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I. CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 

BĐBP TỈNH BÌNH THUẬN: PHÁT ĐỘNG THI ĐUA ĐẶC BIỆT 
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG 

gày 26/12, Bộ chỉ huy Bộ đội biên 
phòng (BĐBP) Bình Thuận đã tổ 
chức lễ phát động thi đua đặc biệt 

chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền 
thống BĐBP (03/3/1959-03/3/2019), 30 
năm ngày biên phòng toàn dân 
(03/3/1989-03/3/2019). 

 

Đại diện các phòng, ban khối cơ quan 
Biên phòng tỉnh ký kết giao ước thi đua. 

Với chủ đề “Phát huy truyền thống, 
đoàn kết hiệp đồng, an toàn quyết 
thắng”, đợt thi đua đặc biệt lần này tập 
trung thực hiện “3 nhất” với các nội dung: 
Tuyên truyền, giáo dục, xây dựng ý chí, 
trách nhiệm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ 
đạt chất lượng cao nhất; dân chủ, đoàn 
kết tốt, chấp hành kỷ luật nghiêm nhất. 

Trong đó, chú trọng tăng cường giáo 
dục truyền thống cách mạng của Quân 

đội, của lực lượng BĐBP và phẩm chất 
cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”; đẩy mạnh việc 
học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện 
Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, 
cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ 
Hồ” với tinh thần mỗi người, mỗi ngày 
làm một việc tốt; tích cực xây dựng cơ 
quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư 
tưởng và tổ chức, góp phần xây dựng tổ 
chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn 
vị vững mạnh toàn diện… 

Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng 
bộ đội, không để xảy ra mất an toàn do 
lỗi chủ quan, vi phạm pháp luật, kỷ luật; 
chú trọng đẩy mạnh việc thực hiện hiệu 
quả các biện pháp công tác biên phòng 
trong quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh 
khu vực biên giới biển phụ trách trong 
mọi tình huống. 

Đặc biệt, trong thời gian phát động thi 
đua này mỗi đầu mối đơn vị phải có công 
trình chào mừng kỷ niệm. Đợt thi đua đặc 
biệt sẽ bắt đầu từ ngày 01/1/2019 đến 
hết tháng 3 năm 2019. 

Trung Thành // 
http://www.baoquankhu7.vn.- 2018 

(ngày 27 tháng 12) 

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

BÌNH THUẬN LẠI NÓNG RUỘT VỚI TRO XỈ Ở VĨNH TÂN 

heo tỉnh Bình Thuận, một số nhà 
máy nhiệt điện chưa phê duyệt Đề 
án tiêu thụ tro xỉ trong khi việc này 

đã được chỉ đạo từ nhiều tháng trước. 

Ngày 25-12, ông Võ Thanh Bình, 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình 

Thuận, đã ký văn bản thông báo kết luận 
của ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch 
UBND tỉnh, sau cuộc họp giao ban tháng 
11 và 12-2018 với các đơn vị về các vấn 
đề liên quan đến Trung tâm Điện lực 
Vĩnh Tân, Cảng tổng hợp Vĩnh Tân. 

N 

T 

https://media.baoquankhu7.vn/fileman/Uploads/tbNews/11474/imgp434520181227042953766.jpg
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Tàu than cập cảng Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 

Cụ thể, trong tháng 11 và tháng 12-
2018, các sở, ngành liên quan, các chủ 
đầu tư tiếp tục bám sát, thực hiện nghiêm 
túc, không để xảy ra các sự cố môi 
trường tại khu vực.  

 
Một góc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân 

Tuy nhiên, một số nhiệm vụ trọng tâm 
vẫn chưa hoàn thành và triển khai rất 
chậm so với chỉ đạo của tỉnh, nhất là 
chưa ban hành Quy chế phối hợp trong 
công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo an 
ninh trật tự và khai thác, sử dụng hiệu 
quả các công trình hạ tầng dùng chung 
tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. 

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 và 
Vĩnh Tân 2 chưa phê duyệt Đề án tiêu 
thụ tro xỉ (những việc này UBND tỉnh đã 
chỉ đạo từ cuộc họp giao ban tháng 9-
2018 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn 
thành). 

Công tác sử dụng, tiêu thụ tro, xỉ của 
nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 còn rất 
chậm, chưa giải phóng hiệu quả lượng 
tro, xỉ tồn đọng trong thời gian qua và thải 

ra trong thời gian tới, trong khi đây là một 
trong những vấn đề rất quan trọng góp 
phần quản lý, kiểm soát, giám sát và đảm 
bảo môi trường trước mắt và lâu dài của 
Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. 

Trong thời gian tới, bắt đầu vào cao 
điểm mùa khô, gió bấc, tiếp tục tiềm ẩn 
nhiều nguy cơ xảy ra sự cố môi trường 
làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân 
tại khu vực, nhất là hiện tượng phát tán 
bụi tại bãi xỉ. 

Do đó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương chỉ 
đạo Tổng Công ty Phát điện 3 và các chủ 
đầu tư nhà máy nhiệt điện ban hành Quy 
chế phối hợp trong công tác bảo vệ môi 
trường, an ninh trật tự và sử dụng hiệu 
quả các công trình dùng chung của 
Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân trong tháng 
12 năm 2018 theo ý kiến chỉ đạo của Bộ 
Công Thương. Đơn vị nào không thực 
hiện đề nghị báo cáo Bộ Công Thương 
để xử lý. 

Cạnh đó, khẩn trương chỉ đạo chủ đầu 
tư các nhà máy tại trung tâm rà soát để 
lập, phê duyệt đề án xử lý, tiêu thụ tro xỉ 
đến năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ. Thực hiện các nhiệm 
vụ được các bộ, ngành trung ương và 
UBND tỉnh giao liên quan đến hoạt động 
vận hành và đảm bảo môi trường, giải 
quyết tro, xỉ của các nhà máy tại Trung 
tâm Điện lực Vĩnh Tân. 

Chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn 
trương hoàn thành thủ tục cấp giấy phép 
xả nước thải vào nguồn nước Nhà máy 
nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và 4 mở rộng. Tiếp 
tục duy trì các các giải pháp để ngăn 
ngừa bụi phát tán từ quá trình hoạt động, 
xây dựng Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 
2, 4, 4 mở rộng, đặc biệt là tại khu vực 
kho than, cảng nhập than và bãi xỉ. 

Tiếp tục cùng với tỉnh kiến nghị Bộ Xây 
dựng ban hành các chỉ dẫn kỹ thuật, định 
mức sử dụng tro, xỉ trong công tác san 
lấp; đánh giá hợp chuẩn, hợp quy đối với 

http://plo.vn/tags/IELhu5kgQ8O0bmcgVGjGsMahbmc=/bo-cong-thuong.html
http://plo.vn/tags/IELhu5kgQ8O0bmcgVGjGsMahbmc=/bo-cong-thuong.html
http://plo.vn/tags/IFRo4bunIFTGsOG7m25n/thu-tuong.html
http://plo.vn/tags/IFRo4bunIFTGsOG7m25n/thu-tuong.html
http://plo.vn/tags/IE3DtGkgVHLGsOG7nW5n/moi-truong.html
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tro xỉ làm vật liệu xây dựng, vật liệu xi 
măng theo quy định của Bộ Xây dựng, để 
đẩy nhanh việc sử dụng tro, xỉ vào các 
lĩnh vực này. 

Phối hợp với Sở TN&MT, Văn phòng 
UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh văn bản 
gửi Bộ Công Thương sớm chỉ đạo tổ 
chức đơn vị đầu mối và chủ thể quản lý 
chịu trách nhiệm trước Bộ và địa 
phương. Trên cơ sở đó, tiếp tục kiến nghị 
và thực hiện các hồ sơ, thủ tục theo chỉ 
đạo của Thủ tướng Chính phủ để đưa 
Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân vào giám 
sát đặc biệt về môi trường, công trình 
quan trọng liên quan đến an ninh quốc 
gia. 

 
Bãi xỉ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 

Đối với Tổng Công ty Phát điện 3: Đôn 
đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Mãi Xanh 
khẩn trương hoàn thành việc thí nghiệm 
các sản phẩm để sử dụng, tiêu thụ tro, xỉ 
có hiệu quả; tăng cường tìm kiếm các đối 
tác để tiêu thụ tro, xỉ trong các lĩnh vực 
sản xuất vật liệu xây dựng, san lấp... để 
giải phóng lượng tro xỉ tồn đọng tại bãi. 

Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1, 
Công ty Cổ phần Năng lượng Vĩnh Tân 
3, Công ty Cổ phần Cảng tổng hợp Vĩnh 
Tân, Công ty Cổ phần Đầu tư Mãi Xanh: 
Tiếp tục thực hiện đầy đủ các công trình, 
biện pháp bảo vệ môi trường trong giai 
đoạn xây dựng và vận hành thử nghiệm 
theo báo cáo đánh giá tác động môi 
trường đã được phê duyệt và quy định 
pháp luật hiện hành. 

Các chủ đầu tư phải gửi phương án 
bảo vệ môi trường về UBND huyện và Tổ 
giám sát để biết và phối hợp trong việc 
kiểm tra, giám sát. Trong đó, yêu cầu 
Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 phải 
thực hiện nghiêm túc các trình tự thủ tục 
quy định kể cả trong quá trình chạy thử 
và vận hành chính thức; đồng thời, khẩn 
trương thi công các bờ đê chia ô trong 
bãi thải xỉ theo phương án chôn lấp tro, 
xỉ đã xây dựng. 

UBND huyện Tuy Phong: Kiểm tra, 
giám sát chặt chẽ việc vận chuyển, đổ 
đất thải từ các công trình xây dựng để xử 
lý nghiêm các vi phạm theo quy định 
pháp luật; Phối hợp với Tổng Công ty 
Phát điện 3 và Ban quản lý Nhiệt điện 
Vĩnh Tân nạo vét, khơi thông lòng kênh 
suối Chùa đoạn gần quốc lộ 1A để đảm 
bảo thoát nước tại suối Chùa khi mưa 
lớn. 

Sở TN&MT: Tiếp tục phối hợp chặt 
chẽ với Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, 
Tổng Công ty Phát điện 3, các chủ đầu 
tư triển khai cung cấp các thông tin về 
công bố, công khai các chỉ tiêu quan trắc 
về môi trường tại khu vực nhà máy theo 
quy định đến các phương tiện thông tin 
đại chúng, cơ quan báo chí địa phương 
và nhân dân xã Vĩnh Tân để cộng đồng 
và nhân dân giám sát tình hình cũng như 
kết quả kiểm soát môi trường trong quá 
trình hoạt động, vận hành tại Trung tâm 
Điện lực Vĩnh Tân. Tiếp tục theo dõi, 
giám sát chất lượng nước biển ven bờ, 
nước thải sau xử lý, nước xả làm mát, 
khí thải và bãi xỉ của các nhà máy nhiệt 
điện Vĩnh Tân 1, 2, 4; phối hợp Cục Bảo 
vệ môi trường miền Nam giám sát chặt 
chẽ việc vận hành thử nghiệm Nhà máy 
nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng. 

Sở Xây dựng: Hướng dẫn các doanh 
nghiệp thực hiện các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn hợp quy về tiêu thụ tro xỉ theo quy 
định. Tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế 
hoạch sử dụng tro xỉtrên địa bàn để báo 

http://plo.vn/tags/IE5oaeG7h3QgxJBp4buHbg==/nhiet-dien.html
http://plo.vn/tags/IFRybyB44buJ/tro-xi.html
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cáo Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ 
TN&MT. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với 
UBND huyện Tuy Phong và các nhà thầu 
rà soát, đề xuất cụ thể kế hoạch đầu tư 
hạ tầng thiết yếu tại xã Vĩnh Tân theo chỉ 
đạo của UBND tỉnh và Phó Thủ tướng 
Chính phủ. 

Công an tỉnh: Xây dựng kế hoạch triển 
khai các biện pháp nắm tình hình, không 
để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông 
người, tăng cường kiểm tra, kiểm soát 
tình hình an ninh trật tự tại khu vực, duy 

trì các đợt cao điểm để trấn áp tội phạm 
tại khu vực, nhất là các đội tượng hoạt 
động bảo kê, gây rối an ninh trật tự. Tiếp 
tục phối hợp với Sở, ngành liên quan và 
Tổng Công ty Phát điện 3 sớm tham mưu 
UBND tỉnh trình Bộ, ngành Trung ương 
xem xét đưa Trung tâm Điện lực Vĩnh 
Tân vào giám sát đặc biệt về môi trường, 
công trình quan trọng liên quan đến an 
ninh quốc gia. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2018 
(ngày 25 tháng 12) 

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

BỘ CHQS TỈNH BÌNH THUẬN GẶP MẶT CÁN BỘ 
NGÀNH HẬU CẦN TRONG CHỐNG MỸ 

ộ CHQS tỉnh Bình Thuận tổ chức 
buổi họp mặt cán bộ, chiến sĩ 
ngành Hậu cần Tỉnh đội Bình 

Thuận trong kháng chiến chống Mỹ. 
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên 
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng 
chí Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND 
tỉnh cùng chỉ huy, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh 
và hơn 150 cán bộ, chiến sĩ ngành Hậu 
cần Tỉnh đội trong chống Mỹ về tham gia 
buổi họp mặt. 

 Phát biểu trong buổi họp mặt, đồng 
chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy 
đã nhấn mạnh: “Bình Thuận là chiến 
trường ác liệt nhất của cực Nam Trung 
bộ. Để đem lại độc lập, tự do cho dân tộc, 
tỉnh Bình Thuận đã có gần 13.000 người 
con thân yêu đã anh dũng hi sinh, hơn 
4.600 thương binh, bệnh binh và rất 
nhiều người con ở mọi miền Tổ quốc 
cùng chiến đấu hi sinh trên chiến trường 
Bình Thuận. Trong chống Mỹ, Ban Hậu 
cần đã phục vụ, bảo đảm cho các đơn vị 
đánh 1.026 trận, cung cấp hàng vạn tấn 
lương thực, vũ khí, thuốc men, và đã có 
157 cán bộ, chiến sĩ ngành Hậu cần hi 
sinh. 

Với một khối lượng nhiệm vụ, công tác 
hậu cần trong kháng chiến vô cùng lớn, 
nhưng với ý chí quyết tâm cao, hành 
động mưu trí, sáng tạo, dũng cảm và với 
tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, Ban 
Hậu cần Tỉnh đội Bình Thuận đã hoàn 
thành đặc biệt xuất sắc nhiệm vụ phục vụ 
chiến đấu và chiến đấu, xây dựng phong 
trào, xây dựng căn cứ. Ghi nhận những 
thành tích, tháng 4/2018 Chủ tịch nước 
đã phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT 
nhân dân cho Ban Hậu cần Tỉnh đội”. 

 
Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi họp mặt. 

Trong buổi họp mặt, các cựu chiến 
binh ngành Hậu cần có dịp gặp gỡ, thăm 
hỏi, động viên nhau trong cuộc sống và 
cùng nhau ôn lại những kỷ niệm, những 
khó khăn gian khó nhưng đầy hào hùng 

B 

http://plo.vn/tags/VsSpbmggVMOibg==/vinh-tan.html
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trong những năm tháng chiến tranh. Qua 
buổi họp mặt cũng là dịp để cán bộ, chiến 
sĩ LLVT tỉnh soi rọi lại mình, ra sức khắt 
phục mọi khó khăn, gian khổ để hoàn 
thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc hôm nay. 

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

(ngày 18 tháng 12) 

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

BỘ CHQS TỈNH BÌNH THUẬN THĂM VÀ CHÚC MỪNG 
GIÁNG SINH 2018 

hân dịp Giáng sinh 2018 và đón 
năm mới 2019, Bộ CHQS tỉnh Bình 
Thuận tổ chức đoàn cán bộ đến 

thăm, chúc mừng Giáng sinh Tòa Giám 
mục Phan Thiết và Nhà thờ Chánh tòa. 

 

Bộ CHQS tỉnh tặng hoa, quà chúc mừng 
Giáng sinh tại Tòa Giám mục Phan Thiết. 

Đại tá Phạm Văn Long, Chính ủy Bộ 
CHQS tỉnh, gửi lời chúc mừng Giáng sinh 
và năm mới đến giám mục, linh mục và 
đồng bào Công giáo trong tỉnh có 1 mùa 
Giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc. LLVT tỉnh 

luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn 
giáo của nhân dân và luôn có mối quan hệ 
đoàn kết, gắn bó, xây dựng tình đoàn kết 
quân dân trên địa bàn đóng quân. Bộ 
CHQS tỉnh mong Tòa Giám mục Phan 
Thiết cùng toàn thể chức sắc, tu sĩ, giáo 
dân tích cực tham gia các hoạt động xã 
hội, công tác từ thiện, góp phần đưa đời 
sống của người dân, trong đó có đồng bào 
Công giáo ngày càng phát triển. 

Giám mục Nguyễn Văn Trâm, Giám 
quản Tổng tòa Phan Thiết bày tỏ niềm vui 
được đón tiếp đoàn cán bộ, sĩ quan của Bộ 
CHQS tỉnh Bình Thuận đến thăm, tặng 
hoa, tặng quà chúc mừng Giáng sinh. 
Giám mục khẳng định sẽ luôn giữ gìn và 
xây đắp mối quan hệ gắn bó quân dân của 
chức sắc, tín hữu người Công giáo với lực 
lượng vũ trang. 

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

(ngày 24 tháng 12)

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

BỘ CHQS TỈNH BÌNH THUẬN THĂM, TẶNG QUÀ GIA ĐÌNH 
CHÍNH SÁCH 

hân kỷ niệm 74 năm Ngày thành 
lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 
29 năm ngày Hội Quốc phòng 

toàn dân và đón năm mới 2019, Đảng ủy, 
Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận đã tổ chức 
nhiều hoạt động kỷ niệm và tri ân các anh 
hùng liệt sĩ, các đối tượng chính sách. 

Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận đã tổ chức 
các đoàn đến thăm Anh hùng LLVT nhân 
dân Phạm Minh Tư ở xã Sông Phan, 
huyện Hàm Tân; Anh hùng Lê Văn Bảng, 
ở xã Hồng Thái huyện Bắc Bình, anh 
hùng Phạm Thị Mai ở xã Hàm Liêm 
huyện Hàm Thuận Bắc và bà Nguyễn Thị 

N 

N 
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Tang, mẹ của liệt sĩ Nguyễn Văn Cu, ở 
phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết. 

 

Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho Anh hùng Phạm 
Minh Tư. 

 

Tại mỗi nơi đến thăm, đại diện Đảng 
ủy, Bộ CHQS tỉnh, ân cần hỏi thăm sức 
khỏe, cuộc sống sinh hoạt và bày tỏ lòng 
biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp 
của các Anh hùng lực lượng vũ trang 
Nhân dân, người có công với cách mạng 
vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Bộ 
CHQS tỉnh mong muốn các anh hùng 
LLVT thường xuyên động viên con cháu, 
phát huy truyền thống cách mạng của 
bản thân và gia đình, nỗ lực phát triển 
kinh tế, góp phần xây dựng quê hương 
ngày càng giàu đẹp. 

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

(ngày 24 tháng 12) 

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

BỘ CHQS TỈNH BÌNH THUẬN TỔ CHỨC GIẢI QUẦN VỢT 
CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN 

ừ ngày 16 đến 18 tháng 12, Bộ 
CHQS tỉnh Bình Thuận tổ chức giải 
quần vợt mở rộng lần thứ V, chào 

mừng kỷ niệm 74 năm ngày thành lập 
Quân đội nhân dân Việt Nam 
(22/12/1944 - 22/12/2018), 29 năm ngày 
Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-
22/12/2018). 

Tham dự giải quần vợt lần này có 60 cặp 
đôi chia thành 4 nội dung: Đôi nam lãnh 
đạo, Đôi nam siêu cúp, Đôi nam 1.300 
điểm và đôi nam 1.175 điểm. Các vận 
động viên tham gia thi đấu là cán bộ, sĩ 
quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc 
câu lạc bộ quần vợt Bộ CHQS tỉnh và cán 
bộ, công chức, viên chức của các câu lạc 
bộ quần vợt trên địa bàn tỉnh và các tỉnh 
miền Đông Nam bộ. 

 

Đại tá Phan Công Ngôn, Chỉ huy trưởng 
Bộ CHQS tỉnh trao cúp cho các vận động 
viên đoạt giải  

Trọng Nhân // 
http://www.baoquankhu7.vn/.- 2018 

(ngày 18 tháng 12) 

 
 
 
 

T 
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CHỦ TỊCH HĐND TỈNH BÌNH THUẬN KHÔNG CÓ 
PHIẾU TÍN NHIỆM THẤP

ỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Bình 
Thuận diễn ra từ ngày 4 đến 6-12 
đã ra một số nghị quyết quan trọng 

và có phiên chất vấn, trả lời chất vấn khá 
chất lượng. 

 
Quang cảnh kỳ họp HĐND Bình Thuận 

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Bình 
Thuận đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 
đối với những người giữ chức vụ do 
HĐND tỉnh bầu nhiệm kỳ 2016-2021. 

Cụ thể, HĐND tỉnh sẽ bỏ phiếu tín 
nhiệm 29 chức danh gồm chủ tịch, phó 
chủ tịch HĐND tỉnh, trưởng các ban 
HĐND tỉnh, các thành viên UBND  tỉnh. 
Những người được lấy phiếu phải đảm 
bảo điều kiện giữ chức vụ đó trong vòng 
chín tháng trở lên, nên một số cán bộ đã 
được bổ nhiệm chức vụ khác, nghỉ hưu 
hoặc vừa được bầu bổ sung sẽ không đủ 
điều kiện để lấy phiếu tín nhiệm. 

 

HĐND tỉnh Bình Thuận đã có kết quả lấy phiếu 
tín nhiệm đồi với 29 chức danh chủ chốt của tỉnh. 

Dưới đây là kết quả lấy phiếu tín nhiệm 

I. KHỐI HĐND TỈNH 

1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch 
HĐND tỉnh 

- Số phiếu tín nhiệm cao: 48/51/54 
phiếu (chiếm 88,89% tổng số đại biểu 
HĐND tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm: 3/51/54 phiếu 
(chiếm 5,56% tổng số đại biểu HĐND 
tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu 
(chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh). 

2. Ông Trương Quang Hai - Phó Chủ 
tịch Thường trực HĐND tỉnh 

- Số phiếu tín nhiệm cao: 45/51/54 
phiếu (chiếm 83,33% tổng số đại biểu 
HĐND tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm: 6/51/54 phiếu 
(chiếm 11,11% tổng số đại biểu HĐND 
tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu 
(chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh). 

3. Ông Đỗ Hữu Quy - Phó Chủ tịch 
HĐND tỉnh 

- Số phiếu tín nhiệm cao: 39/51/54 
phiếu (chiếm 72,22% tổng số đại biểu 
HĐND tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm: 12/51/54 phiếu 
(chiếm 22,22% tổng số đại biểu HĐND 
tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu 
(chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh). 

4. Ông Hồ Trung Phước - Trưởng 
ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 

- Số phiếu tín nhiệm cao: 33/51/54 
phiếu (chiếm 61,11% tổng số đại biểu 
HĐND tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm: 17/51/54 phiếu 
(chiếm 31,48% tổng số đại biểu HĐND 
tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 1/54/54 
phiếu (chiếm 1,85% tổng số đại biểu 
HĐND tỉnh). 

K 

http://image.plo.vn/w800/Uploaded/2018/yqdxwpwjv/2018_12_06/dsc5698_thiu.jpg
http://image.plo.vn/w653/Uploaded/2018/yqdxwpwjv/2018_12_06/dsc5688_ximf.jpg
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5. Bà Huỳnh Thị Hoa - Trưởng ban 
Pháp chế HĐND tỉnh 

- Số phiếu tín nhiệm cao: 26/51/54 
phiếu (chiếm 48,15% tổng số đại biểu 
HĐND tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm: 25/51/54 phiếu 
(chiếm 46,30% tổng số đại biểu HĐND 
tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu 
(chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh). 

6. Bà Huỳnh Thị Mỹ Hạnh - Trưởng 
ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh 

- Số phiếu tín nhiệm cao: 27/51/54 
phiếu (chiếm 50% tổng số đại biểu 
HĐND tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm: 22/51/54 phiếu 
(chiếm 40,74% tổng số đại biểu HĐND 
tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 2/51/54 
phiếu (chiếm 3,70% tổng số đại biểu 
HĐND tỉnh). 

7. Bà Thanh Thị Kỷ - Trưởng ban 
Dân tộc HĐND tỉnh 

- Số phiếu tín nhiệm cao: 37/51/54 
phiếu (chiếm 68,52% tổng số đại biểu 
HĐND tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm: 14/51/54 phiếu 
(chiếm 25,93% tổng số đại biểu HĐND 
tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu 
(chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh). 

8. Ông Lương Tấn Đạt - Chánh Văn 
phòng HĐND tỉnh 

- Số phiếu tín nhiệm cao: 28/50/54 
phiếu (chiếm 51,85% tổng số đại biểu 
HĐND tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm: 18/50/54 phiếu 
(chiếm 33,33% tổng số đại biểu HĐND 
tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 4/50/54 
phiếu (chiếm 7,41% tổng số đại biểu 
HĐND tỉnh). 

II. KHỐI UBND TỈNH 

1. Ông Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch 
UBND tỉnh 

- Số phiếu tín nhiệm cao: 34/51/54 
phiếu (chiếm 62,96% tổng số đại biểu 
HĐND tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm: 16/51/54 phiếu 
(chiếm 29,63% tổng số đại biểu HĐND 
tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 1/51/54 
phiếu (chiếm 1,85% tổng số đại biểu 
HĐND tỉnh). 

2. Ông Lương Văn Hải - Phó Chủ tịch 
Thường trực UBND tỉnh 

- Số phiếu tín nhiệm cao: 29/51/54 
phiếu (chiếm 53,70% tổng số đại biểu 
HĐND tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm: 20/51/54 phiếu 
(chiếm 37,04% tổng số đại biểu HĐND 
tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 2/51/54 
phiếu (chiếm 3,70% tổng số đại biểu 
HĐND tỉnh). 

3. Ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh 

- Số phiếu tín nhiệm cao: 31/51/54 
phiếu (chiếm 57,41% tổng số đại biểu 
HĐND tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm: 17/51/54 phiếu 
(chiếm 31,48% tổng số đại biểu HĐND 
tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm thấp : 03/51/54 
phiếu (chiếm 5,56% tổng số đại biểu 
HĐND tỉnh) 

4. Ông Phan Công Ngôn - Chỉ huy 
trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

- Số phiếu tín nhiệm cao: 41/51/54 
phiếu (chiếm 75,93% tổng số đại biểu 
HĐND tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm: 10/51/54 phiếu 
(chiếm 18,52% tổng số đại biểu HĐND 
tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu 
(chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh). 

5. Ông Nguyễn Ngọc Chỉnh - Giám 
đốc Sở Nội vụ 

- Số phiếu tín nhiệm cao: 29/51/54 
phiếu (chiếm 53,70% tổng số đại biểu 
HĐND tỉnh) 
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- Số phiếu tín nhiệm: 21/51/54 phiếu 
(chiếm 38,89% tổng số đại biểu HĐND 
tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 1/51/54 
phiếu (chiếm 1,85% tổng số đại biểu 
HĐND tỉnh). 

6. Ông Ngô Minh Chính - Giám đốc 
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 

- Số phiếu tín nhiệm cao: 28/51/54 
phiếu (chiếm 51,85% tổng số đại biểu 
HĐND tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm: 22/51/54 phiếu 
(chiếm 40,74% tổng số đại biểu HĐND 
tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 1/51/54 
phiếu (chiếm 1,85% tổng số đại biểu 
HĐND tỉnh). 

7. Ông Hồ Ngọc Được - Giám đốc Sở 
Tư pháp 

- Số phiếu tín nhiệm cao: 26/51/54 
phiếu (chiếm 48,15% tổng số đại biểu 
HĐND tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm: 23/51/54 phiếu 
(chiếm 42,59% tổng số đại biểu HĐND 
tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02/51/54 
phiếu (chiếm 3,70% tổng số đại biểu 
HĐND tỉnh). 

8. Ông Nguyễn Hồng Hải - Giám đốc 
Sở Giao thông vận tải 

- Số phiếu tín nhiệm cao: 34/51/54 
phiếu (chiếm 62,96% tổng số đại biểu 
HĐND tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm: 17/51/54 phiếu 
(chiếm 31,48% tổng số đại biểu HĐND 
tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu 
(chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh). 

9. Ông Trần Văn Hải - Chánh Thanh 
tra tỉnh 

- Số phiếu tín nhiệm cao: 34/51/54 
phiếu (chiếm 62,96% tổng số đại biểu 
HĐND tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm: 17/51/54 phiếu 
(chiếm 31,48% tổng số đại biểu HĐND 
tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu 
(chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh). 

10. Ông Võ Văn Hòa - Trưởng 
ban Dân tộc 

- Số phiếu tín nhiệm cao: 32/51/54 
phiếu (chiếm 59,26% tổng số đại biểu 
HĐND tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm: 19/51/54 phiếu 
(chiếm 35,19% tổng số đại biểu HĐND 
tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu 
(chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh). 

11. Ông Mai Kiều - Giám đốc Sở 
NN&PTNT 

- Số phiếu tín nhiệm cao: 25/51/54 
phiếu (chiếm 46,30% tổng số đại biểu 
HĐND tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm: 24/51/54 phiếu 
(chiếm 44,44% tổng số đại biểu HĐND 
tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 2/51/54 
phiếu (chiếm 3,70% tổng số đại biểu 
HĐND tỉnh). 

12. Ông Đỗ Minh Kính - Giám 
đốc Sở Công Thương 

- Số phiếu tín nhiệm cao: 21/51/54 
phiếu (chiếm 38,89% tổng số đại biểu 
HĐND tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm: 26/51/54 phiếu 
(chiếm 48,15% tổng số đại biểu HĐND 
tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 04/51/54 
phiếu (chiếm 7,41% tổng số đại biểu 
HĐND tỉnh). 

13. Ông Hồ Lâm - Giám đốc Sở 
Tài nguyên và Môi trường 

- Số phiếu tín nhiệm cao: 14/51/54 
phiếu (chiếm 25,93% tổng số đại biểu 
HĐND tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm: 27/51/54 phiếu 
(chiếm 50% tổng số đại biểu HĐND tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 10/51/54 
phiếu (chiếm 18,52% tổng số đại biểu 
HĐND tỉnh). 

14. Ông Nguyễn Văn Phong - 
Giám đốc Sở Tài chính 

- Số phiếu tín nhiệm cao: 33/51/54 
phiếu (chiếm 61,11% tổng số đại biểu 
HĐND tỉnh) 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 12 năm 2018                                        -12- 
 

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

- Số phiếu tín nhiệm: 16/51/54 phiếu 
(chiếm 29,63% tổng số đại biểu HĐND 
tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 2/51/54 
phiếu (chiếm 3,70% tổng số đại biểu 
HĐND tỉnh). 

15. Bà Nguyễn Thị Minh Tâm - 
Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và 
Xã hội 

- Số phiếu tín nhiệm cao: 34/51/54 
phiếu (chiếm 62,96% tổng số đại biểu 
HĐND tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm: 17/51/54 phiếu 
(chiếm 31,48% tổng số đại biểu HĐND 
tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu 
(chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh). 

16. Ông Phan Đoàn Thái - Giám 
đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Số phiếu tín nhiệm cao: 34/51/54 
phiếu (chiếm 62,96% tổng số đại biểu 
HĐND tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm: 17/51/54 phiếu 
(chiếm 31,48% tổng số đại biểu HĐND 
tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu 
(chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh). 

17. Ông Xà Dương Thắng - 
Giám đốc Sở Xây dựng 

- Số phiếu tín nhiệm cao: 27/51/54 
phiếu (chiếm 50% tổng số đại biểu 
HĐND tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm: 23/51/54 phiếu 
(chiếm 42,59% tổng số đại biểu HĐND 
tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01/51/54 
phiếu (chiếm 1,85% tổng số đại biểu 
HĐND tỉnh). 

18. Ông Văn Công Thới - Giám 
đốc Sở Khoa học và Công nghệ 

- Số phiếu tín nhiệm cao: 24/51/54 
phiếu (chiếm 44,44% tổng số đại biểu 
HĐND tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm: 26/51/54 phiếu 
(chiếm 48,15% tổng số đại biểu HĐND 
tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 1/51/54 
phiếu (chiếm 1,85% tổng số đại biểu 
HĐND tỉnh). 

19. Ông Nguyễn Đình Trung - 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh 

- Số phiếu tín nhiệm cao: 30/50/54 
phiếu (chiếm 55,56% tổng số đại biểu 
HĐND tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm: 19/50/54 phiếu 
(chiếm 35,19% tổng số đại biểu HĐND 
tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 1/50/54 
phiếu (chiếm 1,85% tổng số đại biểu 
HĐND tỉnh). 

20. Ông Vũ Văn Tuấn - Giám 
đốc Sở Thông tin và Truyền thông 

- Số phiếu tín nhiệm cao: 19/51/54 
phiếu (chiếm 35,19% tổng số đại biểu 
HĐND tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm: 30/51/54 phiếu 
(chiếm 55,56% tổng số đại biểu HĐND 
tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 2/51/54 
phiếu (chiếm 3,70% tổng số đại biểu 
HĐND tỉnh). 

21. Ông Nguyễn Quốc Việt - 
Giám đốc Sở Y tế 

- Số phiếu tín nhiệm cao: 24/51/54 
phiếu (chiếm 44,44% tổng số đại biểu 
HĐND tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm: 25/51/54 phiếu 
(chiếm 46,30% tổng số đại biểu HĐND 
tỉnh) 

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 2/51/54 
phiếu (chiếm 3,70% tổng số đại biểu 
HĐND tỉnh). 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2018 
(ngày 6 tháng 12) 
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CÔNG AN BÌNH THUẬN TRẢ LỜI HĐND TỈNH VỀ TÍN DỤNG ĐEN 

ông an tỉnh Bình Thuận đã rà soát 
và lên danh sách được 41 nhóm 
gồm 202 đối tượng có hoạt động 

cho vay nặng lãi, tín dụng đen trên địa 
bàn tỉnh 

Sáng 5/12, kỳ họp thứ 7 Hội đồng 
Nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X tiếp 
tục diễn ra với phiên chất vấn và trả lời 
chất vấn nhiều nội dung đang được cử tri 
quan tâm. Trong đó nổi bật là vấn đề 
trách nhiệm để xảy ra tình hình mất an 
ninh trật tự tại địa phương, các nhóm cho 
vay nặng lãi hoành hành gây bất an ở cơ 
sở.  

 

Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an 
tỉnh Bình Thuận 

Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công 
an tỉnh Bình Thuận thừa nhận, tình hình 
tín dụng đen diễn ra phức tạp trên địa 
bàn trong thời gian qua. Các đối tượng 
có hành vi cho vay nặng lãi đều có tiền 
án tiền sự, hoặc có quan hệ với đối 
tượng hình sự và ma túy, gây khó khăn 
cho công tác điều tra, xử lý.  

Công an tỉnh đã rà soát và lên danh 
sách được 41 nhóm gồm 202 đối tượng 
có hoạt động này trên địa bàn tỉnh. Riêng 
thành phố Phan Thiết có 15 nhóm và 82 
đối tượng. Đến nay, Công an tỉnh đã khởi 
tố 6 vụ với 10 bị can liên quan đến tín 
dụng đen với hành hành vi cố ý gây 
thương tích, bắt người trái pháp luật, hủy 
hoại tài sản. Xử phạt vi phạm hành chính 
103 đối tượng, thu số tiền 204 triệu đồng 

về các hành vi kinh doanh không có giấy 
phép, trốn thuế, phát tờ rơi quảng cáo 
gây ảnh hưởng đến mỹ quan trật tự xã 
hội. 

Cùng với tình hình tội phạm cho vay 
nặng lãi, trong năm 2018, trên địa bàn 
tỉnh Bình Thuận còn nảy sinh một số mặt 
hạn chế về công tác đảm bảm an ninh 
trận tự, như các vụ tụ tập đông người gây 
rối trật tự công cộng xảy ra tại Phan 
Thiết, Bắc Bình và Tuy Phong vào hai 
ngày 10-11/6, tội phạm về ma túy gia 
tăng, các loại tội phạm hình sự, kinh tế, 
tai nạn giao thông cũng tăng.  

Đại tá Trần Văn Toản cho rằng lực 
lượng công an vẫn chưa phát huy vai trò, 
trách nhiệm, chưa chủ động tham mưu 
cho cấp ủy, chính quyền các cấp các giải 
pháp hữu hiệu toàn diện để đảm bảo 
công tác an ninh trật tự. Một số nơi, công 
tác lãnh đạo chỉ huy chưa sâu sát, chưa 
thường xuyên kiểm tra đôn đốc để triển 
khai. Trách nhiệm của một bộ phận chiến 
sĩ công an, chưa đáp ứng yêu cầu trước 
diễn biến phức tạp của tình hình mới. 

 

Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Bình Thuận 

Về giải pháp sắp tới, lãnh đạo Công an 
tỉnh Bình Thuận cho biết, lực lượng công 
an tỉnh phát huy vai trò trách nhiệm, tăng 
cường công tác tham mưu, dự báo tình 
hình quản lý địa bàn, quản lý đối tượng. 
Đồng thời, chủ động tham mưu cấp ủy, 
chính quyền xây dựng các phương án 
giải pháp hữu hiệu để chỉ đạo có hiệu 

C 

https://images.vov.vn/cr_w600/uploaded/krigzmiahwkly8uzveukg/2018_12_05/hop_hdnd_binh_thuan_2_vov_ombw.jpg
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quả công tác đảm bảo an ninh trật tự ở 
địa phương với phương châm “mọi hành 
vi vi phạm pháp luật phải được phát hiện 
kịp thời và xử lý nghiêm minh trước pháp 
luật”. 

Về trách nhiệm để xảy ra các vụ tụ tập, 
gây rối ở Phan Thiết, Tuy Phong và Bắc 
Bình vào các ngày 10 và 11/6 vừa qua, 
ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy 
– Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận cho 
biết, sau khi vụ việc xảy ra, Tỉnh ủy và 
UBND tỉnh đã có chỉ đạo cho các đơn vị 

có liên quan tổ chức rút kinh nghiệm để 
kiểm điểm vào cuối năm.  

Ông Hùng nói: “Cuối năm nay, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh cũng 
như thủ trưởng các cơ quan đơn vị sẽ 
tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm 
của tập thể và cá nhân có liên quan đến 
tình hình an ninh trật tự tại địa phương. 
Sau kiểm điểm, sẽ có thông báo cụ thể 
cho các đại biểu hội đồng nhân dân biết”. 

Việt quốc // https://vov.vn.- 2018 

(ngày 5 tháng 12) 

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

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ 
TỈNH BÌNH THUẬN 

gày 21/12, Tổng cục Thuế đã 
công bố quyết định bổ nhiệm bà 
Trần Thị Diệu Hoàng – Phó Cục 

trưởng phụ trách Cục Thuế Bình Thuận 
giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thuế Bình 
Thuận. 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Kim Hảo 
- phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ 
Tổng Cục thuế và ông Lương Văn Hải - 
phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao và 
ghi nhận thành qủa đạt được trong công 
tác điều hành chỉ đạo thu NSNN. 

 

Ông Vũ Kim Hảo – phó Vụ trưởng Vụ Tổ Chức 
cán Bộ Tổng Cục Thuế trao Quyết định cho bà 
Trần Thị Diệu Hoàng. Ảnh TBT 

 

Những năm qua Ngành thuế Bình 
Thuận luôn hoàn thành và vượt mức chỉ 
tiêu thu NSNN được Tổng Cục thuế giao 
và chỉ tiêu phấn đấu tỉnh giao, góp phần 
không nhỏ cho sự phát triển kinh tế - xã 
hội địa phương. 

Chúc mừng Tân Cục trưởng Cục thuế 
Bình Thuận, trên cương vị mới mong 
rằng bà Trần Thị Diệu Hoàng phát huy tốt 
vai trò của người đứng đầu ngành thuế 
Bình Thuận, tập trung thực hiện tốt 
nhiệm vụ chính trị được giao, bên cạnh 
là sự đoàn kết trong tập thể Ban lãnh đạo 
Cục thuế cũng như phát huy tốt mối quan 
hệ với địa phương để thực hiện công tác 
quản lý thuế đem lại hiệu qủa. Đồng thời 
quan tâm đến công tác cán bộ, đào tạo, 
bồi dưỡng về chính trị, phẩm chất đạo 
đức và chuyên môn nghiệp vụ để nâng 
cao ý thức trách nhiệm của người cán bộ 
thuế trong thực thi công vụ nhằm hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

N 
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Tân Cục trưởng Cục Thuế Bình Thuận Trần Thị 
Diệu Hoàng phát biểu tại hội nghị công bố quyết 
định nhậm chức. Ảnh TBT 

Cảm nhận niềm vinh dự và cũng là 
trách nhiệm to lớn, bà Hoàng hứa 
nguyện đem hết tâm sức, phát huy cao 

độ trách nhiệm, cùng với tập thể ban lãnh 
đạo Cục Thuế Bình Thuận thực hiện tốt 
chức năng nhiệm vụ của mình, hoàn 
thành tốt công tác quản lý thuế trên địa 
bàn toàn tỉnh, góp phần thực hiện nhiệm 
vụ chính trị được Đảng và Nhà nước đã 
giao 

Bà Trần Thị Diệu Hoàng cũng gửi lời 
cám ơn đến Bộ Tài Chính, Tổng Cục 
thuế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận đã 
tin tưởng và giao nhiệm vụ, đây thực sự 
là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm 
lớn lao đối với bản thân. 

PV // http://tapchitaichinh.vn.- 2018 
(ngày 22 tháng 12)

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

KHỐI THI ĐUA TỈNH, THÀNH PHỐ TỔNG KẾT PHONG TRÀO 
THI ĐUA QUYẾT THẮNG NĂM 2018 

gày 30/11 tại Bình Thuận, khối thi 
đua các tỉnh, thành phố do Bộ chỉ 
huy quân sự tỉnh Bình Thuận làm 

khối trưởng, tổ chức tổng kết phong trào 
Thi đua Quyết thắng năm 2018. Đồng chí 
Nguyễn Mạnh Hùng, UVTW Đảng, Bí thư 
Tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận, Phó Đô đốc 
Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính 
ủy Quân khu 7 đến dự. 

Quang cảnh hội nghị. 

Với chủ đề thi đua “Đoàn kết, kỷ 
cương, sáng tạo, an toàn, quyết 
thắng”, năm 2018 công tác thi đua khen 
thưởng và phong trào thi đua quyết thắng 
của khối thi đua lực lượng vũ trang tỉnh, 
thành phố đã bám sát nhiệm vụ chính trị 

của đơn vị, có chuyển biến tích cực, đổi 
mới, tiến bộ đồng đều và đạt được 
những kết quả vững chắc. 

Nổi bật là các đơn vị đã duy trì 
nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, trực 
phòng chống lụt bão, làm tốt công tác 
tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa 
phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự 
địa phương; xây dựng khu vực phòng thủ 
ngày càng vững chắc; thực hiện tốt “ba 
khâu đột phá", tạo sự chuyển biến quan 
trọng về tổ chức, biên chế, huấn luyện, 
xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm 
kỷ luật, pháp luật; hoàn thành tốt công 
tác tuyển chọn và gọi công dân nhập 
ngũ. 

Phối hợp với các lực lượng quản lý, 
nắm chắc tình hình địa bàn xử lý tốt các 
tình huống; hoàn thành tốt chương trình 
huấn luyện, diễn tập bảo đảm an toàn 
tuyệt đối; chủ động tham mưu cho cấp 
ủy, chính quyền và Hội đồng giáo dục 
quốc phòng an ninh tổ chức tốt tuyên 
truyền, giáo dục cho các đối tượng; tập 

N 
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trung nâng cao chất lượng phong trào thi 
đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo 
lời Bác Hồ dạy”, thực hiện tốt Cuộc vận 
động 50;  tổ chức tốt các hoạt động đền 
ơn đáp nghĩa và chính sách hậu phương 
Quân đội; thực hiện hiệu quả phong trào 
thi đua “Quân đội chung sức xây dựng 
nông thôn mới" trong đó có nhiều cách 
làm hay, sáng tạo góp phần phát triển 
kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc 
phòng, tạo động lực quan trọng góp phần 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, 
quân sự địa phương, xây dựng Đảng bộ 
TSVM, cơ quan VMTD. 

Hội nghị đã tập trung thảo luận, làm 
rõ những điểm mạnh, chỉ ra những hạn 
chế, tồn tại trong thực hiện phong trào thi 
đua quyết thắng, đồng thời đề ra phương 
hướng, giải pháp, cách làm mới trong 
thực hiện thi đua quyết thắng của các 
đơn vị. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Đô đốc 
Trần Hoài Trung ghi nhận, đánh giá cao 
những kết quả đạt được trong phong trào 
thi đua quyết thắng của các đơn vị trong 
khối. Đồng chí nhấn mạnh trong thời gian 
tới, tình hình thế giới, khu vực và trong 
nước tiếp tục có những khó khăn, thách 
thức khó lường, tác động đến thực hiện 
nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa 
phương. Do vậy để tiếp tục phát huy 
những kết quả đạt được và thực hiện có 
hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng, 
các đơn vị trong khối thi đua cần đẩy 
mạnh tuyên truyền, giáo dục, quán triệt 
sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, 
hướng dẫn của trên về công tác thi đua; 
bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung các 
khâu đột phá thực hiện tốt nhiệm vụ huấn 
luyện, SSCĐ và xây dựng lực lượng, xây 
dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Quản 
lý nắm chắc tình hình địa bàn; huấn luyện 
thực chất, coi trọng huấn luyện sát tình 
huống, huấn luyện làm chủ vũ khí trang 

bị; huấn luyện phòng chống lụt bão, thiên 
tai... 
Phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ 
cán bộ, đảng viên; giữ nghiêm kỷ luật, 
yêu thương đồng chí đồng đội, kính trọng 
nhân dân, sống có nghĩa có tình; tăng 
cường quản lý, giáo dục chính trị, tư 
tưởng; xây dựng đội ngũ cán bộ chiến 
sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn 
sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm 
vụ được giao. 

Rà soát, khắc phục ngay những 
nhân tố gây mất an toàn, mất đoàn 
kết trong đơn vị, xây dựng tổ chức Đảng 
TSVM, đơn vị VMTD, thực hiện tốt Chỉ thị 
05 của Bộ Chính trị về học tập làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh gắn với thực hiện tốt Nghị quyết TW 
4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; 
làm tốt công tác dân vận, dựa chắc vào 
dân, chăm lo cho dân, không được thờ ơ 
vô cảm trước khó khăn của nhân dân để 
tạo niềm tin vững chắc của nhân dân đối 
với lực lượng vũ trang đồng thời làm tốt 
công tác đối ngoại quốc phòng. 

Đồng chí Chính ủy tin tưởng, khối 
thi đua 9 tỉnh, thành phố luôn giữ vững, 
phát huy tinh thần và khí thế thi đua năm 
2018, phấn đấu năm 2019 trở thành khối 
thi đua đi đầu, mẫu mực trong phong trào 
thi đua quyết thắng của Quân khu.  

Nhân dịp này, đồng chí Chính ủy 
Quân khu chân thành cảm ơn cấp ủy, 
chính quyền các tỉnh, thành phố đã quan 
tâm chăm lo, xây dựng lực lượng vũ 
trang địa phương ngày càng vững mạnh, 
góp phần cùng Đảng bộ, lực lượng vũ 
trang Quân khu hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ chính trị được giao. 

Thanh Tuấn // 
http://www.baoquankhu7.vn.- 2018  

(ngày 1 tháng 12) 
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KIỂM TRA DỰ ÁN NGHI HÚT CÁT BIỂN SAN LẤP Ở 
BÌNH THUẬN 

ỉnh Bình Thuận không cho phép bất cứ 
tổ chức, cá nhân nào được đưa 
phương tiện vào cập bến để bơm hút, 

chuyển tải cát san lấp mặt bằng dự án. 

Ngày 24-12, tin từ UBND tỉnh Bình Thuận 
cho biết ông Lê Tuấn Phong, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh, đã có văn bản gửi Bộ chỉ huy Bộ 
đội biên phòng (BĐBP) tỉnh; Cục Quản lý thị 
trường, UBND huyện Hàm Tân cùng các sở 
TN&MT, GTVT và Công ty Cổ phần Thương 
mại và dịch vụ Danh Việt. 

 
Phối cảnh của dự án Lạc Việt. 

Theo đó, yêu cầu Công ty Danh Việt dừng 
ngay việc chuyển tải cát theo đường biển để 
san lấp mặt bằng dự án khu du lịch sinh thái 
biển cao cấp Lạc Việt tại xã Thắng Hải (Hàm 
Tân). Khẩn trương tháo dỡ toàn bộ thiết bị 
máy bơm, ống bơm và các thiết bị khác có 
liên quan phục vụ cho việc bơm hút cát từ 
các phương tiện neo đậu ngoài biển vào khu 
vực dự án. 

Yêu cầu công ty phối hợp với các sở, 
ngành, địa phương thực hiện các thủ tục cấp 
phép hoạt động bến thủy nội địa, đăng ký kế 
hoạch bảo vệ môi trường theo quy định. 
Chấp hành nghiêm các quy định của Nhà 
nước trong hoạt động mua bán cát san lấp 
mặt bằng. 

Giao Cục Quản lý thị trường chủ trì, phối 
hợp với công an, Cục Thuế tỉnh kiểm tra, làm 
rõ nguồn gốc khối lượng cát đã san lấp tại 
dự án; xác minh tính hợp pháp của các hóa 
đơn, chứng từ để xử lý theo quy định. 

 

Yêu cầu Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp 
với Sở GTVT, Cảng vụ hàng hải Bình 
Thuận, UBND huyện Hàm Tân thường 
xuyên kiểm tra, giám sát không cho bất cứ 
tổ chức, cá nhân nào được đưa phương tiện 
vào cập bến để bơm hút, chuyển tải cát san 
lấp mặt bằng dự án. Xử lý nghiêm các 
trường hợp vi phạm theo quy định của pháp 
luật. 

Được biết khu du lịch sinh thái biển 
Lạc Việt có diện tích hơn 73 ha tại xã 
Thắng Hải, huyện Hàm Tân giáp ranh tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu. Mục tiêu nhằm đầu tư 
xây dựng và kinh doanh tổ hợp khu du 
lịch sinh thái biển cao cấp kết hợp nghỉ 
dưỡng đã được UBND tỉnh Bình Thuận 
phê duyệt chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500. 

Theo báo cáo của Sở TN&MT tỉnh 
Bình Thuận, đến trung tuần tháng 12-
2018, dự án này đã san lấp hơn 3 ha với 
khối lượng cát hơn 45.000 m3. Tuy 
nhiên, theo tố cáo của người dân địa 
phương, công ty này đã hút cát trái phép 
từ biển đưa lên sà lan vận chuyển vào 
san lấp. 

Qua kiểm tra, phát hiện công ty này ký 
nhiều hóa đơn với rất nhiều công ty khác 
mà số lượng cát có nhiều khuất tất. Thậm 
chí còn có nhiều hóa đơn thể hiện vận 
chuyển hàng chục ngàn khối cát từ Đồng 
Tháp ra san lấp. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2018 
(ngày 24 tháng 12) 

T 
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KỲ HỌP HĐND TỈNH BÌNH THUẬN KHÓA X: “NÓNG” CÁC 
VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY NẶNG LÃI  

ác đại biểu đã chất vấn nhiều nội 
dung, trong đó quan tâm nhất là 
các vấn đề gây mất an ninh trật tự, 

an toàn xã hội xảy ra ở tỉnh Bình Thuận 
như: vụ gây rối trật tự xảy ra vào tháng 
6-2018; tình hình cho vay nặng lãi, đòi nợ 
thuê diễn ra phức tạp; tình hình mua bán, 
sử dụng ma túy gia tăng…  

Ngày 5-12, kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh 
Bình Thuận khóa X bước vào phiên chất 
vấn. Các đại biểu đã chất vấn nhiều nội 
dung, trong đó quan tâm nhất là các vấn 
đề gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội 
như: vụ gây rối trật tự xảy ra vào tháng 
6-2018; tình hình cho vay nặng lãi, đòi nợ 
thuê diễn ra phức tạp;  tình hình mua 
bán, sử dụng ma túy gia tăng… 

Liên quan đến các nội dung được chất 
vấn nêu trên, ông Nguyễn Mạnh Hùng, 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình 
Thuận kết luận, trong năm 2018, tình 
hình an ninh trật tự trên địa bàn về cơ 
bản được đảm bảo. Tuy nhiên, trong các 
ngày 10 và 11-6, địa phương đã để xảy 
ra tình trạng tập trung đông người trái 
phép, gây rối trật tự công cộng, phá hủy 
tài sản nhà nước, chống người thi hành 
công vụ tại TP Phan Thiết, huyện Tuy 
Phong, huyện Bắc Bình làm mất an ninh 
trật tự, an toàn xã hội rất nghiêm trọng. 

 

Vụ gây rối trật tự xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận trong các ngày 10 và 11-6 vừa qua gây 
mất an ninh trật tự nghiêm trọng 

Ngoài ra, tình trạng hoạt động cho vay 
lãi nặng, đòi nợ thuê trái pháp luật theo 
kiểu xã hội đen dẫn đến cưỡng đoạt tài 
sản, cố ý gây thương tích, bắt người trái 
pháp luật gây hoang mang trong dư luận. 

Sau khi các vụ việc xảy ra, Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các 
đơn vị liên quan tổ chức rút kinh nghiệm, 
nhìn nhận những tồn tại, hạn chế yếu 
kém. Cuối năm 2018, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh và thủ trưởng các 
đơn vị liên quan sẽ tiến hành kiểm điểm 
sâu, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá 
nhân có liên quan. 

Để tiếp tục đảm bảo tình hình trật tự, 
an toàn xã hội trong thời gian đến, tạo 
môi trường sống bình yên cho nhân dân, 
góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa 
phương, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận 
đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các 
địa phương quan tâm hơn nữa đến công 
tác đảm bảo an ninh trật tự, thường 
xuyên chỉ đạo các ban ngành liên quan 
tích cực phối hợp với lực lượng công an 
trong triển khai tốt công tác này. 

 

Vấn đề phân lô bán nền tự phát có 
nguy cơ phá vỡ quy hoạch chung của địa 
phương được cư tri quan tâm 

Ngoài các vấn đề gây mất an ninh trật 
tự, an toàn xã hội, tại phiên chất vấn, các 
đại biểu cũng đặt nhiều câu hỏi mà cử tri 

C 
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quan tâm như: vấn đề phân lô bán nền 
tự phát có nguy cơ phá vỡ quy hoạch 
chung của địa phương; vấn đề ô nhiễm 
môi trường; nạn treo biển quảng cáo, rao 
vặt tràn lan gây mất mỹ quan đô thị; việc 
di dời các cơ sở thu mua phế liệu còn tồn 
tại trong nội ô TP Phan Thiết... 

Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Bình Thuận 
diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6-12. Tại kỳ 
họp này, các đại biểu sẽ tập trung thảo 
luận về  tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội 
của tỉnh trong năm 2018, nhiệm 
vụ  giải  pháp năm 2019, xem xét một số 
tờ trình và thông qua Nghị quyết quan 
trọng. 

Trong đó có một số tờ trình về kế 
hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp 

năm 2019; kế hoạch đầu tư công và danh 
mục các dự án trọng điểm; tờ trình về 
danh mục chuyển mục đích sử dụng đất 
trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng 
đặc dụng và danh mục dự án thuộc 
trường hợp Nhà nước thu hồi đất; tờ 
trình về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 
trong quá trình giải phóng mặt bằng của 
một số dự án đầu tư xây dựng trên địa 
bàn tỉnh… 

Kỳ họp này sẽ tiến hành lấy phiếu tín 
nhiệm những người giữ chức vụ do 
HDND tỉnh bầu. 

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

(ngày 5 tháng 12) 

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

LÊ VỌNG - NGƯỜI CÁN BỘ TỔ CHỨC 

ê Vọng còn có các Bí danh là Lưu 
Phương; Huyện. Ông sinh năm 
1925 tại xã Hàm Tiến, huyện Hàm 

Thuận, tỉnh Bình Thuận. 

 

Hồ sơ đi B của Lê Vọng. 

Ông tham gia cách mạng trong những 
ngày sục sôi tổng khởi nghĩa giành chính 
quyền trong Cách mạng Tháng Tám lịch 
sử của dân tộc, cùng nhân dân biểu tình 
giành chính quyền. Với lòng yêu nước 
chân thành, ông đã đóng góp sức mình 
cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. 
Khi ở miền Nam cũng như sau ngày tập 
kết ra Bắc lao động, tham gia cách mạng, 

kháng chiến và xây dựng Chủ nghĩa xã 
hội ở miền Bắc, ông đã có quá trình công 
tác bền bỉ, giữ nhiều chức vụ, trọng trách 
trong các cơ quan, tổ chức. 

Ngày 12/9/1945, ông được nhân dân 
tín nhiệm và bầu vào Ủy ban nhân xã 
Xuân Phong (tên gọi khác của xã Hàm 
Tiến), là tổng thư ký Ủy ban Nhân dân 
cách mạng lâm thời xã. Năm 1946 ông 
được bầu là Chủ tịch Ủy ban hành chính 
Xuân Phong và là chủ nhiệm Ủy ban Việt 
Minh xã. 

Sau quá trình tham gia cách mạng, với 
tinh thần tích cực hoạt động, công tác, 
nhận thức về Đảng, ngày 02/7/1948 ông 
được kết nạp vào Đảng tại Việt Minh tỉnh 
Bình Thuận, đó là một bước ngoặt về 
nhận thức, tư tưởng và sự trưởng thành 
của người cán bộ cách mạng. 

Trong những năm 1948 – 1949, ông là 
cán bộ Ủy ban Liên Việt của Ủy ban 
Hành chính huyện Hàm Thuận. Năm 
1949 – 1950, là huyện ủy viên phụ trách 
Đảng vụ. Tháng 10/1950, ông là cán bộ, 
ủy viên ban Đảng vụ Tỉnh ủy tỉnh Bình 

L 
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Thuận. Năm 1950 – 1951 là Phó Bí thư 
Chi ủy Phan Thiết và là Trưởng phòng 
nghiên cứu Tỉnh ủy. 

Năm 1953 – 1954 là Huyện ủy viên, 
chánh văn phòng, thường vụ huyện ủy 
Hàm Thuận. 

Tháng 9/1954 – tháng 11/1954, thực 
hiện việc đình chiến, ông được giao 
nhiệm vụ phụ trách vấn đề tập kết ở Hàm 
Thuận, là chính trị viên đại đội tập kết ra 
Bắc. 

Năm 1955 ông được điều động về 
Phòng điều động, Vụ cán bộ Bộ Nội vụ, 
sau đó là cán bộ Đoàn kiểm tra Ban Tổ 
chức Trung ương. 

Tháng 3/1956, học chỉnh huấn tại 
Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương, là 
tổ phó tổ đảng. 

Năm 1957 - 1963 là cán bộ Vụ Tổ chức 
cán bộ Bộ Nội vụ, Trưởng phòng miền 
Nam thuộc Vụ cán bộ Bộ Nội vu. 

Trong quá trình công tác, ông đã vinh 
dự được tặng thưởng Huân chương 

kháng chiến hạng Hai. Nhân dịp kỷ niệm 
ngày Toàn quốc kháng chiến 
19/12/1954, Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng 
thưởng Huy hiệu Kháng chiến. Năm 
1960, ông được tặng Giấy khen của Bộ 
Nội vụ. 

Cuộc kháng chiến chống Mỹ ở miền 
Nam ngày càng phát triển, trước yêu cầu 
của cách mạng, ngày 12/10/1963, ông 
được điều động về Ban Tổ chức Trung 
ương, sau đó lên đường về Nam công 
tác, phục vụ cuộc chiến đấu chống Mỹ, 
giải phóng miền Nam – đi B. Trước khi đi 
B, toàn bộ Hồ sơ, giấy tờ và kỷ vật cá 
nhân của ông gửi lại Ủy ban Thống nhất 
Chính phủ có 54 tờ, gồm có: Lý lịch cán 
bộ, các quyết định điều động, thuyên 
chuyển cán bộ, các bản kiểm thảo và các 
giấy tờ cá nhân là những ký ức hành 
trình trong cuộc đời ông – người cán bộ 
tổ chức. 

Bảo Minh // 
http://www.baoquankhu7.vn.- 2018 

(ngày 21 tháng 12) 

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

NHIỀU SAI PHẠM XẢY RA TẠI NƠI BỊ DÂN TỐ CÁO 
CẢ HỌ LÀM QUAN 

àng chục người có quan hệ gia 
đình, dòng họ cùng nắm giữ 
những vị trí lãnh đạo chủ chốt ở 

xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, 
tình trạng này diễn ra nhiều năm cùng với 
nhiều vi phạm về đất đai, phá rừng khiến 
dư luận bức xúc. 

Một dòng họ thâu tóm quyền lực? 

Theo đơn tố cáo của người dân, nhiều 
năm qua tại xã Thuận Quý xảy ra tình 
trạng hàng chục cán bộ, lãnh đạo địa 
phương đều là người trong gia đình hoặc 
có quan hệ họ hàng thân thuộc. 

Như trường hợp ông Võ Văn Trường 
là bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã có 
vợ làm chủ tịch MTTQVN xã. Anh ruột 

ông Trường là Chủ tịch Hội cựu chiến 
binh; cháu ruột là Chỉ huy trưởng Ban chỉ 
huy quân sự xã, chị dâu là Phó chủ tịch 
hội phụ nữ. 

Ông Nguyễn Ngọc Hải, Phó chủ tịch 
UBND xã có vợ đang công tác ở văn 
phòng UBND xã. Em ruột ông Hải là Chỉ 
huy phó ban chỉ huy quân sự xã. Ba 
người em họ của ông Hải lần lượt là Chủ 
tịch Hội nông dân, cán bộ văn phòng 
Đảng ủy, cán bộ văn hóa. 

Đặc biệt nhất là trường hợp gia đình 
ông Lượng Thanh Dũng, Chủ tịch UBND 
xã. Vợ ông Dũng là cán bộ tiếp nhận hồ 
sơ tại bộ phận một cửa, trong khi hai 
cháu ruột của ông lần lượt là cán bộ kế 

H 
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toán và Phó trưởng Công an xã; cháu 
dâu làm Bí thư Đoàn xã. 

 

Trụ sở UBND xã Thuận Quý, nơi có hàng chục 
người trong gia đình, dòng họ làm lãnh đạo, cán 
bộ  

Em họ của ông Dũng là ông Lê Văn 
Bảy nắm chức vụ Phó bí thư Đảng ủy xã, 
trong khi em ruột ông Bảy là Trưởng 
công an xã; cháu ruột ông Bảy là cán bộ 
văn hóa xã. 

Người dân xã Thuận Quý đặt câu hỏi, 
ông Dũng làm Chủ tịch xã, nắm giữ tài 
khoản ngân hàng của đơn vị này trong 
khi cháu ruột của ông là kế toán xã. Việc 
bố trí như vậy có nguy cơ xảy ra tiêu cực, 
tham nhũng. 

Dư luận cũng cho rằng, 4 người lãnh 
đạo đứng đầu xã Thuận Quý kể trên 
cũng có quan hệ dòng họ với nhau. Điều 
này càng dễ dẫn đến tình trạng lợi ích 
nhóm, cục bộ và bao che cho nhau khi có 
sai phạm. 

Sai phạm vẫn cứ thăng chức 

Trong giai đoạn 2013 - 2014, khi ông 
Lượng Thanh Dũng là Phó chủ tịch 
UBND xã Thuận Quý, địa phương đã xảy 
ra một sai phạm trong việc cấp Giấy 
chứng nhận QSDĐ liên quan đến gia 
đình ông này. Cụ thể, ông Trần Văn Sáu, 
anh rể của ông Dũng đã được cấp Giấy 
chứng nhận QSDĐ trái quy định pháp 

luật, chồng lấn lên đất người khác hàng 
trăm mét vuông. 

Người dân cho rằng chính ông Dũng 
là người đã tiếp tay người thân làm giả 
hồ sơ đất đai và có đơn tố cáo. Vụ việc 
sau đó được UBND huyện Hàm Thuận 
Nam chỉ ra nhiều sai sót trong quá trình 
làm thủ tục, hồ sơ. Người làm giả giấy tờ 
và giả chữ ký người dân để lấn chiếm đất 
được xác định là con gái ông Sáu, tức 
cháu ruột ông Dũng. 

Điều đáng nói, trong khi dư luận xôn 
xao, bức xúc trước sai phạm nói trên thì 
ông Dũng sau đó đã được bầu làm Chủ 
tịch UBND xã Thuận Quý. 

Cũng trong giai đoạn trên, một người 
phụ nữ được cho là có mối quan hệ thân 
thiết với ông Dũng và ông Võ Văn 
Trường (khi đó là chủ tịch xã Thuận Quý) 
đã được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ đối 
với diện tích đất hơn 10ha (tại thôn 
Thuận Minh) trong phần đất do xã quản 
lý. 

Ông Đỗ Ngọc Hoàng - cán bộ địa 
chính trực tiếp lập hồ sơ xét cấp đất đã 
thừa nhận, việc làm trên là trái quy định 
pháp luật tuy nhiên do mối quan hệ gần 
gũi giữa người phụ nữ với các lãnh đạo. 
Hơn nữa, hồ sơ dù trái quy định với nhiều 
thông tin bịa đặt nhưng vẫn được ông 
Trường và ông Dũng khi đó phê duyệt, 
ký xác nhận vào đơn từ, biên bản. 

Trong hồ sơ cấp đất, các chữ ký trong 
phiếu lấy ý kiến khu dân cư cũng là giả 
mạo, do cán bộ địa chính và người xin 
cấp đất tự biên tự diễn. Còn cán bộ thẩm 
tra của Văn phòng đăng ký đất đai huyện 
Hàm Thuận Nam thì không kiểm tra hồ 
sơ, thủ tục cấp đất do phía xã Thuận Quý 
lập. 

Sau khi được các lãnh đạo xã Thuận 
Quý “phù phép” từ đất công thành đất tư, 
phần đất nói trên nhanh chóng được “chủ 
sở hữu” mang đi bán. Điều đáng nói, 
người ký chứng thực cho hợp đồng 
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chuyển nhượng đất khi đó lại là ông phó 
chủ tịch xã Lượng Thanh Dũng. 

Người dân cho rằng, số tiền thu lợi bất 
chính trong phi vụ mua bán hơn 10ha đất 
trên thực tế có thể lên đến trên dưới 10 
tỷ đồng, tính theo giá thị trường người 
dân giao dịch với nhau. Nhân dân xã 
Thuận Quý cũng đặt câu hỏi, sau phi vụ 
trên, những người liên quan đã chia nhau 
bỏ túi số tiền bao nhiêu tỷ đồng? 

Báo cáo số 01 ngày 17/4/2017 của 
Thanh tra huyện Hàm Thuận Nam ngoài 
việc nêu rõ những vấn đề sai phạm còn 
kết luận, ông Trường và ông Hoàng đã 
có hành vi cố ý làm trái quy định Nhà 
nước trong thi hành công vụ. Đồng thời 
kiến nghị chuyển vụ việc qua cơ quan 
công an để điều tra làm rõ. 

Cũng liên quan đến công tác quản lý 
tại địa phương, năm 2015, tại xã Thuận 
Quý xảy ra tình trạng doanh nghiệp du 
lịch ngang nhiên khai thác rừng trái phép. 
Hành vi này khiến người dân bức xúc, tố 
cáo với nội dung cho rằng có sự tiếp tay 
của lãnh đạo xã, cụ thể là ông Lượng 
Thanh Dũng.  

 

Nội dung kết luận của Thanh tra huyện Hàm 
Thuận Nam về sai phạm trong quản lý đất đai tại 
xã Thuận Quý 

Cho tới thời điểm này, người dân cho 
hay, họ vẫn chưa nhận được kết quả 
điều tra, xử lý sai phạm từ Công an tỉnh 

Bình Thuận và Công an Hàm Thuận Nam 
lẫn chính quyền địa phương. Từ đó dư 
luận đặt câu hỏi, phải chăng các lãnh đạo 
xã Thuận Quý đã được cấp trên bảo kê, 
dù cho có nhiều sai phạm vẫn thăng 
quan tiến chức? 

Sẽ báo cáo, xem xét thông tin người 
dân phản ánh 

Ngày 29/11, trao đổi với phóng viên về 
thông tin có hàng chục người trong gia 
đình, dòng họ cùng làm lãnh đạo, cán bộ 
công chức phòng ban, ông Lượng Thanh 
Dũng – Chủ tịch UBND xã Thuận Quý đặt 
câu hỏi: “Dân (người phản ánh) là dân 
nào, sao mình ở đây mình không nghe”. 
Ông Dũng cũng đặt ra câu hỏi: “Nhưng 
nếu mà nó có như vậy thì sao?”. 

Sau khi xem danh sách nhân sự mà 
người dân liệt kê, ông Dũng thừa nhận 
thông tin phản ánh cơ bản là đúng. “Tôi 
với ông Lê Văn Bảy (Phó bí thư Đảng ủy 
xã) và ông Lê Văn Tám (Trưởng công an 
xã) là anh em cô cậu". Ông Dũng khẳng 
định đồng thời thừa, người cháu ruột của 
ông một người làm kế toán, một người 
làm Phó công an xã. 

Ông Dũng cũng phản bác lại nội dung 
kết luận trong báo cáo 01 ngày 17/4/2017 
của Thanh tra huyện với lập luận: “Nếu 
mà lấy đất Nhà nước làm bậy (lấy hơn 
10ha đất do xã quản lý cấp trái quy định, 
gây thiệt hại cho Nhà nước và thu lợi bất 
chính hàng tỷ đồng) thì công an nhốt rồi”. 

Bà Nguyễn Thị Hương – Trưởng 
phòng Nội vụ huyện Hàm Thuận Nam 
cho hay bà không hề biết gì về mối quan 
hệ gia đình, dòng họ của những cán bộ, 
lãnh đạo ở xã Thuận Quý. Bà Hương nói 
sẽ báo cáo đến chủ tịch UBND huyện 
Hàm Thuận Nam về những thông tin 
người dân phản ánh và tiến hành rà soát, 
xem xét lại vấn đề này. 

Nhóm PV // http://baophapluat.vn.- 
2018 (ngày 4 tháng 12) 
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ÔNG NGUYỄN VĂN LUÂN LÀM CHỦ TỊCH UBND TP. PHAN THIẾT 

gày 13/12/2018, tại kỳ họp thứ 7, 
HĐND TP.Phan Thiết khóa XI, 
Phó Bí thư Thành ủy TP.Phan 

Thiết - Nguyễn Văn Luân được bầu giữ 
chức Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết. 

 

Kỳ họp thứ 7, HĐND TP.Phan Thiết khóa XI dự 
kiến làm việc trong 2 ngày 13-14/12/2018 

Tại buổi làm việc đầu tiên của kỳ họp 
thứ 7, HĐND TP. Phan Thiết khóa XI, các 
đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu miễn 
nhiệm 2 chức danh Chủ tịch HĐND TP. 
Phan Thiết khóa XI đối với ông Đặng Văn 
Định, nghi hưu theo chế độ và miễn 
nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP. 
Phan Thiết đối với ông Đỗ Ngọc Điệp. 

Đồng thời, các đại biểu cũng đã tiến 
hành bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh 
Chủ tịch HĐND TP. Phan Thiết khóa XI 
đối với ông Đỗ Ngọc Điệp, nguyên Chủ 
tịch UBND TP.Phan Thiết và bầu bổ sung 
ông Nguyễn Văn Luân, Phó Bí thư Thành 
ủy TP. Phan Thiết giữ chức vụ Chủ tịch 
UBND TP.Phan Thiết. 

Kỳ họp thứ 7, HĐND TP. Phan Thiết 
khóa XI dự kiến diễn trong 2 ngày, tập 
trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm 
vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 
năm 2018. Xem xét các báo cáo, tờ trình 
của UBND TP. Phan Thiết để ban hành 
các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội trong năm 2019. Và nghị 
quyết về dự toán ngân sách, phân bổ 
ngân sách, kế hoạch đầu tư, danh mục 
các công trình bức thiết, bổ sung kế 
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 
2016-2020… Và tiến hành chất vấn, trả 
lời chất vấn và báo cáo trả lời các ý kiến 
kiến nghị của cử tri trước kỳ họp. 

Thanh Hải // http://congluan.vn.-  
2018 (ngày 13 tháng 12) 

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

PHÓ CHỦ TỊCH TỈNH BÌNH THUẬN BẤT NGỜ RỜI 
CUỘC HỌP KHI ĐANG CHỦ TRÌ VÌ ĐỘT QUỴ 

áng nay (20-12), ông Nguyễn 
Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bình 
Thuận, đã có phát ngôn chính thức 

về việc bất ngờ rời cuộc họp của ông 
Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh này. 

Theo ông Hùng, vị phó chủ tịch UBND 
tỉnh Bình Thuận phụ trách lĩnh vực văn 
xã phải rời cuộc họp vào chiều 18-12 vì 
bị đột quỵ. Hiện ông Hòa đang được điều 
trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM). 

 

Ông Nguyễn Đức Hòa (phải) tại một buổi lễ trao 
bằng khen (Ảnh từ cổng thông tin tỉnh Bình Thuận) 

 

N 

S 

https://nld.com.vn/pho-chu-tich.html
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Trước đó, chiều 18-12, ông Nguyễn 
Đức Hòa khi đang chủ trì một cuộc họp 
của UBND Tỉnh thì cảm thấy mệt mỏi, 
hoa mắt. Thấy dấu hiệu bất thường, cán 
bộ đã đưa ông đi cấp cứu tại bệnh viện 
tỉnh. Sau đó chuyển vào Bệnh viện Chợ 
Rẫy. Theo thông tin chẩn đoán từ bệnh 
viện, ông Hòa bị nhồi máu não vùng chi 
sau bao trong bên phải. Hiện nay, ông 
Hòa đã tỉnh, huyết áp ổn định tuy nhiên 
bị yếu nhẹ tay trái và khó nói. 

Hiện, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký thông báo 
phân công giải quyết công việc trong thời 
gian ông Nguyễn Đức Hòa điều trị bệnh. 

Theo đó, phân công ông Lương Văn Hải, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, giải quyết thêm 
các công việc thuộc các lĩnh vực giáo dục 
và đào tạo, y tế, lao động và các vấn đề 
xã hội, giảm nghèo (bao gồm hồ sơ một 
cửa thuộc các lĩnh vực này). Ông Lê 
Tuấn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 
phụ trách giải quyết thêm các lĩnh vực 
khoa học và công nghệ, dân số, gia đình 
và trẻ em, thể dục thể thao, văn hóa 
thông tin, báo chí, phát thanh truyền 
hình, dân vận chính quyền, ngoại vụ, các 
dự án phi chính phủ. 

Việt Khánh // https://nld.com.vn.- 
2018 (ngày 20 tháng 12) 

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

THAO TRƯỜNG NƠI ĐẦU SÓNG 

ảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận là 
phên dậu tiền tiêu bảo vệ Tổ quốc 
ở phía Đông. Có vị trí chiến lược 

về quốc phòng, an ninh. Do vậy những 
năm qua, lực lượng vũ trang huyện Phú 
Quý luôn được quan tâm xây dựng vững 
mạnh về mọi mặt, nhất là trong công tác 
huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. 

 

Bộ đội pháo binh trên đảo huấn luyện, sẵn sàng 
chiến đấu. 

Để làm tốt công tác huấn luyện, Đảng 
ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện 
Phú Quý luôn coi trọng đổi mới từ nội 
dung, phương pháp đến công tác quản 
lý, điều hành huấn luyện, theo hướng 
nâng cao chất lượng toàn diện, năng lực 
tư duy sáng tạo, kỹ năng thực hành, tính 
quyết đoán và khả năng cơ động, phản 

ứng nhanh trong các tình huống. Trong 
quá trình huấn luyện, Ban CHQS huyện 
đã chủ trì hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ 
với các đơn vị của Bộ Quốc phòng và 
Quân khu đứng chân trên địa bàn để 
huấn luyện cho các đối tượng sát với yêu 
cầu nhiệm vụ theo sự phân công và chức 
năng, nhiệm vụ của các binh chủng. 

Trong huấn luyện phòng không, Ban 
CHQS huyện đã phối hợp với các đơn vị 
ra đa; trong huấn luyện DQTV biển, quân 
dự bị động viên thì phối hợp với đồn biên 
phòng, lực lượng Hải quân, cảnh sát 
biển; huấn luyện bơi cho các đơn vị bộ 
đội thường trực thì phối hợp với đặc công 
nước… Hàng năm, Ban CHQS huyện 
còn chủ trì, phối hợp với tất cả các lực 
lượng trên đảo tổ chức diễn tập khu vực 
phòng thủ theo các tình huống giả định 
như phối hợp bảo vệ đảo; đánh địch xâm 
nhập đường biển; phòng tránh, đánh trả 
địch tấn công hỏa lực… Nhờ vậy, chất 
lượng huấn luyện, khả năng hiệp đồng 
chiến đấu của bộ đội luôn được nâng 
cao, khả năng cơ động, phối hợp xử lý 
tình huống có chuyển biến rõ rệt, góp 
phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Đ 

https://media.baoquankhu7.vn/fileman/Uploads/tbNews/11489/imgp4259_1.jpg
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Để làm tốt công tác huấn luyện, hàng 
năm Ban CHQS huyện tổ chức quán triệt 
đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết 
của cấp trên về nâng cao chất lượng 
huấn luyện cho các đối tượng. Đồng thời, 
chỉ đạo cấp ủy các cấp, căn cứ vào tình 
hình cụ thể, để ra nghị quyết lãnh đạo 
chuyên đề về nhiệm vụ huấn luyện, sẵn 
sàng chiến đấu. Trong đó, xác định rõ 
phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, mức 
độ yêu cầu, các khâu yếu, mặt yếu và 
giải pháp khắc phục. Trên cơ sở đó, cấp 
ủy, chỉ huy, chính trị viên các cấp đã cụ 
thể hóa, triển khai nhiệm vụ một cách 
toàn diện, xác định trọng tâm, trọng điểm 
và biện pháp thực hiện, tạo chuyển biến 
mới trong công tác huấn luyện, sẵn sàng 
chiến đấu. Nhờ vậy, cấp ủy, chỉ huy các 
cấp luôn bám sát thực tiễn, thường 
xuyên trao đổi, bàn bạc, thống nhất để 
chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị 
trong suốt quá trình huấn luyện. Phân 
công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy 

viên phụ trách các mặt công tác, nâng 
cao khả năng chỉ đạo, hướng dẫn. 

Nhờ coi trọng công tác huấn luyện, 
sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy, Ban CHQS 
huyện Phú Quý đã có nhiều chương 
trình, mô hình, giải pháp huấn luyện phù 
hợp và nhất là cán bộ, chiến sĩ lực lượng 
vũ trang trên đảo Phú Quý đã từng bước 
khắc phục khó khăn thử thách, tạo sự 
chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả 
đáng ghi nhận trong công tác bảo vệ biển 
đảo. 

Khẩu hiệu “Vượt nắng thắng mưa, say 
sưa luyện tập” đã được chuyển hóa 
thành những hành động thiết thực, việc 
làm cụ thể trên thao trường, bãi tập, qua 
đó, ngày càng tôi luyện tinh thần, quyết 
tâm bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng 
biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

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

(ngày 28 tháng 12)

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

THIẾT THỰC XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN 
TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH 

ể đảm bảo sự lãnh đạo của cấp 
ủy đảng và thống nhất trong triển 
khai thực hiện công tác giám sát, 

phản biện xã hội của Mặt trận, các đoàn 
thể chính trị - xã hội các cấp; Tỉnh ủy Bình 
Thuận đã chỉ đạo, hướng dẫn thống nhất 
quy trình thực hiện giám sát, phản biện 
xã hội.  

Theo đó, trên cơ sở đề xuất của Mặt 
trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, 
Thường trực, Ban Thường vụ các cấp ủy 
đã định hướng và phê duyệt nội dung 
giám sát, phản biện vào tháng 11 hàng 
năm để Mặt trận, các đoàn thể chính trị - 
xã hội chủ động xây dựng kế hoạch thực 
hiện trong năm sau; quá trình thực hiện 
nếu có nội dung phát sinh, Mặt trận, các 
đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục báo cáo 
để cấp ủy cho ý kiến định hướng, điều 

chỉnh nội dung giám sát cho phù hợp với 
tình hình.  

 

Từ năm 2015 đến nay, Ban Thường 
vụ cấp ủy các cấp đã định hướng phê 
duyệt 2.444 nội dung giám sát, phản biện 
xã hội của Mặt trận, các đoàn thể chính 
trị - xã hội. UBND tỉnh cũng đã ban hành 

Đ 
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nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn 
vị, chính quyền địa phương thực hiện 
việc công khai các thông tin, phối hợp, 
tạo điều kiện để Mặt trận, các đoàn thể 
chính trị - xã hội thực hiện việc giám sát, 
phản biện xã hội và thực hiện nghiêm túc 
việc tiếp nhận, xử lý, phản hồi các kiến 
nghị, ý kiến góp ý của Mặt trận, các đoàn 
thể chính trị - xã hội và nhân dân. 

Trên cơ sở định hướng nội dung giám 
sát của cấp ủy, Mặt trận và các đoàn thể 
chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã xây 
dựng kế hoạch và tổ chức 3.065 cuộc 
giám sát đối với các tổ chức, cá nhân. 
Qua giám sát, Mặt trận, các đoàn thể 
chính trị - xã hội các cấp đã đề xuất, kiến 
nghị 2.961 nội dung nhằm góp phần xây 
dựng, thực hiện đúng các chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách pháp 
luật của Nhà nước; đồng thời, kiến nghị 
sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù 
hợp với thực tiễn đời sống xã hội. Sau 
khi tiếp nhận các nội dung kiến nghị, các 
cơ quan, đơn vị được giám sát đã quan 
tâm lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, 
phòng, ban, bộ phận có liên quan để xem 
xét giải quyết các nội dung kiến nghị và 
thông tin đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội 
tỉnh để theo dõi. Đến nay đã có 
2.393/2.961 (đạt 80,81%) nội dung kiến 
nghị sau giám sát đã được giải quyết, số 
kiến nghị còn lại đang được các cơ quan, 
đơn vị tiếp tục chỉ đạo giải quyết. 

Công tác phản biện xã hội được Mặt 
trận, các đoàn thể chính trị - xã hội các 
cấp quan tâm triển khai thực hiện và đạt 
được một số kết quả bước đầu. Qua 
phản biện, Mặt trận, các đoàn thể chính 
trị - xã hội các cấp đã kịp thời phát hiện 
những nội dung còn thiếu, chưa sát, 
chưa phù hợp trong những dự thảo văn 
bản của các cơ quan và các chương 
trình, dự án phát triển kinh tế xã hội; từ 
đó, kiến nghị những nội dung thiết thực, 
phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và 
nâng cao tính khả thi, hiệu quả của các 

chủ trương, chương trình, đề án, dự án; 
góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của nhân dân, phát huy dân chủ, 
tăng cường đồng thuận trong xã hội. 

Các địa phương, đơn vị bằng nhiều 
hình thức đã thực hiện tốt việc cung cấp 
thông tin, công khai về hoạt động, quy 
chế làm việc của tổ chức; về các chủ 
trương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phát 
triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây 
dựng chính quyền địa phương; công khai 
một số nội dung, một số khâu trong công 
tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, 
khen thưởng, kỷ luật, kê khai tài sản, thu 
nhập của đảng viên, cán bộ công chức... 
theo quy định; việc đặt hòm thư góp ý tại 
trụ sở đã được triển khai từ nhiều năm 
qua và đi vào nề nếp. Hầu hết các cơ 
quan Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn 
thể các cấp đã thực hiện việc đặt hòm 
thư góp ý tại trụ sở làm việc; đồng thời, 
phân công bộ phận (hoặc cán bộ) phụ 
trách quản lý hòm thư, tiếp nhận, xử lý và 
phản hồi các ý kiến góp ý của tập thể, cá 
nhân. 

Một số địa phương và các sở ngành 
trong tình đã thực hiện việc tổ chức lấy ý 
kiến góp ý của Mặt trận, các đoàn thể 
chính trị - xã hội đối với việc cụ thể hóa, 
tổ chức thực hiện các Nghị quyết của cấp 
ủy, Hội đồng nhân dân, các văn bản quy 
phạm pháp luật và các chủ trương lớn 
của địa phương. Cấp ủy các cấp đã tổ 
chức lấy ý kiến góp ý của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - 
xã hội và trong nhân dân đối với dự thảo 
Văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của 
Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại 
hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, dự 
thảo Văn kiện Đại hội cấp huyện và cơ 
sở. Cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn 
vị giới thiệu, lấy ý kiến góp ý đối với cán 
bộ, đảng viên, công chức, viên chức 
thuộc trách nhiệm quản lý tại nơi cư trú, 
nơi công tác trước khi tổ chức kiểm điểm 
hằng năm và trước khi thực hiện công 
tác cán bộ theo quy định. 
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Việc tổ chức đối thoại giữa người 
đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân 
dân ngày càng đi vào nền nếp, thiết thực; 
5 qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tổ 
chức 472 cuộc đối thoại giữa người đứng 
đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với 
nhân dân. Đối với cấp tỉnh, đồng chí Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ 
chức đối thoại với nhân dân Thành phố 
Phan Thiết (năm 2016), đối thoại với 
nhân dân huyện Tuy Phong (năm 2017) 
và với nhân dân thị xã La Gi (năm 2018), 
tập trung vào các chủ đề về công tác 
quản lý quy hoạch, sử dụng đất, xây 
dựng, bảo vệ môi trường, quản lý trật tự 
an toàn xã hội, việc thực hiện các chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng và trách nhiệm của 
cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm 
vụ.... 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại 
với cán bộ công đoàn và công nhân, 
người lao động trong các loại hình doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh về những nội 
dung liên quan đến quyền lợi hợp pháp, 
chính đáng của người lao động. Thông 
qua đối thoại, các cấp ủy, chính quyền đã 
nắm bắt tình hình, giải thích, giải quyết 
kịp thời những tâm tư nguyện vọng, 
những vấn đề còn vướng mắc, bức xúc 
trong nhân dân; đồng thời tiếp thu các ý 
kiến góp ý của nhân dân đối với sự lãnh 
đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, của 
chính quyền, từ đó có những giải pháp 
cụ thể trong lãnh đạo, điều hành và tạo 
sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân đối 
với cấp ủy, chính quyền địa phương. Đến 
nay đã có 3.783/4.130 (đạt 91,59%) ý 
kiến tiếp thu tại các buổi đối thoại đã 
được giải quyết. 

Quá trình triển khai thực hiện, các cấp 
ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, định 
hướng nội dung giám sát, phản biện; chỉ 
đạo các đơn vị, địa phương thực hiện 
việc công khai thông tin, phối hợp, tạo 
điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội 
các cấp và nhân dân thực hiện việc giám 

sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng 
Đảng, xây dựng chính quyền; chỉ đạo tổ 
chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng giám 
sát, phản biện xã hội cho đội ngũ cán bộ 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn 
thể chính trị - xã hội các cấp; quan tâm 
kiểm tra, đôn đốc chính quyền, Mặt trận, 
các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp 
triển khai thực hiện Quyết định số 217, 
số 218 của Bộ Chính trị và các quy định, 
hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 
đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã đưa 
công tác giám sát, phản biện xã hội, góp 
ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 
trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường 
xuyên và từng bước nâng dần chất 
lượng, hiệu quả. Thông qua đó, kịp thời 
phát hiện những nội dung còn thiếu, 
chưa sát, chưa đúng, chưa phù hợp và 
kiến nghị một số nội dung thiết thực, góp 
phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp 
với thực tiễn đời sống xã hội và nâng cao 
hiệu quả trong quá trình xây dựng, ban 
hành, thực thi các chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước; đảm bảo quyền và lợi ích hợp 
pháp chính đáng của nhân dân, phát huy 
dân chủ, tăng cường đồng thuận trong xã 
hội; đồng thời, khẳng định rõ hơn vai trò, 
vị trí của tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội. 

Việc tổ chức đối thoại giữa người 
đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân 
dân ngày càng nền nếp và thiết thực 
hơn, thể hiện trách nhiệm của người 
đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc 
chăm lo đời sống nhân dân, tháo gỡ 
những khó khăn, vướng mắc, bức xúc 
của người dân ngay tại cơ sở; qua đó tạo 
được sự đồng thuận và củng cố niềm tin 
của nhân dân với cấp ủy, chính quyền; 
góp phần tích cực trong việc thực hiện 
thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội địa 
phương. 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 12 năm 2018                                        -28- 
 

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

Mặc dù cấp tỉnh và các địa phương, 
đơn vị đã tổ chức nhiều hội nghị quán 
triệt, lớp tập huấn, song vẫn còn một số 
cấp ủy cơ sở, chính quyền, đơn vị, tổ 
chức và một bộ phận cán bộ, đảng viên, 
công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên 
chưa nhận thức đầy đủ, sâu kỹ về mục 
đích, tính chất của giám sát, phản biện 
xã hội; chưa nắm chắc nội dung, phương 
thức, quy trình thực hiện giám sát, phản 
biện theo tinh thần Quyết định số 217, số 
218 của Bộ Chính trị và các quy định, 
hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 
Sự phối hợp giữa chính quyền, các 
ngành trong việc tạo điều kiện để Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể 
chính trị - xã hội thực hiện giám sát, phản 
biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng 
Đảng, xây dựng chính quyền có lúc, có 
nơi chưa được đồng bộ, chặt chẽ, hiệu 
quả. 

Việc thực hiện giám sát, phản biện xã 
hội của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - 
xã hội, nhìn chung còn lúng túng, chất 
lượng chưa cao như: việc lựa chọn nội 
dung, đối tượng giám sát chưa phù hợp, 
còn trùng lắp; đối tượng giám sát chủ yếu 
là các cơ quan, tập thể, chưa thực hiện 
việc giám sát đối với cá nhân; phương 
pháp giám sát chủ yếu thông qua nghiên 
cứu tài liệu và làm việc trực tiếp, các 
phương pháp khác chưa được phát huy; 
việc theo dõi kết quả thực hiện các kiến 
nghị sau giám sát của chủ thể giám sát 
đối với đối tượng được giám sát chưa 
thật sự chú ý. Công tác phản biện xã hội 
còn nhiều hạn chế, chủ yếu thực hiện 
thông qua hình thức góp ý kiến. 

Để tiếp tục thực hiện Quyết định số 
217, số 218-QĐ/TW của Bộ chính trị 
(khóa XI) đạt kết quả, các cấp ủy, chính 
quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị 
- xã hội cần phải tập trung thực hiện tốt 
một số nội dung như: Tăng cường lãnh 
đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa 
công tác tuyên truyền việc thực hiện 
Quyết định số 217, số 218 của Bộ Chính 

trị. Trong đó, tập trung tuyên truyền sâu, 
kỹ về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, vai trò 
của tổ chức Mặt trận, các đoàn thể chính 
trị - xã hội và nhân dân trong giám sát, 
phản biện xã hội, tham gia góp ý xây 
dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đa 
dạng hơn nữa các hình thức tuyên 
truyền, nhất là trong sinh hoạt của các tổ 
chức đoàn thể ở cơ sở; Nghiên cứu, nắm 
chắc các văn bản, hướng dẫn của Trung 
ương, của tỉnh về trách nhiệm, nội dung, 
phương pháp, quy trình thực hiện công 
tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây 
dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đồng 
thời, cụ thể hóa, gắn kết với việc thực 
hiện các văn bản mới của Trung ương, 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan 
đến việc phát huy vai trò giám sát, phản 
biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng 
Đảng, chính quyền của Mặt trận, các 
đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân 
trong thực hiện các nghị quyết của Đảng. 
Tiếp tục đưa nội dung bồi dưỡng kỹ 
năng, quy trình, phương pháp giám sát, 
phản biện xã hội vào chương trình tập 
huấn, bồi dưỡng cán bộ định kỳ của Mặt 
trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các 
cấp. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực, 
chủ động hơn nữa trong việc nghiên cứu, 
đề xuất cấp ủy định hướng và triển khai 
kế hoạch thực hiện giám sát, phản biện 
xã hội; chú ý khắc phục các hạn chế và 
nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc 
giám sát, phản biện xã hội; thường xuyên 
theo dõi kết quả giải quyết các đề xuất, 
kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội, 
đối thoại với nhân dân để phản ánh các 
cơ quan, các cấp có thẩm quyền giải 
quyết kịp thời. Chú ý xây dựng, phát huy 
các Hội đồng tư vấn và xây dựng lực 
lượng cộng tác viên, chuyên gia nhằm 
giúp nghiên cứu chuyên sâu các nội 
dung giám sát, phản biện xã hội. 

Các sở, ban, ngành và các địa phương 
tiếp tục thực hiện tốt việc cung cấp thông 
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tin, công khai về hoạt động, quy chế làm 
việc của tổ chức, nội dung các dự thảo 
văn bản hoặc các đề án, dự án cần phản 
biện và tích cực phối hợp, tạo điều kiện 
để Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã 
hội thực hiện tốt việc giám sát, phản biện 
xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng 
chính quyền; giải quyết tốt các kiến nghị, 
đề xuất của Mặt trận và các đoàn thể 
chính trị - xã hội sau giám sát, phản biện; 
thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý và phản 
hồi các ý kiến kiến nghị theo quy định; 
Tiếp tục tổ chức tốt việc đối thoại định kỳ 
giữa người đứng đầu cấp ủy, chính 
quyền với nhân dân địa phương bảo đảm 

hiệu quả và ngày càng đi vào nề nếp; các 
cơ quan thông tin đại chúng tăng cường 
công tác tuyên truyền về các mô hình, 
cách làm hay trong triển khai thực hiện; 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 
đoàn thể chính trị - xã hội phát huy đúng 
mức vai trò vận động đoàn viên, hội viên 
và các tầng lớp nhân dân tích cực tham 
gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng 
chính quyền có chất lượng./. 

Tô Thành Long // 
http://www.tuyengiao.vn.- 2018 

 (ngày 22 tháng 12) 

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

THƯỢNG ÚY K’VĂN CẢNH – NGƯỜI ĐEM LẠI BÌNH YÊN CHO ĐẤT 

hượng úy K’Văn Cảnh, Phó Đại đội 
trưởng, Đại đội Công Binh 19 Bộ 
CHQS tỉnh Bình Thuận luôn vượt 

qua khó khăn để vươn lên và có những 
giải pháp phù hợp để hoàn thành nhiệm 
vụ. Sự tận tâm, trách nhiệm, 5 năm qua, 
K’Văn Cảnh và đồng đội đã thu gom, xử 
lý thành công hàng nghìn quả đạn, bom 
đem lại sự bình yên cho nhân dân. 

 

K’Văn Cảnh cùng chiến sĩ xử lý, thu gom 

bom, đạn. 

Chúng tôi có dịp chứng kiến những 
người lính Công Binh thuộc Bộ CHQS 
tỉnh Bình Thuận đi thu gom, rà phá bom, 
mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến 
tranh. Có những hố còn hàng trăm quả 
đạn pháo nằm lẫn trong đất, đá rất nguy 
hiểm, chỉ cần 1 chút sơ xẩy là mất an 

toàn ngay. Khi họ thu gom, quanh những 
người lính chỉ có đất, đá, bom đạn và 
thuốc nổ. Trong những cán bộ, chiến sĩ 
đi thu gom bom, đạn của Đại đội Công 
binh 19, Thượng úy K’Văn Cảnh, Đại đội 
phó Đại đội Công Binh là người thường 
xuyên đồng hành thực hiện nhiệm vụ 
này. 

Cảnh sinh ra và lớn lên ở xã Đông 
Giang, huyện Hàm Thuận Bắc. Tiếp 
bước người cha, một chiến sĩ cách mạng 
ở căn cứ Nam Sơn trung dũng trong 
kháng chiến, Thượng úy K’Văn Cảnh từ 
nhỏ đã nhiều lần chứng kiến cha mình 
thu gom những quả bom, mìn giúp đồng 
bào an tâm khi lao động sản xuất. Lớn 
lên cùng núi rừng, đến khi vào lớp Thiếu 
sinh quân, rồi anh quyết tâm thi đậu vào 
Trường Sỹ quan Công binh để theo đuổi 
lí tưởng của mình. 6 năm về Bộ CHQS 
tỉnh Bình thuận thực hiện và làm nhiệm 
vụ tại Đại đội Công binh, K’Văn Cảnh đã 
có hàng chục lần tham gia thu gom, xử lý 
bom, đạn, vật liệu nổ. Trong một lần cùng 
Cảnh đi thu gom bom, đạn mới đây, 
Thượng úy K’Văn Cảnh tâm sự: “Nói 
không sợ thì không đúng, nhưng từ cái 
sợ mình mới cẩn thận, tìm hiểu, huấn 
luyện nghiêm túc, theo đúng quy định 

T 
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trước khi làm nhiệm vụ. Mình phải thành 
thạo nghề, luôn thận trọng, tỉ mỉ”. 

Lính Công binh là những người “đi 
trước về sau”, những năm qua, Thượng 
úy K’Văn Cảnh và cán bộ, chiến sĩ Công 
binh tiếp tục hành trình của mình là tháo 
gỡ, thu gom bom, đạn làm sạch đất, đem 
lại bình yên cho nhân dân. Một cuộc 
chiến lắm khắc nghiệt và hiểm nguy. Với 
người lính Công binh thì các anh chưa có 
ngày thanh bình. Nhiệm vụ của họ đạn 
bom, hiểm nguy luôn rình rập. Năm 2018, 
Bộ đội Công binh của Bộ chỉ huy quân sự 
Bình Thuận đã thực hiện gần 20 chuyến 
đi rà, phá, thu gom, tháo gỡ và hủy thành 
công 2 quả thủy lôi 850 ký, 250 quả đạn 
pháo 175 và 155 mi ly; 451 quả đạn 105 
ly, gần 1.000 quả đạn cối, đạn M79 và 
các loại mìn, đạn nhọn, thuốc nổ. 

Chỉ vừa mới đây, khi đào móng xây 
tường rào, trường Trung học cơ sở Bắc 
Bình 1 ở xã Phan Rí Thành, huyện Bắc 
Bình, tỉnh Bình Thuận, các công nhân đã 
phát hiện rất nhiều bom, đạn, thuốc nổ 
trong 2 hố. Nhận được tin báo, Thượng 
úy K’Văn Cảnh cùng 2 chiến sĩ, lên 

đường đi thu gom. Suốt 5 ngày đêm, 
không một giây mất tập trung, tỉ mỷ từng 
nhát cuốc, Cảnh và đồng đội của mình 
đã đào, thu gom, xử lý thành công 359 
quả đạn pháo 155 mi ly, 105 mi ly và 85 
mi ly cùng rất nhiều đạn cối, đạn M79 và 
nhiều chủng loại bom, mìn, thuốc nổ. 

Không ngại gian nan, nguy hiểm, trong 
quá trình thực hiện nhiệm vụ, Thượng úy 
K’Văn Cảnh luôn có mặt ở những nơi khó 
khăn, gian khổ, đảm nhận các địa bàn 
vùng sâu, vùng xa, hải đảo thực hiện có 
hiệu quả hoạt động rà phá bom mìn, vật 
liệu nổ sót lại sau chiến tranh trên các địa 
bàn toàn tỉnh. Dù phải đối mặt với nguy 
hiểm, nhưng Thượng úy K’Văn Cảnh và 
những chiến sĩ Công binh luôn hăng say 
với công việc. Mỗi khi có bom đạn được 
thu gom, cho dù là ở nơi đâu các các loại 
vũ khí đều được tập kết về khu vực an 
toàn phá hủy, đem lại sự bình yên cho 
người dân. 

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

(ngày 27 tháng 12)

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

TỈNH BÌNH THUẬN THÀNH LẬP ĐẠI ĐỘI DÂN QUÂN CƠ ĐỘNG 

gày 28/12/2019, Đảng ủy, Bộ 
CHQS tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ 
ra mắt và thành lập Đại đội dân 

quân cơ động của tỉnh. 

 

Ra mắt và tổ chức huấn luyện Đại đội dân 
quân cơ động. 

Đại đội dân quân cơ động tỉnh Bình 
Thuận được thành lập trên cơ sở hợp 
nhất 3 Trung đội dân quân cơ động thành 
phố Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Bắc 
và huyện Hàm Thuận Nam. 

Đây là lực lượng nòng cốt thực hiện 
nhiệm vụ thường xuyên ở địa phương và 
sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống 
gây rối, tụ tập đông người, biểu tình, bạo 
loạn. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ được 
giao, các địa phương và Bộ CHQS tỉnh 
Bình Thuận chú trọng nâng cao chất 
lượng về chính trị, học vấn, sức khỏe của 
dân quân. Đại đội được tập trung huấn 
luyện các chuyên ngành như kỹ thuật 
chiến đấu, võ thuật, sử dụng các loại vũ 
khí, công cụ hỗ trợ khi thực hiện các 

N 
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nhiệm vụ xử lý gây rối, biểu tình, bạo 
loạn, phòng chống, khắt phục hậu quả 
thiên tai. 

Sau khi được thành lập, Bộ CHQS tỉnh 
Bình Thuận tập trung giáo dục chính trị 
tư tưởng, giúp dân quân nắm chắc chức 
năng, nhiệm vụ. Chú trọng huấn luyện 
quân sự, luyện tập các phương án xử lý 
tình huống, sử dụng công cụ hỗ trợ cho 
các lực lượng dân quân sẵn sàng nhận 
và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Quan tâm 
đầu tư công cụ hỗ trợ, các chế độ cho 

dân quân. Xây dựng quy chế phối hợp, 
hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ giữa Bộ 
CHQS tỉnh, Công an, Biên phòng, các địa 
phương và Đại đội Dân quân cơ động. 
Thương xuyên xây dựng, dự báo các 
phương án chiến đấu, tổ chức tập luyện, 
diễn tập thường xuyên để nâng cao khả 
năng thực hiện nhiệm vụ. 

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

(ngày 30 tháng 12)

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

BÌNH THUẬN CÓ TRÊN 10.000HA THANH LONG VIETGAP 

gày 11-12, ông Phạm Hữu Thủ, 
Chánh Văn phòng Sở NN-PTNT 
tỉnh Bình Thuận, cho biết đến thời 

điểm hiện tại, toàn tỉnh đã có trên 
10.000ha  thanh long được chứng nhận 
VietGAP (thực hiện nông nghiệp tốt).  

 

Đây được xem là tín hiệu đáng mừng, 
qua đó từng bước làm thay đổi tập quán 
sản xuất truyền thống của nông dân, góp 
phần giữ uy tín và chất lượng cho sản 
phẩm thanh long Bình Thuận.  

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Bình Thuận, 
đến nay địa phương vẫn dẫn đầu cả 
nước về diện tích và sản lượng trái thanh 
long với gần 30.000ha, sản lượng trên 
500.000 tấn/năm.Trong đó, diện tích sản 

xuất thanh long VietGAP đạt trên 
10.000ha (tăng hơn 200ha so với năm 
2017, chiếm tỷ lệ hơn 30% diện tích 
thanh long cả tỉnh). 

Hiện tại, toàn tỉnh đang có gần 10.000 
hộ nông dân tham gia và hình thành 
được gần 400 tổ hợp tác, nhóm liên kết 
và trang trại sản xuất theo mô hình 
VietGAP. 

Ông Phạm Hữu Thủ cho biết thêm, 
việc sản xuất thanh long theo hướng 
VietGAP đang tạo ra môi trường thuận 
lợi để đáp ứng nhanh tiến bộ kỹ thuật vào 
sản xuất theo hướng an toàn, đồng thời 
đáp ứng việc nâng cao giá trị sản phẩm 
thanh long Bình Thuận, đáp ứng nhu cầu 
xuất khẩu. Mặt khác, sản xuất VietGAP 
góp phần cải thiện môi trường sản xuất, 
giảm tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ 
thực vật… 

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

(ngày 12 tháng 12) 
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BÌNH THUẬN DÀNH KHOẢNG 147 TỶ ĐỒNG DỰ TRỮ 
HÀNG HÓA BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG TẾT 

ự kiến mức dự trữ hàng hóa thiết 
yếu bình ổn giá Tết Nguyên đán 
của Bình Thuận năm 2019 là 

khoảng 147 tỷ đồng, tăng 6 tỷ đồng so 
với năm 2018. 

Để đảm bảo lượng hàng hóa lưu thông 
trên thị trường dồi dào, giá cả ổn định 
đồng thời đẩy mạnh đưa hàng về vùng 
sâu, vùng xa, hải đảo để phục vụ nhân 
dân trong dịp Tết nguyên đán, tỉnh Bình 
Thuận đã triển khai kế hoạch dự trữ hàng 
hóa thiết yếu bình ổn thị trường trước, 
trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 
2019. 

Dự kiến mức dự trữ hàng hóa thiết yếu 
bình ổn giá Tết Nguyên đán năm 2019 
khoảng 147 tỷ đồng, tăng 6 tỷ đồng so 
với năm 2018. Sáu đơn vị được phân bổ 
gồm: Công ty Cổ phần Thương mại Bình 
Thuận (70 tỷ đồng), siêu thị Co.opMart 
Phan Thiết (47,8 tỷ đồng), siêu thị 
Co.opMart La Gi (16 tỷ đồng), chi nhánh 
Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung 
Bộ (1,1 tỷ đồng); doanh nghiệp tư nhân 
Thương mại Dịch vụ Tùng Loan (10 tỷ 
đồng), Trung tâm Dịch vụ miền núi – Ban 
Dân tộc tỉnh (2 tỷ đồng). 

Các đơn vị tham gia bán hàng bình ổn 
được tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn 
vay với lãi suất ưu đãi thuận lợi. Đồng 
thời, các đơn vị có trách nhiệm tổ chức 
sản xuất, kinh doanh, dự trữ hàng hóa 
đảm bảo chất lượng, bán hàng đúng theo 
giá đã cam kết; kịp thời cung ứng đủ 
hàng khi thị trường biến động… 

Ngoài các doanh nghiệp được lựa 
chọn tham gia chương trình bình ổn thị 
trường, các doanh nghiệp thuộc mọi 
thành phần kinh tế tự nguyện tham gia 
dự trữ hàng hóa bình ổn sẽ được hỗ trợ 
vay vốn lưu động thông qua các ngân 

hàng thương mại với lãi suất thấp hơn 
mức lãi suất cho vay tại thời điểm thực 
hiện chương trình để dự trữ hàng hóa, 
được ưu tiên hỗ trợ mặt bằng để tổ chức 
các điểm bán hàng bình ổn thị trường… 

Theo Sở Công Thương tỉnh Bình 
Thuận, chương trình bán hàng bình ổn 
được tổ chức trong 4 tháng (từ tháng 
11/2018 đến tháng 2/2019) và ưu tiên tổ 
chức điểm bán hàng tại các khu công 
nghiệp, khu vực nông thôn, vùng sâu, hải 
đảo… Ngoài việc bán hàng hóa trực tiếp 
tại các điểm bán cố định, các đơn vị tổ 
chức thêm bán hàng lưu động tại địa bàn 
các huyện trong tỉnh. 

Để phục vụ Tết Nguyên đán 2019, 
chương trình bán hàng bình ổn tập trung 
vào mặt hàng lương thực, thực phẩm 
chế biến có tính thiết yếu và nhu cầu sử 
dụng lớn như: gạo, nếp, thịt các loại, 
trứng các loại, đường, sữa, dầu ăn, mì 
tôm, rau củ quả các loại, muối Iốt… 

Các mặt hàng phải đảm bảo các tiêu 
chí về chất lượng, an toàn vệ sinh thực 
phẩm, ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam… 
Giá bán hàng bình ổn của các doanh 
nghiệp tham gia chương trình phải bằng 
hoặc thấp hơn từ 5-10% so với giá thị 
trường tại cùng thời điểm. 

Để đảm bảo thị trường ổn định trước, 
trong và sau Tết, UBND tỉnh Bình Thuận 
yêu cầu Sở Công Thương cùng các 
ngành chức năng tăng cường thanh tra, 
kiểm tra thị trường, tập trung kiểm tra các 
điểm bán hàng bình ổn giá theo kế 
hoạch; xử lý nghiêm những điểm bán 
hàng bình ổn giá nếu bán hàng không 
theo giá niêm yết đã đăng ký… 

Hồng Hiếu // https://vnanet.vn.- 2018 
(ngày 19 tháng 12) 

D 
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BÌNH THUẬN PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÀNH NGÀNH 
KINH TẾ MŨI NHỌN 

gày 21/12, Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam tại Bình 
Thuận (VCCI Bình Thuận) và 

Hiệp hội Du lịch Bình Thuận đã phối hợp 
tổ chức Hội thảo "Giải pháp phát triển du 
lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của 
Bình Thuận". 

Bình Thuận là giao điểm của ba vùng 
kinh tế Tây Nguyên, duyên hải Nam 
Trung bộ và Đông Nam bộ. Qua hơn 20 
năm phát triển, ngành du lịch của tỉnh có 
những bước phát triển bền vững, không 
những trở thành ngành kinh tế chiếm tỷ 
rọng cao trong cơ cấu kinh tế địa phương 
mà còn là điểm sáng nổi bật trên bản đồ 
Việt Nam. Dù phát triển muộn hơn so với 
các trung tâm du lịch khác như Đà Lạt, 
Nha Trang hay Vũng Tàu, song Mũi Né - 
Phan Thiết của tỉnh Bình Thuận đã được 
mệnh danh là “Thủ đô resort” của Việt 
Nam. Lợi thế là địa phương đi sau đã 
giúp Bình Thuận có những kinh nghiệm 
“vàng” trong thu hút đầu tư ngành công 
nghiệp không khói, hướng đến một trung 
tâm du lịch tầm cỡ quốc gia. 

 

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch việt Nam Nguyễn Hữu 
Thọ phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Nguyễn Thanh - 
TTXVN 

Bà Nguyễn Lan Ngọc, Phó Giám đốc 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình 
Thuận cho biết: Với vị thế là một trong 
những trung tâm du lịch trọng điểm cả 

nước, ngành du lịch Bình Thuận phấn 
đấu đến năm 2020 phải chuyển dịch để 
chiếm tỷ trọng cao trong GRDP của tỉnh; 
thu hút khoảng 7 triệu lượt khách, trong 
đó khách quốc tế khoảng 850.000 lượt; 
Bình Thuận trở thành Trung tâm du lịch - 
thể thao biển mang tầm quốc gia; Mũi Né 
là khu du lịch quốc gia. 

 

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Nguyễn Thanh - 
TTXVN 

Ông Trần Du Lịch, thành viên Tổ tư 
vấn của Thủ tướng Chính phủ đánh giá 
Bình Thuận có tiềm năng rất lớn để phát 
triển du lịch, trong đó có thế mạnh về 
điều kiện khí hậu, biển, cảnh quan và đặt 
biệt là địa danh Mũi Né. Tuy nhiên, để du 
lịch Bình Thuận phát triển mạnh cần phải 
có hạ tầng giao thông đồng bộ, nhằm rút 
ngắn thời gian di chuyển. Bên cạnh đó, 
tỉnh cũng cần nâng cao chất lượng sản 
phẩm du lịch; đào tạo nguồn nhân lực; 
thu hút những nhà đầu tư có tiềm năng 
để đầu tư các khu nghỉ dưỡng tầm cỡ 
quốc tế, tập trung vào nhà đầu tư có 
chiến lược dài hạn. Cùng với đó Bình 
Thuận cần tăng cường quảng bá du lịch 
và liên kết có hiệu quả trong phát triển du 
lịch giữa các vùng với nhau… 

Còn ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch 
Hiệp hội Du lịch việt Nam cho rằng để du 
lịch Bình Thuận phát triển cần tập trung 
vào một số vấn đề như: bảo đảm an ninh, 

N 

http://dantocmiennui.vn/xa-hoi/binh-thuan-vai-net-tong-quan/131973.html
http://dantocmiennui.vn/xa-hoi/tay-nguyen-vai-net-tong-quan/130717.html
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an toàn tuyệt đối cho du khách, không 
“chặt chém” lừa dối du khách; tạo ra sản 
phẩm du lịch mới, có chất lượng cao, 
phát triển ẩm thực đặc trưng của địa 
phương; dùng các mạng xã hội, internet 
để quảng bá, thiết kế các góc văn hóa tại 
điểm nhấn du lịch để thu hút du khách 
tham gia, góp phần quảng bá rộng rãi địa 
phương đến cộng đồng du khách trong 
nước và quốc tế. Đồng thời, tỉnh cần có 
chủ trương khuyến khích và vận động 
các doanh nghiệp đào tạo nguồn nhân 
lực du lịch quốc tế, có lý luận, kỹ năng và 
ngoại ngữ. 

Theo bà Nguyễn Lan Ngọc, Phó Giám 
đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Bình Thuận để phát triển du lịch Bình 
Thuận thành trở thành ngành kinh tế mũi 
nhọn, ngành sẽ cải thiện môi trường đầu 
tư, tăng cường đầu tư hoàn thiện kết cấu 
hạ tầng, đầu tư các dự án du lịch mang 
tính đặc trưng…Bên cạnh đó cần tăng 
cường công tác quản lý, không để xảy ra 
tình trạng "chặt, chém" làm ảnh hưởng 
đến hình ảnh du lịch Bình Thuận nói 
riêng và du lịch Việt Nam trong mắt du 
khách. 

Nguyễn Thanh // https://vnanet.vn.- 
2018 (ngày 21 tháng 12)

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

BỘ XÂY DỰNG LÀM VIỆC VỚI BÌNH THUẬN VỀ TRO XỈ Ở 
VĨNH TÂN 

heo thứ trưởng Bộ Xây dựng, cần 
thay đổi công nghệ đốt và chất 
lượng than tại Nhà máy nhiệt điện 

Vĩnh Tân 2 mới có thể tăng chất lượng 
tro xỉ, tiêu thụ được. 

Ngày 17-12, tin từ UBND tỉnh Bình 
Thuận cho biết tỉnh đã làm việc với đoàn 
công tác của Bộ Xây dựng do Thứ 
trưởng Nguyễn Văn Sinh làm trưởng 
đoàn liên quan đến tình hình triển khai 
quyết định của Thủ tướng Chính phủ về 
xử lý, sử dụng tro xỉ trên địa bàn tỉnh. 

 

Bãi tro xỉ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2. 

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh 
Bình Thuận, quá trình triển khai vấn đề 
trên tại tỉnh gặp nhiều khó khăn, vướng 

mắc. Sở đã tham mưu UBND tỉnh các 
văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng sớm ban 
hành các văn bản quy phạm pháp luật và 
một số tiêu chuẩn quốc gia, hướng dẫn 
kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật đối với 
sử dụng tro, xỉ nhiệt điện làm nguyên liệu 
sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng 
trong các công trình xây dựng. 

Tổng Công ty Phát điện 3 (Genco 3) 
đã có quy chuẩn VN về tiêu chuẩn tro xỉ 
làm vật liệu san lấp nhưng Bộ Xây dựng 
chưa có các chỉ dẫn tiêu chuẩn kỹ thuật 
cho san lấp, đặc biệt vẫn chưa ban hành 
thông tư hướng dẫn tro xỉ, thạch cao làm 
vật liệu xây dựng. 

Do đó nhiều đơn vị lúng túng, khó khăn 
trong việc tiêu thụ tro xỉ, thậm chí Genco 
3 đang có chính sách hỗ trợ đơn vị tiêu 
thụ tro xỉ 35.000 đồng/tấn nhưng lượng 
tro xỉ tiêu thụ hiện nay không đáng kể. 
Genco 3 cũng cảnh báo hiện nay bãi xỉ 
của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và 
Vĩnh Tân 4 đã chứa hơn 4 triệu tấn và dự 
kiến đến năm 2020 sẽ đầy nếu ngay bây 
giờ không có giải pháp. 

T 

http://plo.vn/tags/IELhu5kgWMOieSBE4buxbmc=/bo-xay-dung.html
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Ông Lương Văn Hải, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận, cho hay thời gian 
qua UBND tỉnh luôn tạo điều kiện, ủng 
hộ, thúc đẩy các biện pháp xử lý, tiêu thụ 
sử dụng tro xỉ của các chủ đầu tư trên địa 
bàn. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có 
biện pháp lâu dài, ổn định đối với vấn đề 
này. Hệ quả tất yếu là khối lượng tro xỉ 
cứ tăng đầy.  

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn 
Văn Sinh cho biết đối với các ý kiến, kiến 
nghị trên, Bộ Xây dựng sẽ tiếp thu và cụ 
thể hóa thông qua những quy định mới 
với nội dung rõ ràng, cụ thể hơn. Ông 
cũng cho rằng chủ trương đầu tư Nhiệt 
điện Vĩnh Tân đang từng bước đem về 
hiệu quả kinh tế cho đất nước cũng như 
địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình 
vận hành, vấn đề phát sinh ra tro xỉ là 
điều tất yếu phải đối mặt. 

Theo ông Sinh, Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam phải có trách nhiệm chính trong việc 
giải quyết vấn đề tro xỉ. Tuyệt đối không 
thể để tro xỉ gây ảnh hưởng tiêu cực đến 
đời sống của người dân địa phương. 

Trong thời gian tới, thứ trưởng yêu cầu 
Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân cần chủ 
động quan tâm đến việc xử lý tro xỉ của 
các nhà máy nhiệt điện, phải "giải quyết 
từ gốc" đối với vấn đề này. 

Thứ trưởng dẫn chứng Nhà máy nhiệt 
điện Vĩnh Tân 1 và 4 đạt yêu cầu rất tốt 
về tro xỉ do công nghệ đốt hiệu quả và 
nguyên liệu than đốt chất lượng, nhờ vậy 
tro xỉ của Vĩnh Tân 1 và 4 được tiêu thụ 
khá tốt. 

Trong khi đó, tình hình tại Nhà máy 
nhiệt điện Vĩnh Tân 2 thì ngược lại, do đó 
cần phải thay đổi công nghệ đốt cũng 
như chất lượng than đốt để làm tăng chất 
lượng tro xỉ theo đúng tinh thần của dự 
án. Bên cạnh đó, việc phân loại tro xỉ cần 
được chú trọng thực hiện ngay từ ban 
đầu, có biện pháp xử lý phù hợp, đây 
cũng chính là trách nhiệm của doanh 
nghiệp đối với xã hội. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2018 
(ngày 17 tháng 12) 

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

ĐẶC SẢN ỚT CHIM BÉ NHƯ MẮT MUỖI CÓ GIÁ 1 TRIỆU ĐỒNG/KG? 

ự báo Tết Nguyên đán 2019, ớt 
chim sẽ có giá trên 1 triệu 
đồng/kg. Đó là khẳng định của 

các hộ nông dân trong Tổ sản xuất ớt 
chim La Gàn, xã Bình Thạnh, huyện Tuy 
Phong (Bình Thuận). 

 Sở dĩ các nông dân ở đây nói vậy là 
bởi hầu hết diện tích trồng ớt chim hay ớt 
hiểm trên địa bàn đều bị ảnh hưởng do 
đợt mưa lớn của cơn bão số 9 vào cuối 
tháng 11 vừa qua. Đến thời điểm này khu 
vườn rộng 7 sào của ông Dương Tấn Tài 
(thôn 1) mới ráo nước. Mưa lớn cộng với 
ngập úng nhiều ngày liền khiến gần 200 
cây ớt chim và hàng chục cây đu đủ đang 
kỳ thu hoạch, đinh lăng gần 1 năm tuổi 
héo úa phải nhổ bỏ. 

 

Khu đất rẫy trồng ớt chim La Gàn phát 

triển chậm do thời tiết không thuận lợi.. 

Ông Tài không giấu được sự tiếc nuối 
trên khuôn mặt, khi vài ngày trước mưa 
mới bón thêm phân để dưỡng cây chuẩn 
bị cho vụ thu hoạch cuối năm. “Ớt được 
trồng xen dưới gốc chanh, đu đủ nhờ thế 
tận dụng các chất dinh dưỡng, độ ẩm 
trong đất, vừa không chịu ánh nắng quá 
gắt nên cây phát triển tốt, sai trái. Chỉ 300 

D 
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cây ớt mà dịp Tết Nguyên đán năm ngoái 
tôi thu được 6 triệu đồng. Còn năm nay 
thì thua rồi”- ông Tài than thở. 

Ghé thăm vườn của ông Nguyễn 
Thành Đồng cách đó không xa, 1 sào ớt 
đã bắt đầu có trái chín, nhưng ông cũng 
kém vui vì cây phát triển không đều. Ông 
Đồng cho biết: Từ đầu tháng 8 âm lịch đã 
xuống rãnh. Chưa kể công làm, riêng 
khoản đầu tư phân chuồng cũng hơn 2 
triệu đồng/sào. Tuy nhiên thời tiết năm 
nay không thuận lợi, ớt trồng trên đất rẫy 
chậm phát triển. Trước thời kỳ ra bông 
xuất hiện bọ trĩ nhiều đã ảnh hưởng đến 
quá trình sinh trưởng của cây.  

Nhiều năm qua, ớt chim trở thành một 
trong những đặc sản nổi tiếng ở Bình 
Thạnh. Ớt chim trái rất nhỏ, dài khoảng 1 
- 1,2 cm, có vị thơm, cay nhưng 
không  cay kiểu “xé lưỡi” như những loại 
ớt khác, vì thế luôn có giá khá cao. Trung 
bình 1 kg ớt tươi có giá từ 300.000 đồng, 
vào các dịp lễ, tết 700.000 đồng, thậm 
chí 1 triệu đồng. 

Bà Hồ Thị Thu Thiên - Chủ tịch Hội 
Nông dân xã Bình Thạnh cho biết: Hiện 
toàn xã có khoảng 2 ha trồng ớt chim La 
Gàn và chủ yếu xen canh trong các vườn 

cây ăn trái. Tuy nhiên đợt mưa lũ vừa 
qua khiến cho hơn một nửa diện tích bị 
thiệt hại, ảnh hưởng không nhỏ đến thu 
nhập của người nông dân. 

Dự báo vào dịp Tết Nguyên đán 2019, 
ớt chim không đủ nguồn cung cho thị 
trường và giá cả dự báo sẽ được đẩy lên 
cao. Trong năm Hội Nông dân xã cũng 
đã phối hợp với các ngành liên quan xây 
dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm ớt 
chim Bình Thạnh. Tuy nhiên hiện vẫn 
gặp một số khó khăn khi mà sản phẩm 
chưa có đầu ra ổn định. 

Ớt chim là nông sản sạch, có giá trị 
kinh tế hơn một số cây trồng nhưng việc 
nhân giống và chăm sóc loại cây này rất 
khó. Thông thường phải ươm hạt giống 
trong bầu, yêu cầu không sử dụng các 
loại phân hữu cơ mà hoàn toàn là phân 
chuồng hoai mục, không được xịt thuốc 
dưỡng trái mới bảo quản được lâu, nên 
không phải nông dân nào cũng dám đầu 
tư diện tích lớn và chủ yếu họ sản xuất 
dựa trên kinh nghiệm truyền qua các thế 
hệ 

Thùy Linh // http://danviet.vn.- 2018 
(ngày 30 tháng 12)

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

ĐIỆN GIÓ VÀO “TẦM NGẮM” CỦA NHÀ ĐẦU TƯ 

ới tiềm năng và chính sách thuận 
lợi, đầu tư phát triển điện gió tại thị 
trường Việt Nam đang trở thành 

một trong những lĩnh vực năng lượng tái 
tạo có sức hấp dẫn đối với các nhà đầu 
tư trong và ngoài nước. 

Cuối tuần trước, Công ty Enterprize 
Energy của Anh đã công bố thông tin về 
dự án Điện gió ngoài khơi Kê Gà (Bình 
Thuận) có tổng công suất 3.400 MW và 
tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 11,9 tỷ 
USD. Theo nhận định của giới chuyên 
môn, dự án nếu khả thi sẽ tạo một bước 

đột phá mới cho ngành điện cũng như 
nền kinh tế Việt Nam. 

Chia sẻ với Báo Đầu tư Chứng khoán, 
ông Ian Hatton, Chủ tịch Enterprize 
Enegry cho hay, dự án được phân kỳ đầu 
tư với công suất mỗi giai đoạn là 600 
MW, vốn đầu tư được thu xếp vào 
khoảng 9 tỷ USD, chưa kể phần đầu tư 
kết nối vào lưới điện quốc gia. Enterprize 
Enegry đã làm việc và nhận được sự ủng 
hộ của UBND tỉnh Bình Thuận. 

“Với tính khả thi cao, nhiều ngân hàng 
quốc tế cam kết đảm bảo đủ vốn cho việc 

V 
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xây dựng dự án”, ông Ian Hatton khẳng 
định. 

 

Những dự án "khủng" 

Chủ tịch Enterprize Enegry cho biết, 
việc đầu tư xây dựng cánh đồng gió 
ngoài khơi Kê Gà đã được ấp ủ và 
nghiên cứu trong nhiều năm, được xây 
dựng trên vùng biển có diện tích hơn 
2.000 km2, cách xa đất liền tối thiểu 
20km ngoài khơi tỉnh Bình Thuận, tính từ 
mũi Kê Gà, nơi có tốc độ gió bình quân 
9,5m/s, những tuốc bin gió đầu tiên được 
xây dựng có công suất 9,5 MW. 

Trước đó, vào cuối tháng 5/2018, 
Công ty JR Energy Co, Ltd (AISA) và 
Công ty TNHH Năng lượng tái sinh Trác 
Việt bày tỏ mối quan tâm tới dự án điện 
gió JR Tây Bình Phước có công suất 
thiết kế 300MW, vốn đầu tư dự kiến xấp 
xỉ 13.400 tỷ đồng. Hai nhà đầu tư này 
đang làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình 
Phước để đưa ra lộ trình thực hiện dự án 
trong thời gian sớm nhất. 

Không chỉ thu hút nhà đầu tư nước 
ngoài, điện gió cũng là mảng có sức hấp 
dẫn với các doanh nghiệp trong nước. 
Trao đổi với Báo Đầu tư Chứng khoán tại 
Hội nghị tiếp xúc nhà đầu tư mới đây, 
ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT 
kiêm Tổng giám đốc CTCP Xây lắp điện 
I (PCC1) cho hay, năng lượng là một 
trong những lĩnh vực cốt lõi của PCC1. 
Từ nay tới năm 2025, PCC1sẽ tập trung 
đầu tư phát triển lĩnh vực năng lượng tái 
tạo, trong đó có điện gió và điện mặt trời, 

nhất là các dự án điện gió quy mô lớn, 
công suất tối thiểu từ 300 MW. 

"Hiện PCC1 đang hợp tác với một số 
công ty tư vấn nghiên cứu, đánh giá tiềm 
năng để chuẩn bị khởi động đầu tư dự án 
trong thời gian tới", ông Tuấn nói.   

Rào cản giá điện 

Tuy có tiềm năng và sức hấp dẫn, 
nhưng việc đầu tư điện gió tại Việt Nam 
còn tồn tại những rào cản, đặc biệt là về 
giá điện, gây ảnh hưởng đến sự lựa chọn 
và quyết định của nhà đầu tư. Theo ông 
Mai Văn Huế, Chủ tịch Tập đoàn Tân 
Hoàn Cầu, hiện nay, mức giá mua điện 
gió cố định theo quy định là 7,8 cent/kWh 
là quá thấp, không hấp dẫn nhà đầu tư. 

"Dự án điện gió Hướng Linh (Hướng 
Hóa, Quảng Trị) của chúng tôi duy trì 
được là nhờ vay được nguồn vốn ưu đãi 
từ ngân hàng của Đức và không thuê nhà 
thầu thi công nên có lãi đôi chút, nhưng 
nếu phải đấu thầu thi công các công 
đoạn thì nhiều doanh nghiệp sẽ lỗ lớn khi 
đầu tư với mức gia này. Do đó, khi tính 
toán đầu tư vào các dự án điện gió, nhà 
đầu tư vẫn băn khoăn về hiệu quả kinh 
tế và khả năng thu hồi vốn”, ông Huế nói. 

Liên quan tới dự án Điện gió ngoài 
khơi Kê Gà, ông Ian Hatton cũng quan 
ngại về thời gian áp dụng giá mua điện 
theo Quyết định 39/2018/QĐ-TTg khi chỉ 
dành cho các dự án vận hành trước 
tháng 11/2021. 

“Chính phủ đã phê duyệt về giá điện 
gió ngoài khơi ở mức 9,8 cent/kWh, 
nhưng giai đoạn I của dự án nhanh nhất 
cũng phải tới năm 2022 mới đi vào hoạt 
động. Do đó, chúng tôi cũng chưa thể 
chắc chắn rằng sau tháng 11/2021 giá 
mua cụ thể là bao nhiêu và đó là rủi ro”, 
ông Ian Hatton cho hay. 

Theo ông Steve Sawyer, Tổng thư ký 
Hiệp hội Điện gió toàn cầu (GWEC), lĩnh 
vực điện gió của Việt Nam sẽ hấp dẫn 
các nhà đầu tư hơn nếu có khung pháp 
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lý ổn định. Do vậy, Việt Nam cần nỗ lực 
hơn để cải thiện tính hiệu quả và minh 
bạch về giá, cũng như quy trình đấu thầu 
mua sắm.  

Giá điện gió chưa đủ hấp dẫn 

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó cục 
trưởng Cục Điện lực và năng lượng tái 
tạo (Bộ Công thương) 

Theo chia sẻ của các nhà đầu tư, giá 
điện gió hiện nay chưa đủ hấp dẫn. Do 

đó, Bộ Công thương đang nghiên cứu để 
đưa ra một mức giá hài hòa hơn trong 
thời gian tới, nhằm đảm bảo sự công 
bằng giữa các nguồn năng lượng tái tạo 
và phù hợp với công nghệ hiện nay trên 
thế giới.  

Hiếu Minh // 
https://tinnhanhchungkhoan.vn.- 

2018 (ngày 12 tháng 12) 

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

ĐỒNG BÀO DÂN TỘC VÙNG CAO BÌNH THUẬN “ĐẮNG LÒNG” 
MÙA BẮP 

ắp là cây trồng mang lại nguồn thu 
chính của bà con vùng cao Bình 
Thuận. Thất thu mùa bắp cũng đồng 

nghĩa với việc bà con đang phải đối mặt 
với cái đói 

Trong những ngày qua, nhiều bà con 
người dân tộc K' Ho vùng cao tỉnh Bình 
Thuận “đắng lòng” khi nhìn những trái bắp 
đến ngày thu hoạch mà hạt lép xẹp, năng 
suất rất thấp, thậm chí có hộ mất trắng. 
Cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số 
vùng cao tỉnh Bình Thuận vốn dĩ đã khó, 
nay càng khó hơn khi rẫy bắp là nguồn thu 
nhập chính đã bị thất thu.  

 

Một điểm tuốt bắp lấy hạt của bà con xã Đông 
Giang 

Cách đây hơn một tháng, ông B’Đam 
Minh ở thôn 3, xã Đông Giang, huyện Hàm 
Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận còn hớn hở 
khi nhìn thấy gần 3 ha bắp của nhà mình 

phát triển tốt và trông chờ sẽ có một mùa 
bắp bội thu. Song đến ngày thu hoạch, dù 
diện tích trồng bắp đều cho trái, nhưng lại 
ít hạt, thậm chí có trái không có hạt nào. 

 “Tôi nghĩ là do mưa nhiều quá nên cây 
không chịu nổi, còn kỹ thuật trồng đều như 
nhau. Tại vì giống PAC 999 trên bao bì ghi 
giống chịu hạn mà năm nay do mưa nhiều 
nên lúc trổ cờ phun râu thì cây bị bệnh, nên 
thất thu nhiều. Như hộ tôi mấy năm trước 
được mười mấy tấn, còn năm nay giảm 
gần 60-70% còn có 5-6 tấn”, ông B’Đam 
Minh cho hay. 

Cũng không khá hơn gia đình ông 
B’Đam Minh ở thôn 3, gia đình bà K’Thị Đa 
(ở thôn 6, xã Đông Giang) năm nay cũng 
có một mùa bắp “lạt”. Bà Đa cho biết, vụ 
bắp năm nay, Trung tâm dịch vụ miền núi 
tỉnh đầu tư giống, phân bón, tiền vật tư. 
Hầu hết các hộ trong làng đều trồng. Năm 
nay, năng suất không cao, các trái bắp bị 
hỏng hết không có hạt, bà Đa chỉ đi mót 
được một ít đem về. 

“Ở nhà trồng 2 ha, đầu tư ứng trước 
phân, giống cũng hơn 40 triệu đồng. Bắp 
giờ này thối hết rồi. Do mưa quá hay do 
giống bắp cũng không biết nữa. Giống ở 
nhà trồng là giống PAC 999. Nhà cũng thu 
hoạch rồi, trái thối hết, không có hạt”, bà 
Đa nói. 

B 

https://images.vov.vn/cr_w600/uploaded/pxt8plta04/2018_12_01/vov_bap_1_qtrv.jpg
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Không chỉ riêng nhà bà Đa, ông Minh, 
hàng trăm ha rẫy trồng bắp của những hộ 
dân khác trong xã Đồng Giang cũng rơi 
vào tình cảnh tương tự. 

 

Điểm thu mua nông sản tại xã Đông Giang luôn 
trong tình trạng đóng cửa do không có hàng 

Theo ông K’Văn Vền, Phó Chủ tịch 
UBND xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận 
Bắc, tỉnh Bình Thuận, địa phương đang 
tiến hành rà soát, thống kê thiệt hại trong 
mùa vụ này. Đến nay, đã có 51 hộ với diện 
tích trồng 67,6 ha bị thiệt hại, đa số là giống 
PAC 999. Còn Phòng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Trung tâm Bảo vệ thực vật 
huyện Hàm Thuận Bắc qua kiểm tra, đánh 
giá tình hình đã có kết luận là do giống bắp 
PAC 999 mẫn cảm với thời tiết.  

“Sau khi làm làm việc cũng như tìm hiểu 
thêm tâm tư nguyện vọng của bà con thì 
một số hộ cũng rất khó khăn trong việc chi 
trả tiền đầu tư ứng trước. Năm nay, thiệt 
hại từ 70-80%. Như năm ngoái thu hoạch 
được 12 tấn nhưng năm nay còn 4 tấn. Về 
gốc độ của xã cũng đã có kiến nghị với 
UBND huyện, UBND tỉnh có hướng hỗ trợ 
một phần nào đó cho bà con”, ông K’ Văn 
Vền cho biết. 

Theo Trung tâm Dịch vụ miền núi tỉnh 
Bình Thuận – đơn vị đầu tư ứng trước 
phân, giống, vật tư sản xuất và thu mua 
nông sản cho đồng bào dân tộc thiểu số 
vùng cao trên địa bàn tỉnh, năm 2018 đơn 
vị đầu tư ứng trước 2.000 ha bắp lai và dự 
kiến thu mua 7.000 tấn bắp lai thương 
phẩm. Tuy nhiên, do bị thiệt hại, nên đến 
nay Trung tâm chỉ thu mua được hơn 

4.000 tấn bắp với giá giao động từ 3.300 
đến 3.600 đồng/kg.  

 

Số bắp mót được đang chờ xe trung chuyển 

“Năm nay thời tiết diễn biến phức tạp 
không chỉ riêng gì ở Hàm Thuận Bắc, mà 
ở Hàm Thuận Nam, Bắc Bình cũng bị thiệt 
hại. Trước mắt, hỗ trợ cho bà con bằng 
cách chở đi tiêu thụ, bán được bao nhiêu 
thì trả tiền cho bà con bấy nhiêu. Còn về 
sau này, nếu hộ nào thu hoạch không đủ 
trả nợ thì phía trung tâm cũng kiến nghị là 
đề nghị cho khoanh nợ. Năm sau, đầu tư 
tiếp cho bà con để có vốn trả nợ cho nhà 
nước”, ông Nguyễn Văn Chi, Giám đốc 
Trung tâm Dịch vụ miền núi tỉnh Bình 
Thuận nói. 

Đối với bà con dân tộc thiểu số vùng cao 
tỉnh Bình Thuận, bắp lai là cây trồng mang 
lại nguồn thu nhập chính. Thất thu mùa 
bắp cũng đồng nghĩa với việc bà con đang 
phải đối mặt với cái đói giáp hạt. Dẫu biết 
rằng nắng mưa thất thường sẽ ảnh hưởng 
nhiều đến việc sản xuất của bà con, tuy 
nhiên chất lượng hạt giống cũng phải 
được xem lại. Có như thế mới mong giảm 
thiểu những rủi ro, giúp bà con yên tâm 
sản xuất, ổn định cuộc sống. 

Jasi // https://vov.vn.- 2018  
(ngày 1 tháng 12) 
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DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ KÊ GÀ: CẦN NGHIÊN CỨU VÀ 
CÓ LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI HỢP LÝ 

gày 7/12, Hiệp hội Năng lượng 
Việt Nam phối hợp với Công ty 
năng lượng Enterprize Energy tổ 

chức Hội thảo “Điện gió ngoài khơi Kê 
Gà: Đột phá mới cho kinh tế Việt Nam”.  

 

Tạo bước đột phá 

Theo nhận định của các chuyên gia tại 
hội thảo, Dự án điện gió Kê Gà với tổng 
công suất lên tới 3.400 MW, tổng vốn 
đầu tư khoảng 9 tỷ USD, có khả năng sẽ 
tạo bước đột phá mới cho công nghiệp 
năng lượng tái tạo (NLTT) của Việt Nam 
nói riêng cũng như nền kinh tế nói chung. 

Ông Trần Viết Ngãi- Chủ tịch Hiệp hội 
Năng lượng Việt Nam (VEA) cho biết: 
Trong mục tiêu của Tổng sơ đồ điện VII 
hiệu chỉnh thì tầm nhìn tới năm 2030, 
Việt Nam cần tới 20% sản lượng điện từ 
các nguồn NLTT (điện gió, điện mặt trời). 
Đây cũng là mục tiêu chiến lược phát 
triển NLTT của Chính phủ đề ra từ năm 
2011 với nội dung khuyến khích, huy 
động mọi nguồn lực để đẩy mạnh phát 
triển và sử dụng nguồn năng lượng tái 
tạo, giảm sự phụ thuộc vào nguồn năng 
lượng hóa thạch (nhất là giảm phụ thuộc 
vào than đá nhập khẩu), góp phần bảo 
vệ an ninh năng lượng, chống biến đổi 
khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển 
nền kinh tế xanh bền vững. 

Theo đánh giá của VEA, Việt Nam là 
nước có tiềm năng khá lớn về nguồn 
NLTT. Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, 
chúng ta chỉ mới tập trung khai thác tốt 
thủy điện, còn nguồn điện gió và mặt trời 
hầu hết đều có quy mô nhỏ, chưa tương 
xứng với tiềm năng. Qua nhiều năm, việc 
triển khai thực hiện các dự án NLTT đạt 
tỷ lệ còn thấp, chưa đầy 1% so với yêu 
cầu. Thực tế cũng cho thấy, các dự án 
sử dụng nguồn NLTT được phân bố rộng 
khắp cả nước, thời gian xây dựng nhanh. 
Như vậy, trong bối cảnh nhiều dự án 
nhiệt điện đang bị chậm so với tiến độ 
phê duyệt trong Quy hoạch điện VII điều 
chỉnh, việc tăng cường phát triển các dự 
án điện sử dụng NLTT chính là giải pháp 
quan trọng góp phần bảo đảm cung cấp 
đủ điện cho phát triển kinh tế đất nước 
giai đoạn 2019-2020 và các năm tiếp 
theo. 

Trong khi đó, theo nghiên cứu của các 
chuyên gia và nhà đầu tư, việc đầu tư 
xây dựng một cánh đồng gió ngoài khơi 
trên vùng biển có diện tích hơn 2.000 m2, 
cách xa đất liền khoảng 20 km tính từ mũi 
Kê Gà là dự án đầy triển vọng. Theo tính 
toán, các tuốc-bin có thể có công suất 
khác nhau, những tuốc-bin gió đầu tiên 
được xây dựng sẽ có công suất 9,5 MW. 
Tiếp đó, trong quá trình xây dựng dự án, 
công suất các tuốc-bin có thể tăng lên 
10-12 MW hay thậm chí lớn hơn nữa. 
“Đây là dự án vô cùng tiềm năng, hiện đại 
và khả thi. Thành công của dự án sẽ 
cung cấp một lượng điện sạch rất lớn cho 
hệ thống điện của Việt Nam, góp phần 
bảo đảm an ninh năng lượng và bảo vệ 
môi trường trong tương lai. Dự án thực 
sự sẽ tạo bước đột phá cho nền NLTT 
của đất nước”, ông Ngãi khẳng định. 

N 
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Đại diện đơn vị đầu tư, ông Ian Hatton- 
Chủ tịch Enterprize Energy cho rằng, 
điện gió ngoài khơi của Việt Nam có chất 
lượng mang tầm thế giới và Việt Nam có 
sẵn năng lực về xây lắp nhờ ngành dầu 
khí, sẽ giúp tạo ra nguồn điện gió cạnh 
tranh so với các hình thức phát điện 
khác. 

“Chúng tôi muốn nâng cao vị thế của 
Việt Nam trở thành nhà cung ứng xây lắp 
tầm cỡ khu vực, toàn cầu cho những cấu 
phần này. Dự án này giúp Việt Nam có 
nguồn năng lượng phát thải Carbon thấp, 
duy trì tăng trưởng kinh tế của mình”- ông 
Ian Hatton nói. 

Cần phải có nghiên cứu đầy đủ để 
sớm triển khai dự án 

Tuy nhiên, theo ông Trần Viết Ngãi, 
Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, 
để có thể kết nối vào được hệ thống điện 
quốc gia, dự án phải đảm bảo các yêu 
cầu như ổn định tần số, điện áp, phụ tải, 
nhằm kết nối vận hành an toàn và ổn 
định nhất. 

Một yếu tố quan trọng nữa để đảm bảo 
dự án sớm triển khai là sau khi hoàn 
thành các thủ tục về phê duyệt quyết định 
đầu tư, cấp phép đầu tư, tổng mức đầu 
tư, thiết kế kỹ thuật dự án, thì cần ký kết 
hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam. 

“Vấn đề lớn cần quan tâm là Chính 
phủ, Bộ Công Thương nghiên cứu cho 
phép các đơn vị chuyên ngành lập quy 
hoạch về phát triển điện lực bổ sung vào 
Tổng sơ đồ Điện VII hiệu chỉnh; xem dự 
án đường dây và trạm này là dự án quan 
trọng được ưu tiên; đồng thời phân tích, 
tính toán, chọn phương án lập đường dây 
và trạm với cấp điện áp 500kV để tải 

được nguồn điện gió có công suất 3.400 
MW”, ông Ngãi nói. 

Xung quanh vấn đề này, ông Nguyễn 
Văn Thành - Phó Cục trưởng Cục Điện 
lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công 
Thương) thông tin, về dự kiến phát triển 
điện gió ngoài khơi Kê Gà, tỉnh Bình 
Thuận, Bộ Công Thương đánh giá rất 
cao về ý tưởng đầu tư một dự án ngoài 
khơi có quy mô lớn với công nghệ mới tỷ 
lệ nội địa cao. Tuy nhiên để phát triển dự 
án được thành công nhà đầu tư cần phải 
có nghiên cứu đầy đủ về các thủ tục pháp 
lý liên quan đến phát triển các dự án trên 
biển của Việt Nam. Trình tự nghiên cứu 
phát triển dự án lớn từ vệc bổ sung dự 
án vào quy hoạch điện Việt Nam đối với 
một dự án mới. “Cần nghiên cứu sử dụng 
biển một cách hợp lý để tránh chồng 
chéo đến giao thông hàng hải, cụ thể 
tuyến giao thông hàng hải quốc tế và 
trong nước trên khu vực mà dự án dự 
kiến đưa ra”- ông Nguyễn Văn Thành lưu 
ý 

Theo PGS. TS. Nguyễn Minh Duệ, 
Chủ tịch Hội đồng khoa học Hiệp hội 
Năng lượng Việt Nam, từ đặc thù xây 
dựng trên biển của dự án điện gió Kê Gà, 
các yếu tố rủi ro có thể kể đến như vốn 
đầu tư dự án có thể bị phát sinh do thời 
gian thi công kéo dài… 

“Các công trình điện gió lớn, vốn vay 
chiếm tỷ lệ cao trong tổng mức đầu tư, lãi 
vay lớn sẽ làm tăng giá trị hệ số chiết 
khấu tài chính. Cùng với đó là những rủi 
ro xoay quanh sản lượng điện bán ra, giá 
điện…”- PGS. TS. Nguyễn Minh Duệ chỉ 
ra. 

Lan Anh // https://congthuong.vn.- 
2018 (ngày 8 tháng 12) 
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GẦN 60.000 TỶ ĐỒNG ĐẦU TƯ VÀO DU LỊCH BÌNH THUẬN 

ới mức đầu tư này, Bình Thuận kỳ 
vọng sẽ đưa du lịch trở thành ngành 
kinh tế phát triển mạnh mẽ, xứng 

với tiềm năng của tỉnh và trong khu vực. 

 

Tính đến đầu tháng 11/2018, tỉnh Bình 
Thuận đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 
4 dự án du lịch, hiện toàn tỉnh có 390 dự 
án du lịch còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư 
59.290 tỷ đồng và có 184 dự án đi vào hoạt 
động. 

Mục tiêu đến năm 2020, Bình Thuận 
phấn đấu đưa ngành du lịch trở thành 
ngành kinh tế mũi nhọn, có tính chuyên 
nghiệp, có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật 
tương đối đồng bộ, hiện đại, sản phẩm du 
lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương 
hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc; 
từng bước xây dựng Phú Quý là điểm du 
lịch quốc gia, Phan Thiết trở thành đô thị 
du lịch. 

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

“Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
tỉnh Bình Thuận, từ đầu năm đến nay, toàn 
tỉnh đã đón hơn 4 triệu lượt khách du lịch, 
tăng 11,4% so cùng kỳ năm ngoái, trong 
đó có khoảng 495.000 lượt khách quốc tế, 

tăng 13,3%. Doanh thu từ du lịch đạt 9.565 
tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 
2017.” 

Đặc biệt, tích cực giải quyết các vướng 
mắc để chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển 
khai xây dựng và đầu tư các dự án du lịch 
vào hoạt động, kiên quyết thu hồi các dự 
án chậm triển khai mà không có lý do chính 
đáng để giao cho nhà đầu tư khác thật sự 
có năng lực. 

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục 
hành chính, phát triển hạ tầng giao thông, 
thực hiện đa dạng hóa sản phẩm du lịch, 
hợp tác liên kết phát triển du lịch, hoạt 
động quảng bá thương hiệu, nâng cao 
chất lượng dịch vụ du lịch… 

Theo ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận, để du lịch là ngành 
kinh tế mũi nhọn, Bình Thuận đang tập 
trung huy động mọi nguồn lực, để khai thác 
có hiệu quả tiềm năng và lợi thế, thúc đẩy 
kinh tế phát triển nhanh, bền vững. 

Hiện tỉnh đang thực hiện đồng bộ các 
nhóm giải pháp: Nâng cao nhận thức xã 
hội về phát triển du lịch; Tăng cường hỗ 
trợ của Nhà nước cho phát triển du lịch; 
Tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm an ninh 
cho du khách; Tạo cơ chế thông thoáng 
thu hút các nhà đầu tư lớn, có tiềm lực 
mạnh xây dựng các tổ hợp du lịch, khu du 
lịch cao cấp gắn liền với khu vui chơi, giải 
trí biển, biến Mũi Né thành trung tâm du 
lịch nổi tiếng thế giới; Tăng cường quản lý 
Nhà nước về du lịch và đầu tư đồng bộ kết 
cấu hạ tầng phục vụ du lịch. 

Với những định hướng phát triển dài 
hạn và bền vững, du lịch Bình Thuận 
không chỉ trở thành ngành kinh tế trọng 
điểm của địa phương mà còn là điểm sáng 
nổi bật trên bản đồ du lịch Việt Nam, 
hướng tới điểm đến mang tầm quốc gia và 
khu vực. 

Ngọc Tân // http://thuonggiaonline.vn.- 
2018 (ngày 24 tháng 12)

V 
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HƠN 30% DIỆN TÍCH THANH LONG BÌNH THUẬN 
SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP 

hằm nâng cao sức cạnh tranh, khẳng 
định thương hiệu thanh long trên thị 
trường, Bình Thuận triển khai sâu 

rộng Chương trình Thực hành sản xuất nông 
nghiệp tốt ở Việt Nam (gọi tắt VietGAP). 
Diện tích thanh long sản xuất theo chuẩn 
này liên tục tăng và được đông đảo người 
dân hưởng ứng.  

 
Thanh long xuất khẩu Mỹ phải theo quy trình 
khép kín. 

Bình Thuận hiện có hơn 29.000 ha thanh 
long với sản lượng khoảng 600.000 
tấn/năm. Trái thanh long trở thành cây trồng 
chủ lực, có giá trị xuất cao của tỉnh. Từ năm 
2009 đến nay, chương trình sản xuất thanh 
long an toàn theo hướng VietGAP đã từng 
bước làm thay đổi tập quán sản xuất truyền 
thống của nông dân, thúc đẩy nông dân ứng 
dụng khoa học công nghệ phù hợp với yêu 
cầu sản xuất thực tiễn và xu thế phát triển 
hiện nay. 

Một số nhà vườn cho biết vài năm trước 
đây vì sản xuất thanh long theo VietGAP tốn 
nhiều công sức như: tuân thủ quy định vệ 
sinh, ghi chép nhật ký canh tác, sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật đúng quy trình… 
nhưng giá bán không chênh lệch nên nhiều 
nông dân không mặn mà sản xuất theo tiêu 
chuẩn VietGAP. 

Tuy nhiên, thời gian gần đây trải qua 
nhiều đợt thanh long rớt giá mạnh, hàng tấn 
trái không có người mua nhưng thanh long 
sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, 
GlobalGAP vẫn tiêu thụ, xuất khẩu bình 
thường với giá cả ổn định khiến nhiều hộ 

nông dân thay đổi cách nghĩ, cách làm bền 
vững hơn. 

Theo Trung tâm Nghiên cứu phát triển 
cây thanh long tỉnh Bình Thuận, từ đầu năm 
2018 đến nay, diện tích cây thanh long được 
công nhận trồng theo tiêu chuẩn VietGAP 
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận là hơn 10.000 
ha (tăng hơn 500 ha so với năm 2017), 
chiếm hơn 30% diện tích toàn tỉnh; trong đó, 
huyện Hàm Thuận Nam có diện tích thanh 
long được công nhận VietGAP nhiều nhất 
với gần 6.000 ha, tiếp đến là huyện Hàm 
Thuận Bắc 3.500 ha và huyện Bắc Bình 340 
ha… 

Toàn tỉnh có gần 450 tổ, nhóm, trang trại, 
hợp tác xã và hàng nghìn hộ gia đình sản 
xuất thanh long theo chuẩn VietGAP. Một tín 
hiệu vui là ngày càng có nhiều nông dân tự 
nguyện, đăng ký tham gia sản xuất theo 
chuẩn này. 

Sản xuất thanh long theo hướng VietGAP 
đang ngày càng tạo ra môi trường sản xuất 
bền vững và hiệu quả. Tuy nhiên, vì quy 
trình sản xuất khắt khe, tốn nhiều công sức 
nên hiện nay vẫn còn một số bộ phận người 
dân còn e dè, thờ ơ với VietGAP. 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tỉnh Bình Thuận, để mở rộng hơn nữa 
diện tích thanh long trong thời gian tới, 
ngành nông nghiệp sẽ phối hợp với các địa 
phương đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao 
nhận thức của người dân về tầm quan trọng 
và quy trình sản xuất nông sản an toàn. 

Đồng thời, ngành nông nghiệp phối hợp 
với các ngành liên quan đẩy mạnh vận động 
các doanh nghiệp, cơ sở thu mua thanh long 
VietGAP cho nông dân; trong đó ưu tiên, hỗ 
trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thu 
mua sản phẩm thanh long sản xuất theo 
VietGAP được tham gia các hội nghị xúc tiến 
thương mại, đồng thời khuyến khích các 
doanh nghiệp liên kết với các tổ nhóm sản 
xuất thanh long để xây dựng chuỗi giá trị 
thanh long...  

Hồng Hiếu // http://dantocmiennui.vn.- 
2018 (ngày 11 tháng 12) 

N 
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KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KIỂM TRA VIỆC SỬ DỤNG 
ĐẤT TẠI BÌNH THUẬN 

iểm toán sẽ phát hiện những hành 
vi tham nhũng lãng phí, sai phạm 
trong quản lý, sử dụng đất và xác 

định rõ trách nhiệm của các tập thể, cá 
nhân có liên quan để kiến nghị xử lý theo 
quy định của pháp luật. 

 
Một dự án vi phạm pháp luật về đất đai trước đây 
đã được UBND tỉnh Bình Thuận thu hồi. 

Ngày 18-12, một nguồn tin cho biết 
ông Hoàng Bổng, kiểm toán trưởng Kiểm 
toán Nhà nước khu vực XIII và các thành 
viên trong đoàn đã có buổi làm việc với 
UBND tỉnh Bình Thuận để công bố Quyết 
định kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất 
của các doanh nghiệp trong và sau quá 
trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà 
nước, giai đoạn 2011-2017 trên địa bàn 
tỉnh Bình Thuận. 

Theo Đoàn Kiểm toán Nhà nước Khu 
vực XIII, mục tiêu kiểm toán là đánh giá 
việc chấp hành các quy định của pháp 
luật khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất 
của các doanh nghiệp trong và sau quá 
trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà 
nước; việc lập và phê duyệt phương án 
sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền 
phê duyệt; việc xác định giá đất và thực 
hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, tiền 
thuê đất vào ngân sách nhà nước. 

Qua kiểm toán để làm rõ những tồn tại, 
bất cập trong cơ chế, chính sách để kiến 
nghị sửa đổi, bổ sung. Đặc biệt, sẽ phát 
hiện kịp thời những hành vi tham 
nhũng lãng phí, sai phạm trong công tác 
quản lý, sử dụng đất và xác định rõ trách 
nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên 
quan để kiến nghị xử lý theo quy định của 
pháp luật. 

Được biết các đơn vị nằm trong diện 
kiểm toán về việc quản lý, sử dụng đất 
lần này gồm các Sở TN&MT; Sở Tài 
chính; Cục Thuế tỉnh… và một số doanh 
nghiệp cổ phần hóa trong giai đoạn 
2011-2017. Thời gian tiến hành kiểm 
toán tại tỉnh Bình Thuận là 40 ngày, bắt 
đầu từ ngày 17-12-2018. 

Trước đó Kiểm toán nhà nước cũng đã 
thông báo kết quả kiểm toán ngân 
sách địa phương năm 2016 tại Bình 
Thuận do ông Vũ Văn Họa, Phó 
Tổng Kiểm toán Nhà nước ký. 

Theo đó, cơ quan này yêu cầu UBND 
tỉnh Bình Thuận xử lý tài chính (gồm điều 
chỉnh giảm lỗ tại các doanh nghiệp; nộp 
ngân sách tăng thêm; thu hồi các khoản 
chi sai; giảm trừ dự toán; chuyển quyết 
toán năm sau….) với tổng số tiền hơn 
250 tỉ đồng. Trong đó Sở TN&MT tỉnh 
Bình Thuận đã không thực hiện đúng quy 
trình luân chuyển hồ sơ địa chính theo 
quy định mà cùng với Cục Thuế, Sở Tài 
chính tham mưu cho UBND tỉnh trình Bộ 
Tài chính xem xét cho giãn nợ tiền sử 
dụng đất và chậm luân chuyển hồ sơ làm 
chậm huy động tiền vào ngân sách. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2018 
(ngày 18 tháng 12)

 

K 
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NHÀ THẦU TRUNG QUỐC TRÚNG GÓI THẦU EPC TẠI 
NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI VĨNH TÂN 2 

ói thầu số 7 thiết kế, cung cấp vật 
tư thiết bị, xây dựng và lắp đặt 
nhà máy điện mặt trời Vĩnh Tân 2 

(gói thầu EPC) thuộc dự án nhà máy điện 
mặt trời Vĩnh Tân 2 đã lựa chọn được 
nhà thầu. 

 

Nhà thầu Trung Quốc trúng gói thầu EPC tại Nhà 
máy điện mặt trời Vĩnh Tân 2 (ảnh minh họa) 

Theo đó, liên danh Sinohydro 
Corporation Limited - Power China 
Kuming Engineering Corporation Limited 
Consortium trúng thầu với giá 728 tỷ 
đồng, giảm hơn 62 tỷ đồng so với giá gói 
thầu, tương đương với tỷ lệ tiết kiệm gần 
8%. 

Ban quản lý dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 
(bên mời thầu) cho biết cơ cấu nguồn 
vốn thực hiện gói thầu EPC gồm 80% 
vốn vay và 20% vốn chủ sở hữu. Công 
việc chính của nhà thầu là thực hiện thiết 
kế, cung cấp vật tư thiết bị, xây dựng và 
lắp đặt nhà máy điện mặt trời Vĩnh Tân 2 
với công suất 42,65MWp (Nhà máy điện 
mặt trời, trạm biến áp 22/110kV, đường 
dây mạch kép 110kV trên không và các 
hạng mục phụ trợ khác). 

Cũng theo bên mời thầu, vào thời điểm 
đóng thầu đã có 5 nhà thầu nộp hồ sơ dự 
thầu. Tuy nhiên, trong các nhà thầu nộp 
hồ sơ, liên danh Sinohydro Corporation 
Limited - Power China Kuming 
Engineering Corporation Limited 
Consortium đáp ứng tốt nhất yêu cầu hồ 
sơ mời thầu nên được lựa chọn trúng 
thầu. 

Theo tìm hiểu, liên danh Sinohydro 
Corporation Limited - Power China 
Kuming Engineering Corporation Limited 
Consortium là nhà thầu đến từ Trung 
Quốc. 

Sinohydro Corporation Limited là nhà 
thầu lớn trong ngành điện của Trung 
Quốc. Tại Việt Nam, nhà thầu này có địa 
chỉ đăng ký thuế tại Cần Thơ. Sinohydro 
Corporation Limited được biết đến là một 
công ty hoạt động đa lĩnh vực: năng 
lượng, thủy điện, điện gió, điện tái tạo 
(đốt rác), nhiệt điện, xây dựng đa ngành, 
giao thông, thủy lợi, xử lý nền móng, xử 
lý nước thải, cấp thoát nước, công trình 
ngầm… Đây cũng chính là nhà thầu tham 
gia thực hiện gói thầu DMS-8 thiết kế, 
cung cấp, lắp đặt và thử nghiệm thiết bị 
quang điện thuộc dự án nhà máy điện 
mặt trời Đa Mi; tham gia thực hiện gói 
thầu tại dự án nhà máy thủy điện Sông 
Bung 4…. 

Trước đó, ngày 10/7/2018, UBND tỉnh 
Bình Thuận đã có Quyết định số 
1760/QĐ-UBND phê duyệt quyết định 
chủ trương đầu tư cho dự án đầu tư nhà 
máy điện mặt trời Vĩnh Tân 2. 

Lệ Chi // https://vietnamfinance.vn.- 
2018 (ngày 21 tháng 12) 

 
 

G 
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THANH LONG CÓ GIÁ CAO TRỞ LẠI, NHÀ VƯỜN 
BÌNH THUẬN KỲ VỌNG VỤ TẾT 

ng Võ Huy Hoàng, Chủ tịch Hiệp hội 
Thanh long Bình Thuận, cho biết, thời 
điểm này thanh long ở Bình Thuận tiêu 

thụ rất tốt, giá mua xô tại vườn khoảng 
18.000đ/kg. Dự báo từ nay đến Tết giá thanh 
long sẽ tiếp tục nhích lên... 

Nhằm tránh tình trạng sản lượng thanh 
long tăng đột biến trong thời gian ngắn, 
khủng hoảng thừa cục bộ, ngành NN-PTNT 
Bình Thuận khuyến cáo nông dân cần bố trí 
sản xuất rải vụ phù hợp, nâng cao chất 
lượng sản phẩm để có vụ thu hoạch dịp tết 
thắng lợi.   

Mùa… hy vọng 

Sau thời gian rớt giá sâu vào giữa tháng 
9/2018, đến thời điểm này, giá thanh long vụ 
nghịch trên địa bàn Bình Thuận tăng cao, 
dao động từ 18-20 ngàn đồng/kg (tùy loại), 
nông dân rất phấn khởi. Hiện người trồng 
đang tất bật để chăm chút cho từng lứa 
thanh long chong đèn, hy vọng bội thu, được 
giá, nhất là vào các dịp lễ, tết đang cận kề. 

Ghi nhận chúng tôi tại các huyện Hàm 
Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam - nơi có diện 
tích thanh long lớn nhất Bình Thuận thời 
gian này về đêm càng rực rỡ ánh đèn. Trong 
sắc xanh của cành, lấp ló màu trắng mướt 
những nụ bông đang ló dạng. Đó là những 
mầm hy vọng về một mùa chong đèn thắng 
lợi vào dịp cuối năm. 

 

Thu hoạch và phân loại thanh long 

Vườn thanh long 1.600 trụ của gia đình 
bà Vũ Thị Hồng, xã Hàm Cường (Hàm 
Thuận Nam) đang được chăm sóc kỹ lưỡng. 

Bà Hồng cho biết: “Sau đợt giảm giá sâu đến 
nay, dù giá cao trở lại nhưng gia đình tôi 
chưa có hàng bán. Hiện tôi đang thực hiện 
đợt chong đèn thứ 2, dự kiến còn 20 ngày 
nữa sẽ xuất hàng. Riêng pha thứ 3 khoảng 
vài trăm trụ, gia đình sẽ “canh” thời gian thu 
hoạch trùng vào dịp rằm tháng Giêng năm 
tới”. 

Đại diện cơ sở thu mua thanh long Châu 
Hải Thịnh, xã Hàm Thắng (Hàm Thuận Bắc) 
chuyên XK thanh long sang Trung Quốc 
bằng đường tiểu ngạch cho biết, dịp Tết 
thanh long hút hàng mạnh, nhất là thị trường 
Trung Quốc vì nhu cầu chưng Tết. Do đó, 
thông thường từ ngày 8/12 đến ngày 24/12 
(âm lịch) các DN đẩy mạnh thu mua thanh 
long để xuất sang Trung Quốc. Khi đó giá 
thanh long cũng tăng cao hơn ngày bình 
thường. 

Còn ông Nguyễn Tánh, thôn 5, xã Hàm 
Liêm (Hàm Thuận Bắc) với hơn 1.000 trụ 
thanh long cũng đang vào vụ chong đèn. 
Ông Tánh bộc bạch: “Rút kinh nghiệm sản 
lượng thanh long dồn một lúc, vụ này tôi chia 
làm 2 pha chong đèn. Trong đó pha đầu tiên 
dự kiến khoảng nửa tháng nữa sẽ xuất bán, 
trùng dịp Tết Dương lịch. Còn pha còn lại 
khoảng vài ngày nữa sẽ nở hoa, dự kiến sẽ 
thu hoạch dịp rằm tháng Chạp”. 

Theo tính toán của ông Tánh, với chi phí 
chong điện hiện nay nếu giá thanh long 
khoảng 15.000 đồng/kg, gia đình đã có lãi 
khoảng 1/2 giá trị. Do đó, việc thanh long có 
giá cao trở lại hiện nay, sẽ là niềm vui rất lớn 
cho bà con, nhất là thời điểm năm hết tết 
đến.   

Cần chế độ chăm sóc phù hợp 

Đó là khuyến cáo của ông Phạm Hữu 
Thủ, Chánh văn phòng Sở NN-PTNT Bình 
Thuận. Bởi hiện nay đã vào thời điểm mùa 
khô, cùng với thanh long được giá nên bà 
con đang ra sức tập trung chăm sóc, tăng 
cường thâm canh, chong đèn trái vụ để có 
sản lượng cao nhất, đáp ứng nhu cầu cung 
cấp thanh long dịp Noel và Tết sắp đến. Tuy 
nhiên để sản xuất thanh long hiệu quả, 

Ô 
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ngành NN-PTNT khuyến cáo bà con tiếp tục 
lưu ý phải triển khai thực hiện tốt chương 
trình sản xuất an toàn theo hướng VietGAP, 
đảm bảo VSATTP. 

Và chong đèn để thanh long ra trái đúng 
dịp.  

Nếu cành còn suy yếu thì phải chờ phục 
hồi hoàn toàn mới bắt đầu chong. Tùy theo 
thời tiết, để quyết định thời gian chong đèn, 
cũng như kỹ thuật mắc bóng đèn. Ví dụ, nếu 
trời lạnh thì xen kẽ bóng đèn compact và 
bóng tròn để chong thanh long. 

 

Nông dân đang chăm sóc 

Bên cạnh đó, đối với diện tích thanh long 
bị ngập lụt do ảnh hưởng bão số 9 vừa qua, 
sau khi tập trung thoát nước nhanh, người 
trồng cần bổ sung tăng cường ngay nguồn 
phân bón, nhất là các loại phân hữu cơ vi 
sinh để bổ sung kịp thời dinh dưỡng cho cây 
trồng. Tổ chức sản xuất thanh long theo 
hướng thâm canh, nâng cao dinh dưỡng và 
tăng sức đề kháng cho cây trồng. Khai thác 
phải đi đôi với bổ sung dinh dưỡng, đảm bảo 
sức sống cho cây, không được khai thác quá 
mức… 

Ông Phan Văn Tấn, PGĐ Sở NN-PTNT 
Bình Thuận cũng lưu ý nhằm tránh tình trạng 
sản lượng thanh long tăng đột biến trong 
thời gian ngắn, nông dân cần bố trí sản xuất 
rải vụ phù hợp, chú trọng nâng cao chất 
lượng sản phẩm, đồng thời, tăng cường hơn 
nữa phòng chống dịch bệnh trên cây thanh 
long, vệ sinh đồng ruộng, bón phân cân đối 
để hạn chế thấp nhất nguồn bệnh. 

 “Về phía ngành NN-PTNT cũng đã chỉ 
đạo cơ quan chuyên môn theo dõi, hướng 
dẫn nông dân phòng trừ dịch bệnh trên 

thanh long, nhất là bệnh đốm nâu, đồng thời 
đẩy mạnh mô hình chuỗi liên kết để đáp ứng 
yêu cầu của thị trường. Với sự chăm chút kỹ 
lưỡng từng pha đèn, các nhà vườn đang rất 
hy vọng lứa thanh long vụ Tết sẽ đạt sản 
lượng cao, mẫu mã đẹp và được giá”, ông 
Tấn nói. 

 

Bình Thuận kỳ vọng XK thanh long dịp tết. 
(Ảnh: Kiều Hằng) 

Giá mua xô tại vườn 18.000đ/kg 

Ông Võ Huy Hoàng, Chủ tịch Hiệp hội 
Thanh long Bình Thuận, cho biết, thời điểm 
này thanh long ở Bình Thuận tiêu thụ rất tốt, 
giá mua xô tại vườn khoảng 18.000đ/kg. Dự 
báo từ nay đến Tết giá thanh long sẽ tiếp tục 
nhích lên. Đối với các DN thu mua XK thanh 
long sang thị trường Trung Quốc thời điểm 
này cũng bắt đầu nhận nhiều đơn đặt hàng 
từ phía Trung Quốc, để cung ứng dịp Noel 
và Tết. 

Theo Sở NN-PTNT Bình Thuận, đến cuối 
năm 2018, diện tích thanh long của địa 
phương đạt 29.450ha, sản lượng xấp xỉ 
600.000 tấn. Diện tích thanh long được 
chứng nhận VietGAP là 10.073ha/9.800ha 
kế hoạch. Tuy nhiên thanh long Bình Thuận 
chỉ có khoảng 15% sản lượng tiêu thụ nội 
địa, 85% xuất khẩu. Trong đó, chỉ có 3-5% 
xuất khẩu chính ngạch, còn lại xuất khẩu 
biên mậu, chủ yếu qua thị trường Trung 
Quốc. Dự báo, trong tháng Tết năm 2018, 
sản lượng thanh long thu hoạch từ 150.000-
200.000 tấn, bán với giá dao động 15.000-
19.000 đ/kg. 

Kim Sơ – Kiều Hằng  
Nông nghiệp Việt Nam.- 2018 

.- Số 247 (ngày 11 tháng 12).- Tr.7 
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THANH LONG DỊP CẬN TẾT RỤC RỊCH TĂNG GIÁ, 
NÔNG DÂN PHẤN KHỞI 

heo nhận định của Hiệp hội thanh 
long Bình Thuận, vụ thanh long dịp 
Tết Nguyên đán 2019 sắp tới có 

khả năng sẽ tăng cao, ít nhất từ 25.000 
đồng/kg.  

 

Thanh long dịp cận tết đang rục rịch tăng giá, 
người dân đang phấn khởi 

Ngày 29-12, ông Võ Huy Hoàng, Chủ 
tịch Hiệp hội thanh long tỉnh Bình Thuận 
cho biết, thời điểm hiện tại, giá trái thanh 
long đang tăng khá cao dao động 20.000 
đồng – 22.000 đồng/kg.  

Theo một số hộ ở những vùng trồng 
thanh long lớn tỉnh Bình Thuận, với mức 
giá như hiện nay, người dân đang có thu 
nhập ổn định. Hiện tại, nhiều nhà vườn 

đang tất bật chăm sóc những vườn thanh 
long của mình để kịp phục vụ thị trường 
trong dịp Tết Nguyên đán 2019 sắp tới. 

Theo nhận định của Hiệp hội thanh 
long tỉnh Bình Thuận, thị trường xuất 
khẩu ở thời điểm cận tết đang có nhiều 
thuận lợi, diện tích sản xuất thanh long 
không biến động nhiều nên trong thời 
gian tới, giá loại trái cây này sẽ còn tăng 
cao, ít nhất sẽ từ 22.000 đồng - 25.000 
đồng/kg.  

Với diện tích gần 30.000ha, sản lượng 
xấp xỉ 600.000 tấn/năm, tỉnh Bình Thuận 
được xem là “thủ phủ thanh long” của cả 
nước. Đến nay, toàn tỉnh đang có hơn 
10.000ha thanh long đạt tiêu chuẩn 
VietGAP và GlobalGAP (thực hành sản 
xuất nông nghiệp tốt), với gần 10.000 hộ 
nông dân tham gia và hình thành được 
gần 400 tổ hợp tác, nhóm liên kết và 
trang trại sản xuất theo mô hình 
VietGAP. 

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

 (ngày 29 tháng 12) 
---------------------------------------------------------- 

THI CÔNG TUYẾN CAO TỐC ĐOẠN QUA KHÁNH HÒA, 
BÌNH THUẬN TRONG NĂM 2019 

uyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Nha 
Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - 
Vĩnh Hảo (Bình Thuận) vừa được 

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) phê duyệt 
báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến sẽ 
được khởi công vào năm 2019. 

Theo quyết định phê duyệt của Bộ 
GTVT, đoạn Nha Trang (Khánh Hòa) - 
Vĩnh Hảo (Bình Thuận) được chia làm 2 
hợp phần dự án. Trong đó, đoạn Nha 
Trang - Cam Lâm sẽ có chiều dài hơn 
49,1km với điểm đầu thuộc xã Diên Thọ 

(Diên Khánh) và điểm cuối tại Km54, 
trùng với điểm đầu dự án Cam Lâm - 
Vĩnh Hảo, thuộc địa phận xã Cam Thịnh 
Tây, TP. Cam Ranh, có chiều dài tuyến 
khoảng 78,5km. Tổng mức đầu tư hai dự 
án dự kiến hơn 21.200 tỷ đồng. 

Hai dự án này được đầu tư theo hình 
thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng 
xây dựng - kinh doanh - chuyển giao 
(BOT). Thời gian hoàn vốn dự án Nha 
Trang - Diên Khánh là 17 năm 9 tháng và 
dự án còn lại là 18 năm 10 tháng. Giai 

T 

T 
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đoạn hoàn chỉnh đường cao tốc có quy 
mô 6 làn xe, bề rộng hơn 32,2m, giai 
đoạn phân kỳ trước mắt xây dựng quy 
mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m. 

 

Cao tốc sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế 
các địa phương 

Toàn đoạn tuyến sẽ được xây dựng 
hơn 80km đường gom trên cơ sở phù 
hợp theo thỏa thuận với địa phương. 
Trên tuyến sẽ có 2 hầm, trong đó có 1 
hầm qua núi Dốc Sạn (Cam Ranh), gồm 

2 ống hầm hoàn chỉnh quy mô 6 làn xe 
và tổng cộng 60 cầu. 

Về hướng tuyến, đối với đoạn Nha 
Trang - Cam Lâm, điểm đầu tại xã Diên 
Thọ (Diên Khánh) đi về phía tây Quốc lộ 
1 qua các xã: Diên Lộc, Suối Tiên, Suối 
Cát, hướng tuyến đi về phía tây Khu 
công nghiệp Suối Dầu, hạ lưu hồ Cam 
Ranh Thượng đến xã Cam Hiệp Bắc, 
vòng qua mỏm núi Đa Ma sang Cam An 
Bắc, Cam Phước Tây rồi men theo sườn 
núi Hòn Ông, vượt eo núi Dốc Sạn về 
Cam Thịnh Tây. Hướng tuyến qua Khánh 
Hòa đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo, điểm 
đầu thuộc xã Cam Thịnh Tây, đi sát chân 
núi Hòn Dung, vượt đường Xóm Mới - 
Cam Thịnh Tây, đi về phía hạ lưu hồ Mai 
Trai, đến khoảng Km59 hết địa phận TP. 
Cam Ranh. 

V.Sơn // 
https://www.nguoitieudung.com.vn.- 

2018 (ngày 1 tháng 12) 

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

TRIỂN KHAI DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO 
ĐẠT TỶ LỆ THẤP 

gày 7/12, Hiệp hội Năng lượng 
Việt Nam phối hợp với Công ty 
năng lượng Enterprize Energy tổ 

chức Hội thảo “Điện gió ngoài khơi Kê 
Gà: Đột phá mới cho kinh tế Việt Nam”. 

Tại hội thảo, các bên liên quan đã giới 
thiệu sơ bộ hiệu quả dự án cũng như 
những khó khăn mà dự án có thể gặp 
phải. 

Hiệp hội Năng lượng Việt Nam cho 
hay, trong mục tiêu của Tổng sơ đồ Điện 
7 hiệu chỉnh thì tầm nhìn tới năm 2030, 
Việt Nam cần tới 20% sản lượng điện từ 
các nguồn năng lượng tái tạo. 

Đến nay, việc triển khai các dự án 
năng lượng tái tạo gồm điện gió, điện 

mặt trời đạt tỷ lệ rất thấp, chưa đầy 1% 
so với yêu cầu. 

Dự án điện gió Kê Gà công suất 3.400 
MW được hoàn thành sẽ đóng góp vào 
nguồn năng lượng tái tạo của Việt Nam 
một giá trị to lớn. 

 

Việc triển khai các dự án năng lượng tái tạo gồm 
điện gió, điện mặt trời đạt tỷ lệ rất thấp. Ảnh: 
TTXVN 

N 
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Tuy nhiên, theo ông Trần Viết Ngãi, 
Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, 
để có thể kết nối vào được hệ thống điện 
quốc gia, dự án phải đảm bảo các yêu 
cầu như ổn định tần số, điện áp, phụ tải, 
nhằm kết nối vận hành an toàn và ổn 
định nhất. 

Một yếu tố quan trọng nữa để đảm 
bảo dự án sớm triển khai là sau khi hoàn 
thành các thủ tục về phê duyệt quyết 
định đầu tư, cấp phép đầu tư, tổng mức 
đầu tư, thiết kế kỹ thuật dự án, thì cần 
ký kết hợp đồng mua bán điện với Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam. 

“Vấn đề lớn cần quan tâm là Chính 
phủ, Bộ Công Thương nghiên cứu cho 
phép các đơn vị chuyên ngành lập quy 
hoạch về phát triển điện lực bổ sung vào 
Tổng sơ đồ Điện 7 hiệu chỉnh; xem dự 
án đường dây và trạm này là dự án quan 
trọng được ưu tiên; đồng thời phân tích, 
tính toán, chọn phương án lập đường 
dây và trạm với cấp điện áp 500kV để tải 
được nguồn điện gió có công suất 3.400 
MW”, ông Ngãi nói.  

Theo PGS. TS. Nguyễn Minh Duệ, 
Chủ tịch Hội đồng khoa học Hiệp hội 
Năng lượng Việt Nam, từ đặc thù xây 
dựng trên biển của dự án điện gió Kê 
Gà, các yếu tố rủi ro có thể kể đến như 
vốn đầu tư dự án có thể bị phát sinh do 
thời gian thi công kéo dài. 

Các công trình điện gió lớn, vốn vay 
chiếm tỷ lệ cao trong tổng mức đầu tư, 
lãi vay lớn sẽ làm tăng giá trị hệ số chiết 
khấu tài chính. Cùng với đó là những rủi 
ro xoay quanh sản lượng điện bán ra, 
giá điện...  

Đại diện đơn vị đầu tư, ông Ian Hatton 
chủ tịch Enterprize Energy cho rằng, 
điện gió ngoài khơi của Việt Nam có chất 
lượng mang tầm thế giới và Việt Nam có 
sẵn năng lực về xây lắp nhờ ngành dầu 
khí, sẽ giúp tạo ra nguồn điện gió cạnh 
tranh so với các hình thức phát điện 
khác.  

“Chúng tôi muốn nâng cao vị thế của 
Việt Nam trở thành nhà cung ứng xây 
lắp tầm cỡ khu vực, toàn cầu cho những 
cấu phần này. Dự án này giúp Việt Nam 
có nguồn năng lượng phát thải Carbon 
thấp, duy trì tăng trưởng kinh tế của 
mình”, ông Ian Hatton nói. 

Đại diện phía đơn vị đầu tư cho hay, 
sẽ tiếp tục có đánh giá tác động môi 
trường, đường đi tàu bè, các sinh vật, 
tác động về kinh tế ven biển của tỉnh 
Bình Thuận; đồng thời tính tới ý kiến từ 
phía Bộ Quốc phòng liên quan đến quốc 
phòng an ninh; sớm làm việc với phía 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam liên quan 
đến hợp đồng mua bán điêDự án điện 
gió Kê Gà dự kiến được triển khai ở Bình 
Thuận có tổng công suất 3.400 MW, 
được xem là dự án điện gió bãi biển nối 
lưới tiềm năng, hiện đại và triển vọng tại 
Việt Nam. 

Các chuyên gia nhận định rằng, dự án 
này sẽ góp phần cung cấp lượng điện 
năng sạch cho hệ thống điện Việt Nam, 
góp phần đảm bảo an ninh năng lượng 
và bảo vệ môi trường cho những năm 
tới. 

Đức Dũng // https://bnews.vn.-
2018 (ngày 7 tháng 12) 

 

 

 

https://bnews.vn/
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II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC 

ĐỒNG BÀO CHĂM BÌNH THUẬN NỖ LỰC GIỮ VỮNG 
“NÔNG THÔN MỚI” 

hong trào xây dựng nông thôn mới 
tỉnh Bình Thuận ngày càng đi vào 
chiều sâu, góp phần làm thay đổi 

diện mạo của làng, xã. 

Phong trào xây dựng nông thôn mới 
tỉnh Bình Thuận hiện đã có sự chuyển 
biến rõ nét về chất lượng và ngày càng 
đi vào chiều sâu, góp phần làm thay đổi 
diện mạo của làng, xã. Trong 4 xã có 
đông đồng bào Chăm ở tỉnh Bình Thuận 
đã có 3 xã được công nhận đạt chuẩn 
nông thôn mới.  

Do ngày càng hiểu rõ hơn lợi ích từ 
phong trào xây dựng nông thôn mới, nên 
đồng bào Chăm tích cực tham gia nhằm 
giữ vững danh hiệu nông thôn mới.  

 

Tuyến đường thôn Lâm Giang, xã Hàm Trí, 
huyện Hàm Thuận Bắc 

Năm 2014, xã Hàm Trí, huyện Hàm 
Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đạt chuẩn 
nông thôn mới. Xác định phát triển sản 
xuất gắn với cơ cấu lại nông nghiệp là 
nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao 
thu nhập cho nông dân, Ban Chỉ đạo 
nông thôn mới xã Hàm Trí tiếp tục phối 
hợp với các đơn vị liên quan, chỉ đạo xây 
dựng thành công các mô hình về liên kết 
sản xuất, ứng dụng công nghệ vào sản 
xuất và đã đem lại hiệu quả.  

Điển hình như mô hình sản xuất thanh 
long sạch, theo chuỗi liên kết; ứng dụng 
hệ thống tưới tiết kiệm, hiệu quả cao;… 
Nhờ đó mà phá bỏ tập quán độc canh 
cây lúa, chấm dứt nạn phá rừng làm rẫy. 
Đồng bào Chăm nơi đây biết áp dụng 
khoa học kỹ thuật, xen canh cây trồng 
hợp lý để phát triển kinh tế gia đình.  

Với những cách làm hay và bước đi 
vững chắc, đến nay đồng bào Chăm thôn 
Lâm Giang nói riêng và người dân xã 
Hàm Trí nói chung ngày càng tích cực 
hơn với phong trào, nỗ lực giữ vững 
danh hiệu nông thôn mới.  

Ông Khê Thanh Mai – Trưởng thôn 
Lâm Giang, xã Hàm Trí, huyện Hàm 
Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cho biết: 
"Đạt rồi thì mình phải giữ, mà giữ như thế 
nào, phải cùng nhau giữ, mỗi gia đình 
phải có trách nhiệm, thứ nhất là nhắc 
nhở con em mình tham gia giao thông 
cho đúng luật, làm ăn cho nó giỏi, giữ mãi 
mãi danh hiệu nông thôn mới này, có 
được danh hiệu này khó lắm, để mất đi 
thì uổng công. Bà con mình ai cũng đồng 
tình, chung sức chung lòng với nhau, thứ 
nhất là phải đoàn kết, thứ hai là vấn đề 
làm ăn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, làm 
sao để đưa thôn mình ngày càng lên làm 
giàu chính đáng". 

Không chỉ nâng cao đời sống vật chất, 
Chương trình nông thôn mới cũng đã 
góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh 
thần đồng bào Chăm. Nhiều hình thức 
văn hóa, loại hình văn nghệ dân gian 
được khôi phục như câu lạc bộ văn nghệ 
dân gian Chăm dành cho lứa tuổi thiếu 
niên nhi đồng ở xã Phan Hiệp, câu lạc bộ 
bóng đá thiếu niên xã Phan Hòa, huyện 

P 
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Bắc Bình, hội dân ca Chăm ở xã Phú 
Lạc, huyện Tuy Phong…  

 

Nhà Văn hóa xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình 

Tất cả các hoạt động của các câu lạc 
bộ, hội, nhóm này thường xuyên diễn ra 
tại Nhà Văn hóa xã, Nhà Sinh hoạt cộng 
đồng của thôn và thu hút nhiều người 
tham gia, làm phong phú thêm đời sống 
văn hóa, tinh thần của đồng bào, góp 
phần thúc đẩy mô hình xây dựng nông 
thôn mới gắn với du lịch sinh thái, du lịch 
cộng đồng... 

Ông Nguyễn Văn Hiểu – Bí thư Chi bộ 
thôn Bình Thắng, xã Phan Hòa, huyện 
Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận phấn khởi cho 
hay, "Trách nhiệm của chi bộ, trách 
nhiệm của thôn, trách nhiệm của nhân 
dân thôn Bình Thắng là phải giữ được 
danh hiệu nông thôn mới cho nó lâu dài 
mà muốn như thế thì thứ nhất phải kiểm 
tra vệ sinh môi trường, thứ hai nữa là vận 
động bà con mua bảo hiểm y tế cho năm 
sau nó đạt, tiếp tục vận động con em đến 
trường đầy đủ ở 3 cấp. Rồi một số con 
đường nội đồng thì trách nhiệm Chi bộ, 
trách nhiệm ban thôn, hệ thống chính trị 
sẽ kiểm tra các công trình mà Nhà nước 
đã đầu tư xây dựng". 

Những con đường làng được trám bê-
tông; những công viên văn hóa đã hình 
thành tạo điều kiện cho bà con Chăm 
thong dong thả bộ, trẻ con nô đùa mỗi khi 
chiều về. Các khu chợ làng Chăm cũng 
được nâng cấp và tấp nập người mua kể 
bán,…  

Tất cả tạo nên một không gian sống 
động và tràn đầy sức sống. Tuy nhiên, 
bên cạnh những gam màu sáng, nông 
thôn mới vùng Chăm vẫn còn đó những 
gam màu tối, nhất là vấn đề vệ sinh môi 
trường.  

Ông Đào Văn Lượng, Chủ tịch xã 
Phan Thanh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình 
Thuận cho biết: "Hiện nay so với yêu cầu 
thì vệ sinh môi trường trên địa bàn xã 
cũng còn một số hạn chế thiếu sót, thời 
gian tới địa phương tiếp tục phát động 
cho nhân dân khơi thông cống rảnh, 
trồng thêm cây xanh để cho môi trường 
ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn".  

 

Đường làng Chăm xã Phú Lạc, huyện Tuy 
Phong 

Tình trạng xả rác thải ra đường vẫn 
còn hiện hữu tại các làng Chăm. Một số 
người dân không có ý thức vứt ra khắp 
nơi nào là túi ni lon, xác động vật chết, 
chất thải sinh hoạt. Trong khi đó xe thu 
gom rác chỉ hoạt động theo định kỳ và 
chủ yếu ở các tuyến đường chính trong 
làng. Đây không chỉ là thách thức đối với 
các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới mà 
nó còn là rào cản đối với các xã đang 
phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nông 
thôn mới.  

Ông Nguyễn Bá Ky – Bí thư Đảng ủy 
xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình 
Thuận cho biết, "Một số bà con đi chợ về 
thường vứt bỏ bịch ni -lông ngoài đường, 
việc này cũng ảnh hưởng tới môi trường, 
một số người dân cũng chưa nhận thức 
được nên cũng phải tập trung tuyên 
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truyền trên loa, đài để nâng cao ý thức 
người dân ở địa phương. Phía đoàn 
thanh niên, ban thôn hằng tháng cũng tổ 
chức vệ sinh dọn dẹp môi trường". 

Tỉnh Bình Thuận hiện có trên 35.000 
người Chăm, sống tập trung ở 4 xã thuần 
và rải rác ở 9 thôn xen ghép. Thu nhập 
bình quân đầu người của các xã vùng 
Chăm hiện đạt trên 30 triệu 
đồng/người/năm. Ngoài việc tuyên 
truyền vận động người dân đồng lòng 
chung tay cùng với hệ thống chính trị ở 
cơ sở thực hiện tốt các phong trào ở địa 
phương, nhất là phong trào chung tay “vì 
một cộng đồng xanh – sạch – đẹp”, các 
cấp chính quyền, sở ngành cũng cần 
hướng dẫn, kết nối, hỗ trợ, tạo điều kiện 
để người dân đầu tư phát triển sản xuất.  

Theo ông Nguyễn Hữu Phước, Phó 
Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển 
nông thôn tỉnh Bình Thuận, vùng đồng 
bào dân tộc thì xuất phát điểm của xây 
dựng nông thôn mới thường thấp. Vì vậy 
mà tỉnh cũng đưa ra các lộ trình vừa hỗ 
trợ vừa xây dựng. Trước tiên là tập trung 
nâng cao đời sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo, 
mà muốn giảm hộ nghèo thì phải tập 
trung hỗ trợ sản xuất cho vùng đồng bào. 

Xác định xây dựng nông thôn mới là 
một tiến trình, các địa phương có đông 
đồng bào Chăm trên địa bàn Bình Thuận 
đang tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp 
nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các 
tiêu chí đã đạt được dù còn nhiều khó 
khăn./.  

Jasi // https://vov.vn.- 2018  
(ngày 16 tháng 12) 

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

NHIỀU HÌNH THỨC RÈN LUYỆN KỸ NĂNG CHO HỌC SINH 
TRƯỜNG NGÔ QUYỀN, ĐẢO PHÚ QUÝ 

hững năm gần đây, hoạt động giáo 
dục kỹ năng tại Trường Trung học 
phổ thông Ngô Quyền liên tục có 

những đổi mới và phát triển. 

Những năm gần đây, hoạt động giáo 
dục kỹ năng tại Trường Trung học phổ 
thông Ngô Quyền liên tục có những đổi 
mới và phát triển. Sự thành công của hoạt 
động này đã mang lại không khí hào hứng 
đến trường cho các em học sinh. 

Trong nỗ lực cải thiện kỹ năng đọc sách 
cho học sinh, từ năm học 2017-2018, 
Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, 
đảo Phú Quý (Bình Thuận) đã đưa tiết đọc 
sách vào trong thời khoá biểu ngoại khoá. 

Đến tiết đọc sách, các em học sinh sẽ 
đến thư viện trường và tự chọn cho mình 
sách ưng ý để đọc. Mỗi tiết đọc do thủ thư 
hoặc giáo viên tình nguyện quản lý. 

 

 
Một tiết thư viện tại Trường Trung học phổ thông 
Ngô Quyền, đảo Phú Quý (Bình Thuận) 

 

N 

http://img.giaoduc.net.vn/w801/Uploaded/2018/edxwpcqdh/2018_12_11/mot_tiet_gioi_thieu_sach.jpg
http://img.giaoduc.net.vn/w801/Uploaded/2018/edxwpcqdh/2018_12_11/mot_tiet_gioi_thieu_sach_2.jpg


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 12 năm 2018                                        -54- 
 

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

Để các em đọc sách nghiêm túc, cuối 
giờ, giáo viên sẽ hỏi ngẫu nhiên một vài 
học sinh về nội dung các em mới vừa đọc. 
Tiết học này cũng được đánh giá xếp loại 
và tham gia vào việc tổng kết thi đua. 

Hoạt động của tiết đọc sách này đã phát 
huy hiệu quả tích cực nhằm kéo các em 
học sinh trở lại với việc đọc thay vì tiêu tốn 
thời gian cho các trò chơi khác đôi khi vô 
bổ. 

Năm học 2018-2019, để tiếp tục phát 
triển kỹ năng đọc và rèn luyện thêm nhiều 
kỹ năng khác cho học sinh, từ tuần 15 các 
em học sinh sẽ đứng sân khấu để giới 
thiệu với bạn bè trong lớp và thầy, cô giáo 
cuốn sách mà mình tâm đắc nhất. 

Nhằm tạo thêm sự hứng thú cho học 
sinh, sân khấu tại thư viện được trang trí 
với hình thức hiện đại và thẩm mĩ, có đầy 
đủ hiệu ứng âm thanh và ánh sáng. 

 
Những tiết mục văn nghệ xen kẽ 

Mỗi tiết thư viện sẽ có 5-6 học sinh giới 
thiệu sách và một người dẫn chương trình. 
Các học sinh giới thiệu hàng tuần và người 
dẫn chương trình được bốc thăm ngẫu 
nhiên. 

Lồng ghép giữa các phần giới thiệu 
sách là các tiết mục văn nghệ được chuẩn 
bị chu đáo do người dẫn chương trình chủ 
động sắp xếp và giới thiệu.  

Đến với tiết thư viện, các em học sinh 
buộc phải đọc trọn vẹn và hiểu sâu kỹ về 
một cuốn sách, rèn luyện được kỹ năng 
thuyết trình trước nhiều người, người dẫn 
chương trình rèn luyện kỹ năng dẫn 
chuyện và làm chủ sân khấu, khán giả 

được rèn kỹ năng lắng nghe và cổ vũ động 
viên người khác,... 

Bên cạnh đó, với các tiết mục văn nghệ 
luân phiên, các em được rèn luyện kỹ năng 
biểu diễn trên sân khấu, một kỹ năng mà 
rất ít học sinh có được. 

Song song với việc đổi mới hoạt động 
thư viện, tại tất cả các phòng học đã được 
trang bị thư viện lớp học với nguồn sách 
được vận động đóng góp từ chương trình 
Tủ sách Nhân ái và của các em học sinh. 

 
Góc thư viện lớp học 

Tất cả các hoạt động trong tiết thư viện 
được ghi hình và gửi lại cho học sinh để 
các em có cơ hội nhìn lại và điều chỉnh 
hình ảnh của mình cho những lần đứng 
trên sân khấu tiếp theo cũng như lưu lại 
những ký ức đáng yêu của một thời cắp 
sách đến trường. 

Cùng với các hoạt động ngoại khoá 
được giao cho học sinh chủ động thực 
hiện trước sân khấu chính của trường, 
hoạt động giới thiệu sách tại thư viện đã 
góp phần tạo một sân chơi hấp dẫn, lành 
mạnh, bổ ích giúp các em học sinh mạnh 
dạn và tự tin hơn. 

Các hoạt động người giờ lên lớp của 
Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền 
trong những năm gần đây đã mang lại một 
không gian trường học thân thiện, mang lại 
niềm hứng khởi to lớn cho các em học sinh 
đang theo học tại trường và đang góp 
phần tạo nên một thế hệ học sinh năng 
động, tích cực trên vùng đất hải đảo xa xôi 
này. 

Lê Trọng // http://giaoduc.net.vn.- 2018 
(ngày 13 tháng 12) 
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BÌNH THUẬN TĂNG CƯỜNG DẠY TIẾNG VIỆT CHO 
HỌC SINH VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ  

au 2 năm triển khai, Đề án “Tăng 
cường Tiếng Việt cho trẻ mầm non 
và học sinh tiểu học vùng dân tộc 

thiểu số giai đoạn 2016- 2020, định 
hướng đến năm 2025” đã góp phần trang 
bị cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học 
người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 
Bình Thuận có đủ kỹ năng cơ bản trong 
sử dụng tiếng Việt, tạo tiền đề để các em 
học tập, lĩnh hội chương trình giáo dục 
phổ thông một cách tốt nhất.  

Đề án được thực hiện ở 49 trường 
mầm non và 99 trường tiểu học có học 
sinh tiểu học dân tộc thiểu số ở 7 huyện 
của tỉnh Bình Thuận là Tuy Phong, Bắc 
Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, 
Hàm Tân, Tánh Linh và Đức Linh. 

Trường tiểu học Hàm Cần 1, xã Hàm 
Cần, huyện Hàm Thuận Nam là một 
trong những trường thực hiện hiệu quả 
đề án trên. Năm học 2018-2019, toàn 
trường có 194 học sinh người dân tộc 
Rai (tên gọi khác của dân tộc RaGlai, 
RaGlay ở Bình Thuận), chiếm 98% học 
sinh toàn trường. Không chỉ ở nhà mà khi 
đến trường đa phần các học sinh dân tộc 
thiểu số đều dùng tiếng của dân tộc mình 
để giao tiếp, vì vậy việc dạy và học tiếng 
Việt gặp nhiều khó khăn. 

Cô Nguyễn Thị Kim Loan, Hiệu trưởng 
Trường Tiểu học Hàm Cần 1 cho biết: Do 
đặc thù của địa phương nên trước mỗi 
năm học, nhà trường chủ động tổ chức 
dạy phụ đạo trong dịp hè cho học sinh 
dân tộc thiểu số chuẩn bị vào lớp 1, giúp 
các em làm quen và biết đọc, biết viết 
căn bản tiếng Việt. Trong năm học, 
trường tăng cường dạy thêm 2 buổi/tuần 
cho học sinh, chủ yếu là nâng cao khả 
năng nghe, nói tiếng Việt cho các em. 

Một trong những lợi thế của trường khi 
triển khai Đề án là trường có 3/11 giáo 

viên người dân tộc bản địa, có nhiều thầy 
cô giáo đã gắn bó lâu và có kinh nghiệm 
trong việc giảng dạy ở các vùng dân tộc 
thiểu số. Trong các tiết dạy, giáo viên tập 
trung rèn kỹ năng đọc, viết cho học sinh, 
từng bước tăng cường kỹ năng đọc hiểu, 
kỹ năng diễn đạt tiếng Việt thành thạo. 
Hiện nay, các em học sinh tại trường đã 
có thể giao tiếp bằng tiếng Việt, nắm bắt 
kịp thời chương trình giáo dục. Chất 
lượng học tập môn tiếng Việt của học 
sinh được nâng lên rõ rệt. Năm học 
2017- 2018, tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 
98%. 

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 
Bình Thuận, không chỉ thực hiện dạy 
tăng cường tiếng Việt cho học sinh bậc 
tiểu học, các trường còn đưa vào 
chương trình tích hợp dạy tiếng Việt 
trong các môn học, các hoạt động giáo 
dục... Bên cạnh đó, hầu hết các trường 
có học sinh dân tộc thiểu số đều xây 
dựng góc thư viện, góc địa phương và 
các góc chơi khác có gắn bảng tên bằng 
tiếng Việt để giúp trẻ tiếp xúc thường 
xuyên hơn với tiếng Việt. Các hội thi, giao 
lưu "Viết chữ đẹp”, “Tiếng Việt của chúng 
em”, "Ngày hội nói tiếng Việt"… được 
các trường duy trì thường xuyên. Riêng 
ở bậc học mầm non, các trường đều tăng 
thời gian luyện nói và dạy tiếng Việt 
thông qua các trò chơi. Đồng thời các 
trường phối hợp với phụ huynh học sinh 
khuyến khích con em mình sử dụng tiếng 
Việt trong giao tiếp và tạo dựng môi 
trường nói tiếng Việt tại nhà… 

Theo đánh giá của Sở Giáo dục và 
Đào tạo Bình Thuận, sau 2 năm triển 
khai, Đề án đã làm thay đổi nhận thức 
của cộng đồng và phụ huynh về tăng 
cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non và 
học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số. 
Đến nay, có gần 5.000 học sinh mầm non 

S 
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dân tộc thiểu số đến trường đã được 
tăng cường tiếng Việt. Hầu hết, các em 
đều có khả năng nắm bắt ngôn ngữ tiếng 
Việt, thường xuyên giao tiếp bằng tiếng 
Việt, mạnh dạn, tự tin, có kiến thức cơ 
bản để bước vào lớp 1. Đối với bậc tiểu 
học, hiện có hơn 10 nghìn học sinh dân 
tộc thiểu số đến trường. Nhìn chung, 
năng lực sử dụng tiếng Việt của học sinh 
từ lớp 2 đến lớp 5 có nhiều tiến bộ hơn. 
Đa số các em có khả năng nói, nghe hiểu 
để giao tiếp trong sinh hoạt và đáp ứng 
yêu cầu học tập. 

Bình Thuận đặt mục tiêu đến năm 
2025 có 100% học sinh dân tộc thiểu số 
đảm bảo chất lượng, đạt chuẩn kiến thức 
kỹ năng môn tiếng Việt cấp tiểu học và 

sẵn sàng học lên trung học cơ sở. Trong 
thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo 
Bình Thuận tiếp tục tham mưu đầu tư và 
xây dựng cơ sở vật chất, phòng học để 
thu nhận trẻ ở độ tuổi dưới 5, đảm bảo 
việc học 2 buổi/ngày và bán trú. Bên 
cạnh việc bố trí giáo viên là người dân 
tộc thiểu số tại địa phương, giáo viên có 
nhiều kinh nghiệm trong giáo dục vùng 
dân tộc thiểu số, ngành Giáo dục và Đào 
tạo tỉnh Bình Thuận cũng triển khai sâu 
rộng cuộc vận động “Mỗi nhà giáo và cán 
bộ giáo dục giúp đỡ học sinh có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn”… 

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

9 tháng 12)

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

RÈN THÓI QUEN HAY, XÂY HÀNH VI ĐẸP  

hững năm qua, Cục Chính trị 
Quân khu 7 phối hợp với các tỉnh, 
thành đoàn khu vực miền Đông 

Nam Bộ tổ chức tốt chương trình “Học kỳ 
trong Quân đội”, tạo sân chơi bổ ích, hiệu 
quả cho học sinh trên địa bàn. Qua đó 
giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, 
truyền thống dân tộc, quân đội, phẩm 
chất Bộ đội Cụ Hồ cho thanh, thiếu niên. 
Trò chuyện với chúng tôi, Đại tá Hoàng 
Đình Chung, Phó chủ nhiệm Chính trị 
Quân khu 7, cho rằng: “Chương trình 
“Học kỳ trong Quân đội” đã thực sự trở 
thành sân chơi bổ ích, hấp dẫn học sinh, 
được nhân dân đánh giá cao. Chương 
trình đã khơi dậy, giáo dục, bồi dưỡng 
lòng yêu nước, truyền thống dân tộc, 
quân đội, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ cho 
các em. Qua chương trình, giúp các em 
trưởng thành, tự tin hơn trong cuộc 
sống”. 

Mới đây, chúng tôi đến tham quan lớp 
"Học kỳ trong Quân đội" do Bộ CHQS 
tỉnh Bình Thuận phối hợp với Tỉnh đoàn, 
Sở  Giáo dục và Đào tạo, Vùng 4 Hải 
quân tổ chức, với chủ đề “Tự hào chiến 

sĩ Hải quân”. Bên cạnh kiến thức quốc 
phòng, an ninh, trong 8 ngày, học viên 
được trải nghiệm nhiều hoạt động phong 
phú, đa dạng, như: Tham quan di tích 
Trường Dục Thanh, tập dân vũ, đêm lửa 
trại, diễn đàn "Ý chí tuổi trẻ-cơ hội trưởng 
thành của bản thân", học kỹ năng sống, 
giao lưu với các chiến sĩ hải quân… Em 
Võ Văn Toàn, ở Phan Thiết (Bình Thuận) 
bày tỏ: “Lần đầu tiên xa gia đình, lúc đầu 
em cũng rất bỡ ngỡ, lo lắng, nhưng được 
sự hướng dẫn của các tình nguyện viên, 
làm quen chế độ, nền nếp trong ngày, 
tham gia trò chơi tập thể, em thấy thực 
sự thích thú. Trước đây xem qua sách 
báo, nghe thầy cô giáo kể chuyện, em 
vẫn chưa hình dung cụ thể về các chú bộ 
đội hải quân. Nhưng bây giờ tận mắt 
chứng kiến các chú canh trực bảo vệ 
biển, đảo Tổ quốc, em mong ước sẽ học 
tập, rèn luyện tốt, phấn đấu trở thành 
chiến sĩ hải quân, góp phần bảo vệ biển, 
đảo thiêng liêng của Tổ quốc”. 

Theo Đại tá Phạm Văn Long, Chính ủy 
Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận, chương trình 
“Học kỳ trong Quân đội” là một kênh 

N 
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thông tin giúp đơn vị phổ biến kiến thức 
quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc 
phòng toàn dân vững mạnh, đấu tranh 
chống thủ đoạn lôi kéo, mua chuộc của 
các thế lực thù địch nhằm gây mất an 
ninh-trật tự trên địa bàn. 

 

Học viên tham gia chương trình “Học kỳ trong 
Quân đội” do Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận phối 
hợp tổ chức 

Ở thành phố, những ngày hè, kỳ nghỉ, 
không ít trẻ em thường chỉ quanh quẩn 
trong nhà, làm bạn với ti vi, máy tính, điện 
thoại, ít tiếp xúc với mọi người. Từ thực 
tế đó, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh phối 
hợp với thành đoàn, các đơn vị trên địa 
bàn tổ chức chương trình “Học kỳ trong 
Quân đội” cho các em học sinh. Theo đó, 
bên cạnh kiến thức quốc phòng, an ninh, 
các hoạt động bổ trợ nhằm giúp các em 
làm quen với những trò chơi vận động, 
trò chơi dân gian, sinh hoạt tập thể… Anh 
Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành đoàn TP 
Hồ Chí Minh nêu kinh nghiệm: “Chúng tôi 
chú ý hướng kết cấu các hoạt động vui 
chơi giải trí theo tình huống, tạo hấp dẫn, 
kích thích tư duy độc lập, sáng tạo giải 
quyết các tình huống trong cuộc sống 
hằng ngày, từ đó xây dựng thói quen tốt 
cho các em”. 

Tại tỉnh Đồng Nai, Bộ CHQS tỉnh còn 
phối hợp với các ban, ngành mời thân 
nhân các em cùng dự, giao lưu, chia sẻ 
tại chương trình “Học kỳ trong Quân đội”. 
Chị Nguyễn Thị Thanh, ở TP Biên Hòa 
(Đồng Nai), bộc bạch: “Lúc đầu đăng ký 

cho con tham gia, tôi cũng hơi băn 
khoăn. Nhưng giờ tận mắt chứng kiến 
cháu tham gia các hoạt động bổ ích, ý 
nghĩa, có cán bộ, chiến sĩ, tình nguyện 
viên hướng dẫn tỉ mỉ, cụ thể; nơi ăn ở 
sạch, đẹp, thoáng mát, tôi rất yên tâm và 
phấn khởi”. 

Để các chương trình “Học kỳ trong 
Quân đội” thực sự hấp dẫn, Cục Chính 
trị Quân khu 7 thường xuyên phối hợp 
với cơ quan, đơn vị, ban, ngành trên địa 
bàn rút kinh nghiệm nhân rộng mô hình 
hay, cách làm sáng tạo, khắc phục hạn 
chế. Các cơ quan, đơn vị chủ động phối 
hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền 
địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng 
nội dung, hình thức sát thực. Nội dung 
được kết cấu 40% giáo dục kiến thức 
quốc phòng, an ninh; 40% giáo dục kỹ 
năng; 20% hoạt động bổ trợ. Mỗi chương 
trình “Học kỳ trong Quân đội”, “Trải 
nghiệm quân ngũ”, các đơn vị linh hoạt tổ 
chức từ vài ngày đến 10 ngày. Các đơn 
vị có biện pháp xã hội hóa, nhưng không 
thương mại hóa; quan tâm lựa chọn, bồi 
dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ khung, 
tình nguyện viên có phẩm chất, năng lực, 
nhiệt huyết, kỹ năng tổ chức hoạt động 
bảo đảm hấp dẫn, an toàn tuyệt đối. 

“Học kỳ trong Quân đội” là những 
bước đầu hình thành thói quen tốt cho 
thanh, thiếu niên. Do đó, các đơn vị in ấn 
tài liệu ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ 
hướng dẫn về những nội dung chương 
trình để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng 
đến các bậc phụ huynh, tổ chức đoàn, 
nhất là chi đoàn thôn, xóm, khu phố. Qua 
đó, phụ huynh, các tổ chức đoàn thể, 
nhất là tổ chức đoàn có điều kiện hướng 
dẫn thanh, thiếu niên tiếp tục rèn luyện 
thói quen hay, hành vi đẹp sau khi tham 
gia chương trình. 

Duy Nguyễn // http://www.qdnd.vn.- 
2018 (ngày 16 tháng 11) 

 

http://www.qdnd.vn.-/
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III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

BINH THUẬN TẬP TRUNG TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ 
NHIỀU GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG 

hương trình mục tiêu quốc gia 
giảm nghèo bền vững giai đoạn 
2016-2020 theo Quyết định số 

1722/QĐ-TTg ngày 2/9/2016 của Thủ 
tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận đã đi được nửa chặng đường. 
Các chính sách giảm nghèo phát huy 
hiệu quả hỗ trợ người nghèo, nhất là ở 
các vùng dân tộc thiểu số phát triển sản 
xuất. Tuy nhiên, để đảm bảo mục tiêu 
giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo 
và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã 
hội cơ bản cho người nghèo, Bình Thuận 
tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải 
pháp mang tính bền vững, thiết thực 
hơn. 

 

Gia đình chị Nguyễn Kim Chi ở thị trấn Tân 
Nghĩa, huyện Hàm Tân vay vốn chương trình hộ 
mới thoát nghèo đầu tư nuôi bò, dê, cải tạo vườn 
trồng thanh long, gia đình có cơ hội thoát nghèo 
bền vững. Ảnh: Trần Việt - TTXVN 

Để hoàn thành mục tiêu cuối năm 
2020, toàn tỉnh còn 5 xã có tỷ lệ hộ nghèo 
cao và giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh 
0,9%/năm, thời gian tới, tỉnh tập trung 
huy động nguồn lực từ những chương 
trình, đề án và cộng đồng xã hội để đầu 
tư cho chương trình giảm nghèo bền 
vững, trong đó ưu tiên đầu tư cơ sở hạ 
tầng ở các xã bãi ngang ven biển, 9 xã, 

20 thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số…Tỉnh chú trọng triển khai công tác 
dạy nghề đáp ứng theo nhu cầu và đặc 
thù của từng địa phương, gắn đào tạo 
nghề với giải quyết việc làm. 

Bên cạnh các cuộc vận động “Ngày vì 
người nghèo”, Tiếp bước cho em đến 
trường…, tỉnh tiếp tục nâng cao chất 
lượng phong trào thi đua “Bình Thuận 
chung tay vì người nghèo - Không để ai 
bị bỏ lại phía sau” và các chương trình 
vận động đóng góp hỗ trợ cho hộ nghèo, 
học sinh, sinh viên… Từ việc phân tích 
cụ thể hộ nghèo theo nhóm thiếu hụt các 
dịch vụ xã hội cơ bản và thiếu điều kiện 
sản xuất, tỉnh sẽ có giải pháp đổi mới 
phương thức hỗ trợ phù hợp nhằm khơi 
dậy ý chí chủ động vươn lên thoát 
nghèo… 

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, từ năm 
2016 đến nay, chính sách, chương trình, 
dự án hỗ trợ giảm nghèo được các cấp, 
ngành trong tỉnh triển khai tốt, tạo điều 
kiện cho hộ nghèo ổn định đời sống, phát 
triển sản xuất vươn lên thoát nghèo. 
Tổng kinh phí huy động thực hiện giảm 
nghèo trong 3 năm qua là hơn 108 tỷ 
đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ 
trợ 69 tỷ đồng. Chính sách tín dụng ưu 
đãi cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo triển 
khai hiệu quả, hơn 6.000 hộ nghèo được 
vay vốn, thoát nghèo với tổng nguồn vốn 
192 tỷ đồng. 

Toàn tỉnh đã cấp phát miễn phí hơn 
196.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người 
nghèo, cận nghèo; xây dựng 112 căn 
nhà Vì người nghèo… Cùng với đó, công 
tác giáo dục, đào tạo nghề và giải quyết 
việc làm đạt nhiều kết quả tích cực với 

C 

http://dantocmiennui.vn/xa-hoi/binh-thuan-vai-net-tong-quan/131973.html
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hơn 51.300 lao động được đào tạo nghề 
và hơn 117.000 lao động được giải quyết 
việc làm. Quỹ "Vì người nghèo” đã vận 
động gần 43 tỷ đồng để hỗ trợ các hộ 
nghèo, hộ cận nghèo phát triển kinh tế, 
vươn lên thoát nghèo... Chính sách đào 
tạo nghề và giải quyết việc làm đạt nhiều 
kết quả tích cực với gần 3.000 lao động 
được đào tạo nghề và giải quyết việc làm 
cho hơn 1.200 lao động. 

Đặc biệt, tỉnh đã thực hiện nhiều dự án 
đầu tư xây dựng công trình thiết yếu, duy 
tu, bảo dưỡng công trình cho các xã đặc 
biệt khó khăn trong Chương trình 135, xã 
bãi ngang ven biển… Song song đó, 

nhiều mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, 
đa dạng hóa sinh kế được các địa 
phương nhân rộng. Nhiều mô hình ra đời 
và phát huy hiệu quả như: Chăn nuôi bò 
sinh sản, gà thả vườn, nuôi dê, trồng 
thanh long VietGap… 

Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm 
hiện còn 2,67%, số hộ nghèo giảm bình 
quân mỗi năm từ 1-1,2%. Đời sống vật 
chất, tinh thần của người nghèo, người 
cận nghèo được cải thiện, góp phần thu 
hẹp khoảng cách chênh lệch về mức 
sống giữa nông thôn và thành thị. 

Hồng Hiếu // https://vnanet.vn.- 
2018 (ngày 23 tháng 12) 

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

BỘ CHQS TỈNH BÌNH THUẬN VÀ GIÁO XỨ TÂN LÝ 
PHỐI HỢP TRAO NHÀ ĐOÀN KẾT 

gày 16 tháng 12, Bộ CHQS tỉnh 
Bình Thuận và Giáo xứ Tân Lý (thị 
xã La Gi) tổ chức lễ bàn giao nhà 

“Đoàn kết” cho gia đình ông Trần Văn 
Để, khu phố 2, phường Bình Tân, thị xã 
La Gi, tỉnh Bình Thuận có khó khăn về 
nhà ở. 

 

Bộ CHQS tỉnh trao quyết định tặng nhà cho gia 
đình ông Để. 

Căn nhà được xây dựng kiên cố, 
nền và tường được ốp gạch men, trần 
lợp tôn và đóng la phông thạch cao. Ngôi 
nhà có diện tích 75 m2, có đầy đủ phòng 
khách, phòng ngủ, bếp và công trình vệ 
sinh.  Chi phí xây dựng 125 triệu đồng. 

Trong đó, Bộ CHQS tỉnh và Giáo xứ Tân 
Lý mỗi đơn vị hỗ trợ 40 triệu đồng, gia 
đình góp thêm 45 triệu đồng. 

 

 

Giáo hạt Hàm Tân và Giáo xứ Tân Lý tặng quà 
cho gia đình ông Để. 

N 
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Tại lễ bàn giao nhà, Bộ CHQS tỉnh, 
Ban CHQS thị xã La Gi, chính quyền, ban 
ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội, 
các công ty trên địa bà thị xã và Giáo xứ 
Tân Lý, Giáo hạt Hàm Tân đã tặng gia 
đình ông Trần Văn Để những vật dụng 
phục vụ sinh hoạt... Được biết, đây là 
những việc làm ý nghĩa hướng đến kỷ 

niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội 
nhân dân Việt Nam và đón Giáng sinh 
2018. 

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

(ngày 17 tháng 12) 

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

CẦN THAY ĐỔI CÁCH ĐƯA TIN ĐỂ TRÂN TRỌNG 
SỰ HY SINH VÌ BÌNH YÊN CUỘC SỐNG 

hật đáng tiếc và cũng rất đáng suy 
nghĩ ở việc đưa tin trên một số báo 
điện tử đối với sự hy sinh của 

Trung tá Trần Văn Dũng, làm cho người 
đọc có cảm nhận dường như còn thiếu 
sự ghi nhận, tôn vinh của người viết và 
đưa tin. 

Trên một số trang báo điện tử ngày 25 
và 26-12 có đưa tin liên quan tới việc 
Trung tá Trần Văn Dũng, Trưởng Công 
an xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận trong khi ngăn chặn, xử lý, bắt giữ 
đối tượng Đỗ Thành Trung có biểu hiện 
“ngáo đá”, sử dụng hung khí đe dọa tấn 
công người đi đường đã bị đối tượng 
Trung dùng dao tấn công dẫn đến việc 
Trung tá Trần Văn Dũng tử vong sau đó. 

Còn đối tượng Đỗ Thành Trung cũng 
đã sử dụng dao tự đâm vào người, sau 
khi được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh Bình Thuận đã chết tại đây. 

Việc làm của Trung tá Trần Văn Dũng 
là hành động dũng cảm của một sỹ quan 
Công an đã kiên quyết ngăn chặn, truy 
bắt đối tượng với hung khí trong tay, có 
biểu hiện hung hãn, muốn tấn công 
người đi đường và gây ra nhiều hậu quả 
tiêu cực khác. 

Sự anh dũng hy sinh của Trung tá 
Trần Văn Dũng cần được ghi nhận, tôn 
vinh và chiểu theo quy định của pháp luật 
về người có công để đề nghị cơ quan có 

thẩm quyền nhanh chóng làm thủ tục truy 
tặng danh hiệu Liệt sĩ cho Trung tá Trần 
Văn Dũng. Máu đào của một sĩ quan 
Công an lại tiếp tục đổ xuống vì bình yên 
cuộc sống, vì sự an toàn cho những 
người tham gia giao thông trên đường. 

Thật đáng tiếc và cũng rất đáng suy 
nghĩ ở việc đưa tin trên một số báo điện 
tử đối với sự hy sinh của Trung tá Trần 
Văn Dũng, làm cho người đọc có cảm 
nhận dường như còn thiếu sự ghi nhận, 
tôn vinh của người viết và đưa tin. 

Trước hết, về tiêu đề, chúng tôi xin 
trích ra đây như: “Trung tá Công an bị kẻ 
nghi ngáo đá đâm thiệt mạng”; “Trung tá 
Công an bị kẻ ngáo đá đâm chết”; “Lao 
vào khống chế kẻ nghi ngáo đá, Trung tá 
Công an bị đâm tử vong”, “Trưởng Công 
an xã bị đâm chết”… 

Chúng tôi không muốn trích dẫn thêm 
nhưng liệu những tiêu đề đó đã phù hợp 
với ngữ cảnh này chưa? Tại sao lại 
không thể là: “Một Trung tá Công an đã 
anh dũng hy sinh trong khi xử lý, truy bắt 
đối tượng ngáo đá sử dụng hung khí đe 
dọa tấn công người khác và chặn xe trên 
quốc lộ” hoặc có thể sử dụng những tiêu 
đề khác nhưng phải khẳng định được 
đây là sự hy sinh chứ không phải là một 
cái chết bình thường. 

Về nội dung, hầu hết bài viết đều 
không có sự định hướng, chủ yếu đi sâu 

T 
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mô tả, kể lại sự việc theo dạng có một 
Trung tá Công an ngăn chặn, truy bắt 
một đối tượng “ngáo đá” sử dụng hung 
khí đe dọa tấn công người khác và chặn 
xe trên quốc lộ và bị đối tượng đâm chết, 
sau đó đối tượng cũng tự sát rồi cũng 
chết. 

Cách đưa tin như vậy thật cũng không 
phù hợp với ngữ cảnh này. Tại sao 
không có những cách diễn đạt khác để 
thể hiện sự tri ân, tôn vinh đối với sự hy 
sinh của Trung tá Trần Văn Dũng; phê 
phán, lên án đối tượng đã gây ra hậu quả 
đặc biệt nghiêm trọng nêu trên và tác 
dụng tích cực của nó như thế nào đối với 
dư luận xã hội thì chúng ta đều có thể 
hình dung được rất đầy đủ. 

Thiết nghĩ, mỗi phóng viên, cơ quan 
báo chí trong những sự việc tương tự 
cần có cách đưa tin, viết bài cho thật phù 
hợp. Đó cũng là đạo lý, là nghĩa cử đối 
với những người đã dũng cảm hy sinh 
tính mạng của mình vì bình yên cuộc 
sống, vì hạnh phúc của nhân dân như 
Trung tá Trần Văn Dũng. 

Đối với Trung tá Trần Văn Dũng và 
thân nhân gia đình anh, đồng chí, đồng 
đội và nhân dân sẽ luôn nhớ, cảm phục 
về lòng dũng cảm, sự hy sinh của anh. 
Mong Trung tá Trần Văn Dũng yên nghỉ 
và xin chia sẻ với gia đình anh về sự mất 
mát đau thương này. 

Vũ Thị Hương Lý // 
http://cand.com.vn.- 2018 

 (ngày 27 tháng 12)

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

CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG HẠN HÁN, THIẾU NƯỚC MÙA KHÔ  

ể chủ động đói phó với tình trạng 
thiếu nước trong mùa khô 2018 - 
2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bình 

Thuận vừa ký Công văn yêu cầu Thủ 
trưởng các Sở, ban, ngành và các địa 
phương chủ động thực hiện các giải 
pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước 
và xâm nhập mặn. 

Bình Thuận thường xuyên xảy ra tình trạng hạn 
hán, thiếu nước trong mùa khô 

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình 
Thuận, hiện nay, tổng lượng nước trữ 
trong các công trình thủy lợi trên toàn tỉnh 
là 230,52 triệu m3/258,99 triệu m3 dung 

tích hữu ích thiết kế, đạt 89%, trong đó 
có 06 hồ tích nước chưa đạt dung tích 
thiết kế, gồm: Suối Đá, Ba Bàu, Đu Đủ, 
Sông Phan, Sông Dinh 3, Núi Đất; hồ 
thủy điện Đại Ninh 221,09 triệu m3 
/251,73 triệu m3 dung tích hữu ích thiết 
kế, đạt 87,83%. 

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng 
thủy văn Quốc gia, hiện tượng ENSO 
được dự báo sẽ có xu hướng chuyển 
dần sang trạng thái El Nino trong những 
tháng cuối năm 2018, đầu năm 2019 với 
xác suất khoảng 60 - 70%. Với thực trạng 
nguồn nước và nhận định khí tượng - 
thủy văn, nguy cơ hạn hán, thiếu nước 
có khả năng xảy ra cao, đặc biệt tại khu 
vực phía Bắc tỉnh và huyện Hàm Tân.  

Vì vậy, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu 
Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với 
UBND các huyện, thị xã, thành phố xây 
dựng kế hoạch phòng, chống hạn hán, 
thiếu nước, xâm nhập mặn với các kịch 
bản về nguồn nước có khả năng xảy ra 
để kịp thời triển khai các giải pháp ứng 

Đ 
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phó phù hợp; xây dựng phương án cấp 
nước sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 
2019.  

Công ty Khai thác công trình thủy lợi 
phối hợp với các xã, phường, thị trấn 
tăng cường công tác quản lý, bảo vệ chặt 
chẽ nguồn nước trong các hệ thống công 
trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; phân phối 
nguồn nước theo thứ tự ưu tiên: nước 
sinh hoạt, nước uống cho gia súc - gia 
cầm, tưới cho cây trồng lâu năm, tưới vụ 
Đông Xuân 2018 - 2019, tiếp đến vụ Hè 
Thu 2019. 

UBND các huyện, thị xã, thành phố 
khuyến cáo bà con nông dân sử dụng 
nước đúng mục đích. Đồng thời, vận 
động nhân dân tham gia nạo vét, khơi 
thông dòng chảy sông, suối để tận dụng 
triệt nguồn nước mặt trữ vào các ao, bàu 
phục vụ sinh hoạt, tưới sản xuất nông 
nghiệp khi xảy ra hạn hán; xây dựng bể 
chứa nước hộ gia đình và đào ao trữ 
nước cho vùng khô hạn.  

Linh Nga // 
https://baotainguyenmoitruong.vn.- 

2018 (ngày 8 tháng 12) 

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

ĐỀ NGHỊ THỦY ĐIỆN ĐA NHIM-HÀM THUẬN-ĐA MI 
KHÔNG XẢ NƯỚC 

ỉnh Bình Thuận kiến nghị các bộ 
liên quan chỉ đạo thủy điện không 
xả dòng chảy mà tích nước vì có 

nguy cơ hạn hán. 

Ngày 3-12, tin từ UBND tỉnh Bình 
Thuận cho biết ông Lương Văn Hải, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh, đã có công văn gửi 
các bộ Công Thương, TN&MT, 
NN&PTNT liên quan đến việc điều tiết 
lưu lượng chạy máy phát điện của Nhà 
máy thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa 
Mi. 

 

Công văn này cho biết theo dự báo 
của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy 
văn tỉnh Bình Thuận, mùa mưa năm 
2018 kết thúc sớm vào cuối tháng 10-
2018. Mùa khô năm 2019 ở Bình Thuận 

bắt đầu từ cuối tháng 10-2018 và khả 
năng sẽ kéo dài đến tháng 5-2019.  

Do hệ quả của quá trình chuyển sang 
El Nino, tình hình khô hạn, thiếu nước 
cho sản xuất và sinh hoạt sẽ diễn ra 
nhiều nơi trong tỉnh. 

 

Một góc hồ Hàm Thuận-Đa Mi. 

Để đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh 
hoạt mùa khô năm 2018-2019 và nước 
tưới sản xuất nông nghiệp vụ mùa 2018 
và vụ Đông Xuân 2018-2019 cho nhân 
dân các huyện Đức Linh và Tánh Linh 
trong thời gian tới, UBND tỉnh Bình 
Thuận kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi 
trường thống nhất cho phép Công ty Cổ 
phần Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa 
Mi không thực hiện xả dòng chảy tối thiểu 
sau đập hồ Hàm Thuận để tận dụng 

T 
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nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nước 
tưới cho sản xuất nông nghiệp, hạn chế 
nguy cơ thiếu nước. 

Công văn đề nghị Bộ Công Thương, 
Bộ NN&PTNT thống nhất giảm lưu lượng 
chạy máy phát điện phù hợp với nhu cầu 
thực tế sản xuất, ưu tiên tích nước hồ 
Hàm Thuận (từ nay đến 31-12-2018) 
nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh 
hoạt và nước tưới sản xuất nông nghiệp 
vụ mùa 2018 và vụ Đông Xuân 2018-
2019 cho nhân dân các huyện Đức Linh 
và Tánh Linh. 

Tỉnh Bình Thuận cũng đề nghị Bộ 
Công Thương yêu cầu Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam chỉ đạo Công ty Cổ phần 
Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi 
phối hợp với Sở NN&PTNT tỉnh Bình 
Thuận xây dựng kế hoạch điều tiết nước 
hồ Hàm Thuận hợp lý, tiết kiệm, hiệu 
quả, đảm bảo nhu cầu cấp nước phục vụ 
sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp trong 
vụ mùa 2018 và vụ Đông Xuân 2018-
2019 cho nhân dân tỉnh Bình Thuận, 
không để xảy ra hạn hán, thiếu nước sinh 
hoạt. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2018  
(ngày 3 tháng 12)

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

ĐIỀU THÚ VỊ VỀ CON CHỒNG ĐỰC CÓ NHIỀU Ở BÌNH THUẬN 

on chồng đực là loài hải sản có tên 
gọi bắt nguồn từ đặc tính sinh 
sống của nó: sống trên lưng con 

hàu và xếp chồng lên nhau nên chúng 
được gọi là chồng đực, để phân biệt với 
những con cái (con hàu). 

 

Con chồng đực có lớp vỏ mỏng và trơn 
láng, thân dẹt, thịt ít nhưng thơm ngon và 
không có mùi tanh. Ảnh bepnhata 

 

Ở Việt Nam, chồng đực có nhiều ở vùng 
đảo Phú Quý (Bình Thuận), nơi có nhiều 
đá ngầm. Ảnh doivi. 

 

Trong tự nhiên, chồng đực sống trên 
lưng con hàu và xếp chồng lên nhau, vì 

C 
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thế chúng mới có tên gọi như vậy. Ảnh 
yan. 

 

Ngư dân gọi chồng đực với tên như 
vậy cũng là để phân biệt chồng đực với 
những con hàu (là những con cái). Ảnh 
mediacdn. 

 

Chồng đực sống sâu dưới mặt nước 
biển, không có bùn đất nên rất sạch. Ảnh 
mediacdn. 

 

Chồng đực có thể dùng tái, nấu cháo, 
hay nướng mỡ hành, trong đó chồng đực 
nướng mỡ hành là được ưa chuộng hơn 
cả vì hương vị thơm ngon hấp dẫn. Ảnh 
mediacdn. 

 

Chồng đực không phổ biến như hàu, 
sò lông hay chem chép... nhưng vẫn rất 
được yêu thích. Ảnh a4vn. 

Hà Nguyễn // https://kienthuc.net.vn.- 
2018 (ngày 12 tháng 12) 

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

'HỎA TỐC' YÊU CẦU DI DỜI CÁC ĐIỂM THU MUA, 
TẬP KẾT PHẾ LIỆU KHỎI KHU DÂN CƯ 

gày 13/12, Ủy ban nhân dân tỉnh 
Bình Thuận đã có công văn hỏa 
tốc yêu cầu các Sở, ngành khẩn 

trương triển khai di dời các điểm thu 
mua, tập kết phế liệu ra khỏi khu dân cư 
và di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp 
- tiểu thủ công nghiệp, cơ sở dịch vụ gây 
ô nhiễm đang hoạt động trong khu dân 
cư. 

Đối với việc di dời các điểm thu mua, 
tập kết phế liệu ra khỏi khu dân cư, Ủy 
ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân 
dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục 
tuyên truyền, vận động và tập trung chỉ 
đạo triển khai thực hiện hoàn thành việc 
di dời các điểm thu mua, tập kết phế liệu 
ra khỏi khu dân cư chậm nhất ngày 
31/12/2018, nếu địa phương nào chưa 

N 
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hoàn thành thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
các huyện, thị xã, thành phố phải chịu 
trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh; đồng thời, xem đây là một trong 
những tiêu chí để đánh giá xếp loại cá 
nhân Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
huyện, thị xã, thành phố và đơn vị không 
hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018. 

 

Một cơ sở chế biến ruốc gây ô nhiễm môi trường 
ở phường Phú Hài.  

Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Tài 
nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp 
với Sở Công thương trực tiếp làm việc, 
thường xuyên giám sát, đôn đốc các địa 
phương triển khai thực hiện và tháo gỡ 
các khó khăn, vướng mắc; đồng thời, 
phải chịu trách nhiệm khi các địa phương 
không hoàn thành theo đúng thời gian 
quy định. 

Đối với việc di dời các cơ sở sản xuất 
công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, cơ sở 
dịch vụ gây ô nhiễm đang hoạt động 
trong khu dân cư, Ủy ban nhân dân tỉnh 
giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 
thành phố tiến hành rà soát, thống kê và 
lập danh sách các cơ sở sản xuất công 
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, cơ sở dịch 
vụ gây ô nhiễm môi trường đang hoạt 
động trong khu dân cư, trong đó cần 
phân loại xác định cụ thể: Cơ sở gây ô 
nhiễm môi trường nghiêm trọng, cơ sở 
tồn tại lâu đời, cơ sở có cấp phép, cơ sở 

không cấp phép, cơ sở không phù hợp 
với quy hoạch đã được phê duyệt; trên 
cơ sở đó, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ 
thể để thực hiện di dời theo thời gian quy 
định; đồng thời, thông báo cho các cơ sở 
này biết và thực hiện. Thời gian hoàn 
thành chậm nhất ngày 31/12/2018. 

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu 
các đơn vị liên quan không cấp mới đối 
với các cơ sở (cơ sở sản xuất công 
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, cơ sở dịch 
vụ gây ô nhiễm đang hoạt động trong khu 
dân cư) hoạt động không phép, không 
gia hạn đối với các cơ sở (các cơ sở sản 
xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 
cơ sở dịch vụ gây ô nhiễm đang hoạt 
động trong khu dân cư) hết thời gian cấp 
phép. Đồng thời tăng cường công tác 
kiểm tra, xử lý nghiêm hoặc chấm dứt 
hoạt động theo quy định đối với các cơ 
sở gây ô nhiễm môi trường; các cơ sở 
không chấp hành đầy đủ các quy định 
pháp luật về bảo vệ môi trường. Trường 
hợp vượt quá thẩm quyền thì báo cáo 
kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo 
đúng quy định. 

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Bình Thuận, đến đầu tháng 12/2018, 
toàn tỉnh có 204/440 điểm thu mua phế 
liệu đã chấm dứt hoạt động, chuyển đổi 
nghề nghiệp hoặc di dời ra khỏi khu dân 
cư, trong đó thành phố Phan Thiết di dời 
được 114/120 điểm, thị xã La Gi di dời 
được 42/43 điểm, huyện Hàm Tân di dời 
được 17/24 điểm, huyện Hàm Thuận 
Nam di dời được 14/57 điểm, huyện Đức 
Linh di dời được 07/30 điểm…; tại các 
huyện Hàm Thuận Bắc, huyện đảo Phú 
Quý, Tuy Phong, Bắc Bình việc di dời rất 
hạn chế. 

Nguyễn Thanh // https://vnanet.vn.- 
2018 (ngày 13 tháng 12)
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HƠN 200 TRIỆU ĐỒNG GIÚP BÉ GÁI GÃY TAY, 
NGẠT THỞ SAU SINH

gày 7-12, đại diện báo Pháp Luật 
TP.HCM đã đến BV Nhi đồng 2, 
TP.HCM trao số tiền 110 triệu 

đồng của bạn đọc và cộng đồng 
Facebook hỗ trợ cho người nhà của bé 
gái bốn ngày tuổi bị liệt tay, vai và ngạt 
sau sinh.  

 

Tính đến hôm nay (7-12), gia đình sản 
phụ Nguyễn Thị Mậu (thị trấn Thuận 
Nam, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) đã 
nhận hơn 200 triệu đồng từ sự sẻ chia, 
ủng hộ của những tấm lòng từ tâm khắp 
nơi trong và ngoài nước gửi tới giúp đỡ.  

Trong số 110 triệu đồng mà đại diện 
Pháp Luật TP.HCM trao có 10 triệu đồng 
được chuyển từ Trung tâm Y tế huyện 
Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) nơi cháu 
bé bị tai biến sản khoa 

Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện 
Hàm Thuận Nam, trước mắt trung tâm 
gửi số tiền trên đến gia đình sản phụ và 
sẽ tổ chức đoàn vào TP.HCM thăm sản 
phụ và bé sơ sinh. Vị này cũng cho biết 
sau khi bé gái xuất viện, Trung tâm Y tế 
huyện Hàm Thuận Nam sẽ tạo mọi điều 
kiện và thuốc men để chăm sóc tốt nhất 
cho mẹ và bé. 

Đại diện báo Pháp Luật TP.HCM cũng 
đã đưa anh Nguyễn Văn Huy, cha cháu 

bé, đến một chi nhánh Ngân hàng 
Vietcombank làm thủ tục mở tài khoản. 
Số tiền này gia đình sẽ rút dần để chi phí 
thuốc men, viện phí cho cháu bé. 

 

Anh Nguyễn Quang Huy (cha cháu bé) làm thủ 
tục nhận tiền và chuyển vào tài khoản. 

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 3-12, 
sản phụ Nguyễn Thị Mậu chuyển dạ và 
đến 4 giờ cùng ngày thì nhập viện tại 
Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Nam, 
huyết áp đo được 11/7, tim thai 145 
lần/phút, hoàn toàn bình thường. 

Đến 7 giờ 45, cổ tử cung mở trọn, thai 
ngôi đầu nên sản phụ được đưa vào 
phòng sinh. Tuy nhiên, bé chỉ ra phần 
đầu còn phần vai do quá lớn nên bị kẹt. 
Có ít nhất bốn bác sĩ đã được huy động 
để hỗ trợ cho khoa sản giúp đưa bé ra. 
Khi ra được bé bị ngạt nên đã được hồi 
sức, hô hấp cho bé thở, khóc thành tiếng 
và đến 9 giờ 30 đã chuyển bé đến BV đa 

N 
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khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu. Riêng sản 
phụ chuyển sau. 

Theo vị đại diện trung tâm, lúc đưa bé 
ra ngoài thì phát hiện hai chi trên phản xạ 
yếu, có khả năng tổn thương đám rối 
thần kinh cánh tay. Trả lời câu hỏi của 
Pháp Luật TP.HCM vì sao bé cân nặng 4 
kg nhưng lại không đưa sản phụ vào 
phòng mổ để phẫu thuật nhằm tránh tai 
biến sản khoa. Vị này thừa nhận là hiện 
nay BV huyện Hàm Thuận Nam chưa 
triển khai phòng mổ sản. 

“Sản phụ nhập viện bình thường, 
chúng tôi đã nỗ lực làm hết sức mình và 

trường hợp này là ngoài dự đoán. Bệnh 
viện sẽ có trách nhiệm thăm hỏi, hỗ trợ 
cho sản phụ và bé sơ sinh bằng mọi khả 
năng của bệnh viện” - vị này nói. 

Cháu bé sau khi được chuyển đến BV 
Bình Thuận cấp cứu, đến 3 giờ sáng 5-
12, thông qua giúp đỡ của nhiều người, 
gia đình đã thuê xe cứu thương dịch vụ 
chuyển vào BV Nhi đồng 2, TP.HCM. 
Hiện cháu bé đang có tiến triển tốt về sức 
khỏe. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2018 
(ngày 7 tháng 12)

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

KIỂM TRA TÌNH HÌNH XÓI LỞ BỜ BIỂN NGHIÊM TRỌNG 
TẠI BÌNH THUẬN 

hiều 18/12, Đoàn công tác Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội do ông Phan 
Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban 

Khoa học, Công nghệ và Môi trường của 
Quốc hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm 
việc với UBND tỉnh Bình Thuận về tình 
hình xói lở bờ biển trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận. 

 

Đồng Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa 
học, công nghệ và môi trường của Quốc hội phát 
biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn 
Thanh/TTXVN 

Báo cáo với Đoàn công tác, ông Lê 
Tuấn Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bình Thuận cho biết: Những năm 
gần đây, do tác động của biến đổi khí hậu, 
diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp, 

không theo quy luật, nhất là triều cường, 
bão lũ với cường độ ngày càng gia tăng. 

Những tác động trên đã gây ra tình trạng 
sạt lở bờ biển hàng chục điểm trên hầu hết 
địa bàn tỉnh Bình Thuận, quy mô ngày 
càng lớn, xói lở bờ biển ảnh hưởng nặng 
nề về đời sống kinh tế-xã hội, tạo bức xúc 
cho nhân dân vùng ven biển. Trong đó, 
đặc biệt nghiêm trọng tại huyện Tuy 
Phong, thị xã La Gi và thành phố Phan 
Thiết… 

Theo báo cáo, do ảnh hưởng của bão 
số 9 (tháng 11/2018), trên địa bàn tỉnh 
Bình Thuận đã xuất hiện thêm nhiều khu 
vực bị sạt lở bờ biển rất nghiêm trọng. Cụ 
thể, tại thành phố Phan Thiết, 3.200m bờ 
biển phường Hàm Tiến đã bị sạt lở, các 
khu du lịch ở khu vực này bị sạt lở gần 
30m. 

Ngoài ra, hơn 40 căn nhà và trên 100 hộ 
dân ở khu phố B, phường Thanh Hải phải 
di dời… Tại huyện Tuy Phong, triều cường 
đã làm sạt lở và sập đổ trên 20 nhà dân; 
bờ biển xã Vĩnh Tân bị xói lở, chiều dài 
khoảng 3.800m… 

Trên địa bàn thị xã La Gi, tình hình xói 
lở bờ biển cũng diễn ra nghiêm trọng, 

C 
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tuyến bờ biển xã Tân Tiến bị sạt lở khoảng 
1.200m ảnh hưởng đến các hộ dân sinh 
sống dọc bờ biển… 

 

Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
khảo sát về tình hình xói lở bờ biển trên địa bàn 
tỉnh. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN 

Theo ông Lê Tuấn Phong, Phó Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, mặc dù 
công tác khắc phục, gia cố bảo vệ bờ biển 
luôn được Chính phủ và tỉnh quan tâm chú 
trọng bố trí nguồn vốn để đầu tư xây dựng 
đê, kè nhằm bảo vệ các khu dân cư, khu 
du lịch, cơ sở hạ tầng… góp phần ổn định 
đời sống nhân dân ven biển. 

Tuy nhiên, nguồn kinh phí đầu tư, hỗ trợ 
khắc phục hậu quả thiên tai còn ít, chưa 
đáp ứng nhu cầu của địa phương nên 
công tác khắc phục hậu quả, ổn định đời 
sống, tái sản xuất của nhân dân còn chậm, 
nhất là nguồn vốn đầu tư xây dựng công 
trình kè bảo vệ bờ biển. 

Hiện Bình Thuận đang bước vào mùa 
gió Đông Bắc, dự báo tình hình xâm thực, 

xói lở bờ biển ngày càng nghiêm trọng và 
phức tạp hơn. Vì vậy, tỉnh Bình Thuận kiến 
nghị với Đoàn công tác sớm báo cáo Quốc 
hội và Chính phủ hỗ trợ địa phương nguồn 
vốn để thực hiện 7 công trình kè chống sạt 
lở, kè bảo vệ khu dân cư… 

Kết thúc buổi làm việc, ông Phan Xuân 
Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công 
nghệ và Môi trường của Quốc hội nhấn 
mạnh: Không riêng ở Bình Thuận, tình 
trạng sạt lở ở một số địa phương trong cả 
nước cũng diễn ra phức tạp. 

Vì vậy, việc khắc phục tình trạng này là 
cấp thiết, không thể chậm trễ. Trước 
những kiến nghị của tỉnh, ông Phan Xuân 
Dũng ghi nhận và sẽ sớm có báo cáo với 
Quốc hội để có hướng hỗ trợ tỉnh sớm 
nhất. 

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công 
nghệ và Môi trường của Quốc hội cũng đề 
nghị, tỉnh gấp rút lựa chọn những công 
trình ưu tiên cấp bách đi cùng với hồ sơ 
kinh phí, nội dung, biện pháp khắc phục 
theo thứ tự ưu tiên để các bộ, ngành tập 
hợp và triển khai theo mức độ. Tỉnh cũng 
nên nghiên cứu giải pháp kêu gọi xã hội 
hóa vào xây dựng một số tuyến kè… 

Trong ngày 18/12, Đoàn công tác đã đi 
khảo sát, kiểm tra thực tế tại các điểm bị 
xói lở ở thị xã La Gi, thành phố Phan Thiết 
và huyện Tuy Phong. 

Hồng Hiếu // https://vnanet.vn.- 2018 
(ngày 18 tháng 12) 

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

NGƯỜI DÂN BÌNH THUẬN NƠM NỚP LO SỢ KHỐI 
CÁT BỒI NỀN CAO NHƯ NÚI 

hìn lên núi cát đỏ khổng lồ hiện 
diện bất thường, người dân địa 
phương vô cùng khiếp sợ. 

Một doanh nghiệp ngang nhiên đổ cát 
bồi nền với khối lượng “khủng” bên bờ 
sông Phú Hài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận khiến người dân địa phương vô 
cùng lo lắng. 

Cát đỏ được chở đến đổ cao như núi 
làm ngập úng khu dân cư vào mùa mưa 
và phát tán bụi bẩn vào mùa nắng, gây 
ảnh hưởng cuộc sống người dân địa 
phương. Dù vậy, chính quyền và cơ 

N 
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quan chức năng địa phương gần như 
làm ngơ với việc làm phi pháp này. 

 

Doanh nghiệp bất động sản ngang nhiên đổ cát 
bồi nền cao như núi bên bờ sông Phú Hài. 

Gần đây, bên bờ sông Phú Hài, TP 
Phan Thiết, Bình Thuận bỗng nhiên mọc 
lên một núi cát đồ sộ. Đây là loại cát đỏ 
bồi nền được xe ben liên tục vận chuyển 
từ nơi khác đưa về tập kết. Bờ sông vốn 
dĩ thoai thoải để thoát lũ nay bị nâng cốt 
cao hơn cả các nóc nhà của khu dân cư 
hiện hữu. Nhìn lên núi cát đỏ khổng lồ 
hiện diện bất thường, người dân địa 
phương vô cùng khiếp sợ. 

Ông Trần Văn Hoa, người dân Khu 
phố 1, phường Phú Hài cho biết trước 
đây ở khu dân cư này chưa bao giờ bị 
ngập úng. Thế nhưng, mùa mưa vừa rồi, 
chỉ sau một trận mưa, cả xóm bị ngập 
nặng trong nhiều ngày liền. 

 

Người dân địa phương vô cùng lo lắng vì mùa 
mưa bị ngập úng, mùa nắng bụi cát đỏ bay 
xuống ô nhiễm. 

“Bữa trước mưa xong là nước rút liền, 
nhưng giờ hết mưa cả tuần lễ, cả 10 
ngày nước vẫn chưa rút hết. Rồi tới mùa 
Bấc, cát nó khô nó bay xuống. Cát bay 
xuống là khổ dân”, ông Hoa nói. 

Thời điểm cuối năm, trong khu vực có 
gió mùa Đông Bắc thổi mạnh. Do vậy nếu 
núi cát đỏ vẫn tồn tại sẽ tiếp tục ảnh 
hưởng đến cuộc sống của người dân, kể 
cả khu sản xuất nước mắm truyền thống 
liền kề. 

 

Núi cát bồi nền cao hơn cả nóc nhà dân ở khu 
dân cư. 

Bà Trần Thị Liên, người dân Khu phố 
1, phường Phú Hài cho biết đã báo với 
chính quyền địa phương, nhưng những 
người có trách nhiệm vẫn để mặc cho 
hoạt động này diễn ra rầm rộ. 

“Bà con đã phản ánh với Khu phố, mà 
Khu phố nói là: “Người ta có quyền lực 
mình không nói với người ta được. 
Người ta có tiền người ta đổ cát là quyền 
của người ta. Mình phải làm bằng người 
ta đi, tức là phải đổ cao như người ta”, 
bà Liên cho biết. 

 

Đoàn xe ben chở cát bồi nền vào ra liên tục 
nhưng chính quyền và cơ quan chức năng địa 
phương gần như làm ngơ. 

https://images.vov.vn/cr_w600/uploaded/69lwz2nmezg/2018_12_19/khoi_cat_boi_cao_nhu_nui_vov_zatz.jpg
https://images.vov.vn/cr_w600/uploaded/69lwz2nmezg/2018_12_19/khoi_cat_boi_vov_tvvh.jpg
https://images.vov.vn/cr_w600/uploaded/69lwz2nmezg/2018_12_19/khoi_cat_vov_buvt.jpg
https://images.vov.vn/cr_w600/uploaded/69lwz2nmezg/2018_12_19/xe_ben_cho_cat_vov_ydoa.jpg


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 12 năm 2018                                        -70- 
 

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

Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói 
Việt Nam, ông Hồ Thanh Đức, Phó Chủ 
tịch UBND phường Phú Hài cho biết địa 
phương đã ghi nhận tình hình. Theo ông 
Đức, nguồn cát này là của Công ty Bất 
động sản Tân Việt Phát thuê xe chở từ 
dự án QueenPearl về. Hoạt động lấp 
nền, đổ cát tích trữ trên diện tích hơn 
1,3ha bên bờ sông Phú Hài là hoàn toàn 
trái phép. 

Ông Hồ Thanh Đức nói: “Số cát này là 
do đơn vị được Tân Việt Phát thuê chở 

vào. Việc này sai với quy định của Nhà 
nước. Về phía địa phương sẽ có kiến 
nghị và có báo cáo với cơ quan chức 
năng tiếp tục xem xét xử lý”. 

Mặc dù chính quyền sở tại biết rõ hoạt 
động này hoàn toàn trái pháp luật, nhưng 
suốt 3 tháng qua các đoàn xe ben hùng 
hậu vẫn ngang nhiên vào đây đổ cát bồi 
nền gây bức xúc dư luận tại địa phương. 

Việt Quốc // https://vov.vn.- 2018 
(ngày 20 tháng 12) 

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

NHÀ VƯỜN KỲ VỌNG HOA TRÁI TRÚNG VỤ TẾT 

ể kịp bán dịp lễ Tết năm nay, nhà 
vườn ở Bình Thuận đang tất bật 
chong đèn cho thanh long ra trái 

nghịch vụ. 

Sau thời điểm rớt giá sâu vào đầu 
tháng 10-2018, giá thanh long trên địa 
bàn tỉnh Bình Thuận đang tăng trở lại, 
hiện dao động ở mức cao 18.000-20.000 
đồng/kg khiến nông dân phấn khởi, kỳ 
vọng sẽ được mùa, được giá trong dịp 
Tết năm nay. 

Mong giá vẫn cao 

Tất bật chăm sóc hơn 2.000 trụ thanh 
long, ông Phạm Văn Long (ở xã Hàm Trí, 
huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) 
cho biết từ sau đợt rớt giá cách đây gần 
2 tháng, dù thanh long hiện có giá cao trở 
lại nhưng vườn của ông vẫn chưa có 
hàng để bán. Ông đang tập trung cho đợt 
chong đèn thứ 2, dự kiến khoảng 15 
ngày nữa sẽ thu hoạch, kịp bán trong dịp 
Tết dương lịch. 

"Riêng đợt chong đèn thứ 3, tôi sẽ cố 
gắng "canh" thời gian thu hoạch trùng 
vào dịp rằm tháng giêng năm mới, mong 
lúc đó giá thanh long vẫn còn cao như 
bây giờ" - ông Long bộc bạch. 

 

Nhà vườn ở Bình Thuận chong đèn cho vụ thanh 
long bán Tết Ảnh: Viết Khánh 

Tại vườn của ông Nguyễn Văn Tám 
(xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc), 
cả nhà đang tất bật vuốt "tai" thanh long. 
Đây là khâu quan trọng giúp trái có mẫu 
mã đẹp, bán được giá. Theo tính toán 
của ông Tám, hơn 1.000 trụ thanh long 
của gia đình sắp kết thúc đợt chong đèn, 
dự kiến sẽ thu hoạch và bán dịp Giáng 
sinh và Tết dương lịch sắp tới. Lứa thanh 
long này nếu bán được trên 15.000 
đồng/kg, gia đình sẽ lãi khá. 

Tránh mất cân đối cung cầu 

Tại huyện Hàm Thuận Nam - địa 
phương có diện tích trồng thanh long lớn 
nhất tỉnh Bình Thuận, hầu hết nhà vườn 
đang tập trung chăm sóc thanh long vụ 
Tết. Theo kinh nghiệm của nông dân, để 

Đ 
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chong đèn thanh long vụ Tết đạt hiệu quả 
cao, phải chăm sóc cho cây đủ sức ra nụ, 
hoa. Nhằm tránh rủi ro, một số nhà vườn 
chọn cách chong đèn để thu hoạch trái 
lai rai, chứ không dồn vào một lần bán 
Tết. Như vậy, nếu thanh long bất ngờ rớt 
giá hay mất mùa thì vẫn còn lứa khác để 
bù vào. 

Hiện diện tích thanh long ở tỉnh Bình 
Thuận đã hơn 29.000 ha, sản lượng xấp 
xỉ 600.000 tấn. Diện tích thanh long được 
chứng nhận VietGAP hơn 10.000 ha. 
Khoảng 15% sản lượng tiêu thụ nội địa, 
85% xuất khẩu. Trong đó, chỉ có 3%-5% 
xuất khẩu chính ngạch, còn lại qua biên 
mậu, chủ yếu xuất sang thị trường Trung 
Quốc. 

Ông Phan Văn Tấn, Phó Giám đốc Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 
Bình Thuận, dự báo trong tháng Tết năm 
2019, sản lượng thanh long toàn tỉnh thu 
hoạch 150.000-200.000 tấn. Vì vậy, 
nhằm tránh tình trạng sản lượng thanh 
long tăng đột biến do thu hoạch tập trung 

gây rớt giá, nông dân cần bố trí sản xuất 
rải vụ, chú trọng nâng cao chất lượng 
sản phẩm, đồng thời tăng cường phòng 
chống dịch bệnh trên cây. "Ngành nông 
nghiệp tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo cơ 
quan chuyên môn theo dõi, hướng dẫn 
nông dân phòng trừ dịch bệnh trên cây 
thanh long, nhất là bệnh đốm nâu, đồng 
thời đẩy mạnh mô hình chuỗi liên kết để 
đáp ứng yêu cầu của thị trường" - ông 
Tấn cho hay. 

Các doanh nghiệp (DN) thu mua, xuất 
khẩu thanh long đã nhận nhiều đơn đặt 
hàng từ phía Trung Quốc để cung ứng 
sản phẩm cho dịp Giáng sinh và Tết. Một 
DN thu mua thanh long ở Hàm Thuận 
Nam thừa nhận đã nhận khá nhiều đơn 
đặt hàng từ phía Trung Quốc nên đang 
chờ nông dân kết thúc đợt chong đèn 
trong nửa tháng tới rồi tới tận vườn thu 
mua. 

Viết Khánh // https://nld.com.vn.- 
2018 (ngày 18 tháng 12)

 

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

SAU BÃO SỐ 9 CÂY THIÊN TUẾ 30 NĂM TUỔI BỖNG NỞ HOA 

ng Nguyễn Quý Năm ở thôn Hiệp Lễ, 
xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận 
Nam (tỉnh Bình Thuận) cho biết, nhà 

có cây thiên tuế hơn 30 năm, năm ngoái 
bỗng ra hoa một lần, và năm nay sau cơn 
bão số 9 nó lại ra hoa rất đẹp. 

Ông Nguyễn Quý Năm cho biết, năm 
2017, cây thiên tuế 30 năm tuổi nở hoa lần 
đầu tiên. Hoa nở đến 2 tháng mới bắt đầu 
tàn và khô. 

Theo một số chuyên gia trồng cây 
cảnh, thiên tuế là một loài cây rất hiếm khi 
nở hoa, nên đây được xem là điều may 
mắn cho người chơi hoa. 

NQN // http://danviet.vn.- 2018 
(ngày 3 tháng 12) 

 
 

Ô 
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TUỔI 70 VẪN HĂNG SAY CÔNG TÁC 

à Phạm Thị Kim Soa, ở khu phố 
Lâm Giáo, thị trấn Ma Lâm, huyện 
Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, 

đã 70 tuổi đời, hơn 50 tuổi Đảng nhưng 
nhiệm vụ gì được giao bà cũng hoàn 
thành xuất sắc. 

Bà nói: “Đảng viên phải giữ tròn lời thề, 
mình còn sức khỏe thì còn phụng sự 
nhân dân, khi nào không đi lại được mới 
thôi”. Bà con ở khu phố Lâm Giáo đã 
quen thuộc với hình ảnh một phụ nữ 
dáng cao gầy, đội nón lá, đi xe đạp, len 
lỏi khắp ngõ ngách để làm công việc “thổi 
tù và hàng tổng”. Chồng mất sớm, để lại 
5 đứa con, lớn 14 tuổi, nhỏ 5 tuổi. Công 
việc trường lớp, gánh nặng gia đình đè 
lên đôi vai gầy của bà. Nhìn đàn con 
đang tuổi ăn; tuổi học, bà tự động viên 
mình, phải nuôi dạy các con nên người. 
Đồng lương ít ỏi của nghề giáo không đủ 
trang trải 6 miệng ăn, bà tận dụng đất 
quanh nhà, trồng rau, nuôi gà, nuôi heo, 
bò để có thu nhập. Đêm nào bà cũng 
phài dạy từ 3 – 4 giờ sáng để lo cho đàn 
gà, đàn heo và cơm nước cho con. 5 
người con lần lượt trưởng thành, 2 người 
công tác trong ngành công an, 2 người 
theo nghề mẹ, 1 người trong ngành y tế. 

Năm 2004, bà nghỉ hưu theo chế độ. 
Về hưu, với sự năng nổ, nhiệt tình trong 
công việc, mạnh dạn trong đóng góp xây 
dựng tập thể, bà trở thành đảng viên 
nồng cốt của chi bộ khu phố Lâm Giáo. 
Sau một thời gian ngắn bà được cơ cấu 
vào chi ủy, sau đó làm Phó Bí thư, rồi Bí 
thư Chi bộ. Ở cương vị công tác nào, bà 
cũng hoàn thành tót nhiệm vụ, được 
đảng viên và quần chúng quý mến. 

Chi bộ mạnh dạn tìm biện pháp lãnh 
đạo giải quyết những việc khó khăn, bức 
xúc như vấn đề an ninh trật tự, ô nhiễm 
môi trường, giao thông xuống cấp. Khi có 

nghị quyết của Chi bộ, bà cùng Ban điều 
hành khu phố họp dân vận động đóng 
góp kinh phí khôi phục, sữa chữa một số 
tuyến đường phục vụ sản xuất. Bà còn 
kiêm nhiệm 3 tổ dân phố, trực tiếp đi vận 
động bà con đóng góp hỗ trợ hộ nghèo, 
người có hoàn cảnh khó khăn. Những 
năm bà làm Bí thư Chi bộ, khu phú Lâm 
Giáo luôn dẫn đầu thị trấn về phong trào 
thi đua, Chi bộ nhiều năm liền được cấp 
trên công nhận trong sạch vững mạnh. 
Bà Đỗ Thị Ngọc Hà, Bí thư Chi bộ khu 
phố hiện nay cho biết: “Bà Soa là đảng 
viên mẫu mực, luôn gần dân, sát dân và 
hết lòng vì công việc.” 

Năm 2017, bà được bầu chủ nhiệm 
cậu lạc bộ Hưu trí, năm 2010 giữ chức 
chủ tịch Hội Khuyến học thị trấn. Hằng 
ngày, bà làm việc không nghỉ. Hôm thì đi 
gửi giấy mời họp, hôm thì đi thu quỹ tự 
quản, quỹ phòng tránh thiên tai, quỹ làm 
đường bê tông, hôm đi vận động kế 
hoạch hóa gia đình, mua bảo hiểm y tế 
hộ….. Là chủ tịch Hội Khuyến học thị 
trấn, bà cùng các thành viên trong Ban 
chấp hành vận động nguồn quỹ mỗi năm 
hơn 200 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, 
hội tặng học bổng và sổ tiết kiệm cho 
hàng trăm học sinh  trên địa bàn có hoàn 
cảnh khó khăn, tiếp sức các em đến 
trường. 

Với thành tích xuất sắc trong công 
việc, bà Phạm Thị Kim Soa nhiều năm 
liền được công nhận là đảng viên xuất 
sắc tiêu biểu cấp cơ sở; từ năm 2014 đến 
nay, là đảng viên xuất sắc tiêu biểu cấp 
huyện; năm 2017 được trao tặng huy 
hiệu 50 tuổi đảng. 

Đỗ Khắc Thể 
Người cao tuổi.- 2018.- Số 200  

(ngày 14 tháng 12).- Tr.4 
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VƯỜN RAU BỘ ĐỘI 

ình Thuận là tỉnh nằm ở cực Nam 
Trung bộ. Phần lớn các doanh trại 
Quân đội đóng quân trên vùng đất cát 

khô cằn, bạc màu, đá sỏi, quanh năm mưa 
ít, nắng nhiều. Thế nhưng trong sự khó 
khăn, khắc nghiệt của thiên nhiên, những 
người lính nơi đây luôn có nhiều sáng tạo, 
giải pháp để tăng gia sản xuất, nâng cao 
chất lượng bữa ăn hàng ngày, làm xanh và 
đẹp đơn vị. 

 
Lãnh đạo Tỉnh ủy và Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận 
thăm quan mô hình trồng rau trên cát của Ban 
CHQS huyện Tuy Phong. 

Đến với các đơn vị trong LLVT tỉnh Bình 
Thuận, bên cạnh những khu tăng gia sản 
xuất tập trung có quy mô lớn như trồng rừng, 
cao su, thanh long thương phẩm, chăn nuôi 
tập trung theo hướng công nghiệp, chúng ta 
còn được thấy những mô hình, những vườn 
rau xanh trên cát, rau xanh quanh bếp, 
quanh doanh trại, vườn rau trận địa, luống 
rau trên chốt. 

Những vườn rau này đã góp phần bảo 
đảm 100% rau sạch cho bộ, nâng cao chất 
lượng bữa ăn, bảo đảm ăn ngon hơn trong 
điều kiện giá cả thị trường luôn tăng. 

 

 
Dân quân thường trực huyện Hàm Thuận Nam 
tăng gia bảo đảm rau xanh, trái cây hàng ngày. 

  
Vườn rau trên chốt ở Đại đội Pháo Phòng không 
57mm đảo Phú Quý. 

 Niềm vui được mùa Đại đội Thông tin 16. 

Vườn rau ven thao trường ở Trường Quân sự 
tỉnh Bình Thuận. 

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

(ngày 5 tháng 12)
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XOÀI MŨI NÉ MẤT MÙA, NÔNG DÂN LO THẤT THU MÙA TẾT

hờ đặc tính đất cát cùng với nguồn 
nước mạch tốt nên trái xoài ở Mũi Né 
(TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) có 

vị ngon đặc trưng và rất được thị trường ưa 
chuộng. Tuy nhiên, do vụ mùa năm nay thời 
tiết không thuận lợi nên hàng loạt diện tích 
xoài ở Mũi Né không đậu trái khiến người 
dân lo lắng.  

Những ngày này, hàng loạt hộ dân trồng 
xoài ở khu phố Suối Nước, phường Mũi Né 
(TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đang rất lo 
lắng trước việc hàng loạt diện tích xoài đang 
trong thời điểm ra hoa nhưng bị héo, không 
đậu trái. 

Theo người dân địa phương, nguyên 
nhân của tình trạng trên là do năm nay thời 
tiết không thuận lợi, xuất hiện nhiều cơn 
mưa bất chợt làm cho xoài đang thời kỳ ra 
hoa bị héo, không đậu trái. 

Bà Nguyễn Thị Xuân (ngụ khu phố Suối 
Nước) buồn bã cho biết: "Đây là vụ xoài 
chính trong năm để cung ứng cho thị trường 
Tết Nguyên đán 2019. Tuy nhiên, đến nay 
gần 2ha xoài của gia đình tôi hầu hết đều 
không đậu trái. Vụ xoài này xem như gia 
đình tôi bị mất trắng".  

 

Người dân phường Mũi Né buồn bã nhìn hàng 
loạt diện tích xoài không đậu trái 

Tương tự, vụ mùa xoài năm nay, gia đình 
bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa (ngụ khu phố Suối 
Nước) đã thuê công về kích thích cây ra hoa 
trái vụ. Đến đầu tháng 10 âm lịch, cây bắt 

đầu phân chi và ra những nhánh hoa đầu 
tiên. 

Tuy nhiên, niềm vui đối với gia đình chị 
Hoa không kéo dài vì xuất hiện những cơn 
mưa to kéo dài. Hoa xoài đang bung nở là 
thời điểm hết sức nhạy cảm thì gặp phải 
những cơn mưa nặng hạt. Kết quả là có gần 
70% gốc xoài trên diện tích gần 2ha đang ra 
hoa đều bị hư, chỉ còn một số ít hoa cho trái 
nhờ trổ sớm.  

 

Cận cảnh vườn xoài bị héo bông, không đậu trái 

Nhờ đặc tính đất cát cùng với nguồn 
nước mạch tốt nên quả xoài ở Mũi Né (TP 
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) có vị ngon đặc 
trưng và rất được thị trường ưa chuộng. Vào 
thời điểm Tết Nguyên đán 2018, trái xoài ở 
Mũi Né được bán với giá rất cao, từ 90-100 
ngàn đồng/kg. Thế nhưng, với những vấn đề 
đang xảy ra đã ảnh hưởng rất lớn đến kế 
hoạch sản xuất, cũng như đời sống của 
người nông dân. 

Theo UBND phường Mũi Né, cây xoài ở 
địa phương chủ yếu tập trung ở khu phố 
Suối Nước với diện tích trên 60ha, khoảng 
65 hộ đang canh tác. Ngoài nguyên dân do 
thời tiết không thuận lợi thì tình trạng xoài bị 
mất mùa còn do sâu bệnh, nhất là sâu đục 
thân phá hoại. 

Hiện ngành chức năng địa phương triển 
khai các giải pháp cần thiết để hỗ trợ người 
dân sớm phục hồi sản xuất. 

Nguyễn Tiến // http://www.sggp.org.vn.- 
2018 (ngày 5 tháng 12) 
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IV. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN 

THẬN TRỌNG TRONG KHAI THÁC, CHẾ BIẾN TITAN 

ình Thuận đang có những bước đi 
thận trọng để khai thác, sử dụng 
hợp lý và tiết kiệm quặng titan, bảo 

đảm hiệu quả kinh tế - xã hội lâu dài, phát 
triển ngành bền vững. 

Tiềm năng lớn, khai thác chưa hiệu 
quả 

Quy hoạch phân vùng, thăm dò, khai 
thác, chế biến quặng sa khoáng titan đã 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 
Quyết định số 1546/QĐ-TTg xác định trữ 
lượng và tài nguyên dự báo khu vực Bình 
Thuận khoảng 599 triệu tấn, chiếm 92% 
tổng trữ lượng và tài nguyên quặng titan 
Việt Nam. Trữ lượng và tài nguyên trong 
diện tích các khu vực cấm, hạn chế hoạt 
động khoáng sản khoảng 210 triệu tấn. 
Theo quy hoạch đến năm 2020, Bình 
Thuận sẽ đưa vào khai thác thăm dò 26 
khu vực với diện tích 19.500ha, trữ lượng 
hơn 133 triệu tấn. 

 

Cần những nhà đầu tư có đủ tiềm lực tài chính, 
công nghệ đầu tư khai thác, chế biến titan 

Từ cơ sở này, Bình Thuận đã xây dựng 
đề án hình thành khu công nghiệp chuyên 
chế biến sâu quặng sa khoáng titan; kêu 
gọi các doanh nghiệp (DN) đầu tư thăm dò, 
khai thác và chế biến titan. Đến nay, đã có 
7 DN đầu tư vào lĩnh vực thăm dò, khai 
thác và tuyển tách tinh quặng sa khoáng 

titan và 3 DN đang hoạt động khai thác, 
chế biến. 

Tuy nhiên, do công nghệ khai thác, chế 
biến lạc hậu nên hiệu quả khai thác thấp, 
tiến độ chậm, không khai thác hết thân 
quặng, gây lãng phí tài nguyên. Với công 
nghệ như hiện nay, nguồn nước mặt về lâu 
dài sẽ không đáp ứng được yêu cầu, chưa 
kể các hệ lụy ô nhiễm môi trường, nguồn 
nước. 

Hơn thế, đa số các DN không có hệ 
thống tuyển tinh hoàn thiện, một số DN chỉ 
có tuyển thô hoặc khâu tuyển tinh chỉ có 
tuyển từ trung. Vì vậy, nhiều năm qua, các 
DN chủ yếu bán sản phẩm thô hoặc sản 
phẩm qua chế biến với giá khá thấp. 

Không đánh đổi môi trường để khai 
thác tài nguyên 

Trên cơ sở đánh giá trữ lượng tài 
nguyên, Bình Thuận đã được xác định là 
trung tâm khai thác, chế biến sâu sản 
phẩm titan, hướng tới trở thành trung tâm 
quốc gia trong lĩnh vực này. Trong đó, xác 
định rõ mục tiêu khai thác, sử dụng hợp lý 
và tiết kiệm quặng titan, đảm bảo hiệu quả 
kinh tế - xã hội lâu dài và phát triển ngành 
bền vững, kết hợp với đảm bảo an ninh 
quốc phòng và bảo vệ môi trường sinh thái 
tại các địa bàn có quặng. 

Tỉnh Bình Thuận đã xây dựng đề án và 
thành lập khu công nghiệp Song Bình phục 
vụ cho công tác chế biến titan. Tỉnh cũng 
đề nghị trung ương xem xét, điều chỉnh 
Quy hoạch titan trên địa bàn phù hợp với 
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh. Mỗi khu vực khoáng sản titan 
đưa vào quy hoạch thăm dò, khai thác đều 
phải được xem xét lợi ích và hiệu quả cụ 
thể, so sách lợi thế đầu tư, tình hình thực 
tế tác động của từng dự án đến phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh, mức độ ảnh 
hưởng đến dân sinh, môi trường… 

B 
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Bên cạnh đó, Bình Thuận sẽ đẩy mạnh 
công tác thanh tra, kiểm tra để hướng dẫn, 
đôn đốc các DN khai thác titan thực hiện 
nghiêm các quy định trong Báo cáo đánh 
giá tác động môi trường (ĐTM) đã được 
phê duyệt. Yêu cầu các chủ đầu tư, DN 
khai thác titan trước khi đưa dự án vào 
hoạt động chính thức phải hoàn thành các 
công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, 
kể cả các giải pháp khôi phục môi trường 
mà ĐTM đã quy định, được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt. 

Tỉnh Bình Thuận đề nghị rà soát thật kỹ 
những khu vực có trữ lượng, tài nguyên 
khoáng sản tương đối lớn, tập trung, có 
khả năng đầu tư khai thác trong tương lai 
mới đưa vào dự trữ khoáng sản. Đối với 
các khu vực còn lại, đề nghị đưa hẳn ra 
khỏi khu vực dự trữ titan để thuận lợi cho 
việc chấp thuận đầu tư dự án khác. 

Hoàng Châu // 
https://congthuong.vn.- 2018  

(ngày 2 tháng 12) 

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

NHIỀU MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH, 
ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

ược sự hỗ trợ của Tổ chức phát 
triển Hà Lan (gọi tắt là SNV) do 
Chính phủ Hà Lan tài trợ) để thực 

hiện Dự án nâng cao vai trò phụ nữ trong 
sản xuất và kinh doanh nông nghiệp 
(FLOW), ngành Nông nghiệp tỉnh Bình 
Thuận đã triển khai xây dựng nhiều mô 
hình nông nghiệp thông minh, ứng phó với 
biến đổi khí hậu, đem lại hiệu quả cao; 
trong đó đáng kể nhất là mô hình thâm 
canh lúa theo phương pháp cải tiến SRI. 

Bình Thuận hiện có hơn 43.000ha đất 
lúa với diện tích gieo trồng ở ba vụ trên 
120.000ha. Sản xuất lúa chia thành hai 
vùng chuyên canh: Phía Bắc (Tuy Phong, 
Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc) và phía Nam 
(Đức Linh và Tánh Linh). Thực tế cho thấy 
sản xuất lúa những năm gần đây đã đạt 
nhiều thành tựu cả về năng suất lẫn chất 
lượng. Song do nhu cầu tăng năng suất, 
không ít nông dân canh tác thái quá bằng 
việc gieo cấy quá dày, lạm dụng phân 
đạm, chất kích thích sinh trưởng... 

Thêm vào đó, Bình Thuận là địa 
phương chịu ảnh hưởng thường xuyên bởi 
những tác động bất lợi của biến đổi khí 
hậu, nhất là tình trạng hạn hán, thiếu nước 
sản xuất. Vì vậy, việc nhân rộng mô hình 
thâm canh theo phương pháp cải tiến trở 
nên hết sức cần thiết. 

Từ năm 2016 đến nay, Trung tâm 
Khuyến nông tỉnh Bình Thuận đã xây dựng 
và nhân rộng mô hình thâm canh lúa nước 
theo phương pháp SRI tại các huyện Tuy 
Phong, Hàm Thuận Bắc và Tánh Linh với 
diện tích 255ha của 295 hộ tham gia. Với 
cách làm mới này, người nông dân phải 
thay đổi nhận thức và thói quen canh tác 
truyền thống từ rất lâu đời. 

Theo kiểu canh tác cũ, nông dân 
thường gieo sạ với mật độ dày từ 180 - 200 
kg/ha, thường xuyên giữ nước ngập mặt 
ruộng và canh tác sử dụng nhiều phân 
đạm làm cho thân cây lúa mềm, dễ bị ngã 
đổ. 

Tuy nhiên, khi áp dụng mô hình mới, 
mật độ gieo sạ giảm còn 120kg/ha (giảm 
40% lượng giống). Đồng thời, quy trình 
canh tác đảm bảo các nguyên tắc: Tưới 
tiêu theo phương pháp ướt khô xen kẽ, 
bón phân sớm và đúng thời điểm, quản lý 
dịch hại theo nguyên tắc “4 đúng” (đúng 
thuốc, đúng nồng độ liều lượng, đúng lúc, 
đúng kỹ thuật)... 

Ông Võ Đầy, thị trấn Phú Long, huyện 
Hàm Thuận Bắc là một trong những hộ 
đầu tiên tham gia mô hình. Ông Đầy cho 
biết, việc tham gia mô hình đã giúp ông và 
mọi người thay đổi suy nghĩ rằng gieo sạ 
dày thì nhiều cây lúa và nhiều cây lúa sẽ 

Đ 
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cho năng suất cao. Khi tham gia, gia đình 
ông được hướng dẫn kỹ thuật từ khâu làm 
đất, xử lý giống đến xử lý dịch bệnh... 

Nông dân tại Hợp tác xã dịch vụ nông 
nghiệp Hòa Thành, huyện Hàm Thuận 
Bắc, cho biết ngoài việc giảm lượng giống, 
việc áp dụng phương pháp tưới tiêu ướt 
khô xen kẽ (tức là đưa nước vào mặt 
ruộng từ 3 - 5cm, tích nước từ 5 - 7 ngày 
rồi xả nước khỏi ruộng cho đất khô nứt 
chân chim, nhưng phải đảm bảo độ ẩm 
trong đất) và rút cạn nước trước khi thu 
hoạch 15 ngày, đã giúp nông dân tiết kiệm 
khoảng 30% lượng nước. 

Đồng thời, với cách làm này, chi phí 
phân bón, tiền công... giảm 1 - 2 triệu 
đồng/ha và năng suất đạt từ 65 - 70 tạ/ha 
(tăng hơn trước 1 - 3 tạ/ha), lợi nhuận tăng 
khoảng 2 triệu đồng/ha so với trước đây. 

Theo Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình 
Thuận, mô hình thâm canh lúa theo 
phương pháp cải tiến SRI không chỉ tăng 
thu nhập cho người nông dân, mà còn giúp 
họ tiếp cận và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật. 
Hơn hết, khi nói tới lợi ích của SRI không 
thể không nhắc đến lợi ích to lớn về mặt 

xã hội, tăng kết cấu cộng đồng. Do đặc thù 
về quản lý nguồn nước, sạ thưa và hạn 
chế dùng thuốc trừ sâu, việc canh tác SRI 
cần có sự thống nhất cao của cộng đồng. 

Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển 
nhân rộng cộng đồng ứng dụng canh tác 
lúa cải tiến theo hướng sản xuất hàng hóa, 
phát triển thương hiệu gạo chất lượng cao. 
Để đạt được mục tiêu đến năm 2025, toàn 
tỉnh có hơn 3.300ha với 5.800 hộ canh tác 
lúa áp dụng quy trình thâm canh lúa theo 
phương pháp cải tiến SRI, ngành Nông 
nghiệp tiếp tục tuyên truyền, vận động 
người dân thấy rõ lợi ích của mô hình, từ 
đó tự nguyện thực hiện tái canh, cải tạo. 

Bên cạnh hoàn thiện quy trình canh tác, 
giống lúa phù hợp với thổ nhưỡng, thời tiết 
địa phương, ngành Nông nghiệp chú trọng 
đến các giải pháp về phát triển cơ sở hạ 
tầng: sửa chữa, nâng cấp các công trình 
thủy lợi, kiên cố hóa kênh mương và 
khuyến khích người dân, hợp tác xã, tổ 
hợp tác đầu tư, mua sắm các loại máy để 
cơ giới hóa trong sản xuất lúa… 

Hồng Hiếu // https://vnanet.vn.- 2018 
(ngày 27 tháng 12) 

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

NÔNG SẢN BÌNH THUẬN 'NƯỚC RÚT' CHO VỤ TẾT 

hời điểm này, nông dân tỉnh Bình 
Thuận đang tập trung chăm sóc, 
chuẩn bị cho ra những nông sản 

chất lượng phục vụ nhu cầu thị trường Tết 
Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. 

Huyện Đức Linh là vùng trồng dưa hấu 
Tết nhiều nhất của tỉnh. Nơi đây, quanh 
năm nông dân trồng lúa nhưng vào dịp 
cuối năm thì chuyển sang trồng dưa hấu 
Tết vừa luân canh vừa tăng nguồn thu 
nhập. Do liên tiếp nhiều năm liền nông dân 
rơi vào tình trạng cung vượt cầu, giá dưa 
giảm sâu nên vụ Tết năm nay, người dân 
dè dặt hơn và không mở rộng diện tích một 
cách ồ ạt như những năm trước. 

Theo thống kê, toàn huyện có khoảng 
130 ha trồng dưa hấu (giảm 50 ha so với 

năm trước). Diện tích trồng chủ yếu tập 
trung tại các cánh đồng dọc sông La Ngà 
như: Mê Pu, Võ Xu, Sùng Nhơn… 

Năm nay, ngoài các giống dưa phổ biến 
như Hắc Mỹ Nhân, An Tiêm, Thanh Long, 
Rồng Xanh..., nhiều nông dân còn chọn 
trồng thêm các giống dưa mới, đẹp mắt, 
sử dụng để bày trong dịp Tết như: Dưa 
hấu vàng Kim Cô Nương, Hồng Cúc... Vì 
thế, sản phẩm dưa hấu phục vụ thị trường 
tết năm nay sẽ phong phú, đa dạng hơn so 
với năm trước. 

Anh Nguyễn Văn Phú, thị trấn Võ Xu cho 
biết: Dưa hấu chỉ được trồng luân canh 
trên đất lúa mỗi năm 1 vụ. Thay vì làm 5 
sào đất như năm trước thì năm nay anh 
chỉ trồng 2 sào, để kiếm thu thu nhập trang 

T 
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trải cho dịp Tết. Hiện dưa đã được hơn 30 
ngày tuổi và đang phát triển khá tốt. Nông 
dân đang kỳ vọng một mùa vụ bội thu nếu 
dưa giữ giá ổn định ở mức 10.000 - 12.000 
đồng/kg như hiện nay. 

Còn tại vùng trồng hoa xã Tiến Lợi, 
thành phố Phan Thiết, các nhà vườn cũng 
đang chăm chút từng chậu hoa đang trong 
giai đoạn “nước rút”. Bởi theo các nhà 
vườn, hoa có nở đúng dịp, đều và đẹp hay 
không phụ thuộc rất nhiều vào giai đoạn 
chăm sóc này. Vụ hoa Tết Kỷ Hợi 2019, xã 
Tiến Lợi có hơn 20 ha hoa các loại. Vì năm 
nay thời tiết thuận lợi, hoa đang sinh 
trưởng và phát triển tốt nên nhiều nhà 
vườn đang rất kỳ vọng hoa tết sẽ vừa 
được mùa lại được giá. 

Là người gắn bó lâu năm với nghề trồng 
hoa Tết, ông Võ Văn Hồng, thôn Tiến 
Thạnh, xã Tiến Lợi (thành phố Phan Thiết) 
cho biết, theo nhu cầu và thị hiếu của 
người dân thành phố Phan Thiết và một số 
huyện lân cận, năm nay gia đình ông Hồng 
xuống giống 5.000 chậu hoa nhưng chủ 
yếu tập trung vào các loại hoa truyền thống 
như: hoa mào gà, vạn thọ, trường sanh, 
cúc vàng… Hoa được xuống giống vào 
cuối tháng 9 âm lịch và dự kiến vào khoảng 
tháng Chạp âm lịch sẽ xuất bán, thương lái 
sẽ vào tận vườn thu mua. Nếu hoa đẹp và 
giá cả ổn định, cuối vụ gia đình thu lãi 
khoảng 50 triệu đồng. 

Theo ông Hồng, ngoài yếu tố thời tiết 
thuận lợi thì khâu chăm sóc quyết định rất 
quan trọng. Người trồng hoa phải nắm bắt 
được chu kỳ sinh trưởng của hoa để có 
cách can thiệp hợp lý, hãm độ cao của cây 
như ý muốn, bón phân, nước tưới… đúng 
kỹ thuật. 

Thời điểm này, nhiều vườn thanh long 
ở Bình Thuận đang cho trái mùa nghịch. 
Giá trái thanh long đang có mức dao động 
từ 14.000 - 18.000 đồng nên người nông 
dân đang hết sức phấn khởi, tập trung 
chăm sóc tỉ mỉ để lứa chong đèn cuối năm 
cho trái được như ý. 

Theo một số nhà vườn, thường thì nông 
dân sẽ chia diện tích vườn thành nhiều 
pha chong đèn và canh cho ra trái vào các 
dịp lễ như: Tết dương lịch, Rằm tháng 
Chạp, Tết nguyên đán và Rằm tháng 
Giêng… Hiện, nông dân đang dồn sức 
phòng chống dịch bệnh, nhất là bệnh đốm 
nâu và đảm bảo dinh dưỡng, sức sống cho 
cây sinh trưởng, phát triển. Ngành nông 
nghiệp cũng khuyến cáo người dân không 
nên khai thác quá mức, bón phân cân đối 
và tổ chức bố trí sản xuất rải vụ, nâng cao 
chất lượng sản phẩm. 

Hồng Hiếu // https://vnanet.vn.- 2018 
(ngày 26 tháng 12)

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

XÂY DỰNG CHUỖI SẢN XUẤT THỊT LỢN AN TOÀN 
DỊCH BỆNH PHỤC VỤ XK TẠI BÌNH THUẬN 

ể hỗ trợ xây dựng chuỗi sản xuất 
thịt lợn an toàn dịch bệnh để xuất 
khẩu, ngày 27/12/2018 tại tỉnh Bình 

Thuận, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng 
Đức Tiến và lãnh đạo Cục Thú y đã có buổi 
làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận và Cty 
CP GreenFeed Việt Nam (GreenFeed). 

Ông Đỗ Cao Bằng, Tổng Giám đốc 
GreenFeed cho biết: Dự án chuỗi sản xuất 
thịt lợn an toàn dịch bệnh để xuất khẩu 

giau đoạn 2019 – 2022 được GreenFeed 
triển khai tại xã Hồng Sơn và Hàm Đức, 
huyện Hà Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận có 
quy mô 140ha, khi dự án hoàn thành trong 
2 năm tới sẽ thả nuôi 10.000 heo nái và 
120.000 heo thịt, sản lượng thịt cung cấp 
ra thị trưởng 300.000 tấn mỗi năm. Mục 
tiêu chung của dự án là xây dựng thành 
công chuỗi cơ sở sản xuất thịt lợn an toàn 
dịch bệnh theo quy định của Tổ chức Thú 
y Thế giới (OIE), cụ thể an toàn với các 

Đ 
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bệnh: LMLM, dịch tả lợn, tai xanh, đảm 
bảo phát triển chăn nuôi bền vững, nâng 
cao giá trị sản phẩm, cung cấp sản phẩm 
an toàn phục vụ tiêu dùng trong nước, đáp 
ứng yêu cầu của quốc tế để xuất khẩu thịt 
lợn... 

 

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đi kiểm tra thực tế 
dự án 

Ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UNDN 
tỉnh Bình Thuận cho biết: Dự án xây dựng 
chuỗi sản xuất thịt lợn an toàn dịch bệnh 
để xuất khẩu của GreenFeed đầu tư tại 
Bình Thuận là một dự án trọng điểm của 
tỉnh với quy mô vốn lên tới hàng ngàn tỷ 
đồng. Dự án này cũng rất phù hợp với đề 
án tái cơ cấu của tỉnh là nâng cao giái trị 
và phát triển bền vững, do vậy các sở ban 
ngành chính quyền địa phương cấp huyện, 
xã phải hỗ trợ người dân làm tốt công tác 
quản lý dịch bệnh, rà soát lại hoạch cây 
trồng vật nuôi, thông kê số lượng gia súc 
tại các xã có dự án. “Môi trường là yếu tố 
sống còn, do vậy Sở TN – MT phải quyết 
liệt vào cuộc, chủ động phối hợp với doanh 
nghiệp kiểm tra giám sát đảm bảo tiến độ 
của nhà đầu tư, Sở NN & PTNT chịu trách 
nhiệm đầu mối cùng với địa phương cấp 
huyện, xã xây dựng vùng an toàn dịch 
bệnh…”. Ông Hai chỉ đạo. Về phía tỉnh sẽ 
thành lập Ban chỉ đạo thực hiện dự án do 
Sở NN & PTNT chủ trì cùng với các sở ban 
ngành, địa phương cùng giúp sức cho 

doanh nghiệp. Sở NN & PTNT Bình Thuận 
phải thường xuyên báo cáo, đề xuất cho 
UBND tỉnh giải quyết những vướng mắc 
trong quá trình thực hiện dự án. 

 

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm việc với UBND 
tỉnh Bình Thuận 

Sau khi đi kiểm tra vùng nuôi heo và làm 
việc với UBND tỉnh, Thứ trưởng Phùng 
Đức Tiến đánh giá dự án xây dựng chuỗi 
sản xuất thịt lợn an toàn dịch bệnh để xuất 
khẩu của GreenFeed làm một trong những 
dự án nuôi heo có quy mô lớn và hiện đại 
nhất Việt Nam hiện nay với hệ thống trang 
thiết bị toàn bộ được tự động hóa. Tuy 
nhiên theo Thứ trưởng, dù chúng ta có 
nuôi heo có theo tiêu chuẩn VietGAP 
HACCP, GlobalGAP, ISO 22000 nhưng 
nếu không xây dựng được vành đai an 
toàn dịch bệnh thì không thể xuất khẩu 
được. 

Do vậy Bộ NN & PTNT sẽ thành lập Ban 
chỉ đạo và tổ công tác giúp việc Ban chỉ 
đạo để chỉ đạo, hướng dẫn doanh nghiệp 
và địa phương tổ chức xây dựng chuỗi sản 
xuất thịt lợn an toàn dịch bệnh và vùng 
đệm đáp ứng các tiêu chuẩn của OIE và 
yêu cầu của các nước nhập khẩu... 

Mai Phương // 
https://nongnghiep.vn.- 2018  

(ngày 28 tháng 12)
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V. DU LỊCH – ĐỊA LÝ – LỊCH SỬ 

BA ẤN TƯỢNG VỀ BÌNH THUẬN  

oàn công tác của Quốc hội do Ủy 
viên Trung ương Đảng, Phó Chủ 
tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển dẫn 

đầu thăm và làm việc tại tỉnh Bình Thuận 
vào ngày cuối cùng của tháng 11. Tham 
gia đoàn, tôi cũng như các đại biểu Quốc 
hội thật sự ấn tượng về những gì được 
nghe và được thấy… 

  
Mũi Kê Gà, Phan Thiết, Bình Thuận  

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn 
Ngọc Hai báo cáo, Bình Thuận hiện có 9 
nhà máy nhiệt điện, thủy điện và điện gió 
với tổng công suất trên 3.000MW. Khi 
Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân với 5 nhà 
máy nhiệt điện có tổng công suất 
6.264MW đi vào hoạt động, Bình Thuận sẽ 
có cả 10.000MW công suất phát điện. Đó 
là chưa kể nguồn trữ lượng lớn dầu khí ở 
thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế với 
một số mỏ đang khai thác hay chuẩn bị 
khai thác. Thật sự là Bình Thuận đã trở 
thành một trung tâm năng lượng quan 
trọng, góp phần bảo đảm an ninh năng 
lượng quốc gia. Tuy vậy, thách thức lớn 
hiện nay của Bình Thuận là xử lý tro xỉ tại 
Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân với khoảng 
3,8 triệu tấn/năm và diện tích bãi xỉ khoảng 
156ha, đang rất cần sự chung tay của các 
bộ, ngành sớm hoàn thành xây dựng các 
tiêu chuẩn kỹ thuật sử dụng tro, xỉ làm vật 
liệu san lấp, nền đường giao thông, vật liệu 
xây dựng và có các giải pháp phù hợp với 
thực tế tại khu vực để giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường. Đây cũng là bài toán chung 

của nhiều nhà máy nhiệt điện than trong cả 
nước. 

Ấn tượng thứ hai là “ra ngõ gặp du 
khách”. Bình Thuận chỉ có 1,27 triệu dân 
nhưng lượng du khách đến đây du lịch, 
nghỉ dưỡng năm nay ước đạt 5,75 triệu 
lượt, đủ mọi quốc tịch, với mức tăng bình 
quân trên 11%/năm, doanh thu ước đạt 
trên 12,68 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 
18,9%/năm so với năm 2015. Tính ra một 
người dân đón tiếp khoảng 5 du khách. 
Ngoài khu du lịch quốc gia Mũi Né vốn đã 
có đẳng cấp và nổi tiếng cả trong và ngoài 
nước, thì đảo Phú Quý, cách bờ khoảng 3 
- 4 giờ tàu cao tốc, có bờ biển dài, bãi cát 
trắng mịn và nước biển xanh ngắt còn rất 
hoang sơ và cực đẹp, hút hồn du khách 
thập phương. Trên đảo còn có ngọn hải 
đăng trên núi Cấm, là nơi ngắm cảnh đẹp 
nhất ở đảo mà ai cũng muốn một lần đặt 
chân tới, nhất là cảnh hoàng hôn và bình 
minh trên biển. Hiện nay, Phú Quý được 
quy hoạch trở thành điểm du lịch quốc gia 
và Bình Thuận đang có 2 dự án du lịch lớn 
với tổng mức đầu tư trên 40 nghìn tỷ đồng 
đang chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 
Các thách thức trong phát triển kinh tế du 
lịch bền vững hiện nay là kết nối hạ tầng 
giao thông theo tuyến cao tốc Bắc - Nam, 
hạ tầng thủy lợi cung cấp nước sản xuất 
và sinh hoạt với hồ La Ngà 3, hồ Ka Pét và 
vấn đề chồng lấn quy hoạch thăm dò, khai 
thác, chế biến quặng titan với các dự án 
phát triển du lịch cũng như quy hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Phó Bí 
thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn 
ĐBQH tỉnh Huỳnh Thanh Cảnh cho đây là 
hai điểm “nghẽn” tăng trưởng của Bình 
Thuận cần sớm được giải quyết.       

Ấn tượng thứ ba là ngành thủy sản với 
năng lực đánh bắt xa bờ tiếp tục tăng 
nhanh, đội tàu cá với hơn 7.000 tàu, nhiều 
nhất cả nước, trong đó có 3.175 chiếc 

Đ 
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đánh bắt xa bờ với ngư trường lớn thứ hai 
của cả nước, gồm quần đảo Trường Sa, 
công suất từ 90CV trở lên được tổ chức 
chặt chẽ trong 241 tổ đoàn kết khai thác 
hải sản và 5 nghiệp đoàn nghề cá, đưa sản 
lượng ước đạt trên 218 nghìn tấn, tăng 
bình quân 10,5%/năm so với năm 2015. 
Đặc sản nước mắm Phan Thiết với sản 
lượng trên 40 triệu lít/năm, bằng khoảng 
1/3 sản lượng chung của cả nước, trong 
đó khoảng 20 triệu lít sản xuất theo 
phương thức truyền thống. Với lãnh hải 
rộng 52 nghìn kilômét vuông, là một trong 
ba ngư trường lớn của nước ta, để phát 
triển toàn diện, bền vững đánh bắt, khai 
thác, nuôi trồng thủy sản gắn với chế biến 
sâu nhằm gia tăng giá trị, giữ vững vai trò 
ngành kinh tế chủ lực về xuất khẩu của 
tỉnh, Bình Thuận đang nỗ lực triển khai 
thực hiện tốt các chính sách bảo vệ nguồn 
lợi thủy sản, chính sách hỗ trợ ngư dân 
của Chính phủ, phát huy hiệu quả khai 
thác xa bờ gắn với bảo vệ an ninh, chủ 
quyền biển, đảo, củng cố và phát triển các 
mô hình tổ đội khai thác hải sản trên vùng 
biển xa bờ gắn với dịch vụ hậu cần nghề 
cá và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ bảo 
quản trong và sau khai thác. Tỉnh đã có lộ 
trình tăng cường hệ thống hạ tầng kỹ thuật 
phục vụ khai thác hải sản và phát triển hoạt 
động dịch vụ nghề cá trên biển, ngăn chặn 
tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp tại 
vùng biển nước ngoài và quản lý chặt chẽ, 
xử lý nghiêm các tàu vi phạm vùng biển 
ven bờ. Để phòng, chống thiên tai, cải tạo 

môi trường, phục vụ phát triển kinh tế thủy 
sản, Bình Thuận mong muốn Trung ương 
sớm bố trí nguồn vốn đầu tư 2 khu neo đậu 
tránh trú bão cấp vùng cho tàu cá ở Mũi 
Né và ở đảo Phú Quý trong lúc các khu 
neo đậu hiện chỉ đáp ứng được cho 
khoảng 2.000/7.000 tàu cá của tỉnh.  

Ba ấn tượng về Bình Thuận có thể đang 
là những trụ cột của kinh tế biển hôm nay 
của địa phương. Nhưng nhìn rộng ra theo 
tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về 
Chiến lược phát triển bền vững kinh tế 
biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2045, Nghị quyết số 36-NQ/TW, 
để góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc 
gia biển mạnh, Bình Thuận cũng đứng 
trước nhiều thách thức để đạt cơ bản các 
tiêu chí về phát triển bền vững kinh tế biển, 
hình thành văn hóa sinh thái biển, chủ 
động thích ứng với biến đổi khí hậu, nước 
biển dâng, ngăn chặn xu thế ô nhiễm, suy 
thoái môi trường biển... Do đó, sẽ trọn vẹn 
hơn nếu Bình Thuận tạo ra ấn tượng vượt 
qua những thách thức đó, phát triển kinh 
tế biển dựa trên những thành tựu khoa 
học, công nghệ tiên tiến, hiện đại và nguồn 
nhân lực có năng lực, trình độ cao. Chỉ khi 
ấy, Bình Thuận mới phát huy tối đa tiềm 
năng, lợi thế để phát triển kinh tế biển bền 
vững.  

Trần Văn // 
http://www.daibieunhandan.vn.- 2018 

(ngày 1 tháng 12) 

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

BÌNH THUẬN MUỐN LÀ ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CỦA 
KHÁCH DU LỊCH NGA 

ính đến đầu tháng 12/2018, có 17 
dự án đầu tư từ các nhà đầu tư 
Liên bang Nga đang triển khai hoạt 

động kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận với tổng số vốn đầu tư là 876.800 
USD, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực 
cung cấp dịch vụ du lịch. 

Với sự gia tăng số lượng khách Nga 
đến du lịch, Bình Thuận đã và đang tập 
trung phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng 
du lịch, dịch vụ lữ hành phục vụ khách 
Nga. Năm 2017, lượng khách Nga đến 
Bình Thuận là 142.639 lượt khách, chiếm 
25% thị trường khách quốc tế tại Bình 
Thuận (tăng 18% so với năm 2016). Tính 

T 
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đến ngày 1/12/2018, Bình Thuận ghi 
nhận 136.674 lượt khách Nga đến du 
lịch, chiếm 23% lượng khách quốc tế. 

 

Bình Thuận có nhiều bãi tắm đẹp. Ảnh: 
Nguyên Vũ 

Mới đây, UBND tỉnh Bình Thuận đã 
nhận được Công điện của Đại sứ quán 
Việt Nam tại Liên bang Nga về khả năng 
hợp tác với tỉnh Kaluga của Liên bang 
Nga, UBND tỉnh đã đề xuất một số nội 
dung hợp tác trên các lĩnh vực như: 
Nông nghiệp, Công nghiệp, Y tế, Giáo 
dục và Đào tạo, trong đó điển hình là lĩnh 
vực Du lịch và Văn hóa. 

Theo nội dung Văn bản số 
5323/UBND-KGVXNV của UBND tỉnh 
Bình Thuận gửi Đại sứ quán Việt Nam tại 
Liên bang Nga nhấn mạnh: Tỉnh luôn coi 
trọng hợp tác, kết nghĩa với các địa 
phương các nước trên thế giới, trong đó 
việc hợp tác phát triển với tỉnh Kaluga, 
Liên bang Nga phù hợp với chủ trương 
đối ngoại, hợp tác của tỉnh. Với các thế 
mạnh về du lịch, Bình Thuận mong muốn 
luôn là thị trường du lịch chất lượng, là 
điểm đến tin cậy cho khách du lịch từ tỉnh 
Kaluga nói riêng, nước Nga nói chung. 

Bên cạnh đó, với nền văn hóa đa dạng 
đặc sắc, Bình Thuận đề xuất tăng cường 

giao lưu trao đổi văn hóa giữa hai địa 
phương nói riêng, giữa hai nước nói 
chung, góp phần thắt chặt tình hữu nghị 
Nga – Việt. Bình Thuận rất hoan nghênh 
về đề xuất dự án làng văn hóa tại tỉnh 
Kaluga và sẽ nghiên cứu cung cấp thông 
tin nhằm phục vụ quảng bá hình ảnh con 
người, văn hóa, du lịch của Việt Nam nói 
chung, tỉnh Bình Thuận nói riêng. 

Bình Thuận là tỉnh thuộc vùng Duyên 
hải Nam Trung bộ, nằm liền kề với vùng 
kinh tế trọng điểm phía Nam của Việt 
Nam, có vị trí địa lý thuận lợi, có nguồn 
tài nguyên đa dạng. Tỉnh Bình Thuận có 
diện tích tự nhiên 781.292 ha, vùng biển 
thuộc biển Đông tiếp giáp đường hàng 
hải quốc tế với bờ biển dài 192 km, ít bị 
ảnh hưởng bởi mưa bão và động đất. Khí 
hậu thuận lợi cho việc phát triển các 
ngành kinh tế nhất là du lịch, nông nghiệp 
công nghệ cao, công nghiệp chế biến, 
các dự án năng lượng điện gió, điện mặt 
trời, các dự án tăng trưởng xanh. 

Trong Chiến lược và Quy hoạch tổng 
thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 
2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo 
Quyết định số 2532/QĐ-TTg ngày 
28/12/2016, Thủ tướng Chính phủ xác 
định Bình Thuận là một trong những địa 
bàn trọng điểm phát triển du lịch của cả 
nước. Định hướng hình thành trung tâm 
du lịch thể thao biển mang tầm quốc gia 
và quốc tế. Với bờ biển dài 192 km, Bình 
Thuận có nhiều bãi tắm đẹp, đồi cát trắng 
hoang sơ, khí hậu trong lành. Toàn tỉnh 
Bình Thuận có hơn 474 cơ sở lưu trú 
đang hoạt động. 

Lan Anh // http://toquoc.vn.- 2018 
(ngày 18 tháng 12) 
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CÁC KHU DI TÍCH, ĐIỂM THAM QUAN 'HÚT' KHÁCH 
DỊP NGHỈ LỄ 

áng 30/12, các điểm tham quan, 
du lịch trên địa bàn thành phố 
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận tiếp 

tục “hút” du khách từ khắp nơi đổ về.  

Tại Khu di tích tháp Pôsahinư, hàng 
trăm lượt du khách trong nước và quốc 
tế đến tham quan. Phần lớn là khách đi 
theo đoàn và theo tour của các công ty 
du lịch. Khách nội địa chiếm số lượng 
lớn, chủ yếu đến từ: Hà Nội, Lâm Đồng, 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

Các thiếu nữ Chăm trình diễn nghệ thuật múa tại 
khu di tích tháp Pôsahinư. Ảnh: Nguyễn 
Thanh/TTXVN  

Để tạo thêm sân chơi cho du khách, 
Ban quản lý Khu di tích tháp Pôsahinư đã 
bố trí không gian đậm chất văn hóa 
Chăm với các hoạt động hấp dẫn như: 
Múa hội, biểu diễn nhạc cụ truyền thống, 
trình diễn dệt thổ cẩm, làm bánh gừng, 
làm gốm... với sự tham gia của các nghệ 
nhân dân tộc Chăm ở Bình Thuận và 
Ninh Thuận. Ngoài ra, tại đây còn có tiết 
mục biểu diễn nghệ thuật làm tranh cát 
của các em khuyết tật nhóm Khát vọng... 

Nhiều du khách tỏ ra thích thú, hào 
hứng khi được hướng dẫn cách chơi 
nhạc cụ và trải nghiệm làm bánh, nặn 
gốm... của đồng bào Chăm. Du khách 
Nguyễn Thị Hương, đến từ Hà Nội hào 
hứng cho biết, vì thích Mũi Né và muốn 
đến chiêm ngưỡng lối kiến trúc độc đáo 

của người Chăm xưa nên chị chọn Phan 
Thiết cho kỳ nghỉ lần này. Khi đến tháp 
Pôsahinư, chị rất thích thú khi được trực 
tiếp trải nghiệm, hiểu thêm về những nét 
văn hóa đặc trưng của người Chăm, giao 
lưu với các nghệ nhân. 

 

Du khách tham quan Tháp PôsahInư, thành phố 
Phan Thiết. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN  

Tại khu vực bãi biển đá ông Địa 
(phường Hàm Tiến, thành phố Phan 
Thiết), có rất đông khách quốc tế chơi 
các môn thể thao biển như: lướt ván 
diều, lướt ván… Trong khi đó, khách nội 
địa, nhất là nhóm khách gia đình, nhóm 
khách lẻ thích tắm biển, chụp ảnh và 
thưởng thức ẩm thực địa phương. Tại 
thành phố Phan Thiết, thời tiết ngày 
30/12 mát mẻ, lý tưởng để du khách đi 
chơi, tham quan nhất là trẻ em. 

Để đảm bảo môi trường du lịch an toàn 
cho du khách, Sở văn hóa, Thể thao và 
Du lịch tỉnh Bình Thuận tăng cường các 
hoạt động kiểm tra tình hình buôn bán, 
niêm yết và bán đúng giá niêm yết, giám 
sát đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh 
an toàn thực phẩm, đảm bảo an toàn, 
phòng chống đuối nước, an ninh trật tự… 

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch 
tỉnh Bình Thuận trực và tiếp nhận thông 
tin phản hồi, hỗ trợ du khách khi có sự cố 
thông qua đường dây nóng 0623.608222 
và 0623.810801. 

S 
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Cũng trong sáng 30/12, tại Trung tâm 
văn hóa tỉnh đã diễn ra Hội thi chim chào 
mào Bình Thuận mở rộng. Hội thi thu hút 
sự tham gia của 186 chú chim chào mào 
của các nghệ nhân đến từ các tỉnh, 

thành: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình 
Phước, Kon Tum, Phú Yên… 

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

 (ngày 30 tháng 12)

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

ĐIỂM DU LỊCH, NGHỈ DƯỠNG KHÔNG THỂ TUYỆT VỜI HƠN 

ừng được nghe nhắc đến Khu du 
lịch (KDL) Biển Đá Vàng nhiều lần 
bởi người thân, bạn bè cùng 

những từ gắn liền về địa danh du lịch này 
như: “thiên đường hạ giới”, “chốn bồng 
lai tiên cảnh”, “một tuyệt tác của tạo 
hóa”… nhưng nay người viết mới có dịp 
“mục sở thị” KDL Biển Đá Vàng. 

 

Bãi biển Hàm Rồng nằm bên cạnh đầy thơ mộng 
khiến du khách không nỡ rời bước 

Quả nhiên, “trăm nghe không bằng 
mắt thấy”, cảnh sắc thiên nhiên ở Biển 
Đá Vàng vẫn giữ được nhiều nét hoang 
sơ, huyền bí bởi ít có bàn tay can thiệp 
của con người vào cảnh vật.  

Khởi hành từ TP.HCM vào buổi sáng 
cuối tuần, đoàn xe chúng tôi đi theo 
hướng quốc lộ 51 rồi rẽ vào con đường 
dọc bờ biển nối liền hai tỉnh Bà Rịa Vũng 
Tàu và Bình Thuận để đến KDL Biển Đá 
Vàng. Bắt đầu từ đèo nước ngọt Long 
Hải, chúng tôi đã được “chiêu đãi” no mắt 
bằng những cảnh đẹp của cung đường 
biển quanh co uốn khúc với bờ cát trắng 
mịn đan xen những mỏm đá hiện lên trên 
nền biển xanh hùng vĩ cùng những ngọn 

sóng nhấp nhô đẹp lấp lánh như chào 
đón du khách. 

 

Những khối đá vàng kỳ thú tạo nên nét hoang 
sơ, thơ mộng 

Đúng như tên gọi của KDL Biển Đá 
Vàng, ở đây ngoài biển xanh, cát trắng 
còn có rất nhiều khối đá với đủ hình thù, 
cao thấp nhấp nhô chồng lấn từ trên bờ 
đến dưới biển và đặc biệt những khối đá 
phủ một màu vàng tự nhiên đẹp đến ngỡ 
ngàng. Theo chia sẻ của chủ đầu tư KDL, 
Biển Đá Vàng hoạt động từ năm 2016, 
KDL được đầu tư theo tiêu chí hòa cùng 
thiên nhiên, thân thiện với môi trường 
nên du khách luôn cảm thấy thoải mái, 
gần gũi khi dạo bước trong KDL trên 
những thảm cỏ xanh mượt, nhìn những 
căn nhà nghỉ sang trọng thiết kế tinh xảo, 

T 

https://baotintuc.vn/
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nhiều màu… Sở hữu một diện tích trải 
rộng 66.000 m2, thuộc địa bàn thôn Kê 
Gà, xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận 
Nam, tỉnh Bình Thuận với 3 mặt giáp biển 
và vị trí nhìn ra ngọn Hải đăng Kê Gà nên 
KDL Biển Đá Vàng được ví như “Hòn 
Ngọc trong miệng Rồng” đầy uy lực đã 
góp phần tạo nên một điểm nhấn mới 
trên bản đồ du lịch phía Nam của Bình 
Thuận. 

 

Những ngôi nhà nghỉ khang trang, sắc màu tinh 
tế nằm cạnh bên bãi biển thơ mộng 

Sau khi đoàn chúng tôi nhận phòng, 
cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là 
phòng ốc khang trang, sạch sẽ và hiện 
đại, thích hợp cho nhiều đối tượng, nhiều 
lứa tuổi du khách nghỉ dưỡng. Từ phòng 
lục giác mái lá vách gỗ, phòng container 
màu sắc, mới lạ, đến phòng khách sạn 
cao cấp tiện nghi, và còn có cả lều bạc 
dành cho các bạn trẻ thanh niên, sinh 
viên thích cắm trại, picnic…   

Ấn tượng hơn, nhà hàng tại KDL được 
thiết kế bằng gỗ quý sang trạng và rộng 
rãi; từ khu vực phục vụ tiệc trong nhà đến 
tiệc ngoài trời dành cho khách đoàn, gia 
đình riêng hay nhóm dã ngoại. Đặc biệt, 

dường như tại mỗi địa điểm phục vụ ẩm 
thực, thực khách có thể đón nhận những 
cơn gió từ biển thổi vào mát lạnh làm tiêu 
tan bao mệt nhọc khi vừa trải qua chặng 
đường để đến đây (từ TP.HCM đến KDL 
Biển Đá Vàng 180 km - PV). Cùng với đó, 
thực đơn tại nhà hàng rất phong phú và 
ngon với đa dạng các món hải sản tươi 
xanh đặc trưng vùng biển. 

 

Khám phá ngọn hải đăng đầy kỳ bí 

Ánh nắng chiều bắt đầu dịu nhẹ, 
chúng tôi “mục sở thị” bãi biển tại KDL. 
Một nét đẹp hoang sơ đầy huyền bí và kỳ 
diệu hiện ra trước mắt chúng tôi, những 
bãi cát vàng trải dài tít tắp, thấp thoáng 
ngoài xa, từng con sóng nhấp nhô lấp 
lánh như dát vàng bởi hòa quyện cùng 
ánh mặt trời chiếu rọi. Xen giữa những 
bãi cát và biển cả là những bãi đá vàng 
rất độc đáo như đối lập với sự mềm mại 
của cát, của nước. Từ phía bờ nhìn ra 
còn thấy một ngọn Hải đăng hàng trăm 
tuổi cao vút chọc trời nổi lên giữa biển 
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trên một hòn đảo nhỏ đầy đá và hàng 
ngàn cây hoa sứ nở rộ tuyệt đẹp, thơm 
ngát cả một vùng. Tất cả hòa quyện cùng 
nhau, toát lên một bức tranh sơn thủy 
hữu tình hiếm có, thật đáng để du khách 
chiêm ngưỡng và “check - in” lưu lại 
những hình ảnh tuyệt đẹp. 

 

Hồ bơi nước ngọt rộng lớn nằm ngay giữa trung 
tâm KDL 

Chia tay Biển Đá Vàng và tạm xa 
bức tranh tuyệt tác mà thiên nhiên đã ưu 
đãi cho những con người hiền hòa, trìu 
mến nơi đây. Đoàn chúng tôi trở về lại 
TP.HCM với tâm trạng mỗi người một 
cảm xúc khác nhau, nhưng dường như 
tất cả chung một tinh thần là rạng rỡ và 
lưu luyến. Bởi, sự trải nghiệm tuyệt vời 
tại KDL đã giải tỏa được bao mệt nhọc, 
bộn bề của cuộc sống để tiếp thêm sức 
mạnh cho công việc ngày mới, tuy nhiên 
vẫn còn cảm giác lưu luyến khi rời xa nơi 
đây và chúng tôi thầm nghĩ “sẽ quay lại 
với KDL Biển Đá Vàng vào một ngày gần 
nhất có thể”. 

Đào Thiết  
Giáo dục Tp.Hồ Chí Minh.- 2018.- 

Số 2172 (ngày 26 tháng 12)

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

KHÁCH DU LỊCH ĐẾN BÌNH THUẬN SẼ TĂNG MẠNH 
DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH 2019  

ự báo dịp Tết dương lịch năm 
2019, Bình Thuận đón khoảng 
40.000 lượt khách đến tham 

quan, nghỉ dưỡng.  

 

Phong cảnh bờ biển Mũi Né, Phan Thiết (Bình 
Thuận). Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN  

Ngoài lượng khách quốc tế đến từ các 
nước Nga, Hàn Quốc, Đức, Phần Lan… 
đang nghỉ “trú đông”, Bình Thuận còn 
đón lượng lớn khách nội địa theo đoàn, 
cắm trại dã ngoại kết hợp tiệc tất niên 
cuối năm. 

Tại khu vực Hàm Tiến, Mũi Né, công 
suất phòng của các resort đạt từ 60-90%. 
Trong nội thành thành phố Phan Thiết, 
khách sẽ đổ về nhiều trong các ngày từ 
30-31/12. 

Để đảm bảo môi trường du lịch an toàn 
trong mùa cao điểm này, ngành Du lịch 
Bình Thuận tăng cường kiểm tra, giám 
sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh dịch 
vụ du lịch, nhất là tại các khu du lịch trọng 
điểm như Mũi Né, La Gi, Hàm Thuận 
Nam… 

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
tỉnh Bình Thuận, ngoài tăng cường các 
tổ kiểm tra tình hình buôn bán, niêm yết 
và bán đúng giá niêm yết, chất lượng 
dịch vụ, Sở phối hợp với các ngành, địa 
phương trọng điểm du lịch tăng cường tổ 
kiểm tra, giám sát vệ sinh môi trường, an 
toàn thực phẩm, tránh tình trạng tự ý 
nâng giá, chặt chém du khách… 

D 
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Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an 
toàn đuối nước, an ninh trật tự, nhất là tại 
điểm tham quan, di tích lịch sử cũng 
được chú trọng. Trong suốt kỳ nghỉ lễ, 
Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh 
tổ chức trực và tiếp nhận thông tin phản 
hồi, hỗ trợ du khách khi có sự cố thông 
qua đường dây nóng 0623.608222 và 
0623.810801. 

Để tạo sân chơi cho khách dịp này, 
hầu hết các đơn vị kinh doanh du lịch, 
dịch vụ ở khu du lịch đều tổ chức chương 
trình Chào năm mới 2019 với nhiều hoạt 
động như: Gala Dinner, ẩm thực Tây Âu, 
chương trình văn nghệ đón giao thừa 
mừng năm mới, biểu diễn nhạc dân tộc 
Chăm, múa lân sư rồng… Ngoài ra, 
nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ được 

tổ chức để phục vụ nhu cầu của người 
dân và du khách như: Chương trình ca 
múa nhạc tổng hợp rộn ràng chủ đề 
“Happy New Year 2019” với sự tham gia 
biểu diễn của các ca sĩ, nhóm nhạc, vũ 
đoàn nổi tiếng, đêm nhạc Hiphop, 
Flamenco và DJ, hội thi chim, chương 
trình trình diễn nghề dệt, nghề gốm 
truyền thống của người Chăm tại di tích 
tháp Pô Sah Inư… 

Năm 2018, Bình Thuận đón khoảng 
5,7 triệu lượt du khách (tăng 12% so với 
năm 2017), trong đó khách quốc tế là 
670.000 lượt. Tổng doanh thu du lịch đạt 
hơn 12.800 tỷ đồng, tăng 19% so với 
năm 2017. 

Hồng Hiếu // https://baotintuc.vn.2018 
(ngày 29 tháng 12) 

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

ĐƯA TÀU CAO TỐC HAI THÂN ĐẦU TIÊN VÀO HOẠT ĐỘNG 
TUYẾN PHAN THIẾT - PHÚ QUÝ 

áng 31/12, tại cảng vận tải Phan 
Thiết (Bình Thuận), Tàu cao tốc 
Phú Quý Express tuyến Phan 

Thiết - Phú Quý và ngược lại chính thức 
đi vào hoạt động để phục vụ nhân dân và 
du khách. 

 Đây là tàu cao tốc hai thân đầu tiên 
hoạt động ở tuyến này.  

 

Tàu cao tốc Phú Quý Express có thể chịu được 
sóng lớn cấp 7, cấp 8.Ảnh Nguyễn Thanh – 
TTXVN 

Đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) nằm 
cách đất liền 56 hải lý. Nhờ vị trí chiến 
lược quan trọng cùng hệ thống giao 
thông thủy, Phú Quý có lợi thế lớn trong 
giao lưu kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa 
học - kỹ thuật với các tỉnh trong vùng và 
cả nước. 

Phú Quý được Ủy ban nhân dân tỉnh 
Bình Thuận phê duyệt Quy hoạch phát 
triển thành khu du lịch trọng điểm của địa 
phương. 

Việc tàu cao tốc Phú Quý Express đi 
vào hoạt động góp phần rút ngắn thời 
gian đi lại từ Phan Thiết ra Phú Quý còn 
khoảng 2 giờ, tạo điều kiện thuận lợi đề 
phát triển du lịch, giao thương giữa đảo 
và đất liền. 

Tàu cao tốc Phú Quý Express tuyến 
Phan Thiết - Phú Quý do Công ty Trách 
nhiệm hữu hạn vận tải hành khách 
Thành Thành Phát làm chủ đầu tư với 
tổng số vốn khoảng 60 tỷ đồng. Tàu 

S 
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được đóng mới 100%, thiết kế hai thân 
vỏ hợp kim nhôm với tiêu chuẩn về tàu 
biển quốc tế.  

Tàu có chiều dài 39 m, ngang 11 m, 
công suất máy 3.000 KW. Với tốc độ 
khoảng 30 hải lý/giờ, tàu có khả năng 
chuyên chở gần 300 hành khách; trong 
đó có 230 giường nằm và 15 tấn hàng 
hóa. Tàu được trang bị hệ thống cứu sinh 
(phao bè, áo phao...) đảm bảo sự an toàn 
hàng hải cao nhất cho hành khách.  

Tất cả các khoang đều được trang bị 
máy lạnh, ghế ngồi thoải mái, tivi, nhà vệ 
sinh và khoang VIP… Giá vé cho mỗi 
hành khách là 400.000 đồng đối với 
giường nằm, ghế ngồi là 350.000 đồng. 

Khi vận hành, tàu chịu được sóng lớn 
cấp 7, cấp 8 

Phát biểu tại lễ khai trương, ông 
Nguyễn Quốc Nam - Phó giám đốc Sở 
Giao thông vận tải nhấn mạnh, tàu cao 
tốc Phú Quý Express tuyến Phan Thiết- 
Phú Quý đi vào hoạt động không chỉ rút 
ngắn khoảng cách đất liền hải đảo, giúp 
giao thông Phan Thiết - Phú Quý được 
thuận lợi mà còn góp phần phát triển 
nhanh và bền vững kinh tế xã hội, đặc 
biệt là du lịch trên đảo. Trong quá trình 
hoạt động, tàu phải đảm bảo các nguyên 
tắc hoạt động hàng hải, đảm bảo an toàn 
cho du khách…/.  

Hồng Hiếu // https://bnews.vn.- 
2018 (ngày 31 tháng 12)

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

HÀNH TRÌNH VỚI EASYRIDER - DỊCH VỤ DU LỊCH 
ĐƯỢC ƯA CHUỘNG 

n sáng xong, 6 người nước ngoài 
cả nam lẫn nữ với nét mặt vui vẻ, 
hăm hở kéo va li hành lý tới gần 

những đàn ông Việt đang kiểm tra bình 
xăng, các hộp dụng cụ sửa xe, y tế… để 
cột hành lý lên xe mô tô chuẩn bị cho 
chuyến hành trình. Kiểm tra mọi thứ đã 
ổn, mỗi người đàn ông Việt chở 1 khách 
nước ngoài cùng hành lý phía sau, lao 
vun vút trên cung đường 706B uốn lượn. 
Cứ thế, lần lượt chiếc chạy trước, chiếc 
chạy sau tạo đoàn xe mô tô 6 chiếc. Hình 
ảnh ấy được gọi là “Easyrider”. 

Khám phá, kết nối 

Người đàn ông rắn rỏi, tầm thước 
trong độ tuổi 37-38, Trưởng nhóm 
Easyrider tại Hàm Tiến (Phan Thiết) 
nhiều năm kinh nghiệm tour Easyrider - 
anh Trần Văn Bình nói: “Muốn theo được 
nghề, trước hết phải có sức khỏe tốt, 
rider (người lái xe) luôn phải chở một 
người nặng trung bình 70kg, cộng thêm 

va li hành lý 20kg, rong ruổi trong nhiều 
ngày. 

 

Anh Trần Văn Bình ăn trưa với du khách dưới 
tán cây. Ảnh: Minh Hiếu 

Ngoài ngoại ngữ, người lái xe cần phải 
hội đủ các kỹ năng sinh tồn khác. Chẳng 
hạn, chuyến đi từ Mũi Né đến Lâm Đồng 
đi ngang qua đèo Gia Bắc. Du khách sẽ 
được hít thở không khí thiên nhiên trong 
lành thay vì ngửi cái mùi xăng xe ngột 
ngạt hay tù túng trong một không gian 
hẹp trên chiếc ô tô, tàu lửa. Ngọn đèo kỳ 

Ă 
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thú của Bình Thuận, núi tiếp núi, rừng 
tiếp rừng tạo cung đường hẹp, ngoằn 
ngoèo, không thể phóng tầm mắt xa 
rộng. 

Người dân vùng đèo chuyên trồng cây 
cà phê một màu xanh mướt xen lẫn quả 
đang trĩu nặng trên cành chuyển từ xanh 
sang đỏ. Khách yêu cầu dừng lại, ngắm 
nhìn và chụp hình; tiếp đó họ hỏi, “đây là 
cây gì?”. Thế là, anh giải thích, cặn kẽ 
quá trình trồng cây cà phê cho đến lúc 
thành bột và cách pha chế theo kiểu 
người Việt. Sau lời giải thích người 
khách nước ngoài nói: “Nhờ đi cung 
đường này, mà tôi có thể thấy và hiểu về 
cây cà phê cũng như khẩu vị uống cà phê 
ở Việt Nam”. 

Chuẩn bị cho bữa ăn trưa, anh và 
khách đi chợ “share”  - góp tiền chợ mua 
cá, rau quả, gạo. Tới bờ suối Gia Bắc, 
anh chặt đoạn tre nấu cơm lam, nướng 
cá. Mọi người có được bữa ăn giản dị 
nhưng đủ dưỡng chất. Ăn xong, mắc 
võng nằm nghỉ dưới tán cây rừng bên 
dòng suối chảy róc rách qua khe đá. Mấy 
người nước ngoài cười tươi rói trong đôi 
mắt sáng ngời và nói: “Thật sự chúng tôi 
đang hòa mình trong thiên nhiên. Tuyệt 
vời làm sao!”. 

Vì sao gọi là “Easyrider”? 

“Những năm 90 của thế kỷ trước, một 
số người Đà Lạt chạy xe ôm biết ngoại 
ngữ (tiếng Anh, Pháp) thấy du khách 
nước ngoài có nhu cầu tìm hiểu đất nước 
Việt Nam nên đã đứng ra thành lập đội 
xe, đưa du khách đến thăm danh lam 
thắng cảnh. Cho đến năm 2000, một 
nhóm khách du lịch Mỹ, sau khi được đội 
xe này đưa đi khám phá tất cả các ngõ 
ngách, các bản làng Việt, đã gợi ý rằng, 
cách tổ chức tour rất hay nhưng vì sao 
không có một cái tên. Các du khách kể 
về bộ phim mang tên Easyrider xoay 
quanh hành trình rong ruổi của hai tay lái 
trên những chiếc mô tô qua miền Nam và 
Tây Nam nước Mỹ. Họ cho rằng, những 

người lái xe honda, mô tô đưa du khách 
đi du lịch, khám phá ở Việt Nam cũng nên 
đặt tên là Easyrider. Sau đó, họ tuyên 
truyền trên internet, giới thiệu với bạn bè 
về chuyến du lịch bằng xe 2 bánh ở Việt 
Nam. 

Anh Bình cho biết, mô hình Easyrider 
tại Hàm Tiến - Mũi Né chưa phát triển 
như ở Đà Lạt, trong khi lượng nhu cầu 
du khách ở đây thì có nhiều. Vì thế, anh 
quyết định đến Hàm Tiến - Mũi Né mở 
tour cho khách hơn 3 năm nay. Những vị 
khách đầu tiên trong ngày khai trương đa 
phần là các đối tác đã từng đi với anh ở 
Đà Lạt trước đây. Chuyến hành trình dài 
nhất của anh là 22 ngày đi từ thành phố 
Hồ Chí Minh đến Hà Nội và chuyến ngắn 
nhất là 1 ngày, du khách đến các điểm 
như đồi Cát Bay - Vạn Thủy Tú - trường 
Dục Thanh, hoặc núi Tà Kú, vườn thanh 
long, mũi Kê Gà... Hiện nay, tại khu vực 
Hàm Tiến - Mũi Né có khoảng 4 nhóm 
Easyrider đang hoạt động. Riêng nhóm 
anh có 6 thành viên, trong đó có 1 thành 
viên tốt nghiệp đại học, 2 thành viên tốt 
nghiệp trung cấp về du lịch. Với anh, 
trước khi trở thành một easyrider, anh chỉ 
mới học xong lớp 12 và xin đi làm nhà 
hàng, khách sạn, học nghề sửa xe 
honda... Nhờ đó, anh tích lũy được kỹ 
năng và kinh nghiệm sống. 

 

Anh Trần Văn Bình (ngồi trước, bên phải) tiếp 
tục đưa khách thực hiện chuyến đi. Ảnh: Minh 
Hiếu 
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Có thể nói rằng, Easyrider nghĩa là 
người lái mô tô chở du khách tham quan 
các địa điểm du lịch theo một lịch trình 
được thiết kế và thỏa thuận trước. Du 
khách trải nghiệm trên mọi nẻo đường 
Việt Nam, tìm hiểu đời sống sinh hoạt, 
gần gũi hằng ngày với người dân địa 
phương. Easyrider như là một hướng 
dẫn viên thực thụ, ngoài trang bị ngoại 
ngữ để giao tiếp, trang bị kiến thức lịch 
sử, văn hóa, biết cách tổ chức chuyến đi, 
thì rider cần có kỹ năng sinh tồn, phải biết 
cách khắc phục khi sự cố xảy ra như hư 
hỏng xe mô tô... Đó là yếu tố cần và đủ 
cho một rider đưa khách du lịch đi tham 
quan trong nhiều ngày. 

An toàn và uy tín 

“Phải đặt tính an toàn cho du khách là 
trên hết, không bao giờ để du khách tự 
lái xe, còn rider ngồi phía sau, dù có 
được trả thêm tiền. Vì thế, nhóm chúng 
tôi chưa bao giờ bị khách phàn nàn bất 
cứ điều gì trên trang web tripadvisor và 
họ thường quay lại với chúng tôi trong 
các hành trình sau”, anh Bình nói. 

Anh Tra-vi-dơ, du khách đến từ Anh 
quốc có nhận xét sau cuộc hành trình với 
anh Bình: “Tôi đến Việt Nam mang theo 
nhiều câu hỏi. Sau hai tuần ngồi sau tay 
lái của Bình vượt khoảng 1.000km, tôi dễ 
dàng biết được nét văn hóa, phong cách 
của Việt Nam, ở đâu tôi cũng thấy những 
con người mến khách với nụ cười ấm áp 
trên môi”. 

Anh Bình nhớ lại, có một nhóm 
Easyrider khác tại Mũi Né nhận tour 3 
ngày (Mũi Né - Đà Lạt - Nha Trang) với 2 
khách. Khi tới Đà Lạt là thời điểm Lễ hội 
hoa đang diễn ra, nhóm này không thể 
tìm được chỗ nghỉ cho khách và trả lại số 
tiền một ngày tour khoảng 70 đô la/người 
để du khách tự tìm chỗ ngủ. Cách làm ăn 
này khác gì “đem con bỏ chợ”. Khách 
giận dỗi vào trang web tripadvisor lấy số 
điện thoại phàn nàn về sự việc như thế! 
Chúng tôi hỏi khách: “Ông bà có nhớ tên 
rider không? Và xin cho địa chỉ nơi ông 
bà trả tiền tour”. Sau vài thông tin, chúng 
tôi xác nhận với họ là không phải nhóm 
của chúng tôi, nhưng vẫn giúp họ tìm một 
chỗ nghỉ qua đêm tại Đà Lạt. Cuối cùng, 
sau 30 phút liên lạc, 2 vị khách Tây kia 
có được chỗ nghỉ. Họ vui vẻ nói lời 
“Thank you very much (cảm ơn bạn rất 
nhiều)”. Với nhóm làm việc không uy tín, 
du khách nhầm lẫn phàn nàn, chúng tôi 
vẫn tìm cách giải quyết, giúp đỡ, tránh 
tình trạng gây dư luận không hay trên 
trang web tripadvisor. 

Trong nhiều năm qua, Easyrider góp 
phần quảng bá hình ảnh con người, quê 
hương, đất nước Việt Nam một cách 
hiệu quả. Đây cũng là một dịch vụ du lịch 
được du khách ưa chuộng. 

Minh Hiếu // 
http://www.bienphong.com.vn.- 2018 

(ngày 26 tháng 12)

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

HỒI SINH CỦA ĐỊA ĐIỂM DU LỊCH TỪNG ĐƯỢC XEM LÀ 
"HAWAI VIỆT NAM" 

au 5 năm kể từ khi Thủ tướng 
Chính phủ yêu cầu ngừng dự án 
cảng Kê Gà (huyện Hàm Thuận 

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

Theo thống kê của huyện Hàm Thuận 
Nam, toàn huyện có 20 dự án đi vào hoạt 
động, 20 dự án đã khởi động lại với tiến 
độ thi công rất nhanh. Năm 2017, toàn 
huyện đón trên 500.000 lượt khách du 
lịch, đến năm 2018 lượt khách tiếp tục 
tăng nhanh. 

S 
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Dự án căn hộ nghỉ dưỡng Aloha Beach Village 
tại Mũi Kê Gà sẽ được hoàn thành vào cuối năm 
2018. 

Điển hình, dự án căn hộ nghỉ dưỡng 
Aloha Beach Village của Tập đoàn Việt 
Úc tại mũi Kê Gà có quy mô gần 15ha, 
với tổng vốn hơn 3.200 tỉ đồng được chia 
thành nhiều giai đoạn đầu tư, phát triển, 
là một khu phức hợp bao gồm trung tâm 
thương mại, nhà phố, shophouse, căn hộ 
nghỉ dưỡng ven biển sở hữu lâu dài tiêu 
chuẩn 5 sao… 

Theo ông Từ Phước - Chủ tịch HĐQT 
Tập đoàn Việt Úc, khu phức hợp trên của 

giai đoạn 1 sẽ được đưa vào sử dụng 
trong năm nay, kịp phục vụ khách du lịch 
vui chơi đón Tết.     

"Khách hàng khi sở hữu căn hộ tại dự 
án sẽ được cấp chủ quyền sổ hồng riêng 
biệt, sở hữu lâu dài, đó chính là điểm 
khác biệt trên thị trường hiện nay. Với uy 
tín và năng lực về tài chính, Tập đoàn 
Việt Úc cam kết về tiến độ hoàn thành dự 
án, mức độ chuyên nghiệp của nhà thầu 
xây dựng, các đối tác hợp tác phát triển, 
vận hành và quản lý dự án hiệu quả” – 
ông Phước - chia sẻ.  

Aloha Beach Village là nơi hội tụ nhiều 
ưu điểm hiếm có về “thiên thời - địa lợi - 
nhân hòa” cũng như các yếu tố khác, nơi 
đây sẽ thúc đẩy thị trường bất động sản 
ở Hàm Thuận Nam phát triển trong thời 
gian tới. 

Minh Quân // 
https://laodongtre.laodong.vn.- 2018 

(ngày 18 tháng 12) 

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

QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH 
QUỐC GIA MŨI NÉ, BÌNH THUẬN

gày 18/12, Phó Thủ tướng Chính 
phủ Vũ Đức Đam đã thay mặt Thủ 
tướng Chính phủ ký ban hành 

quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể 
phát triển Khu du lịch quốc gia (KDLQG) 
Mũi Né (thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận) đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 
2030. 

 

KDLQG Mũi Né nằm trên dải đất ven 
biển từ xã Hòa Phú (huyện Tuy Phong) 
đến hết ranh giới phường Phú Hài 
(TP.Phan Thiết), có diện tích khoảng 
14.760 ha, trong đó vùng lõi tập trung 
phát triển, hình thành các khu chức năng 
du lịch là khoảng 1.000 ha. KDLQG Mũi 
Né phát triển theo hướng tăng trưởng 
xanh, bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh 
quan, đặc biệt là thắng cảnh Bàu Trắng, 
Bàu Sen và các đồi cát ven biển. Bên 
cạnh đó, sẽ tập trung phát triển du lịch 
theo chiều sâu, chất lượng và hiệu quả, 
đa dạng về sản phẩm trên cơ sở khai 
thác và phát huy các lợi thế về tài nguyên 
du lịch biển. Đồng thời, phát triển khu du 
lịch trong mối liên kết chặt chẽ với các 
điểm du lịch trong tỉnh, trong vùng du lịch 

N 
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Duyên hải Nam Trung bộ và Đông Nam 
bộ. 

Về mục tiêu phát triển, sẽ tập trung 
đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng 
vật chất, kỹ thuật du lịch, đáp ứng các 
tiêu chí của KDLQG, thu hút các nhà đầu 
tư chiến lược có tầm cỡ để phát triển khu 
du lịch Mũi Né trở thành điểm đến hấp 
dẫn của vùng du lịch Duyên hải Nam 
Trung bộ và cả nước, phấn đấu đến năm 
2030 trở thành một trong những điểm 
đến hàng đầu khu vực châu Á - Thí Bình 
Dương. Năm 2025 sẽ đón khoảng 9 triệu 
lượt khách (quốc tế 1,5 triệu), phấn đấu 
đến năm 2030 đón khoảng 14 triệu lượt 
khách (quốc tế trên 2 triệu lượt). Tổng 
thu từ khách du lịch đạt 24 ngàn tỷ đồng 
năm 2015, đến năm 2030 đạt khoảng 50 
ngàn tỷ đồng. 

 

Đối với thị trường khách du lịch, đến 
năm 2025 duy trì và mở rộng thị phần du 
khách quốc tế truyền thống như Nga, 
Đông Âu, châu Âu, Bắc Mỹ, Bắc Âu, khu 
vực Đông Nam Á; từng bước tiếp cận và 
chiếm lĩnh thị trường cao cấp từ Trung 
Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Đối với thị 
trường trong nước, ưu tiên phân khúc có 
mức chi tiêu cao tại các đô thị lớn ưa 
thích sản phẩm du lịch biển. Sau năm 
2025, sẽ duy trì sự tăng trưởng ổn định 
của các thị trường khách truyền thống, 
đồng thời tăng cường tiếp cận thị trường 
khách du lịch tiềm năng như Ấn Độ, châu 
Đại Dương, Trung Đông. Trong phát triển 
sản phẩm, sẽ hướng đến du lịch biển 
(nghỉ dưỡng biển, du lịch sinh thái biển, 

thể thao biển), sản phẩm đặc trưng địa 
hình "cát" (tham quan hệ sinh thái đồi cát, 
thể thao trên cát). Ngoài ra, còn hướng 
đến các sản phẩm quan trọng như văn 
hóa, nhất là văn hóa Chăm, du lịch gắn 
với cộng đồng, làng nghề, du lịch đô thị 
gắn với sự kiện, lễ hội, vui chơi, giải trí… 

Trong tương lai, KDLQG Mũi Né sẽ có 
3 phân khu du lịch chính. Đó là phân khu 
du lịch biển cao cấp Bắc Bình diện tích 
khoảng 500 ha, tập trung phát triển các 
tổ hợp du lịch đa năng với sản phẩm cao 
cấp; phân khu du lịch biển Mũi Né diện 
tích khoảng 340 ha, tập trung phát triển 
không gian công cộng kết hợp mô hình 
khu nghỉ dưỡng quy mô vừa và nhỏ; 
phân khu du lịch chuyên đề - du lịch Cát 
khoảng 100 ha sẽ khai thác các đặc 
trưng về cảnh quan cát, sinh thái nông 
nghiệp, dã ngoại. Bên cạnh đó, sẽ phát 
triển 4 trung tâm dịch vụ gắn với các khu 
vực phát triển đô thị theo định hướng 
phát triển đô thị của tỉnh Bình Thuận, có 
chức năng cung cấp dịch vụ, sản phẩm 
bổ trợ và hậu cần cho KDLQG Mũi Né, 
gồm: Trung tâm dịch vụ du lịch Hàm 
Tiến, Trung tâm dịch vụ du lịch Mũi Né, 
Trung tâm dịch vụ du lịch Hòa Thắng, 
Trung tâm dịch vụ du lịch Suối Nước. 
Cùng với đó, tổ chức không gian phát 
triển còn có các điểm du lịch quan trọng 
như: Bàu Trắng, Công viên vui chơi giải 
trí Hòn Rơm và đô thị du lịch Phan Thiết. 

 

Cùng với việc tập trung phát triển các 
tuyến du lịch chính (đường bộ, đường 
sắt, đường biển, đường không), quy 
hoạch tổng thể còn định hướng phát triển 
cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỷ thuật 

http://toquoc.mediacdn.vn/2018/12/20/logo-9-copy-15453205630401139547393.jpg
http://toquoc.mediacdn.vn/2018/12/20/logo-7-15453205884581310443487.jpg
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phục vụ du lịch. Trong đó, ưu tiên phát 
triển các loại hình lưu trú cao cấp gắn với 
sản phẩm đặc thù, khách sản 4 - 5 sao, 
khu nghỉ dưỡng cao cấp, biệt lập, hệ 
thống cơ sở dịch vụ, thương mại, ẩm 
thực, thể thao. Về hạ tầng du lịch, sẽ đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện sân bay Phan 
Thiết, cảng biển, bến du lịch, cấp thoát 
nước, đường nội bộ kết nối các khu du 
lịch chính, cảng Phan Thiết đón khách 
quốc tế, đường ven biển Hòa Phú. 

Quy hoạch tổng thể phát triển KDLQG 
Mũi Mé được thực hiện theo các giải 
pháp là cơ chế chính sách và quản lý quy 
hoạch, đầu tư và thu hút vốn đầu tư, phát 
triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học 
công nghệ, xúc tiến quảng bá và xây 
dựng thương hiệu Khu du lịch, thị trường 
và sản phẩm du lịch, liên kết phát triển du 
lịch, bảo vệ môi trường và ứng phó với 

biến đổi khí hậu bảo đảm an ninh - quốc 
phòng, bảo tồn và phát huy giá trị di sản 
văn hóa địa phương. 

Về tổ chức thực hiện, tỉnh Bình Thuận 
sẽ công bố quy hoạch, ban hành quy chế 
quản lý KDLQG Mũi Né, đánh giá hiệu 
quả đầu tư và điều chính định hướng dự 
án phù hợp với quy hoạch, hoàn thiện cơ 
chế chính sách khuyến khích và ưu đãi 
đầu tư, chủ trì phối hợp Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch - Đầu tư tổ 
chức hoạt động xúc tiến kêu gọi đầu tư, 
duy trì Ban ứng phó biến đổi khí hậu, 
phối hợp các bộ, ngành liên quan tìm 
nguồn viện trợ không hoàn lại, vay vốn 
để thực hiện các chương trình, dự án 
biến đổi khí hậu tại KDLQG Mũi Né. 

Nguyên Vũ // http://toquoc.vn.- 
2018 (ngày 21 tháng 12) 

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

RA ĐẢO PHÚ QUÝ 

hững đổi thay theo tháng ngày của 
vùng biển đảo biệt lập xưa kia đang 
tạo động lực để Phú Quý là huyện 

đảo có kinh tế phát triển năng động, thực 
hiện hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế 
biển đảo của tỉnh Bình Thuận. 

 

Nơi biển rộng, trời cao 

Rời miền Bắc khi cái se lạnh đầu đông 
đang ùa về, phương Nam chào đón bằng 
cái nắng chói chang, tuy không còn gay gắt 
suốt chặng đường ra đảo Phú Quý (Bình 
Thuận). 

Đảo Phú Quý rộng 16,4km2, gồm 10 hòn 
đảo lớn nhỏ, nằm cách TP.Phan Thiết 56 
hải lý về phía Đông. Nhìn từ phía Bắc, đảo 
có hình thù như một con cá Thu nổi lên 
giữa biển nên từ xa xưa đảo có tên là Cù 
Lao Thu. Những năm trước đây, khi ghe 
thuyền ra đảo mỗi tuần một chuyến, đảo 
Phú Quý gần như biệt lập với đất liền. 
Người dân trong Phan Thiết, Phan Rí gọi 
người ngoài đảo là dân Hòn. 

 

Huyện đảo có ba xã Ngũ Phụng, Tam 
Thanh và Long Hải, bao quanh còn có 
nhiều hòn nổi lớn, nhiều bãi biển, gành đá, 

N 
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vijng hoang sơ rất đẹp. Phú Quý là đảo tiền 
tiêu trên biển Đông của Bình Thuận và là 
trạm trung gian cận Quần đảo Trường Sa, 
Hoàng Sa của Tổ quốc thân yêu. 

Tương truyền, ngày xưa có một chiếc 
ghe ngư dân từ đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng 
Ngãi đánh cá trên biển, không may gặp 
luồng cá chuồn vơi ngược. Thế là hàng 
vạn, hàng triệu con cá lao lên sàn làm chìm 
ghe. Những ngư dân đạt được vào bờ rồi 
từ đó định cư thành các vùng Long Hải, 
Tam Thanh. 

Sự hấp dẫn về tiềm năng du lịch Phú 
Quý phải kể đến quang cảnh đồi núi và các 
đảo nhỏ xung quanh. Cách cảng 3km về 
phía Tây là ngọn núi Cấm cao 108m so với 
mực nước biển, trên đỉnh núi có ngọn đèn 
hải đăng thuộc loại lớn nhất Việt Nam. 

Đêm đêm, ngọn đèn biển định hướng 
cho các thuyền ngư dân giữa biển khơi đi 
về đúng hướng, nối liền đảo quê hương 
với đất mẹ thân thương. Cách núi Cấm 
chừng 4km về hướng Đông là núi Cao Cát, 
trên đỉnh núi có ngôi chùa Linh Sơn Tự. 
Đây là một trong hai ngôi chùa xây trên núi 
của tỉnh Bình Thuận, từ chùa có thể phóng 
tầm mắt nhìn ra cả vùng biển bao la của 
Tổ quốc. 

 

Sớm tinh sương, ở Phú Quý, đứng ngồi 
góc nào cũng lồng lộng gió và cồn cào 
cùng từng con sóng bạc đầu vỗ vào bờ. 
Tiếng chuông, tiếng gõ mõ cùng hương 
trầm phảng phất từ phía những ngôi chùa 
cổ. Trên đảo còn có rất nhiều những ngôi 
chùa lâu đời mang giá trị văn hóa và ý 
nghĩa tâm linh đối với người dân nơi đây. 

Chùa Linh Quang, Vạn An Thạnh có tuổi 
thọ trên 2.000 năm. Chùa Linh Quang 
được xem là một trong những ngôi chùa 
cổ xưa nhất của Bình Thuận – nơi lưu giữ 
nhiều sắc phong và tượng Phật quý. Ngôi 
Vạn An Thạnh ngoài việc thờ phụng Thành 
hoàng, Tiền hiền, Hậu hiền như một ngôi 
đình làng trong đất liền, đây còn là nơi thờ 
phụng, cất giữ những bộ hài cốt cá voi trôi 
dạt vào đảo. Trong đó, có bộ xương cho 
thấy, khi còn sống, con cá này có thể dài 
trên 20m. Với bề dày lịch sử và lưu giữ 
nhiều di sản văn hóa, Vạn An Thạnh đã 
được Bộ VH-TT&Dl cấp bằng công nhận 
di tích lịch sử cấp quốc gia. Ngoài ra, Phú 
Quý còn có chùa Linh Sơn, chùa Thạnh 
Lâm cũng là những ngôi chùa mang nhiều 
giá trị linh thiêng. 

Từ rất lâu, Phú Quý nổi tiếng với các loại 
hải sản quí hiếm. Từ đầu thế kỷ 20, thương 
lái Phan Thiết, Trung bộ, Nam bộ đã đi ghe 
bầu ra Phú Quý mua cá khô, tôm hùm, các 
loại ốc… bán sang Cao Miên. Từ thập kỷ 
1990, với sự nỗi lực của chính quyền, 
nhân dân địa phương, cùng sự hỗ trợ 
mạnh mẽ của tỉnh và trung ương, Phú Quý 
thật sự đổi thay. Nghề đánh bắt hải sản với 
các phương tiện đánh bắt hiệu quả đã làm 
tăng thu nhập cho người dân. Món đặc sản 
nổi tiếng nhất Phú Quý chính là Hải sâm. 
Hải sâm luộc chín và tẩy sạch xong có một 
màu trắng mịn, thịt mềm, giòn và dẻo. 
Thưởng thức đặc sản này trên đảo giữa 
mênh mông gió nước là ấn tượng khó 
quên. 
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Ngoài sự phát triển về ngành hải sản 
mũi nhọn, Phú Quý còn được biết đến là 
một quần đảo có nhiều tiềm năng phát 
triển du lịch sinh thái biển. Các bãi tắm nên 
thơ như Bãi Nhỏ - Gành Hang, Hòn Tranh, 
vịnh Triều Dương, mũi Mộ Thầy… cùng 
lớp lớp sóng vỗ quấn quít chân bạn không 
rời. Những rặng san hô sặc sỡ đủ sắc màu 
cùng các sinh vật biển dưới làn nước trong 
ngần sẽ khiến du khách không thể rời mắt. 

Đến Phú Quý, bạn sẽ nghe người dân 
chài kể về chuyện hôn nhân của bao thế 
hệ trên đảo. Có lẽ, trên đất Việt, chỉ còn 
hòn đảo Phú Quý là nơi không tổ chức 
đám cưới bao giờ, nhưng các cặp vợ 
chồng trẻ ở đây đều sống rất hạnh phúc, 
cho đến khi răng long, đầu bạc. 

Tục cưới hỏi trên đảo Phú Quý rất đơn 
giản. Những chàng trai ngư dân khỏe 
mạnh khi đến tuổi trưởng thành, sẽ được 
các cô gái quan tâm đến với những thành 
tích như: lặn sâu và lâu nhất, đánh cá giỏi, 
câu mực nhiều, hoặc giả bị bão tố vẫn 
sống trên biển nhiều ngày… Thành tích nổi 
trội này là tâm điểm để các cô gái biển 
quan tâm. Nếu để ý, nhớ nhung một cô gái, 
không cần mai mối, dạm ngõ như các nơi, 
chàng trai trình bày với cha mẹ, người thân 
hoặc với chủ ghe nếu không còn người 
thân. Nhân dịp nhà bên cô gái có tiệc tùng, 
đám giỗ, nhà trai sang “đánh tiếng”. Việc 
này không cần bất cữ lễ vật hay nghi lễ gì. 
Cô gái cũng chính thức trở thành vợ anh 
chàng kia mà không cần tốn kém, thách 
cưới gì cả. 

Ngày trước, chỉ khi nào cô dâu sinh con 
trai, gia đình bên chồng mới tổ chức bữa 
tiệc ăn mừng, sang nhà gái xin đón con 
dâu về sống bên nhà chồng. Nếu cô dâu 
chỉ sinh con gái thì bên nhà trai ít khi đón 
về. Quan niệm của dân biển: sinh càng 
nhiều con trai càng tốt. Con trai chính là 
lao động trên biển và cũng là người mang 
lại của cải, tài sản, bảo đảm cuộc sống. 

Nhìn về một tiềm lực 

Với tiềm năng và lợi thế sẵn có, những 
năm gần đây, tỉnh Bình Thuận và huyện 
Phú Quý rất quan tâm khai thác tiềm năng 

du lịch của quần đảo. Trước mắt, Phú Quý 
đang tập trung mọi điều kiện kết cấu hạ 
tầng du lịch như: nâng cấp hoàn chỉnh hệ 
thống giao thông đến các điểm du lịch; 
phát triển phương tiện tàu biển, sân bay, 
bến tàu, hệ thống khách sạn, nhà hàng, 
tạo ra các sản phẩm du lịch đa dạng, hấp 
dẫn… mà mục tiêu chung nhất là đưa Phú 
Quý trở thành một đặc khu kinh tế du lịch 
và dịch vụ. 

 

Bên cạnh đó, hiện Phú Quý còn là một 
trong những địa phương có đội tàu dịch vụ 
hậu cần nghề biển nhiều nhất cả nước với 
155 chiếc, chuyên cung ứng đồ dùng thiết 
yếu và thu mua, sơ chế hải sản trên biển. 
Chính đây cũng là chỗ dựa vững chắc để 
ngư dân bám biển dài ngày. Để nâng cao 
hiệu quả đánh bắt, ngư dân đã đầu tư 
hàng trăm tỷ đồng để trang bị thêm ngư 
lưới cụ và các phương tiện dẫn đường đi 
biển. Ngư trường Nhà giàn DK1, Trường 
Sa… không còn xa lạ đối với ngư dân Phú 
Quý. Những chuyến đi biển dài ngày tạo 
cho đảo một nguồn thu lớn từ hải sản. 

Vì vậy, hình ảnh của huyện đảo Phú 
Quý ngày càng được nhiều người biết đến 
với nhiều loại hình sinh thái biển, du lịch 
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văn hóa, tín ngưỡng… Trong tương lai 
không xa, Phú Quý sẽ trở thành trung tâm 
dịch vụ nghề cá, chế biến hải sản xuất 
khẩu, đóng mới và sữa chữa tàu thuyền. 
Những đổi thay theo tháng ngày của vùng 
biển đảo biệt lập xưa kia, đang tạo động 
lực để Phú Quý là huyện đảo có kinh tế 

phát triển năng động, thực hiện hiệu quả 
chiến lược phát triển kinh tế biển đảo của 
tỉnh Bình Thuận. 

Hương Giang 
Gia đình và trẻ em.- 2018.- Số 49 

(ngày 6 tháng 12).- Tr.30-32 

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

SỨC QUYẾN RŨ CỦA BÀU TRẮNG 

àu Trắng hay còn gọi là Bàu Cát, 
Bàu Sen, Bạch Hồ, là hồ nước ngọt 
duy nhất cách thành phố Phan Thiết 

khoảng 62 km về hướng Đông Bắc thuộc 
thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng, huyện Bắc 
Bình, tỉnh Bình Thuận. 

 

Vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ của đồi cát Bàu Trắng 
làm say lòng những ai muốn đi tìm cảm hứng 
nghệ thuật. 

 

Ốc đảo giữa sa mạc. 

Bàu Trắng là hai hồ nước rất rộng gồm 
Bàu Ông và Bàu Bà và một dải cát trắng 
ngăn cách hai hồ. Ngoài hai hồ chính này, 
Bàu Trắng còn nhiều hồ nhỏ khác nằm 
chen giữa vô số những đồi cát khác với 
những đụn cát vàng, cát cam đỏ, cát trắng 
tinh khôi. 

 

Cảnh tượng du khách tung hoành trên đồi cát 
đầy nóng bỏng nhưng không kém phần cuốn 
hút, hấp dẫn. 

Do “Bàu” trong tiếng địa phương nghĩa 
là “hồ” nên từ rất lâu, người địa phương đã 
gọi tiểu hồ là Bàu Ông và đại hồ là Bàu Bà. 
Bàu Bà rộng hơn Bàu Ông và chứa lượng 
nước nhiều hơn. Bàu Bà có diện tích 70 
ha, nơi rộng nhất là 500 m, độ sâu trung 
bình là 5 m, nơi sâu nhất của Bàu Bà là 19 
m vào mùa mưa, càng về phía bờ, nước 
càng cạn dần. 

Truyền thuyết của người Chăm tại đây 
kể rằng, trước đây Bàu là một cổng sông 
chạy thẳng ra biển nhưng sau này bị cát 
lấp nên chia thành hai hồ. Một truyền 
thuyết khác kể, xưa kia nơi đây là một hồ 
lớn, sau người dân đắp đập cát chạy vắt 
ngang hồ để đi qua. Từ đó nó bị chia thành 
2 phần: tiểu hồ và đại hồ. 

Du khách đến với Bàu Trắng không khỏi 
ngỡ ngàng khi leo lên những triền cát cao 
lại bắt gặp một biển hồ lấp lánh ánh bạc 
dưới mặt trời rực rỡ, những cánh sen hồng 
thấp thoáng, lấp ló sau những chiếc lá 
xanh tạo nên một khung cảnh thiên nhiên 

B 
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thơ mộng. Chính cái nét hoang sơ, mộc 
mạc ấy với những triền cát trắng, với tiến 
sóng biển rì rào của biển như có tiên lực 
thu hút những người mê cái đẹp về nơi đây 
để tìm cảm hứng sáng tác nghệ thuật. 

 

Đồi cát Bàu Trắng đang dần trở thành điểm đến 
không thể bỏ qua trong hành trình đến Bình 
Thuận của đông đảo du khách. 

Du khách cũng có thể đi bộ, dạo mát 
trên đồi cát bất cứ khi nào kể cả giữa trời 
nắng nóng oi bức, vì nơi đây thiên nhiên 
đã ban tặng cho một một vùng tiểu sa mạc 
khí hậu nắng, gió nhưng không cháy bỏng, 
nóng rát, lúc nào cũng có một bãi cát ấm 

dưới chân và một bầu không khí trong lành 
mát rượi trên không. 

 

Hồ nước ngọt lấp lánh dưới ánh mặt trời. 

Tại khu du lịch Bàu Trắng, du khách có 
thể thuê xe địa hình chinh phục những đồi 
cát để cảm nhận hơi nóng của cát, của mặt 
trời phả vào mặt, cảm nhận những cú chao 
nghiêng của xe khi ôm theo triền uốn lượn 
của cát. Cảm giác thu vào tầm mắt vẻ đẹp 
của địa danh này khi chống xe trên một 
động cát cao vút. 

Minh Tiến // http://langvietonline.vn.- 
2018 (ngày 21 tháng 11) 

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

TÁI HIỆN LÀNG CHÀI XƯA 

ại Bình Thuận, mặc dù lượng 
khách nước ngoài về trú đông năm 
nay giảm nhưng nhiều doanh 

nghiệp đang tất bật chuẩn bị kế hoạch 
phục vụ dịp lễ Noel và Tết dương lịch. 
Dọc tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu ở 
phường Hàm Tiến, dịp lễ sắp tới sẽ tổ 
chức lễ hội ẩm thực đường phố. Tại đây 
các resort sẽ quảng bá, cơ sở lưu trú sẽ 
trưng bày những món ẩm thực đặc sản 
địa phương cho du khách. 

Ngoài ra, Bình Thuận còn có dịch vụ 
bảo tàng nghệ thuật trưng bày và tái hiện 
cuộc sống làng chài xưa. Đây là điểm 
đến mới, du khách sẽ hòa mình, sống lại 

không khí làng chài Phan Thiết 300 năm 
trước. Theo ông Lê Trần Diệp – quản lý 
bảo tàng Làng Chài Xưa, dịp lễ Noel và 
Tết dương lịch tới sẽ có các chương trình 
khuyến mãi giảm 10% cho du khách khi 
mua combo tham quan và kết hợp ăn 
uống tại đây. Ông Võ Xuân Nghĩa – giám 
đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch Bình 
Thuận – cho biết giá cả phục vụ tại các 
resort, khu nghỉ dưỡng cao cấp dịp lễ tới 
phần lớn đều giữ mức ổn định. 

Đức Trọng  
Tuổi trẻ Tp.HCM.- 2018.- Số 336  

(ngày 10 tháng 12).- Tr.6 

 

T 
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