bình 
Thuận đã thực hiện nghiêm các Chỉ thị 
của Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân 
khu. Công tác thi đua, khen thưởng 
đã động viên cán bộ, chiến sĩ, lực lượng 
Dân quân tự vệ, Dự bị động viên ra sức 
thi đua khắc phục khó khăn, hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ Quốc phòng - Quân 
sự địa phương. Nhiều tập thể và cá 
nhân được UBND tỉnh tặng danh hiệu 
thi đua xuất sắc và nhiều hình thức 
khen thưởng khác, góp phần quan 
trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã 
hội, củng cố quốc phòng, an ninh của 
địa phương. 

 

Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh 
Quân khu 7 phát biểu chỉ đạo đại hội. 

Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT tỉnh 
giai đoạn 2013 - 2018 là dịp để đánh giá 
những kết quả nổi bật đã đạt được, chỉ 
rõ những ưu, khuyết điểm trong công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm rút ra những 
bài học kinh nghiệm, tiếp tục đổi mới, 
đẩy mạnh phong trào thi đua và làm tốt 
công tác khen thưởng trong thời gian 
tới. Đồng thời, biểu dương, tôn vinh 
những tập thể, cá nhân điển hình tiên 
tiến xuất sắc nhằm khơi dậy, cổ vũ tinh 
thần vượt khó, vươn lên trong phong 

N 

https://media.baoquankhu7.vn/fileman/Uploads/tbNews/10925/img8852.JPG
https://media.baoquankhu7.vn/fileman/Uploads/tbNews/10925/img8921.JPG
https://media.baoquankhu7.vn/fileman/Uploads/tbNews/10925/img8892.JPG
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trào thi đua Quyết thắng của LLVT; trao 
đổi, học tập, tiếp thu những kinh 
nghiệm, bài học có giá trị, những mô 
hình, cách làm mới hiệu quả, nêu 
gương các điển hình tiên tiến, tạo khí 
thế mới thúc đẩy phong trào cho những 
năm tiếp theo. 

 

Thiếu tướng Trần Hữu Tài phó Chủ nhiệm 
chính trị Quân khu tham quan các mô hình 

sáng kiến kỹ thuật. 

Tại Đại hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 
cho biết, trong những năm qua phong 
trào thi đua Quyết thắng được quan tâm 
lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và đã triển 
khai tổ chức thực hiện đồng bộ, kịp thời, 
có trọng điểm và chiều sâu, bám sát yêu 
cầu nhiệm vụ chính trị, phong trào đã 
thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, công 

nhân viên chức quốc phòng tham gia. 
Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ 
trong từng cơ quan, đơn vị, nâng cao 
chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng 
sẳng sàng chiến đấu của LLVT tỉnh. 

 

Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến 
được tặng bằng khen 

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen 
cho 13 tập thể và 16 cá nhân; Bộ CHQS 
tỉnh tặng Giấy khen cho 30 cá nhân đã 
có thành tích xuất sắc trong phong trào 
thi đua Quyết thắng LLVT tỉnh giai đoạn 
2013 - 2018. 

  

Nguyễn Hiền // 
http://www.baoquankhu7.vn.- 2018 

(ngày 16 tháng 11) 

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

ĐỀ XUẤT MỞ RỘNG CẢNG HÀNG KHÔNG PHAN THIẾT 
VỚI 2 ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH 

ặc dù đã được điều chỉnh từ cấp 
4C lên cấp 4E, tuy nhiên dự báo 
trước khả năng đường cất hạ 

cánh đang đầu tư xây dựng tại Cảng 
hàng không (CHK) Phan Thiết sẽ quá tải 
trong tương lai và thiếu an toàn do dùng 
chung cho hai mục đích dân sự và quân 
sự, tỉnh Bình Thuận đã thống nhất đề 
xuất phương án xây dựng thêm đường 
cất hạ cánh số 2. 

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, quỹ đất 
dự kiến cho mở rộng CHK Phan Thiết có 
diện tích khoảng 196 ha. Diện tích này 
đủ để xây dựng thêm 01 đường cất hạ 

cánh chiều dài 3.050 m, song song với 
đường cất hạ cánh đã được phê duyệt, 
đang thi công, đáp ứng khai thác cho 
hầu hết các loại máy bay. 

Qua khảo sát sơ bộ, khu vực quỹ  

đất mở rộng CHK Phan Thiết chủ yếu là 
đất trồng cây lâu năm của các hộ dân 
(93 ha), đất rừng sản xuất (120 ha), do 
Ban Quản lý rừng Hồng Phú và Công ty 
TNHH Thương mại Rô Cô quản lý, 
không có nhà cửa, vật kiến trúc.  

Tỉnh Bình Thuận đã dự trù kinh phí bồi 
thường khoảng 386 tỷ đồng. Dự kiến 

M 

https://media.baoquankhu7.vn/fileman/Uploads/tbNews/10925/img8788.JPG
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thời gian thực hiện bồi thường, giải 
phóng mặt bằng trong 5 năm, từ 2025 
đến 2030.  

Dự án CHK Phan Thiết được Thủ 
tướng Chính phủ đồng ý chủ trương xây 
dựng vào năm 2014. Theo quy hoạch 
ban đầu được công bố vào tháng 
12/2013, giai đoạn đến 2020 sẽ xây 
dựng 1 đường cất hạ cánh bằng vật liệu 
với kích thước 2.400m x 45m (đảm bảo 
khai thác tàu bay quân sự như Su 27, Su 
30, tàu bay dân dụng code C); xây dựng 
1 đường cất hạ cánh bằng đất với kích 
thước 2.400mx100m, phục vụ cho các 
tàu bay quân sự hạ cánh trong trường 
hợp khẩn cấp theo tiêu chuẩn quân sự. 

Riêng giai đoạn đến 2030 sẽ nghiên 
cứu kéo dài đường cất hạ cánh đạt kích 
thước 3.050 m X 45 m khi có nhu cầu. 

Tổng diện tích đất được quy hoạch 
làm sân bay đến năm 2020 là 360,33 ha 
và đến 2030 là 543 ha. 

 

Thiết kế Cảng hàng không Phan Thiết theo quy 
hoạch ban đầu 

Dự án CHK Phan Thiết được khởi 
công tháng 1/2015, dự kiến hoàn thành 
đưa vào khai thác trong năm 2018. 

Ngày 29/8/2018, Bộ trưởng Bộ GTVT 
ký Quyết định 1925/QĐ-BGTVT, phê 
duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết CHK 
Phan Thiết giai đoạn đến năm 2020, 
định hướng đến năm 2030, từ cấp 4C 
lên cấp 4E. 

Theo quy hoạch điều chỉnh, đến 2030 
xây dựng và duy trì khai thác đường cất 

hạ cánh kích thước 3.050 m X 45 m, 
phục vụ lưỡng dụng máy bay dân dụng, 
quân sự và một đường cất hạ cánh bằng 
đất kích thước 3.050 m X 100 m, phục 
vụ riêng cho mục đích quân sự. Tổng 
nhu cầu sử dụng đất của CHK Phan 
Thiết là 550,56 ha. 

Tuy nhiên, theo tỉnh Bình Thuận, việc 
chỉ đầu tư một đường cất hạ cánh duy 
nhất cho cả hai mục đích dân sự và quốc 
phòng là bất cập. 

 

Phối cảnh tổng thể Cảng hàng không Phan Thiết 

Trong một văn bản gửi cơ quan thẩm 
quyền ngày 30/10, UBND tỉnh Bình 
Thuận cho rằng: Sau thời gian khai thác 
sử dụng cùng với lưu lượng hành khách 
ngày càng tăng, đường cất hạ cánh sẽ 
phát sinh hư hỏng, xuống cấp. Khi đó, 
CHK phải tạm dừng khai thác để thực 
hiện sửa chữa, cải tạo, nâng cấp đường 
cất hạ cánh, như vậy sẽ ảnh hưởng đến 
hoạt động liên tục của CHK.  

Mặt khác, CHK Phan Thiết có tính 
chất sử dụng là dùng chung giữa hàng 
không dân dụng và quân sự, nếu chỉ 
khai thác với 01 đường cất hạ cánh cho 
cả hoạt động dân dụng lẫn quân sự thì 
rất khó đảm bảo được các yêu cầu về 
an ninh, an toàn cũng như công tác quản 
lý, điều hành bay. Như vậy, sau một thời 
gian sử dụng thì việc đầu tư xây dựng 
đường cất hạ cánh số 2 là hết sức cần 
thiết.  

Ngoài ra, khi CHK Phan Thiết được 
đầu tư và đưa vào sử dụng sẽ thúc đẩy 
kinh tế xã hội khu vực phát triển nhanh 
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chóng, cùng với đó sẽ hình thành nhiều 
khu đô thị, du lịch, công trình xây dựng, 
… xung quanh CHK, dẫn đến giá đất khu 
vực tăng cao, công tác bồi thường giải 
phóng mặt bằng sẽ khó khăn hơn rất 
nhiều. Do vậy, UBND tỉnh Bình Thuận 
thống nhất đề xuất về sự cần thiết phải 

có phương án chuẩn bị quỹ đất mở rộng 
để xây dựng đường cất hạ cánh số 2. 

 

Nguyễn Huân // 
https://baovephapluat.vn.- 2018 

(ngày 3 tháng 11) 

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

ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH ĐƯỜNG VEN BIỂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

hó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng 
vừa có ý kiến về việc điều chỉnh 
cục bộ quy hoạch đường ven biển 

đoạn Phan Thiết - Thuận Quý, tỉnh Bình 
Thuận. 

 

 Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao 
thông vận tải và UBND tỉnh Bình Thuận 
thực hiện việc điều chỉnh cục bộ quy 
hoạch đường ven biển đoạn Phan Thiết 
- Thuận Quý, tỉnh Bình Thuận theo đúng 
quy định của pháp luật và chỉ đạo của 
Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 
4166/VPCP-CN ngày 8/5/2018. Trong 
đó, phải bảo đảm trình tự thực hiện và 
phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất được cơ quan có thẩm quyền 
phê duyệt như ý kiến của Bộ Xây dựng, 
Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

 Bình Thuận có bờ biển dài 192 km, 
phong phú cảnh quan thiên nhiên và 
nhiều điểm di tích văn hóa - lịch sử nổi 
tiếng. Hệ thống đường giao thông (quốc 
lộ 1A, quốc lộ 55, tỉnh lộ 719 …) xuyên 
suốt bờ biển, kết nối các điểm du lịch 
ven biển với các đô thị, tạo sự thuận lợi 
cho việc phát triển ngành du lịch nói 
riêng và kinh tế địa phương nói chung 

 Bãi biển của Bình Thuận vốn đẹp, hội 
tụ nhiều điều kiện để phát triển các loại 
hình du lịch nghỉ dưỡng, kết hợp với du 
lịch MICE (viết tắt của bốn từ tiếng Anh: 
Meeting (gặp gỡ), Incentive (khen 
thưởng), Conventions (hội thảo), 
Exhibition (triển lãm)), du lịch nghiên 
cứu… Đây là nền tảng cho sự phát triển 
bền vững các loại hình du lịch. Chính vì 
thế, UBND tỉnh Bình Thuận luôn chú 
trọng điều chỉnh quy hoạch các khu vực 
ven biển; hệ thống hạ tầng giao thông 
ven biển... gắn với phát triển du lịch trên 
địa bàn toàn tỉnh tạo động lực quan 
trọng cho phát triển kinh tế - xã hội. 

Phương Nhi // 
http://www.baoquankhu7.vn.- 2018 

(ngày 13 tháng 11) 

 
 
 
 

P 
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HUY ĐỘNG HƠN 2.500 CÁN BỘ, CHIẾN SĨ GIÚP DÂN

áng 24-11, do ảnh hưởng của bão 
số 9, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) 
tỉnh Bình Thuận đã huy động hơn 

2.500 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với bộ 
đội biên phòng tỉnh và các lực lượng 
giúp ngư dân chằng chéo nhà cửa, neo 
đậu tàu, thuyền, chuẩn bị vị trí di dời 
nhân dân ra khỏi các vùng nguy hiểm khi 
có tình huống. 

 

Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Phú Quý, tỉnh 
Bình Thuận giúp ngư dân kéo tàu, thuyền lên 
bờ tránh bão 

Đại tá Nguyễn Anh Nghĩa, Phó chỉ 
huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ 
CHQS tỉnh Bình Thuận cho biết: “Chủ 
động phòng, chống bão, Bộ CHQS tỉnh 
chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp 
hiệp đồng các lực lượng triển khai các 
bước trong kế hoạch phòng, chống bão 
số 9. Bên cạnh lực lượng giúp dân chủ 
động phòng bão, Ban CHQS các huyện, 
thành phố đã thành lập các đội cứu hộ, 
cứu nạn, trang bị phương tiện, vật chất 
sẵn sàng cơ động; tổ chức lực lượng 
đến các nơi xung yếu, chuẩn bị phương 
án di dời nhân dân đến các khu vực an 

toàn; tiếp tục phối hợp kêu gọi, neo đậu 
tàu, thuyền tại đảo Phú Quý, các cửa 
biển của huyện Tuy Phong, La Gi và 
Phan Thiết, tổ chức lực lượng, phương 
tiện, vật chất sẵn sàng giúp dân trước, 
trong và sau bão. Bộ CHQS tỉnh thành 
lập 5 đội ứng cứu cơ động nhanh nhằm 
giải quyết, ứng trực các tình huống”. 

Tại đảo Phú Quý được dự báo là địa 
phương sẽ chịu ảnh hưởng đầu tiên của 
bão số 9, sáng 24-11, gió mạnh cấp 6, 
cấp 7. Thượng tá Trần Đông Thành, 
Chính trị viên Ban CHQS huyện Phú 
Quý cho biết, từ ngày 23-11, Ban CHQS 
huyện đã huy động 100% cán bộ, chiến 
sĩ đến giúp ngư dân kéo tàu, thuyền lên 
bờ, chằng, chống nhà cửa, doanh trại, 
gia cố hệ thống thông tin… Đơn vị đã 
phân công chỉ huy xuống các địa bàn, 
bám trụ, nắm chắc tình hình, tổ chức 
trực ban, trực phòng chống bão 24/24 
giờ để theo dõi sát diễn biến của bão số 
9. Ban CHQS huyện đã hiệp đồng chặt 
chẽ với các cấp, các ngành cử 1 bộ phận 
chuẩn bị phương án, địa điểm để di dời 
nhân dân đến nơi an toàn và bảo vệ tài 
sản của nhân dân, khi có lệnh của cấp 
trên. Triển khai nhiệm vụ, cấp ủy, chỉ huy 
các cấp đã quán triệt giáo dục cán bộ, 
chiến sĩ nêu cao trách nhiệm, tích cực 
chủ động giúp dân phòng chống nhằm 
giảm mức thấp nhất thiệt hại, đồng thời 
bảo đảm an toàn hoạt động”. 

Duy Thỉnh – Duy Hiền // 
http://www.qdnd.vn.- 2018  

(ngày 24 tháng 11)

 

 

 

S 
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KHẨN TRƯƠNG GIÚP DÂN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ 
MƯA BÃO 

rong những ngày qua, lực lượng 
BĐBP đã điều động hàng nghìn 
cán bộ, chiến sĩ và phương tiện 

sát cánh cùng chính quyền, nhân dân ở 
các địa phương ứng phó, khắc phục hậu 
quả cơn bão số 9. Sự ra quân kịp thời 
của những người lính Biên phòng và các 
lực lượng chức năng đã góp phần giúp 
dân vùng bão lũ giảm nhẹ thiệt hại về 
người, tài sản, qua đó tô thắm thêm hình 

ảnh đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong gian khó. 

 

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cần Thạnh, 
BĐBP thành phố Hồ Chí Minh giúp các 
trường học trên địa bàn sắp xếp lại bàn ghế 
học sinh. Ảnh: Hồ Phúc 

Trước đó, khi cơn bão số 9 hình thành 
trên Biển Đông và được dự báo sẽ đổ 
bộ vào đất liền nước ta, lãnh đạo Chính 
phủ và các bộ, ngành đã vào cuộc quyết 
liệt với quyết tâm giảm nhẹ những thiệt 
hại về người và tài sản cho nhân dân. 
Chiều 24-11, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân 
Cường, Trưởng ban Chỉ đạo Trung 
ương về phòng chống thiên tai đã xuống 
địa bàn xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc 
và thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đôn đốc kiểm tra 
công tác ứng phó với bão số 9. Tại các 
địa phương khác như thành phố Hồ Chí 
Minh, Bến Tre, Tiền Giang..., lãnh đạo 

các địa phương cũng đã xuống địa bàn 
trực tiếp đôn đốc kiểm tra công tác ứng 
phó với bão số 9. 

Đối với lực lượng BĐBP, thực hiện sự 
chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP, các đơn 
vị BĐBP từ Đà Nẵng đến Kiên Giang đã 
triển khai lực lượng, phương tiện sẵn 
sàng giúp dân ứng phó với bão lũ. Các 
đơn vị đã điều động trên 7.000 cán bộ, 
chiến sĩ với 336 phương tiện túc trực, 
sẵn sàng cơ động tham gia xử lý các tình 
huống khi có yêu cầu. 

Trước đó, các đơn vị BĐBP đã thông 
báo, kiểm đếm, hướng dẫn 66.645 
phương tiện với 331.167 người biết diễn 
biến, hướng đi của bão số 9 để phòng, 
tránh; tổ chức bắn pháo hiệu, thực hiện 
lệnh cấm biển do chính quyền các địa 
phương ban hành. Đồng thời, BĐBP đã 
huy động tối đa lực lượng di dời trên 
1.253 hộ với 3.101 nhân khẩu, cùng tài 
sản nhân dân ra khỏi các vị trí xung yếu, 
nguy hiểm (Ninh Thuận, 104 hộ/255 
người; Bình Thuận 269 hộ/452 người; 
Bến Tre 847 hộ/2.316 người; Trà Vinh 
33 hộ/108 người...) 

Trong số hàng nghìn người phải sơ 
tán khỏi nhà để tránh bão, nhiều người 
được đưa đến các đồn Biên phòng ăn, 
ở. Cụ thể, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên 
phòng Chí Linh, BĐBP Bà Rịa – Vũng 
Tàu đã sắp xếp lại sinh hoạt của cán bộ, 
chiến sĩ tại đơn vị để nhường chỗ ăn, 
nghỉ cho hơn 120 người dân ở khu phố 
3, phường 10, thành phố Vũng Tàu 
tránh, trú bão. Được biết, đây là những 
hộ dân nghèo ở gần bờ biển, nhà cửa 
còn tạm bợ, rất nguy hiểm khi bão đổ bộ. 
Đứng trước thực trạng đó, chỉ huy Đồn 
Biên phòng Chí Linh cùng với chính 
quyền địa phương vận động nhân dân 
lên đơn vị Biên phòng để tránh trú trước 
khi bão đổ bộ vào đất liền.   

T 
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Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bến Đá, 
BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu giúp dân thu dọn 
nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: 
Quang Anh 

Với hướng di chuyển phức tạp, khó 
lường, khi bão số 9 đổ bộ vào đất liền 
nước ta đã kèm theo mưa to, gây thiệt 
hại không nhỏ tại các địa phương. Tính 
đến ngày 27-11, bão số 9 làm 1 người ở 
thành phố Hồ Chí Minh bị chết do cây đổ 
đè lên; 51 ngôi nhà bị hư hỏng; 46 tàu, 
thuyền bị chìm, hư hỏng; 99 lồng bè bị 
phá hủy; 718ha lúa, 380ha hoa màu bị 
ngập úng... 

Để giúp nhân dân sớm ổn định cuộc 
sống, khôi phục sản xuất, các đơn vị 
BĐBP tiếp tục triển khai lực lượng bám 
địa bàn giúp dân khắc phục hậu quả bão 

số 9. Điển hình như BĐBP các tỉnh Ninh 
Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, 
Bến Tre... đã điều động và duy trì hàng 
nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ bám địa bàn 
để triển khai các phương án giúp dân. 
Nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị 
BĐBP sau khi bão số 9 đi qua là tập 
trung khắc phục, sửa chữa các công 
trình như trường học, trạm y tế... để sớm 
đưa học sinh trở lại trường và chăm sóc 
sức khỏe cho nhân dân. Các đơn vị còn 
cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính 
quyền địa phương giúp các gia đình khó 
khăn, gia đình chính sách, neo đơn 
không nơi nương tựa tu sửa lại nhà cửa, 
ổn định cuộc sống, sản xuất. 

Có mặt trước, trong và sau bão ở địa 
bàn huyện Cần Giờ, đồng chí Lê Thanh 
Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND 
thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao sự 
vào cuộc quyết liệt của các lực lượng, 
trong đó có cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã kịp 
thời giúp nhân dân giảm thiểu được 
những thiệt hại do bão số 9 gây ra. 

Viết Lam // 
http://www.bienphong.com.vn.-2018 

(ngày 28 tháng 11)

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

LLVT TỈNH BÌNH THUẬN: THI ĐUA LÀ ĐỘNG LỰC 
ĐỂ SÁNG TẠO

ét nổi bật nhất trong trong phong 
trào Thi đua Quyết thắng 5 năm 
qua của LLVT tỉnh Bình Thuận là 

xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng 
tạo và ngày càng nhân rộng như phong 
trào thi đua “3 tăng cường” trong thực 
hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, mô 
hình “Học tập chi bộ bạn” trong xây dựng 
Đảng; phong trào thi đua “5 không, 3 
phát huy” nâng cao chất lượng huấn 
luyện, hội thi, hội thao; mô hình “LLVT 
tỉnh tăng cường đoàn kết với tôn giáo, 
dân tộc”. 

Tháng 5-2015, Đảng ủy Quân sự tỉnh 
đã triển khai mô hình “Học tập chi bộ 
bạn”trong toàn Đảng bộ giải pháp của 
mô hình là chi bộ này sinh hoạt thì mời 
đại diện cấp ủy, bí thư chi bộ bạn dự. Đại 
tá Phạm Văn Long, Phó Bí thư Thường 
trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh 
Bình Thuận chia sẻ: “Cái mới là cách 
làm, cách thức duy trì, tổ chức có nền 
nếp, thường xuyên, liên tục. Điều quan 
trọng nhất là Đảng ủy Quân sự tỉnh đã 
nhận rõ là muốn nâng cao chất lượng 
sinh hoạt chi bộ phải tạo bước chuyển 

N 

http://www.bienphong.com.vn/
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căn bản về nhận thức, trách nhiệm của 
chi ủy, bí thư và của từng đảng viên”. 
Thực hiện mô hình này, Đảng ủy Quân 
sự tỉnh thường xuyên tổ chức bồi 
dưỡng, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ 
công tác Đảng cho bí thư, chi ủy viên. 
Trong đó chú trọng bồi dưỡng kỹ năng 
nghiệp vụ, cập nhật thông tin, kiến thức, 
văn bản, năng lực nhận thức, vận dụng, 
cụ thể hóa thực hiện các chỉ thị, nghị 
quyết cho bí thư, cấp ủy viên cơ sở. 

Thực hiện phong trào thi đua, Đảng 
ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn chú trọng công 
tác tuyên truyền, xây dựng ý chí quyết 
tâm cho cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận 
và hoàn thành mọi nhiệm vụ. Đặc biệt thi 
đua luôn gắn chặt với thực hiện có hiệu 
quả việc học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị 
quyết Trung ương 4 về tăng cường xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng; Cuộc vận động 
“Phát huy truyền thống, cống hiến tài 
năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”… 

 

LLVT huyện Phú Quý hành quân ra thao 
trường 

Cùng với việc tuyên truyền trực quan 
ở mỗi đơn vị và trong giờ đọc báo, giờ 
nghe tin, xem thời sự gần 10 tháng qua, 
mỗi ngày, Phòng Chính trị đã thu âm lời 
Bác Hồ dạy ngày này năm xưa, xuất 
thành những file âm thanh, clip, file ảnh, 
kèm theo âm nhạc, hình minh họa, các 
sản phẩm này được gửi đến các cơ 
quan, đơn vị trong toàn LLVT tỉnh để 
phát thanh nội bộ, đăng, chia sẻ trên 
zalo, facebook, các mạng xã hội. Thiếu 

tá Nguyễn Minh Hiếu, trưởng nhóm 
công nghệ cho biết: “Mỗi ngày nhóm 
chúng tôi làm 1 clip, gửi đến các cơ 
quan, đơn vị để phát thanh vào 5 đến 6 
giờ sáng hàng ngày là cập nhật lên các 
trang mạng, việc này tạo hiệu ứng lan 
tỏa tốt và được đông đảo cán bộ, chiến 
sĩ và nhân dân đón xem”. 

Nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến 
đấu là then chốt, chính vì vậy, mô hình 
“5 không, 3 phát huy” về nâng cao chất 
lượng huấn luyện, hội thi, hội thao đã 
phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và 
tổ chức thực hiện của cấp ủy, người chỉ 
huy trong huấn luyện. Đã khắc phục kịp 
thời, triệt để tình trạng huấn luyện chay, 
coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên 
sâu, lấy thực hành làm chính, ứng dụng 
công nghệ thông tin vào huấn luyện và 
diễn tập; tăng cường hội thi, hội thao, 
huấn luyện đêm, huấn luyện theo tình 
huống, sát thực tế chiến đấu, đối tượng 
tác chiến; sát địa bàn. Trong đó Bộ 
CHQS tỉnh Bình Thuận đã đột phá: 
“Nâng cao chất lượng huấn luyện dân 
quân biển và đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền pháp luật về biển đảo, tuyên 
truyền chủ phương tiện tàu thuyền, ngư 
dân không vi phạm vùng biển nước 
ngoài”. Qua đó từng bước nâng cao khả 
năng sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng 
tham gia các hoạt động bảo vệ chủ 
quyền, quyền chủ quyền biển, đảo và 
luôn chủ động trong công tác phòng 
chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm 
kiếm cứu hộ, cứu nạn. 

 

Các lực lượng phối hợp trong diễn tập cuối 
năm 2018 

https://media.baoquankhu7.vn/fileman/Uploads/tbNews/10911/w6d0492.jpg
https://media.baoquankhu7.vn/fileman/Uploads/tbNews/10911/imgp5389.jpg


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 11 năm 2018                                        -19- 
 

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

 

Dân quân tỉnh Bình Thuận giúp dân khắc 
phục biển xâm thực 

Qua triển khai làm điểm ở Ban CHQS 
huyện Đức Linh và Bắc Bình, đầu năm 
2018, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai, nhân 
rộng mô hình “LLVT tỉnh tăng cường 
đoàn kết với đồng bào tôn giáo, dân tộc”. 
Mô hình này đã góp phần phổ biến các 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước, truyền 
thống dân tộc, nhiệm vụ quốc phòng - an 
ninh; vạch trần những âm mưu, thủ đoạn 
của các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề 
dân tộc, tôn giáo để tiến hành “DBHB”, 
bạo loạn lật đổ, chia rẽ khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa 
dân tộc; thực hiện tốt chính sách dân 
tộc, tôn giáo trong tình hình mới. 

Bên cạch những mô hình, cách làm 
hiệu quả, phong trào Thi đua Quyết 

thắng trong LLVT tỉnh Bình Thuận đã tạo 
cơ sở, động lực cho nhiều cá nhân vượt 
qua khó khăn, dám nghĩ, dám làm, tạo 
ra bứt phá trong thực hiện nhiệm vụ, 
như: Thiếu tá Nguyễn Trung Hợp, 
Trưởng ban Doanh trại, Phòng Hậu cần 
đã quản lý, giám sát tốt các công trình 
quốc phòng, làm đẹp doanh trại; 
Thượng úy Ngô Ngọc Trung, Phó Đại 
đội trưởng Đại đội Thiết giáp 74, có 3 
sáng kiến gồm “Hệ thống báo bia tự 
động”, “Cải tiến hệ thống chân bia và 
mặt bia trong luyện tập và bắn đạn thật”, 
bảo đảm gọn, nhẹ tiết kiệm sức lực của 
bộ đội trong quá trình bố trí bia, báo bia 
an toàn cho một bài bắn và sáng kiến 
“Hệ thống nạp đạn vào dây băng” đã đạt 
giải nhất trong hội thi sáng kiến, cải tiến 
kỹ thuật của Bộ CHQS tỉnh tổ chức năm 
2018. Thiếu tá Dương Thái Sơn, Phó 
Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện 
Bắc Bình, đã chế tạo ra hệ thống quan 
sát, báo động và chữa cháy tự động…. 
Với những thành tích trong thi đua, 5 
năm qua LLVT Bình Thuận có 841 lượt 
tập thể và 1.101 lượt cá nhân được các 
cấp khen thưởng.  

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

(ngày 16 tháng 11) 

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

ÔNG VÕ THANH BÌNH LÀM CHÁNH VĂN PHÒNG 
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

ng Nguyễn Đình Trung, Chánh 
Văn phòng UBND tỉnh, được nghỉ 
hưu kể từ ngày 1-12- 2018.  

UBND tỉnh Bình Thuận vừa công bố 
và trao các quyết định về công tác cán 
bộ với các chức danh: Chánh, Phó Văn 
phòng UBND tỉnh; Phó Giám Đốc Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

 

Lễ công bố và trao các quyết định về nhân sự tại 
trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận 

Ô 

http://www.baoquankhu7.vn.-2018/
https://media.baoquankhu7.vn/fileman/Uploads/tbNews/10911/img0384.jpg
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Theo đó, thay mặt Chủ tịch UBND 
tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh Lương Văn Hải đã trao quyết định 
bổ nhiệm có thời hạn 5 năm kể từ ngày 
1-12-2018 đối với ông Võ Thanh Bình, 
Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, giữ 
chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh. 

Quyết định điều động và bổ nhiệm 
ông Võ Thành Huy, Phó Văn phòng 
UBND tỉnh, giữ chức vụ Phó Giám đốc 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; quyết 
định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hải 
Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Hành 
chính công tỉnh, giữ chức vụ Phó Chánh 
Văn phòng UBND tỉnh; quyết định điều 

động và bổ nhiệm đối với ông Nguyễn 
Ngọc Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện 
Hàm Tân, giữ chức vụ Phó Chánh Văn 
phòng UBND tỉnh. 

Cũng tại lễ công bố, ông Lương Văn 
Hải đã trao quyết định nghỉ hưu đối với 
ông Nguyễn Đình Trung, Chánh Văn 
phòng UBND tỉnh. 

Ông Trung được nghỉ hưu theo chế 
độ Bảo hiểm xã hội kể từ ngày 1-12- 
2018. 

Phương Nam //  
http://plo.vn.- 2018 (ngày 30 

tháng 11)

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

PHÁT HUY LỢI THẾ, TIỀM NĂNG ĐỂ PHÁT TRIỂN 
NHANH, BỀN VỮNG 

hó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc 
Hiển lưu ý tỉnh Bình Thuận tiếp 
tục phát huy lợi thế, tiềm năng, 

kết quả đã đạt được, phấn đấu lãnh đạo 
thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục 
tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề 
ra; tạo đà thúc đẩy các mặt của tỉnh phát 
triển nhanh, bền vững hơn ở giai đoạn 
tiếp theo 

Chiều 30/11, tại tỉnh Bình Thuận, Đoàn 
công tác của Quốc hội do đồng chí 
Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc 
hội làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm 
việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận về tình 
hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội sau hơn 3 năm thực hiện Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận 
lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Báo cáo với đoàn công tác, đồng chí 
Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận cho biết: Hơn 3 năm qua, 
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Thuận 
đã nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đạt kết 

quả quan trọng, trên các lĩnh vực kinh tế 
- xã hội, quốc phòng - an ninh, tạo 
chuyển biến trong đời sống xã hội. Tốc 
độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, cao hơn 
tốc độ tăng trưởng chung của cả nước. 
Tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) tăng 
bình quân hàng năm trong 3 năm (2016 
- 2018) đạt 7,47%.Cơ cấu kinh tế 
chuyển dịch đúng hướng. Sản xuất công 
nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ngày càng 
phát triển khá, sản lượng điện phát ra, 
may mặc, chế biến... tăng khá cao. Giá 
trị tăng thêm từ sản xuất công nghiệp 
ước thực hiện trong 3 năm (2016 - 2018) 
tăng bình quân 10,92%/năm. 

Đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, 
tỉnh Bình Thuận đã tập trung tái cơ cấu 
lĩnh vực trồng trọt theo hướng phát triển 
sản xuất quy mô lớn, gắn với bảo quản, 
chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị để 
phát huy các sản phẩm lợi thế. Công tác 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa 
kém hiệu quả và xã hội hóa giống lúa 
được triển khai tích cực. Sản lượng 
lương thực năm 2018 đạt 812.000 tấn, 
tăng 3% so với năm 2015. Tỉnh cũng tiếp 

P 
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tục chỉ đạo đầu tư thâm canh, nâng cao 
năng suất, chất lượng các cây trồng lợi 
thế. Việc ứng dụng kỹ thuật tưới nhỏ 
giọt, tưới phun, sử dụng phân hữu cơ 
sinh học, chế phẩm sinh học được tăng 
cường, góp phần giảm lượng phân bón 
hóa học, thuốc bảo vệ thực vật và tăng 
năng suất, chất lượng, đạt tiêu chuẩn an 
toàn cho trái thanh long. 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Bình 
Thuận đã kiến nghị với Đoàn công tác 
một số vấn đề như: Vấn đề chuyển mục 
đích sử dụng đất rừng tại hồ chứa nước 
Ka Pét; cho chủ trương đầu tư Dự án Hồ 
La Ngà 3; các vấn đề vướng mắc, khó 
khăn để thúc đẩy tiến độ triển khai dự án 
đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam 
phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 đoạn 
Vĩnh Hảo – Phan Thiết và Phan Thiết – 
Dầu Giây; vấn đề xử lý tro xỉ và môi 
trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh 
Tân… 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ 
tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển ghi nhận 
kết quả mà tỉnh Bình Thuận đã đạt được 
trong thời gian qua, nhất là trong phát 
triển kinh tế thủy sản, du lịch, xây dựng 
nông thôn mới, công tác cải cách thủ tục 
hành chính có nhiều chuyển biến đáng 
kể… Tuy nhiên, đồng chí Phó Chủ tịch 
Quốc hội cho rằng Bình Thuận có nhiều 
lợi thế phát triển du lịch, nhưng chưa 
khai thác hết tiềm năng. Đặc biệt, khi 
phát triển du lịch cần dựa vào chất 
lượng, không chỉ dựa vào số lượng. Các 
loại hình, sản phẩm du lịch chưa thật đa 
dạng, thiếu hấp dẫn, hoạt động vui chơi, 

giải trí sau nghỉ dưỡng còn đơn điệu. Tỷ 
lệ du khách nước ngoài đến tỉnh tham 
quan, nghỉ dưỡng còn thấp so với các 
tỉnh trong khu vực. 

 

Đồng chí Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch 
Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc 

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch 
Quốc hội Phùng Quốc Hiển lưu ý tỉnh 
Bình Thuận tiếp tục phát huy lợi thế, 
tiềm năng, kết quả đã đạt được, ra sức 
khắc phục khó khăn, phấn đấu lãnh đạo 
thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục 
tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề 
ra đến năm 2020, tạo đà thúc đẩy các 
mặt của tỉnh phát triển nhanh, bền vững 
hơn ở giai đoạn tiếp theo. 

Về kiến nghị của tỉnh Bình Thuận, Phó 
Chủ tịch Quốc hội cho rằng những kiến 
nghị là rất cần thiết và đề nghị tỉnh sớm 

có báo cáo hoàn chỉnh, làm cơ sở để 
Chính phủ trình Quốc hội xem xét./. 

Nguyễn Thanh // 
https://vnanet.vn.- 2018 (ngày 30 

tháng 11) 

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

PHONG TRÀO THI ĐUA QUYẾT THẮNG LÀ ĐỘNG LỰC QUAN 
TRỌNG THÚC ĐẨY HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ 

gày 27-11, Bộ Chỉ huy BĐBP 
Bình Thuận tổ chức Đại hội Thi 
đua Quyết thắng (TĐQT) giai 

đoạn 2013-2018. 

5 năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy 
BĐBP tỉnh Bình Thuận đã có nhiều 
chủtrương, biện pháp tích cực để lãnh 
đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện công tác 
thi đua, khen thưởng và phong trào 

N 
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TĐQT. Với sự đổi mới về nội dung, 
phong phú, đa dạng về hình thức, công 
tác thi đua, khen thưởng và phong trào 
TĐQT thực sự đã trở thành động lực to 
lớn cổ vũ cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh 
vượt qua khó khăn, thử thách vươn lên 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 
giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ 
quyền an ninh khu vực biên giới biển 
của tỉnh. 

 

Đại tá Nguyễn Ngọc Hào, Chỉ huy trưởng 
BĐBP Bình Thuận trao bằng khen của Bộ Tư 
lệnh BĐBP và UBND tỉnh Bình Thuận cho 

các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.  

Nổi bật là phong trào TĐQT đã bám 
sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, địa bàn 
trọng điểm, hướng về cơ sở; đã gắn 
phong trào TĐQT với phong trào thi đua 
yêu nước ở địa phương, các phong trào 
thi đua chuyên ngành, chuyên đề, đột 
xuất, cao điểm và các cuộc vận động; 
đồng thời gắn phong trào thi đua với 
thực hiện nghiêm túc mục tiêu “ba giữ”: 
Giữ chủ quyền an ninh vùng biển, giữ 
mối quan hệ đoàn kết với dân và giữ 
nghiêm kỷ luật. 

Qua việc thực hiện đã có nhiều kết 
quả nổi bật như: Các đơn vị đã tham 
mưu xây dựng và duy trì hoạt động hiệu 
quả 187 Tổ tàu thuyền đoàn kết đánh 
bắt hải sản trên biển với 4.035 thành 
viên, 199 Tổ tự quản an ninh trật tự với 
1.875 thành viên tham gia bảo vệ chủ 
quyền lãnh thổ. Bắt giữ, xử lý 118 
vụ/208 đối tượng tàng trữ, mua bán, sử 
dụng trái phép chất ma túy, thu giữ: 

51,1833 gam heroin, 34,2618 gam ma 
túy đá, 18,3495 gam lá và 0,9 kg hạt cần 
sa khô, 25 kg cần sa tươi; bắt giữ, xử lý 
7 vụ/8 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái 
phép vật liệu nổ; tang vật thu được 
80,96 kg thuốc nổ, 418 kíp nổ; 29,765m 
dây cháy chậm. Xây dựng 40 công trình, 
phần việc thanh niên với tổng trị giá 447 
triệu đồng; xây dựng 13 căn nhà “Mái 
ấm chiến sỹ nơi biên giới”; nhận đỡ 
đầu 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 11 gia 
đình chính sách. 

Các đơn vị đã tổ chức 522 đợt/3.122 
lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên ra 
quân vệ sinh môi trường; đóng góp 
1.718 ngày công làm 75,5 km đường 
giao thông nông thôn, 19,2 km kênh 
mương nội đồng; tham gia trên 2.000 
ngày công lao động giúp dân phòng, 
chống, khắc phục hậu quả thiên tai. 

Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy 
BĐBP tỉnh tiếp tục đổi mới đồng bộ, toàn 
diện công tác thi đua, khen thưởng và 
phong trào TĐQT. Tăng cường hơn nữa 
vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp 
ủy đảng, sự quản lý, điều hành của 
người chỉ huy các cấp đồng thời thực 
hiện đổi mới công tác khen thưởng theo 
hướng công khai, minh bạch, chính xác; 
trong đó, chú trọng khen thưởng các tập 
thể cơ sở, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm 
nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên 
giới biển và thực hiện các nhiệm vụ đột 
xuất... 

Dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP và UBND 
tỉnh Bình Thuận đã tặng Bằng khen của 
cho 4 tập thể, 7 cá nhân; Bộ Chỉ huy 
BĐBP tỉnh tặng giấy khen cho 6 tập thể, 
21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 
thực hiện phong trào TĐQT giai đoạn 
2013-2018. 

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

(ngày 28 tháng 11)
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SƯ ĐOÀN 302 VÀ BỘ CHQS TỈNH BÌNH THUẬN DIỄN 
TẬP BẮN ĐẠN THẬT PHÒNG NGỰ BỜ BIỂN 

ừ ngày 15 đến 22/11, tại huyện 
Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, Sư 
đoàn 302 tổ chức diễn tập cấp tiểu 

đoàn phòng ngự bờ biển với sự tham gia 
của Đại đội Dân quân cơ động thành 
phố Phan Thiết, các phân đội hỏa lực 
huyện Hàm Thuận Bắc, Bộ CHQS tỉnh 
Bình Thuận. 

 

Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung 
ương Đảng, Tư lệnh Quân khu nhận xét đợt 
diễn tập 

Theo dõi, chỉ đạo diễn tập bắn đạn 
thật có Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy 
viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân 
khu; Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy 
viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy – 
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình 
Thuận. Cùng dự có Thiếu tướng Du 
Trường Giang và Thiếu tướng Nguyễn 
Văn Nam, Phó Tư lệnh Quân khu; Thiếu 
tướng Nguyễn Mạnh Khuê, Phó Cục 
trưởng Cục Dân quân Tự vệ, Bộ Tổng 
Tham mưu; Lãnh đạo các học viện nhà 
trường, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, 
Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân, Vùng 3 
Cảnh sát biển; các cơ quan Quân khu và 
các tỉnh thành trên địa bàn. 

Sau gần một tháng chuẩn bị, trong 
điều kiện khó khăn về địa hình, thời tiết 
mưa nắng thất thường (ảnh hưởng của 
Bão số 8), nhưng cán bộ, chiến sĩ Tiểu 
đoàn 5 – Trung đoàn 88/Sư đoàn 

302 phối hợp với Đại đội Dân quân cơ 
động thành phố Phan Thiết, các phân 
đội hỏa lực huyện Hàm Thuận Bắc, Bộ 
CHQS tỉnh Bình Thuận đã làm tốt công 
tác chuẩn bị, luyện tập thành thục các 
phương án chiến đấu phòng ngự bờ 
biển và thực hành diễn tập có bắn đạn 
thật đề mục “Tiểu đoàn bộ binh phòng 
ngự bờ biển” hoàn thành tốt nhiệm vụ, 
an toàn tuyệt đối. 

 

Các đại biểu tham quan buổi diễn tập 

Phát biểu kết thúc diễn tập, Trung 
tướng Võ Minh Lương đã biểu dương và 
đánh giá cao kết quả thực hành diễn tập 
có bắn đạn thật của Sư đoàn 302 và các 
lực lượng phối thuộc. Đồng chí Tư lệnh 
nhấn mạnh kết quả diễn tập hôm nay là 
cơ sở để Quân khu tiếp tục bổ sung, 
hoàn thiện phương án sẵn sàng chiến 
đấu, huấn luyện, phối hợp hiệp đồng tác 
chiến với các lực lượng khi có tình 
huống, bảo vệ vững chắc địa bàn. 

 
Bộ Tư lệnh Quân khu và Tỉnh ủy - UBND tỉnh 
Bình Thuận trao thưởng cho các đơn vị tham 
gia diễn tập 

T 
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 Kết thúc diễn tập Bộ Tư lệnh Quân 
khu và Tỉnh ủy – UBND tỉnh Bình Thuận 
khen thưởng và tặng quà cho các lực 
lượng tham gia diễn tập hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ. 

 

Bộ đội Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 88, Sư đòan 
302 cơ động chiến đấu 

 

Lực lượng dân quân tỉnh Bình Thuận tham 
gia diễn tập 

 

Thủ trưởng Cục Dân quân Tự vệ và Bộ Tư 
lệnh Quân khu thăm hỏi động viênlực lượng 
dân công hỏa tuyến tham gia phục vụ diễn 
tập 

 

Hỏa lực B41 chuẩn bị đạn sẵn sàng tiêu diệt 
mục tiêu đảm nhiệm 

  

Trần Rô – Duy Thỉnh // 
http://www.baoquankhu7.vn.- 2018 

(ngày 22 tháng 11) 

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

THỬ SỨC Ở VÙNG ĐẤT NÓNG 

gười dân Phan Rí Cửa tỉnh Bình 
Thuận đón tôi với cái nhìn dè dặt, 
nhưng cũng có những nụ cười 

thân thiện và cho biết ngày nào cũng có 
tin đồn nên Phan Rí Cửa vẫn thoáng 
những bất an.  

Câu chuyện tác nghiệp ở Phan Rí Cửa 
của tôi gửi đến đồng nghiệp, với hy vọng 
chia sẻ kinh nghiệm tác nghiệp ở địa bàn 
phức tạp. Từ đó giúp mọi người đến được 

nơi đây và chuyển tải nhiều thông tin 
chính xác.  

 

Khu vực Phan Rí Cửa. Ảnh: TGCC 

N 

https://media.baoquankhu7.vn/fileman/Uploads/tbNews/10996/dsc9606.JPG
https://media.baoquankhu7.vn/fileman/Uploads/tbNews/10996/imgp5578.JPG
https://media.baoquankhu7.vn/fileman/Uploads/tbNews/10996/imgp5737.JPG
https://media.baoquankhu7.vn/fileman/Uploads/tbNews/10996/dsc9672.JPG
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Chuẩn bị kỹ càng 

Tôi cầm tấm vé bước lên tàu SE 3 xuôi 
từ Quảng Ngãi vào Bình Thuận vào chiều 
ngày 15/6. Tôi muốn ngày 21/6 năm nay 
có một kỷ niệm thật sự sâu sắc - dấn thân 
vào điểm nóng Phan Rí Cửa, nơi vừa xảy 
ra vụ bạo loạn, địa danh này gắn với hình 
ảnh nhiều chiếc xe cảnh sát bị đốt cháy, 
đối tượng tấn công cảnh sát bằng đá, trụ 
sở Cảnh sát PCCC vô tội vẫn bị xạm khói.  

Chưa bao giờ hành trang lên đường 
nhiều như chuyến đi này - camera, thẻ 
nhớ, băng, lau đầu từ, quần áo rin, dày 
giảm trầy xước khi giáp mặt với đối tượng 
nghiện ngập... Trước khi lên đường, một 
người bạn ở Bình Thuận nhắn tin không 
mấy ngọt ngào: “Vào điểm nóng không 
được mang theo máy ảnh, có giấy tờ đầy 
đủ, chấp nhận rủi ro”. Nhưng điều tôi 
được dặn kỹ nhất, đó là màu áo. Ban đêm, 
không được mặc 2 màu đen, đỏ lang 
thang trên những quãng đường tối và tỏ 
vẻ đáng ngờ.  

Con tàu dừng bánh ở ga Bình Thuận 
lúc 2 giờ sáng. Chỉ có một vị khách duy 
nhất bước xuống sân ga với 2 ba lô và một 
túi đựng 2 máy ảnh, ống kính tê-lê.  

Đường phố Phan Thiết lặng lẽ dưới ánh 
đèn đỏ, không có bóng công an lập chốt 
đầy đường là dấu hiệu của sự bình an. 
Anh xe ôm Grab chở tôi đi và kể chuyện 
về những ngày không bình yên ở thành 
phố Phan Thiết. Đó là những ngày cánh 
xe ôm ngại chạy vào tuyến đường Trần 
Hưng Đạo cắt ngang Cao Thắng dẫn vào 
điểm nóng. Anh còn kể chuyện có gia đình 
ở Phan Rí Cửa mất người thân, nhưng 
phải năn nỉ mới rẽ được đám đông để ra 
nghĩa trang, chậm mất nửa giờ chôn cất.  

Nơi tôi lưu trú là trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ 
đội biên phòng tỉnh Bình Thuận, nằm sát 
Sở Kế hoạch và Đầu tư còn ám khói, bên 
cạnh UBND tỉnh đang sửa chữa lại hàng 
rào cổng ngõ. Lúc 2 giờ 30 phút sáng, 2 
cậu lính gác mặc áo trấn thủ che ngực, 
bồng súng đứng nghiêm, một cậu lính trẻ 
đang dạo quanh và tưới nước cho bồn 
hoa đang đơm bông. Những ngày căng 

thẳng đã khiến những người lính luôn 
căng cơ và coi đêm cũng như ngày.  

Người tôi tìm làm “điểm tựa” là cánh 
báo chí Trung ương thường trú tại địa 
phương. Họ hiểu rõ mọi ngóc ngách và có 
thể giúp tôi tìm đường. Nhưng anh em 
đều lắc đầu và cho biết: “không có nơi tiếp 
cận nguồn tin, tự bơi nhưng yêu cầu đưa 
tin phải thực sự chính xác, chệch một 
phát, có khi sẽ thu hút đối tượng ném đá”. 
Ông Huỳnh Thái Dương, Phó Ban Tuyên 
giáo tỉnh Bình Thuận và ông Vũ Văn Tuấn, 
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông 
tiếp tôi và cũng chỉ nói vài thông tin chung 
nhất hoặc là không có bất cứ thông tin gì. 
Chi tiết vụ việc không ai có trong tay hoặc 
đóng dấu mật.  

 

Phan Rí Cửa cách thị xã Phan Thiết khoảng 
70 km. Ảnh: TL 

“Số 0, tự bơi” 

Mọi thông tin không có ai đứng ra phát 
ngôn để báo chí tạo ra một dòng chảy, 
góp phần trấn an dư luận. Vũ khí thông tin 
đang nằm trong vỏ và không có “viên đạn” 
nào được lên nòng.  

Phóng viên tác nghiệp phải tự tìm hiểu. 
Cái giá của việc đưa tin sai lệch sẽ rất đắt 
- nếu thông tin đó vô tình tạo cớ kích động, 
gây chia rẽ. Lúc đắn đo, tôi nhận được 
nhiều tín hiệu giống như lời khuyên “rút về 
Quảng Ngãi đi”.  

Tôi tự lý giải rằng, “điều đó thật hấp dẫn 
đối với nghề báo và đây là cơ hội để giở 
tất cả chiêu chước, học thêm kinh 
nghiệm”. Cứ 5 giờ sáng, tôi nhảy lên 
chuyến xe buýt số 2 để xuôi về Phan Rí 
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Cửa cách thị xã Phan Thiết khoảng 70 km. 
Điểm nóng vẫn hầm hập với nhiều tin đồn. 
Tại Phan Rí Cửa, câu chuyện bâng quơ 
của tôi với một phụ nữ chưa nói được gì, 
người con trai đã ra kéo mẹ thụt lùi. Trong 
bóng tối của căn nhà tôn ẩm thấp, 4 ánh 
mắt nhìn ra với vẻ hoài nghi.  

Những người được tôi trình thẻ nhà 
báo thường lật qua lật lại miếng giấy màu 
đỏ và nói rằng “bữa nay giả dạng nhiều 
lắm, công an, bộ đội cũng giả, coi vầy chứ 
không biết đây là loại thẻ gì”.  

 

Ở những điểm nóng, tấm thẻ nhà báo 
có lúc không còn giá trị, thậm chí còn bị 
nghi ngờ là chuyện bình thường.  

Tôi lưu lại ở Phan Rí Cửa 3 tiếng đồng 
hồ đã nhận được điện thoại hỏi với giọng 
nghiêm trọng: “Có người nói một ông nhà 
báo giả mặc đồ xanh đi lạng lạng, đó là 
ông hay thằng cha nào khác!?”. 

Nơi tôi đứng thật lâu và cảm nhận là 
đồn Công an Phòng cháy chữa cháy và 
Cứu nạn cứu hộ Phan Rí Cửa. Người đội 
trưởng cùng anh em cố gắng xịt rửa, 
nhưng cao su dính bết khiến sân xi măng 
vẫn ám đầy khói đen và chất dẻo. Những 
người lính trẻ phàn nàn chuyện hồ sơ bị 
cháy hết, mất bằng cấp, học bạ, không 

biết thi đại học như thế nào; những bộ 
quần áo ướt sũng nước vì suốt ngày phun 
nước, rửa nhà... Nghe câu chuyện và thấy 
hình ảnh đó, chợt nghĩ đến những bình 
luận trà chanh, chém gió, lạnh lùng, cảm 
tính và hả hê của ai đó.  

Tôi ra ga Phan Thiết đặt tấm vé và nhủ 
thầm “vé đi có mã số đuôi là 873, vé về có 
mã số đuôi là 596”. Đó là những con số 
ngẫu nhiên nhưng gắn với sự kiện tuyệt 
đẹp trong cuộc đời tôi, liên quan đến sự 
vụ bước ngoặt. Mua vé, về xếp hành lý, 
tạm biệt mọi người, nhưng ý nghĩ về kỷ 
niệm đáng nhớ 21/6 và 2 chữ “người dân” 
thôi thúc đã khiến tôi quay trở lại trả tấm 
vé và nói vui “một lần nữa thôi, người ơi!”.  

Sáng 20/6, tôi trở lại Phan Rí Cửa, tiếp 
tục lang thang, một người dẫn tôi vào đầu 
xóm rồi vội vã quay ra; tôi vừa chụp tấm 
ảnh và quay ra thì đã có vài người rượt 
theo đặt câu hỏi “nhà báo thiệt hay giả?”. 
Tin tức tôi thu được lần này là nhiều tin 
thật. Những người tôi gặp lại đã nói nhiều 
điều. Vì họ hiểu ra rằng, đây là nhà báo 
thực tâm mong Phan Rí Cửa bình yên trở 
lại. 

Lê Văn Chương // 
http://nguoilambao.vn.- 2018  

(ngày 29 tháng 11) 

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

THỦ TƯỚNG PHÊ CHUẨN PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 
BÌNH THUẬN  

hủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa 
phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 
chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Bình Thuận nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối 
với ông Lê Tuấn Phong, sinh ngày 
10/9/1974, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế 
hoạch và Đầu tư. 

 

Ông Lê Tuấn Phong và ông Phạm Văn Nam 
được Thủ tướng phê chuẩn nhận nhiệm vụ 
mới  

T 
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Đồng thời, Thủ tướng cũng phê 
chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm 
kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Văn 
Nam, để nhận nhiệm vụ mới. 

Trước đó, ông Phạm Văn Nam được 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận có 
quyết định điều động và chỉ định ông 
Phạm Văn Nam - Ủy viên Ban chấp 
hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh Bình Thuận giữ chức Bí thư Thị ủy 
La Gi nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 
1/9/2018. Ông Phạm Văn Nam sinh năm 
1971, được Thủ tướng Chính phủ phê 
chuẩn giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận nhiệm kỳ 2016-2021 vào 
ngày 12/7/2016, ông từng là Giám đốc 
Sở Giao thông vận tải. 

PV // https://baovephapluat.vn.-
2018 (ngày 24 tháng 11)

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

UBND TỈNH BÌNH THUẬN TRẢ LỜI VỤ HỨA THƯỞNG 
1,8 TỈ ĐỒNG 

heo nhân dân xã Phước Thể, năm 
2017, tỉnh Bình Thuận hứa thưởng 
1,8 tỉ đồng nhưng đến nay vẫn chưa 

nhận được. 

Ngày 28-11, ông Nguyễn Ngọc Hai, 
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký 
báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị 
của cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh. 

Trong báo cáo có nội dung cử tri xã 
Phước Thể, huyện Tuy Phong thắc mắc: 
Năm 2017, xã đạt chuẩn nông thôn mới 
đã được UBND tỉnh Bình Thuận hứa 
thưởng 1,8 tỉ đồng bằng công trình phúc 
lợi xã hội. 

Sau đó, xã Phước Thể đã chọn và đăng 
ký hai công trình là làm cổng chào xã nông 
thôn mới trị giá khoảng 800 triệu đồng và 
làm công viên cây xanh xung quanh xã giá 
trị khoảng 1 tỉ đồng. Tuy nhiên, cho đến 
nay UBND tỉnh chưa bố trí vốn cho hai 
công trình trên và cử tri kiến nghị tỉnh nên 
chỉ đạo sớm triển khai hai công trình trên. 

Trả lời điều này, UBND tỉnh Bình Thuận 
cho biết theo quy định của Luật Đầu tư 
công, để được bố trí vốn ngân sách tỉnh 

thực hiện công trình thì phải được UBND 
tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư. Hiện 
nay, UBND huyện Tuy Phong đang lập đề 
xuất chủ trương đầu tư công trình khen 
thưởng trên. 

 

Xã Phước Thể nhận bằng đạt chuẩn nông 

thôn mới. 

Sau khi chủ trương đầu tư được phê 
duyệt, UBND tỉnh sẽ bố trí vốn để thực 
hiện - tỉnh khẳng định. 

Được biết tháng 3-2018, xã Phước 
Thể tổ chức đón bằng công nhận đạt 
chuẩn nông thôn mới 2017.  

Phương Nam // 
 http://plo.vn.- 2018  
(ngày 29 tháng 11) 

 

 

 

T 
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“NÓNG” TRÊN VÙNG KHAI THÁC TITAN 

hời gian gần đây, Báo Đại biểu 
Nhân dân nhận được đơn thư của 
một số người dân TP Phan Thiết, 

tỉnh Bình Thuận, phản ánh việc khai 
thác, chế biến titan của Công ty TNHH 
Phú Hiệp và Công ty cổ phần Sài Gòn 
đầu tư ở phường Mũi Né, TP Phan 
Thiết, gây ô nhiễm môi trường, ảnh 
hưởng đến đời sống của người dân địa 
phương. Người dân đề nghị cơ quan 
chức năng làm rõ: Việc khai thác, chế 
biến titan sử dụng nước có tuần hoàn 
hay không? Trong quặng titan ở Bình 
Thuận có chứa chất phát sinh phóng xạ 
hay không và chất phóng xạ có chứa 
trong nước thải sau tuyển quặng hay 
không? PV Báo Đại biểu Nhân dân đã 
tìm hiểu thực tế, trao đổi với người dân, 
chính quyền địa phương và cơ quan 
chức năng xung quanh vấn đề này. 

Có phóng xạ nhưng không đáng kể 

Nhiệt tình đưa phóng viên đi cơ sở và 
tiếp cận những người có liên quan, ông 
Nguyễn Văn Tám ở 51 Võ Thị Sáu, TP 
Phan Thiết, nguyên là cán bộ Sở Tài 
nguyên - Môi trường Bình Thuận cho 
biết, chúng tôi rất bức xúc việc hai doanh 
nghiệp là Công ty TNHH Phú Hiệp và 
Công ty cổ phần Sài Gòn đầu tư khai 
thác titan ở phường Mũi Né, gây ảnh 
hưởng đến đời sống người dân. “Mặc dù 
bị đình chỉ khai thác nhưng Công ty cổ 
phần Sài Gòn đầu tư khai thác lậu hàng 
chục nghìn tấn titan. Chúng tôi đề nghị 
cơ quan chức năng làm rõ xem doanh 
nghiệp này khai thác titan có gắn với chế 
biến sâu theo Nghị quyết số 02-NQ/TW 
ngày 25.4.2011 của Bộ Chính trị hay 
không? Doanh nghiệp khai thác titan 
xuất đi đâu? Quá trình khai thác có 
nhiễm phóng xạ hay không?”, ông Tám 
nêu vấn đề. 

Ông Trần Hữu Bình, sinh năm 1924, 
ở đường Trần Quang Diệu, TP Phan 

Thiết, một cán bộ 70 năm tuổi Đảng cho 
biết, việc ông gửi đơn thư phản ánh là 
có thật. Sau khi ông gửi đơn, Bộ Tài 
nguyên - Môi trường đã thành lập đoàn 
thanh tra và có mời ông đến làm việc 
cùng với UBND tỉnh Bình Thuận. Tuy 
nhiên, do tuổi cao, sức yếu nên ông đã 
làm đơn xin không tham gia cuộc làm 
việc đó. “Tôi chỉ thắc mắc với các cơ 
quan chức năng và đề nghị trả lời: Quá 
trình khai thác titan nước thải có được 
tái tuần hoàn hoặc tái sử dụng? Quặng 
titan tại Bình Thuận có chứa các chất 
phát sinh phóng xạ hay không? Chất 
phóng xạ không có trong nước thải sau 
tuyển quặng? Bản thân tôi không làm 
đơn, không biết sử dụng máy tính, mà 
người ta làm và bảo ký vào đơn”, ông 
Bình nói. 

Anh Nguyễn Minh Quyền, khu phố 
Suối Nước, phường Mũi Né cho biết, gia 
đình tôi có đất sản xuất gần vùng khai 
thác titan của Công ty TNHH Phú Hiệp 
và Công ty cổ phần Sài Gòn đầu tư. 
Những năm trước doanh nghiệp khai 
thác titan nhưng không ảnh hưởng gì 
đến hoạt động sản xuất của gia đình. 
Tuy nhiên, gần đây một số người mang 
đơn đến đề nghị tôi ký vào để xác định 
diện tích ruộng đất gần khu vực khai 
thác titan của Công ty. “Người ta bảo ký 
thì tôi ký chứ tôi không nghĩ là mình đã 
ký vào đơn kiện công ty khai thác titan. 
Tôi sai là tôi không đọc nội dung đơn mà 
đã ký. Doanh nghiệp khai thác titan cũng 
đã hỗ trợ xây dựng cho người dân một 
nhà máy nước sạch trị giá hơn 11 tỷ 
đồng. Có nước sạch sử dụng, doanh 
nghiệp lại có chính sách hỗ trợ những 
gia đình khó khăn, thăm hỏi tết nhất, làm 
sao người dân chúng tôi lại đi kiện họ 
được”, anh Quyền nói. 

T 
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Mỏ khai thác titan ở Bình Thuận 

Phó Giám đốc Công ty TNHH Phú 
Hiệp Nguyễn Chính cho biết, doanh 
nghiệp đã đầu tư rất nhiều tiền vào khai 
thác, chế biến titan ở khu vực Long Sơn 
- Suối Nước, phường Mũi Né. “Doanh 
nghiệp luôn tuân thủ theo quy định của 
pháp luật cũng như công tác bảo vệ môi 
trường để bà con địa phương sinh sống 
ổn định. Ngoài ra doanh nghiệp cũng 
xác định, sản xuất, chế biến cần gắn với 
chính sách an sinh xã hội để người dân 
và chính quyền tin tưởng. Do vậy bất cứ 
khi nào người dân phản ánh, chính 
quyền yêu cầu là doanh nghiệp đều hợp 
tác”. 

Nắng nóng kéo dài, nước ngầm sụt 
giảm 

Cũng theo phản ánh, việc khai thác, 
chế biến titan gây sụt giảm nguồn nước 
ngầm vùng ven biển tỉnh Bình Thuận. 
Tuy nhiên, theo tài liệu của Sở Tài 
nguyên - Môi trường, tính đến năm 2017 
trên dải đồi cát ven biển có các mỏ sa 
khoáng titan đã lập dự án đầu tư công 
trình khai thác mỏ đều sử dụng nước 
dưới đất để tuyển quặng. Hiện tại chưa 
có định mức hoặc quy chuẩn nào cho 
lượng nước sử dụng tuyển quặng sa 
khoáng. Theo dự án đầu tư, thiết kế của 
các mỏ khai thác titan trên đồi dải cát 
ven biển Bình Thuận đưa ra phương án 
khai thác nước dưới đất để tuyển quặng, 
trong đó nước khai thác, sử dụng tuyển 
quặng được tuần hoàn, tái sử dụng 
được tính toán khoảng 50% lượng nước 

khai thác. Mặc dù cơ quan chức năng đã 
khẳng định việc khai thác, chế biến titan 
không sử dụng nhiều đến nguồn nước, 
nước được tái sử dụng nên không ảnh 
hưởng đến nguồn nước ngầm. Tuy 
nhiên, một số người dân vẫn cho rằng, 
thời gian qua, nước trên các dải bãi cát 
ven biển Bình Thuận bị sụt giảm, một 
trong những nguyên nhân chính là do 
khai thác titan. Lý giải vấn đề này, GS, 
TS. Đặng Trung Thuận, chuyên gia về 
Địa chất, địa hóa, Tài nguyên và Môi 
trường, nguyên Giảng viên Cao cấp 
Trường Đại học Khoa học tự nhiên, 
ĐHQG Hà Nội cho rằng, nước ngầm ở 
ven biển miền Trung thời gian qua đã sụt 
giảm đáng kể. “Nguyên nhân chính là do 
thời tiết nắng nóng kéo dài, nguồn nước 
ngầm trên cả nước bị ảnh hưởng theo, 
chứ không riêng miền Trung hay tỉnh 
Bình Thuận. Đặc biệt, tại các dải cát 
miền Trung, nắng nóng càng làm cho 
nước bốc hơi nhanh hơn”. 

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận 
từ năm 1992 - 2000 Đinh Trung cho biết, 
từ thời ông làm Bí thư chưa có hoạt 
động thăm dò, khai thác titan, mà chỉ 
đánh giá trữ lượng titan. Mãi đến năm 
2005 địa phương mới tiến hành cho 
thăm dò, quy hoạch, khai thác và sau 
này chế biến titan. “Ở những vùng ven 
biển lẽ ra phải quy hoạch để phát triển 
du lịch, nhưng du lịch Bình Thuận nhiều 
năm qua phát triển hết sức chậm, lượng 
du khách đến rất hạn chế. Bên cạnh đó, 
ở các vùng bãi cát ven biển nắng nóng, 
không thể phát triển nông nghiệp sạch, 
mà chỉ có thể cho làm điện năng lượng, 
điện gió và khai thác titan. Việc nguồn 
nước ở các bãi cát dải ven biển thiếu hụt 
không phải bây giờ mới xảy ra, mà từ 
thời tôi còn đang làm việc cũng đã thiếu 
trầm trọng rồi. Do vậy, chúng tôi mong 
muốn chính quyền và các ngành chức 
năng cần lựa chọn những nhà đầu tư 
tâm huyết, có tiềm năng để làm các dự 
án khai thác titan hay điện gió nhằm thúc 
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đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương. Đặc biệt, các doanh nghiệp 
khai thác titan phải gắn với chế biến sâu 
để nâng cao giá trị sản phẩm chứ không 
phải khai thác, chế biến thô rồi xuất bán 

sang nước ngoài”, ông Đinh Trung nhấn 
mạnh. 

Phạm Duy // 
http://www.daibieunhandan.vn/.- 

2018 (ngày 12 tháng 11)

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

BẢO ĐẢM YÊU CẦU KHI ĐƯỢC CẤP PHÉP 

rong các số báo từ 316 đến 319 
(ra từ ngày 12 - 15.11), Báo Đại 
biểu Nhân dân đăng tuyến bài 

“Khai thác, chế biến và quy hoạch titan 
ở Bình Thuận”, phản ánh tình trạng 
doanh nghiệp khai thác, chế biến titan 
trên địa bàn đang gặp khó khăn, trong 
đó có việc UBND tỉnh Bình Thuận đề 
xuất quy hoạch lại khu dự trữ, và người 
dân phản ứng vì gây ô nhiễm môi 
trường. Liên quan đến những nội dung 
này, chúng tôi đã phỏng vấn Phó Tổng 
cục trưởng Tổng cục Địa chất và 
Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên - 
Môi trường (TN - MT) LẠI HỒNG 
THANH. 

Bức xạ trong ngưỡng an toàn 

- Thưa ông, nhiều ý kiến cho rằng việc 
đánh giá trữ lượng titan ở Bình Thuận 
của các cơ quan chức năng thiếu chính 
xác. Thực tế qua khảo sát, thăm dò của 
cơ quan chức năng thì vấn đề này cụ thể 
như thế nào? 

- Để xác định tiềm năng, trữ lượng 
của bất kỳ loại khoáng sản nào cần phải 
qua giai đoạn điều tra, đánh giá (xác 
định tài nguyên dự tính, dự báo của 
khoáng sản) rồi mới đến giai đoạn thăm 
dò (xác định trữ lượng, chất lượng của 
khoáng sản để lập dự án đầu tư khai 
thác). Kết quả công tác điều tra, đánh 
giá quặng titan trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận cho thấy, tài nguyên dự tính, dự 
báo quặng titan của tỉnh khoảng 558 
triệu tấn tinh quặng trên tổng diện tích 
khoảng trên 102.000ha. Trong đó có 
hơn 12.000ha (chiếm 11% tổng diện 

tích) đã thăm dò và được Hội đồng đánh 
giá trữ lượng khoáng sản quốc gia phê 
duyệt với tổng trữ lượng khoảng 75 triệu 
tấn tinh quặng. Như vậy, có thể nói số 
liệu trữ lượng đã thăm dò không sai 
khác so với số liệu tài nguyên dự tính, 
dự báo đã được điều tra, đánh giá và đủ 
độ tin cậy. 

 

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và 
Khoáng sản Lại Hồng Thanh 

Công nghệ khai thác quặng titan ở 
nước ta hiện nay là công nghệ khai thác 
bằng bơm hút, tuyển quặng thô bằng 
sức nước (tuyển trọng lực) và tái sử 
dụng nước trong quá trình khai thác, 
tuyển thô quặng. So với công nghệ khai 
thác cách đây khoảng 20 năm thì hiện 
công nghệ và thiết bị khai thác quặng 
titan cho phép thu hồi tối đa quặng và 
khoáng sản đi kèm. 

Trong quặng titan, không riêng ở tỉnh 
Bình Thuận, có chứa một hàm lượng rất 
nhỏ chất phóng xạ. Tuy nhiên, kết quả 
đo ảnh hưởng của phóng xạ vào tháng 

T 
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8.2018 tại các khu vực đang khai thác 
thì phóng xạ môi trường có liều bức xạ 
nằm trong giới hạn an toàn cho phép, 
không ảnh hưởng đến sức khỏe con 
người. Tại các khu vực nhà máy tuyển 
tinh quặng và kho chứa quặng tinh bức 
xạ tăng cao nhưng nằm trong ngưỡng 
an toàn đối với con người theo tiêu 
chuẩn Việt Nam TCVN 6866:2001. 

- Qua tìm hiểu của phóng viên Báo 
Đại biểu Nhân dân, hiện có 2 doanh 
nghiệp khai thác titan là Công ty TNHH 
Phú Hiệp và Công ty TNHH đầu tư Sài 
Gòn bị người dân địa phương phản ánh 
là gây ô nhiễm môi trường. Vậy, Tổng 
cục có thực hiện kiểm tra, giám sát việc 
khai thác titan trên địa bàn Bình Thuận 
không? 

- Tính đến tháng 6.2018, tổng số Giấy 
phép khai thác quặng titan sa khoáng do 
Bộ TN - MT cấp trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận là 8 giấy phép, trong đó có 7 giấy 
phép đang còn hiệu lực. 3 giấy phép của 
3 đơn vị đủ điều kiện và đang hoạt động, 
gồm: Công ty TNHH Phú Hiệp, Công ty 
TNHH Thương mại Đức Cảnh và Công 
ty TNHH Tân Quang Cường; 4 giấy 
phép chưa đủ điều kiện hoạt động. 

Thực hiện chức năng quản lý nhà 
nước về khoáng sản, Tổng cục đã kiểm 
tra định kỳ hoạt động khai thác quặng 
titan trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vào 
các năm 2013, năm 2015 và đầu năm 
2018 tại 3 doanh nghiệp nêu trên. Theo 
đó đã ban hành văn bản yêu cầu các 
doanh nghiệp tạm dừng khai thác để xử 
lý khu vực sạt lở, khu vực có thông số 
hệ thống khai thác không đúng thiết kế; 
xử phạt 120 triệu đồng đối với Công ty 
TNHH Thương mại Đức Cảnh do khai 
thác không đúng thiết kế mỏ; tước 
quyền sử dụng Giấy phép khai thác 3 
tháng đối với Công ty TNHH đầu tư Sài 
Gòn… 

 

Các chuyên gia khảo sát mỏ khai thác titan 
tại Bình Thuận 

Khu vực đã cấp phép sẽ tiếp tục 
khai thác 

- Tỉnh Bình Thuận đã đề xuất các bộ, 
ngành và Thủ tướng Chính phủ quy 
hoạch lại vùng thăm dò, khai thác titan 
cho phù hợp. Vậy quan điểm của Bộ thế 
nào? Việc quy hoạch này có tác động ra 
sao đến các doanh nghiệp đang hoạt 
động? 

- Thực tế, hoạt động khai thác và chế 
biến quặng titan trên địa bàn Bình Thuận 
vẫn còn một số doanh nghiệp thực hiện 
chưa tốt trách nhiệm và nghĩa vụ theo 
quy định của Luật Khoáng sản, pháp luật 
khác liên quan. Do đó, việc UBND tỉnh 
đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét rà 
soát, điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, 
khai thác, chế biến và sử dụng quặng 
titan đã phê duyệt là hợp lý, đáp ứng yêu 
cầu thực tế của địa phương. 

Đối với các khu vực đã quy hoạch 
nhưng chưa cấp phép thăm dò, khai 
thác thì không có tác động tới doanh 
nghiệp. Tuy nhiên, đối với 10 khu vực đã 
cấp phép thăm dò, doanh nghiệp đã đầu 
tư hàng chục tỷ đồng để thăm dò, đã 
trình Hội đồng Đánh giá trữ lượng 
khoáng sản quốc gia phê duyệt, thậm 
chí đã lập dự án đầu tư khai thác, lập hồ 
sơ đề nghị cấp phép khai thác thì sẽ chịu 
tác động trực tiếp do không thể thu hồi 
kinh phí đã đầu tư. 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 11 năm 2018                                        -32- 
 

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

- Vậy Tổng cục sẽ có biện pháp gì để 
bảo đảm quyền lợi của các doanh 
nghiệp này? 

- Tổng cục đã đề xuất giải quyết theo 
hướng như sau: Các khu vực đã cấp 
phép thăm dò chưa cấp khai thác, nếu 
chủ đầu tư có đề xuất đưa ra khỏi quy 
hoạch sẽ chuyển vào khu vực dự trữ 
khoáng sản quốc gia. Các khu vực đã 
cấp phép khai thác sẽ ưu tiên tiếp tục 
khai thác. Nếu chủ đầu tư có văn bản đề 
xuất tự nguyện chuyển sang hoạt động 
dự án khác, phải thực hiện đóng cửa mỏ 
để bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và 
chuyển vào khu vực dự trữ khoáng sản 
quốc gia. Trên cơ sở xác định các khu 
vực và trường hợp cụ thể, Bộ TN - MT 

sẽ phối hợp với Bộ Công thương báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, 
quyết định. 

Ngoài ra, Bộ TN - MT cũng đã có văn 
bản gửi UBND tỉnh Bình Thuận hướng 
dẫn các doanh nghiệp trong việc sử 
dụng tài nguyên nước, không khai thác 
bất kỳ nguồn nước nào để bổ sung vào 
moong khai thác titan; không gây hạ 
thấp mực nước dưới đất quá mức làm 
ảnh hưởng đến hoạt động khai thác 
nước... 

- Xin cảm ơn ông! 

Vũ Thủy – Phạm Duy // 
http://www.daibieunhandan.vn.- 2018 

(ngày 26 tháng 11) 

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

BẤP BÊNH THANH LONG TRUYỀN THỐNG 

ách đây khoảng hơn 1 tháng, 
người trồng thanh long theo 
phương thức truyền thống ở “thủ 

phủ thanh long” Bình Thuận đã không 
cầm được nước mắt khi hàng chục tấn 
thanh long chín đỏ vườn nhưng không 
biết bán cho ai. Sau đợt rớt giá, hiện giá 
thanh long đã tăng cao trở lại nhưng 
người dân vẫn đứng ngồi không yên vì 
lo lắng tình cảnh được mùa, mất giá sẽ 
tái.  

 

Để không còn tái diễn tình trạng thanh long 
phải chặt bỏ, người dân cần thay đổi 
phương thức sản xuất 

Cách đây hơn 1 tháng, gia đình bà 
Nguyễn Thanh Thùy (ngụ xã Hàm Liêm, 
huyện Hàm Thuận Bắc) đã phải cắn 

răng dùng dao chặt bỏ hàng chục tấn 
thanh long vì bán không ai mua. Sau đợt 
này, gia đình bà Thùy tiếp tục đầu tư tái 
sản xuất với hy vọng giá thanh long sẽ 
tăng cao để có tiền trang trải những 
khoản nợ mà gia đình đã đầu tư cho vụ 
mùa trước.  

Nhìn vườn thanh long chong đèn 
nghịch vụ đang cho trái gần đến kỳ thu 
hoạch, bà Thùy lo lắng: “Giá thanh long 
hiện tại đã tăng lên gần 20.000 đồng/kg, 
nhưng không biết trong những ngày tới 
sẽ ra sao. Làm thanh long theo kiểu 
truyền thống như chúng tôi, giá cả hoàn 
toàn phụ thuộc vào thị trường, lời ăn, lỗ 
chịu chứ không thể nào đoán trước 
được điều gì”.  

Trong khi đó, ông Nguyễn An Ninh 
(ngụ xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận, 
Nam, tỉnh Bình Thuận) cũng đứng ngồi 
không yên khi giá thanh long tăng cao 
nhưng vườn của ông lại chưa đến kỳ thu 
hoạch. Ông Ninh chia sẻ: “Vụ mùa 
trước, tôi đi thuê vườn để làm thanh long 
nhưng không may bị thua lỗ. Gia đình 

C 
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chủ vườn thương cảm cho thuê lại, 
nhưng tôi đang rất lo, không biết đến khi 
vườn được thu hoạch, giá thanh long có 
còn cao nữa hay không”. 

Một số nhà vườn thanh long khác ở 
Bình Thuận cũng thừa nhận, việc sản 
xuất theo phương thức truyền thống, tức 
là “mạnh ai nấy làm”, ít chú trọng đến 
vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, đang 
khiến ngành nghề này ngày càng trở 
nên bấp bênh. 

Theo ông Phạm Hữu Thủ, Chánh Văn 
phòng Sở NN-PTNT tỉnh Bình Thuận, 
hiện nay hơn 80% sản lượng thanh long 
của địa phương chủ yếu xuất khẩu qua 
thị trường Trung Quốc theo đường tiểu 
ngạch. Hiện thị trường này chưa đòi hỏi 
nhiều về các quy chuẩn vệ sinh an toàn 
thực phẩm nên nhiều bà con sản xuất 
theo phương thức truyền thống, ít chú 
trọng đến việc sản xuất thanh long sạch, 
an toàn mà chỉ chú trọng làm sao cho 
trái thanh long to, đẹp để dễ bán.  

Lý giải về điều này, Hiệp hội Thanh 
long Bình Thuận cho rằng, từ trước đến 
nay, việc thanh long bị rớt giá đều là 
hàng sản xuất theo phương thức truyền 
thống, còn thanh long sạch, an toàn sản 
xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, 
GlobalGAP (thực hành nông nghiệp tốt) 
luôn bán được với giá cao. Từ thực tiễn 
trong đợt thanh long rớt giá thảm hại vừa 
qua, trong khi nhiều nhà vườn sản xuất 
thanh long theo phương thức truyền 
thống ở Bình Thuận không thể bán được 
hàng, thì một số công ty, doanh nghiệp, 
hợp tác xã (HTX) liên kết với nông dân 
tổ chức sản xuất theo hướng sạch, an 
toàn vẫn bán được với giá cao, thậm chí 
không có đủ hàng để cung cấp. 

Ông Huỳnh Văn Tấc (thành viên của 
HTX Thanh long GlobalGAP Thuận 
Tiến, xã Hàm Liêm), cho biết: “Khi ấy, 

nhiều nhà vườn bên cạnh nhà tôi phải 
chặt bỏ trái vì không ai mua thì hơn 
3.000 trụ thanh long của gia đình tôi sản 
xuất theo quy trình GlobalGAP vẫn bán 
được giá. Không chỉ tôi, mà các thành 
viên trong tổ HTX khá yên tâm, chỉ việc 
lo sản xuất cho tốt”.  

Ông Võ Huy Hoàng, Giám đốc Công 
ty Rau quả Bình Thuận, chia sẻ: “Nhờ 
sự liên kết với các hộ dân ở địa phương 
sản xuất thanh long theo hướng an toàn, 
thời gian qua chúng tôi mua được nguồn 
hàng ổn định với giá cao cho bà con, 
không chỉ đời sống của người dân được 
cải thiện mà thanh long Bình Thuận 
cũng đã có mặt ở những thị trường khó 
tính”. 

Theo ông Hoàng, hiện tại mỗi năm 
công ty xuất khẩu hơn 9.000 tấn thanh 
long đạt tiêu chuẩn đến 7 thị trường khó 
tính trên thế giới như: Canada, UAE, 
Singapore.  

Để thanh long truyền thống không còn 
bấp bênh, theo ông Phạm Hữu Thủ, vấn 
đề đặt ra hiện nay là phải định hướng 
phát triển thanh long theo hướng bền 
vững, gắn thâm canh, tăng năng suất, 
nâng chất lượng với đáp ứng yêu cầu về 
vệ sinh an toàn thực phẩm để mở rộng 
thị trường trong nước lẫn xuất khẩu. 
Đồng thời, tích cực vận động người 
trồng tham gia các mô hình liên kết, hợp 
tác sản xuất thanh long theo chuỗi và coi 
đây là khâu then chốt giúp tiêu thụ thanh 
long được ổn định. Ngoài ra, cần khuyến 
cáo người trồng sản xuất rải vụ, tránh 
khủng hoảng thừa cục bộ; đặc biệt tăng 
cường xuất khẩu chính ngạch cần được 
chú trọng. 

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

 (ngày 28 tháng 11) 
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BÌNH THUẬN ĐẨY MẠNH THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO 
HẠ TẦNG CÔNG NGHIỆP 

ới lợi thế nguồn nguyên liệu dồi 
dào về các mặt hàng nông sản, 
hải sản, khoáng sản và lợi thế 

phát triển năng lượng tái tạo… Bình 
Thuận đang rất cần các dự án đầu tư 
công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ 
trợ nhằm phát huy hiệu quả tiềm năng 
sẵn có của địa phương. 

 

Là tỉnh thuộc Vùng kinh tế Đông Nam 
bộ, trong những năm qua, tỉnh Bình 
Thuận có tốc độ tăng trưởng ngành 
công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 
khá, bình quân trên 9%/năm. Trong đó, 
công nghiệp chiếm tỷ trọng ngày càng 
cao trong cơ cấu kinh tế của tỉnh này. 

Theo ông Đỗ Minh Kính - Giám đốc 
Sở Công Thương Bình Thuận, Tỉnh ủy 
đã ban hành Nghị quyết về phát triển 
công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xác 
định nhiệm vụ phát triển các khu công 
nghiệp, cụm công nghiệp (KCN, CCN) là 
nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển 
khai. Trong đó, công tác thu hút đầu tư 
phát triển các KCN, CCN là yếu tố then 
chốt quyết định. 

Theo quy hoạch phát triển các KCN, 
CCN thì đến năm 2020, Bình Thuận sẽ 
có 9 KCN và 34 CCN với tổng diện tích 
4.092ha. Đến nay đã có 6 KCN và 14 
CCN đã và đang triển khai đầu tư, cơ 

bản đáp ứng về mặt bằng để bố trí dự 
án đầu tư thứ cấp. 

Cũng theo đại diện Sở Công Thương, 
cùng với công tác phát triển đầu tư hạ 
tầng KCN, CCN; kết cấu hạ tầng giao 
thông, thủy lợi, điện, nước, bưu chính 
viễn thông đã được chú trọng đầu tư 
nâng cấp. “Tỉnh đã hoàn thành việc nâng 
cấp, mở rộng các tuyến đường quốc lộ 
1A, quốc lộ 55, tỉnh lộ ven biển, nhựa 
hóa tất cả các tuyến đường giao thông 
đến các xã. Đồng thời, tỉnh cũng đang 
tập trung khai thác các công trình như: 
sân bay Phan Thiết (đang triển khai), 
cao tốc Dầu Giây - Vĩnh Hảo, cảng tổng 
hợp Vĩnh Tân… nhằm tạo điều kiện 
thuận lợi cho phát triển công nghiệp” - 
lãnh đạo Sở đánh giá. 

Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục 
hành chính cũng được địa phương này 
đặc biệt quan tâm khi đã thành lập và 
đưa vào hoạt động trung tâm hành chính 
công của tỉnh. Đồng thời Bình Thuận 
còn chú trọng nâng cao chất lượng đội 
ngũ cán bộ quản lý để tạo môi trường 
đầu tư thông thoáng, minh bạch. 

Về chính sách ưu đãi đầu tư, ông 
Kính cho biết, ngoài chính sách chung, 
tỉnh còn ban hành chính sách hỗ trợ DN 
đầu tư hạ tầng KCN, CCN, gồm: chính 
sách hỗ trợ đền bù, giải phóng mặt bằng 
và tái định cư; chính sách hỗ trợ đầu tư 
hạ tầng đấu nối và chính sách hỗ trợ đầu 
tư nhà máy xử lý nước thải tập trung của 
CCN. 

Thời gian qua, tỉnh Bình Thuận cũng 
đã tích cực trong công tác xúc tiến đầu 
tư, đã tham gia hợp tác với các tỉnh 
thành phố trên cả nước… Tuy nhiên, kết 
quả thu được chưa cao, chưa thu hút 
được nhiều nhà đầu tư, cả đầu tư hạ 
tầng và đầu tư thứ cấp; nhất là các nhà 

V 
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đầu tư có tiềm lực lớn và công nghệ hiện 
đại. 

Theo ông Huỳnh Giác - Trưởng ban 
quản lý KCN tỉnh Bình Thuận, gần đây 
đa số các nhà đầu tư dừng lại ở giai 
đoạn tìm hiểu, tham khảo đầu tư. Tỷ lệ 
các nhà đầu tư đến tìm hiểu, khảo sát 
đầu tư so với quyết định chính thức đầu 
tư vào các KCN đạt thấp. Do đó kết quả 
thu hút đầu tư các dự án thứ cấp vào 
KCN trong thời gian qua còn khiêm tốn. 
Năm 2017 thu hút được 11 dự án và 6 
tháng đầu năm 2018 chỉ thu hút được 1 
dự án. 

Bởi vậy, Bình Thuận đang nỗ lực mời 
gọi các doanh nghiệp. “Chúng tôi cam 
kết sẽ hỗ trợ, tạo mọi điều kiện cho các 
doanh nghiệp khi đến nghiên cứu, đầu 
tư tại Bình Thuận và luôn đồng hành 
cùng DN trong quá trình triển khai thực 
hiện dự án” - ông Đỗ Minh Kính khẳng 
định. 

Để tăng cường thu hút đầu tư, đại 
diện Sở Công Thương kiến nghị Bộ 
Công Thương chủ trì cùng với các địa 
phương tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư 
nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, cơ 
hội đầu tư đối với KCN, CCN khu vực 
phía Nam, với sự tham gia của các tập 
đoàn, các doanh nghiệp có tiềm lực về 
kinh tế và kinh nghiệm trong việc đầu tư, 
kinh doanh hạ tầng KCN, CCN. Đối với 
các tỉnh có ngành công nghiệp phát triển 
mạnh như TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Cần 
Thơ…, đề nghị được tiếp tục quan tâm, 
hỗ trợ tạo điều kiện và là cầu nối cho các 
DN đến đầu tư tại các tỉnh có ngành 
công nghiệp chưa phát triển như Bình 
Thuận. 

Diễm Phương // 
https://congthuong.vn.- 2018 (ngày 

26 tháng 11) 

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

BÌNH THUẬN VỚI CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ ỨNG TRƯỚC 
“GỠ KHÓ” CHO VÙNG CAO 

rong những năm qua, tỉnh Bình 
Thuận có nhiều chính sách nhằm 
phát triển toàn diện dân sinh, kinh tế 

- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 
Nổi bật nhất phải kể đến chính sách đầu 
tư ứng trước và trợ cước vận chuyển 
giống, vật tư hỗ trợ phát triển sản xuất cho 
đồng bào dân tộc thiểu số. Đây được xem 
là một chính sách đặc thù, “gỡ khó” cho 
đồng bào vùng cao trên địa bàn.  

Chính sách này được thực hiện từ năm 
2010 tại 11 xã thuần và 20 thôn dân tộc 
thiểu số xen ghép thuộc các huyện: Bắc 
Bình, Tuy Phong, Hàm Thuận Nam, Tánh 
Linh, Đức Linh, Tuy Phong và Hàm Thuận 
Bắc. 

Xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam 
hiện có hơn 400 hộ đồng bào dân tộc 
thiểu số được thụ hưởng chính sách đầu 

tư ứng trước để trồng hơn 900 ha ngô lai. 
Nhờ chính sách này, nhiều hộ dân đã thay 
đổi hình thức sản xuất nhỏ lẻ, tự cung, tự 
cấp sang sản xuất tập trung, quy mô hơn. 
Diện mạo kinh tế của xã vùng cao Hàm 
Cần có nhiều đổi thay, số hộ nghèo trong 
xã đã giảm từ 500 hộ (năm 2010) xuống 
gần 200 hộ (năm 2017). 

Gia đình ông Mang Văn Lợi, thôn 1, xã 
Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam đang 
tất bật thu hoạch ngô lai. Vụ Hè Thu năm 
nay, hộ ông Lợi có 1 ha ngô. Trước đây, 
sản xuất của gia đình gặp nhiều khó khăn 
do thiếu vốn đầu tư phân, thuốc, mua cây 
giống… Từ khi có chính sách đầu tư ứng 
trước, bài toán kinh phí ban đầu đã được 
giải quyết, sản xuất đổi thay tích cực. 

T 
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Nhờ vốn vay ưu đãi, nhiều gia đình hộ 
đồng bào dân tộc thiểu số ở Bình 
Thuận có điều kiện phát triển nghề dệt 
thổ cẩm truyền thống. Ảnh: Trần Việt – 
TTXVN 

Ông Lợi cho biết đã nhiều năm gắn bó 
với nghề trồng ngô. Thụ hưởng chính 
sách này, hộ ông được hỗ trợ ứng trước 
giống, phân bón, tiền làm đất cũng 
như  hướng dẫn cách trồng trọt, chăm sóc 
đúng cách thay vì trước đây phải mua chịu 
tại các đại lý, cửa hàng phân bón. Hơn 
hết, ngô thu hoạch có đầu ra ổn định, 
không bị ép giá. Trừ các khoản chi phí vật 
tư phải trả nợ ứng trước, mỗi năm gia đình 
thu lãi khoảng 15- 20 triệu đồng. Số vốn 
này ông dùng để tiếp tục đầu tư sản xuất 
lúa và chăn nuôi. 

Theo Trung tâm dịch vụ miền núi Bình 
Thuận, từ năm 2010 đến nay, tỉnh đã ứng 
trước giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực 
vật... cùng chi phí làm đất và một số mặt 
hàng công nghệ phục vụ đời sống trong 
thời điểm mùa vụ cho hàng nghìn lượt hộ 
đồng bào dân tộc thiểu số với kinh phí 
bình quân mỗi năm hơn 13 tỷ đồng. Có 
nguồn đầu tư ban đầu ổn định, không lãi 
suất, bà con có đủ giống, đủ phân bón nên 
yên tâm tập trung sản xuất. 

Riêng năm 2018, tỉnh đã cung ứng đầy 
đủ, kịp thời nhiều mặt hàng phục vụ sản 
xuất và đời sống cho khoảng 1.300 hộ với 
hơn 2.300 ha diện tích sản xuất với tổng 
giá trị giá trên 12 tỷ đồng; trong đó, cây 
ngô lai chiếm diện tích hơn 2.000 ha với 
tổng số tiền ứng trước trên 11 tỷ đồng. 

Ông Nguyễn Văn Chi - Giám đốc Trung 
tâm Dịch vụ miền núi chia sẻ, để chính 

sách đi vào cuộc sống, ngay từ đầu năm, 
Trung tâm đã phối hợp với các huyện, xã 
và các cửa hàng, đại lý dịch vụ miền núi 
tổ chức phổ biến chính sách cho đồng bào 
dân tộc thiểu số. Từ đó, các hộ tự đăng ký 
nhu cầu, diện tích nhận đầu tư ứng trước. 
Sau khi kiểm tra, đảm bảo đúng đối 
tượng, địa bàn, diện tích đất và định mức, 
Trung tâm phối hợp với xã tổ chức ký hợp 
đồng với từng hộ theo quy định. Để giúp 
bà con nắm rõ quy trình, kỹ thuật trồng và 
chăm sóc đạt hiệu quả, Trung tâm phối 
hợp cùng Trung tâm Khuyến nông, 
Khuyến lâm tỉnh tổ chức nhiều lớp tập 
huấn, kết hợp khi giao nhận vật tư; hướng 
dẫn quy trình sản xuất theo cách “cầm tay 
chỉ việc”. 

Cùng đó, Trung tâm còn tìm kiếm thị 
trường và ký hợp đồng thu mua, tiêu thụ 
nông sản với các doanh nghiệp để đảm 
bảo mức giá tốt nhất cho đồng bào. Giá 
thu mua thường bằng hoặc cao hơn 200 
đồng/kg so với giá thị trường. Năm 2018, 
tỉnh đã thu mua 7.500 tấn ngô lai thương 
phẩm trị giá 24 tỷ đồng và 50 tấn mủ cao 
su tương đương 500 triệu đồng… 

Theo ông Chi, từ nhiều năm nay, chính 
sách đầu tư ứng trước luôn được triển 
khai theo đúng với nguyên tắc; bảo đảm 
giá đầu tư ứng trước luôn thấp hơn hoặc 
bằng với giá thị trường và giá thu mua sản 
phẩm phải bằng hoặc cao hơn giá thị 
trường cùng thời điểm. Chính sách này đã 
góp phần giúp đồng bào dân tộc thiểu số 
ở Bình Thuận có điều kiện chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng, vật nuôi, hạn chế tình trạng 
tư thương cho vay nặng lãi. Bên cạnh đó, 
việc bao tiêu sản phẩm giúp các hộ sản 
xuất ổn định, tránh tình trạng thương lái 
ép giá, từ đó thu nhập cao hơn, góp phần 
xóa đói giảm nghèo. 

Thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ miền 
núi sẽ triển khai sớm các thủ tục đấu thầu 
mua sắm vật tư, hàng hóa cũng như tổ 
chức cung ứng đầy đủ, kịp thời vật tư, 
hàng hóa xuống các cửa hàng, đại lý phục 
vụ sản xuất. Trung tâm còn phối hợp với 
các xã, ngành liên quan hướng dẫn bà 

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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con gieo trồng đúng quy trình kỹ thuật và 
thời vụ; tập huấn chuyển giao kỹ thuật 
canh tác mới; phối hợp với ngành chức 
năng, các địa phương kịp thời phát hiện 
tình hình cho vay nặng lãi, nhất là vay 
giống cây trồng, vật tư với lãi suất cao ở 

địa bàn đồng bào được hưởng thụ chính 
sách… 

Hồng Hiếu // 
http://dantocmiennui.vn.- 2018 (ngày 4 

tháng 11)

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

CÁC ĐỊA PHƯƠNG CHỦ ĐỘNG LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG 
TRO, XỈ VÀO MỤC ĐÍCH SAN LẤP MẶT BẰNG 

hó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu 
cầu UBND các địa phương chủ động 
lập kế hoạch sử dụng tro, xỉ vào mục 

đích san lấp mặt bằng và sử dụng vào các 
mục đích phù hợp đáp ứng yêu cầu phát 
triển kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường.  

Ngày 19-11, trên cơ sở báo cáo của Bộ 
Công thương về công tác bảo vệ môi 
trường và tình hình xử lý, tiêu thụ tro, xỉ của 
các nhà máy nhiệt điện tại Trung tâm Điện 
lực Vĩnh Tân (Bình Thuận), Phó Thủ tướng 
Trịnh Đình Dũng yêu cầu các bộ: Công 
thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây 
dựng, Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh 
Bình Thuận khẩn trương thực hiện các 
nhiệm vụ được giao về vấn đề xử lý tro, xỉ 
của các dự án nhà máy điện thuộc Trung 
tâm Điện lực Vĩnh Tân tại thông báo ngày 
28-9 của Văn phòng Chính phủ. 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu 
UBND các địa phương chủ động lập kế 
hoạch sử dụng tro, xỉ vào mục đích san lấp 
mặt bằng và sử dụng vào các mục đích phù 
hợp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã 
hội và bảo vệ môi trường.  

Bộ Xây dựng khẩn trương thực hiện 
nhiệm vụ rà soát, đánh giá toàn diện quá 
trình thực hiện chương trình phát triển vật 
liệu xây dựng không nung và hạn chế sản 
xuất, sử dụng gạch đất sét nung; đề xuất 
sửa đổi, bổ sung các văn bản quản lý nhà 
nước nhằm thúc đẩy thực hiện chương 
trình phát triển vật liệu xây dựng không 
nung có hiệu quả. 

Lâm Nguyên // 
http://www.sggp.org.vn.-2018 

(ngày 20 tháng 11)

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

ĐỒNG HÀNH VỚI CÁC NGÀNH KINH TẾ MŨI NHỌN 

BND tỉnh Bình Thuận xác định, 
đồng hành với ngành khai thác, 
chế biến sâu titan là các ngành 

kinh tế mũi nhọn khác như du lịch, năng 
lượng sạch và nông nghiệp công nghệ 
cao, từ đó tạo việc làm, thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập, 
ổn định đời sống của người dân địa 
phương.  

Biết kết hợp khai thác các tiềm 
năng, lợi thế 

Bình Thuận hiện có 138 dự án du lịch, 
nghỉ dưỡng. Thực tế cho thấy, tỉnh Bình 
Thuận có rất nhiều địa điểm thuận lợi 
trong việc phát triển kinh tế và du lịch 
như Cù Lao Câu, đảo Phú Quý, mũi Kê 
Gà, biển Cổ Thạch, Bàu Trắng, Mũi Né, 
núi Tà Cú và nhiều địa chỉ hấp dẫn khác. 
Tận dụng những lợi thế do thiên nhiên 
ban tặng, du lịch Bình Thuận cũng đã 
định hướng xây dựng những sản phẩm 
du lịch chuyên biệt, cam kết tạo nhiều 
điều kiện thuận lợi, khuyến khích các 
doanh nghiệp trong và ngoài nước quan 
tâm đầu tư, phát triển du lịch. Thế 

P 

U 

http://www.sggp.org.vn.-2018/
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nhưng, do điều kiện khí hậu, thời tiết 
khắc nghiệt nên những năm qua ngành 
du lịch của Bình Thuận vẫn chưa thể 
phát huy tối đa tiềm năng. 

 

Một góc khu du lịch Mũi Né TP Phan Thiết 

Phó Giám đốc kinh doanh Khu du lịch 
Hòn Rơm 2 Huỳnh Thị Bích Trâm cho 
biết: “Hàng năm, lượng khách du lịch 
đến với Mũi Né có tăng nhưng số lượng 
không nhiều. So với các địa điểm du lịch 
biển khác của một số tỉnh miền Trung thì 
Mũi Né thưa vắng nhất. Nguyên nhân là 
do yếu tố thị trường và phương pháp 
truyền thông của ngành và các nhà đầu 
tư, việc khai thác, chế biến titan không 
có ảnh hưởng nào như ô nhiễm, khói bụi 
hay tiếng ồn. Trước đây, việc khai thác, 
chế biến titan của các doanh nghiệp còn 
thì lượng du khách về đây đông, một 
phần là công nhân, phần khác là người 
thân và du khách cũng đến theo. Do vậy, 
việc khai thác titan theo đúng định 
hướng, bảo đảm môi trường thì hỗ trợ 
rất tốt cho phát triển du lịch địa phương”, 
bà Trâm nhấn mạnh. 

Đại diện một số doanh nghiệp khai 
thác, chế biến titan ở Bình Thuận cho 
rằng, nếu không biết khai thác thì ngành 
khai thác khoáng sản titan vẫn chỉ là 
tiềm năng. Điều này vừa không tạo 
được việc làm, nâng cao thu nhập, ổn 
định đời sống cho người dân địa 
phương. Do vậy, cần quy hoạch và cho 
phép các doanh nghiệp có năng lực đầu 

tư bài bản để khai thác, chế biến sâu 
titan, từ đó đóng góp đáng kể vào ngân 
sách của địa phương.  

Các ngành kinh tế mũi nhọn đồng 
hành phát triển 

Ngành năng lượng sạch là lĩnh vực 
mới nên việc phát triển ngành này của 
tỉnh Bình Thuận hiện đang gặp nhiều 
khó khăn. Cụ thể, các nhà đầu tư chưa 
đáp ứng được về năng lực quản lý, năng 
lực tài chính, dự án chủ yếu phụ thuộc 
vào việc huy động nguồn vốn vay ngân 
hàng và các tổ chức tín dụng, do vậy rất 
khó triển khai. Đối với các dự án điện 
gió, điện mặt trời, trong quá trình thực 
hiện, các nhà đầu tư gặp phải nhiều khó 
khăn, thách thức như thiếu những 
nguồn thông tin tin cậy về tiềm năng, các 
nhà đầu tư thường phải lắp đặt các cột 
đo gió riêng tại từng dự án, thiếu số liệu 
vận hành thực tế. Đáng kể nhất là khó 
khăn về kinh tế và tài chính do chi phí 
sản xuất, chi phí đầu tư và chi phí vận 
hành bảo dưỡng cao. Ngoài ra còn 
những khó khăn về kỹ thuật, thiếu các 
chuyên gia lành nghề trong lĩnh vực, 
thiếu những tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật liên quan, cơ sở hạ tầng chưa phát 
triển, đường giao thông, cảng biển, thiết 
bị nâng chuyển chuyên dùng….Giám 
đốc Sở Công thương tỉnh Bình Thuận 
Đỗ Minh Kính chia sẻ: “Trước các nhà 
đầu tư triển khai dự án kiểu cầm chừng, 
vừa qua Sở đã mời các chủ đầu tư đến 
làm việc để yêu cầu cam kết về mặt tiến 
độ, qua đó một số doanh nghiệp điện 
gió, điện mặt trời cam kết khởi công xây 
dựng năm 2018. Hiện nay ngoài khó 
khăn chung của các dự án này là về 
công nghệ, vấn đề quan trọng nữa là 
vốn cho các dự án này rất lớn, không hề 
đơn giản đối với các nhà đầu tư Việt 
Nam. Đến thời điểm này, thực tế ngành 
điện tái tạo chưa đóng góp vào ngân 
sách tỉnh đồng nào. Do vậy, các ngành 
kinh tế mũi nhọn đã được xác định cần 
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có sự liên kết với nhau để cùng thúc đẩy 
phát triển. Nếu như có sự kết hợp đồng 
bộ thì chắc chắn kinh tế - xã hội của tỉnh 
Bình Thuận trong thời gian tới sẽ gặp 
nhiều thuận lợi”, ông Kính mong muốn. 

Tại cuộc làm việc với lãnh đạo chủ 
chốt tỉnh Bình Thuận đánh giá về phát 
triển kinh tế xã hội, Phó Thủ tướng Trịnh 
Đình Dũng khẳng định: Bình Thuận có 
trữ lượng khoáng sản titan lớn nhất cả 
nước và có giá trị kinh tế rất cao. Do vậy 
cần phải có hướng khai thác, chế biến 
sâu sao cho có hiệu quả. Tỉnh phải tạo 
điều kiện để thu hút các doanh nghiệp 
có năng lực, có tâm huyết vào khai thác 
đúng theo quy định của pháp luật. 
“Chúng ta có nguồn khoáng sản mà tỉnh 
không đủ năng lực khai thác lại đi đóng 
cửa các doanh nghiệp khác thì thực sự 
lãng phí. Ngoài ra tỉnh cũng cần chú 
trọng phát triển các ngành kinh tế mũi 
nhọn khác như năng lượng sạch, du lịch 
và nông nghiệp công nghệ cao. Nếu các 
ngành có thể đồng hành phát triển sẽ hỗ 
trợ cho nhau rất tốt. Đây là cơ hội để 

Bình Thuận phát triển kinh tế - xã hội, 
tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định 
đời sống cho người dân”, Phó Thủ 
tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh. 

Nghị quyết số 94/2016/NQ-HĐND 
ngày 29.4.2016 của Hội đồng Nhân dân 
tỉnh Bình Thuận về “Điều chỉnh quy 
hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 
tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 và tầm 
nhìn đến năm 2030” xác định: Đến 2020 
từng bước hình thành ngành công 
nghiệp titan với các sản phẩm chế biến 
sâu từ xỉ titan trở lên. Đến năm 2030 
phát triển ngành công nghiệp titan ổn 
định và bền vững với trung tâm khai 
thác, chế biến quặng titan quy mô lớn 
công nghệ tiên tiến; tập trung ưu tiên 
phát triển các sản phẩm pigment, titan 
xốp, titan kim loại và titan hợp kim phục 
vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu...” 

Phạm Duy // 
http://www.daibieunhandan.vn.- 2018 

(ngày 15 tháng 11) 

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

DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ TRÊN BIỂN KÊ GÀ: NHỮNG LỜI ĐẸP LÒNG  

ua nghiên cứu ban đầu, khu 
vực phát triển dự án không ảnh 
hưởng đến giao thông trên biển, 

hoạt động đánh bắt gần bờ của ngư 
dân...  

Ông Đỗ Minh Kính, Giám đốc Sở 
Công thương tỉnh Bình Thuận, cho hay, 
các nhà đầu tư quốc tế của dự án điện 
gió xây dựng trên biển Kê Gà (huyện 
Hàm Thuận Nam) vừa đến chào và giới 
thiệu sơ qua về ý tưởng dự án này, đồng 
thời đề nghị được đi khảo sát trước khi 
có quyết định triển khai dự án.  

Đây là tổ hợp nhà thầu các nhà đầu 
tư năng lượng tái tạo quốc tế do Công ty 
Enterprise Enegry Group EE làm đại 
diện, gồm các nhà đầu tư (của Anh, 

Đức); Mitsui & Co (Nhật Bản); 
Renewable Ennergy Global Solution 
REGS (Singapore)."Dự án này là do 
Chính phủ, Bộ Công thương quyết định, 
còn địa phương sẵn sàng phối hợp để 
hỗ trợ các nhà đầu tư. 

 

Lễ ký kết Thỏa thuận cùng phát triển dự án 
điện gió biển Kê Gà (tỉnh Bình Thuận) hồi 
tháng 1/2018. Ảnh: Petrotimes 

Q 
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Bởi đây là dự án rất lớn (công suất 
2.400MW), lại làm ngoài khơi, rất mới so 
với Việt Nam nên UBND tỉnh Bình Thuận 
đã giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy 
ý kiến các sở, ngành liên quan để tham 
mưu UBND tỉnh tổ chức cho các nhà 
đầu tư quốc tế đi khảo sát, nghiên cứu. 
Sau khi khảo sát, từ những số liệu có 
được họ mới có thể có những hoạt động 
tiếp theo, còn ở thời điểm này hồ sơ 
chưa có gì đầy đủ", ông Đỗ Minh Kính 
cho hay. 

Thông tin thêm về các nhà đầu tư, 
Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bình 
Thuận cho biết, đây là nhóm các công ty 
quốc tế giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực 
năng lượng tái tạo. Theo giới thiệu của 
nhóm công ty này, trước đó họ cũng đã 
thực hiện nhiều dự án lớn trên thế giới, 
trong đó có dự án điện gió trên biển Đài 
Loan (Trung Quốc) với công suất 
khoảng 1.000MW. 

"Những số liệu các công ty này khảo 
sát trước đó cho thấy, trên Biển Đông, 
vùng biển Kê Gà có điều kiện thuận lợi 
nhất để làm điện gió, chẳng hạn sức gió 
ổn định, ít bão... 

Như vậy, các nhà đầu tư quốc tế đã 
nghiên cứu từ trước khi đến chào UBND 
tỉnh Bình Thuận và có nhiều thông tin. 
Tuy nhiên, để làm điện gió, theo quy 
định, họ phải đi khảo sát, đặc biệt là lắp 
các thiết bị để đo gió. Họ phải có số liệu 

ít nhất trong vòng 1 năm rồi từ đó mới có 
thể tiến hành triển khai dự án được", ông 
Đỗ Minh Kính nói. 

Dự kiến, dự án điện gió trên biển Kê 
Gà cách bờ từ 20-50km, độ sâu tới 50m. 
Theo người đứng đầu Sở Công thương 
Bình Thuận, vị trí triển khai dự án không 
ảnh hưởng đến khu vực khai thác dầu 
khí của Việt Nam cũng như hoạt động 
đánh bắt gần bờ của ngư dân cũng như 
giao thông trên biển.  

Về dự án này, PGS.TSKH Nguyễn 
Tác An, nguyên Chủ tịch UBQG 
Chương trình Hải dương học Liên Chính 
phủ của Việt Nam, nguyên Viện trưởng 
Viện Hải dương học Nha Trang cho 
hay, ông rất ủng hộ các nhà đầu tư quốc 
tế đầu tư công nghệ vào Việt Nam để 
phát triển. Tuy nhiên, việc làm điện gió 
trên biển, tất nhiên sẽ có tác động đến 
môi trường biển. 

"Bản thân nhà đầu tư trước khi triển 
khai dự án sẽ phải khảo sát kỹ, đánh giá 
tác động kỹ thuật, môi trường đối với khu 
vực phát triển điện gió ngoài khơi biển 
Kê Gà. Khi đã có báo cáo đánh giá tác 
động môi trường, các nhà khoa học Việt 
Nam sẽ trao đổi, đóng góp ý kiến", 
PGS.TSKH Nguyễn Tác An cho biết. 

Thành Luân // 
http://baodatviet.vn.- 2018  

(ngày 8 tháng 11) 

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

GIÁ THANH LONG LOẠI 1 TĂNG LÊN 15.000 ĐỒNG/1KG 

iện giá bán thanh long tại Bình 
Thuận đã tăng hơn so với cách 
đây 1 tháng, với mức giá thanh 

long loại 1 đạt 15.000 đồng/1kg Tuy 
nhiên, hiện mặt hàng này không còn 
nhiều, nên giá thanh long loại 1 vẫn có 
khả năng tiếp tục tăng. 

Cụ thể, tại thị trường tỉnh Bình 
Thuận, giá bán thanh long loại 1 to đẹp 

khoảng 15.000 đồng/1kg tại vườn. Đối 
với thanh long loại 3, có giá bán 
khoảng từ 3.000 đồng đến 5.000 
đồng/1kg. 

Trước đó, thanh long tại tỉnh Bình 
Thuận đã bị giảm giá mạnh, chỉ khoảng 
2.000 đồng/1kg loại 1, tuy nhiên rất ít 
thương lái đến mua. Nhiều hộ trồng 
thanh long đã phải chịu lỗ nặng. Không 

H 
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ít nhà vườn đã phải đem cho gia súc 
ăn, và đổ bỏ. Nguyên nhân chủ yếu 
được cho là do số lượng thanh long 
chong đèn và chính vụ thu hoạch cùng 
lúc dẫn đến tình trạng cung vượt cầu.  

 

Tổng diện tích thanh long được trồng trên 
địa bàn tỉnh Bình Thuận đã đạt trên 27.750 
ha, tăng hơn 17.000 ha so với năm 2008 
(Ảnh: K.V) 

Được biết, theo quy hoạch của tỉnh 
Bình Thuận, đến năm 2020 và định 
hướng đến năm 2025, Bình Thuận 
phát triển diện tích khoảng 30.000 ha 
thanh long. Tuy nhiên, tính đến thời 
điểm hiện nay, tổng diện tích thanh 
long được trồng trên địa bàn tỉnh đã đạt 
trên 27.750 ha, tăng hơn 17.000 ha so 
với năm 2008.  

Cây thanh long được trồng ở tất cả 
các địa phương của tỉnh Bình Thuận, 
nhiều nhất là tại huyện Hàm Thuận 
Nam (12.373 ha), Hàm Thuận Bắc 
(8.950 ha) và huyện Bắc Bình (3.041 
ha). Sản lượng thanh long thu hoạch 
năm 2017 đạt hơn 540.250 tấn, tăng 
304.184 tấn so với năm 2008; năng 
suất đạt 21 tấn/ha.  

Toàn tỉnh Bình Thuận hiện có 23 
hợp tác xã, 2 liên hiệp sản xuất và chế 
biến thanh long; sản lượng hợp tác xã 

tiêu thụ thanh long cho người trồng 
thanh long hàng năm khoảng 3.000 
tấn. Các hợp tác xã sản xuất, tiêu thụ 
thanh long này đang từng bước tìm 
kiếm được thị trường, giải quyết được 
một phần đầu ra cho sản phẩm trái 
thanh long của tỉnh này. 

Đồng thời, để nâng cao chất lượng 
trái thanh long, các nhà vườn ở Bình 
Thuận cũng đang áp dụng các tiến bộ 
kỹ thuật mới vào sản xuất, góp phần 
làm giảm giá thành và nâng cao chất 
lượng sản phẩm. Hiện toàn tỉnh có hơn 
9.510 ha của 449 đơn vị/9.625 hộ gia 
đình áp dụng quy trình sản xuất thanh 
long an toàn (theo tiêu chuẩn 
VietGAP), 264 ha (theo tiêu chuẩn 
GlobalGAP); 12.182 ha áp dụng biện 
pháp tưới tiết kiệm nước; 17.000 ha sử 
dụng bóng đèn compact (18-20W) thay 
thế bóng đèn sợi tóc (60-75W) cho 
thanh long ra hoa trái vụ; 150 ha áp 
dụng mô hình canh tác ứng dụng công 
nghệ cao.  

Việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào 
sản xuất thanh long bước đầu đi vào 
thực chất và đã làm thay đổi tập quán 
sản xuất truyền thống của nông dân, 
phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay 
và xu thế phát triển của thế giới; qua 
đó, góp phần giữ uy tín và chất lượng 
cho sản phẩm thanh long Bình Thuận. 
Theo thống kê, toàn tỉnh Bình Thuận 
hiện đã có 88 tổ chức, cá nhân sản 
xuất và kinh doanh thanh long trên địa 
bàn tỉnh đã được cấp Giấy chứng nhận 
sử dụng chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận”./. 

K.V // http://cpv.org.vn.- 2018 
(ngày 13 tháng 11) 
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GIÁM SÁT CHẶT VỀ MÔI TRƯỜNG TẠI TRUNG TÂM 
ĐIỆN LỰC VĨNH TÂN, BÌNH THUẬN  

ể giám sát việc thực hiện các quy 
định của pháp luật về bảo vệ môi 
trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh 

Tân và Bến cảng tổng hợp Vĩnh Tân, 
UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo Tổ công 
tác 1072 tăng cường theo dõi việc thực 
hiện công tác bảo vệ môi trường đối với 
các dự án tại Trung tâm Điện lực Vĩnh 
Tân. 

 

Mở rộng khu vực chứa xỉ thải của 
Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân (Bình 
Thuận). Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN  

Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân hiện có 5 
dự án nhà máy nhiệt điện (Vĩnh Tân 1, 2, 
3, 4 và 4 mở rộng) được đầu tư trên địa 
bàn xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh 
Bình Thuận. Thực hiện chỉ đạo của UBND 
tỉnh Bình Thuận, trong năm 2018, Tổ công 
tác 1072 đã tổ chức 28 đợt giám sát việc 
thực hiện các công trình, biện pháp bảo 
vệ môi trường các dự án tại Trung tâm 
Điện lực Vĩnh Tân. 

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp 
với Cục Bảo vệ Môi trường miền Nam 
thuộc Tổng cục Môi trường đã giám sát 
việc vận hành thử nghiệm của các nhà 
máy nhiệt điện tại Trung tâm Điện lực 
Vĩnh Tân; đồng thời, phối hợp với các Bộ, 
ngành, địa phương và chuyên gia về môi 
trường kiểm tra toàn diện công tác bảo vệ 
môi trường các dự án tại Trung tâm Điện 
lực Vĩnh Tân, Bến cảng tổng hợp Vĩnh 
Tân.  

Tổ công tác 1072 đã giám sát việc nạo 
vét và đổ vật liệu nạo vét của cảng chuyên 

dùng phục vụ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh 
Tân 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhiệt 
điện Vĩnh Tân 1 đã hoàn thành việc xây 
dựng bãi chứa tro xỉ cho nhà máy có diện 
tích khoảng 59,5 ha với sức chứa của bãi 
thải xỉ theo thiết kế là 7,46 triệu tấn; nước 
tưới giữ ẩm bãi xỉ được cung cấp từ 
nguồn nước sau khử khoáng tại nhà máy 
ra bãi thải xỉ; hoàn thành tuyến ống cấp 
nước quanh bãi thải xỉ với 83 vị trí lấy 
nước; hoàn thành hệ thống thu gom nước 
bãi xỉ dẫn về hồ chứa nước dung tích 
1.600 m3…  

Hiện nay, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 
4 đang trong quá trình vận hành thử 
nghiệm tổ máy số 1 và tổ máy số 2. Tổ 
công tác 1072 phối hợp Cục Môi trường 
miền Nam - Tổng cục Môi trường giám sát 
việc thực hiện các công trình bảo vệ môi 
trường phục vụ giai đoạn vận hành thử 
nghiệm của nhà máy. Qua giám sát cho 
thấy, nhà máy đã được Tổng cục Môi 
trường cấp Giấy xác nhận hoàn thành 
công trình bảo vệ môi trường; trong đó, đã 
lắp đặt bổ sung thiết bị thu 6 gom bọt tại 
kênh xả nước làm mát, lắp đặt đường ống 
xả nước thải công nghiệp sau xử lý thoát 
ra biển, không xả vào kênh thoát nước 
làm mát; lắp 10 cửa tạm thời để che chắn 
bụi tại khu vực kho than.  

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, đến nay 
chủ đầu tư các dự án nhiệt điện đã hoàn 
thành công tác giải phóng mặt bằng và tái 
định cư cho các hộ dân có đất bị thu hồi 
tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân; hoàn 
thành việc đền bù, giải phóng mặt bằng và 
xây dựng kênh thoát lũ bãi thải xỉ. Qua đó, 
đã góp phần ổn định cuộc sống người 
dân, tạo điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư 
triển khai các công trình đảm bảo đúng 
tiến độ. 

Nguyễn Thanh // 
https://baotintuc.vn.- 2018  

(ngày 6 tháng 11)

Đ 
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HÀ ĐÔ BÌNH THUẬN KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN 
DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI HỒNG PHONG 4 

gày 15/11/2018, Công ty cổ phần 
Hà Đô Bình Thuận - Tập đoàn Hà 
Đô và Vietcombank - chi nhánh 

Đông Anh đã ký kết hợp đồng cấp tín 
dụng dự án Nhà máy điện mặt trời Hồng 
Phong 4 tại Bình Thuận. 

Dự án Nhà máy điện mặt trời Hồng 
Phong 4 có tổng công suất lắp đặt 48 
MWp (40 Mwac), được đầu tư trên diện 
tích 57,6 ha thuộc xã Hồng Phong, 
huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Đây là 
một trong những dự án sử dụng công 
nghệ hiện đại và tiên tiến của các nước 
G7 như công nghệ trục xoay một chiều 
của Ideematec (Đức) mang lại điện 
lượng cao hơn công nghệ giá đỡ cố định 
đến 25% và ổn định, điện lượng hàng 
năm đạt 92 triệu kWh.  

Tham gia phát triển dự án bao gồm 
các nhà tư vấn và nhà thầu hàng đầu 
Việt Nam, đặc biệt có SunPower (Mỹ) 
đảm nhiệm thiết kế công nghệ, Tractebel 
(Bỉ) đóng vai trò tư vấn cho chủ đầu tư 
nhằm đảm bảo dự án được hoàn thành 
đúng tiến độ, chất lượng cao nhất. Theo 
dự kiến của chủ đầu tư, dự án sẽ được 
hoàn thành vào đầu tháng 4/2019. 

Công ty cổ phần Hà Đô Bình Thuận - 
Tập đoàn Hà Đô cũng vừa ký kết hợp 
đồng mua bán điện với Công ty Mua bán 
điện - Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt 
Nam cho dự án Điện mặt trời Hồng 
Phong 4. 

Hoàng Anh // 
https://tinnhanhchungkhoan.vn.- 

2018 (ngày 16 tháng 11) 

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

KHAN HIẾM HÀNG, GIÁ THANH LONG TĂNG CAO 

au thời gian bị rớt giá thê thảm, 
thời điểm hiện tại, giá bán trái 
thanh long loại đẹp đã tăng lên 

khá cao, từ 18.000 – 20.000 đồng/kg. 
Tuy nhiên, do thanh long chính vụ 
không còn, chỉ còn hàng chong đèn 
(nghịch vụ) nên người dân không có 
nhiều hàng để bán. 

Sáng 16-11, ghi nhận tại một số vùng 
trồng thanh long lớn ở “thủ phủ thanh 
long” Bình Thuận như huyện Hàm 
Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc,... giá loại 
trái cây này đã tăng khá cao, từ 18.000 
– 20.000 đồng/kg đối với loại đẹp. 

Theo người dân trồng thanh long, với 
mức giá này, sau khi trừ hết chi phí, 
người trồng thu lời từ 7.000- 8.000 
đồng/kg. Đây được xem là mức giá cao 
nhất trong vòng hơn một tháng qua, sau 

khi giá thanh long bất ngờ sụt giảm chỉ 
còn 1.000 -2.000 đồng/kg. 

 

Thanh long loại đẹp đã có giá từ 18.000- 
20.000 đồng/kg. 

Bà Nguyễn Thị Mỹ (ngụ xã Hàm Liêm, 
huyện Hàm Thuận Bắc) cho biết, cách 
đây khoảng 1 tháng, gia đình bà đã phải 
đổ bỏ hàng tấn thanh long vì giá quá rẻ, 

N 

S 
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bán không ai mua. Kết thúc mùa vụ đáng 
buồn này, gia đình bà Mỹ đã trong đèn 
cho cây thanh long để làm nghịch vụ và 
hiện đang bán được giá cao. 

 

Tuy giá tăng cao nhưng người trồng thanh 
long hiện vẫn đang cẩn trọng, không mở 
rộng diện tích. 

Ghi nhận tại các vựa thu mua thanh 
long, tại thời điểm này, khác hẳn với 
không khí ảm đạm cách đây khoảng 1 
tháng, các vựa hiện đang thiếu hàng để 
xuất đi cho đối tác nên phải cho người đi 
lùng khắp nơi để gom hàng. Ngoài ra, 
những người chuyên bán lẻ thanh long 
cho du khách tại các điểm du lịch hiện 
đang phải tìm đến các vựa để hỏi mua 
lại để bán kiếm lời. 

Chị Phạm Thanh Nguyệt (chủ vựa thu 
mua thanh long ở huyện Hàm Thuận 
Nam) chia sẻ: “Nếu như cách đây hơn 1 
tháng, người dân có cho không thanh 
long chúng tôi cũng không thể lấy đưa đi 
tiêu thụ hết thì giờ mặt hàng này lại đang 
khan hiếm. Để có đủ hàng giao cho bạn 
hàng, chúng tôi đã phải cử người đi đến 

các nhà vườn để hỏi mua với giá khá 
cao”. 

 

Các vựa thu mua thanh long hiện đang tranh 
nhau gom hàng để xuất cho đối tác. 

Theo Hiệp hội thanh long tỉnh Bình 
Thuận, nguyên nhân giá thanh long tăng 
cao là do khan hiếm hàng, thêm vào đó 
thị trường xuất khẩu hiện đang ổn định. 
Ngoài ra, sau đợt mất giá thê thảm vừa 
qua, nhiều nhà vườn ở Bình Thuận trở 
nên cẩn trọng hơn, chỉ tổ chức sản xuất 
trên một diện tích hạn chế để thăm dò thị 
trường.  

Hiệp hội thanh long Bình Thuận cũng 
khuyến cáo bà con không nên thấy giá 
thanh long tăng cao mà lại đua nhau mở 
rộng diện tích, dẫn đến tình trạng “cung 
vượt cầu”. Bà con nên áp dụng khoa học 
kỹ thuật, sản xuất thanh long an toàn 
theo hướng bền vững để nâng cao chất 
lượng sản phấm, tránh việc sản xuất 
theo kiểu ồ ạt, thiếu định hướng. 

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

 (ngày 16 tháng 11)

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

KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 
HỘI NHẬP CPTPP: CÔNG TY TNHH THANH LONG HOÀNG HẬU 

ông ty TNHH thanh long Hoàng 
Hậu là một trong những doanh 
nghiệp tham gia cuộc Khảo sát 

đánh giá chất lượng doanh nghiệp Việt 
Nam hội nhập CPTPP do báo DNVN, 
Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng 
với các đơn vị liên quan tổ chức.  

Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu về 
doanh nghiệp này: 

Thành lập năm 1988, Thanh Long 
Hoàng Hậu là trang trại đầu tiên tại Việt 
Nam sản xuất quả thanh long theo quy 
mô thương mại. 

C 

http://image.sggp.org.vn/w1200/Uploaded/2018/crnwcqjwp/2018_11_16/46401700_194930794726626_3438870581787754496_n_uqza.jpg
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Qua nhiều năm không ngừng nỗ lực 
xây dựng và phát triển, Thanh Long 
Hoàng Hậu tự hào là một trong những 
doanh nghiệp hàng đầu về trồng và kinh 
doanh xuất khẩu với quy mô lớn nhất tại 
VN 

Tầm nhìn: 

Là người đi tiên phong, Thanh Long 
Hoàng Hậu luôn luôn không ngừng nỗ 
lực để giữ vững vị trí số một tại Việt Nam 
trong lĩnh vực trồng và xuất khẩu quả 
thanh long. 

Phấn đấu trở thành nhà cung cấp 
hàng đầu trong khu vực, đưa thương 
hiệu Thanh Long Hoàng Hậu trở thành 
thương hiệu mang đẳng cấp quốc tế. 

Sứ mệnh: 

Cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt 
nhất, hướng tới sự thỏa mãn nhu cầu 
của khách hàng 

Bên cạnh giá trị chất lượng vượt trội 
là sự cam kết về một sản phẩm an toàn, 
phù hợp với các quy định của thị trường 
nhập khẩu 

Trở thành đối tác uy tín và đáng tin 
cậy nhất của khách hàng 

Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi 
ích xã hội, đóng góp tích cực vào các 
hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện 
tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp 

 

Ảnh minh họa. 

•Mã số thuế: 3400375055 

•Tên giao dịch: CÔNG TY THANH 
LONG HOÀNG HẬU 

•Địa chỉ: Km 1712-500m Quốc Lộ 1A, 
Thôn Phú Sum, Xã Hàm Mỹ, Huyện 
Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận 

• Điện thoại: 84 62 3898616/84 62 
3898888/84 62 3898558 

•Email: 
hoanghau@hoanghau.com.vn 

PV // http://doanhnghiepvn.vn.- 
2018 (ngày 13 tháng 11)

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

KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DOANH NGHIỆP 
VIỆT NAM HỘI NHẬP CPTPP: CÔNG TY CỔ PHẦN 

XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THUẬN  

ông ty Cổ phần xuất nhập khẩu 
Bình Thuận là một trong những 
doanh nghiệp tham gia cuộc 

Khảo sát đánh giá chất lượng doanh 
nghiệp Việt Nam hội nhập CPTPP do 
báo DNVN, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ 
và vừa cùng với các đơn vị liên quan tổ 
chức.  

Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu về 
doanh nghiệp này: 

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu 
Bình Thuận (tên viết tắt Thaimex) được 
thành lập từ việc cổ phần hóa doanh 
nghiệp Nhà nước là Công ty Xuất Nhập 
khẩu Bình Thuận vào năm 2006. Xuất 
phát từ một xưởng sản xuất cá đóng hộp 
thành lập từ năm 1960, Thaimex có trên 
30 năm kinh nghiệm trong chế biến và 
xuất khẩu thủy hải sản đông lạnh và khô. 
Đặc biệt, các sản phẩm như mực khô lột 

C 
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da cao cấp, mực ống sugata, mực ống 
sushidane, mực nang sashimi là các mặt 
hàng truyền thống của công ty. 

Thaimex thuộc tỉnh Bình Thuận ở 
cực Nam Trung bộ, có bờ biển dài 192 
km là một trong những ngư trường trọng 
điểm của Việt Nam, với nhiều loại hải 
sản có giá trị xuất khẩu cao như mực 
ống, mực nang, sò điệp, sò lông và cá 
các loại. Các cơ sở sản xuất của 
Thaimex đặt tại Phan Thiết, Bình Thuận 
như Xưởng chế biến thủy sản đông 
lạnh; Xưởng chế biến thủy sản khô. Văn 
phòng đại diện của Thaimex đặt tại 
thành phố Hồ Chí Minh. Thaimex áp 
dụng các hệ thống quản lý chất lượng 
trong toàn bộ quá trình sản xuất như ISO 
9001:2008 DNV N0. 26688-2008-AQ-
VNM-UKAS/Rev.1; HACCP - GMP - 
SSOP. Cục Quản lý chất lượng Nông 

Lâm Thủy sản Việt Nam cấp chứng 
nhận an toàn vệ sinh thực phẩm DL 241 
(code EU) cho Xưởng đông lạnh và HK 
48 cho Xưởng hàng khô. 

 

Ảnh minh họa. 

PV // http://doanhnghiepvn.vn.- 
2018 (ngày 13 tháng 11)

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

KHỞI CÔNG CAO TỐC PHAN THIẾT - DẦU GIÂY VÀO THÁNG 7/2020  

an quản lý dự án Thăng Long 
(thuộc Bộ Giao thông vận tải) vừa 
có buổi làm việc với UBND tỉnh 

Đồng Nai và các địa phương về công tác 
giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc Phan 
Thiết - Dầu Giây.  

Tháng 7/2020 khởi công cao tốc Phan Thiết 
- Dầu Giây 

Theo đó, tiến độ chung của dự án là 
đến tháng 5/2019 sẽ cắm cọc và bàn 
giao mốc mới cho địa phương để giải 
phóng mặt bằng, tháng 9/2019 tổ chức 

tuyển chọn nhà thầu, tháng 7/2020 khởi 
công cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây 

Ban quản lý dự án Thăng Long kiến 
nghị với UBND tỉnh cho thực hiện kế 
thừa hồ sơ cũ, cụ thể là thu hồi đất trước 
4 làn xe theo mốc đã cắm, 2 làn xe tiếp 
theo sẽ thu hồi đất sau. 

Tuy nhiên, các địa phương cũng như 
sở, ngành liên quan cho rằng phương 
án này sẽ dẫn đến tình trạng trên cùng 
một thửa đất, cùng một dự án lại thu hồi 
2 lần theo 2 giá khác nhau, người dân 
sẽ không đồng ý; hồ sơ đã hoàn thành 
cách đây hơn 3 năm, hiện tại giá bồi 
thường cũng như hiện trạng đã thay đổi, 
cần phải làm lại từ đầu. 

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Quốc Hùng, việc giải phóng mặt bằng sẽ 
làm theo phương án thu hồi đất 1 lần; để 
đảm bảo tiến độ, chủ đầu tư cần đẩy 
nhanh công tác bàn giao mốc mặt bằng 

B 
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mới trong quý I/2019; phải chuẩn bị kinh 
phí để kịp thời chi trả ngay cho dân. 

Được biết, kinh phí đền bù của dự án 
ước tính trên 2.000 tỷ đồng, trong đó 
đoạn qua Đồng Nai chiếm hơn 1.420 tỷ 
đồng. 

Theo Bộ Giao thông Vận tải, đoạn cao 
tốc Dầu Giây – Phan Thiết cùng với 
đoạn Hà Nội-Vinh nằm trong dự án 
đường cao tốc Bắc-Nam là những đoạn 
quan trọng, có tốc độ phát triển kinh tế 
năng động bậc nhất cả nước nên cần 
đầu tư trước để kết nối giao thông, tạo 
thuận lợi giao thương hàng hóa, phát 
triển kinh tế xã hội. 

Tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây 
với điểm đầu trên Quốc lộ 1A đi Mỹ 
Thạnh của tỉnh Bình Thuận, điểm cuối 

kết nối với tuyến cao tốc TP. HCM - Long 
Thành - Dầu Giây. Trong đó, chiều dài 
đoạn cao tốc là 99km, đoạn tuyến nối từ 
cao tốc đến Quốc lộ 1A là 2,6km. 

Tuyến được quy hoạch quy mô 6 làn 
xe, vận tốc thiết kế 120km/h. Giai đoạn 
1, dự án sẽ xây dựng cao tốc 4 làn xe, 
bề rộng từ 25-27m. Tổng mức đầu tư 
giai đoạn 1 của dự án là 18.139 tỷ đồng. 
Trong đó, chi phí xây dựng là 11.012 tỷ 
đồng. 

Để hoàn vốn, nhà đầu tư được thu giá 
với mức giá 1.500 đồng/km/PCU với lộ 
trình tăng giá là 12%/3 năm trong thời 
gian 17 năm 1 tháng. 

Lệ Chi // 
https://vietnamfinance.vn.- 2018 

(ngày 25 tháng 11) 

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

LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TRO XỈ VÀO CÁC MỤC ĐÍCH 
PHÙ HỢP

hó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng 
yêu cầu Uỷ ban Nhân dân các địa 
phương chủ động lập kế hoạch 

sử dụng tro, xỉ vào mục đích san lấp mặt 
bằng...  

Chính phủ sẽ rà soát, quy định cụ thể 
trách nhiệm về đầu tư côngTăng cường 
quản lý cát sỏi, chống đầu cơ tăng giáSử 
dụng tro, xỉ của nhà máy nhiệt điện để 
sản xuất vật liệu xây dựng 

 

Ảnh minh hoạ: VGP 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu 
cầu Uỷ ban Nhân dân các địa phương 
chủ động lập kế hoạch sử dụng tro, xỉ 
vào mục đích san lấp mặt bằng và sử 
dụng vào các mục đích phù hợp đáp 
ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và 
bảo vệ môi trường. 

Xét báo cáo của Bộ Công Thương về 
công tác bảo vệ môi trường và tình hình 
xử lý, tiêu thụ tro, xỉ của các nhà máy 
nhiệt điện tại Trung tâm điện lực Vĩnh 
Tân, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ 
Công Thương, Tài nguyên và Môi 
trường, Xây dựng, Khoa học và Công 
nghệ, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận 
khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ 
được giao tại kết luận của Phó Thủ 
tướng Trịnh Đình Dũng về vấn đề xử lý 
tro, xỉ của các dự án nhà máy điện thuộc 
Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân tại Thông 
báo số 380/TB-VPCP ngày 28/9/2018 
của Văn phòng Chính phủ. 

P 

http://giaoduc.net.vn/Kinh-te/Chinh-phu-se-ra-soat-quy-dinh-cu-the-trach-nhiem-ve-dau-tu-cong-post192873.gd
http://giaoduc.net.vn/Kinh-te/Chinh-phu-se-ra-soat-quy-dinh-cu-the-trach-nhiem-ve-dau-tu-cong-post192873.gd
http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Tang-cuong-quan-ly-cat-soi-chong-dau-co-tang-gia-post185194.gd
http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Tang-cuong-quan-ly-cat-soi-chong-dau-co-tang-gia-post185194.gd
http://giaoduc.net.vn/Kinh-te/Su-dung-tro-xi-cua-nha-may-nhiet-dien-de-san-xuat-vat-lieu-xay-dung-post175980.gd
http://giaoduc.net.vn/Kinh-te/Su-dung-tro-xi-cua-nha-may-nhiet-dien-de-san-xuat-vat-lieu-xay-dung-post175980.gd
http://giaoduc.net.vn/Kinh-te/Su-dung-tro-xi-cua-nha-may-nhiet-dien-de-san-xuat-vat-lieu-xay-dung-post175980.gd
http://img.giaoduc.net.vn/w801/Uploaded/2018/edxwpcqdh/2018_11_20/tro_xi.jpg
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Bộ Xây dựng khẩn trương thực hiện 
nhiệm vụ rà soát, đánh giá toàn diện quá 
trình thực hiện Chương trình phát triển 
vật liệu xây dựng không nung theo 
Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 
28/4/2010 và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 
28/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc tăng cường sử dụng vật liệu xây 
dựng không nung và hạn chế sản xuất, 
sử dụng gạch đất sét nung và đề xuất 
sửa đổi, bổ sung các văn bản quản lý 
nhà nước nhằm thúc đẩy thực hiện 
Chương trình phát triển vật liệu xây 

dựng không nung có hiệu quả được giao 
tại Thông báo số 14/TB-VPCP ngày 
9/1/2018 của Văn phòng Chính phủ. 

Phó Thủ tướng yêu cầu Uỷ ban Nhân 
dân các địa phương chủ động lập kế 
hoạch sử dụng tro, xỉ vào mục đích san 
lấp mặt bằng và sử dụng vào các mục 
đích phù hợp đáp ứng yêu cầu phát triển 
kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường. 

Hồ Thu // http://giaoduc.net.vn.- 2018 
(ngày 20 tháng 11)

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

NGƯỜI DÂN YÊU CẦU CÓ CƠ CHẾ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 
VĨNH TÂN 

BND tỉnh Bình Thuận cho biết đã 
công bố thông tin về giám sát chất 
lượng môi trường của các nhà máy 

nhiệt điện Vĩnh Tân trên website của tỉnh để 
nhân dân theo dõi, giám sát nhưng người 
dân cho hay là không truy cập được.  

Ngày 29-11, liên quan đến việc chuẩn bị 
cho kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Bình Thuận, 
một nguồn tin cho biết ông Nguyễn Ngọc 
Hai, Chủ tịch UBND tỉnh, đã có văn bản trả 
lời cho cử tri xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong 
về vấn đề giám sát tại Trung tâm Điện lực 
Vĩnh Tân. 

 

Một góc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân 

Cụ thể, cử tri thống nhất với biện pháp 
quan trắc môi trường triển khai gần đây tại 
Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân để kiểm tra 
kết nối và hiển thị các thông số về khí thải, 
nước thải và khói bụi than. Tuy nhiên, cử tri 
kiến nghị nên có cơ chế để người dân được 

giám sát và nên cung cấp các thông số công 
khai để nhân dân biết... 

Việc này, UBND tỉnh Bình Thuận trả lời 
rằng hiện nay các nhà máy nhiệt điện Vĩnh 
Tân 1, 2, 4 đã lắp đặt hệ thống quan trắc 
nước thải, nước xả làm mát, khí thải tự 
động và truyền dữ liệu trực tiếp về Sở 
TN&MT để theo dõi, giám sát. Qua giám 
sát, các thông số về môi trường của các nhà 
máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1, 2, 4 đều nằm 
trong giới hạn cho phép. 

 
PV đã thử đăng nhập nhưng bất thành. 

Sở TN&MT đã có công văn ngày 6-11 đề 
nghị UBND huyện Tuy Phong, UBND xã 
Vĩnh Tân công khai thông tin, giám sát môi 
trường đối với các nhà máy nhiệt điện Vĩnh 
Tân để thông báo đến nhân dân. Trong đó 
cung cấp các thông tin tài khoản đăng nhập 
để truy cập, theo dõi, giám sát thông số 
quan trắc nước thải, nước xả làm mát, khí 
thải tự động của các nhà máy nhiệt điện 
Vĩnh Tân 1, 2, 4. 
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Sở cũng đã chỉ đạo Trung tâm Công 
nghệ thông tin trực thuộc Sở công bố thông 
tin về giám sát chất lượng môi trường của 
các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1, 2, 4 trên 
website của Sở để nhân dân theo dõi, giám 
sát. 

Tuy nhiên, trước đó theo người dân phản 
ảnh thì với các tên đăng nhập và mật khẩu, 
người dân đều không thể truy cập được. 

PV cũng đã thử truy cập theo hai đường 
link mà UBND huyện Tuy Phong và UBND 
xã Vĩnh Tân cùng tên đăng nhập và mật 
khẩu được cung cấp nhưng đều được báo 
là sai mật khẩu nên bất thành 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2018 
(ngày 30 tháng 11) 

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

NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN LOAY HOAY BÁN TRIỆU TẤN 
TRO XỈ 

ỗi năm trung tâm nhiệt điện Vĩnh 
Tân (Bình Thuận) thải ra 3,8 triệu 
tấn tro xỉ, nhưng việc bán tro xỉ cho 

các cơ sở sản xuất vật liệu gặp khó. bãi 
chứa tro xỉ quá tải, lại nằm gần đường quốc 
lộ tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm khu vực 
quanh nhà máy. 

 

Áp lực từ triệu tấn tro xỉ 

Trong báo cáo mới nhất gửi đến Thủ 
tướng, Bộ Công thương cho biết, khi các 
nhà máy thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân 
đi vào hoạt động theo thiết kế lượng tro xỉ 
phát sinh khoảng 3,8 triệu tấn/năm. Trong 
đó, 3 nhà máy (Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 4 và 
Vĩnh Tân 4 mở rộng sử dụng chung bãi 
chứa tro, xỉ có diện tích 38,3ha, sức chứa 
9,3 triệu m3). Hiện, bãi đã chứa khoảng 4,5 
triệu m3 và dự kiến đầy trong khoảng hơn 2 
năm tới. 

Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân gồm 5 nhà 
máy nhiệt điện than, công suất thiết kế 
6.264 MW, đến nay có 2 nhà máy điện Vĩnh 
Tân 2, và Vĩnh Tân 4 đã đi vào hoạt động. 
Tháng 12 tới, có thêm dự án điện Vĩnh Tân 
1 (theo hình thức BOT) sẽ phát điện thương 

mại. Vĩnh Tân 3 đang thực hiện các thủ tục 
đầu tư; Vĩnh Tân 4 mở rộng dự kiến đi vào 
vận hành chính thức vào tháng 12/2019. 

Đây được là một trong số những trung 
tâm sản xuất điện lớn cung cấp điện cho 
khu vực miền Nam. 

Tuy nhiên, khu vực bãi chứa tro xỉ của 
các nhà máy này nằm gần đường quốc lộ, 
chịu tác động bởi gió biển cường độ mạnh, 
và việc vận chuyển tro xỉ bằng ô tô đang 
tiềm ẩn rủi ro phát tán bụi, tiếng ồn. 

Tro xỉ phát sinh nhiều nhất từ nhà máy 
điện Vĩnh Tân 1, và Vĩnh Tân 2 do sử dụng 
than antraxit, lượng tro xỉ tương đương 30-
37% than đầu vào. 

Bộ Công thương đánh giá, hai nhà máy 
này đang chịu áp lực lớn do không tiêu thụ 
được tro xỉ thải ra trong quá trình sản xuất 
điện. 

Khó bán tro xỉ nhiệt điện 

Năm 2014, nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã ký 
hợp đồng tiêu thụ tro xỉ với Công ty CP đầu 
tư Mãi Xanh cho cả đời dự án để sản xuất 
gạch không nung. Tuy nhiên, đến nay công 
ty này mới lắp đặt được 3/28 dây truyền sản 
xuất gạch không nung, và chỉ tiêu thụ được 
450 tấn tro xỉ/ngày. Trong khi mỗi ngày nhiệt 
điện Vĩnh Tân 2 xả thải ra môi trường 
khoảng 4.500 tấn cho xỉ, gấp 10 lần mức 
tiêu thụ Công ty CP đầu tư Mãi Xanh. 

“Công ty CP đầu tư Mãi Xanh khó có khả 
năng thực hiện được cam kết tiêu thụ hết 
tro, xỉ do khó khăn về tài chính, công nghệ, 
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và sản phẩm gạch không nung khó cạnh 
tranh về giá” – Bộ Công thương đánh giá. 

Từ đầu năm đến hết tháng 9/2018, Nhà 
máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã ký hợp đồng 
tiêu thụ tro xỉ với 7 công ty: Công ty TNHH 
MTV Nhật Trường Bình Thuận, Công ty 
TNHH MTV Dũng An Phát, Công ty TNHH 
MTV Mỹ Viên, Công ty CP TM&PTĐT THT, 
Công ty TNHH Hòa Kiến Nhân, Công ty CP 
T&P Global, Công ty TNHH Hứa Gia. Tổng 
số tro xỉ bán được theo hợp đồng khoảng 
100.000 tấn/năm. 

Trong khi đó, lượng tro xỉ nhiệt điện Vĩnh 
Tân 2 thải ra môi trường khoảng 1,62 triệu 
tấn/năm. Để đẩy nhanh tiêu thụ tro xỉ, nhiệt 
điện Vĩnh Tân 2 đang đầu tư hệ thống 
đường ống xuất tro bay qua cảng và làm 
việc với các đối tác như Tập đoàn VIG, 
Công ty Minh Phong, Công ty TNHH Hoàng 
Sơn Fly Ash and Cement để tiêu thụ tro, xỉ 
phát sinh của NMNĐ Vĩnh Tân 2. 

Có một thực tế là tro xỉ thải ra của Nhà 
máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 có chất lượng rất 
thấp, tỉ lệ các bon chưa cháy hết tồn dư 
trong tro cao tới 15%, nên không thể sử 
dụng trực tiếp làm phụ gia bê tông. Điều này 

cũng khiến nhiều đối tác sản xuất vật liệu 
xây dựng không mua tro xỉ của nhà máy 
này. 

Mặt khác, đến nay Bộ Tài nguyên và Môi 
trường chưa có hướng dẫn tiêu chuẩn sử 
dung tro xỉ nhiệt điện để sản xuất xi măng, 
gạch, ngói không nung, phụ gia bê tông. 
Việc sử dụng tro xỉ dự án nhiệt điện làm vật 
liệu san lấp công trình, làm đường giao 
thông đến nay cũng đang thiếu quy định về 
tiêu chuẩn. 

Bộ Công thương đề nghị Thủ tướng 
Chính phủ giao Bộ Xây dựng, phối hợp với 
Bộ Khoa học và Công nghệ sớm công bố 
tiêu chuẩn TCVN 12249:2018 – Tro, xỉ nhiệt 
điện đốt than làm vật liệu san lấp làm cơ sở 
để các nhà máy nhiệt điện hợp chuẩn tro, 
xỉ; giao Bộ Xây dựng chủ trì xây dựng các 
chính sách nhằm hạn chế việc sử dụng 
gạch nung để đảm bảo công tác bảo vệ môi 
trường, giảm việc sử dụng đất sét đồng thời 
tăng nhu cầu và sử dụng hiệu quả nguồn tài 
nguyên là tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện. 

 Trần Kiên // http://baodauthau.vn.- 
2018 (ngày 13 tháng 11) 

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

Ở ĐÂY, NÔNG DÂN GIÀU NHỜ NHÃN XUỒNG 
CƠM VÀNG ĐẶC SẢN 

à một trong những cán bộ kỳ cựu của 
phong trào nông dân, nông thôn, anh 
Trần Xuân An - Chủ tịch Hội Nông dân 

(ND) xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh 
Bình Thuận đã góp một phần quan trọng 
trong thành quả xây dựng NTM ở địa 
phương. 

Khi người lính trở về… 

Anh Trần Xuân An sinh ra ở Gio Linh, 
Quảng Trị. Sau 4 năm trong quân ngũ, 
được phục viên, anh quyết định “Nam tiến” 
để lập nghiệp. “Đất lành chim đậu”, anh 
chọn Bình Thuận làm quê hương thứ 2. 
Công việc gắn bó với ND, nông thôn và 
công tác Hội cũng bắt đầu từ đây.  

Trước khi đến với Hội ND, anh đã trải 
qua nhiều vị trí công tác khác nhau, từ cán 

bộ Ban quản trị hợp tác xã đến cán bộ văn 
hóa thông tin, Bí thư đoàn thanh niên, cán 
bộ thuế xã. Năm 2000, anh đã chính thức 
“bén duyên” và gắn bó với công tác Hội ND 
cho đến nay.  Suốt gần 20 năm làm công 
tác Hội, anh đã chủ động đề ra nhiều 
chương trình, kế hoạch phù hợp với tình 
hình thực tế của địa phương. Nhờ vậy mà 
phong trào ND xã ngày càng khởi sắc. 

Xã Thắng Hải có vị trí địa lý khá đặc biệt, 
cách xa trung tâm hành chính huyện và giáp 
ranh với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Xã có thế 
mạnh về tiềm năng du lịch biển, nhưng cũng 
từng có thời điểm an ninh chính trị (ANTT) 
khá phức tạp. Trước tình hình trên, anh 
Trần Xuân An đã tham mưu cho chính 
quyền địa phương cùng Hội ND xã tổ chức 
phát động phong trào hội viên ND tham gia 

L 
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đảm bảo ANTT tại địa phương. Nhiều mô 
hình ND tự quản, tự phòng được xây dựng 
và hoạt động hiệu quả như: Mô hình “tổ 
nông dân đoàn kết sản xuất - giữ gìn 
ANTT”; mô hình “tổ nông dân nói không với 
cây cần sa và các chất ma túy”… 

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà” làm nông 
thôn mới 

Là người đứng đầu tổ chức Hội ND địa 
phương, ngoài việc đề ra kế hoạch, anh 
phải “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động 
hội viên ND hiến đất, hiến hoa màu, đóng 
góp tiền, ngày công để làm đường giao 
thông nông thôn, xây dựng trường học... 

 

Anh Trần Xuân An đã cùng Hội ND xã đăng 
ký thành công nhãn hiệu tập thể “nhãn 
xuồng cơm vàng Thắng Hải” cho đặc sản 
nhãn xuồng, nâng cao giá trị cho nông sản 
địa phương.  LQ 

Không những thế, hàng năm anh đã 
cùng Ban Chấp hành Hội tổ chức cho cán 
bộ, hội viên ND đi tham quan, học tập kinh 
nghiệm các mô hình làm ăn có hiệu quả ở 
trong và ngoài tỉnh để về áp dụng vào thực 
tế tại địa phương. Đặc biệt, với vai trò là thủ 
lĩnh Hội, anh luôn phối hợp với các cơ quan, 
đơn vị hoạt động khoa học để tổ chức các 
lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật 

cho hội viên ND, phối hợp với các trung tâm 
dạy nghề để dạy nghề cho lao động nông 
thôn... 

Với những đóng góp đó, anh Trần Xuân 
An đã nhận được nhiều khen thưởng của 
các cấp ngành từ địa phương đến Trung 
ương, như: Bằng khen của Trung ương Hội 
ND Việt Nam năm 2010; bằng khen của chủ 
tịch UBND tỉnh Bình Thuận năm 2011, 
2012; thư khen ngợi của Bí thư Tỉnh ủy Bình 
Thuận vì “đã có nhiều thành tích trong công 
tác dân vận khéo” và “đã có nhiều thành tích 
trong việc học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh”; Trung ương Hội ND 
Việt Nam tặng kỷ niệm chương “Vì giai cấp 
nông dân Việt Nam”; Bộ Công an tặng kỷ 
niệm chương “Vì An ninh Tổ quốc”. 

 Chia sẻ về kinh nghiệm làm công tác 
Hội, anh An cho biết: “Để thu hút được hội 
viên, nông dân tham gia sinh hoạt tổ chức 
Hội và các phong trào, cán bộ Hội cần 
gương mẫu, tiên phong trong các hoạt 
động, phong trào do Hội cũng như địa 
phương phát động”. 

Ông Trần Công Trường – nguyên Bí thư 
Đảng ủy xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, 
tỉnh Bình Thuận 

Lê Quang // http://danviet.vn.- 2018 
(ngày 3 tháng 11) 

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

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI PHÙNG QUỐC HIỂN THĂM 
VÀ LÀM VIỆC TẠI BÌNH THUẬN 

hiều 30.11, Đoàn công tác của Quốc 
hội do Ủy viên Trung ương Đảng, 
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc 

Hiển dẫn đầu đã thăm và làm việc với lãnh 
đạo chủ chốt tỉnh Bình Thuận về tình hình 

thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-
2020. 

"Các mô hình kinh tế do anh Trần Xuân 
An tổ chức triển khai đã phát huy hiệu quả 
cao như: Mô hình chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng, mô hình chăn nuôi gà công nghiệp. 
Gần đây, anh An có công lớn trong việc giúp 
địa phương xây dựng và đăng ký nhãn hiệu 
tập thể đối với nhãn hiệu “nhãn xuồng cơm 
vàng Thắng Hải”. 

C 
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Báo cáo với Phó Chủ tịch QH và Đoàn 
công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận 
Nguyễn Ngọc Hai cho biết: hơn 3 năm qua, 
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Thuận đã nỗ 
lực phấn đấu đạt kết quả quan trọng trên 
các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - 
an ninh, tạo chuyển biến trong đời sống xã 
hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, cao 
hơn tốc độ tăng trưởng chung của cả nước. 
Tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) tăng bình 
quân hàng năm đạt 7,47%. Cơ cấu kinh tế 
chuyển dịch đúng hướng. Sản xuất công 
nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ngày càng 
phát triển khá, sản lượng điện phát ra, may 
mặc, chế biến... tăng khá cao. Giá trị tăng 
thêm từ sản xuất công nghiệp ước thực 
hiện trong 3 năm (2016 - 2018) tăng bình 
quân 10,92%/năm. 

Đặc biệt, trong lĩnh vực nông nghiệp, 
Bình Thuận đã tập trung tái cơ cấu lĩnh vực 
trồng trọt theo hướng phát triển sản xuất 
quy mô lớn, gắn với bảo quản, chế biến và 
tiêu thụ theo chuỗi giá trị để phát huy các 
sản phẩm lợi thế. Công tác chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả và 
xã hội hóa giống lúa được triển khai tích 
cực. Sản lượng lương thực năm 2018 đạt 
812.000 tấn, tăng 3% so với năm 2015. Tỉnh 
cũng tiếp tục chỉ đạo đầu tư thâm canh, 
nâng cao năng suất, chất lượng các cây 
trồng lợi thế. Việc ứng dụng kỹ thuật tưới 
nhỏ giọt, tưới phun, sử dụng phân hữu cơ 
sinh học, chế phẩm sinh học được tăng 
cường, góp phần giảm lượng phân bón hóa 
học, thuốc bảo vệ thực vật và tăng năng 
suất, chất lượng, đạt tiêu chuẩn an toàn cho 
trái thanh long. 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Bình 
Thuận đã kiến nghị với Đoàn công tác một 
số vấn đề như: chuyển mục đích sử dụng 
đất rừng tại hồ chứa nước Ka Pét; chủ 
trương đầu tư Dự án Hồ La Ngà 3; các vấn 
đề vướng mắc, khó khăn để thúc đẩy tiến 
độ triển khai dự án đường bộ cao tốc trên 
tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 
- 2020 đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết và Phan 
Thiết – Dầu Giây; xử lý tro xỉ và môi trường 
tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân… 

 Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch 
QH Phùng Quốc Hiển ghi nhận những kết 
quả mà tỉnh Bình Thuận đã đạt được trong 
thời gian qua, nhất là trong phát triển kinh 
tế thủy sản, du lịch, xây dựng nông thôn 
mới, công tác cải cách thủ tục hành chính 
có nhiều chuyển biến đáng kể… Phó Chủ 
tịch QH cho rằng, Bình Thuận có nhiều lợi 
thế phát  

triển du lịch, nhưng chưa khai thác hết 
tiềm năng. Đặc biệt, khi phát triển du lịch 
cần dựa vào chất lượng, không chỉ dựa vào 
số lượng. Các loại hình, sản phẩm du lịch 
chưa thật đa dạng, thiếu hấp dẫn, hoạt động 
vui chơi, giải trí sau nghỉ dưỡng còn đơn 
điệu. Tỷ lệ du khách nước ngoài đến tỉnh 
tham quan, nghỉ dưỡng còn thấp so với các 
tỉnh trong khu vực. 

 

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển 
phát biểu tại cuộc làm việc 

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển 
lưu ý, trong thời gian tới, tỉnh Bình Thuận 
cần tiếp tục phát huy lợi thế, tiềm năng, kết 
quả đã đạt được, ra sức khắc phục khó 
khăn, phấn đấu lãnh đạo thực hiện đạt kết 
quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm 
vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XIII đã đề ra đến năm 2020, tạo đà thúc 
đẩy các mặt của tỉnh phát triển nhanh, bền 
vững hơn ở giai đoạn tiếp theo. 

Về  kiến nghị của tỉnh Bình Thuận, Phó 
Chủ tịch QH cho rằng, những kiến nghị là 
rất cần thiết và đề nghị tỉnh sớm có báo cáo 
hoàn chỉnh, làm cơ sở để Chính phủ trình 
QH xem xét. 

// https://vnanet.vn.-2018 
 (ngày 30 tháng 11) 

https://vnanet.vn.-2018/
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II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC 

CẢNH SÁT DÌU DÂN QUA ĐIỂM NGẬP SÂU TRÊN QL1 
QUA BÌNH THUẬN 

rưa 26/11, một đoạn QL1 qua 
huyện Bắc Bình (Bình Thuận) 
nước ngập sâu gây nguy hiểm cho 

các phương tiện giao thông. 

 
Do ảnh hưởng bão số 9 mưa lớn kéo dài trên 
địa bàn tỉnh Bình Thuận khiến QL1 bị ngập 
lụt 

Chiều 26/11, ông Bùi Duy Anh, Chi 
cục trưởng Chi cục QLĐB IV.1 (Cục 
QLĐB IV) cho biết, tuyến QL1 đoạn 
km1631+800-km1632+200 qua địa 
phận huyện Bắc Bình (Bình Thuận) 
nước ngập sâu, các phương tiện di 
chuyển rất khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ 
TNGT. 

 

Một chiến sĩ Cảnh sát Cảnh sát phòng cháy, 
chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn dắt một cụ 
bà băng qua dòng nước chảy xiết trên QL1 

Theo ông Bùi Duy Anh vào lúc 12h30 
ngày 26/11, nước tiếp tục dâng cao, 
ngập toàn bộ mặt đường, mực nước 
ngập sâu mức cao nhất đạt 0,7m và 

nước đang tiếp tục dâng cao tràn qua 
QL1. Để đảm bảo giao thông thông suốt 
trên tuyến QL1, an toàn tính mạng và tài 
sản cho người và phương tiện giao 
thông trên QL1, đoạn qua khu vực ngập 
nước, hiện Chi cục đã phối hợp với Ban 
ATGT tỉnh Bình Thuận, Lực lượng 
CSGT, TTGT, Cảnh sát phòng cháy, 
chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình 
Thuận, công an huyện Bắc Bình, và đơn 
vị bảo trì đường bộ, tổ chức điều tiết giao 
thông từ xa. 

 

Nước lũ từ thượng nguồn đổ về gây ngập 
QL1 đoạn qua huyện Bắc Bình trưa 26/11 

 

Lực lượng công an dắt xe, dìu người dân 
qua vùng nước ngập 

Cụ thể, các phương tiện có lộ trình từ 
Hà Nội đi TP.HCM đi theo hướng đường 
bờ biển tại Km1631+750 (trái tuyến) và 
ra lại QL1 tại Km1657 hoặc về TP.Phan 
Thiết. Các phương tiện giao thông lưu 
thông theo hướng từ TP.HCM đi Hà Nội 

T 
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vẫn tạm thời lưu thông qua đoạn ngập 
dưới sự hướng dẫn của các lực lượng 
chức năng.  

“Hiện nay, nước từ thượng nguồn tiếp 
tục đổ về nhanh, mực nước tiếp tục 
dâng cao, thời tiết tiếp tục diễn biến xấu. 
Để đảm bảo giao thông, lực lượng chức 

năng phải căng dây hướng dẫn các 
phương tiện tránh đi vào vị trí nước ngập 
sâu và lực lượng cứu hộ dắt người đi bộ 
dẫn qua vùng nước ngập”, ông Duy Anh 
cho hay. 

Vĩnh Phú // http://www.atgt.vn.2018 
(ngày 26 tháng 11)

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

GỐM GỌ BÌNH ĐỨC 

ốm nung thủ công của đồng bào 
Chăm ở thôn Bình Đức (xã Phan 
Hiệp, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình 

Thuận) được làm từ loại đất đặc biệt với 
màu sắc, hoa văn tự nhiên đã tạo nên 
thương hiệu gốm Gọ nổi tiếng khắp 
miền Nam Trung Bộ. 

Nghề thủ công gia truyền độc đáo 
của người Chăm 

 

Bà Nguyễn Thị Minh, vợ ông Sỏi đang kiểm 
tra lại những chiếc gốm thô vừa mới nặn 
xong 

Nhiều người hay gọi gốm của người 
Chăm thôn Bình Đức là gốm Gọ (tiếng 
Chăm là Gok – nghĩa là cái nồi – PV), 
mang lại sự phân biệt độc đáo giữa các 
sản phẩm gốm thủ công ở Việt Nam. 

Chúng tôi ghé vào nhà ông Lâm Hùng 
Sỏi (55 tuổi) vào đầu buổi chiều khi thấy 
ông đang ngồi làm gốm trước sân nhà. 
Ông Sỏi đang kiểm tra và mài nhẵn lại 
mặt ngoài của những chiếc gốm thô. Bà 
Nguyễn Thị Minh (53 tuổi) vợ ông Hùng 
đang ngồi ở bàn xoay làm những chiếc 
gốm mới, còn cô con gái của họ đang 
nhào đất rất tỉ mỉ để dành nguyên liệu 
cho ngày hôm sau. 

 

Ông Lâm Hùng Sỏi (55 tuổi, thôn Bình Đức) 
đang ngồi kiểm tra tỉ mỉ những chiếc gốm 
thô trước khi đem nung 

 

Đôi tay của người thợ Chăm thoăn thoát 
dùng một viên sỏi để chà, mài nhẵn mặt 
ngoài sản phẩm gốm 

G 
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Công việc làm gốm của phụ nữ Chăm thôn 
Bình Đức 

 

Những chiếc gốm thành phẩm sau khi nung 
có đỏ nhạt cùng những hoa văn tự nhiên lạ 
mắt 

 

Sản phẩm bếp lò gốm với màu sắc rất tự 
nhiên, độc đáo 

 

Bếp nung và bộ dụng cụ để nấu bánh căn 
của người Chăm 

 

Sản phẩm gốm Gọ được trưng bày tại Trung 
tâm văn hóa Chăm (huyện Bắc Bình, Bình 

Thuận). 

 

Phụ nữ Chăm duyên dáng bên những chiếc 

gốm Gọ. 

Phụ mẹ nhào đất làm gốm từ lúc nhỏ, 
đến nay, ông Sỏi đã có kinh nghiệm hơn 
30 năm trong nghề. Ông Sỏi cho biết, 
gốm ở đây khác biệt với gốm Bàu Trúc 
(tỉnh Ninh Thuận) ở loại đất của mỗi địa 
phương. Gốm Bàu Trúc lấy đất ở gần 
ruộng nên gốm có màu đen nhiều hơn, 
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còn ở làng Bình Đức lấy đất ở gần con 
sông ở địa phương nên có màu đỏ nhạt. 
Đất ở đây có ba lớp: một lớp đất thịt, một 
lớp sỏi và một lớp dẻo (đất sét), vì vậy 
đất phải được làm tơi xốp, lựa sỏi ra, 
rưới nước và trộn thật đều, có thể pha 
thêm cát để tạo nên độ kết dính nhất 
định 

Với 40 năm làm gốm, bà Minh không 
cần bất kỳ khung nặn nào mà vẫn có thể 
cho ra các sản phẩm đều như khuôn 
mẫu.  

Mỗi ngày, gia đình ông Sỏi có thể làm 
được khoảng 100 sản phẩm gốm vật 
dụng như: lu đựng nước, bếp lò, chảo 
rang đậu, chảo nằm lửa, chảo rang 
muối, nồi kho, nồi nấu thuốc… 

Cách nung gốm mang tính cộng 
đồng cao 

 

Người thợ Chăm thôn Bình Đức thường 
chọn những gò đất cao thoáng gió làm nơi 
để nung gốm Gọ 

Cách nhà ông Sỏi không xa là nhà bà 
Tiền Thị Loan (54 tuổi, thôn Bình Đức) 
cũng đang tất bật nặn gốm cho buổi 
nung gốm trưa hôm sau. Bà Loan làm số 
lượng gốm nhiều nên thuê thêm 4 nhân 
công nữ cùng làm. Gốm sau khi được 
nặn xong sẽ mang ra hiên nhà phơi 
nắng cho khô trước khi đem nung. 
Người Chăm ở Bình Đức thường nung 
gốm vào giữa trưa nắng trên một gò đất 
cao thoáng gió. Các gia đình tự sắp xếp 
với nhau về thứ tự nung gốm khi đã đủ 
số lượng. Nếu các hộ làm gốm có số 
lượng ít thì có thể gộp lại cùng nung 
chung. Đây là một nét văn hóa đặc biệt 

mang tính cộng đồng rất cao của đồng 
bào Chăm. 

 

Gốm được xếp xen kẽ với cây củi thành từng 
lớp để khi nung gốm được chín đều 

 

Gốm thô được xếp ngay hàng thẳng lối và 

thường được nung với số lượng lớn 

 

Người Chăm thường đốt củi cháy theo 
hướng xuôi gió và canh giờ nung gốm một 
cách cẩn thận 

 

Khi gốm nung đến độ chín sẽ được kéo ra 
và vẫy lên bề mặt gốm một loại nước làm từ 
cây thị hoăc cây chùm mụ nhằm tạo hoa văn 
cho gốm. 
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Trưa ngày hôm sau chúng tôi đến gò 
đất nung gốm giữa thôn Bình Đức thì 
gặp lúc bà Loan và ba gia đình khác 
cùng mang gốm ra nung. Khoảng 1.000 
chiếc gốm thô được sắp xếp một cách 
cẩn thận và được đánh dấu để tránh 
nhầm lẫn. 

Tùy vào kích thước sản phẩm gốm 
mà thời gian nung cũng khác nhau, nếu 
gốm nhỏ thì thời gian nung khoảng 1 
tiếng, còn sản phẩm to thì có thể kéo dài 
tới 2,3 tiếng. Khi gốm nung đến độ chín 

sẽ được kéo ra và vẫy lên bề mặt gốm 
một loại nước làm từ cây thị hoăc cây 
chùm mụ (loại cây rừng ở địa phương – 
pv) nhằm tạo hoa văn cho gốm. Sản 
phẩm gốm hoàn chỉnh của người Chăm 
thôn Bình Đức có màu đỏ nhạt cùng 
những hoa văn tự nhiên lạ mắt, đã trở 
thành một loại gốm độc đáo, khác biệt 
với những loại gốm ở các nơi khác./ 

Thành Đạt – Sơn Nghĩ // 
https://vietnam.vnanet.vn.- 2018 

(ngày 13 tháng 11) 

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

NGÔI NHÀ MANG PHONG CÁCH Á – ÂU GÂY CHÚ Ý Ở 
LÀNG CHÀI BÌNH THUẬN 

ông trình mang phong cách kiến 
trúc Nhật kết hợp Tây Ban Nha ở 
Bình Thuận được đăng tải trên 

tạp chí Kiến trúc Archdaily là một giải 
pháp kiến trúc độc đáo cho khí hậu ven 
biển.  

 

 

Công trình mang âm hưởng Á – Âu trên 
là thành quả của kiến trúc sư người Nhật 
Kuniko Onishi và Victor Llavata, Tây Ban 
Nha cùng các đồng nghiệp tại Studio 
Happ. 

 

C 
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Nằm ở một làng chài ven biển Bình 
Thuận, diện tích 141m2, cách bờ biển 
100m, bên ngoài, ngôi nhà mang vẻ 
phóng khoáng của kiến trúc vùng Địa 
Trung Hải nhưng bên trong lại mang 
phong cách tối giản kiểu Nhật. 

 

Công trình 2 tầng, diện tích đất 9x15 
nhưng có đến 8 mảnh sân vườn phân 

bổ khắp các khu vực như sân vườn, trệt, 
tầng lầu và mái. Cách bố trí này làm 
thoáng khí, khiến vườn cây gần không 
gian sinh hoạt, giúp chủ nhân cảm thấy 
sống gần gũi thiên nhiên, và có không 
gian để đón tiếp khách. 
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Ngoài ra, ngôi nhà gây chú ý với tường 
gạch, ngay mặt tiền, gạch xếp như tấm 
lưới mắt cáo không chỉ giúp thoáng khí 
mà giúp ngôi nhà có thể đón gió biển. 

 

Về thiết kế, không gian hoạt chính của 
căn nhà ở phía trước, khu vực phòng 
riêng tư ở phía sau và giữa các không 
gian đan xen với phân khúc là cây xanh. 

 

Minh An // 
https://motthegioi.vn.- 2018 

 (ngày 14 tháng 11) 

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

XEM XÉT NÂNG MỨC HỖ TRỢ CHO CỘNG TÁC VIÊN TRẺ EM  

rên địa bàn tỉnh Bình Thuận hiện 
có hơn 800 cộng tác viên tham gia 
công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em 

tại các thôn, bản, khu phố và đang 
hưởng mức hỗ trợ khá thấp.  

 

Trẻ em Bình Thuận ngày càng được quan 
tâm, chăm sóc tốt hơn. 

Để khuyến khích, động viên cũng như 
nâng cao tinh thần trách nhiệm cho các 
cộng tác viên làm công tác trẻ em, 
UBND tỉnh có Tờ trình HĐND tỉnh đề 
nghị ban hành Nghị quyết Quy định tăng 
mức hỗ trợ cho cộng tác viên tham gia 
công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại 
thôn, bản, khu phố. 

  Theo hướng dẫn của Cục Trẻ em (Bộ 
LĐ-TB&XH) thì đối tượng này có nhiệm 
vụ: Hỗ trợ người làm công tác bảo vệ trẻ 
em cấp xã, tham gia vào các hoạt động 
lập kế hoạch bảo vệ trẻ em. Cùng với đó 
là thực hiện thu thập số liệu và theo dõi 
tình hình trẻ em trên địa bàn được phân 
công phụ trách, hỗ trợ người làm công 
tác bảo vệ trẻ em cấp xã thực hiện hoạt 
động truyền thông về quyền trẻ em, bảo 

T 
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vệ trẻ em, phát hiện và báo cáo các 
trường hợp trẻ em bị xâm hại. Ngoài ra 
còn cung cấp và kết nối các dịch vụ trợ 
giúp chăm sóc sức khỏe, giáo dục, trợ 
giúp pháp lý cũng như dịch vụ xã hội cơ 
bản cho trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy 
cơ bị bóc lột, bỏ rơi hay trẻ em có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn để thực hiện kế 
hoạch hỗ trợ, can thiệt cho từng trường 
hợp… 

Thực tế thời gian qua ở các huyện, thị 
xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, nhiệm vụ 
của cộng tác viên tham gia công tác bảo 
vệ, chăm sóc trẻ em tại thôn, khu phố 
ngày càng nhiều. Trong khi đó việc nắm 
bắt thông tin về trẻ em được yêu cầu 
phải thường xuyên và kịp thời nhằm có 
giải pháp can thiệp, hỗ trợ mà nhất là 
các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn cần quan tâm theo quy định… 
Dù vậy đến nay, mức hỗ trợ cho đội ngũ 
cộng tác viên tham gia công tác bảo vệ, 
chăm sóc trẻ em tại thôn, khu phố vẫn 
chưa được Trung ương ban hành chính 
sách quy định cụ thể. 

Đối với Bình Thuận thì từ năm 2009, địa 
phương đã có quy định mức hỗ trợ cho 
đối tượng này là 50.000 
đồng/người/tháng và đến năm 2013 
nâng lên 100.000 đồng/người/tháng 
(theo Quyết định số 36, ngày 17/9/2012 
của UBND tỉnh). Tuy nhiên mức hỗ trợ 
như trên vào thời điểm hiện tại không 
còn phù hợp với tính chất công việc, 
không khuyến khích cộng tác viên tham 
gia công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại 

thôn, bản, khu phố gắn bó lâu dài nên 
cần tiếp tục xem xét, điều chỉnh. 

 Về vấn đề này, mới đây UBND tỉnh đã 
có Tờ trình HĐND tỉnh đề nghị ban hành 
Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ cho 
cộng tác viên tham gia công tác bảo vệ, 
chăm sóc trẻ em tại thôn, bản, khu phố 
trên địa bàn Bình Thuận. Đây cũng là cơ 
sở để địa phương thực hiện việc hỗ trợ 
cho đội ngũ liên quan trong thời gian tới, 
qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội 
cũng như hoàn thành tốt chỉ tiêu phát 
triển kinh tế-xã hội của địa phương… 

Theo đó khi Nghị quyết được ban 
hành, mức hỗ trợ sẽ được nâng lên 
200.000 đồng/tháng cho mỗi cộng tác 
viên tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc 
trẻ em tại thôn, bản, khu phố (tăng gấp 
đôi mức quy định hiện hành của UBND 
tỉnh). Với điều kiện tình hình ở Bình 
Thuận thì mỗi thôn, bản, khu phố duy trì 
1 cộng tác viên tham gia, riêng những 
địa bàn trên 500 hộ gia đình có trẻ em, 
có thể bổ sung thêm 1 cộng tác viên. 

Như vậy sau khi HĐND tỉnh ban hành 
Nghị quyết, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo triển 
khai thực hiện, đồng thời rà soát điều 
chỉnh về điều kiện, tiêu chí lựa chọn 
công tác viên tham gia công tác bảo vệ, 
chăm sóc trẻ em tại thôn, bản, khu phố 
cho phù hợp với hướng dẫn của Cục Trẻ 
em… 

Hằng Linh // 
 http://baodansinh.vn.- 2018 

 (ngáy 5 tháng 11) 

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

CÁC CÔ GIÁO TRẺ Ở LÀNG BIỂN TIẾN BÌNH 

ù đi dạy trong điều kiện hết sức 
khó khăn, nhưng các cô giáo trẻ 
ở điểm trường Tiến Bình 2 (Bình 

Thuận) vẫn tận tâm, mang con chữ đến 
với trẻ em 

Làng biển Tiến Bình, xã Tiến Thành, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 
có khoảng 100 hộ dân sinh sống.Nơi 
đây gần như biệt lập với bên ngoài do 
nằm bên mép biển lũng sâu dưới chân 
đồi cát, không có đường giao thông. 
Việc học của các con em lao động biển 

D 
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cũng do đó gặp muôn vàn khó khăn. 

 

Làng chài Tiến Bình, xã Tiến Thành, TP Phan 
Thiết biệt lập với bên ngoài do không có 
đường giao thông. 

Trước thực tế đó, xã Tiến Thành đã 
vận động một tổ chức từ thiện xây dựng 
một phòng học ngay dưới làng biển Tiến 
Bình, được đặt tên là điểm trường Tiến 
Bình 2 trực thuộc Trường Tiểu học Tiến 
Thành 2.  

 

Hằng ngày giáo viên phải đi bộ trên đường 
cát lún để đến lớp 

Nhờ có điểm trường này mà nhiều 
con em địa phương đã biết chữ, không 
bị thất học. Bà Phạm Thị Giáo, người 
dân sống ở làng chài Tiến Bình nói: “Có 
trường này, lớp 1 lớp 2 lớp 3 học. Nếu 
mà không có, các cháu phải nghỉ.” 

Điểm trường Tiến Bình 2 hiện có 3 lớp 
1, 2 và 3 với tổng số 29 học sinh do 3 cô 
giáo trẻ được Ban giám hiệu Trường 

Tiểu học Tiến Thành 2 điều động về đảm 
trách.  

Cô Trần Thị Bích Hoa dạy lớp 1, cô 
Nguyễn Thị Hải dạy lớp 2, cô Nguyễn 
Thị Xuân Hân dạy lớp 3. Cả ba cô còn 
rất trẻ, mới ra trường cách đây vài năm.  

 

Lớp 3 do cô Nguyễn Thị Xuân Hân đảm trách 

Nhận nhiệm vụ tại đây, hằng ngày, 
các cô đến lớp rất vất vả. Đường cát lún 
không thể đi xe máy vào được, các cô 
phải gửi xe ở đầu lộ, men theo đường 
mòn và triền dốc để xuống làng chài. 

Thường gặp các cô đi dạy, ông 
Nguyễn Ghe, người dân làng chài Tiến 
Bình, xã Tiến Thành cho biết: “Tôi ở đây 
lâu rồi. Tôi cùng cháu ngoại cháu nội đi 
học. Thực sự tôi thấy mấy cô ở xa xuống 
đây đi bộ không à. Trèo dốc, lội lên cái 
đồi đó, lội xuống. Trưa xuống nắng. Có 
bữa trời mưa, nước chảy ngập. Khó 
khăn ghê lắm.” 

 

Cô Nguyễn Thị Hải đang dạy lớp 2 ở điểm 
trường Tiến Bình 2 

https://images.vov.vn/cr_w600/uploaded/wx9zvithkh7xsyue1jaaw/2018_11_21/vov_co_giao1_wuly.jpg
https://images.vov.vn/cr_w600/uploaded/wx9zvithkh7xsyue1jaaw/2018_11_21/vov_co_giao2_xwgy.jpg
https://images.vov.vn/cr_w600/uploaded/wx9zvithkh7xsyue1jaaw/2018_11_21/vov_co_giao3_giqn.jpg
https://images.vov.vn/cr_w600/uploaded/wx9zvithkh7xsyue1jaaw/2018_11_21/vov_co_giao5_yzus.jpg
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Gặp những ngày mưa bão, đường 
dốc nguy hiểm, áo quần lấm lem, nhưng 
các cô luôn có mặt đúng giờ trên lớp. Khi 
nhắc đến sự hy sinh thầm lặng của các 
cô, bà con ngư dân ở làng biển rất cảm 
động. Với họ, các cô là ân nhân của 
cộng đồng. Không những người lớn, mà 
trẻ nhỏ cũng hiểu được tấm lòng của các 
cô giáo thân thương. Em Ngô Xuân Định 
đang học lớp 3 ở điểm trường Tiến Bình 
2 nói: “Ba con làm nghề biển, mẹ con thì 
đi bán cá. Hai anh em đi học. Có trường 
này đi học cùng các bạn rất là vui. Cô đi 
dạy xa, cô rất thương chúng con. Chúng 
con gắng học tốt để không phụ lòng cô”. 

Người dân làng chài Tiến Bình chủ 
yếu đánh bắt gần bờ, không gian sống 
biệt lập với bên ngoài, nên cuộc sống 
còn nhiều túng thiếu. Các cô nhận thấy 
công việc của mình thật sự ý nghĩa. 
Càng đến lớp, càng gần gũi, hiểu được 
cuộc sống khó khăn của các em học 
sinh, các cô càng muốn gắn bó hơn với 
điểm trường lẻ ở xa trung tâm này. 

 

Điểm trường Tiến Bình 2 nằm trong làng 
chài Tiến Bình, xã Tiến Thành, TP Phan Thiết 

Cô Nguyễn Thị Xuân Hân, giáo viên 
lớp 3 ở điểm trường Tiến Bình 2 bày tỏ: 
“Tôi cũng như các cô ở đây, hằng ngày 
phải lội bộ hơn cây số để đến trường. 
Bản thân tôi thấy các em ở nơi đây rất là 
khó khăn. Nên tôi muốn được gắn bó ở 
ngôi trường này.” 

Thầy Võ Văn Khánh, Hiệu trưởng 
Trường Tiểu học Tiến Thành 2 cho biết 
ngoài điểm trường chính ở thôn Tiến An, 
trường còn có 3 điểm trường xa là: Tiến 
Đức, Tiến Bình 1 và Tiến Bình 2. Trong 
đó, Tiến Bình 2 là điểm trường khó khăn 
nhất do đường sá cách trở. Ban đầu, 
điểm trường này do thầy Duy bám trụ 
hơn chục năm, sau được giao cho 3 cô 
Hoa, Hải và Hân đảm trách. 

Những năm qua, các cô đã làm tốt 
công tác giáo dục tại đây, không để trẻ 
em làng biển thất học, góp phần vào 
công tác phổ cập giáo dục ở địa 
phương. Thầy Khánh nói: “Ba cô còn trẻ 
và là dân địa phương, cho nên có tinh 
thần tận tụy, dễ gần các em học sinh, tận 
tình chỉ bảo cho các em để các em tiếp 
tục nhận thức việc học của mình.” 

Khác với ngày trước, bây giờ tất cả 
các em ở làng biển Tiến Bình, Phan 
Thiết đến tuổi đi học đều được cắp sách 
đến trường. Hầu hết các em đều biết 
đọc biết viết và nhiều em được học lên 
cao hơn. Hôm nay, ba cô giáo trẻ vẫn 
băng đường mòn, đi qua vùng cát lún để 
tiếp tục gieo con chữ nơi làng biển còn 
nhiều khó khăn này./. /VOV - TP HCM  

Việt Quốc // 
 https://vov.vn.- 2018 

 (ngày 21 tháng 11) 
 

 

 

 

 

https://images.vov.vn/cr_w600/uploaded/wx9zvithkh7xsyue1jaaw/2018_11_21/vov_co_giao4_uugm.jpg


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 11 năm 2018                                        -63- 
 

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

III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

ẢNH HƯỞNG BÃO SỐ 9: MỘT SỐ THUYỀN MÁY Ở 
PHAN THIẾT BỊ CHÌM, HƯ HỎNG  

o ảnh hưởng bão số 9, từ khoảng 
10 giờ ngày 25/11, vùng biển 
Bình Thuận có sóng lớn. Theo 

Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và 
Tìm kiếm cứu nạn Bình Thuận, các lực 
lượng vẫn trực sẵn sàng ở tất cả các 
tuyến, các vùng xung yếu.  

 

Tàu, thuyền neo đậu tại cảng cá Phan 

Thiết.  

Về thiệt hại do ảnh hưởng của bão, tại 
thành phố Phan Thiết, khu vực phường 
Hàm Tiến từ khu du lịch Biển xanh đến 
khu du lịch Làng Tre, dài khoảng 1 km, 
sóng to, gió mạnh đã gây sạt lở sâu vào 
đất liền từ 5 - 10 m. Khoảng 30 thuyền 
máy nhỏ (dưới 20CV) tại thành phố 
Phan Thiết bị hư hỏng, chìm. 

Tại vùng xung yếu thôn Tiến Đức (xã 
Tiến Thành) sóng biển làm sập 6 nhà 
tạm và địa phương đã tiến hành di dời 
67 hộ/120 khẩu đến trú tạm tại Trường 
tiểu học Tiến Đức và Nhà văn hóa thôn. 

Riêng tại huyện đảo Phú Quý, một 
chiếc tàu neo đậu bị va đập và hư hỏng 
nhẹ, một chiếc xuồng nhỏ (dưới 20CV) 
bị chìm đang được trục vớt. 

Trong ngày 25/11, Đoàn công tác của 
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, 
chống thiên tai do ông Hoàng Văn 

Thắng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn làm trưởng đoàn đã 
đến kiểm tra công tác ứng phó bão số 9 
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

Đoàn đã đến kiểm tra tại một số điểm 
xung yếu ở thành phố Phan Thiết như: 
khu sạt lở thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành; 
khu vực Hàm Tiến - Mũi Né; khu neo đậu 
tránh trú bão Phú Hài... Đoàn cũng đã 
đến kiểm tra công tác công tác vận 
động, di dời người dân ở phường 
Phước Lộc, thị xã La Gi. 

Đoàn công tác đánh giá cao công tác 
chuẩn bị ứng phó cơn bão số 9 của tỉnh 
Bình Thuận, nhất là việc kêu gọi tàu 
thuyền và vận động, di dời người dân 
khu vực ven biển vào nơi tránh trú bão 
an toàn. 

Tỉnh Bình Thuận nằm trong vùng ảnh 
hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão số 9. 
Các huyện, thị xã, thành phố ven biển bị 
ảnh hưởng trực tiếp của nước dâng, 
triều cường, sóng cao và sạt lở. Mặc dù 
chưa ghi nhận thiệt hại về người tuy 
nhiên cơn bão đã gây ra một số thiệt hại 
về tài sản. 

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Hoàng Văn Thắng đề 
nghị lãnh đạo tỉnh Bình Thuận tiếp tục 
tuyên truyền, thông báo cho người dân 
về tình hình, đặc điểm và những diễn 
biến mới nhất của cơn bão số 9 để 
người dân không chủ quan, lơ là. Đồng 
thời, Bình Thuận tiếp tục triển khai thực 
hiện nghiêm các công điện về phòng, 
chống bão theo chỉ đạo của Trung ương 
và triển khai các biện pháp ứng phó, 
khắc phục với các sự cố do ảnh hưởng 
của bão số 9 gây ra. 

D 
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Qua kiểm tra tình hình sạt lở bờ biển 
tại một số điểm, Thứ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn thống 
nhất với chủ trương và kiến nghị của tỉnh 
Bình Thuận. Đoàn công tác sẽ báo cáo 
để cử đoàn chuyên gia đến Bình Thuận 
nghiên cứu, có hướng sửa chữa, nâng 

cấp hệ thống kè biển ở tỉnh, nhất là kè 
biển tại khu vực Đồi Dương, Mũi Né và 
La Gi. 

Hồng Hiếu //  
https://baotintuc.vn.- 2018  

(ngày 25 tháng 11)

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

BÃO SỐ 9 ĐÁNH CHÌM HÀNG LOẠT TÀU THUYỀN Ở 
BÌNH THUẬN 

ão số 9 gây mưa lớn, sóng đánh 
sạt lở bờ biển và chìm hàng loạt 
tàu thuyền đánh cá của ngư dân 

tỉnh Bình Thuận.  

Trưa 25/11, Ban Chỉ huy Phòng 
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh 
Bình Thuận đang thống kê ban đầu về 
tình hình thiệt hại của cơn bão số 9.  

Qua báo cáo nhanh, trong 2 ngày 24-
25/11, do ảnh hưởng của cơn bão số 9, 
tại TP Phan Thiết có 33 chiếc thuyền 
máy công suất dưới 20CV bị chìm và hư 
hỏng. 

 

Bờ kè tại tỉnh Bình Thuận bị sóng đánh gây 

sạt lở.  

Cụ thể, phường Hàm Tiến thiệt hại 31 
thúng máy, Phường Mũi Né có 2 thúng 
máy đứt dây neo, thiệt hại 100%. 

Ngoài ra, bão số 9 gây sạt lở 2km bờ 
biển phường Hàm Tiến, ngã đổ 2 hàng 
dừa và một số tường rào của hộ dân. 

Tại huyện Tuy Phong, sóng đánh sụp 
mặt kè làm sụp 25 m2 kè bảo vệ bờ biển 
Phước Thể bị và khoảng 1km kè khu du 
lịch Biển xanh đến khu du lịch Làng Tre.  

 

Lực lượng chức năng di dời người dân có 

nhà bị sập đến nơi an toàn. 

 

 Đặc biệt tại một số vùng xung yếu như thôn 

Tiến Đức, xã Tiến Thành, nhiều căn nhà bị 
sập. Địa phương đã di dời 67 hộ/120 khẩu. 

Trước tình hình diễn biến phức tạp 
của bão số 9, đại diện lãnh đạo tỉnh Bình 
Thuận cho biết, lực lượng ứng cứu các 
địa phương đang trực 24/24, đồng thời 
yêu cầu những hộ dân tại khư vực sạt lở 
và nguy hiểm khẩn trương đến nơi tránh 
trú an toàn. 

Thanh Hải // https://vtc.vn.- 2018 
(ngày 25 tháng 11) 

B 
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BÃO SỐ 9 LÀM SẠT LỞ 2KM BỜ BIỂN, HÀNG CHỤC 
THUYỀN MÁY BỊ HƯ HỎNG 

áng 25/11, tại Bình Thuận bắt đầu 
có mưa lớn. Đặc biệt là khu vực 
nam Bình Thuận gồm thị xã La Gi, 

Hàm Tân, Hàm Thuận Nam được cho 
vùng ảnh hưởng của tâm bão số 9, sáng 
nay có gió mạnh dần lên cấp 6, 7. 

 

Tàu bị hư hỏng tại huyện đảo Phú Quý. Ảnh 
minh họa 

Theo báo cáo của BCH 
PCTT&TTKCN tỉnh Bình Thuận sáng 
ngày 25/11, về thiệt hại: TP. Phan Thiết 
chìm và hư hỏng 33 chiếc thuyền máy 
công suất dưới 20CV. Riêng Phường 
Hàm Tiến thiệt hại 31 chiếc; Phường 
Mũi Né có 2 thúng máy đứt dây neo thiệt 
hại 100%. 

Ngoài ra, bão còn gây sạt lở bờ biển 
phường Hàm Tiến đoạn dài 2km và ngã 
đổ 2 hàng dừa và một số tường rào của 
hộ dân.Từ Khu du lịch Biển xanh đến 
Khu du lịch Làng Tre chiều dài khoảng 
1km, do ảnh của sóng to, gió mạnh đã 
gây sạt lở thêm, sâu vào đất liền từ 5 – 
10m. 

Từ Khu du lịch Làng Sen đến Khu du 
lịch Rạch dừa (dài khoảng 1,5 km), sóng 
mạnh đang uy hiếp, khả năng gây hư 
hỏng, sạt lở là rất cao. 

Tại huyện Tuy Phong: Kè bảo vệ bờ 
biển Phước Thể bị sóng đánh sụp mặt 
kè làm sụp 25 m2 kè. Huyện Phú Quý: 
Bị hư hỏng 2 chiếc tàu, có 1 tàu công 
suất 707 Cv bị va đập và hư hỏng nhẹ; 
1 chiếc xuồng nhỏ dưới 20 Cv bị chìm 
tại Cảng vào tối ngày 24/11, hiện đang 
trục vớt. 

Trước tình hình trên, hiện nay lực 
lượng chức năng tỉnh Bình Thuận đang 
tiếp tục kiểm tra tình hình phòng chống 
mưa bão tại các vùng bị ảnh hưởng. 

Thanh Tâm // 
http://moitruong.net.vn.- 

 (ngày 12 tháng 11) 
-------------------------------------------------------------------- 

BIỂN XÂM THỰC GÂY NHIỀU THIỆT HẠI Ở HÀM TIẾN

iển xâm thực gây thiệt hại nặng 
cho các cơ sở du lịch ở Hàm Tiến, 
TP Phan Thiết, Bình Thuận 

Biển xâm thực gây thiệt hại nặng cho 
các cơ sở du lịch ở Hàm Tiến, TP Phan 
Thiết, Bình Thuận. 

 

 

S 

B 
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Trong hai ngày (1-11 và 2-11), do ảnh 
hưởng của thời tiết bất thường, trên địa 
bàn phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết 
(Bình Thuận) có triều cường dâng cao, 
kèm theo sóng lớn gây sạt lở nhiều đoạn 
bờ biển trong khu vực, ảnh hưởng đến 
các cơ sở du lịch và các hộ dân sinh 
sống ven biển. 

Ông Trần Thanh Tân, Phó Chủ tịch 
UBND phường Hàm Tiến cho biết, đoạn 

bờ biển bị xâm thực có chiều dài hơn 2 
km, từ khách sạn Kim Ngân đến Khu du 
lịch Làng Tre (hướng từ Mũi Né đi Phan 
Thiết), biển xâm thực sâu vào đất liền từ 
5 – 10 m. Những đoạn có kè biển do 
nhân dân và các cơ sở du lịch làm phần 
lớn bị đều bị đứt gãy, hư hỏng nặng. 

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

(ngày 2 tháng 11)  
-------------------------------------------------------------------- 

BIỆT ĐỘI DÉP TỔ ONG' ĐỦ MÀU SẮC HÀO HỨNG ĐẾN 
ĐÁM CƯỚI Ở BÌNH THUẬN 

hông chỉ "choáng váng" khi hội 
cấp 3 đi dép tổ ong nhiều màu tới 
đám cưới của mình, cô dâu - chú 

rể còn được người bạn trong nhóm này 
mừng cọc tiền lẻ một triệu đồng.  

ể lưu lại kỷ niệm đáng nhớ trong ngày 
cưới bạn bè và người thân, nhiều nhóm 
trẻ Việt nghĩ ra đủ trò "lầy lội" như rủ 
nhau mặc "đồ ninja", siêu nhân đến ăn 
tiệc; tặng cô dâu - chú rể chiếu, thớt 
nhựa, lồng bàn, cọc tiền lẻ, 3 tạ thóc...  

Mới đây, cộng đồng mạng lại được 
phen bật cười trước hình ảnh nhóm bạn 
rủ nhau diện dép tổ ong đủ màu sắc đi 
đám cưới. 

 

Nhóm bạn "lầy lội" mang dép tổ ong tới ăn 
cưới bạn. 

Phan Long - chủ nhân clip vui thu hút 
gần 140.000 lượt xem, 1.000 chia sẻ 
cùng hơn 600 like (thích) - cho Zing.vn 
biết đoạn video được ghi lại tại đám cưới 
chú rể Ngô Phương Pháp (28 tuổi) và cô 

dâu Huỳnh Thị Hưng (29 tuổi) diễn ra 
vào ngày 4/11 vừa qua tại huyện Tuy 
Phong, tỉnh Bình Thuận. 

"Biệt đội dép tổ ong" có 15 người, đều 
trong nhóm bạn cấp 3 chơi chung với cô 
dâu - chú rể. Phan Long là người đề ra 
ý tưởng diện dép tổ ong đến ăn cưới và 
thuyết phục nhóm bạn tạo kỷ niệm vui 
cho mọi người. 

Phan Long còn mừng đôi vợ chồng 
trẻ cọc tiền lẻ một triệu đồng gồm toàn 
tờ 1.000, 2.000 đồng. Cả nhóm sau đó 
lên sân khấu biểu diễn tặng hai nhân vật 
chính. 

 

"Mình chỉ đăng cho vui, không ngờ 
được nhiều người quan tâm đến vậy", 
Phan Long vui vẻ nói. 

K 
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Cô dâu Huỳnh Hưng và chú rể 
Phương Pháp cho biết họ bất ngờ, 
"choáng váng" với màn đi dép "ton-sur-

ton" cùng cọc tiền lẻ từ bạn bè. Cả hai 
cảm thấy vui và hạnh phúc vì nhóm tạo 
nên những kỷ niệm đẹp. 

Màn "lên đồ" dép tổ ong đi ăn cưới 
hiện khiến nhiều dân mạng thích thú. 
Không ít người tag bạn bè để rủ nhau 
làm theo cách thú vị này. 

Sự hài hước của nhóm bạn trẻ ở Bình 
Thuận khiến dân mạng bật cười. 

Thiên Nhi// 
 https://news.zing.vn.- 2018 (ngày 

15 tháng 11) 
---------------------------------------------------------------------- 

BÌNH THUẬN BỐ TRÍ CÁC ĐIỂM SƠ TÁN DU KHÁCH 
KHI CÓ BÃO

ình Thuận yêu cầu các doanh 
nghiệp du lịch chủ động đưa du 
khách đến các điểm theo phương 

án soạn sẵn.  

 

Nhằm chủ động triển khai ứng phó với 
cơn bão số 9-Usagi, bảo đảm an toàn 
cho khách du lịch đang lưu trú tại các cơ 
sở lưu trú ven biển ở Bình Thuận, Sở 
VH-TT&DL đề nghị các doanh nghiệp du 
lịch nghiêm túc chủ động di dời du khách 
theo phương án sơ tán du khách. 

Cụ thể, đối với các cơ sở lưu trú du 
lịch xây dựng kiên cố, có thể chịu được 
bão cấp 11-12: Di dời du khách từ nơi 
không an toàn đến nơi an toàn trong 
phạm vi của cơ sở. Nếu số lượng du 
khách lớn, phải thực hiện di dời du 
khách theo chỉ đạo của Ban chỉ huy 

Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 
nạn địa phương. 

Đối với các cơ sở lưu trú du lịch xây 
dựng bán kiên cố hoặc không kiên cố, 
gồm khu vực Bình Thạnh, Tuy Phong: Di 
dời khách đến các địa điểm UBND xã 
Bình Thạnh, Ban quản lý Khu du lịch 
Bình Thạnh-Tuy Phong hoặc các khu 
vực lân cận.  

Khu vực Mũi Né: Di dời khách đến các 
địa điểm: Trường Tiểu học Mũi Né 4, trụ 
sở khu phố Long Sơn và doanh trại quân 
đội C19, UBND phường Mũi Né, đồn 
biên phòng.  

Khu vực Hàm Tiến: Di dời khách đến 
các địa điểm: khu biệt thự Sealinks City, 
khu biệt thự Minh Thành, Trường Hồ 
Quang Cảnh (xã Thiện Nghiệp) hoặc 
các khách sạn ở trung tâm Phan Thiết 
và UBND phường Hàm Tiến.  

Khu vực Tiến Thành: Di dời khách 
đến các địa điểm: Trường Quân sự tỉnh 
hoặc các khách sạn ở trung tâm Phan 
Thiết hoặc Lữ đoàn 681. 

Khu vực Hàm Thuận Nam, di dời đến 
trụ sở UBND xã Tân Thành, UBND xã 

B 

http://image.plo.vn/w653/Uploaded/2018/bpivpbiu/2018_11_24/du-khach-hamtien_qzpf.jpg


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 11 năm 2018                                        -68- 
 

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

Thuận Quý, đồn biên phòng, trường 
học, nhà văn hóa.  

Khu vực La Gi: Di dời đến các địa 
điểm Trường THCS Tân Hải, xã Tân 
Hải, UBND xã Tân Tiến. Trường THPT 
Lý Thường Kiệt, THPT bán công 
Nguyễn Huệ, phường Phước Lộc. 

Về phương tiện di dời: Chủ hoặc 
người quản lý các doanh nghiệp, cơ sở 

lưu trú du lịch chủ động tổ chức và sử 
dụng phương tiện tại chỗ để di dời du 
khách đến các địa điểm di dời kịp thời. 

Từ sáng sớm nay bão số 9 đã ảnh 
hưởng trực tiếp lên đảo Phú Quý với gió 
mạnh cấp 7, dù tâm bão còn cách xa 
hơn 100 km... 

PV // http://plo.vn.- 2018 
 (ngày 24 tháng 11) 

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

BÌNH THUẬN CẤM TÀU THUYỀN RA KHƠI, KHÁNH HÒA 
MƯA LỚN GÂY NGẬP NẶNG 

áng sớm nay (18/11), bão số 8 đã 
suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. 
Vùng biển các tỉnh từ Ninh Thuận 

đến Bà Rịa - Vũng Tàu có gió mạnh cấp 
6-7, giật cấp 9, biển động mạnh. 

 

Khánh Hòa mưa to gây ngập nặng 

Tại Bình Thuận, theo BCH PCTT-
TKCN, tính đến 7 giờ  ngày 18/11, mực 
nước trên tất cả các sông trong tỉnh đều 
dao động thấp hơn báo động cấp I, cụ 
thể Tà Pao  116,14 m; Võ Xu 108,17 m; 
Sông Lũy  23,62 m   ; Cầu 37  25,05 m. 

Đối với mực nước một số hồ chứa 
hiện nay có một số hồ chứa đạt xấp xỉ 
mực nước dâng bình thường, còn lại 
đều dưới cao trình mực nước dâng bình 
thường. 

Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi đã 
phân công trực 24/24h, tại tất cả các hồ 

chứa, đầu mối công trình thủy lợi; phân 
công lực lượng ứng trực tại các điểm 
xung yếu. 

Riêng mực nước hồ Hàm Thuận tại 
thời điểm 07 giờ ngày 18/11 là 601,388 
m/605 m, lưu lượng về hồ là: 25,04 m3/s; 
hiện đang phát điện với Qxả 58,84m3/s. 
Hiện tại, Công ty Cổ phần thủy điện Đa 
Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đang vận 
hành theo đúng quy trình. 

Cũng theo BCH PCTT-TKCN Bình 
Thuận,  công tác triển khai, chỉ đạo ứng 
phó áp thấp gần bờ trên địa bàn được 
triên khai quyết liệt. Trước đó, để chủ 
động đối phó với diễn biến của bão số 8 
và mưa lũ trên địa bàn, tỉnh đã cấm 
không cho tàu thuyền ra khơi hoạt động 
trên biển kể từ 20 giờ ngày 17/11. UBND 
và Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các địa 
phương vùng biển; đặc biệt là huyện 
đảo Phú Quý, phối hợp với các đồn biên 
phòng trong khu vực, có trách nhiệm kêu 
gọi ngay các tàu thuyền đang hoạt động 
trên biển nhanh chóng vào bờ hoặc tìm 
nơi trú ẩn an toàn; gia cố lồng bè, chằng 
chống nhà cửa, kho tàng, trường học, 
pano, biển quảng cáo; rà soát các vùng 
trọng điểm, vùng trũng, ven biển để có 
kế hoạch di dời, sơ tán dân... 

Về kiểm soát tàu thuyền hoạt động 
trên biển, hiện toàn tỉnh có: 7.187 

S 
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chiếc/38.874 lao động. Theo báo cáo số 
03/BC-PCTT ngày 18/11 của Bộ Chỉ huy 
bộ đội Biên phòng tỉnh, tính đến 5 giờ 30 
phút, tổng số tàu thuyền toàn tỉnh đang 
hoạt động trên biển là 1.524 chiếc/9.598 
lao động. Trong đó, tàu thuyền đánh bắt 
xa bờ 266 chiếc/1.913 lao động gồ: khu 
vực quần đảo Trường Sa 2 chiếc/10 lao 
động; Khu vực biển Phú Quý-Côn Sơn 
197 chiếc/1.423 lao động; Khu vực biển 
Côn Sơn-Thổ Chu  56 chiếc/335 lao 
động; Khu vực biển Thổ Chu-Phú 
Quốc  10 chiếc/124 lao động;  

 

Công tác triển khai, chỉ đạo ứng phó áp thấp 
gần bờ trên địa bàn Bình Thuận được triên 
khai quyết liệt 

 Các tàu thuyền hoạt động trên biển 
hiện nay đã biết thông tin, diễn biến về 
ATNĐ và đang thực hiện di chuyển vào 
bờ trú tránh, giữ liên lạc với các đồn biên 
phòng, các đài thông tin Duyên hải khu 

vực và với gia đình, thực hiện theo 
hướng dẫn của cơ quan chức năng. 

Còn tại Khánh Hòa, do ảnh hưởng 
ATNĐ nên từ tối đêm qua 17/11 đến 
sáng nay tại TP Nha Trang liên tục có 
mưa lớn. 

Theo lãnh đạo Chi cục Thủy lợi Khánh 
Hòa, từ tối hôm qua đến 6 giờ sáng 
18/11, lượng mưa ở Nha Trang đo được 
131mm, còn từ 6 giờ sáng nay đến 9 giờ 
là  235 mm. Do mưa lớn nên nhiều tuyến 
đường như 2/4 và 23/10 bị ngập nặng, 
gây trở ngại cho các phương tiện tham 
gia giao thông. 

Theo dự báo, trong 12 giờ tới, áp thấp 
nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi 
giờ đi được khoảng 10km. Đến 16 giờ 
ngày 18/11, vị trí ngay trên bờ biển từ 
Bình Thuận đến Bà Rịa-Vũng Tàu. Sức 
gió cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Sau 
đó, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam 
và suy yếu thành một vùng áp thấp. 
Trong ngày và đêm nay (18/11) ở các 
tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Nam Tây 
Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa 
to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, 
lượng mưa phổ biến từ 50-100mm và có 
nguy cơ xuất hiện một đợt lũ, nguy cơ 
xảy ra lũ quét, sạt lở đất. 

Kim Sơ // 
 https://nongnghiep.vn.- 2018 

(ngày 18 tháng 11) 
----------------------------------------------------- 

BÌNH THUẬN KHÔNG CÓ THIỆT HẠI VỀ NGƯỜI DO BÃO SỐ 9 

áng 25/11, ông Nguyễn Mạnh 
Hùng Bí thư tỉnh Uỷ Bình Thuận 
cho biết ảnh hưởng của bão số 9 

cộng với triều cường đã gây sập 3 căn 
nhà ven biển TP Phan Thiết. Hiện tại 
phía nam tỉnh Bình Thuận, khu vực thị 
xã La Gi có mưa gió cấp 6-7, bà con khu 
vực xung yếu đã được sơ tán theo đúng 
kịch bản. Khu vực huyện đảo Phú Quý 

đã không bị thiệt hại, hiện đã trở lại bình 
thường.  

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên 
tai tìm kiếm cứu nạn (PCTT_TKCN) tỉnh 
Bình Thuận, đến sáng ngày 25/11 Bình 
Thuận có mưa và gió cấp 6_ 7 tại khu 
vực các huyện Hàm Thuận Nam, Hàm 
Tân và thị xã La Gi.  

S 
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Người dân sơ tán ngư cụ.  

Tại xã Hàm Tiến (TP Phan Thiết) bi 
gãy đổ một số cây xanh. Sóng biển cuốn 
trôi 10 thuyền máy công suất dưới 20cv 
, 2 thuyền thúng máy , 15 thuyền máy 
khác đứt dây neo đã được đưa vào bờ 
trong tình trạng bị va đập hư hỏng thân 
tàu.  

 

Một lán trại khu tắm biển Cam Bình - Hàm 
Tân bị sóng biển tràn vào.  

Tại thị xã La Gi có 109 hộ/431 khẩu 
đã được di dơi đến nơi tập trung. Huyện 
Hàm Tân di dời 313 hộ/1323 khẩu. Tại 

huyện đảo Phú Quý có 1 tàu công suất 
707 cv neo đậu tại cảng Phú Quý bị va 
đập hư hỏng nhẹ, 1 thuyền công suất 
dưới 20cv bị chìm tại cảng Phú Quý.  

 

Lực lượng bộ đội biên phòng kiểm tra tại 

cảng La Gì.  

 

Người dân xã Tân Phước - La Gì vào trường 
học tránh bão.  

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

(ngày 25 tháng 11) 

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

CẦN LÀM RÕ ĐỘNG CƠ, MỤC ĐÍCH 

rước phản ánh của một số người 
dân, để làm rõ hơn việc khai thác 
titan trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

nói chung, khai thác titan ở phường Mũi 
Né, TP Phan Thiết nói riêng gây ảnh 
hưởng như thế nào đến đời sống của 
người dân địa phương? Các doanh 
nghiệp khai thác titan có thờ ơ, vô cảm 
với phản ánh của người dân hay không? 
Đặc biệt vì sao một vài người dân không 

sinh sống tại địa bàn phường Mũi Né lại 
liên tục làm đơn phản ánh viêc khai thác, 
chế biến titan tại phường Mũi Né gây ô 
nhiễm môi trường, Báo Đại biểu Nhân 
dân đã phỏng vấn đại biểu Hội đồng 
Nhân dân tỉnh Bình Thuận, Chủ tịch 
UBND phường Mũi Né NGUYỄN THỊ 
HUỲNH HOA. 

- Bà đánh giá như thế nào việc các 
doanh nghiệp khai thác titan trên địa bàn 

T 
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phường Mũi Né kể từ khi thăm dò, khai 
thác, chế biến titan đến nay?  

 

- Mấu chốt của bà con trước đây là 
thiếu nước sản xuất, thiếu nước sử 
dụng. Khi dự án bắt đầu triển khai thực 
hiện, bà con cũng nói là thiếu nước sử 
dụng, sợ khai thác như vậy ảnh hưởng 
đến mạch nước ngầm. Phường thu thập 
ý kiến của bà con, báo cáo với thành 
phố, các ngành chức năng tỉnh, yêu cầu 
Công ty TNHH Phú Hiệp xây dựng nhà 
máy nước để phục vụ nước sạch cho bà 
con để không bị ảnh hưởng. Công ty 
TNHH Phú Hiệp đã quan tâm đầu tư 
mười mấy tỷ đồng để xây dựng nhà máy 
xử lý nước sạch cung cấp cho người 
dân. Từ năm 2011 đến nay bà con 
không nói gì vấn đề nước. Lâu nay nghe 
bà con nói thiếu nước tưới thì Phú Hiệp 
đã phối hợp với các cơ quan chức năng 
đến kiểm tra. Đối với những hộ gần khu 
vực khai thác titan, phường đề nghị 
công ty hỗ trợ máy bơm, máy tăng áp 
phục vụ tưới cây trồng, hoa màu cho bà 

con, doanh nghiệp cũng đã hỗ trợ. Năm 
2017, người dân phản ánh cây xoài bị 
cong lá, cuốn lá, phường đã báo cáo cơ 
quan chức năng. Lãnh đạo UBND thành 
phố Phan Thiết, UBND tỉnh Bình Thuận 
giao Phòng Kinh tế, Phòng Nông nghiệp 
và Chi Cục bảo vệ thực vật đi kiểm tra, 
xác định nguyên nhân là do sâu cuốn lá 
chứ không phải do thiếu nước. Gần đây, 
bà con có đơn kiến nghị, đề nghị chất 
vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp diễn ra về 
việc khai thác titan của hai công ty trên 
địa bàn. Tuy nhiên, sau khi nắm tâm tư 
của người dân thì nhiều vấn đề xuất 
phát từ một vài cá nhân chứ không phải 
là người dân trên địa bàn.  

- Các doanh nghiệp khai thác, chế 
biến titan có phối hợp với chính quyền 
và người dân địa phương giải quyết 
những vấn đề về môi trường, an sinh xã 
hội cho người dân trên địa bàn không, 
thưa bà? 

- Khi mới vào khai thác, doanh nghiệp 
có gây ảnh hưởng đến môi trường. 
Nhưng sau khi phường, thành phố và 
các cơ quan chức năng của tỉnh vào 
cuộc kiểm tra, giám sát và yêu cầu khắc 
phục thì họ đã phối hợp rất tốt. Thậm chí 
để người dân không còn bức xúc, Công 
ty Phú Hiệp còn dừng hoạt động khai 
thác, chế biến để nâng cấp hệ thống 
máy móc, bảo đảm công tác môi trường.  

Ngoài ra, các doanh nghiệp  phối hợp 
rất tốt với chính quyền để khắc phục 
những vấn đề phát sinh, hỗ trợ người 
dân xây dựng nhà máy nước sạch hơn 
11 tỷ đồng. Điều đặc biệt là chính quyền 
địa phương không hề nhận được đơn 
thư phản ánh nào của người dân địa 
phương về nội dung này, mà chỉ có một 
vài người có đơn thư phản ánh và họ 
còn kích động, xúi giục người khác ký 
vào đơn thư mà không rõ nội dung.  
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Du lịch Mũi Né không ảnh hưởng bởi hoạt  
động khai thác khoáng sản 

- Dù các doanh nghiệp đã phối hợp tốt 
với chính quyền và ngành chức năng, 
giải quyết tốt những vấn đề phát sinh 
trong qúa trình khai thác, chế biến titan, 
nhưng nguyên nhân nào khiến một số 
người dân TP Phan Thiết lại phản ứng 
việc khai thác titan trên địa bàn? 

- Thời gian qua, các doanh nghiệp cơ 
bản đã dừng hoạt động khai thác, chế 
biến titan nên không còn gây ảnh hưởng 
đến môi trường. Thế nhưng, không hiểu 
vì lý do gì mà một vài người dân từ các 
địa phương khác không liên quan lại làm 
đơn thư phản ánh việc khai thác titan 

này. Chúng tôi cũng đã đặt câu hỏi nghi 
vấn, vì sao họ lại làm đơn phản ánh như 
vậy. Chúng tôi cho rằng, các cơ quan 
chức năng phải vào cuộc điều tra làm rõ 
nguyên nhân. Nếu như những người 
này có tinh thần xây dựng thì chính 
quyền địa phương cần có chính sách 
khen thưởng, biểu dương kịp thời để 
động viên, khích lệ họ dám đấu tranh, 
lên án những sai phạm của doanh 
nghiệp, đòi công bằng cho người dân. 
Còn nếu họ có mục đích như kích động, 
xúi giục gây mất ổn định an ninh trật tự, 
an toàn xã hội tại địa phương, làm cho 
người dân mất niềm tin vào sự điều 
hành, lãnh đạo của Đảng, chính quyền 
địa phương, mất đoàn kết nội bộ, có 
mục đích tư lợi cá nhân thì phải có biện 
pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm minh, 
thậm chí phải xử lý hình sự chứ không 
để một vài người mà gây ảnh hưởng để 
tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội 
tại địa phương. 

- Xin cảm ơn bà!  

Phạm Duy // 
http://www.daibieunhandan.vn.- 2018 

(ngày 13 tháng 11)

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

ĐẢO PHÚ QUÝ AN TOÀN  

ảo Phú Quý đã thoát khỏi vùng 
ảnh hưởng của cơn bão số 9. 
Người dân trên đảo nhỏm sau khi 

bão chệch hướng về phía Nam. 

 

Đường phố Phan Thiết vắng người qua lại. 
Người dân không dám ra đường vì lo ngại 

rủi ro khi bão đến. 

Trong đêm qua và rạng sáng nay 
(25/11), nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận xuất hiện các đợt gió mạnh và 
mưa vừa. Tuy nhiên, lượng mưa vẫn 
chưa nhiều, chia ra từng đợt nhỏ.   

Khu vực ven biển phía Nam của tỉnh 
từ Phan Thiết đến La Gi có triều cường 
dâng cao kèm các đợt gió mạnh cấp 6 
cấp 7, sóng đánh cao từ 3-4 m, uy hiếp 
một số khu dân cư sát biển như Tiến 
Đức – Tiến Thành (Phan Thiết), Tân 
Phước (La Gi). Trước đó, chính quyền 
địa phương đã di dời dân cư ở các điểm 
xung yếu này lên các địa điểm an toàn, 
tránh sự cố đáng tiếc.   

Đ 
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Còn tại huyện đảo Phú Quý, đêm 
qua trời đã lặng gió hơn. Trên đảo cũng 
xuất hiện vài cơn mưa nhỏ và mưa vừa. 
Đảo Phú Quý đã thoát ra khỏi vùng ảnh 
hưởng của cơn bão số 9. Người dân 

trên đảo thở phào nhẹ nhỏm sau khi bão 
chệch hướng về phía Nam. 

Việt Quốc // https://vov.vn.- 2018 
(ngày 25 tháng 11)

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

ĐẢO PHÚ QUÝ MƯA LỚN, NHÀ NGHỈ, KHÁCH SẠN MỞ CỬA 
MIỄN PHÍ CHO NGƯỜI DÂN TRÚ BÃO 

o ảnh hưởng của cơn bão số 9, 
rạng sáng nay, 24-11, tại huyện 
đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) 

đã có mưa lớn kèm gió mạnh. Người 
dân huyện đảo cả đêm mất ngủ vì lo bão 
tới, nhiều cây xanh đã bị bật gốc, sóng 
biển đang dâng cao.  

Theo dự báo, huyện đảo Phú Quý là 
nơi đầu tiên ảnh hưởng từ bão số 9 nên 
công tác ứng phó đã được triển khai 
quyết liệt.  

Sáng 24-11, do ảnh hưởng bởi cơn 
bão số 9, tại khu vực huyện đảo Phú 
Quý (tỉnh Bình Thuận) đã có mưa lớn 
kèm gió thổi mạnh. Đêm qua và rạng 
sáng nay, nhiều người dân huyện đảo 
đã ngủ không yên giấc vì lo lắng cơn bão 
sẽ đổ bộ. Trong khi đó, nhiều chủ nhà 
nghỉ, khách sạn ở huyện đảo đã phát đi 
thông báo sẽ sẵn sàng mở cửa đón tiếp 
bà con vào ở miễn phí nếu bão số 9 ập 
vào huyện đảo. 

 

Sáng nay, đảo Phú Quý có mưa lớn kèm gió 
thổi mạnh, bầu trời mây kéo đen kịt. Ảnh: 
ĐỨC TÍN 

Theo ông Nguyễn Văn Linh, Phó Chủ 
tịch UBND huyện Phú Quý, công tác 

ứng phó với con bão số 9 đã hoàn tất từ 
chiều hôm qua 23-11. Hiện tại, tất cả tàu 
thuyền cùng ngư dân đã vào nơi tránh 
trú bão an toàn, bà con đã tổ chức gia 
cố lại nhà cửa, bè nuôi thủy sản... an 
toàn. Bên cạnh đó, nhiều cây xanh ven 
đường cũng đã được lực lượng chức 
năng và người dân cắt tỉa gọn gàng. 

 

Mưa kèm gió lớn xuất hiện trên đảo Phú Quý 

từ rạng sáng nay 24-11.  

Ông Nguyễn Văn Linh cho biết thêm, 
bão số 9 dự kiến sẽ đổ bộ vào đảo trong 
hôm nay, nên UBND huyện đã cử các 
đơn vị liên quan dùng xe lưu động thông 
báo liên tục tình hình thời tiết đến bà 
con. Đồng thời, khuyến cáo người dân 

D 
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hạn chế ra đường, nhất là khi có bão đổ 
bộ. 

Ghi nhận vào sáng cùng ngày, đảo 
Phú Quý đã có mưa lớn kèm gió thổi 
mạnh, một số cây xanh đã bị gió thổi bật 
gốc, sóng biển đang dâng cao. 

Anh Trần Đức Tín (người dân huyện 
đảo Phú Quý) cho biết, con bão này rất 
giống với cơn bão Durian xảy ra năm 
2006 nên bà con rất lo lắng, cả đêm 
không ngủ được.  

Năm 2006, bão Durian càn quét qua 
12 tỉnh thành, làm trên 100 người chết 
và mất tích. Tại đảo Phú Quý, bão 
Durian làm 6 người bị thương, 1.700 
nhà sập, 628 tàu thuyền bị chìm.  

 

Cây xanh bị bật gốc vào sáng 24-11 

Hiện nay, để chủ động ứng phó với 
con bão số 9 sắp đổ bộ, ngành chức 
năng huyện Phú Quý đã tổ chức di dời 
189 hộ dân, với 912 người dân ở các 
điểm xung yếu đến nơi an toàn. Công 

tác bố trí các khu vực để người dân trú 
bão cũng đã được hoàn tất. Ngoài các 
khu vực đã được UBND huyện Phú Quý 
bố trí để người dân tránh bão, một số 
nhà nghỉ, khách sạn ở huyện đảo như: 
Nhà nghỉ Thái Bình, khách sạn Hưng 
Phát,... đã phát đi thông báo sẵn sàng 
mở cửa đón người dân vào ở miễn phí 
khi bão đổ bộ. 

Sáng sớm 24-11, những ảnh hưởng 
đầu tiên của cơn bão số 9 đã xuất hiện 
tại TP Vũng Tàu với cơn mưa nặng hạt 
và có gió thổi mạnh khiến hàng trăm du 
khách nháo nhào. 

 

Người dân Phú Quý đã hoàn tất việc chằng 
chống nhà cửa trước khi bão số 9 đổ bộ. 
Ảnh: ĐỨC TÍN 

Theo kế hoạch trong buổi sáng nay, 
TP Vũng Tàu sẽ di dời 36.752 
người/16.500 hộ ra khỏi những vùng 
gần biển, gần núi có nguy cơ sạt lở cao. 
Trong cuộc họp ngày 23-11, điều mà lực 
lượng Biên phòng tỉnh  Bà Rịa – Vũng 
Tàu lo lắng là việc di dời hơn 700 người 
dân tại 11.361 lồng nuôi trên các sông 
bởi ở những đợt di dời của các cơn bão 
trước, người dân rất ngoan cố, đã đưa 
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vào bờ rồi lại quay lại giữ tài sản trên 
lồng. Đại điện UBND TP Vũng Tàu cho 
biết sẽ phối hợp lực lượng chức năng 
cương quyết đưa người dân lên bờ 
tránh trú bão. 

Tối qua 23-11, tại Cảng vụ Hàng hải 
Vũng Tàu (TP Vũng Tàu), Cục Hàng hải 
Việt Nam cũng đã họp với các đơn vị liên 
quan và ông Nguyễn Xuân Sang, Cục 
trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đã yêu 

cầu chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, 
phương tiện để ứng phó với mọi tình 
huống của bão số 9. Không để bất cứ 
tàu container nào trên tuyến hàng hải. 
Hiện các tàu lớn đã được Cảng vụ Hàng 
hải Vũng Tàu bố trí sắp xếp vào những 
vị trí an toàn 

Nguyễn Tiến – Nông Ngân // 
http://www.sggp.org.vn.- 2018 

 (ngày 24 tháng 1) 
----------------------------------------------------- 

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TẶNG NHÀ CHO GIA ĐÌNH 
CHÍNH SÁCH Ở BÌNH THUẬN 

ại tỉnh Bình Thuận, Tổng Công ty Điện 
lực miền Nam sẽ xây dựng và trao 
tặng 10 căn nhà cho các gia đình 

chính sách ở tỉnh Bình Thuận.  

Sáng 15-11, Tổng Công ty Điện lực miền 
Nam đã tổ chức buổi lễ trao tặng 2 căn nhà 
tình nghĩa cho các gia đình chính sách có 
hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bình Thuận. 

Theo đó, Tổng Công ty Điện lực miền 
Nam đã hỗ trợ cho 2 gia đình ông Lê Văn 
Rái và hộ bà Nguyễn Thị Lê (cùng ngụ xã 
Đức Bình, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình 
Thuận) số tiền 50 triệu đồng/hộ để xây dựng 
2 căn nhà tình nghĩa. 

 

Đại diện Công ty Điện lực miền Nam trao 
nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Lê 

Tại buổi lễ bàn giao 2 căn nhà cho các 
hộ nói trên, ông Nguyễn Văn Hợp, Chủ tịch 
kiêm Tổng Giám đốc Công ty Điện lực miền 
Nam cho biết, nhằm phát huy tinh thần 
"tương thân, tương ái", thể hiện truyền 
thống đạo lý "uống nước nhớ nguồn", Tổng 
Công ty Điện lực miền Nam đã tổ chức xây 

dựng và trao tặng những căn nhà tình nghĩa 
cho những hộ gia đình chính sách có hoàn 
cảnh khó khăn ở Bình Thuận. 

 

Hộ gia đình ông Lê Văn Rái phấn khởi 
sau khi được hỗ trợ xây dựng căn nhà 
mới 

Ngoài việc trao 2 căn nhà tình nghĩa nói 
trên, sáng cùng ngày, Tổng Công ty Điện 
lực miền Nam cũng đã tới thăm hỏi Mẹ Việt 
Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lũy (SN 1929, 
có chồng và con là liệt sĩ, ngụ huyện Tánh 
Linh).  

Ngoài ra, phía công ty cũng đã trao tặng 
1.000 cuốn tập cho các em học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn ở Trường THCS Đức 
Bình (huyện Tánh Linh). 

Theo Tổng Công ty Điện lực miền Nam, 
theo kế hoạch năm 2018, công ty sẽ hỗ trợ 
để xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa, tình 
thương cho các gia đình chính sách ở Bình 
Thuận. 

Nguyễn Tiến // http://www.sggp.org.vn.- 
2018 (ngày 15 tháng 11) 

T 
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GIỌT NƯỚC MẮT ĐAU ĐỚN CỦA CÔ BÉ MẮC BỆNH 
UNG THƯ VÒM HỌNG 

ị ung thư vòm họng, bé gái 7 tuổi 
xanh xao, gầy gò, chỉ nặng vỏn 
vẹn 18kg. Bé nói bụng đói, miệng 

muốn ăn nhưng nuốt không nổi. Nếu gia 
đình không tiền cho con tiếp tục điều trị, 
tính mạng bé sẽ gặp hiểm nguy. 

 
Bé Yến Nhi cầu cứu trong đau đớn 

 
Bé Cù Thị Yến Nhi (7 tuổi ở thôn Hiệp 

An, xã Tân Tiến, thị xã La Gi, tỉnh Bình 
Thuận) đang gồng mình chống chọi căn 
bệnh ung thư vòm họng quái ác. Cơ thể 
bé dần hao mòn, ngày càng ốm yếu. 
Bệnh tật hành hạ khiến Nhi không thể ăn 
được gì. Em bảo bụng đói, miệng thèm 
lắm nhưng nhiều khi nuốt vào không 
được lại ói ra. 

Cầm bát cháo trên tay, chị Trần Thị 
Mỹ Hạnh vất vả giúp con nuốt từng thìa. 
Nhưng vừa trôi xuống họng, con lại vội 
vã nôn thốc nôn tháo. Nhìn con khó nhọc 
trong cả miếng ăn, mắt chị đỏ ngầu, rơm 
rớm. Cứ như thế, cơ thể vốn đã gầy gò 
lại càng thiếu chất, thiếu máu, trở nên 
yếu ớt. 

Mặc dù đã điều trị được tới toa thuốc 
thứ 4 nhưng dường như kết quả vẫn 
chưa khả quan. Sau mỗi đợt truyền 
thuốc, triệu chứng có giảm đi phần nào 
nhưng hết đợt thuốc cổ họng bé lại sưng 
lên.   

Sau khi đánh giá lại, bác sĩ đã điều 
chỉnh thuốc cho bé Yến Nhi. Với toa 
thuốc mới tình trạng có cải thiện hơn, thế 
nhưng quá trình điều trị còn tốn khá 
nhiều tiền bạc, thời gian.  

 

Tính mạng bé đang gặp hiểm nguy 

Đến nay, cha mẹ bé đã kiệt quệ cả về 
tài chính lẫn sức lực. Trước khi phát 
hiện ra ung thư vòm họng, Nhi từng điều 
trị viêm amidan khoảng 1 tháng. Thấy 
tình trạng của con không ngày một nặng, 
quá sốt ruột, gia đình đã đưa con điều trị 
vượt tuyến. Sau 2 lần mổ sinh thiết và 
nằm viện, số tiền đã hết 40 triệu 
đồng.Cha làm thuê trả 20% viện phí cho 
con không nổi, 7 tháng nay, bé Yến Nhi 
được gia đình lo thủ tục chuyển điều trị 
đúng tuyến bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, 
khoản chi phí 20% sau khi trừ hỗ trợ của 
bảo hiểm cũng là một số tiền khá lớn đối 
với gia đình anh Cù Văn Tính và chị Trần 
Thị Mỹ Hạnh.  

Có những đợt chỉ trong vòng 1 tuần, 
dù đã trừ bảo hiểm y tế, gia đình bé vẫn 
phải đóng thêm gần 12 triệu đồng. 
Không làm ra được, vợ chồng chị Hạnh 
phải nhờ người thân vay mượn giùm. 
Tính đến nay số nợ đã lên đến hơn 100 
triệu đồng, chưa biết khi nào mới trả 
được. 

B 
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Cha mẹ bé đang gắng sức lo chạy chữa cho 
con 

Anh Tính, chị Hạnh vốn sống bằng 
nghề làm thuê làm mướn, không có 
nguồn thu nhập nào khác. Cuộc sống 
vốn đã khó khăn nay lại càng chật vật 
gấp nhiều lần khi Yến Nhi phải nằm viện 
nhiều hơn ở nhà. Đồng lương phụ hồ 
còm cõi của anh Tính chia ra năm, bảy 
phần để duy trì sinh hoạt phí. Cơ hội 
chữa bệnh cho con vì thế đang rơi vào 
ngõ cụt. 

Hai mẹ con chị Hạnh ở bệnh viện phải 
tằn tiện hết sức có thể. Bữa ăn hàng 
ngày trông chờ vào những suất cơm từ 
thiện, khi nào Nhi mệt quá mới mua 
thêm chút thức ăn cải thiện. Thương con 
xanh xao gầy yếu nhưng cha mẹ bất lực, 
không có tiền cho con tẩm bổ thêm. 

Nén xúc động, chị Hạnh nói: "Mỗi lần 
cháu đau quá khóc không thành tiếng 
chỉ thấy ứa nước mắt mà tôi đau thắt 
ruột. Gia đình khó khăn quá, tôi chẳng 
còn biết làm sao nữa, cầu xin mọi người 
giúp đỡ cháu với". 

Đức Toàn //  
http://vietnamnet.vn.- 2018  

(ngày 8 tháng 11) 

 

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

HÀNG TRĂM HECTA THANH LONG BỊ NGẬP, 
200 HỘ GIA ĐÌNH BỊ CHIA CẮT 

ưa lớn kéo dài do bão số 9 làm 
hàng trăm hecta thanh long ở 
Bình Thuận ngập trong nước, 

có nguy cơ hư hỏng. Quốc lộ 1 qua tỉnh 
này cũng ngập sâu, xe cộ di chuyển khó 
khăn.  

Ngày 26/11, Ban chỉ huy Phòng 
chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh 
Bình Thuận cho biết do ảnh hưởng của 
bão số 9, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa 
lớn kéo dài gây ngập lụt nhiều địa 
phương như Hàm Thuận Nam, Hàm 
Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong. Hàng 
trăm hecta thanh long ngập trong nước 
lũ. 

Bán tháo thanh long 

Ông Phan Nhật Hưng, người dân xã 
Hàm Thạnh (Hàm Thuận Nam) cho hay 
mưa lớn kéo dài từ rạng sáng ngày 

26/11 làm nước lũ lên nhanh, toàn bộ 
diện tích thanh long của gia đình ông 
ngập trong nước, phải gọi thương lái 
vào bán. 

"Chỉ trong vòng 2 giờ nước đã ngập 
hơn nửa thân trụ, người dân không kịp 
thu dây điện, tháo bóng đèn" ông Hưng 
nói. 

 

Người dân xã Hàm Thạnh phải kêu thương 
lái bán sớm vì thanh long ngập trong lũ. Ảnh: 
Tuấn Kiệt. 

M 
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Theo chính quyền xã Hàm Thạnh, 
mưa lũ đã làm khoảng 180 hecta thanh 
long của người dân bị ngập 2/3 trụ, chủ 
yếu thanh long đang chong đèn chuẩn bị 
thu hoạch. Xã đã huy động lực lượng 
giúp người dân thu dây, tháo bóng đèn 
tránh thiệt hại. Bà con phải kêu thương 
lái bán sớm, chấp nhận lỗ nếu không 
nước ngập làm thối quả. 

Ngoài ra, mưa lũ còn làm chia cắt 200 
hộ dân thuộc thôn Dân Thuận do đường 
giao thông chính bị nước lũ chảy xiết 
qua cầu tràn. Lực lượng tại chỗ đã sơ 
tán 30 hộ dân ở nơi xung yếu đồng thời 
hỗ trợ phao và phương tiện tại chỗ giúp 
người dân. 

Nước lũ cũng làm ngập khoảng 325 
căn nhà tại huyện Bắc Bình và thiệt hại 
khoảng 3.000 hecta cây trồng. Trong đó, 
khoảng 1.712 hecta lúa, 855 hecta thanh 
long và 436 hecta hoa màu khác bị 
ngập. 

 

Lực lượng tại chỗ xã Hàm Thạnh sơ tán 
người dân khỏi nơi xung yếu. Ảnh: Tuấn 
Kiệt. 

Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Bình Thuận 
cũng bị ngập nặng đoạn cầu Nam xã 
Phan Rí Thành (Bắc Bình), có nơi ngập 
sâu gần 1 m do lũ trên sông Lũy. Theo 
Thanh tra Giao thông tỉnh Bình Thuận, 
hướng lưu thông Bắc - Nam ngập sâu 
khó di chuyển, lực lượng chức năng 

đang điều tiết giao thông theo hướng 
khác. 

Hiện Bình Thuận đang xả lũ tại 6 hồ: 
Đá Bạc, Lòng Sông, Phan Dũng, Sông 
Quao, Ba Bầu, Sông Móng. 

Tàu chở 200 khách hỏng giữa biển 

Khoảng 14h30 hôm nay (26/11), tàu 
Hưng Phát 26 đang trên đường từ Phan 
Thiết ra đảo Phú Quý thì xảy ra sự cố 
phải dừng lại giữa biển. Trên tàu có 
khoảng 200 hành khách. 

 

Quốc lộ 1 ngập nặng đoạn cầu Nam, xã Phan 
Rí Thành, Bắc Bình. Ảnh: Tuấn Kiệt. 

Theo đại diện tàu Hưng Phát 26, tàu 
vừa khởi hành khoảng 30 phút thì chân 
vịt của tàu mắc vào chướng ngại vật. 
Tàu tạm neo giữa biển để các thủy thủ 
trên tàu đã lặn xuống giải quyết sự cố. 
Sau gần 2 giờ giải quyết sự cố, tàu tiếp 
tục hải trình. 

Sáng 26/11, Trưởng Ban chỉ huy 
PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận có công 
điện khẩn giải tỏa lệnh cấm tàu thuyền, 
cho ngư dân ra biển hoạt động, đánh bắt 
hải sản trở lại bình thường, nhưng phải 
theo dõi chặt chẽ các thông tin về diễn 
biến của thời tiết, gió mạnh, sóng lớn 
trên biển để chủ động phòng tránh, đảm 
bảo an toàn cho người và phương tiện. 

Huỳnh Hải //  
https://news.zing.vn.- 2018  

(ngày 26 tháng 11) 
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HƠN 5.600 TÀU CÁ BÌNH THUẬN VÀO NƠI NEO ĐẬU 
TRÁNH BÃO SỐ 8 AN TOÀN 

ác tàu thuyền đang hoạt động 
trên biển đã được yêu cầu nhanh 
chóng vào bờ hoặc tìm nơi trú ẩn 

an toàn, theo dõi chặt chẽ diễn biến của 
bão số 8. 

 

Tàu thuyền neo đậu bên trong cửa biển Phan 
Thiết. 

Chủ động ứng phó với thời tiết xấu 
trên biển, tỉnh Bình Thuận đã liên lạc, 
thống kê và kêu gọi tàu thuyền, ngư dân 
vào nơi trú tránh an toàn. Tỉnh cũng đã 
có lệnh cấm biển từ 20h ngày 17/11. 

Tính đến 6h sáng nay (18/11), đã có 
5.663 tàu thuyền với 29.276 lao động 
vào nơi neo đậu an toàn tại các bến 
trong tỉnh Bình Thuận.  

Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống 
thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình 
Thuận đã yêu cầu UBND và Trưởng Ban 
Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm 
kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành 
phố ven biển, đặc biệt là huyện đảo Phú 
Quý phối hợp với các Đồn Biên phòng 
trong khu vực, có trách nhiệm kêu gọi 
ngay các tàu thuyền đang hoạt động trên 
biển nhanh chóng vào bờ hoặc tìm nơi 
trú ẩn an toàn, theo dõi chặt chẽ diễn 
biến của bão số 8.   

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 
Chủ tịch UBND các huyện: Tuy Phong, 
Bắc Bình, Phú Quý, Hàm Thuận Nam, 
Hàm Tân, thị xã La Gi và thành phố 
Phan Thiết kiểm tra, quản lý chặt chẽ 
các tàu thuyền không cho ra khơi hoạt 
động, kiểm đếm và giữ thông tin liên lạc 
với các chủ phương tiện để hướng dẫn, 
xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. 
Theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng 
tỉnh Bình Thuận, toàn tỉnh có tất cả 
7.187 phương tiện nghề cá với 38.874 
lao động.  

UBND các địa phương, nhất là các 
huyện ven biển cũng đã thông báo cho 
các hộ dân có lồng bè nuôi trồng thủy 
sản neo buộc chắc chắn, không để 
người lao động trên các lồng bè, tàu 
thuyền khi vào bến neo đậu; kiểm tra rà 
soát khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ, 
lũ quét, sạt lở đất, ngập úng, đảm bảo 
an toàn về người và tài sản. 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng 
thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của 
áp thấp nhiệt đới, trong sáng nay (18/11) 
ở vùng biển các tỉnh từ Ninh Thuận đến 
Bà Rịa-Vũng Tàu có gió mạnh cấp 6-
7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2-4m; 
biển động mạnh.  

Từ trưa và chiều nay (18/11), khu vực 
ven biển các tỉnh Ninh Thuận, Bình 
Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu có gió giật cấp 
6-7./.  

Việt Quốc // https://vov.vn.- 2018 
(ngày 18 tháng 11) 

 

C 
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HUYỆN BẮC BÌNH, BÌNH THUẬN VẪN NGẬP NẶNG 

DO MƯA LŨ  

ưa lớn trên diện rộng trên địa bàn 
huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận) 
đã gây ngập lụt nhà ở, cây trồng 

và các công trình phúc lợi trên địa bàn 
huyện.  

 

Nhiều diện tích cây trồng khác cũng bị 
ngập úng. Ảnh: Nguyễn  

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy 
Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 
nạn huyện Bắc Bình, trong ngày và đêm 
25/11, trên địa bàn huyện xảy ra mưa vừa, 
mưa to kéo dài trên diện rộng. Đỉnh lũ đo 
tại Trạm thủy văn Sông Lũy vào lúc 5 giờ 
ngày 26/11 đạt 28,4 m, vượt báo động III 
0,4 m, gây lũ trên sông Lũy. 

Thống kê ban đầu, tại huyện Bắc Bình 
mưa lũ không gây ra thiệt hại về người 
nhưng gây ngập 325 căn nhà ở. Cụ thể, ở 
xã Sông Lũy bị ngập 15 căn nhà, xã Phan 
Hòa bị ngập 310 căn nhà. Mưa lũ cũng 
gây ngập 3.003 ha  sản xuất nông nghiệp; 
trong đó có khoảng 1.700 ha lúa sắp chín 

ở các xã Phan Hòa, Phan Rí Thành, 
Lương Sơn, Phan Hiệp... Có khoảng 850 
ha thanh long bị ngập. Một số công trình 
phúc lợi xã hội như: tường rào trường 
Tiểu học Phan Hòa, trụ điện và cầu bị sập, 
ngã đổ, hư hỏng… 

 

Người dân đầu tư phân bón, rơm, công 
sức để chăm sóc, tuy nhiên nước ngập 
đã làm trôi hết. Ảnh: Nguyễn 
Thanh/TTXVN  

Chính quyền địa phương đã triển khai 
phương tiện, lực lượng hỗ trợ người dân 
ở các khu dân cư ở những vùng ven sông, 
suối di dời, bảo đảm an toàn tính mạng 
người dân. Hiện, các địa phương tiếp tục 
kiểm tra, thống kê, cập nhật tình hình thiệt 
hại và có biện pháp khắc phục hậu quả 
mưa lũ. 

Hồng Hiếu // 
 https://baotintuc.vn.- 2018 

 (ngày 26 tháng 11) 

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

MẸ UNG THƯ, 3 CON BƠ VƠ 

ây là hình ảnh chị Trần Thị Thanh 
Tâm (37 tuổi, ở thôn 3, Sơn Mỹ, 
Hàm Tân, Bình Thuận) đang nằm 

tại phòng hồi sức cấp cứu Khoa Huyết học 
Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM.  

 

Sau khi sinh con thứ 3, chị Tâm thường 
xuyên bị sốt cao, co giật và đau buốt 
xương. Lúc bé được 11 tháng, chị phải 
nhập viện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới 
(TPHCM). Bệnh viện xét nghiệm, sinh 
thiết, chụp cắt lớp vẫn không tìm ra bệnh, 
chị Tâm vẫn thường xuyên sốt co giật, mê 
sảng. 

M 

Đ 
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Nằm tại đây 3 tháng, chị được chuyển 
sang Bệnh viện Chợ Rẫy, và gần 1 năm ở 
Bệnh viện Chợ Rẫy dù được sinh thiết tủy, 
phóng xạ xương, đưa đi Bệnh viện Phạm 
Ngọc Thạch xét nghiệm lao, vẫn không ra 
bệnh. Mới đây chị được đưa qua Bệnh 
viện Đại học Y Dược TPHCM và Bệnh 
viện Huyết học xét nghiệm, sinh thiết lại từ 
đầu, thì bác sĩ chẩn đoán chị bị ung thư 
hạch và đưa về Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp 
tục điều trị.  

 

Anh Nguyễn Hồ Huế (chồng chị Tâm) 
cho biết, hơn 1 năm điều trị tại TPHCM đã 
tốn trên 1 tỷ đồng. Anh đã phải bán hết tài 

sản để vào TPHCM lo việc chữa bệnh cho 
vợ. 3 đứa con nhỏ phải gửi bà ngoại chăm 
sóc. Đứa lớn nhất 7 tuổi, đứa nhỏ nhất 2 
tuổi rưỡi nhưng phải xa mẹ từ lúc 11 
tháng tuổi. Hiện chị Tâm không đi lại 
được, mất trí nhớ và lên cơn co giật 
thường xuyên hơn.  

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. Số tài khoản Báo SGGP: 
310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và 
Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM. 
Hoặc chuyển khoản trực tiếp cho anh 
Nguyễn Hồ Huế, số tài khoản 
20062110600029, Ngân hàng NN-PTNT 
Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Số điện thoại 
0906.554.029. 

Hiếu Nghĩa // 
http://www.sggp.org.vn.- 2018 (ngày 1 

tháng 11) 

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

NGƯ DÂN BÌNH THUẬN TẤT BẬT RA KHƠI SAU BÃO 

ảng cá Phan Thiết sôi động trở lại 
sau 5 ngày vắng lặng do ảnh 
hưởng của cơn bão số 9, có tên 

quốc tế là Usagi. 

Hôm nay (27/11), ghe thuyền đánh cá 
ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 
ra khơi trở lại sau nhiều ngày trú bão. 
Hoạt động ở các bến cá sôi nổi trở lại. 

Ghe thuyền nổ máy, thay nhau cập 
vào các cây dầu dọc cảng để bơm nhiên 
liệu. Trong khi, mấy chiếc máy bào nước 
đá liên tục làm việc để kịp đưa đá vào 
khoang lạnh cho các ghe chuẩn bị ra 
khơi. 

Ngư dân từ các làng chài bắt xe ôm 
hoặc được người thân chở về bến 
thuyền dọc sông Cà Ty. Trên vai mang 
giỏ áo quần, đồ đạc lỉnh kỉnh bước lên 
ghe, cùng thuyền trưởng sắp xếp đồ 

nghề, vật dụng, đồ ăn, thức uống vào 
khoang cabin. 

 

Các ngư dân phường Lạc Đạo đang 
lăn thúng xuống bến chuẩn bị ra khơi 

Anh Nguyễn Tuấn Vũ, nhà ở phường 
Lạc Đạo cùng anh em bạn thuyền làm 
nghề đánh lưới ghẹ. Trước khi tàu xuất 
bến, anh Vũ cho biết: “Sau bão anh em 
chúng tôi đi biển lại. Đi cách bờ khoảng 

C 
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20 hải lý, đánh lưới ghẹ. Chuẩn bị xong 
xuôi, giờ hết bão, phải lo đi”. 

Một số ghe thuyền có sẵn nhiên liệu 
và thực phẩm đã nhổ neo từ sớm. Riêng 
các thuyền nhỏ, ngay sau khi hết lệnh 
cấm biển, đã xuất bến ngay từ trưa 
26/11.  

 

Một chiếc ghe công suất lớn ra khỏi cửa biển 
Phan Thiết trưa 27/11 

Sau một ngày đánh bắt gần bờ, anh 
Sáu, ngư dân phường Bình Hưng cùng 
anh em bạn thuyền trong xóm đưa hải 
sản vào bờ bán. Sau bão, hải sản vào 
gần bờ nhiều nên ngư dân đánh bắt 
cũng khá, cho thu nhập tốt hơn mọi 
ngày. 

Tỉnh Bình Thuận có hơn 7.100 ghe 
thuyền đánh cá, với hơn 38.800 lao 
động. Bình Thuận là ngư trường lớn, 
người dân ven biển và đảo Phú Quý 
sống chủ yếu dựa vào mặt biển. Do vậy, 
khi sóng gió thuận lợi, họ nhanh chóng 
ra khơi đánh bắt hải sản để có thu nhập 
trang trải cuộc sống gia đình./. 

Việt Quốc // https://vov.vn.- 2018 
(ngày 27 tháng 11) 

 

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

NGƯỜI DÂN PHAN THIẾT NƯỜM NƯỜM RA BIỂN 
CÀO CHANG CHANG  

hang chang là đặc sản nhuyễn 
thể hai mảnh vỏ, gần giống con 
nghêu nhưng nhỏ hơn, ăn rất 

ngon. Người dân Phan Thiết đang tấp 
nập ra biển cào bắt. 

Những ngày gần đây, vào buổi sáng, 
thủy triều ở bờ biển Phan Thiết rút ra xa 
để lộ nhiều bãi cát dài xâm xấp nước. 
Đây chính là thời điểm thuận lợi để khai 
thác đặc sản chang chang. Do vậy, sáng 
nào cũng vậy, hàng trăm người đổ về 
các bãi cát cào loại đặc sản này. Đông 
nhất là ở bãi biển từ làng chài Tiến Bình, 
xã Tiến Thành đổ về hướng Suối Nhum. 
Người cào chang chang đứng tiếp nối 
nhau thành một dãy dài hàng cây số.   

Nơi bờ cát xấp nước, người làm nghề 
đeo đai vào lưng, tay cầm cây cào lớn 
có lồng cào sắc nhọn, đi thụt lùi để cào 
chang chang. Chang chang nằm lẫn 
trong cát mắc lại trong hộc cào, được 
hất vào miệng lưới gắn sau miệng cào. 

Cứ thế, hết lượt này đến lượt khác, 
chang chang đầy trong túm lưới. 

 

Người dân Phan Thiết đổ xô ra biển cào 
chang chang 

Ông Huỳnh Thanh Hùng, người dân 
xã Tiến Thành đang cào chang chang ở 
bờ biển cho biết:“Cào chang chang, 
cào  phải ăn sâu xuống 10cm. Có nước 
mới lôi được cào, vì cát rất nặng". 

Chang chang có quanh năm ở vùng 
biển Phan Thiết. Tuy nhiên, vào đầu 

C 
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mùa gió Bấc, chang chang theo con 
nước từ bên dưới vào trú trong các bãi 
cát gần bờ nhiều hơn. Chang chang bắt 
được chủ yếu là loại lớn, được đầu nậu 
mua với giá 20.000-25.000 đồng/kg, 
cung cấp cho các chợ, quán ăn, nhà 
hàng trong và ngoài tỉnh. Trung bình mỗi 
ngày, mỗi người cào được khoảng từ 20 
đến 30 kg, có khi trúng đậm lên đến 40 
kg. 

Xuống biển từ 5 giờ sáng, làm đến 
gần 12 giờ trưa, ông Đặng Văn Tám thu 
được gần 30 kg chang chang; kiếm 
được hơn 500.000 đồng mỗi ngày. 

Vào mùa gió bấc thổi mạnh, ở Phan 
Thiết, Bình Thuận, phần lớn ghe thuyền 
tạm ngừng ra khơi. Trong lúc nhàn rỗi, 

một số ngư dân nghỉ đi biển đã chuyển 
qua nghề cào chang chang. Nhờ đó, họ 
duy trì được nguồn thu nhập trang trải 
cho cuộc sống gia đình. 

 

Chang chang được bán với giá từ 20.000-
25.000 đồng/kg  

Việt Quốc // https://vov.vn.- 2018 
(ngày 15 tháng 11) 

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

PHIÊN CHỢ CÁ BÌNH THUẬN TRƯỚC GIỜ TRÁNH BÃO 

ảng cá La Gi (thị xã La Gi) là nơi 
tập trung lượng hải sản đánh bắt 
lớn nhất của tỉnh Bình Thuận. 

Bến cảng sầm uất này luôn có hàng trăm 
ghe tàu đánh bắt vào neo đậu bán cá 
cho các vựa thu mua hải sản và tiếp ứng 
vật tư nghề biển chuẩn bị cho chuyến ra 
khơi dài ngày trên biển.  

 

Trước ảnh hưởng của cơn bão số 9, 
các tàu cá đã vào neo đậu tránh bão. 
Những hoạt động dịch vụ tại cảng cá này 
chỉ còn cầm chừng với những mẻ cá 
cuối cùng trước giờ đón bão.  

 

 

 

 

C 
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Lệnh cấm biển được tỉnh Bình Thuận 
ban hành từ ngày 22/11, đến nay cảng 
cá La Gi đã có gần 2.000 tàu đánh cá 
của ngư dân địa phương và các địa 
phương khác đến neo đậu tránh bão  

 

 

Ông Năm một ngư dân lao động trên 
tàu lưới ghẹ cho biết: “Tàu có 7 lao động, 
ra tới ngư trường dự tính đánh bắt trong 
15 ngày thì được gọi về tránh bão, thấy 
biển êm tính ráng thêm vài ngày đánh 
bắt hải sản, nhưng tàu biên phòng gọi 
về.  Tàu vừa về cảng sáng nay, chuyến 
đi này coi như trên 60 triệu”.     

 

 

 

Chỉ còn số ít hải sản từ các chuyến tàu 
cuối cùng về cảng được đưa đi tiêu thụ 

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

(ngày 24 tháng 11) 

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

BÌNH THUẬN QUẢN CHẶT THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI 
NÚP BÓNG MUA THANH LONG TRÁI PHÉP 

BND tỉnh Bình Thuận vừa có 
công văn chỉ đạo về việc siết chặt 
hoạt động mua bán của thương 

nhân nước ngoài núp bóng kinh doanh 
thanh long không đúng pháp luật. 

Ngày 4/11, đại diện UBND tỉnh Bình 
Thuận xác nhận Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Ngọc Hai vừa có công văn chỉ 
đạo công tác quản lý nhà nước đối với 
hoạt động của thương nhân nước ngoài 

U 

https://image.tienphong.vn/w665/Uploaded/2018/wpxlyseslyr/2018_11_24/bao_binh_thuan_26_1_foen.jpg
https://image.tienphong.vn/w665/Uploaded/2018/wpxlyseslyr/2018_11_24/bao_binh_thuan_26_1_foen.jpg
https://image.tienphong.vn/w665/Uploaded/2018/wpxlyseslyr/2018_11_24/bao_binh_thuan_26_1_foen.jpg
https://image.tienphong.vn/w665/Uploaded/2018/wpxlyseslyr/2018_11_24/bao_binh_thuan_38_1_kgou.jpg
https://image.tienphong.vn/w665/Uploaded/2018/wpxlyseslyr/2018_11_24/bao_binh_thuan_31_1_mazf.jpg
https://image.tienphong.vn/w665/Uploaded/2018/wpxlyseslyr/2018_11_24/bao_binh_thuan_51_1_wivt.jpg


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 11 năm 2018                                        -85- 
 

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

núp bóng kinh doanh thanh long trên địa 
bàn tỉnh. 

Theo đó, trong thời gian vừa qua, một 
số người nước ngoài trà trộn vào các 
vựa thanh long ở Bình Thuận để nắm 
tình hình và mua bán mặt hàng nông sản 
này không đúng quy định của pháp luật, 
gây xáo trộn tình hình kinh tế - xã hội địa 
phương. 

 

Thanh long Bình Thuận từng rớt giá 
kỷ lục xuống còn 1.000 - 2.000 đồng 
sau khi Trung Quốc ngừng thu mua. 
(Ảnh: Thanh Hải) 

Trước tình hình này, UBND tỉnh Bình 
Thuận yêu cầu các sở, ban, ngành, Hiệp 
hội Thanh long Bình Thuận và các địa 
phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng dẫn 
các cơ sở sử dụng lao động người nước 
ngoài, quan hệ đối tác với thương lái 
người nước ngoài thực hiện đúng các 
quy định của pháp luật Việt Nam về lĩnh 

vực đầu tư, kinh doanh, hợp đồng kinh 
tế, lao động, cư trú.  

Bình Thuận cũng khuyến khích, tạo 
điều kiện cho doanh nhân người nước 
ngoài thành lập doanh nghiệp để đầu tư, 
kinh doanh, qua đó, thuận lợi cho công 
tác quản lý nhà nước. Các cơ quan chức 
năng phải quản lý, đăng ký tạm trú của 
các tổ chức, cá nhân người nước ngoài 
có hoạt động kinh doanh, mua bán thanh 
long trên địa bàn. 

Đồng thời, UBND tỉnh Bình Thuận chỉ 
đạo các đơn vị cần tăng cường công tác 
nắm tình hình hoạt động thương mại 
trong kinh doanh trái thanh long, tập 
trung phát hiện những phương thức, thủ 
đoạn kinh doanh trái phép, trốn thuế, 
cạnh tranh không lành mạnh, thao túng 
giá mua, bán gây ảnh hưởng xấu đến 
tình hình kinh tế địa phương.  

Đặc biệt, các Đoàn kiểm tra liên 
ngành huyện Hàm Thuận Nam, Hàm 
Thuận Bắc tiếp tục tăng cường công tác 
quản lý địa bàn, trao đổi thông tin, theo 
dõi để nắm bắt đối tượng, địa bàn hoạt 
động, phương thức núp bóng của các tổ 
chức, cá nhân người nước ngoài để 
kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm những 
trường hợp vi phạm.  

Tân Nguyên // https://vtc.vn.- 2018 
(ngày 4 tháng 11) 

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

CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP HÀM KIỆM 1 
SAI PHẠM TRONG VIỆC CHO THUÊ ĐẤT 

ối chiếu hồ sơ Công ty Hoàng 
Quân được UBND tỉnh Bình 
Thuận cho thuê đất, công ty này 

đã cố tình làm trái quy định pháp luật về 
đất đai.    

Chiều 12-11, Văn phòng UBND tỉnh 
Bình Thuận cho biết, ông Lương Văn 
Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình 

Thuận vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến 
kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Thuận về kết quả thanh tra việc quản lý, 
sử dụng đất đối với Khu công nghiệp 
(KCN) Hàm Kiệm I, huyện Hàm Thuận 
Nam, tỉnh Bình Thuận. 

Theo kết luận thanh tra, KCN Hàm 
Kiệm 1 do Công ty Cổ phần Thương mại 

Đ 
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Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận 
(gọi tắt là Công ty Hoàng Quân) làm chủ 
đầu tư dự án xây dựng, kinh doanh hạ 
tầng trên diện tích khoảng 146ha.  

Trong tổng diện tích của dự án đầu tư, 
diện tích Công ty Hoàng Quân được 
Nhà nước cho thuê đất hình thức trả tiền 
một lần cho cả thời gian thuê là hơn 
23,5ha; phần diện tích còn lại khoảng 
122,5ha được Nhà nước cho thuê đất 
với hình thức trả tiền hàng năm. 

 

Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1, tỉnh Bình 
Thuận 

Thế nhưng, đối chiếu hồ sơ Công ty 
Hoàng Quân được UBND tỉnh Bình 
Thuận cho thuê đất, phần diện tích hơn 
14ha được Nhà nước cho thuê đất hình 
thức trả tiền hàng năm nhưng công ty 
này lại cho 5 dự án thuê lại quyền sử 

dụng đất với hình thức trả tiền một lần 
cho cả thời gian thuê và không nộp tiền 
thuê đất thu một lần vào ngân sách Nhà 
nước là không đúng với quy định pháp 
luật về đất đai.  

Ngoài ra, theo tiến độ thực hiện dự án 
ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư và đối 
chiếu với hiện trạng sử dụng đất của 
Công ty Hoàng Quân, UBND tỉnh Bình 
Thuận nhận thấy tiến độ thi công xây 
dựng cơ sở hạ tầng, kêu gọi đầu tư và 
lấp đầy KCN còn chậm so với quy định 
(mới chỉ lấp đầy khoảng 33%). 

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Bình 
Thuận yêu cầu Công ty Hoàng Quân 
khẩn trương liên hệ với các cơ quan 
chức năng có liên quan để lập hồ sơ 
chuyển đổi phần diện tích Nhà nước cho 
thuê đất trả tiền hàng năm nhưng công 
ty đã cho các dự án thuê lại đất trả tiền 
một lần cho cả thời gian thuê. Đồng thời, 
công ty này phải khẩn trương nộp số tiền 
thuê đất một lần vào ngân sách Nhà 
nước theo quy định. 

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

 (ngày 13 tháng 11) 

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

QUYẾT LIỆT GIẢM TỈ LỆ NỢ BHXH, BHYT  

ng Phạm Xuân Toan - Giám đốc 
BHXH tỉnh Bình Thuận cho biết: Chỉ 
tính riêng trong tháng 10/2018, BHXH 

tỉnh đã tổ chức thanh tra chuyên ngành tại 
6 đơn vị (thanh tra đột xuất 5 đơn vị); thanh 
tra, kiểm tra liên ngành tại 38 đơn vị(thanh 
tra 7 đơn vị, kiểm tra 31 đơn vị); kiểm tra 17 
đơn vi (1 cơ sở khám chữa bệnh, 7 đại diện 
chi trả, 9 BHXH huyện).  

Qua thanh tra, kiểm tra đã yêu cầu các 
đơn vị, doanh nghiệp khắc phục số tiền 
nợ BHXH, BHYT là 2,85 tỉ đồng; truy thu 
được 914 triệu đồng; yêu cầu các đơn 
vị truy đóng cho 108 lao động do đóng thiếu 
mức quy định với tổng số tiền 110 triệu 

đồng; đề nghị thu hồi về quỹ BHYT 469 triệu 
đồng do thanh toán không đúng quy định… 

Ngoài ra, qua công tác thanh tra chuyên 
ngành, BHXH tỉnh đã ban hành quyết định 
xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 đơn 
vị, với tổng số tiền hơn 124 triệu đồng. 

Từ nay đến hết năm 2018, BHXH tỉnh 
sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp đôn 
đốc thu, quyết liệt giảm tỉ lệ nợBHXH, 
BHYT, nhằm hoàn thành chỉ tiêu được 
giao… 

Kiên Trần // http://thanhtra.com.vn.- 
2018 (ngày 30 tháng 11) 
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SẼ XỬ LÝ DỨT ĐIỂM TÌNH TẠNG KHAI THÁC TITAN 
TRÁI PHÉP Ở SUỐI NHUM 

oàn kiểm tra liên ngành của 
UBND tỉnh Bình Thuận do ông Lê 
Hùng Việt, Phó giám đốc Sở Tài 

nguyên và Môi trường dẫn đầu đã đến 
kiểm tra đột xuất mỏ Suối Nhum của 
Công ty CP Đầu tư khoáng sản và 
thương mại Bình Thuận. 

Không nương tay cho các hoạt 
động khai thác titan trái phép 

Tại buổi kiểm tra, đoàn phát hiện các 
dấu hiệu cho thấy Công ty CP Đầu tư 
khoáng sản và thương mại Bình Thuận 
có dấu hiệu tổ chức khai thác quặng 
titan trái phép. Trong khu vực mỏ có 4 
cụm vít tuyển quặng được lắp ráp. Tại 
điểm thứ nhất có 2 cụm vít đã ngừng 
hoạt động, moong chứa nước khai thác 
đã cũ. Nhưng ở điểm thứ hai hiện diện 2 
cụm vít có dấu hiệu mới hút cát tuyển 
quặng titan. Trên dàn vít này có dấu cát 
dính bám và nước đọng ướt cho thấy 
hoạt động này mới xảy ra. Trên vách bờ 
moong cũng có dấu tác động rất mới. 
Trong khu vực có một bãi cát khổng lồ 
đang được tập kết có dấu cát ướt mới 
thải ra. Tại hiện trường, 1 ống nhựa cỡ 
phi 114 nối từ cụm vít tới vị trí moong có 
dấu mới bị cắt vội, tháo dỡ. 

Tiếp tục kiểm tra tại vị trí kho, đoàn ghi 
nhận có khoảng 5m3 quặng còn ướt 
đang tập kết tại khu vực sân phơi. Sau 
khi yêu cầu đại diện công ty mở cửa kho, 
đoàn kiểm tra tiếp tục phát hiện có 
khoảng 20m3 titan đang tập kết còn ướt. 
Dù vậy, công ty không thừa nhận việc 
khai thác khoáng sản trái phép. 

Ông Nguyễn Văn Hoàng, đại diện 
Công ty CP Đầu tư khoáng sản và 
thương mại Bình Thuận, cho biết: “Thực 
tế, số quặng đây có từ lâu rồi. Nhà máy 
titan thử nghiệm xong lỗ, cuối cùng cứ 
để tất cả như thế". 

Đoàn kiểm tra phát hiện nhiều dấu hiệu cho 
thấy Công ty CP Đầu tư khoáng sản và 
thương mại Bình Thuận tổ chức khai thác 
titan trái phép. Ảnh Vov.vn 

Đoàn kiểm tra đề nghị Công ty CP 
Đầu tư khoáng sản và thương mại Bình 
Thuận có báo cáo bằng văn bản gửi về 
Sở Tài nguyên và Môi trường chậm nhất 
trước ngày 5/11. Trong đó cần nêu rõ 2 
cụm vít đãi quặng hoạt động từ lúc nào, 
mục đích hoạt động và giải trình rõ khối 
lượng quặng còn ướt đang nằm trong 
kho. Đồng thời, đoàn cũng yêu cầu công 
ty giữ nguyên hiện trạng máy móc và số 
quặng vừa bị phát hiện nằm tại kho cho 
đến khi có kết quả xử lý. 

Ông Lê Hùng Việt, Phó Giám đốc Sở 
Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận – 
Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành cho 
biết, ngay sau cuộc kiểm tra này, đoàn 
sẽ có báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để xin 
ý kiến về hướng xử lý tiếp theo. Tỉnh 
Bình Thuận sẽ không nương tay cho các 
hoạt động khai thác titan trái phép./.  

Đề nghị xử lý nghiêm vi phạm   

Sau khi kiểm tra, UBND tỉnh Bình 
Thuận đã gửi công văn cho Bộ TNMT, 
Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt 
Nam đề nghị xử lý dứt điểm các vi phạm 
ở mỏ titan Suối Nhum. 

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường 
tỉnh Bình Thuận, giấy phép khai thác 

Đ 
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titan của Công ty CP Đầu tư khoáng sản 
và thương mại Bình Thuận (mỏ titan 
Suối Nhum, xã Thuận Quý, huyện Hàm 
Thuận Nam) đã hết hạn vào ngày 
16/5/2012 và chưa được gia hạn. Tuy 
nhiên, qua phản ánh của người dân 
trong vùng, ngày 28/10, Sở Tài nguyên 
và Môi trường tỉnh phối hợp với Cục 
Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi 
trường (C49, Bộ Công an) đã tiến hành 
kiểm tra và phát hiện công ty lắp đặt thiết 
bị, có dấu hiệu khai thác titan trở lại trong 
thời gian gần đây. 

Mỏ titan Suối Nhum là điểm nóng 
phức tạp khi các chủ sở hữu khu mỏ này 
tranh chấp quyết liệt trong nhiều năm 
qua. Tại khu mỏ này đã xảy ra sự cố vỡ 
hồ chứa bùn thải Titan, gây ô nhiễm 
nặng nề cho môi trường xung quanh.  

Trước đó, vào rạng sáng 16/6, một hồ 
chứa nước đãi titan trên địa bàn thôn 
Thuận Thành, xã Thuận Quý bất ngờ bị 
vỡ, hình thành dòng lũ cát uy hiếp tính 

mạng và gây thiệt hại lớn cho người dân 
trong khu vực. 

Vụ việc xảy ra vào khoảng 4h tại công 
trình khai thác titan của Công ty TNHH 
Tân Quang Cường ở xã Thuận Quý. Khi 
bờ bao hồ chứa nước rộng hơn 
3.000m2 bất ngờ bị vỡ, nước từ trên cao 
đổ xuống, tạo thành dòng nước lũ cuốn 
theo đất cát tràn ngập cả một khu vực 
rộng lớn ở chân đồi. 

 Sự cố này đã khiến cho hơn 250 m 
đường tỉnh lộ ĐT 719 qua thôn Thuận 
Thành, xã Thuận Quý bị bùn cát vùi lấp, 
khiến cho giao thông tại đây bị tê liệt. 
Trong đó có khu du lịch Hiếu Nam gần 
như hoàn toàn ngập trong bùn cát khiến 
cho nhiều tài sản bị hư hỏng nặng. Rất 
may, sự cố xảy ra không gây thiệt hại về 
người. 

 PV // http://kinhtenongthon.vn.- 
2018 (ngày 4 tháng 11)

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

SIẾT CHẶT QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC KHU, 
CỤM CÔNG NGHIỆP  

BND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các 
cơ quan, đơn vị tăng cường công 
tác quản lý, đặc biệt là thanh tra, 

kiểm tra về bảo vệ môi trường (BVMT) tại 
các khu công nghiệp - cụm công nghiệp 
(KCN - CCN) trên địa bản tỉnh. 

 

Thực hiện kế hoạch thanh, kiểm tra 
2018, Sở TN&MT Bình Thuận đã lập đoàn 

kiểm tra việc chấp hành các quy định của 
pháp luật về BVMT đối với 04 cơ sở trong 
CCN Chế biến hải sản Phú Hài; 07 chủ 
đầu tư hạ tầng KCN…; phối hợp với Công 
an tỉnh kiểm tra đột xuất 03 cơ sở trong 
KCN Phan Thiết. 

Ông Hồ Lâm, Giám đốc Sở TN&MT 
Bình Thuận nhận định: Qua thanh, kiểm 
tra, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã 
có ý thức BVMT, quan tâm xây dựng, cải 
tạo các công trình BVMT, trong quá trình 
sản xuất, kinh doanh, không để xảy ra sự 
cố về môi trường tại các KCN - CCN. 

Tuy nhiên, công tác BVMT tại KCN - 
CCN trên địa bàn tỉnh hiện nay vẫn còn 
một số tồn tại, hạn chế như: việc triển khai 
xây dựng công trình BVMT còn chậm, 
chưa đồng bộ với quá trình thu hút đầu tư; 

U 
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một số doanh nghiệp thứ cấp chưa thực 
hiện đầy đủ các quy định về BVMT. 

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành các 
quy định về BVMT, UBND tỉnh Bình Thuận 
chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương 
tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật về BVMT đến các tổ chức, cá 
nhân hoạt động tại các KCN - CCN, đặc 
biệt là xử lý chất thải trong quá trình sản 
xuất.  

Bên cạnh đó, tiếp tục đôn đốc chủ đầu 
tư hạ tầng các KCN - CCN trên địa bàn 
tỉnh Bình Thuận đầu tư xây dựng hoàn 
chỉnh hạ tầng kỹ thuật BVMT theo quy 
định, đáp ứng các yêu cầu về xử lý chất 
thải phát sinh của các doanh nghiệp thứ 
cấp trong quá trình hoạt động.  

Ngoài ra, tiếp tục tăng cường công tác 
quản lý, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành 
các quy định pháp luật về BVMT đối với 
các chủ đầu tư hạ tầng và các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh hoạt động trong các KCN 
- CCN; xử lý nghiêm đối với các cơ sở 
không chấp hành đúng theo quy định.  

Đặc biệt, Bình Thuận sẽ đẩy mạnh thu 
hút nhà đầu tư đến thực hiện các dự án 
phù hợp với ngành nghề cho phép tại các 
KCN - CCN; ưu tiên thu hút, cấp phép đầu 
tư các ngành nghề sạch, các doanh 
nghiệp có công nghệ sản xuất thân thiện 
với môi trường.  

UBND tỉnh Bình Thuận cũng chỉ đạo Sở 
Công Thương phối hợp với Ban quản lý 
các KCN, các địa phương rà soát, lập 
danh sách để yêu cầu các cơ sở ô nhiễm 
môi trường trong các KCN - CCN có lộ 
trình chuyển đổi công nghệ sản xuất thân 
thiện với môi trường để giảm thiểu ô 
nhiễm. 

Linh Nga // 
https://baotainguyenmoitruong.vn.- 

2018 (ngày 16 tháng 11) 

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

TĂNG CƯỜNG THU HỒI, CHUYỂN ĐỔI, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ 
MOVIMAR CHO TÀU TRÊN 24M

ể đáp ứng đợt kiểm tra tháng 1-
2019 của Tổng vụ các vấn đề về 
Biển và Thủy sản (DG-MARE), Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa 
có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố 
ven biển khẩn trương thu hồi các thiết bị 
Movimar đã được lắp đặt trên các tàu cá 
có chiều dài nhỏ hơn 24m.Số thiết bị đã 
được thu hồi do địa phương quản lý sẽ 
được lắp cho các tàu cá có chiều dài trên 
24m. 

Các tỉnh có số lượng tàu cá đã được 
trang bị thiết bị Movimar lớn, nhưng đến 
nay còn chậm thu hồi và điều chuyển như 
Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, 
Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận, 
Bến Tre, Kiên Giang sẽ phải khẩn trương 
thu hồi và lắp đặt cho các tàu có chiều dài 
từ 24m trở lên. 

Yêu cầu ngư dân bật thiết bị giám sát 
tàu cá 24/24 giờ để giám sát tàu cá hoạt 

động trên biển từ lúc tàu cá rời cảng đến 
khi tàu cập cảng. 

Thông qua thông tin giám sát tàu cá của 
hệ thống Movimar tiến hành thanh tra, 
kiểm tra các tàu cá có dấu hiệu vi phạm. 
Xử lý nghiêm các chủ tàu, thuyền trưởng 
cố tình vi phạm. 

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu 
cầu các địa phương lắp đặt thiết bị Movimar 
cho tất cả các tàu cá dài trên 24m để quản 
lý. Ảnh: Bích Nguyên 

Đ 
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Trong thời gian chờ Chính phủ ban 
hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật 
Thủy sản năm 2017 (dự kiến có hiệu lực 
từ ngày 1-1-2019), Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn đề nghị các địa 
phương quản lý chặt chẽ hoạt động mua 

bán, cung cấp, lắp đặt, thử nghiệm thiết bị 
giám sát hành trình tàu cá của ngư dân. 

Bích Nguyên // 
http://www.bienphong.com.vn.- 2018 

(ngày 29 tháng 11)

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

TẬP TRUNG ĐIỀU TRA CÁC VỤ PHÁ RỪNG Ở KHU BẢO TỒN 
THIÊN NHIÊN TÀ CÚ 

ác cơ quan chức năng địa phương 
đang tập trung điều tra, xử lý các vụ 
phá rừng xảy ra tại khu bảo tồn thiên 

nhiên Tà Cú. 

 
Rừng bị phá ở tiểu khu 302 Tà Cú, xã Tân 
Thuận, huyện Hàm Thuận Nam 

Ông Huỳnh Hiếu, Phó Chi cục trưởng Chi 
cục Kiểm lâm tỉnh Bình Thuận cho biết các 
cơ quan chức năng địa phương đang tập 
trung điều tra, xử lý các vụ phá rừng xảy ra 
tại khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú mà Đài 
TNVN liên tục phản ánh trong thời gian qua.  

Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận đã tiến 
hành kiểm tra hiện trường, ghi nhận các 
điểm phá rừng kề nhau tại tiểu khu 302A và 
299 nằm trên địa giới hành chính xã Tân 
Thuận, huyện Hàm Thuận Nam. Hàng loạt 
cây gỗ bị cưa chặt vẫn còn nằm tại chỗ, 
chưa đưa ra khỏi rừng. 

 
Khu rừng bị đầu độc chết khô ở khu Láng 
Mã, tiểu khu 302. 

Trong đó có một khu rừng bị chết khô do 
các đối tượng sử dụng chất hóa học. Hiện 
trường cho thấy các đối tượng phá rừng với 

mục đích chính là để lấy đất trồng thanh 
long. Các phản ánh của Đài TNVN hoàn 
toàn chính xác.  

 
Tổng cộng đến thời điểm này có 9 trường 

hợp chặt phá rừng Tà Cú trên địa bàn xã 
Tân Thuận. Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã đề 
nghị công an cùng vào cuộc phối hợp điều 
tra xử lý. Công an tỉnh Bình Thuận cũng vừa 
có văn bản chỉ đạo Công an huyện Hàm 
Thuận Nam vào cuộc điều tra.  

 
Kiểm lâm đang đo kích thước gốc gây trâm 
bị cưa hạ ở tiểu khu 299 

Hiện nay, Công an huyện, Viện kiểm sát 
nhân dân và Hạt kiểm lâm huyện Hàm 
Thuận Nam đang tiến hành các bước cần 
thiết như: kiểm tra hiện trường, trưng cầu 
giám định xác định thiệt hại, truy tìm đối 
tượng phá rừng... Cũng theo ông Hiếu, thực 
hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các ngành 
chức năng địa phương vào cuộc rốt ráo, 
sớm xử lý các đối tượng phá rừng Tà Cú./.   

Việt Quốc // https://vov.vn.- 2018 
(ngày 29 tháng 11) 

C 
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XÚC TIẾN THU HỒI HÀNG LOẠT DỰ ÁN DU LỊCH “XÍ” CHỖ 

BND tỉnh Bình Thuận đã thống 
nhất chấm dứt hoạt động đối với 
8 dự án du lịch chậm tiến độ kéo 

dài; đồng thời cảnh báo nhiều dự án 
khác. 

 

Trong một văn bả ngày 29/10, UBND 
tỉnh Bình Thuận đã giao Sở Kế hoạch & 
Đầu tư, Sở Tài nguyên & Môi trường địa 
phương thực hiện các thủ tục thu hồi, 
chấm dứt hoạt động đối với 8 dự án, 
gồm: 

Dự án khu du lịch Ngọc Minh (Công ty 
TNHH Ngọc Minh), Dự án khu du lịch 
Nhất Thôn (bà Nguyễn Thị Mời), Dự án 
khu du lịch sinh thái Hòn Lan Resort 
(Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Huy 
Tường), Dự án khu du lịch sinh thái Sài 
Gòn - Hòn Lan (Công ty TNHH Du lịch 
sinh thái Sài Gòn - Hòn Lan), Dự án khu 
du lịch Phương Anh II (Công ty TNHH 
Thương mại Khách sạn Phương Anh), 
Dự án khu biệt thự cao cấp miền biển 
Thuận Quý (Công ty TNHH Khu du lịch 
và Nhà miền biển Thuận Quý), Dự án 
khu du lịch Hải Tiên (Công ty TNHH Hải 
Tiên), Dự án làng du lịch sinh thái vườn 
Đức Nhi (Công ty Cổ phần Xây dựng - 
Thương mại và Xuất nhập khẩu Đức 
Nhi). 

Tình trạng các dự án "xí" chỗ rồi chậm 
hoặc không triển khai đầu tư đang là một 
thực tế tại Bình Thuận, khiến nhiều khu 
vực có cảnh quan thiên nhiên đẹp của 

địa phương không được khai thác, gây 
lãng phí tài nguyên 

Các dự án này nằm trên địa bàn 
huyện Hàm Thuận Nam, trong tình trạng 
chậm tiến độ kéo dài, mời họp không 
đến. Chính quyền và cơ quan quản lý 
nhà nước địa phương cũng không liên 
lạc được với chủ đầu tư. 

 

Văn bản của UBND tỉnh Bình Thuận 
giao các cơ quan quản lý nhà nước địa 
phương tham mưu thu hồi 8 dự án gần 
như trong tình trạng bị..bỏ quên tại 
huyện Hàm Thuận Nam; đồng thời cảnh 
báo nhiều dự án tiến độ "rùa" khác.  

UBND tỉnh Bình Thuận cũng cảnh 
báo, đồng ý cho gia hạn lần cuối đối với 
3 dự án, gồm: Dự án khu du lịch Kim 
Thành (Công ty TNHH Kim Thành), Dự 
án Khu du lịch Hoa Sa Mạc (Công ty 
TNHH Hoa Sa Mạc), Dự án Dự án khu 
du lịch Sài Gòn - Hòn Lan (Công ty 
TNHH Sài Gòn - Hòn Lan). Đến các mốc 
thời gian 31/12/2018, 30/4/2019 và 
31/5/2019, các dự án không tiến hành 
khởi công, UBND tỉnh Bình Thuận sẽ thu 
hồi, chấm dứt hoạt động dự án và sẽ 
không giải quyết bất kỳ kiến nghị nào có 
liên quan đến dự án. 

Văn Nguyễn  
Bảo vệ pháp luật.- 2018.- Số 89 

(ngày 6 tháng 11).- Tr.12

U 
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IV. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN 

NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI NỔI ĐẦU TIÊN Ở VIỆT NAM 

heo dự kiến, nhà máy sẽ được 
hoàn thành và đi vào hoạt động từ 
tháng 6/2019, điện năng sản xuất 

hằng năm bình quân hơn 70 triệu kWh 
điện.  

Thực hóa chủ trương ủa Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam (EVN) về đẩy mạnh 
phát triển nguồn năng lượng sạch trên 
cả nước, Công ty Cổ phần Thủy điện Đa 
Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DHD) thuộc 
Tổng công ty Phát điện 1 đã khảo sát, 
nghiên cứu và đầu tư dự án xây dựng 
nhà máy điện mặt trời nổi, công suất 
47,5 MWp, trên diện tích 57ha hồ thuỷ 
điện Đa Mi, thuộc địa bàn xã La Ngâu 
(huyện Tánh Linh) và các xã Đa Mi, La 
Dạ (huyện Hàm Thuận Bắc) của tỉnh 
Bình Thuận, tổng vốn đầu tư khoảng 
1.500 tỷ đồng.  

Dự án điện mặt trời nổi tại hồ Đa Mi 
không ảnh hưởng đến môi trường, 
không phát thải khí nhà kính, không phát 
sinh diện tích đất. Đây là nhà máy điện 
mặt trời nổi đầu tiên và lớn nhất tại Việt 
Nam. 

 

Nhà máy điện mặt trời nổi được xây 
dựng trên diện tích 57ha hồ thuỷ điện Đa 
Mi, thuộc địa bàn xã La Ngâu (huyện 
Tánh Linh) và các xã Đa Mi, La Dạ 

(huyện Hàm Thuận Bắc) của tỉnh Bình 
Thuận.  

 

Những tấm pin mặt trời của nhà máy điện 
mặt trời nổi đang được lắp đặt trên mặt hồ 
thuỷ điện Đa Mi.  

 

Triển khai lắp đặt những tấm pin mặt trời 
trên mặt hồ thuỷ điện Đa Mi.  

T 
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Thả thiết bị neo hệ thống phao chứa pin mặt 
trời của nhà máy điện mặt trời nổi trên hồ 

thuỷ điện Đa Mi.  

 

Ngọc Hà // 
 https://baotintuc.vn/.- 2018  

(ngày 28 tháng 11) 

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

XÁC ĐỊNH RÕ TRỮ LƯỢNG TITAN 

ư luận ở tỉnh Bình Thuận cho rằng, 

việc đánh giá trữ lượng titan ở Bình 

Thuận của các cơ quan chức năng 

là thiếu chính xác như: Trữ lượng không 

nhiều như đánh giá của các cơ quan chức 

năng; việc khai thác, chế biến titan không 

đem lại lợi ích kinh tế; khai thác, chế biến 

titan gây ảnh hưởng đến môi trường, nhất 

là nguồn nước ngầm và ô nhiễm phóng xạ... 

Để làm rõ hơn vấn đề này, Báo Đại biểu 

Nhân dân đã trao đổi với GS. TS. Đặng 

Trung Thuận, chuyên gia về địa chất, địa 

hóa, tài nguyên và môi trường, nguyên 

Giảng viên Cao cấp trường Đại học Khoa 

học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

- Dự luận đặt nghi vấn về trữ lượng titan 
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận không nhiều 
như đánh giá của cơ quan chức năng. Với 
vai trò là chuyên gia về địa chất, địa hóa, tài 
nguyên môi trường, ông có ý kiến gì về vấn 
đề này? 

- Theo thuật ngữ khoa học thì trữ lượng 
là một phần của tài nguyên. Để đánh giá 
được trữ lượng thì phải khoan, thăm dò và 
phải đưa lên hội đồng đánh giá trữ lượng 
khoáng sản quốc gia xét duyệt. Trữ lượng 
là một phần tài nguyên đã đươc đánh giá, 
được khai thác lên, chế biến và bán có lãi 
thì gọi là trữ lượng. Nếu khai thác, chế biến 
mà bán không có lãi thì gọi là tài nguyên. 
Với con số hơn 600 triệu tấn titan tại Bình 

Thuận, đây là con số đã được các nhà khoa 
học nghiên cứu, được hội đồng đánh giá trữ 
lượng khoáng sản quốc gia đánh giá và rất 
đáng tin cậy.  

 
Các nhà khoa học trao đổi vấn đề khai thác 
và chế biến titan bền vững 

- Mục đích của các doanh nghiệp xây 
dựng nhà máy là phải lựa chọn những điểm 
có nguồn tài nguyên khoáng sản bảo đảm 
cho việc khai thác chế biên trong khoảng 
thời gian nhất định để thu được lợi nhuận. 
Vậy doanh nghiệp có bao giờ đầu tư xây 
dựng nhà máy vào nơi không có tiềm năng 
hay không? 

- Doanh nghiệp đầu tư vào khai thác, chế 
biến titan thì phải có lãi. Chẳng có doanh 
nghiệp nào lại đi đầu tư hàng chục, thậm chí 
hàng trăm tỷ đồng vào vùng không có trữ 
lượng, không có tài nguyên để xây dựng 
nhà máy rồi dẫn đến phá sản cả. Người dân 
không phải là nhà địa chất nên không có cơ 

D 
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sở về địa chất học, khai thác quặng, khoa 
học nên họ chỉ nói theo võ đoán. Để khẳng 
định được thì phải có sự đánh giá khoa học. 
Nếu nói về titan ở Bình Thuận thì trước đây 
Đoàn Địa chất miền Trung đã có điều tra, 
khoan, thăm dò và đánh giá trữ lượng. Đây 
là tài liệu chính thống cả các nhà khoa học, 
cơ quan chức năng về vấn đề này.  

Mới đây nhất, nhiều nhà khoa học đã gửi 
bản kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ và 
các cơ quan chức năng cũng như tỉnh Bình 
Thuận xem xét điều chỉnh lại quy hoạch 
vùng khai thác titan. Theo đó, tỉnh Bình 
Thuận hiện có gần 19.527ha quy hoạch cho 
26 vùng thăm dò, khai thác titan thì có 
4.576ha chồng lấn lên 33 dự án. Do vậy cần 
phải điều chỉnh cho hài hòa lợi ích giữa các 
bên liên quan. Để làm được điều này thì cần 
thiết phải phân vùng không gian lãnh thổ 
quy hoạch cho phù hợp. 

- Thực tế, việc khai thác lại gặp phản ứng 
của một số người dân. Vậy theo ông, các 
doanh nghiệp phải khai thác, chế biến như 
thế nào để bảo đảm xử lý tốt vấn đề môi 
trường? 

- Câu chuyện môi trường thì khai thác 
quặng titan là đơn giản nhất. Người ta chỉ 
khoan lỗ múc hố, khai thác trong khu vực và 
trong moong quặng riêng. Như vậy, về môi 
trường không ảnh hưởng đến bên ngoài 
khu vực khai thác. Nước trong cồn cát sẽ 
không chảy ra ngoài, mà lưu trữ ngay khu 
vực mỏ. Vấn đề quặng phóng xạ thì có thể 
có. Bởi khi đem máy đi đo thì các nhà khoa 
học cho thấy trung bình trong quặng thô mới 
khai thác lên từ lòng đất đã có, nhưng 
cường độ phát tán ra môi trường không 
đáng kể, xấp xỉ mức an toàn và nằm trong 
ngưỡng cho phép. Khi tuyển tinh thì người 
ta tách ra các thành phần khoáng vật chính 
gồm Imenite, Zicon. Nếu tuyển tinh ở mức 
độ cao thì tách thêm được Monazit... về 
cường độ an toàn phóng xạ theo tiêu chuẩn 
của Nga thì vượt không đáng kể. Bởi thực 
tế, quá trình khai thác, tuyển quặng người 

ta không sử dụng phóng xạ, mà trong bản 
thân 3 loại quặng có chứa phóng xạ gồm: 
Zicon, Monazit và Xenotin đó là Uran (U) và 
Thorion (TH). Để bảo đảm an toàn thì các 
doanh nghiệp cần có kho chứa và bảo quản 
riêng, chắn tia phóng xạ bằng các lớp chì 
cán mỏng ép vào tường hoặc xây một lớp 
gạch có chứa sunphát bari (Ba SO4). Nếu 
làm được việc này thì bảo đảm phóng xạ 
không ảnh hưởng ra bên ngoài. Khi vận 
chuyển đi nơi khác để tiêu thụ, các doanh 
nghiệp cũng phải bảo đảm ngăn cách bằng 
các vật liệu tương tự. 

- Theo ông việc khai thác, chế biến titan 
có sử dụng nước nhiều hay không và nước 
có được sử dụng tuần hoàn như thế nào? 

- Khai thác titan dưới dạng bè nổi là dùng 
hệ thống bơm hút nước ngay trong mỏ, 
bơm thẳng vào cồn cát trong đó để vách cát 
lở ra, cát đổ xuống moong (ao), sau đó dùng 
máy tuyển tách cát, tài nguyên ra, nước lại 
chảy vào ao, tài nguyên được múc lên, cát 
được phân ra chứ không ảnh hưởng hoặc 
xả thải ra môi trường. Nước là sử dụng tuần 
hoàn, nhưng với cường độ nắng như ở 
Bình Thuận có thể cạn đi do thời tiết và làm 
cho nước trong cồn cát có giảm đi.  

Tuy nhiên đây chủ yếu là nguồn nước 
mưa theo mùa chứ cơ bản không phải là 
nước ngầm. Bên cạnh đó, việc khai thác 
không phải là đồng bộ trên diện rộng, mà 
chỉ trong một khu vực. Do vậy mước độ 
nước có sụt giảm nhưng ảnh hưởng không 
nhiều. Quá trình sử dụng tách, tuyển các 
loại quặng ra mới sử dụng nhiều nước. Nếu 
các doanh nghiệp thiết kế hệ thống hồ 
chứa, hệ thống nước sử dụng tuần hoàn thì 
cơ bản không gây ảnh hưởng đến nguồn 
nước. 

- Xin cảm ơn ông! 

Phạm Duy // 
http://www.daibieunhandan.vn.- 2018 

(ngày 14 tháng 11) 
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BÌNH THUẬN ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO 
VÀO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 

heo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 
Thuận, địa phương này đang xây 
dựng một vùng sản xuất nông 

nghiệp công nghệ cao với hệ thống quản 
lý hiện đại, quy trình công nghệ sản xuất 
tiên tiến, đảm bảo an toàn vệ sinh và đạt 
các tiêu chuẩn đăng ký chất lượng trong 
nước và quốc tế… 

 

Quy hoạch trồng thanh long theo tiêu 
chuẩnVietGAP,GlobalGAP 
 

Theo đó, hiện tỉnh Bình Thuận đã 
hoàn thành việc xây dựng đề án thành 
lập vùng nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao tại các xã, thị trấn bao gồm 
Lương Sơn, Sông Lũy, Bình Tân và Hòa 
Thắng thuộc huyện Bắc Bình. Quy mô 
diện tích toàn vùng là 2.155 ha. Khi đi 
vào hoạt động, đây là vùng sản xuất, 
nghiên cứu tạo ra các sản phẩm cây 
trồng có chất lượng, giá trị kinh tế cao 
phục vụ cho xuất khẩu và tiêu dùng nội 
địa ở các đô thị lớn theo các nhóm sản 
phẩm tươi, chế biến đóng hộp. 

Mục tiêu của dự án này là xây dựng 
vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao với một số sản phẩm nông nghiệp 
hàng hóa có năng suất, chất lượng và 
giá trị gia tăng cao; nâng tỷ trọng giá trị 
sản xuất nông nghiệp của vùng nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến 
năm 2025 đạt từ 6 - 7% tổng giá trị sản 
xuất nông nghiệp của tỉnh Bình Thuận. 
Năng suất cây trồng tăng gấp từ 1,5 đến 
2 lần so với sản xuất truyền thống. Các 
sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao phải đạt các tiêu chí VietGAP 
hoặc GlobalGAP. Quy trình công nghệ 
sản xuất phải tiên tiến nhất tại thời điểm 
đầu tư…Trong đó, hàng năm bố trí các 
cây trồng chủ lực như dưa lưới, măng 
tây, hành, tỏi, ớt, nấm ăn và khuyến 
khích trồng thêm khoai lang Nhật. Riêng 
cây dược liệu, phục vụ công nghiệp chế 
biến như đinh lăng, lô hội, bạc hà, 
nghiên cứu và trồng thử nghiệm cây bụp 
giấm, hồng trà.... 

Đến nay tỉnh Bình Thuận cũng đã thu 
hút được một số doanh nghiệp, hợp tác 
xã đầu tư vào vùng nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao, trong đó có Hợp 
tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Bình 
Minh với mô hình trồng thanh long leo 
giàn, mô hình trồng dưa lưới trong nhà 
màng và một số loại cây trồng khác với 
diện tích trên 100 ha; Công ty Trách 
nhiệm hữu hạn Xây dựng Thành Phát và 
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thông 
Thuận trồng cỏ, chăn nuôi bò sữa, bò 
thịt công nghệ cao, trong giai đoạn đến 
năm 2020, Công ty này sẽ triển khai 5 
dự án với tổng diện tích 825 ha, tổng vốn 
đầu tư 4.527 tỷ đồng, gồm dự án trồng 
cây ngắn ngày và chăn nuôi bò sữa, bò 
thịt công nghệ cao tại xã Sông Bình; Dự 
án Nhà máy chế biến sữa Thông Thuận 
và Dự án Nhà máy sản xuất nước giải 
khát Thông Thuận.v.v… 

Được biết, toàn tỉnh Bình Thuận hiện 
có hơn 677.000 ha đất nông nghiệp, chủ 
yếu sản xuất lúa, thanh long, rau 
màu…Thực tế cho thấy hiệu quả sản 
xuất vẫn chưa cao, chưa đủ sức cạnh 
tranh trên thị trường. Chính vì vậy, trong 
bối cảnh hội nhập quốc tế, Bình Thuận 
đã xác định phát triển nông nghiệp công 
nghệ cao là hướng đi tất yếu, tiến tới xây 
dựng nền nông nghiệp bền vững.  

Chính vì vậy, ngay từ rất sớm, tỉnh  

T 
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Bình Thuận đã xây dựng Đề án phát 
triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao đến năm 2020 để làm cơ sở định 
hướng cho phát triển nền sản xuất nông 
nghiệp tiên tiến trong thời gian đến. 
Trong đó phát triển doanh nghiệp nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao, theo 
định hướng đến năm 2020 khuyến khích 
các doanh nghiệp phát triển các sản 
phẩm có lợi thế như tôm giống, thanh 
long, sản xuất cây giống, con giống quy 
mô công nghiệp, chăn nuôi lợn, gia cầm 
quy mô công nghiệp, nuôi thâm canh 
thủy sản… 

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng 
bộ tỉnh Bình Thuận (Khóa VIII) về nông 
nghiệp, nông dân, nông thôn, gắn với 
tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn 
mới đến năm 2025 cũng đã nhấn mạnh 
việc tập trung phát triển sản xuất nông 
nghiệp hàng hóa lớn theo hướng hiện 
đại, giá trị gia tăng cao và bền vững. 
Triển khai thực hiện tốt chủ trương tái cơ 
cấu sản xuất, tái cơ cấu sản phẩm nông 
nghiệp gắn với nhu cầu thị trường và 
thích ứng điều kiện biến đổi khí hậu. Tập 

trung phát triển các sản phẩm có lợi thế, 
tạo khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn, 
có chất lượng, giá trị gia tăng và khả 
năng cạnh tranh cao trên thị trường… 

Ngoài ra, Bình Thuận cũng xác định 
việc phát triển nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao, công nghệ nông nghiệp 
thông minh 4.0 là một trong những giải 
pháp quan trọng để đẩy mạnh tái cơ 
cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng trong 
nông nghiệp. Do đó, Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận đã 
kiến nghị tỉnh đề xuất Trung ương, Bộ 
Chính trị xem xét ban hành nghị quyết 
chuyên đề về phát triển nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao, công nghệ 
nông nghiệp 4.0 để chỉ đạo về quy 
hoạch, chính sách và nguồn lực tạo 
động lực và quyết tâm chính trị đẩy 
mạnh tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng 
trưởng trong nông nghiệp./.. 

K.V // http://cpv.org.vn.-2018 (ngày 
19 tháng 11) 

 

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

BÌNH THUẬN TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG 
HẠN TRONG MÙA KHÔ  

gày 22/11, Ủy ban nhân dân tỉnh 
Bình Thuận đã chỉ đạo các đơn vị 
trong tỉnh triển khai các giải pháp 

phòng chống hạn trong mùa khô 2018-
2019. 

 

Hoa màu của hộ ông Phạm Châu (xã Vĩnh 
Hảo, huyện Tuy Phong, Bình Thuận) bị chết 
do hạn hán kéo dài.Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN 

 Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Bình Thuận, đến giữa tháng 11/2018, 
tổng lượng nước trữ trong các hệ thống 
công trình thủy lợi trên toàn tỉnh đạt 175 
triệu m3/258 triệu m3 dung tích hữu ích 
thiết kế, đạt 68%, thấp hơn cùng kỳ những 
năm trước. Đặc biệt là các hồ chứa khu 
vực phía Bắc tỉnh có dung tích trữ thấp 
như: Hồ Đá Bạc 0,47 triệu m3/4,4 triệu m3 
dung tích hữu ích thiết kế, đạt 10%; hồ 
Phan Dũng 3,5 triệu m3/12 triệu m3 dung 
tích hữu ích thiết kế, đạt 30%; hồ Sông 
Lòng Sông 11 triệu m3/33 triệu m3 dung 
tích hữu ích thiết kế, đạt 32%; hồ thủy điện 
Đại Ninh 126 triệu m3/251 triệu m3 dung 
tích hữu ích thiết kế, đạt 50%. 

N 

http://cpv.org.vn.-2018/
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Với thực trạng nguồn nước từ các công 
trình thủy lợi hiện tại và thông tin nhận 
định tình hình khí tượng, thủy văn, nguy 
cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước phục vụ 
dân sinh kinh tế xã hội, sản xuất nông 
nghiệp trong những tháng cuối năm 2018 
và năm 2019 là rất nghiêm trọng. Để chủ 
động phòng chống hạn, đảm bảo nguồn 
nước phục vụ cho sinh hoạt, dịch vụ du 
lịch, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp 
trong mùa khô năm 2019 trên địa bàn toàn 
tỉnh, Ủy ban nhân dân yêu cầu Ủy ban 
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 
triển khai tuyên truyền, phổ biến sâu rộng 
cho nhân dân nắm bắt và hiểu biết về tình 
hình thời tiết bất thường từ nay cho đến 
hết năm 2019, tình hình hạn hán, thiên tai, 
hiện tượng Elnino và các Chỉ thị, hướng 
dẫn của các cấp, các ngành về công tác 
phòng chống, ứng phó hạn hán, thiên tai 
để người dân biết, kịp thời ứng phó, chấp 
hành và thực hiện với tinh thần chủ 

động, nâng cao nhận thức khi có tình 
hình hạn hán xảy ra trên địa bàn. 

Ủy ban nhân dân yêu cầu Ủy ban nhân 
dân các huyện, thị xã, thành phố vận động 
nhân dân tích cực tham gia nạo vét ao hồ, 
khơi thông dòng chảy sông, suối, kênh để 
tận dụng nguồn nước mặt trữ vào các ao, 
bàu, nhằm phục vụ sinh hoạt, cấp nước 
tưới sản xuất nông nghiệp; vận động nhân 
dân nâng cao ý thức sử dụng nước tiết 
kiệm, đúng mục đích, giữ gìn vệ sinh 
nguồn nước, không xả rác và nước nhiễm 
bẩn vào nguồn nước các công trình thủy 
lợi nhằm hạn chế tình trạng gây ô nhiễm 
nguồn nước trong mùa khô  

Theo dõi tình hình nguồn nước trong 
các hệ thống công trình thủy lợi trên địa 
bàn, đăng ký kế hoạch sử dụng nước với 
Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành 
viên Khai thác công trình thủy lợi Bình 
Thuận; ưu tiên nước phục vụ cho sinh 
hoạt, nước uống cho gia súc, gia cầm, 
tưới cho cây trồng lâu năm; bố trí  nước 
tưới vụ Mùa 2018, sản xuất vụ Đông Xuân 

năm 2018-2019 cho phù hợp với khả 
năng nguồn nước hiện có của các công 
trình thủy lợi, không để xảy ra tình trạng 
thiếu nước sinh hoạt cho nhân dân, nước 
uống cho gia súc, gia cầm từ nay đến hết 
năm 2019. 

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu 
cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn chỉ đạo Trung tâm Nước sinh hoạt và 
Vệ sinh môi trường Bình Thuận và các địa 
phương, các đơn vị liên quan rà soát, 
đánh giá tình hình nguồn nước và tình 
trạng hoạt động của các công trình cấp 
nước sinh hoạt nông thôn phục vụ cho 
người dân trong những tháng cuối năm 
2018 và năm 2019, báo cáo về Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng 
hợp báo cáo cho Ủy ban nhân dân tỉnh 
xem xét, kịp thời chỉ đạo giải quyết, hạn 
chế tình trạng thiếu nước cho người dân 
vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và vùng khó khăn. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tỉnh hướng dẫn Ủy ban nhân dân các 
huyện, thị xã, thành phố thực hiện các giải 
pháp phòng, chống hạn như: Trữ nước, 
sử dụng nước tiết kiệm, khuyến khích các 
địa phương lựa chọn canh tác các loại cây 
trồng cạn có giá trị kinh tế cao, sử dụng ít 
nước phù hợp với điều kiện nguồn nước 
hạn chế khi có hạn hán, bảo đảm nguồn 
nước tưới từ khi gieo trồng đến thu hoạch; 
đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công xây 
dựng các công trình cấp nước sinh hoạt, 
các công trình thủy lợi đầu tư bằng các 
nguồn vốn khác nhau trong kế hoạch năm 
2018, sớm đưa công trình vào khai thác 
vận hành, cấp nước phục vụ sinh hoạt cho 
nhân dân. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn kịp thời giải quyết, 
hạn chế tình trạng thiếu nước cho người 
dân vùng nông thôn, vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và vùng khó khăn. 

Nguyễn Thanh // http://dantocmiennui.vn.- 
2018 (ngày 22 tháng 11)



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 11 năm 2018                                        -98- 
 

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

V. DU LỊCH – ĐỊA LÝ – LỊCH SỬ 

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH 
ĐẢO PHÚ QUÝ 

hủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận 
Nguyễn Ngọc Hai vừa ký ban 
hành quyết định phê duyệt quy 

hoạch phát triển khu du lịch đảo Phú 
Quý (huyện Phú Quý, Bình Thuận). Đến 
năm 2030, Phú Quý sẽ trở thành khu du 
lịch cấp tỉnh và là điểm đến hấp dẫn với 
thương hiệu du lịch biển, đảo độc đáo. 

 

Trong tương lai gần, đảo Phú Quý sẽ hướng 
đến sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng kết hợp 
thể thao biển, phát triển thành những khu 

nghỉ dưỡng du lịch cao cấp. 

Quy hoạch phát triển du lịch đảo Phú 
Quý đến năm 2030 dựa trên cơ sở khai 
thác có hiệu quả các thế mạnh về tài 
nguyên sinh thái biển, yếu tố văn hóa và 
yếu tố con người miền biển để xây dựng 
thương hiệu du lịch đặc trưng của huyện 
đảo. Phát triển khu du lịch Phú Quý 
không chỉ thực hiện chủ trương đa dạng 
hóa các sản phẩm du lịch, nhất là du lịch 
biển đảo và phát triển theo hướng du 
lịch xanh, bền vững, mà còn bảo đảm 
quốc phòng, an ninh biển, đảo gắn với 
bảo tồn, phát huy các di tích lịch sử văn 
hóa, bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý 
nguồn tài nguyên nước ngọt trên đảo. 

Về mục tiêu đón khách đến tham 
quan, nghỉ dưỡng, đến năm năm 2025 
Phú Quý đón khoảng 45.000 lượt khách 
(khách quốc tế khoảng 3.000 lượt), tốc 
độ tăng trưởng khách giai đoạn 2021-
2025 khoảng 13,40%/năm; năm 2030, 
đón 74.000 lượt khách (khách quốc tế 
khoảng 6.000 lượt), tốc độ tăng trưởng 
khách giai đoạn 2026-2030 khoảng 
10,46%/năm; năm 2025, doanh thu đạt 
192 tỷ đồng/năm, năm 2030 đạt 380 tỷ 
đồng/năm. Để tiếp đón lượng du khách 
đến tăng trưởng hàng năm trên 10%, 
Phú Quý sẽ đầu tư nâng cấp các cơ sở 
lưu trú với 215 buồng đạt tiêu chuẩn 
phục vụ du lịch, đến năm 2025 có 340 
buồng và đến năm 2030 có 684 buồng 
đạt tiêu chuẩn phục vụ du lịch. 

Cùng với đầu tư cơ cở hạ tầng và khai 
thác tiềm năng đa dạng hóa sản phẩm 
du lịch, phát triển du lịch đảo Phú Quý 
còn hướng đến mở rộng khai thác các 
thị trường khách du lịch truyền thống 
hiện nay của Bình Thuận, đặc biệt chú 
trọng đến các thị trường truyền thống 
của Khu du lịch quốc gia Mũi Né như 
Đông Âu, Trung Quốc, Hàn Quốc, 
ASEAN, Tây Âu, Bắc Âu, Bắc Mỹ, giai 
đoạn sau năm 2025 sẽ tiếp cận các thị 
trường mới như Nhật Bản, châu Đại 
dương, Ấn Độ và Trung Đông. Đối với 
khách nội địa, Phú Quý sẽ tập trung và 
phân khúc khách có mức thu nhập khá 
trở lên từ các đô thị với khách du lịch 
nghỉ dưỡng, tham quan và văn hóa tâm 
linh, sau 2025 tiếp tục mở rộng thị 
trường và ưu tiên phát triển phân khúc 
khách cao cấp. 

Trong tương lai gần, đảo Phú Quý sẽ 
hướng đến sản phẩm du lịch nghỉ 

C 
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dưỡng kết hợp thể thao biển, phát triển 
thành những khu nghỉ dưỡng du lịch cao 
cấp, đa dạng các loại hình lưu trú khác 
kết hợp với thể thao biển như khu vực 
biển xã Tam Thanh và xã Ngũ Phụng. 
Phú Quý cũng sẽ mở rộng loại hình du 
lịch sinh thái trong khu bảo tồn thiên 
nhiên với các sản phẩm như lặn ngắm 
các hệ sinh thái biển, quan sát các hệ 
sinh thái biển bằng thuyền đáy kính, cắm 
trại dã ngoại tham quan khu bảo tồn 
biển, xây dựng các khu trung tâm nghiên 
cứu và bảo tồn tài nguyên rừng. Bên 
cạnh đó, sẽ tiếp tục khai thác hiệu quả 
lọai hình du lịch tham quan kết hợp với 
trải nghiệm làng nghề, thưởng ngoạn 
các điểm tham quan như Phong Điện 
Phú Quý, bãi Lạch Dù, các bãi san hô, 
các loại hải sản độc đáo Ngoài ra, du lịch 
văn hóa cũng là sản phẩm hấp dẫn của 
Phú Quý như tham quan các di tích lịch 
sử văn hóa, trải nghiệm lễ hội truyền 
thống, tìm hiểu văn hóa đời sống địa 
phương. 

Không gian phát triển khu du lịch 
được xác định tại khu vực đảo Phú Quý 
kết nối với các đảo nhỏ lân cận như Hòn 
Tranh, Hòn Đen, Hòn Trứng, Hòn Giữa, 
Hòn Đỏ, Hòn Hải, Hòn Đồ Lớn, Hòn Đồ 
Nhỏ, Hòn Đá Tý với diện tích khoảng 
1.791 ha, bao gồm khu du lịch sinh thái 
và bảo tồn tài nguyên đả; khu trung tâm 
dịch vụ, vui chơi giải trí, trung tâm 
nghiên cứu khoa học; khu du lịch tổng 

hợp Tam Thanh với khu nghỉ dưỡng, 
resort cao cấp, khu dịch vụ thương mại, 
vui chơi giải trí, khu dân cư kết hợp dịch 
vụ du lịch; khu nghỉ dưỡng biển tổng hợp 
Ngũ Phụng. Bên cạnh các tuyến du lịch 
nội huyện như Mộ Thầy - Đền thờ công 
chúa Bàn Tranh - Chùa Linh Sơn - Chùa 
Linh Quang. - Trung tâm nghiên cứu và 
bảo tồn sinh thái Phú Quý - Vạn An 
Thạnh, không gian khu du lịch Phú Quý 
còn kết nối với các tuyến du lịch liên tỉnh, 
liên vùng như: Phan Thiết - Phú Quý, 
Vũng Tàu - Phú Quý, Phan Thiết - Phú 
Quý. - Cam Ranh. 

Để phát triển Phú Quý thành một khu 
du lịch nổi tiếng của tỉnh cũng như khu 
vực Duyên hải Nam Trung bộ, Bình 
Thuận sẽ thực hiện đồng bộ và hiệu quả 
các giải pháp như: chính sách ưu đãi, 
quản lý quy hoạch, đầu tư và thu hút vốn 
đầu tư, quảng bá xúc tiến, xây dựng 
thương hiệu và bộ công cụ nhận diện 
thương hiệu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu 
chứng nhận “Du lịch Phú Quý”, chiến 
lược, kế hoạch phát triển sản phẩm, thị 
trường, giữ gìn và bảo tồn bản sắc văn 
hoá dân tộc, danh lam thắng cảnh, các 
lễ hội dân gian, nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực, phát triển du lịch biển 
đảo gắn với đảm bảo an ninh quốc 
phòng. 

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

 (ngày 9 tháng 11) 
------------------------------------------------------------------- 

DU KHÁCH QUỐC TẾ TRỞ LẠI MŨI NÉ TRONG KỲ TRÚ ĐÔNG 

háng 11 là thời điểm nhiều du 
khách quốc tế bắt đầu trở lại Mũi 
Né – Bình Thuận cho kỳ nghỉ trú 

Đông. 

Theo dự báo, trong mùa cao điểm 
năm nay du khách quốc tế, nhất là dòng 
khách Tây Âu sẽ đến Mũi Né nhiều hơn 
so những năm gần đây.  

Các khu du lịch cao cấp của Bình 
Thuận hiện đã nâng cấp cơ sở vật chất 
và chất lượng dịch vụ để đáp ứng tối đa 
nhu cầu của du khách trong mùa cao 
điểm này.  

Những ngày qua, các điểm đến ở vịnh 
Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận nhộn 
nhịp hẳn lên.  

T 
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Trên đường ven biển Hàm Tiến – Mũi 
Né xuất hiện những chiếc xe giường 
nằm của các hãng lữ hành quốc tế đủ 
màu sắc, chở khách vào các khu resort 
sang trọng.  

 

Khách du lịch quốc tế trở lại Mũi Né trong 
mùa cao điểm 

Mùa này, các bãi tắm lộng gió, mát 
rượi, in bóng dừa thơ mộng.  

Dọc bờ biển, du khách Châu Âu thích 
thú nằm phơi mình trong nắng.  

Trên những dãy ghế trước các khu 
resort, du khách ngã lưng hóng mát. 
Người đọc sách, người thì đánh mắt 
ngắm nhìn những chiếc diều lượn no gió 
lướt nhanh trên mặt sóng.  

 

Anh Magnus, du khách Đan Mạch đang có 
kỳ nghỉ thú vị tại Mũi Né 

Cặp đôi Cazorla và Martina từ Thụy 
Điển vừa đến Việt Nam. Họ cho biết sau 
khi máy bay đáp xuống Sài Gòn, hai 
người chọn ngay Mũi Né cho kỳ nghỉ dài 
ngày của mình bằng đường tàu lửa. Đó 

là hành trình hợp lý với những du khách 
thích khám phá cảnh đẹp Bình Thuận.  

Chị Martina nói: “Mũi Né nằm kề bên 
biển thật đẹp. Chúng tôi vừa tới nơi, hơi 
xa thành phố, nhưng thật tuyệt vời.” 

Bạn đi cùng, anh Cazorla đang nghỉ 
tại Khu nghỉ mát Vịnh Mũi Né cũng cho 
biết cảm nhận của mình về cảnh quan 
và con người nơi đây: “Rất tuyệt. Chúng 
tôi vừa mới đến vào buổi trưa nay thôi, 
cảm thấy thoải mái. Mọi người ở đây dễ 
mến. Thời tiết đẹp và mọi thứ thì rất tốt.”  

 

Trong mùa cao điểm, vùng biển Mũi Né đón 

rất đông du khách đến từ nhiều quốc gia. 

Anh Magnus Wrightson, người Đan 
Mạch lần đầu tiên đến Việt Nam. Qua 
người bạn tên là Maly Kate, anh biết 
vùng biển Mũi Né có nhiều nắng và gió, 
phù hợp cho kỳ nghỉ trú Đông dài ngày 
của người Châu Âu.  

Xách hành lý lên đường và hiện đang 
có mặt tại Mũi Né, Magnus nói: “Chúng 
tôi đến đây được 1 tuần rồi. Thật là tuyệt 
vời. Con người cũng quá thân thiện.” 

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp 
hội Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết: Căn 
cứ trên lượng khách đăng ký trước và 
thông tin từ các hãng lữ hành, lượng 
khách quốc tế đến Mũi Né năm nay sẽ 
khả quan hơn. Ngoài thị trường truyền 
thống là khách Nga và các nước Đông 
Âu, Mũi Né đang thu hút trở lại đối với 
nhóm khách Đức, Pháp và các nước 

https://images.vov.vn/cr_w600/uploaded/nma99tzgm/2018_11_09/mui_ne_vov_1_rlaw.jpg
https://images.vov.vn/cr_w600/uploaded/nma99tzgm/2018_11_09/mui_ne_vov_2_vkeg.jpg
https://images.vov.vn/cr_w600/uploaded/nma99tzgm/2018_11_09/mui_ne_vov_3_khof.jpg
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Tây Âu. Đó là nhờ từ đầu năm nay các 
doanh nghiệp trong hiệp hội đã có sự 
đầu tư cho hoạt động marketing, chăm 
sóc kỹ hơn thị trường này.  

 

Cặp đôi Martina và Cazorla đang nghỉ tại Mũi 
Né Bay resort 

Mũi Né có hai mùa đón khách. Mùa 
nội địa dành cho khách du lịch trong 
nước từ tháng 6 đến tháng 9. Còn từ 
tháng 11 đến tháng 4 năm sau là mùa 
cao điểm dành cho khách quốc tế.  

Khách quốc tế có đặc thù riêng và nhu 
cầu cao về tiện nghi vật chất cũng như 
chất lượng dịch vụ. Do vậy, các doanh 
nghiệp du lịch ở khu vực cao cấp Hàm 
Tiến – Mũi Né luôn có sự chuẩn bị trước 
khi vào mùa quốc tế. Suốt tháng 10 vừa 
qua là khoảng thời gian trống để các 
doanh nghiệp nâng cấp lại cơ sở vật 
chất, đào tạo đội ngũ nhân viên.  

Ông Nguyễn Văn Khoa nói: “Trước 
mùa du khách quốc tế đến, bao giờ 
chúng tôi cũng có sự đầu tư chuẩn bị lại 
cơ sở vật chất, đầu tư bảo trì, tân trang 
làm sao cho phần cứng luôn luôn đảm 

bảo là chất lượng dịch vụ hoàn hảo nhất. 
Đối với chất lượng phục vụ, chúng tôi 
đầu tư đào tạo đội ngũ để các em nhân 
viên có điều kiện đủ chuẩn kịp thời phục 
vụ cho quốc tế.”  

 

Nhóm bạn Jacob, Lieke và Lars đến từ Châu 
Âu thích thú khi tham quan dòng suối Tiên ở 
Mũi Né 

Theo thống kê của Sở Văn hóa – Thể 
thao và Du lịch Bình Thuận, trong 10 
tháng qua, toàn tỉnh đã đón gần 4,6 triệu 
lượt khách.  

Dự tính cả năm nay, Bình Thuận sẽ 
đón hơn 5,7 triệu lượt. Trong đó, khách 
quốc tế đạt khoảng 675.400 lượt, tăng 
14,3% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Tổng doanh thu từ du lịch đạt hơn 
12.800 tỷ đồng, tăng 18,9%.  

Mũi Né nói riêng, Bình Thuận nói 
chung đến nay vẫn là điểm đến hấp dẫn, 
thu hút đông du khách quốc tế./. 

Viêt Quốc // https://vov.vn.- 2018 
(ngày 10 tháng 11) 

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

HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN TÁC ĐỘNG TỚI SỰ HÀI LÒNG 
CỦA KHÁCH TÂY ÂU TẠI PHAN THIẾT 

ài nghiên cứu được thưc hiện 
nhằm xác định những yếu tố của 
hình ảnh điểm đến có tác động 

đến sự hài lòng của khách du lịch Tây 
Âu tại thành phố Phan Thiết, Bình 
Thuận. Trên cơ sở đó, đề xuất một số B 

https://images.vov.vn/cr_w600/uploaded/nma99tzgm/2018_11_09/mui_ne_vov_4_fyxs.jpg
https://images.vov.vn/cr_w600/uploaded/nma99tzgm/2018_11_09/mui_ne_vov_5_coat.jpg
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giải pháp nhằm gia tăng sự hài lòng của 
du khách. 

Mô hình nghiên cứu 

Mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của 
hình ảnh điểm đến tới sự hài lòng của 
khách du lịch tại Phan Thiết được xây 
dựng trên cơ sở lý thuyết và các nghiên 
cứu trước có liên quan. 

 

Hình 1: Mô hình nghiên cứu lý thuyết 

Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu được kết 
hợp giữa nghiên cứu định tính và nghiên 
cứu định lượng. Nghiên cứu định tính 
thực hiện qua kỹ thuật thảo luận nhóm 
tập trung với 5 chuyên gia về lĩnh vực du 
lịch tại Phan Thiết. Thông qua kết quả 
nghiên cứu định tính này, một bảng câu 
hỏi hoàn chỉnh được đưa ra và sử dụng 
cho khảo sát thông tin. Bảng câu hỏi 
chính thức bao gồm 36 biến quan sát 
tương ứng với 6 tháng đo trong mô hình 
nghiên cứu. Mỗi biến quan sát được đo 
bằng thang đo Likert 5 mức độ: từ 1 
điểm – thể hiện mức độ rất không đồng 
ý cho đến 5 điểm – thể hiện mức độ rất 
đồng ý. Về phương pháp điều tra, tác giả 
điều tra, thu thập số liệu bằng phương 
pháp chọn mẫu phi xác suất. Theo đó, 
tác giả sẽ tiếp cận đối tượng khảo sát 
bằng phương pháp chọn mẫu thuận 
tiện. 

Đối tượng khảo sát là khách du lịch 
thuộc các quốc gia Tây Âu đang tham 

quan, du lịch tại Phan Thiết. Thời gian 
khảo sát từ 10 – 15/3/2018. Tổng cộng 
có 270 bảng câu hỏi được phát ra, thu 
về có 265 bảng câu hỏi hợp lệ. Phần 
mềm SPSS được sử dụng để kiểm định 
thang đo và mô hình nghiên cứu. Các 
thang đo được kiểm định bằng phương 
pháp hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích 
nhân tố khám phá (EFA). Phương pháp 
phân tích dữ liệu chính được sử dụng 
cho nghiên cứu là phân tích hồi quy 
tuyến tính bội. 

Kết quả nghiên cứu  

Theo phân loại của Liên Hợp Quốc, 
Tây Âu gồm 9 quốc gia và là những 
nước có thu nhập cao. Trong mẫu khảo 
sát, không có du khách nào đến từ 
Liechtenstein, Luxembourg và Monaco. 
Kết quả khảo sát cho thấy, số khách du 
lịch Tây Âu tại phan thiết chủ yếu là đến 
từ Pháp, Đức, và Hà Lan với tỉ lệ chiếm 
hơn 70% mẫu khảo sát. Các quốc gia 
còn lại chiếm tỷ trọng thấp và mỗi quốc 
gia có số lượng du khách chiếm dưới 
10%. 

Kết quả ngiên cứu đã chỉ ra các yếu 
tố của hình ảnh điểm đến như đặc điểm 
tự nhiên, bầu không khí du lịch, con 
người, tiện nghi du lịch, cơ sở hạ tầng 
du lịch, hay hỗ trợ của chính quyền có 
tác động đến sự hài lòng của khách du 
lịch. Trong đó đặc điểm tự nhiên tác 
động mạnh nhất đến sự hài lòng đến du 
khách Tây Âu. 

Một số kiến nghị 

Việc xác định các thành phần hình 
ảnh điểm đến tác động đến sự hài lòng 
của khách du lịch Tây Âu đến với thành 
phố Phan Thiết là điều hết sức cần thiết 
để các nhà quản lý, chính quyền địa 
phương và các doanh nghiệp kinh 
doanh du lịch có được những thông tin 
khách quan về những ấn tượng, cảm 
nhận của du khách. Từ đó có những 
định hướng và giải pháp quản lý phù 
hợp nhằm gia tăng sự hài lòng của du 
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khách, thu hút ngày càng nhiều khách 
du lịch Tây Âu. Đây là nhóm du khách 
thuộc các quốc gia có thu nhập cao, có 
tiềm năng chi tiêu cao và nhu cầu du lịch 
giải trí lớn. Tuy nhiên, nhóm du khách 
này cũng sẽ có những nhu cầu cao hơn, 
chính vì thế chính sách liên quan trực 
tiếp đến hình ảnh điểm đến cần được 
quan tâm nhiều hơn nữa. 

Theo khảo sát và công bố của chuyên 
trang du lịch Rough Guides, Mũi Né, 
Phan Thiết được xếp vị trí đầu bảng 
trong danh sách các điểm đến tại Việt 
Nam và được đánh giá là một trong 
những điểm du lịch được yêu thích nhất 
trong cả nước. Tuy nhiên, so với tiềm 
năng của thành phố Phan Thiết thì sự 
phát triển du lịch hiện nay vẫn còn khá 
khiêm tốn 

 

Du khách thích thú với đồi cát ở BìnhThuận. 
Ảnh: Tô Thành Long 

Cụ thể: 

Thứ nhất, khai thác các lợi thế về điều 
kiện tự nhiên 

Đa số khách du lịch Tây Âu đến với 
Phan Thiết là đến với du lịch biển và nghỉ 
dưỡng. Bờ biển trải dài và Mũi Né là một 
bãi biển được ưa thích với nhiều bãi tắm 
đẹp là một lợi thế rất lớn cho Phan Thiết 
khai thác tiềm năng du lịch. Cơ quan 
quản lý nhà nước cần có chính sách phù 
hợp để bảo tồn tài nguyên là các bãi biển 
phục vụ cho việc khai thác du lịch nghỉ 
dưỡng trong thời gian tới. bên cạnh 
biển, các doanh nghiệp kinh doanh du 
lịch cần phát triển các sản phẩm, dịch vụ 
du lịch, ngoài việc phục vụ đúng nhu cầu 

của khách hàng mục tiêu còn phải phát 
triển thêm những sản phẩm độc đáo, tạo 
ấn tượng riêng biệt mang tính địa 
phương như đa dạng hóa sản phẩm du 
lịch tận dụng lợi thế về đặc điểm tự 
nhiên. Đó chính là các thắng cảnh tự 
nhiên như đồi cát, núi tà cú, cù lao câu, 
mũi Yến hay các công trình nhân tạo 
như tháp Chàm Poshanư, làng chài Mũi 
Né… 

Thứ hai, không ngừng cải thiện chất 
lượng sản phẩm du lịch và bầu không 
khí du lịch. 

Bầu không khí du lịch là yếu tố tác 
động mạnh đến sự hài lòng của du 
khách Tây Âu sẽ có nhu cầu nghỉ dưỡng 
gần biển và sử dụng các dịch vụ liên 
quan đến biển. Các doanh nghiệp kinh 
doanh du lịch cần cải thiện hơn nữa chất 
lượng các sản phẩm du lịch, luôn đổi 
mới, sáng tạo và nắm bắt được nhu cầu 
của khách hàng nhằm tạo sự thoải mái, 
hứng thú và ấn tượng tốt với du khách. 
Ngoài ra, sự an toàn cho khách du lịch 
cũng là điều mà chính quyền địa 
phương cần quan tâm sâu sát. Cần xây 
dựng một môi trường an toàn, an ninh 
cho du khách tại các điểm du lịch, hạn 
chế tình trạng chèo kéo, đeo bám, lừa 
đảo, cướp giật gây ảnh hưởng đến tâm 
trạng của du khách khi đến tham quan, 
du lịch. 

Thứ ba, xây dựng hình ảnh thân thiện 
của người dân địa phương đối với du 
khách 

Thái độ thân thiện và đúng mực là một 
tiêu chuẩn mà khách du lịch Tây Âu 
quan tâm tại Phan Thiết. So với khách 
du lịch nội địa thì khách Tây Âu đặt tầm 
quan trọng của hình ảnh người dân địa 
phương ở mức cao hơn. Đây là các điều 
mà nhà quản lý du lịch ở địa phương cần 
quan tâm theo dõi và có những chính 
sách phù hợp. Cần khách lệ, hướng dẫn 
người dân địa phương có thái độ tích 
cực với du khách, tránh tình trạng “chặt 
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chém” khi bán hàng. Ngoài ra, cơ quan 
quản lý cần thường xuyên kiểm tra hoạt 
động của các cơ sở du lịch để đảm bảo 
các cơ sở này tuân thủ các quy định của 
địa phương trong công tác đón tiếp và 
phục vụ khách du lịch. 

Thứ tư, tăng cường công tác quản lý 
của nhà nước   

Chính quyền địa phương cần xây 
dựng cơ chế quản lý nhà nước về du lịch 
chặt chẽ, tăng cường công tác giám sát, 
quản lý các khu du lịch, điểm vui chơi 
giải trí nhằm đảm bảo an ninh, an toàn 
cho du khách. Đồng thời, kiểm soát chặt 
chẽ việc niêm yết giá bán và bán đúng 
giá các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ du 
lịch. Công khai giá cả trên các trang 
thông tin du lịch của địa phương và các 
doanh nghiệp kinh doanh du lịch. 

Chính quyền địa phương cũng cần 
chú trọng đến công tác hỗ trợ hướng 
dẫn, giải đáp các thắc mắc, khiếu nại 
thông qua đường dây nóng và các 
phương tiện hỗ trợ trực tuyến, nhằm tạo 
cảm giác an tâm và tin tưởng cho du 
khách trong quá trình tham quan, nghỉ 
dưỡng. Chính quyền các cấp cần tăng 
cường công tác tuyên truyền, giáo dục 
nhằm nâng cao nhận thức người dân về 
lợi ích của du lịch đối với đời sống địa 
phương và đối với xã hội, lợi ích và ý 
nghĩa của việc bảo tồn và gìn giữ các 
bản sắc văn hóa dân tộc, bảo tồn di tích 
lịch sử, cảnh quan thiên nhiên, môi 
trường sống. 

Thứ năm, đầu tư xây dựng cơ sở hạ 
tầng phục vụ du lịch 

Cơ sở hạ tầng du lịch là yếu tố không 
thể thiếu nếu muốn thu hút và làm hài 
lòng khách du lịch. Nâng cao sức hấp 
dẫn của điểm đến là việc cần thiết để gia 
tăng sự hài lòng của khách và du lịch, 
trong đó không thể không kể đến việc 
đầu tư cơ sở hạ tầng và tiện ích du lịch 
theo hướng quy mô, đồng bộ và chất 
lượng. Cần đầu tư đồng bộ cơ sở hạ 
tầng phục vụ du lịch, chú trọng thực hiện 
bền vững, tập trung hệ thống thông tin 
liên lạc, phát triển hệ thống giao thông 
kết nối với các trung tâm kinh tế, nhất là 
với thành phó Hồ Chí Minh… 
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------------------------------------------------------------------- 

NGƯỜI NUÔI CÁ BỚP VÀ GIẤC MƠ GẮN KẾT DU LỊCH BIỂN 

iếp cận xu hướng làm ăn theo thời 
cuộc mới, những ngư dân làng biển 
Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận đang khao khát xây dựng 
được một mô hình kinh tế theo hướng 

nuôi trồng thủy sản gắn với phát triển du 
lịch, thực hiện ước vọng vươn lên làm 
giàu từ biển. 

 

T 
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Từ chuyện nuôi cá đặc sản 

Chúng tôi xin lên chiếc xuồng máy của 
một chủ bè ra tham quan khu nuôi cá bớp 
ở bãi trước biễn Mũi Né. Thời tiết đang 
vào thu, trời nắng nhẹ, biển xanh trong, 
từng cơn sóng nhẹ đẩy những chiếc bè 
lên xuống dập dềnh. Không gian thoáng 
đãng cùng tiếng sóng rì rào mang đền cho 
du khách cảm giác thư thái, an lành của 
một vùng quê biển lâu đời với những cư 
dân vạn chài chân chất, quanh năm lặn lội 
trên bến, dưới thuyền, say sưa bám biển 
mưu sinh. 

Chiếc xuồng chúng tôi cập vào khu bè 
gần nhất. Người chèo xuồng cho biết, đó 
là bè của chị Nguyễn Thị Hồng Mỹ, một 
trong những chủ bè nuôi cá bớp khá thành 
công. Từ những nhà chòi trên bè, một 
thanh niên vóc dáng to, khỏe bước ra, 
nhanh tay chụp lấy chiếc dây do anh lái 
xuồng chở chúng tôi quăng tới, kéo mạnh 
để rút chiếc xuồng cập xác bè rồi cột neo 
vào cọc trụ. 

Người đàn ông này tự giới thiệu mình 
là người làm công cho chị Mỹ, tên là 
Nguyễn Văn Chương, có thâm niên hàng 
chục năm nuôi cá bớp tại bè này. Dẫn 
chúng tôi đi qua các dãy bè, anh Chương 
chỉ tay về phía những rổ cá giã tươi vừa 
được mua từ bến cá, cho hay, lúc nữa anh 
sẽ ngồi băm vụn số cá này rồi thả xuống 
bè cho cá ăn. “Cá bớp tại đây được nuôi 
hoàn toàn bằng cá tươi nên việc chăm sóc 
kỳ công hơn nuôi bằng thức ăn công 
nghiệp” – Anh Chương giải thích. 

 

Nuôi cá bốp trong lồng bè ở vùng biển Mũi 
Né 

Theo anh Chương, cá bớp ăn tạp, dễ 
nuôi, mau lớn, tỷ lệ hao hụt thấp và ít rủi 
ro. Lợi thế của vùng Mũi Né là nước biển 
lưu thông liên tục nên vùng nước sạch, 
nước trong. Song, để cá khỏe, người nuôi 
cần phải tuân thủ việc giữ được vệ sinh 
cho cá. Tức con cá phải được tắm thường 
xuyên để tránh bị nhiễm bệnh. 

Vừa nói, anh Chương vừa đưa tay lấy 
một chậu lớn, hứng nước ngọt từ một 
chiếc thùng trên cao chảy xuống. Tiếp đó 
anh dùng vợt, lần lượt vớt những con cá, 
thả vào chậu nước ngọt, để vài phút cho 
cá tự vẫy vùng rồi lại vớt lên, thả xuống bè 
và giải thích, đó là thao tác tắm cho cá. 
Anh Chương cũng cho biết, nghề nuối cá 
bớp đầu tư khá lớn, vì cùng với chi phí làm 
bè, tiền đầu tư mua con giống, thì chi phí 
cho ăn là không nhỏ. Chưa tính đến tiền 
con giống, mỗi ngày, chủ bè phải chi 
khoảng 20 triệu đồng bao gồm tiền công 
người nuôi cá, xăng dầu, vận chuyển thức 
ăn cho cá, cá tươi làm thức ăn cho cá 
bớp; như vậy hết khoảng 500 đến 600 
triệu mội tháng. 

Chỉ tay xuống những ô lồng dưới bè, 
anh Chương giới thiệu, bè nuôi của chị Mỹ 
có 36 ô lồng, những lứa cá được nuôi theo 
kiểu gối đầu. Tùy theo độ tuổi mà cá thả 
nuôi theo mật độ khác nhau. Loại cá 6 
tháng thì mỗi lồng có khoảng 200 con, cá 
nuôi được 12 tháng hoặc đến lúc gần xuất 
bán mỗi ô lồng có từ 120 -150 con. Hiện, 
trị giá của khối tài sản của chị Mỹ ở dưới 
mặt nước này trên chục tỉ đồng. 

Anh Nhàn, một chủ bè bên cạnh cho 
biết thêm, từ lúc được thả xuống, sau 
khoảng 12 tháng nuôi, cá bớp đạt trọng 
lượng trung bình từ 5 đến 7kg một con. 
Cá bớp ỡ Mũi Né nói riêng và Bình Thuận 
nói chung, giá cao hơn so với các địa 
phương khác từ 30.000 – 50.000 đồng/ky, 
nhưng vẫn hút hàng. Tại bè Mũi Né, cá 
vớt lên được bán khoảng 210.000 
đồng/kg, trong khi đó tại các chợ Phan 
Thiết, giá cá bớp tại của địa phương khác 
đổ về chỉ có giá khoảng 150.000 đồng/kg 
loại 2-3 kg/con và 185.000 đồng/kg loại 4 
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kg/ con trở lên. “Thịt cá bớp Mũi Né có 
hương vị đặc trưng không thể nào lẫn thịt 
cá nơi khác. Cá thơm, dai, vị ngọt tự 
nhiên, mềm nhưng không bở và không hôi 
rong bùn. Vậy nên, ai ăn vào cũng đều 
khen rất ngon. Tại vùng nuôi này, mỗi lứa 
cá xuất bán các doanh nghiệp xuất khẩu 
và các chủ nhà hàng đều đến tận nơi mua 
sách hàng’’ – anh Nhàn nói. 

Đến sản phẩm du lịch biển. 

Từ bè của chị Mỹ nhìn ra, chúng tôi bắt 
gặp một nhóm thanh niên trẻ trên khu bè 
cá gần bên đang đưa giỏ hứng lấy những 
con cá bớp to bằng bắp chân người lớn, 
được vớt lên từ một ô lồng. Sau khi cân 
cá xong, họ thu dọn túi hành lý, chuẩn bị 
xuống xuồng để quay vào bờ. Một bạn trẻ 
trong nhóm hào hứng kể, họ đến từ thành 
phố Hồ Chí Minh, đã hai, ba lần đi du lịch 
Mũi Né và không lần nào không chọn món 
cá bớp trong thực đơn, mỗi lần ăn theo 
một kiểu chế biến khác nhau. “Lần đầu tụi 
tui vào nhà hàng ăn lẩu cá bớp, thấy cá 
bớp nơi này ngon hơn nhiều so với các 
tỉnh khác nên hỏi thăm rồi thuê xe ra thẳng 
những bè nuôi ở bãi này. Thấy các chủ bè 
và ngư dân nơi này thân thiện, dễ mến 
nên vài anh em làm quen rồi năn nỉ xin 
được theo xuồng đến tận nơi, mục sở thị 
vùng nuôi” – bạn trẻ tên là Văn nói. Bây 
giờ, được tự tay bắt con cá tươi rói từ 
dưới lòng nuôi đem vào bờ, nấu món 
mình ưa thích đã là một điều lý thú trong 
chuyến du lịch Mũi Né của họ. 

Theo các chủ bè, ngoài việc được 
thưởng thức thực phẩm ngon, sạch, nhiều 
du khách muốn ra bè tham quan, ăn uống, 
ngủ trưa trên lồng bè, nhưng chủ bè e 
ngại vì người nuôi không được cấp phép 
dịch vụ du lịch để đưa khách xuống bè. 

Chúng tôi trở về bờ mang theo những 
suy tư khi cảm nhận rằng, cùng với 
thương hiệu cá bớp Phan Thiết nói chung 
và Mũi Né nói riêng, nghề nuôi cá bớp tại 
Mũi Né này đã là một hình thái du lịch hấp 
dẫn du khách. Việc xây dựng mô hình 
nuôi cá bớp lồng bè thân thiện môi trường 
gắn với du lịch cũng là một ý tưởng hay. 

Du khách đến tham quan lồng bè sẽ cùng 
ngư dân chăm sóc cá, thả mồi, câu cá và 
thưởng thức món ăn từ cá bớp trong 
không gian thanh bình. Một khi trở thành 
sản phẩm du lịch đặc thù, trị giá cá bớp 
Mũi Né sẽ tăng hơn nhiều, góp phần nâng 
cao thu nhập cho ngư dân. 

Tâm sự với chúng tôi, người phụ nữ 
chủ bè cá bớp nổi tiếng ở Mũi Né không 
giấu niềm tự hào cho biết, thiên nhiên ưu 
ái, ban tặng cho dải đất Bình Thuận này 
nguồn nước trong xanh, môi trường nuôi 
sạch, đấy biển rất ít bùn. Khu vực này 
nước trao đổi liên tục nên nhiều năm nay 
không có tình trạng ô nhiễm môi trường, 
không có tình trạng cá bị dịch bệnh. Thêm 
vào đó, độ mặn nước biển lý tưởng, lưu 
lượng dòng chảy thích hợp đảm bảo 
lượng ô-xi nên con cá sống ở nơi này thịt 
thường ngon, đậm đà hơn nơi khác. “Tôi 
nghĩ thương hiệu cá bớp Mũi Né, cá bớp 
Phan Thiết, Bình Thuận đã được nhiều 
người biết. Để thương hiệu đó tiếp tục lan 
xa, cần phải cho du khách thấy được cách 
nuôi, vùng nuôi của bà con mình thực sự 
uy tín, đảm bảo an toàn” – chị Mỹ chia sẽ. 

Chị mỹ cũng tự tin nói rằng, mình và bà 
con nơi này sẽ thích ứng với phương thức 
phát triển kinh tế theo xu hướng kết hợp 
vừa làm du lịch, vừa nuôi trồng thủy sản, 
xây dựng được mô hình làm ăn căn cơ, 
vùng nuôi an toàn, tạo sinh kế cho đông 
đảo người lao động nơi này. Chị tâm sự, 
mình sinh ra, lớn lên bên bờ chân sóng 
này, đã thấm đẫm cái mặn mòi của biển 
nên yêu biển, yêu vùng đất này còn yêu 
hơn cả bản thân mình. “Chúng tôi muốn 
thực sự làm giàu và đóng góp xây dựng 
quê hương mình ngày càng phát triển 
bằng chính công việc làm ăn của mình” – 
chị Mỹ bộc bạch. 

Ước mơ là thế, nhưng tương lai của nó 
có như ý nguyện của người nuôi trồng 
thủy sản nơi này hay không còn phụ thuộc 
vào nhiều yếu tố, trong đó, người nuôi cần 
có sự hỗ trợ tích cực từ phía chính quyền. 

Phương Oanh - Trang Hiếu // Biên Phòng.- 
2018.- Số 94 (ngày 13 tháng 11).- Tr.12 
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QUYẾN RŨ BIỂN, ĐẢO BÌNH THUẬN 

iển, đảo Bình Thuận không chỉ đẹp 
và nên thơ với "biển xanh, cát 
trắng, nắng vàng", mà còn sở hữu 

nhiều điều thú vị mời gọi du khách gần xa 
đến tham quan và trải nghiệm. 

 

Đảo Cù Lao Câu 

Bình Thuận có nhiều đảo, trong đó có 
những đảo rất xinh đẹp luôn hấp dẫn du 
khách như cù lao Câu, hòn Bà, hòn Nghề, 
hòn Tranh và đảo Phú Quý. Cù lao Câu có 
hình dáng tựa chú cá sấu nằm, có nhiều 
bãi tắm đẹp. Đảo có nhiều chủng loại san 
hô và các giống cá tụ hội sinh sống, trong 
đó có nhiều chủng loại hải sản quý hiếm. 
Đảo Phú Quý còn gọi là "cù lao Thu" là 
quần thể gồm 10 đảo lớn nhỏ với khí hậu 
trong lành, biển trong xanh cùng rạn san 
hô đa dạng, phong phú và nhiều di tích 
lịch sử – văn hoá có giá trị. Hòn Tranh 
cách đảo Phú Quý khoảng 3 hải lý về phía 
Đông Nam và có nhiều bãi biển đẹp là 
vũng Gấm, vũng Bàn, mũi Xương cá, 
vũng Phật. Với cấu trúc từ dung nham núi 
lửa phun trào, hòn Tranh sở hữu hệ thống 
hang động kỳ bí, nhiều dáng đá lạ màu 
chàm, xanh rêu hấp dẫn khách yêu thích 
khám phá thiên nhiên.  

Với bờ biển dài gần 200 km, khí hậu 
quanh năm ấm áp, nên Bình Thuận có 
nhiều bãi tắm xinh đẹp và thơ mộng như 
Bình Thạnh, Hoà Thắng, Mũi Né, Hàm 
Tiến, Đá Ông Địa, Đồi Dương, Tiến 
Thành, Thuận Quý, Cam Bình… Biển 

Bình Thuận còn mời gọi khách đến trải 
nghiệm và mạo hiểm cùng các môn thể 
thao du lịch biển độc đáo như chinh phục 
đồi cát bay thơ mộng, bay dưới cái nắng 
chói chang cùng dù lượn, hào hứng và 
quyết liệt với những cuộc đua thuyền 
buồm trên biển, thỏa thích lướt sóng cùng 
các môn lướt ván buồm, lướt ván diều, dù 
lượn. Nếu trước đây, Bình Thuận hấp dẫn 
bởi vẻ đẹp quyến rũ của biển, nắng và gió 
thì hôm nay còn làm say lòng du khách 
bằng hàng trăm khu resort nghỉ dưỡng 
lớn, nhỏ có nhiều phong cách kiến trúc 
độc đáo khác nhau, không gian xanh cây 
cỏ và hướng biển lộng gió.  

Biển, đảo Bình Thuận còn hấp dẫn du 
khách bởi thực đơn những món ăn ngon 
chế biến từ hải đặc sản nổi tiếng. Có thể 
kể ra một số hải đặc sản ngon và bổ 
dưỡng như cua huỳnh đế, tôm hùm, ghẹ 
mặt trăng, sò huyết, điệp, ốc hương, ốc 
giác, mực một nắng, cá mú, cá bò hòm, 
cá suốt, cá đục, cá mai… Con người và 
văn hoá miền biển cũng là một nét hấp 
dẫn nữa của Bình Thuận. Từ tính cách 
phóng khoáng, đôn hậu, thân thiện và 
hiếu khách của người miền biển cho đến 
nền văn hóa đậm đà bản sắc gắn với các 
lễ hội truyền thống như Thầy Thím, 
Nghinh Ông, Cầu Ngư, Trung Thu, Ka-tê, 
Ramưwan,. 

Cù Lao Câu mãi luôn quyến rũ với "bộ 
sưu tập" thủy sản của Khu bảo tồn thiên 
nhiên biển quốc gia, còn đảo Phú Quý 
đang được quy hoạch xây dựng thành khu 
du lịch cấp tỉnh và là điểm du lịch quốc gia 
trong tương lai gần. Vì vậy, hãy đến với 
Bình Thuận để thấy sự tinh tế của thiên 
nhiên trong kiến tạo cảnh quan biển đảo, 
tạo nên một thiên đường nghỉ dưỡng biển 
đảo thực sự của Việt Nam, tiềm ẩn nhiều 
nét thú vị và hấp dẫn, chờ đón du khách 
đến tận hưởng và trải nghiệm. 

Nguyên Vũ // http://toquoc.vn.- 2018 
(ngày 26 tháng 11) 

B 

https://toquoc.mediacdn.vn/2018/11/24/cu-lao-cau-1543023394252616140415.jpg
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ĐÌNH LÀNG PHÚ HỘI 

ình làng Phú Hội thuộc huyện Hàm 
Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Ngày 
nay, Phú Hội – cái tên được ghi trong 

các bản sắc phong của Triều Nguyễn – 
được thay bằng Hàm Hiệp. Vậy Phú Hội 
hay Hàm Hiệp? 

1. Từ sắc phong: “cái lòng đỏ” cứ liệu 
lịch sử… 

Trong cả năm bản sắc hiện tồn ở đình 
Phú Hội, các vua triều Nguyễn đều gọi nơi 
đây là Phú Hội. Và qua nội dung các bản 
sắc dành cho thần thành hoàng bổn cảnh 
nơi đây, người ta có thể nhìn thấy phần nào 
diễn trình tạo lập bộ máy hành chính của 
tỉnh Bình Thuận. 

Bản sắc của vua Tự Đức ngày mười sáu, 
tháng Tư, năm thứ bảy ghi: 

 

(Nhưng chuẩn Tuy Lý huyện, Phú Hội xã 
y cựu phụng sự, thần kỳ tướng hựu bảo ngã 
lê dân). 

Nghĩa là: Cho phép (dân chúng) xã Phú 
Hội, huyện Tuy Lý thờ cúng thần như cũ, 
(để) thần còn bảo vệ cho con dân của ta. 

Bản sắc của vua Tự Đức ngày hai mươi, 
tháng Mười một, năm thứ ba mươi ba ghi: 

 

(Sắc chỉ Bình Thuận tỉnh, Tuy Lý huyện, 
Phú Hội xã tòng tiền phụng sự Quảng Hậu 
Chính Trực Hựu Thiện Đôn Ngưng Bổn 
cảnh Thành hoàng chi Thần). 

Nghĩa là: Sắc chỉ ban cho (dân chúng) xã 
Phú Lợi, huyện Tuy Lý, tỉnh Bình Thuận cứ 
theo lệ được thờ phụng Thần Thành hoàng 
Bổn cảnh Quảng Hậu Chính Trực Hựu 
Thiện Đôn Ngưng như cũ. 

Bản sắc của vua Đồng Khánh ngày một, 
tháng Bảy, năm thứ hai thì viết: 

 

(Khả gia tặng Dực Bảo Trung Hưng chi 
thần. Nhưng chuẩn hứa Bình Thuận tỉnh, 

Tuy Lý huyện, Phú Hội xã y cựu phụng sự, 
thần kỳ tướng hựu bảo ngã lê dân). 

Nghĩa là: Nên gia tặng (mỹ danh) là thần 
Dực Bảo Trung Hưng. Cho phép (dân 
chúng) xã Phú Hội, huyện Tuy Lý, tỉnh Bình 
Thuận được thờ phụng như cũ, (để) thần 
còn bảo vệ cho con dân của ta. 

[Như vậy, đến thời vua Đồng Khánh, 
Thần hoàng Bổn cảnh làng Phú Hội vốn là 
Thần Quảng Hậu Chính Trực Hựu Thiện 
Đôn Ngưng vào đời vua Tự Đức, được tặng 
thêm mũ danh Dực Bảo Trung Hưng]. 

Còn bản của vua Duy Tân ngày mười hai, 
tháng Tám, năm thứ ba thì viết: 

 

(Sắc chỉ Bình Thuận tỉnh, Hàm Thuận phủ, 
Phú Hội xã tòng tiền phụng sự Quảng Hậu 
Chính Trực Hựu Thiện Đôn Ngưng Dực 
Bảo Trung Hưng Bổn cảnh Thành hoàng 
chi thần). 

Nghĩa là: Sắc chỉ ban cho (dân chúng) xã 
Phú Hội, huyện Hàm Thuận, tỉnh Bình 
Thuận cứ theo lệ thờ phụng Thần Thành 
hoàng Bổn cảnh Quảng Hậu Chính Trực 
Thiện Đôn Ngưng Dực Bảo Trung Hưng 
như cũ. 

Bản của vua Khải Định, ngày hai mươi 
lăm, tháng Bảy, năm thứ chính không khác 
mấy so với bản của vua Duy Tân trước đó, 

chỉ thêm chữ tôn ( , đáng tôn kính, đáng 
kính trọng): 

 

(Sắc Bình Thuận tỉnh, Hàm Thuận phủ, 
Phú Hội xã tòng tiền phụng sự Bổn cảnh 
Thành hoàng tôn Thần, nguyên tặng Quảng 
Hậu Chính Trực Hựu Thiện Đôn Ngưng 
Dực Bảo Trung Hưng tôn Thần). 

Nghĩa là: Sắc ban cho (dân chúng) xã 
Phú Hội, phủ Hàm Thuận, tỉnh Bình Thuận 
được phép theo lệ thờ cúng Thần Thành 
hoàng Bổn cảnh vốn được tặng (mỹ danh) 

Đ 
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là Thần Quảng Hậu Chính Trực Hựu Thiện 
Đôn Ngưng Dực Bảo Trung Hưng như cũ. 

Như vậy, từ đời vua Tự Đức đến đời vua 
Đồng Khánh, làng Phú Hội thuộc huyện Tuy 
Lý; từ đời vua Duy Tân đến đời vua Khải 
Định, Phú Hội thuộc phủ Hàm Thuận. 

Địa chí Bình Thuận dựa vào các thư tịch 
của triều Nguyễn ghi rằng dưới thời Tự 
Đức, huyện Tuy Định của tỉnh Bình Thuận 
được đổi tên thành huyện Tuy Lý vào năm 
1854. Bản sắc của vua Tự Đức ngày mười 
sáu, thánh Tư, năm thứ bảy (1854) dùng từ 
Tuy Lý là một bằng chứng tuyệt vời. Về sau, 
tỉnh Bình Thuận được chia lại, gồm hai phủ 
là Hàm Thuận và Hòa Đa, bốn huyện là Tuy 
Phong, Hàm Tân, Phan Lý Chàm và Tánh 
Linh. Một lần nữa, bản sắc của các vua Duy 
Tân, Khải Định có giá trị “rành rành định 
phận ở sách trời”. Những ai chưa đọc Đại 
Năm nhất thống chí mà chỉ biết bản sắc 
cũng có thể hình dung lịch sử của Phú Hội 
trong lòng lịch sử của huyện Hàm Thuận và 
tỉnh Bình Thuận dưới thời Nguyễn. 

2. … Đến trách nhiệm với tiền nhân, 
lịch sử 

Bước vào cổng đình Phú Hội, người ta 
thấy ngay ở phía tay phải một tấm bia lớn 
ghi bằng chữ Quốc ngữ giới thiệu về lịch sử, 
vị trí của ngôi đình, trong đó có mấy dòng 
rát đáng lưu ý: “Đình Phú Hội được tạo lập 
vào năm Thiệu Trị thứ 7 (1847) […]. Hiện 
nay, đình còn lưu giữ 5 sắc phong do các 
đời vua triều Nguyễn ban tặng […]”. Tại 
Quyết định số 2233/QĐ/BT ngày 26-6-
1995, định này được Bộ Văn hóa – Thông 
tin xếp hàng Di tích kiến trúc nghệ thuật 
Quốc gia. 

Tuy nhiên, năm bản sắc phong mà tôi 
nêu trên, không có bản nào là của vua Thiệu 
Trị. Khi tôi nêu điều này, những người cao 
niên ở đây đều kinh ngạc. Vậy nó ở đâu? 
Căn cứ vào ngôn cảnh bản sắc phong của 
vua Tự Đức ngày mười sáu, tháng tư, năm 
thứ bảy, tôi khẳng định rằng nó từng tồn tại. 

 

(Sắc Bổn cảnh Thành hoàng chi Thần, 
nguyên tặng Quảng hậu Chính Trực Hựu 

Thiện chi Thần, hộ quốc tí dân, nẫm trứ linh 
ứng). 

Nghĩa là: Sắc ban cho thần  

 

Sắc phong của Tự Đức (năm thứ??) 

Thành hoàng Bổn cảnh, đã được tặng 
(mỹ danh) là Thần Quảng Hậu Chính Trực 
Hựu Thiện, giúp nước phò dân, linh ứng đã 
lâu. 

Ai đã tặng (nguyên tặng) mỹ danh Quảng 
Hậu Chính Trực Hựu Thiện cho Thần 
Quảng Hậu Chính Trực Hựu Thiện trước 
vua Tự Đức? Tôi chủ quan nghĩ rằng chỉ có 
thể là vua Thiệu Tri. Bởi lẽ, khó có việc trong 
vòng bảy năm kể từ ngày ở ngôi, vua Tự 
Đức lại ban liên tiếp hai bản sắc phong. Bản 
sắc phong của vua Thiệu Trị ở đâu, Câu hỏi 
này xin dành cho ngành Văn hóa. Ngay cả 
khi giả định rằng chính vua Tự Đức “nguyên 
tặng” thì bản này hiện ở đâu? 

 

Trong năm bản sắc phong, có hai bản đã 
cũ đến nao lòng. Bản gần nhất của vua Khải 
Định thủng một số chỗ; có chỗ bị sờn tróc 
(xem ảnh 1) mất hai chữ là sắc ( ) và bình 
( ). 

Bản của vua Tự Đức năm thứ ba mươi 
ba bị rách toạt theo chiều dài (xem ảnh 2), 
dựa vào ngữ cảnh và đặc điểm phong cách 
ngôn ngữ văn bản (hành chính trung đại), 
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tôi cho rằng các dòng 1, 2, 4, 5, 6, mỗi dòng 
bị mất 5 chữ, tổng cộng 25 chữ (mà trong 
khi dịch, tôi đã mạnh dạn khôi phục, cụ thể:  

Dòng 1 bị mất các chữ: xã, tòng, tiền, 
phụng, sự các chữ còn lại là  

 

“Sắc chỉ Bình Thuận tỉnh, Tuy Lý huyện, 
Phú Hội”) 

Dòng thứ 2 bị mất các chữ: cảnh, thành, 
hoàng, chỉ, thần ( các chữ còn lại là  

 
“Quảng Hậu Chính Trực Hựu Thiện Đôn 
Ngưng bổn”). 

Dòng thứ tư bị mất các chữ: niên, chánh, 
trị, trẫm, tứ (các chữ còn lại là 

 “Sắc phong chuẩn kỳ phụng sự Tự Đức 
Tam thập nhất”). 

Dòng thứ năm bị mất các chữ: ân, lễ, 
đăng, long, trật (các chữ còn lại là  

 
“tuần đại khánh tiết kinh ban bảo chiếu 
đàm”). 

Dòng thứ 6 bị mất các chữ: quốc, khánh, 
nhi, thân, tự (các chữ còn lại là 

 

“đặc chuẩn hứa y cựu phụng sự dụng”). 

Than ôi, cái mãnh giấy ghi 25 chữ này 
hiện nằm ở đâu trong đất đai tươi tốt của 
nơi được xem là một trong những vựa 
thanh long nổi tiếng của Bình Thuận. 

Thứ nữa, Phú Hội là cái tên có tính truyền 
thống, được ghi chép xuyên suốt trong năm 
bản sắc phong của bốn đời vua. Phú Hội 
nghĩa là nơi trù phú để tụ lại. Thực tế, đây 
là khu vực đất đai màu mỡ, khí hậu ôn hòa, 
cảnh trí hữu tình nên trên bước đường xuôi 
về phương Nam, lưu Dân Thuận – Quảng 

(chiếm phần đông) đã tinh ý nhận ra và 
dừng lại nơi này để lập làng, dựng nghiệp. 
Mà như thế, nó chính danh và hay hơn 
nhiều so với cái tên Hàm Hiệp mới xuất hiện 
mấy chục năm nay. 

Đình Phú Hội là một di sản được công 
nhận từ năm 1995, Từ đó đến nay, vị bô lão 
duy nhất của địa phương biết Hán văn đã 
qua đời, các văn bản chữ Hán nói trên chưa 
từng được một cơ quan hay chuyên gia nào 
của tỉnh dịch ra Quốc ngữ dù chỉ cách tỉnh 
lỵ Phan Thiết chưa tới 5 cây số đường chim 
bay, con dân ở đây không một ai biết các 
bản sắc phong viết gì trong đó. Trong khi 
đó, cái khắc nghiệt của khí hậu nhiệt đới 
Nam Trung bộ từng ngày, từng giờ công 
phá những bản giấy cuộn tròn, phía phải 
(trái nếu nhìn từ ngoài vào) có triện son với 
bốn chữ Sắc mệnh chi bửu được đóng 
trang trọng. Bửu (hay bảo) nghĩa là quý. 
Quý biết nhường nào. 

Còn bao nhiêu thiết chế như đình Phú 
Hội bị thất lạc các di sản hay di sản Hán, 
Nôm nằm ngủ yên trong sự quên lãng, vô 
tâm của hậu thế? Chúng ta phải làm gì khi 
mà ngày càng thưa vắng những người biết 
Hán văn, lại là văn ngôn (tức cổ văn)? Tất 
cả những gì người viết bài này (chỉ biết Hán 
văn ở mức võ vẽ) có thể làm được để tạ tội 
với tiền nhân là dịch và đánh máy vi tính 
toàn văn các bản sắc phong hiện tồn, in ra 
giấy để các vị bô lão nơi đây lồng khung 
kính như một cách cưỡng chống sự mai 
một theo phương châm dự phòng. Đây là 
trách nhiệm của mọi người, trong đó có cơ 
quan chức năng phải đi tiên phong. Nếu 
không, Luật Di sản đã, đang và sẽ đi vào 
đời sống một cách yếu ớt, nhợt nhạt màu 
đồng đại.  

Đặng Ngọc Hùng  
Xưa Nay.- 2018.- Số 501  

(tháng 11).- Tr.57-59 

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

HÉ MỞ BÍ ẨN VỀ MỘ THẦN THÁI GIÁM Ở PHAN THIẾT 

ng Phạm Dự nói người nằm dưới 
lăng mộ thần thái giám ở phường 
Phú Hài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận là người trong gia tộc mình vì 

ngôi mộ mang nhiều đặc điểm trùng hợp 
với những mô tả trong gia phả như trên 
bia ghi dòng chữ: “Phạm Thái Giám” Ô 
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Mộ thần thái giám 

Truyền thuyết về người nằm dưới 
mộ  

Mộ “thần” thái giám tọa lạc ngay bên 
đường làng thôn Sơn Thủy (khu phố 2, 
phường Phú Hài,TP Phan Thiết, tỉnh 
Bình Thuận). Khác lạ với lăng mộ bình 
thường, bên ngoài khu thờ chủ nhân còn 
có ngôi mộ nhỏ mang tên “ông Đậu cửa” 
(người dắt ngựa) và mả thờ con ngựa 
trắng bằng xi măng trang trí bắt mắt. Mộ 
được lập từ năm 1924, trước kia đắp 
bằng đất và vỏ cây, về sau những hậu 
duệ của vị quan thái giám lần tìm ra tung 
tích mới xây cất khang trang như bây 
giờ. 

Theo người địa phương, vị thái giám 
trong mộ quê ở Thừa Thiên Huế, là quan 
phục vụ dưới triều vua Gia Long. Trong 
một trận đánh, vị quan thái giám sau khi 
thắng trận ở thôn Thuận Mỹ (nay thuộc 
thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận 
Bắc) bèn ngồi nghỉ mát bên gốc cây me. 
Bất ngờ ông bị quân mai phục bắn tên 
trọng thương. Con bạch mã đã mang 
xác chủ nhân lội qua sông. Trên đường 
đi, đầu quan thái giám rơi xuống làng 
Thuận An, còn phần thân vẫn nằm trên 
yên ngựa ở làng Thuận Mỹ. Sau khi biết 
chuyện, dân làng tìm lại đầy đủ thân xác 
vị quan, đem mai tán theo nghị lễ. 

Theo truyền thuyết khác lại kể vị quan 
thái giám hy sinh trong hoàn cảnh hộ 
tống vua Gia Long chạy trốn khỏi sự truy 
sát của quân Tây Sơn, đã tuẫn tiết giữ 
chân “đội quân thần tốc”. 

Ông Võ Minh Nhật (67 tuổi), người 
chuyên chăm lo việc thờ tự tại đây khá 
rành về giai thoại lịch sử này. Ông Nhật 
cho rằng thời ấy vua Gia Long cùng hai 
vị tướng hộ giá chạy trước. Quan thái 
giám đem quân bọc hậu. Khi giáp mặt 
với quân Tây Sơn ở địa phận thị trấn 
Phú Long hiện nay, quan thái giám bị 
trọng thương sau đó tử vong. Ông Nhật 
nói: “Vua Gia Long trong quá trình chạy 
loạn có ghé qua vùng đất gần miếu trú 
ẩn. Nhà vua từng nghỉ lại chùa Bửu Sơn 
bốn ngày, sau khi rời đi có tặng chùa 4 
chữ “Ngự Tứ Bửu Sơn” đến nay vẫn còn 
được lưu giữ. 

Theo giai thoại trên, sau khi bị trúng 
tên tử nạn, vị quan được ngựa trắng chở 
về đến thôn Sơn Thủy thì con ngựa quỵ 
ngã vì kiệt sức. Dân làng đem thi thể an 
táng chu đáo. Lúc bấy giờ còn có ông 
già dắt ngựa  đưa thi thể về, cũng tuẫn 
tiết theo chủ nhân (người đang an nghỉ 
dưới phần mộ mang tên “Ông Đậu cửa” 
trong khuôn viên mộ hiện nay). Về phần 
con bạch mã, cứ quanh quẩn bên mộ 
chủ nhân chứ không chịu bỏ đi. Một thời 
gian sau con ngựa nhịn ăn đến chết, 
cũng được dân làng chôn cất trên cùng 
khoảng đất. Điểm độc đáo của di tích 
này, như lời người dân thôn Sơn Thủy 
là “độc nhất vô nhị” bởi: “Ít nơi nào có 
mộ thờ thái giám, vả lại mộ thờ đến ba 
linh hồn gồm cả người và vật”. “Trước 
kia khu lăng mộ rộng lớn, là cả khu dinh 
thờ với trống kèn đầy đủ. Về sau do 
chiến tranh tàn phá nên bị hủy hoại 
nhiều, rồi được xây lại nhỏ hơn như bây 
giờ”, ông Nhật hồi ức. 

Cũng câu chuyện giống như trên 
nhưng cũng có người khẳng định khác 
rằng, vị thái giám không phải hộ giá chúa 
Nguyễn Ánh trốn sự truy đổi của quân 
Tây Sơn mà ngược lại, vị thái giám này 
đang hộ giá vua Quang Trung chạy trốn 
sự trả thù tàn khốc của vua Gia Long, 
đến đây thì bị nạn. Tuy nhiên căn cứ vào 
chi tiết chùa Bửu Sơn (còn gọi là chùa 
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Tháp) ở cách khu mộ chỉ hơn 1km được 
xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ 18, 
đến đầu thế kỷ 19 chùa được vua Gia 
Long ban tặng 5 chữ “Ngự Tứ Bửu Sơn 
Tự”  để ghi nhớ công lao của nhà chùa 
đã từng cho nhà vua tá túc 4 ngày khi 
chạy trốn sự truy đổi của Tây Sơn. 

Đi tìm danh tính của thần thái giám 

Để tưởng nhớ công lao hộ giá, tinh 
thần chiến đấu bất khuất của viên quan, 
dân làng thôn Sơn Thủy đã phong ông 
là thần thái giám. Không những vậy, vị 
quan này còn được tôn là thần hoàng 
bổn cảnh, tức người có công tạo lập nên 
làng mạc và không chỉ riêng thôn Sơn 
Thủy, một số đình miếu ở những làng 
xung quanh đều thờ thần thái giám là 
thần hoàng. Ngày 12/2 âm lịch hằng 
năm được lấy làm ngày giỗ làng, cũng 
làm giỗ thần thái giám. “Trước đây việc 
cử hành lễ tế do dân làng đứng ra lo liệu. 
Mấy năm gần đây, con cháu của ông 
quan đảm nhận”, ông Nhật cho biệt. 

Liên quan đến lăng mộ thần thái giám 
này, ông Phạm Dự (76 tuổi, ở đường Lê 
Hồng Phong, TP Phan Thiết) cho biệt 
trên Vietnamnet, người nằm dưới mộ là 
quan thái giám – một người trong gia tộc 
mình. 

Theo ông Phạm Dự, gia tộc ông có 
nguồn gốc từ làng Tân Tô, xã Thủy Tân, 
huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên 
Huế. Từ năm 1935 cha ông Dự rời làng 
Tân Tô vào Phan Thiết sinh sống, lập 
nghiệp. Hơn 20 năm trước, vào một 
ngày cuối năm, gia đình ông Dự bất ngờ 
tiếp người cậu ruột của mẹ ông tên 
Phạm Văn Quê từ Huế tìm vào Phan 
Thiết. Nhìn dáng vẻ bụi đường cùng 
hành trang cũ rách của người cậu như 
vừa qua một chuyến đi dài ngày, mọi 
người vội giục ông Quế tắm rửa, nghỉ 
ngơi nhưng người này chẳng mấy quan 
tâm đến việc ăn nghỉ mà vội lôi từ trong 
túi xách ra một cuốn gia phả. Ông Quê 
chỉ vào cuốn gia phả và nói, theo như nội 

dung cuốn gia phả này ghi lại thì ông nội 
của ông Quế là ông Phạm Văn Giáp 
người làng Tô Đà, xã Thủy Tân, huyện 
Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế “làm 
quan thái giám và chết tại Bình Thuận”. 

Nội dung cuốn gia phả chỉ ghi ngắn 
gọn mấy chữ như vậy nhưng ông Quê 
vẫn quyết tâm đi tìm bằng được mộ 
người thân của mình. Từ Huế vào Bình 
Thuận, ông Quê xuống xe ở Cá Ná và 
bắt đầu từ đó đi lang thang đi khắp nơi 
để tìm mộ, sau nhiều ngày tìm kiếm 
không được ông Quê quay về Phan 
Thiết nhờ cậy người quen giúp tìm kiếm. 
“Khi đó tôi chợt nhớ ra ở Phú Hài cũng 
có một ngôi mộ thái giám nên báo cho 
ông Quê biết. Ngay chiều hôm đó tôi đã 
dẫn ông Quê ra khu mộ và thật bất ngờ 
trên tấm bia có ghi dòng chữ Phạm Thái 
Giám”, ông Phạm Dự kể. 

Quá đổi vui mừng vì cho rằng đây là 
mộ của người thân mình, ông Phạm Văn 
Quê đã nằm lại suốt đêm ở khu mộ. 
Trước những thông tin và nội dung ghi 
trên cuốn gia phả của gia đình ông 
Phạm Dự, những người dân làng Sơn 
Hải đã đồng ý giao lại khu mộ cho gia 
đình ông Dự quản lý, thờ cúng. Họ ra 
điều kiện không được dời ngôi mộ đi nơi 
khác vì nó đã gắn bó với đất và làng này 
hàng trăm năm nay và điều quan trọng 
hơn người dân đã xem vị quan thái giám 
là Thành hoàng, là thần mang lại may 
mắn, no ấm cho người dân nơi đây. 

Như vậy, đến thời điểm này, có thể 
tạm xác định danh tính vị thái giám ở khu 
mộ thần thái giám ở Phú Hài là ông 
Phạm Văn Giáp, người làng Tô Đà, xã 
Thủy Tân, huyện Hương Thủy, tỉnh 
Thừa Thiên Huế. Ông Phạm Dự là 
người đại diện cho người thân của vị thái 
giám nhận quyền quản lý khu mộ từ dân 
làng nơi đây. 

Thanh Mai 
Đời sống và Pháp Luật.- 2018.- Số 45 

(ngày 8 tháng 11).-Tr.8  
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