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I. CHÍNH TRỊ – KINH TẾ

ĐOÀN ĐBQH BÌNH THUẬN GIÁM SÁT VIỆC XỬ LÝ
TRO XỈ Ở VĨNH TÂN
ỗi ngày chỉ riêng Nhà máy nhiệt
điện Vĩnh Tân 2 thải ra 4.000 tấn
tro, xỉ và nếu năm nhà máy cùng
đồng loạt hoạt động thì chỉ nửa năm đã
lấp đầy bãi xỉ.

M

Ngày 20-8, bà Nguyễn Thị Phúc,
Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội
(ĐBQH) tỉnh Bình Thuận cho biết Đoàn
ĐBQH tỉnh vừa có buổi giám sát tại Nhà
máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và Công ty Cổ
phần Đầu tư Mãi Xanh về việc thực hiện
chính sách, pháp luật đối với dự án chậm
triển khai, chậm tiến độ tại bãi xỉ nhà máy.

Bãi xỉ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã chứa
gần 50% công suất.

Theo bà Phúc, dự kiến Đoàn ĐBQH
tỉnh sẽ làm việc với UBND tỉnh Bình
Thuận để có giải pháp tháo gỡ, giải quyết
những tồn tại ở đây. Theo báo cáo, Nhà
máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và Nhà máy
nhiệt điện Vĩnh Tân 4 sử dụng chung bãi
thải tro, xỉ có diện tích 38,37 ha, sức chứa
khoảng 9,3 triệu m3. Đến thời điểm hiện
tại bãi xỉ của nhà máy đã chứa khoảng 4,4
triệu m3 và mỗi năm chỉ riêng Vĩnh Tân 2
đã thải ra khoảng 1,2 triệu m3. Theo Nhà
máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, nguyên nhân
chủ yếu dẫn đến tình trạng tồn tại lượng
tro xỉ quá lớn là do thiếu cơ chế, chính
sách phù hợp.
Làm việc với Đoàn ĐBQH tỉnh Bình
Thuận, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2

cho biết trong quá trình vận hành mỗi
ngày nhà máy thải ra 4.000 tấn tro, xỉ
than, trong khi đó dự án lấy tro, xỉ làm
gạch xây dựng của Công ty Cổ phần Đầu
tư Mãi Xanh đặt tại huyện Tuy Phong đầu
tư quá chậm và mỗi ngày công suất tiêu
thụ tro, xỉ than chỉ sấp xỉ 3%.
Hiện dự án này mới chỉ lắp được
3/28 dây chuyền sản xuất gạch và trớ trêu
hơn là các sản phẩm gạch, vật liệu xây
dựng của nhà máy này chưa được Bộ
Xây dựng ban hành quy chuẩn. Việc
chậm tiến độ của nhà máy này ảnh hưởng
đến quá trình tiêu thụ tro xỉ của Nhà máy
nhiệt điện Vĩnh Tân 2 nói riêng và Trung
tâm Điện lực Vĩnh Tân nói chung.
Ngoài ra, việc vận chuyển tro xỉ khối
lượng lớn bằng đường bộ với khoảng
cách khá xa do những nơi tiêu thụ tro xỉ
đều tập trung tại khu vực TPHCM và một
số tỉnh nên sẽ làm gia tăng chi phí. Vì thế
phương án vận chuyển tối ưu hiện nay là
bằng đường biển, tuy nhiên phương án
này đòi hỏi phải có tàu vận tải phù hợp để
vận chuyển tro bay và trung chuyển bằng
xe bồn hoặc đường ống từ nhà máy sang
cảng tổng hợp Vĩnh Tân. Trong khi đó, chi
phí thuê tàu và bến bãi rất cao, đây cũng
là một trong những nguyên nhân gây ra
khó khăn trong việc tiêu thụ tro xỉ.
Đặc biệt, hiện nay cơ quan có thẩm
quyền chưa ban hành tiêu chuẩn tro xỉ
làm vật liệu san lấp, do đó nhiều đơn vị
muốn dùng tro xỉ vào mục đích này chưa
thể thực hiện được.
Từ những thực tiễn khó khăn trên,
Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 kiến nghị
đoàn ĐBQH tỉnh đề xuất các cơ quan
chức năng sớm ban hành tiêu chuẩn tro xỉ
làm vật liệu san lấp để tháo gỡ khó khăn
và giải quyết lượng tro xỉ tồn đọng.
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Được biết tại kỳ họp Quốc hội thứ 5,
Quốc hội khóa XIV, ĐBQH Nguyễn Thị
Phúc cũng đã có ý kiến chất vấn Bộ Xây
dựng về nội dung trên. Trả lời chất vấn,
Bộ Xây dựng cho biết được Thủ tướng
Chính phủ giao triển khai xây dựng mới
các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ
thuật và định mức kinh tế kỹ thuật liên
quan đến sử dụng tro, xỉ làm vật liệu san
nền và đường giao thông, dự kiến ban
hành trong năm 2018 và đầu năm 2019.
Trên cơ sở đó, việc tiêu thụ tro, xỉ từ các
nhà máy nhiệt điện sẽ được đa dạng về
hình thức sử dụng, góp phần giải quyết
lượng tro, xỉ phát sinh trong thời gian tới.
Phát biểu tại buổi giám sát,
ĐBQH Nguyễn Thị Phúc đề nghị Nhà máy
nhiệt điện Vĩnh Tân 2 cần có giải pháp
căn cơ về giải quyết tro xỉ hơn nữa. Đặc
biệt là Công ty Cổ phần Đầu tư Mãi Xanh
cần sớm đẩy nhanh triển khai dự án. Đối
với các khó khăn, vướng mắc, Đoàn
__________________________________
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ĐBQH ghi nhận và làm việc với UBND
tỉnh và các cơ quan liên quan.
Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một
lãnh đạo Sở TN&MT Bình Thuận thừa nhận
việc giải quyết lượng tro xỉ khổng lồ ở Trung
tâm Điện lực Vĩnh Tân thực sự là một bài
toán nan giải chưa có đáp số.
“Chỉ riêng Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân
2 mỗi năm thải 1,2 triệu m3 tro xỉ, giả sử cả
năm nhà máy đồng loạt hoạt động thì chỉ
chưa tới nửa năm bãi xỉ của Vĩnh Tân 2 sẽ
lấp đầy. Trong khi đó bãi xỉ của Nhà máy
nhiệt điện Vĩnh Tân 1 có diện tích 59 ha, dự
kiến có khả năng lưu chứa tro xỉ với thời
gian cũng chỉ bảy năm” - vị lãnh đạo này nói
và cho biết cần phải có giải pháp khẩn cấp,
căn cơ ngay từ bây giờ dù quá muộn mới có
thể giải quyết được đáp số của bài toán
này.

Phương Nam // http://plo.vn.- 2018
(ngày 20 tháng 8)

PHÓ CHỦ TỊCH TỈNH BÌNH THUẬN GIỮ CHỨC
BÍ THƯ THỊ ỦY LA GI
ng Phạm Văn Nam, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Bình Thuận giữ chức Bí
thư Thị ủy La Gi nhiệm kỳ 2015-

Ô
2020.

Ông Phạm Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Bình Thuận được điều động làm Bí thư Thị ủy
La Gi.

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

tỉnh Bình Thuận giữ chức Bí thư Thị ủy La
Gi nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 1/9 tới.
Ông Phạm Văn Nam sinh năm 1971,
được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn
giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình
Thuận nhiệm kỳ 2016-2021 vào ngày
12/7/2016. Trước khi giữ chức Phó Chủ
tịch UBND tỉnh, ông Nam là Giám đốc Sở
Giao thông vận tải.
Cũng trong đợt này, ông Nguyễn
Thanh Nam - Ủy viên Ban chấp hành
Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy La Gi được
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận điều
động và bổ nhiệm làm Trưởng Ban Nội
chính Tỉnh ủy kể từ ngày 1/9, thay ông
Nguyễn Thành Tâm (nghỉ hưu).
Việt Quốc // https://vov.vn.- 2018
(ngày 28 tháng 8)
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BÀI HỌC TRONG XỬ LÝ ĐIỂM NÓNG Ở BÌNH THUẬN

T

rong hai ngày 10 và 11-6 vừa qua,
tại tỉnh Bình Thuận, hàng trăm
người thiếu hiểu biết do bị một số
đối tượng quá khích kích động đã tụ tập,
gây rối, làm mất an ninh trật tự. Với sự
vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính
trị, tình hình nhanh chóng được giải
quyết.Qua vụ việc này, ngành Tuyên giáo
Bình Thuận đã rút ra được nhiều bài học
kinh nghiệm trong phòng ngừa và xử lý
“điểm nóng”.
Kịp thời định hướng dư luận xã
hội, ổn định tâm lý, tư tưởng của
người dân
Nắm bắt tình hình phức tạp, Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận đã báo
cáo, đề xuất với Ban Tuyên giáo Trung
ương và Thường trực Tỉnh ủy một số
phương án nhằm ổn định tư tưởng, an
ninh trật tự. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đề
nghị Ban Tuyên giáo Trung ương cung
cấp tài liệu tuyên truyền về phát triển kinh
tế - xã hội, nhất là những vấn đề liên quan
dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế
đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú
Quốc (Luật Đặc khu) và dự thảo Luật An
ninh mạng.

Đồng thời, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Bình Thuận cũng tham mưu, xin ý kiến
Thường trực Tỉnh ủy thành lập khẩn cấp
Trung tâm thông tin làm đầu mối thu nhận
và cung cấp thôngtin. Trưởng ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy được giao nhiệm vụ là người
phát ngôn chính thức của Tỉnh ủy và Ủy
ban nhân dân tỉnh về những nội dung liên
quan. Nhờ đó, những thông tin được cung
cấp tới các cơ quan chức năng, các đầu

mối đúng định hướng, kịp thời và thống
nhất.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã
phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông
tổ chức họp báo, cung cấp thông tin sơ bộ
về tình hình, góp phần định hướng dư
luận xã hội, ổn định tâm lý, tư tưởng của
người dân. Mục tiêu đặt ra là phải làm sao
để người dân không hoang mang trước
các vụ việc mang tính bạo lực đã diễn ra
trên địa bàn tỉnh; cảnh báo người dân
nhận diện đúng bản chất kích động, phá
hoại của các thế lực thù địch. Trong quá
trình thông tin, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã
chủ động, tích cực đề nghị các cơ quan
báo chí đưa tin khách quan, đúng sự thật,
hạn chế mô tả chi tiết vụ việc nhằm tránh
việc vô tình cổ súy cho hành động tham
gia biểu tình; không thông tin những vấn
đề cơ quan chức năng chưa kết luận, tạo
sơ hở cho kẻ xấu xuyên tạc, lợi dụng.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận
cũng đã kịp thời chuẩn bị những nội dung
trả lời phỏng vấn của lãnh đạo Ủy ban
nhân dân tỉnh về vấn đề dư luận quan
tâm; chỉ đạo báo Bình Thuận và Đài Phát
thanh - Truyền hình tỉnh, hệ thống phát
thanh - truyền hình các cấp đăng tải nội
dung tin nhắn của Ủy ban nhân dân tỉnh
kêu gọi nhân dân không cổ vũ cho các
hành động phá hoại, không để con em tập
trung gây rối tại các khu vực công cộng.
Đồng thời, thường xuyên tương tác, trao
đổi với phóng viên các cơ quan báo chí
của tỉnh và Trung ương để chia sẻ thông
tin, định hướng tuyên truyền về tình hình
vụ việc.
Nội dung Lời kêu gọi có sự điều
chỉnh cho phù hợp với mỗi nhóm đối
tượng, tầng lớp nhân dân khác nhau
(công nhân, tiểu thương, ngư dân, thanh
niên, sinh viên, học sinh) được soạn thảo,
ban hành nhằm kêu gọi người dân tỉnh
táo, không nghe lời xúi giục của kẻ xấu,
chấm dứt hành vi tụ tập đông người, làm
ảnh hưởng trật tự công cộng và an ninh
xã hội.
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Xác định mạng xã hội là một kênh
thông tin có tác động rộng lớn đến nhiều
đối tượng trong xã hội, nhất là thanh thiếu
niên, sinh viên, học sinh, Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy đã chỉ đạo các tổ, nhóm tác chiến
không gian mạng đẩy mạnh tuyên truyền,
định hướng. Đồng thời, đấu tranh phản
bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu,
độc với những luận cứ mạnh mẽ, chính
thống, có tính thuyết phục.
Cần chủ động, bám sát cơ sở,
nắm thực tiễn, địa bàn
Cũng cần thẳng thắn nhìn nhận,
trong xử lý vụ việc ở Bình Thuận vừa qua,
vẫn còn một số hạn chế nhất định.
Công tác nắm bắt tâm trạng và dư
luận xã hội đã thực hiện nhưng chưa đạt
hiệu quả như mong muốn, dẫn tới một số
tình huống rơi vào tình trạng bị động, đối
phó trong quá trình tuyên truyền và định
hướng dư luậnkhi vụ việc xảy ra. Khả
năng dự báo tình hình chưa cao, chưa
thực sự bám sát cơ sở, dẫn đến một số
tình huống bị bất ngờ và lúng túng.
Các đối tượng phản động, quá khích
trong và ngoài nước đã phát huy tối đa
những tiện ích của mạng xã hội, internet
để công khai kích động người dân. Trong
khi đó, lực lượng tuyên giáo của tỉnh
mỏng, chưa kịp thời triệt để tận dụng các
phương tiện công nghệ số, mạng xã hội
trong quá trình chỉ đạo, xử lý, ngăn
chặn…
Công tác vận động quần chúng chưa
phát huy cao độ tính hiệu quả, gặp nhiều
khó khăn do hệ thống chính trị cơ sở còn
có những bất cập, chưa phát huy hết vai
trò của đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Công tác
phối hợp tham mưu cho lãnh đạo chính
quyền địa phương, cơ sở chỉ đạo xử lý
tình huống còn chậm theo kịp diễn biến
tình hình.
Công tác tuyên truyền chưa đến
được hết với các đối tượng trong xã hội,
nhất là những đối tượng không tham gia
các tổ chức đoàn thể, hội, nhóm; đối
tượng có trình độ văn hóa thấp, nhận thức
về xã hội kém, không có nghề nghiệp ổn
định. Thực tế, 5/7 bị cáo bị xét xử vừa qua
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là người không biết chữ, không thể ký tên
mình và 2 bị cáo còn lại học chưa hết cấp
2.Nhiều bị cáo sinh ra và lớn lên trong
giađình có hoàn cảnh thiệt thòi, bất hạnh,
không có nghề nghiệp ổn định. Lợi dụng
sự thiếu hiểu biết của các bị cáo, các thế
lực thù địch đã kích động để họ gây rối,
làm mất an ninh chính trị, trật tự an toàn
xã hội. Khi bị pháp luật nghiêm trị, các bị
cáo mới nhận ra những lỗi lầm của mình,
đáng tiếc là khi đối diện với pháp luật thì
những giọt nước mắt của các bị cáo cũng
đã muộn.Có thể nói, họ vừa là phạm
nhân, vừa là nạn nhân, bởi đây là nhóm
đối tượng dễ bị dụ dỗ, xúi giục, kích động.
Việc chia sẻ, cung cấp thông
công tác phối hợp tuyên truyền giữa
cấp, các ngành, đoàn thể, nhất là
ngành chức năng chưa phát huy tốt
chủ động, kịp thời.

tin,
các
các
tính

Từ những bất cập, hạn chế nêu trên,
có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm
trong quá trình tuyên truyền, định hướng
dư luận khi xảy ra vụ việc “điểm nóng”
như sau:
Thứ nhất, cần phát huy cao độ chủ
động, bám sát cơ sở, nắm thực tiễn, địa
bàn để nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội;
kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh,
có báo cáo, định hướng thông tin đúng
tầm, đúng hướng.
Hệ thống tuyên giáo các cấp tích cực
phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp
thành lập các tổ công tác thường xuyên
xuống địa bàn, nhất là các địa bàn trọng
điểm, đến từng hộ gia đình để tuyên
truyền, vận động. Tăng cường đối thoại
với người dân. Đồng thời, tìm hiểu hoàn
cảnh các gia đình, chia sẻ, giúp đỡ họ để
tạo dựng niềm tin, tranh thủ sự đồng tình,
ủng hộ. Đặc biệt, phải chú trọng tới các
chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy
tín trong cộng đồng để tranh thủ sự ủng
hộ và phối hợp vận động, thuyết phục các
tín đồ, đồng bào dân tộc thiểu số và cộng
đồng dân cư tại địa phương.
Phát huy vai trò của đội ngũ tuyên
truyền viên cơ sở và công tác tuyên
truyền miệng. Tăng cường các buổi thông
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tin chuyên đề, trao đổi, thảo luận của các
tổ chức hội, đoàn thể quần chúng.
Thứ hai, khi có vụ việc xảy ra, cần
thông tin khách quan, đúng sự thật về sự
việc.Không mô tả chi tiết, không tường
thuật, hạn chế thống kê chi tiết thiệt hại để
tránh bị kẻ xấu lợi dụng, xuyên tạc, phô
trương thanh thế.
Nhanh chóng thành lập Trung tâm
thông tin trong tình huống khẩn cấp, thống
nhất đầu mối để kịp thời cung cấp thông
tin chính thống cho các cơ quan chức
năng, cơ quan báo chí, lực lượng báo cáo
viên, tuyên truyền viên để định hướng dư
luận, tuyên truyền.
Đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và
thông tin liên lạc trong hoạt động thông tin
truyền thông, nhất là hệ thống phát thanh
- truyền hình các cấp, các trung tâm văn
hóa huyện, thị xã, thành phố, các phương
tiện thông tin lưu động.
Thứ ba, tăng cường tác chiến trên
không gian mạng. Bên cạnh lực lượng tác
chiến chuyên nghiệp, các cấp ủy đảng,
Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể yêu cầu
cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức,
__________________________________
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đoàn viên, hội viên sử dụng mạng xã hội
để trực tiếp đấu tranh một cách chủ động,
tuyên truyền nội dung chính thống, thông
tin tích cực, tạo sự lan tỏa sâu rộng. Nên
coi đây là một trong những nhiệm vụ của
mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn
viên.
Thứ tư, chủ động xây dựng kế hoạch
chuẩn bị nhiều kịch bản ứng phó với các
vụ việc như tụ tập đông người dẫn đến
các hành vi biểu tình mang tính bạo động,
vi phạm pháp luật nghiêm trọng… Khi vụ
việc xảy ra, cần linh hoạt các hình thức
tuyên truyền, định hướng dư luận (như sử
dụng tin nhắn với các nội dung ngắn gọn,
súc tích, kêu gọi nhân dân không nghe
theo các luận điệu xuyên tạc, không tham
gia biểu tình…). Thứ năm, sau khi vụ việc
đã được xử lý, cần phối hợp với các cơ
quan chức năng nhanh chóng đưa đời
sống cộng đồng trở lại bình thường, giải
quyết kịp thời những vướng mắc có liên
quan, tạo tiền đề cho sự phát triển mới.
Hồ Trung Phước //
http://www.tuyengiao.vn.- 2018
(ngày 15 tháng 8)

TĂNG CƯỜNG GIẢI QUYẾT KN, TC PHỨC TẠP VỀ
AN NINH, TRẬT TỰ
ụ thể, từ ngày 1/8/2017 1/8/2018, địa phương đã tiếp
5.194 lượt/ 5.981 người; trong
kỳ, có 54 lượt với 397 công dân khiếu
nại đông người tại trụ sở làm việc của
UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh...

C

Các vụ nổi cộm như: khiếu
nại (KN) liên quan đến hồ chứa nước
Sông Dinh 3; đề nghị giải quyết hỗ trợ
cho các hộ dân liên quan đến đất đai,
nhà ở bị nhiễm mặn do việc sản xuất
muối của Công ty TNHH Thông Thuận;
đòi lại đất cũ do Ban Quản lý Rừng
phòng hộ khu Lê Hồng Phong đang
quản lý, trồng rừng tại khu Cát Xám
thuộc xã Bình Tân, huyện Bắc

Bình; KN diện tích đất đang canh tác
thì bị người của Lâm trường huyện
Tuy Phong cho người và phương tiện
đến san ủi, lấy đất và không cho bà
con canh tác; đề nghị công nhận
quyền sử dụng đất tại khu phố 5, thị
trấn Liên Hương; chợ La Gi.
Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh,
các vụ việc khiếu kiện đông người này
được Ban Tiếp công dân tỉnh phối hợp
với các sở, ban, ngành, địa phương có
liên quan vận động, giải thích, ghi nhận
ý kiến trình bày của các hộ dân và kịp
thời báo cáo, tham mưu văn bản cho
lãnh đạo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo,
xử lý kịp thời.
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Trong việc tiếp nhận, giải quyết
đơn thư, toàn tỉnh tiếp nhận 1.227 đơn
khiếu tố; 2.960 đơn phản ánh, kiến
nghị, trong đó đơn khiếu tố thuộc thẩm
quyền giải quyết của các cơ quan hành
chính Nhà nước là 427; phản ánh, kiến
nghị là 2.090. Đến nay, đã giải quyết
384/427 đơn khiếu tố. Các vụ việc còn
lại mới tiếp nhận, còn trong thời hạn
thụ lý, xác minh.
Qua kết quả giải quyết KN, tố cáo
(TC) đã khôi phục quyền lợi hợp pháp
cho công dân hơn 2,7 nghìn m2 đất
nông nghiệp; kiến nghị thu hồi và nộp
ngân sách Nhà nước hơn 30,9 triệu
đồng; khôi phục quyền lợi hợp pháp
cho công dân hơn 89,3 triệu đồng; thi
hành kỷ luật 1 cá nhân bằng hình thức
giáng chức.
Trong kỳ báo cáo, có 191 quyết
định giải quyết KN, kết luận xử
lý TC có hiệu lực pháp luật phải tổ
chức thi hành, đã thực hiện xong 157
quyết định, kết luận (đạt 82,1%); đã
thu hồi cho Nhà nước 56,3 triệu đồng,
0,35ha đất; trả lại cho công dân 30
triệu đồng; kiểm điểm rút kinh nghiệm
đối với 3 cá nhân.
Thực hiện thanh tra, kiểm tra
trách nhiệm người đứng đầu trong
thực hiện pháp luật về KN,TC, đã triển
khai và kết thúc 14 cuộc/27 đơn vị.
Qua kết luận thanh tra đã chỉ ra những
sai phạm, thiếu sót và đề nghị nghiêm
túc rút kinh nghiệm tại 12 đơn vị; yêu
cầu khắc phục những thiếu sót như
chưa xây dựng quy chế tiếp công dân,
thông báo phân công lãnh đạo tiếp
công dân, niêm yết công khai các quy
định liên quan pháp luật về tiếp công
dân, giải quyết KN,TC; chưa ghi chép
đầy đủ các mục, cột trong sổ theo dõi
tiếp công dân; việc xử lý, phân loại
đơn thư chưa đúng quy định; chưa cập
nhật, công khai kết quả giải quyết
KN,TC trên mạng internet...
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Đối với việc thực hiện Kế hoạch
số 2100 của Thanh tra Chính phủ, qua
rà soát trên địa bàn tỉnh có 17 vụ khiếu
tố phức tạp, tồn đọng, kéo dài. UBND
tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên
môn và UBND các huyện, thị xã, thành
phố tập trung giải quyết. Kết quả đã
giải quyết 13/17 vụ việc (đạt 76,47%);
còn lại 4 vụ việc, UBND tỉnh tiếp tục
chỉ đạo các cơ quan chức năng của
tỉnh và huyện khẩn trương giải quyết
gồm vụ bà Võ Thị Huệ (huyện Bắc
Bình); vụ ông Đinh Văn Quyền (thị xã
La Gi); vụ ông Trần Bảy, vụ bà Kim Thị
Dẫu (huyện Hàm Tân).
Để đôn đốc giải quyết các vụ
khiếu tố phức tạp, tồn đọng, kéo
dài, ngày 13/3/2018, UBND tỉnh đã ban
hành Công văn số 949/UBND-NC về
việc tăng cường giải quyết KN,TC
phức tạp về an ninh, trật tự trên địa
bàn tỉnh; trong đó yêu cầu các sở,
ngành, địa phương theo thẩm quyền,
nhiệm vụ được giao chủ động phối
hợp giải quyết, phấn đấu chậm nhất
đến hết quý III/2018 giải quyết xong
các vụ việc nêu trên.Đặc biệt, tăng
cường công tác thanh tra trách nhiệm
người đứng đầu trong việc thực hiện
các quy định pháp luật về công tác tiếp
công dân, giải quyết KN,TC, tranh
chấp đất đai để kịp thời phát hiện
những sai sót trong việc triển khai thực
hiện, qua đó nâng cao hơn nữa chất
lượng, hiệu quả của công tác tiếp công
dân và giải quyết KN,TC.Tiếp tục thực
hiện tốt công khai, minh bạch trong giải
quyết KN,TC, nhất là công khai quá
trình giải quyết KN,TC trên các
phương tiện thông tin đại chúng, trang
thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị
theo đúng quy định để tổ chức, công
dân theo dõi, giám sát và phục vụ công
tác chỉ đạo, điều hành về giải quyết
các vụ việc KN,TC.
Lê Phương // http://thanhtra.com.vn.- 2018
(ngày 24 tháng 8)
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BÌNH THUẬN CHỦ ĐỘNG PHÒNG CHỐNG, GIẢM THIỂU
THIỆT HẠI DO THIÊN TAI
áng 2/8, Đoàn công tác Ủy ban
quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và
tìm kiếm cứu nạn và Ban Chỉ đạo
Trung ương về phòng chống thiên tai đã
làm việc tại tỉnh Bình Thuận về công tác
phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

S

biển; sự cố động đất, sóng thần... Các
đơn vị, địa phương cần có phương án chủ
động với các tình huống vỡ đê, đập cụ thể
từ hình thức báo động, cảnh báo kết hợp
với sơ tán nhân dân vùng hạ lưu. Ngoài
ra, việc chuẩn bị sẵn sàng thiết bị, vật tư,
nhân lực cứu hộ cứu nạn với phương
châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng
tại chỗ, phương tiện - vật tư tại chỗ và hậu
cần tại chỗ) và diễn tập theo phương án là
cần thiết…
Bên cạnh đó, Bình Thuận cần tăng
cường kiểm tra, giám sát tàu, thuyền hoạt
động ra khơi, đồng thời quản lý chặt chẽ
việc vận chuyển, sử dụng thuốc nổ trái
phép để hạn chế sự cố trên biển…

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại Khu neo đậu
tránh trú bão Phú Hài (TP Phan Thiết).

Sau khi kiểm tra thực tế tại công
trình thủy lợi sông Quao (huyện Hàm
Thuận Bắc), khu neo đậu tàu, thuyền Phú
Hài (thành phố Phan Thiết) và làm việc
với Ủy ban nhân dân tỉnh, Thiếu tướng
Ngô Quý Đức, Trưởng đoàn công tác,
Cục trưởng Cục cứu hộ, cứu nạn (Bộ
Quốc phòng), Chánh Văn phòng Ủy ban
quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm
kiếm cứu nạn, đánh giá cao những nỗ lực
của Bình Thuận trong việc chủ động
phòng chống thiên tai, sự cố trên địa bàn.
Trong thời gian tới, Thiếu tướng Ngô
Quý Đức yêu cầu Ban Chỉ huy phòng
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh
Bình Thuận cần bám sát mục tiêu phòng
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chủ
động phòng chống, giảm thiểu thiệt hại do
thiên tai gây ra.
Tỉnh cần xây dựng kế hoạch cụ thể
cho 12 tình huống cơ bản theo Quyết định
1041/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt đề án quy hoạch tổng thể lĩnh
vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm
cứu nạn đến năm 2020 như: Ứng phó sự
cố tràn dầu; sự cố tai nạn tàu, thuyền trên

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận,
năm 2017, Bình Thuận chịu ảnh hưởng
của nhiều loại thiên tai, thời tiết với diễn
biến phức tạp như bão, lốc xoáy, lũ quét...
làm chết 6 người, hư hỏng gần 300 căn
nhà và trên 14 nghìn ha nông nghiệp bị
thiệt hại.
Bình Thuận chịu ảnh hưởng gián
tiếp của bão số 12 và trực tiếp của bão số
14. Ngoài ra, trên biển xảy ra 94 vụ tai
nạn, sự số. Tổng thiệt hại toàn tỉnh là 100
tỷ đồng. Riêng trong 7 tháng đầu năm
2018, trên địa bàn xảy ra một số thiên tai
như sạt lở bờ biển, sét đánh, cháy rừng...
Trên biển xảy ra 43 vụ tai nạn làm chết 21
người, chìm 9 tàu cá.
Tại buổi làm việc, Ban Chỉ huy
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu
nạn tỉnh Bình Thuận kiến nghị Đoàn công
tác vấn đề khó khăn về nguồn vốn khắc
phục hậu quả sau thiên tai. Tỉnh Bình
Thuận đề nghị các bộ, ngành Trung ương
liên quan sớm ban hành thông tư hướng
dẫn việc thực hiện Nghị định 02/2017/NĐCP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất
nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng
bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh…
Hồng Hiếu // https://vnanet.vn.- 2018
(ngày 2 tháng 8)
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LUÂN CHUYỂN HỒ SƠ NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH
VỀ ĐẤT ĐAI NHANH, GỌN
ắt đầu từ ngày mai (1/9), Quyết
định số 26/2018/QĐ-UBND của
UBND tỉnh Bình Thuận về quy
định quy trình luân chuyển hồ sơ xác
định nghĩa vụ tài chính về đất đai của
người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh sẽ
có hiệu lực thi hành.

B

Hồ sơ xác định các khoản được trừ
vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải
nộp của người sử dụng đất; thu tiền bảo
vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển
đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng
vào mục đích phi nông nghiệp.

Những nghĩa vụ tài chính về đất
đai được luân chuyển hồ sơ
Theo Quyết định số 26/2018/QĐUBND, sẽ có 6 loại hồ sơ được luân
chuyển xác định nghĩa vụ tài chính về
đất đai, gồm:
Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính
về đất đai của người sử dụng đất khi
được Nhà nước giao đất, cho thuê đất
không thông qua hình thức đấu giá,
chuyển mục đích sử dụng đất.
Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính
về đất đai của tổ chức, cơ sở tôn giáo,
hộ gia đình, cá nhân khi được công
nhận quyền sử dụng đất.
Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính
về đất đai của người sử dụng đất khi
được Nhà nước giao đất, cho thuê đất
thông qua hình thức đấu giá.
Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính
về đất đai (bổ sung) của người sử dụng
đất do điều chỉnh quy hoạch xây dựng
chi tiết (cục bộ) của dự án hoặc do tăng
diện tích đất thuộc trường hợp phải thực
hiện nghĩa vụ tài chính.
Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính
về đất đai của người sử dụng đất khi
đăng ký biến động về đất đai, tài sản
gắn liền với đất: Đăng ký bổ sung tài sản
gắn liền với đất, gia hạn sử dụng đất,
chuyển hình thức sử dụng đất, chuyển
đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho,
góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài
sản gắn liền với đất.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Quy trình nhanh gọn, tạo điều
kiện cho người dân
Đối với quy trình luân chuyển hồ sơ
xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai
của người sử dụng đất trong trường hợp
giao đất, cho thuê đất trả tiền một lần
cho cả thời gian thuê thông qua hình
thức đấu giá: Trong thời hạn 05 ngày
làm việc, kể từ ngày có quyết định phê
duyệt kết quả trúng đấu giá, người trúng
đấu giá chuẩn bị các loại giấy tờ theo
quy định tại các khoản 2, 3, 4 Điều 5
Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLTBTC- BTNMT để nộp tại Trung tâm
Hành chính công hoặc Bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân
cấp huyện nơi có đất.
Sau đó, Trung tâm Hành chính
công hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có
đất) thực hiện luân chuyển hồ sơ đến
Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trong
ngày làm việc.
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Trong thời hạn không quá 03 ngày
làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ,
Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai lập
Phiếu chuyển thông tin xác định nghĩa
vụ tài chính của người trúng đấu giá để
gửi kèm các giấy tờ tại khoản 1, Điều
này cho Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể
từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ của
Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
chuyển đến, Cục Thuế hoặc Chi cục
Thuế xác định số tiền trúng đấu giá và
các khoản nghĩa vụ tài chính khác phải
nộp để thông báo cho người trúng đấu
giá, gửi cho Văn phòng đăng ký đất đai
hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất
đai và Kho bạc Nhà nước.
Riêng đối với quy trình luân chuyển
hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đối với
trường hợp cấp Giấy chứng nhận khi
công nhận quyền sử dụng đất cho hộ
gia đình, cá nhân đang sử dụng đất, thời
gian thực hiện tại Chi nhánh Văn phòng
đăng ký đất đai là không quá 03 ngày
làm việc. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ của
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai,
Chi cục Thuế xác định và ban hành
thông báo trong thời hạn 05 ngày làm
việc; thông báo thực hiện nghĩa vụ tài
chính cho người sử dụng đất theo quy
định.
Trách nhiệm cơ quan nhà nước
Để tạo điều kiện cho người dân
luân chuyểnhồ sơ xác định nghĩa vụ tài
chính về đất đai, cơ quan tiếp nhận hồ
sơ có trách nhiệm:Hướng dẫn người sử
dụng đất kê khai hồ sơ; tiếp nhận, kiểm
tra tính đầy đủ, thống nhất thông tin của
hồ sơ; luân chuyển hồ sơ đã tiếp nhận
cho Văn phòng đăng ký đất đai theo quy
định. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ,
không hợp lệ thì không quá 01 ngày làm
việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ phải có
văn bản hướng dẫn người sử dụng đất
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kê khai hồ sơ, bổ sung hồ sơ cho phù
hợp;
Hướng dẫn người chuyển quyền
sử dụng đất (đối với hồ sơ chuyển đổi,
chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho
quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền
với đất) lấy xác nhận của UBND
xã/phường trên tờ khai thuế sử dụng đất
phi nông nghiệp của người chuyển
quyền sử dụng đất (nếu có) gởi kèm hồ
sơ xác định nghĩa vụ tài chính; cơ quan
Đăng ký đất đai kiểm soát thông tin này
trước khi gởi hồ sơ sang cơ quan Thuế
để cơ quan Thuế có cơ sở xác định
nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông
nghiệp của người chuyển quyền sử
dụng đất theo quy định của pháp luật;
Hướng dẫn và niêm yết công khai
các hồ sơ tài liệu cần có liên quan xác
định nghĩa vụ tài chính của người sử
dụng đất, trong đó có các giấy tờ chứng
minh trường hợp miễn giảm để cơ quan
Thuế có đủ căn cứ xác định đối tượng
miễn giảm và số thuế được miễn, giảm
theo quy định pháp luật.
Ngoài ra, các cơ quan khác có liên
quan phải có trách nhiệm phối hợp đề
việc luân chuyển hồ sơ được thực hiện
thường xuyên, thống nhất trong phạm vi
toàn tỉnh trên cơ sở thực hiện đúng
chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã
được pháp luật quy định cho từng cơ
quan, đơn vị đảm bảo công việc được
giải quyết nhanh chóng, thuận lợi và
chặt chẽ theo đúng quy định của pháp
luật;
Những vướng mắc phát sinh trong
quá trình phối hợp phải được bàn bạc,
giải quyết kịp thời theo quy định của
pháp luật. Trường hợp không thống nhất
được thì các cơ quan có liên quan có
văn bản báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo,
xử lý theo quy định.
P.Oanh //
https://baotainguyenmoitruong.vn.2018 (ngày 31 tháng 8)
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ĐẦU TƯ 12.843 TỶ ĐỒNG XÂY TUYẾN CAO TỐC
BẮC NAM ĐOẠN VĨNH HẢO – PHAN THIẾT
uyến cao tốc Bắc Nam phía Đông,
đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết dài 100
km sẽ được đầu tư theo hình thức
PPP, loại hợp đồng BOT.

T

Ban quản lý dự án 7 vừa đề nghị Bộ
Giao thông vận tải thẩm định, phê duyệt
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành
phần đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hảo –
Phan Thiết thuộc Dự án xây dựng một số
đoạn đường bộ cao tốc Bắc Nam phía
Đông.
Dự án cao tốc Vĩnh Hảo – Phan
Thiết có chiều dài 100,82 km, đi qua 4
huyện thuộc tỉnh Bình Thuận với điểm đầu
Km134, thuộc xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy
Phong, tỉnh Bình Thuận; điểm cuối Km235
giao với đường Quốc lộ 1 – Mỹ Thạnh,
trùng với điểm đầu Dự án Dầu Giây –

Phan Thiết thuộc xã Hàm Kiệm, huyện
Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.
Công trình được quy hoạch theo quy
mô 6 làn xe, bề rộng 22,5 m; phân kỳ đầu
tư giai đoạn I là 4 làn xe, chiều rộng 17 m,
tốc độ tối đa 80 km/h. Trên tuyến có 5 nút
giao liên thông gồm nút Vĩnh Hảo nối vào
Quốc lộ 1; nút Chợ Lầu (Quốc lộ 1 – Phan
Sơn); nút Đại Ninh (Quốc lộ 28B); nút Ma
Lâm (Quốc lộ 28); nút Phan Thiết (quốc lộ
1 – Mỹ Thạnh) và 2,8 km đường kết nối
với Quốc lộ 1 thuộc xã Vĩnh Hảo, huyện
Tuy Phong được xây dựng theo tiêu
chuẩn đường cấp III đồng bằng.
Dự án được đề xuất đầu tư theo
hình thức PPP, loại hợp đồng BOT có hỗ
trợ của ngân sách Nhà nước với tổng
mức đầu tư giai đoạn I là 12.843,6 tỷ
đồng, trong đó phần vốn hỗ trợ của Nhà
nước là 2.914 tỷ đồng; vốn của nhà đầu
tư BOT là 9.924,6 tỷ đồng. Để hoàn vốn,
nhà đầu tư được thu phí hoàn vốn với
mức
phí
khởi
điểm
là
1.500
đồng/PCU/km; thời gian hoàn vốn là 23
năm 4 tháng.
Nếu được phê duyệt, công trình dự
kiến khởi công năm 2019 và hoàn thành
vào năm 2021.
Anh Minh // https://baodautu.vn.- 2018
(ngày 6 tháng 8)

___________________________________

BÌNH THUẬN TỔNG KẾT 20 NĂM THI HÀNH
PHÁP LỆNH BĐBP

N

gày 28-8, UBND tỉnh Bình Thuận tổ
chức Hội nghị Tổng kết 20 năm thi
hành Pháp lệnh BĐBP (19972017). Đồng chí Nguyễn Ngọc Hai, Phó Bí
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì
hội nghị. Tham dự hội nghị có Đại tá
Phạm Thái Sơn, Phó Tham mưu trưởng
BĐBP; Đại tá Nguyễn Ngọc Hào, Chỉ huy
trưởng BĐBP Bình Thuận.

Trong 20 năm thực hiện Pháp lệnh
BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận đã
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có
hiệu quả công tác xây dựng, quản lý và
bảo vệ chủ quyền an ninh, biên giới; quan
tâm đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã
hội gắn với củng cố quốc phòng-an ninh.
Tập trung xây dựng BĐBP vững mạnh
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toàn diện, xây dựng thế trận biên phòng
toàn dân vững chắc.
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hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng
biển.
Trong 20 năm qua, các đơn vị BĐBP
Bình Thuận đã chủ trì, tham mưu, triển
khai thực hiện hiệu quả nhiều đề án, tổ
chức nhiều phong trào đạt hiệu quả
cao, như: Cuộc vận động “Mái ấm cho
người nghèo biên giới, hải đảo”; Đề án
“Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật
cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải
đảo"; Mô hình “Trạm y tế quân dân y kết
hợp”...

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hai phát biểu chỉ đạo
hội nghị. Ảnh: Kim Nhượng

Năm 2012, UBND tỉnh Bình Thuận
đã ban hành quyết định về thành lập “Hội
đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục
pháp luật”; chỉ đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh
phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực
hiện có hiệu quả Đề án Đề án “Tăng
cường phổ biến giáo dục pháp luật cho
cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo".

Triển khai phối hợp chặt chẽ với các
lực lượng nắm chắc tình hình, âm mưu,
phương thức, thủ đoạn hoạt động của các
thế lực thù địch, đối tượng xấu; kịp
thời tham mưu cho Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ
Tư lệnh Quân khu 7, chính quyền địa
phương xử lý kịp thời các vụ việc làm mất
an ninh trật tự. Tổ chức các hoạt động
tuần tra, kiểm soát bảo vệ vùng biển, bảo
vệ ngư trường, nguồn lợi thủy sản; quản
lý chặt chẽ người và phương tiện hoạt
động trên biển. Xác minh, điều tra, làm rõ
4 vụ/124 người tổ chức xuất cảnh trái
phép ra nước ngoài bằng đường biển, bắt
giữ 8 vụ, xử lý 28 đối tượng vận chuyển,
tàng trữ trái phép vật liệu nổ, tang vật thu
giữ hơn 600kg thuốc nổ, hơn 2.000 kíp
nổ, 18,2m dây cháy chậm. Bắt giữ 153
vụ/276 đối tượng ma túy, khởi tố hình sự
107 vụ/ 129 đối tượng.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hai tặng bằng khen cho
các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 20
năm thực hiện Pháp lệnh BĐBP. Ảnh: Kim
Nhượng

Thực hiện “Ngày Biên phòng toàn
dân”, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ
đạo Đảng ủy BĐBP tỉnh ký quy chế phối
hợp với 7 huyện, thị, thành ủy ven
biển; các đồn Biên phòng ký quy chế phối
hợp với 36 xã, phường, trị trấn ven biển.
Tổ chức ký kết và triển khai hiệu quả các
quy chế phối hợp giữa BĐBP tỉnh với Hải
đoàn 18, phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 4
Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển
3, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn khu vực 3,
Chi cục Hải quan, Cảng vụ Hàng hải thực

Đại tá Phạm Thái Sơn, Phó Tham mưu trưởng
BĐBP phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Kim Nhượng

Phối hợp cùng lực lượng công an
bắt giữ 614 vụ/1.405 đối tượng mua bán,
vận chuyển ma túy. Phối hợp cùng công
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an, hải quan bắt giữ, xử lý 12 vụ/20 đối
tượng buôn lậu, gian lận thương mại,
quản lý chặt chẽ người nước ngoài vào
khu vực biên giới biển, đảo.
Các đơn vị BĐBP đã sử dụng hàng
nghìn lượt phương tiện tổ chức tuần tra,
sắp xếp neo đậu tàu thuyền, thông báo
kêu gọi 61.505 lượt tàu cá; xác minh, cứu
hộ, cứu nạn 85 tàu cá/538 lao động. Phối
hợp bảo vệ hiện trường, tham gia tìm
kiếm, cứu nạn 2 phi công hy sinh, 2 máy
bay Su 22-M4 bị nạn trên vùng biển huyện
Phú Qúy...
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí
Nguyễn Ngọc Hai biểu dương những
thành tích nổi bật của cấp ủy, chính quyền
địa phương và lực lượng vũ trang cũng
như BĐBP tỉnh Bình Thuận trong 20 năm
thực hiện Pháp lệnh BĐBP.
Với chức năng, nhiệm vụ là lực
lượng nòng cốt, chuyên trách trong việc
quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an
ninh biên giới quốc gia, đồng chí Nguyễn
__________________________________
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Ngọc Hai yêu cầu BĐBP Bình Thuận tiếp
tục bám sát các chỉ thị của Chính phủ, chỉ
đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh
BĐBP, tham mưu cho cấp ủy chính quyền
địa phương, tăng cường phổ biến giáo
dục pháp luật cho nhân dân. Tích
cực phối hợp cùng các lực lượng chức
năng bám nắm địa bàn, đấu tranh làm thất
bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch
kích động nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn
kết dân tộc. Tiếp tục có nhiều biện pháp,
cách làm hay thúc đẩy phát triển kinh tế,
văn hóa, xã hội và đối ngoại, củng cố
quốc phòng-an ninh khu vực biên giới
biển.
Nhân dịp này, UBND tỉnh Bình
Thuận đã tặng Bằng khen cho 7 tập thể
và 9 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong
20 năm thực hiện Pháp lệnh BĐBP.
Kim Nhượng //
http://www.bienphong.com.vn.- 2018
(ngày 29 tháng 8)

ĐẠI HỘI HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH
BÌNH THUẬN LẦN THỨ VI

Đ

ại hội Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh
Bình Thuận lần thứ VI, nhiệm kỳ
2018 - 2023 vừa diễn ra, với sự
tham dự của 200 đại biểu là các văn nghệ
sĩ, đại diện cho các tầng lớp văn nghệ sĩ
tỉnh.

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: thanhnien.vn

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ 2010 2015, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ
đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban Toàn
quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ
thuật (VHNT) Việt Nam, Hội VHNT tỉnh
Bình Thuận đã làm tốt chức năng tập hợp,
hướng dẫn hội viên sáng tạo nhiều tác
phẩm, công trình VHNT có giá trị tư tưởng
và nghệ thuật, góp phần nâng cao đời
sống tinh thần của nhân dân.
Các tác phẩm, công trình sáng tạo
VHNT của các hội viên đã phản ánh chân
thực công cuộc đổi mới, các phong trào
hành động cách mạng, lao động sản xuất
của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh,
khẳng định những nhân tố mới, điển hình
mới, đấu tranh phê phán cái xấu, cái ác,
sự thoái hóa và biến chất về lối sống đạo
đức trong một bộ phận xã hội.
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Một số tác phẩm có tầm vóc được
đầu tư nhiều công sức. Nhiều tác phẩm
Văn học, Âm nhạc, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh
phản ánh sinh động những đổi thay của
tỉnh, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, đạt
hiệu quả xã hội, vừa giữ gìn phát huy bản
sắc văn hóa của dân tộc, đáp ứng ngày
càng tốt hơn sự hưởng thụ của công
chúng mến mộ.
Đặc biệt, những năm gần đây nhiều
tác phẩm được công chúng đánh giá cao,
được tuyển chọn tham gia các Cuộc thi,
Liên hoan, Triển lãm do địa phương, khu
vực và toàn quốc tổ chức, giành được
nhiều giải thưởng đáng khích lệ. Một số
hội viên có tác phẩm, chất lượng ngày
càng được khẳng định, được giới thiệu,
phổ biến rộng rãi đến công chúng.
Có thể nói, hoạt động VHNT của tỉnh
Bình Thuận trong nhiệm kỳ qua đã cố
gắng bám sát nhiệm vụ chính trị và hiện
thực cuộc sống, khơi dậy sức sáng tạo,
__________________________________
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góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân
về Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới
của đất nước, góp phần đưa tỉnh ta vượt
qua khó khăn, tạo tiền đề cho bước phát
triển mới trong những năm tới.
Theo đó, trong nhiệm kỳ 2018 2023, Hội VHNT tỉnh Bình Thuận sẽ tiếp
tục đổi mới, giữ vững nội dung định
hướng sáng tác, sáng tạo văn học nghệ
thuật theo đường lối của Đảng; đổi mới và
phát triển đa dạng các loại hình, phương
pháp sáng tác, sáng tạo văn học nghệ
thuật có chất lượng và hiệu quả; xây dựng
và phát triển đội ngũ văn nghệ sỹ mạnh về
năng lực, vững về chính trị tư tưởng, củng
cố, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt
động; góp phần phát huy và giữ vững bản
sắc văn hóa của dân tộc trong thời kỳ
mới.
Lan Anh // https://bvhttdl.gov.vn.- 2018
(ngày 27 tháng 8)

ĐÁNH THỨC ƯỚC MƠ

S

ông Phan là xã thuần nông của
huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.
Điều kiện kinh tế - xã hội của xã còn
nhiều khó khăn. Đời sống nhân dân, cán
bộ, đảng viên trong những năm gần đây
có nhiều khởi sắc nhưng còn thấp so với
mặt bằng chung của huyện và tỉnh.

Đại diện Chi bộ Quân sự xã Sông Phan trao
tiền giúp em Nguyễn Ngọc Minh.

Trong 5 thôn của xã Sông Phan, có
thôn Tân Quang thuần đồng bào Rắc Lây
với hơn 200 hộ, với 890 nhân khẩu sinh

sống. Tuy được các cấp, ngành quan tâm
đầu tư về mọi mặt, thế nhưng đất đai
nghèo dinh dưỡng, phương thức canh tác
của đồng bào còn hạn chế, các cây trồng
chủ yếu như mì, mè, bắp, năng suất thấp,
giá cả không ổn định nên đời sống của
đồng bào Rắc Lây nơi đây còn nghèo khó.
Các em học sinh khi lên trung học cơ sở
vẫn còn bỏ học do gia đình khó khăn và
hoàn cảnh neo đơn.
Đồng chí Võ Thành Tâm, Chỉ huy
trưởng Ban CHQS xã Sông Phan lần dở
từng trang sổ thu chi quỹ “Tiếp nối ước
mơ” được ghi chép, bảo quản cẩn thận từ
nhiều năm nay cho chúng tôi biết: Trong
những năm gần đây, cán bộ chiến sĩ
LLVT xã Sông Phan luôn hoàn thành tốt
các chỉ tiêu nhiệm vụ huyện giao: Xây
dựng lực lượng, huấn luyện, tuyển quân,
tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa
phương lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác
quân sự. Chi bộ quân sự xã nhiều năm
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liền đạt TSVM, 7/7 đảng viên trong chi bộ
luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Không những vậy, với Chi bộ Quân
sự xã Sông Phan còn một nhiệm vụ mà
hàng tháng không ra trong nghị quyết,
nhưng mỗi đảng viên đều thực hiện
nghiêm túc, tự nguyện, có nề nếp. Hàng
tháng, mỗi đảng viên tự nguyện góp
50.000 đồng để giúp đỡ cho 1 em học
sinh có hoàn cảnh khó khăn - Một hành
động mà không phải chi bộ nào cũng làm
được, và chi bộ thống nhất gọi việc làm
này với cái tên: “Đánh thức ước mơ”.
Cha chết vì bệnh ung thư khi còn rất
trẻ, mẹ bỏ nhà ra đi biệt tăm, em Nguyễn
Ngọc Minh, sinh năm 2000, người dân tộc
Rắc Lây, thuộc thôn Tân Quang, xã Sông
Phan, huyện Hàm Tân được xem như là
một trẻ mồ côi. Từ khi cha, mẹ không còn,
em Minh ở với ông bà nội và cùng đi học
với bạn bè. Điều kiện ông bà nội cũng
không mấy khá giả, đã ngoài 70 tuổi,
thuộc diện hộ nghèo. Hàng ngày, tuy già
yếu nhưng phải đi làm rẫy, làm thuê để
kiếm sống, nên việc quan tâm cho cháu
còn hạn chế. Năm lên lớp 5 em Nguyễn
Ngọc Minh bỏ học.
Hôm theo đoàn đi vận động các em
học sinh bỏ học tiếp tục quay lại lớp học,
đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, kiêm Bí thư
Chi bộ Quân sự Nguyễn Quốc Hưng và
đồng chí Phó Bí thư chi bộ Võ Thành
Tâm, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Sông
Phan chứng kiến hoàn cảnh gia đình và
__________________________________
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nguyện vọng của em Nguyễn Ngọc Minh
nên đã bàn bạc và xin ý kiến chi bộ để hỗ
trợ, giúp sức cho em Minh được tiếp tục
đến lớp.
Ý kiến đó được tập thể chi bộ thống
nhất rất cao, đồng thời chi bộ đã nhất trí
lấy việc xây dựng quỹ, theo đó hàng
tháng, mỗi đảng viên tự nguyện đóng góp
từ 20.000 đến 50.000 đồng trở lên để hỗ
trợ cho cháu Minh tiếp tục được đến
trường. Tính đến nay, đã được hơn 6
năm, năm nay cháu Minh đang theo học
lớp 11, qua các thầy, cô giáo của trường,
cháu Nguyễn Ngọc Minh rất chăm, ngoan,
hạnh kiểm tốt.
Việc làm trên của Chi bộ Quân sự xã
Sông Phan về giá trị vật chất không lớn
nhưng về mặt tinh thần rất đáng trân
trọng. Bởi lẽ, 7 đảng viên hiện nay của chi
bộ chỉ có 3 đồng chí là hưởng lương, 4
đảng viên còn lại chỉ hưởng phụ cấp.
Hoàn cảnh gia đình đảng viên của chi bộ
cũng còn nhiều khó khăn. Việc làm đó là
nghĩa cử đẹp, là điểm sáng trong việc học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, chiến sĩ LLVT
huyện Hàm Tân tự hào về việc làm cao
đẹp đó và tin rằng các chi bộ quân sự
khác trong LLVT huyện sẽ học tập và noi
theo nghĩa cử đẹp của Chi bộ Quân sự xã
Sông Phan.
Duy Thỉnh, Trọng Bơn //
http://www.baoquankhu7.vn.- 2018
(ngày 10 tháng 8)

BÌNH THUẬN ĐANG ĐỐI MẶT VỚI NHIỀU
HIỂM HỌA TỪ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
ưới tác động của biến đổi khí hậu,
từ đầu năm 2018 đến nay, nhiều
địa phương trong tỉnh Bình Thuận
liên tục bị sạt lở, khô hạn… ảnh hưởng
nghiêm trọng đến cuộc sống của người
dân cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội
của địa phương.

Trong những năm gần đây, dưới tác
động của biến đổi khí hậu thì các loại hình
thiên tai càng gia tăng về mức độ và tần
số, trong đó các tai biến thiên nhiên liên
quan đến sạt lở, mưa lũ, khô hạn, lốc
xoáy… đã xảy ra ở hầu hết các địa
phương trong tỉnh Bình Thuận.

Sạt lở bờ biển, hoang mạc hóa

Cụ thể, từ đầu năm 2018 đến nay,
tại huyện Tuy Phong, đã xảy ra tình trang

D
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sạt lở bờ biển rất nghiêm trọng tại thị trấn
Liên Hương, với chiều dài hơn 1.000 m,
biển xâm thực vào đất liền từ 30 - 80 m
làm sập hoàn toàn 29 căn nhà, đe dọa
hàng trăm căn nhà khác của các hộ dân
đang sinh sống.

Biển xâm thực đã gây sạt lở nghiêm trọng bờ
biển và đánh sập hoàn toàn nhiều căn nhà của
người dân tại xã Tiến Thành, thành phố Phan
Thiết

Còn tại thành phố Phan Thiết, sạt lở
xảy ra ở khu phố 2 và 3, phường Hàm
Tiến; khu phố 5, phường Đức Long và xã
Tiến Thành. Tính đến thời điểm hiện nay,
tại thành phố Phan Thiết có 41 căn nhà bị
đổ sập hoàn toàn và hơn 50 căn nhà khác
có nguy cơ bị hư hỏng do triều cường,
sóng biển tàn phá.
Cũng tại thị xã La Gi, trên tuyến bờ
biển phường Phước Lộc, xã Tân Phước,
bị sạt lở hơn 1.200 m, biển xâm thực vào
đầt liền từ 80 - 150 m. Đến thời điểm hiện
nay, có 10 căn nhà bị sập hoàn toàn và
100 căn nhà có nguy cơ bị hư hỏng do
triều cường gây ra…
Cạnh đó, tình trạng khô hạn, hoang
mạc hóa cũng đang diễn biến vô cùng
phức tạp. Theo Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn (NN&PTNT) Bình Thuận,
tình trạng sa mạc hóa ngày càng trầm
trọng hơn ở các huyện ven biển. Đáng lo
ngại là tốc độ thoái hóa đất diễn ra ngày
càng nhanh, đặc biệt là tại các vùng trọng
điểm khô hạn của huyện Bắc Bình, tỉnh
Bình Thuận.
Ông Mai Kiều - Giám đốc NN&PTNT
Bình Thuận cho biết: Hiện nay, Bình
Thuận có hơn 80.000 ha diện tích đất bị
hoang mạc hóa, chiếm 11% tổng diện tích
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đất tự nhiên trên toàn tỉnh. Cụ thể, tại
vùng đất khu Lê, huyện Bắc Bình, ngày
trước đất tốt, hoa màu phong phú, đa
dạng, động vật còn rừng trú ẩn nhưng sau
mấy chục năm đã có sự thay đổi khá rõ.
Hiện, không còn cây rừng, nguồn nước
cạn kiệt nên các loài động thực vật không
thể sinh sống được.

Nắng nóng kéo dài khiến nhiều diện tích hoa
màu của người dân ở xã Bình Tân, huyện Bắc
Bình, tỉnh Bình Thuận bị cháy khô

Cùng với đó, nhiệt độ tăng cao, hạn
hán khắc nghiệt khiến hoạt động sản xuất
và đời sống của nông dân tại nhiều địa
phương gặp khó khăn. Mới đây nhất là
tình trạng nắng hạn kéo dài trong những
ngày cuối tháng 8/2018, đã khiến khiến
hơn 4.400 ha diện tích hoa màu của
người dân tại xã Bình Tân, huyện Bắc
Bình, tỉnh Bình Thuận, chịu thiệt hại nặng
nề…
Tăng cường các giải pháp ứng
phó
Theo đánh giá của các nhà khoa
học, để các giải pháp chống khô hạn, sa
mạc hóa phát huy hiệu quả cao nhất, Bình
Thuận cần xây dựng phương án như:
thực hiện chính sách hài hòa giữa phát
triển kinh tế và trách nhiệm bảo vệ môi
trường, đời sống cộng đồng dân cư; đẩy
mạnh trồng rừng và phát triển mô hình
“nông nghiệp trú ẩn” hay “nông-lâm kết
hợp”. Ngành Nông nghiệp tỉnh Bình Thuận
cũng phải chuẩn bị sẵn sàng thích ứng với
điều kiện khí hậu biến đổi, bằng các giải
pháp cơ cấu thời vụ, giống, phương thức
canh tác theo hướng sử dụng ít nước.
Đến nay, Bình Thuận đã nỗ lực thực
hiện nhiều giải pháp mở rộng diện tích đất
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sản xuất cho người dân như: Tăng cường
trồng hoa màu để dần thay thế những cồn
cát; phát triển hệ thồng thủy lợi. Hiện, toàn
tỉnh đã xây dựng hơn 270 công trình thủy
lợi lớn nhỏ, trong đó có những công trình
kiên cố với dung tích hơn 40 triệu m3 như:
hồ Sông Quao, hồ Cà Giây, hồ Lòng
Sông... Tổng năng lực phục vụ tưới của
các công trình được xây dựng là 70.000
ha. Công tác thủy lợi đã góp phần quyết
định vào việc chống sa mạc hóa, phát
triển nông nghiệp và nông thôn trên địa
bàn tỉnh.
Song song đó, UBND tỉnh Bình
Thuận cũng chỉ đạo các sở, ngành, địa
phương tăng cường các giải pháp để
chống sạt lở bờ biển. Cụ thể, UBND tỉnh
Bình Thuận đã chỉ đạo các sở ban ngành
rà soát, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý việc
xây dựng công trình, nhà ở, các hoạt động
__________________________________
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sản xuất, kinh doanh trái phép làm ảnh
hưởng đến bờ biển hoặc gây sạt lở; gia
cố những đoạn bờ kè bị sụt lún… trên địa
bàn tỉnh.
UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã có
văn bản kiến nghị Bộ NN&PTNT xem xét,
đề xuất Chính phủ hỗ trợ kinh phí cho địa
phương nhằm hỗ trợ về nhà ở cho 80 hộ
dân có nhà bị sập do triều cường, sạt lở
bờ biển; hỗ trợ di dời dân khẩn cấp cho
những hộ dân đang sinh sống tại vùng có
nguy cơ cao về sạt; hỗ trợ xây dựng khu
tái định cư Tân Lý 2 tại xã Tân Bình, thị xã
La Gi để ổn định đời sống cho 400 hộ và
đầu tư xây dựng một số công trình cấp
bách để bảo vệ bờ biển, chống sạt lở...
Linh Nga //
https://baotainguyenmoitruong.vn.2018 (ngày 31 tháng 8)

BÌNH THUẬN NỖ LỰC CHỐNG SA MẠC HÓA

B

ình Thuận được biết đến là một
trong những địa phương khô hạn
nhất cả nước. Nơi đây từng là một
vùng đất đai cằn cỗi, tứ bề chỉ có nắng,
cát và gió… Nhưng giờ đây, hình ảnh đó
chỉ còn trong ký ức, Bình Thuận hôm nay
mênh mông một màu xanh của nước, của
những tán cây xanh tốt đầy nhựa sống.

Đáng lo ngại là tốc độ thoái hóa đất diễn
ra ngày càng nhanh, đặc biệt là tại các
vùng trọng điểm khô hạn của tỉnh như Chí
Công, Bình Thạnh, Khu Lê Hồng Phong…
Bình Thuận có gió trong mùa khô rất
mạnh kèm theo cát từ tháng 10 đến tháng
4 năm sau đã tạo điều kiện hình thành
diện tích đất hoang mạc hóa trải dọc gần
50km bờ biển.

Thực trạng sa mạc hóa tại Bình
Thuận
Ông Mai Kiều - Giám đốc Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn cho
biết: Bình Thuận nằm trong khu vực chịu
ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt, khí
hậu khô hạn nhất cả nước, nhiệt độ trung
bình năm cao trên 27 độ C; lượng mưa
trung bình từ 1.000 đến 1.600 mm/năm
(bằng 1/2 lượng mưa trung bình ở Nam
bộ). Bình Thuận có hơn 80.000 ha diện
tích đất bị hoang mạc hóa (chiếm 11%
tổng diện tích đất tự nhiên trên toàn tỉnh).
Tình trạng sa mạc hóa ngày càng
trầm trọng hơn ở các huyện ven biển.

Nhiều diện tích đất cát khô cằn ở huyện Bắc
Bình (Bình Thuận) đã được phủ xanh. Ảnh :
moitruong24h.vn
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Diện tích đất tại Bình Thuận bị sa
mạc hóa với tốc độ ngày càng nhanh, một
phần nguyên nhân được lý giải là do vùng
đất cát ven biển được hình thành từ nhiều
thời kỳ, đang bị thoái hóa nặng và trở
thành “đất chết” do gió biển và khai thác
nước ngầm để sinh hoạt, sản xuất. Độ
che phủ nghèo nàn trong khi bề mặt là bãi
cát, do vậy khi vào mùa khô tình trạng cát
bay xuất hiện tạo thành những đồi cát di
động làm tốc độ hoang mạc hóa nhanh
hơn. Những đồi cát được hình thành do
tác động từ gió có thể đạt đến hàng nghìn
ha và cao đến 40-50m. Sau đó lượng cát
này dễ dàng sụt xuống phía sườn dốc
chuyển dịch dần từ vị trí bờ biển vào trong
nội địa.
Hệ lụy từ sa mạc hóa
Với những vùng đất bị hoang mạc,
khi gió mạnh tác động thường xuyên sẽ
tạo nên những cơn bão cát dữ dội, di
chuyển cát từ ven biển vào đe dọa chôn
vùi làng mạc, ruộng đồng trên phạm vi
rộng hàng ngàn ha. Nghiêm trọng nhất là
khu vực cát di động tại Chí Công, Liên
Hương, Bình Thạnh … đe dọa hủy diệt
những tiềm năng to lớn của nền sản xuất
khu vực, đặc biệt là sản xuất cây công
nghiệp và cây ăn quả giá trị như bông vải,
nho...

- 20 -

đa dạng hóa của đất không còn. Đơn cử
là vùng đất khu Lê (Bắc Bình) ngày trước
đất tốt, hoa màu phong phú, đa dạng,
động vật còn rừng trú ẩn nhưng sau mấy
chục năm đã có sự thay đổi khá rõ. Hiện
nay không còn cây rừng, nguồn nước cạn
kiệt nên các loài động thực vật không thể
sinh sống được.
Nước được xem là yếu tố sống còn
trong việc đối đầu với sa mạc hóa. Do
thiếu hệ thống rừng vành đai chắn gió nên
việc di chuyển dễ dàng của cát đã tràn lấp
lên những khu vực canh tác, khu dân cư
tập trung hoặc tạo nên những cồn cát
mới… Những tác động trên đã làm người
dân trong vùng ven biển lâm vào cảnh
kinh tế khó khăn do không đủ nước tưới
để sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi… Tác
động biến đổi khí hậu, hạn hán đã gây
hậu quả nặng nề đối với sản xuất lâm
nghiệp, làm thiệt hại hàng trăm ha rừng.
Ông Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch
UBND tỉnh Bình Thuận cho biết: Sa mạc
hóa đã tác động tiêu cực đến nguồn
nước, đất và hệ sinh thái. Chất lượng
nguồn nước, đặc biệt là nước ngầm có sự
suy thoái rõ rệt trong 30 năm qua, hệ sinh
thái không còn phong phú như những
năm trước đây. Hậu quả thoái hóa đất làm
đất rừng bị rửa trôi, khó khôi phục được
rừng, thậm chí có nhiều vùng không thể
khôi phục được.
Nỗ lực “hồi sinh” vùng đất sa mạc
hóa

Tăng cường phối hợp chống phá rừng vùng
giáp ranh hai tỉnh Bình Thuận - Lâm
Đồng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn tỉnh Bình Thuận, sa mạc hóa
luôn liên quan vấn đề sống còn, bởi tính

Những vùng đất bị sa mạc hóa, có
thể xem như là “đất chết” bởi không một
loại cây nào có thể sống nếu không có sự
giúp sức của con người. Với những nỗ lực
hồi sinh những vùng đất này, Bình Thuận
nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp mở rộng
diện tích đất sản xuất cho người dân. Màu
xanh của rừng trồng, hoa màu đã dần
thay thế những cồn cát.
Đi đầu trong cách làm này là việc
phát triển thủy lợi. Đến nay, toàn tỉnh đã
xây dựng hơn 270 công trình thủy lợi lớn
nhỏ, trong đó có những công trình kiên cố
với dung tích hơn 40 triệu m3 như: hồ
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Sông Quao, hồ Cà Giây, hồ Lòng Sông...
Tổng năng lực phục vụ tưới của các công
trình được xây dựng là 70.000 ha. Công
tác thủy lợi đã góp phần quyết định vào
việc chống sa mạc hóa, phát triển nông
nghiệp và nông thôn trên địa bàn tỉnh. Hệ
thống thủy lợi đã được kết nối các vùng
sản xuất, đưa diện tích gieo trồng được
tưới từ 53 ngàn ha (năm 2005) lên 110
ngàn ha (năm 2017). Đồng thời, tỉnh cũng
tạo cơ chế, chính sách thông thoáng nên
đã kích thích nông dân đầu tư thâm canh,
tăng vụ. Các thành phần kinh tế, nhất là
các hộ nông dân đã mạnh dạn đầu tư sản
xuất, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế
đất đai; cơ cấu cây trồng cũng chuyển đổi
từng bước theo hướng sản xuất hàng
hóa.
Từ khi các công trình thủy lợi đưa
vào hoạt động đã phát huy hiệu quả tích
cực, những vùng đất khô cằn của các
huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận
Bắc… đã nhanh chóng hồi sinh. Ông
Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh
Bình Thuận cho biết: Thành công từ việc
đưa vào sử dụng các công trình thủy lợi
không chỉ giúp địa phương chủ động tưới
cho diện tích canh tác mà còn góp phần
giảm thiểu tình trạng thiếu nước tưới,
chuyển đổi cơ cấu vụ mùa và tăng diện
tích canh tác nông nghiệp, qua đó tạo việc
làm và tăng thu nhập cho người dân.
Hàng nghìn hộ dân được thụ hưởng từ
những công trình thủy lợi đã thoát nghèo,
vươn lên làm giàu từ mảnh đất của mình.
Năng suất, chất lượng các sản phẩm
nông nghiệp được nâng lên, sản lượng
lương thực tăng liên tục hàng năm.
Bằng nguồn vốn Trung ương và địa
phương, tỉnh đã nỗ lực xây dựng dải rừng
phòng hộ ven biển chạy dài từ huyện Tuy
Phong đến huyện Hàm Tân với hơn
8.000ha, chủ yếu là cây phi lao, xoan chịu
hạn, keo… Đây là những loại cây đang
phát triển tốt trên đất cát di động và bán di
động ven biển. Những dải rừng này bước
đầu đã mang lại tác dụng lớn để phòng hộ
chắn gió, cải thiện môi trường khu vực,
phát triển và ổn định được mùa màng,
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đảm bảo cuộc sống cho người dân ven
biển.
Bên cạnh đó, nhiều đề tài chống sa
mạc hóa được thử nghiệm thành công và
được đánh giá cao như thu trữ nước mưa
trên cát; trồng rừng chống cát bay, tăng
độ che phủ; tăng cường công tác phát
triển hệ thống thủy lợi; thực hiện các
chương trình sản xuất nông nghiệp bền
vững; chuyển giao các biện pháp canh tác
hợp lý. Những thành công bước đầu của
các dự án này đã mở ra khả năng chế
ngự sự khắc nghiệt của thiên nhiên và sẽ
biến hàng ngàn ha “đất chết” thành những
khu rừng sinh thái phục vụ du lịch, sản
xuất.
Ngày nay đi khắp các nơi khô cằn
nhất trong tỉnh, hình ảnh cát trắng bỏng
chân, những cánh đồng bụi bay mù mịt
không còn nữa mà là màu xanh bạt ngàn
của những cánh đồng rộng lớn quanh
năm xanh tốt. Các loại rau màu như mì,
mía, bắp… được nông dân xen canh
quanh năm. Có nguồn nước, người dân
đã tận dụng các ao đầm để nuôi cá, mang
lại nguồn lợi thủy sản nước ngọt to lớn
cho tỉnh. Cuộc sống của người dân Bình
Thuận đã thay đổi từng ngày.
Theo đánh giá của các nhà khoa
học, để các giải pháp chống sa mạc hóa
phát huy hiệu quả cao nhất, nhà nước cần
có chính sách hài hòa giữa phát triển kinh
tế và trách nhiệm bảo vệ môi trường, đời
sống cộng đồng dân cư; đẩy mạnh trồng
rừng và phát triển mô hình “nông nghiệp
trú ẩn” hay “nông-lâm kết hợp”. Ngành
nông nghiệp chuẩn bị sẵn sàng thích ứng
với điều kiện khí hậu biến đổi, bằng các
giải pháp cơ cấu thời vụ, giống, phương
thức canh tác theo hướng sử dụng ít
nước. Bên cạnh đó, việc tăng cường công
tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cộng
đồng nâng cao nhận thức về bảo vệ môi
trường; ngăn chặn nạn phá rừng cũng
phải được các ngành chức năng của tỉnh
quan tâm thực hiện hiệu quả hơn.
Nguyễn Thanh //
https://vnanet.vn.- 2018
(ngày 29 tháng 8)
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BÌNH THUẬN NÂNG TỶ LỆ BAO PHỦ BẢO HIỂM
Y TẾ
ỉnh Bình Thuận đang tập trung triển
khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết
liệt để hoàn thành mục tiêu đến cuối
năm 2018 sẽ có thêm 93 nghìn người
tham gia bảo hiểm y tế và tỷ lệ bao phủ
bảo hiểm y tế đạt 81%.

T

Người dân làm thủ tục khám chữa bệnh bằng
Bảo hiểm y tế. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN

Ông Phạm Xuân Toan, Giám đốc
Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuậncho biết:
Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng
cường phối hợp với chính quyền các địa
phương tập trung đổi mới công tác truyền
thông về chính sách bảo hiểm y tế, nhất là
bảo hiểm y tế hộ gia đình theo từng vùng
miền để phát triển, mở rộng đối tượng
tham gia. Bên cạnh đó, tiếp tục vận động
xã hội hóa hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho
đối tượng hộ cận nghèo, hộ vừa thoát
nghèo., vùng đồng bào dân tộc, miền núi.
Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với
các sở, ngành tăng cường kiểm tra, giám
sát việc thực hiện chính sách bảo hiểm y
tế ở các cấp, đơn vị, nhất là doanh nghiệp
chưa đăng ký tham gia bảo hiểm y tế bắt
buộc. Qua đó, khắc phục tình trạng trốn
đóng, chậm đóng kéo dài và bắt buộc
người sử dụng lao động tham gia bảo
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao
động theo quy định.
Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Sở
Y tế tiếp tục đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra
việc thực hiện quy định của pháp luật về
bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh bảo hiểm
y tế tại các cơ sở y tế, đảm bảo sự hài
lòng của người bệnh.

Tính đến ngày 30/6, toàn tỉnh có hơn
930 nghìn người tham gia bảo hiểm y tế.
Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 75,1%.
Trong đó, số người tham gia bảo hiểm y
tế theo hộ gia đình khoảng 274 nghìn
người, đạt tỷ lệ 50%. Toàn tỉnh hiện còn
hơn 300 nghìn người chưa tham gia bảo
hiểm y tế.
Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh, hiện nay,
Bình Thuận là một trong những địa
phương có tỷ lệ người tham gia bảo hiểm
y tế thấp nhất cả nước. Thời gian qua,
ngoài mức đóng do ngân sách Trung
ương đảm bảo (70%), Ủy ban nhân dân
tỉnh Bình Thuận đã tăng mức hỗ trợ lên
tới 20% mức đóng bảo hiểm y tế cho
người thuộc hộ cận nghèo và hỗ trợ 33%
mức đóng cho hộ gia đình nông, lâm ngư,
diêm nghiệp nhưng số người tham gia
bảo hiểm y tế vẫn chưa đạt 100% như
mục tiêu đề ra.
Riêng nhóm tham gia bảo hiểm y tế
theo hộ gia đình, vẫn còn nhiều hộ khó
tiếp cận chính sách bảo hiểm y tế, nhất là
các hộ không nằm trong diện hộ cận
nghèo, hộ sống ven biển, đánh bắt hải
sản, dân tộc, miền núi...Hiện đối tượng
này còn khoảng 170 nghìn người, chiếm
tỷ trọng cao nhất trong các đối tượng
chưa tham gia bảo hiểm y tế.
Hiện nay, trên địa bàn, nhiều doanh
nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh
vực xây dựng, du lịch…sản xuất không
hiệu quả, thu hẹp quy mô sản xuất hoặc
ngừng hoạt động làm ảnh hưởng đến việc
phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y
tế. Mặt khác, một số chủ sử dụng lao
động, một bộ phận không nhỏ người lao
động, nhân dân chưa nhận thức đầy đủ vị
trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của chính
sách bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh
xã hội.
Hồng Hiếu // https://vnanet.vn.- 2018
(ngày 14 tháng 8)
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BẢO TỒN ĐỒI CÁT BAY MŨI NÉ!

Đ

ó là khẳng định của TS. Hồ Đắc
Thái Hoàng, Viện Tài nguyên và
Môi trường - Đại học Huế, tại Hội
thảo khoa học “Các yếu tố ảnh hưởng, tác
động đến đồi cát bay Mũi Né” do Sở Khoa
học và Công nghệ Bình Thuận và Đại học
Huế vừa phối hợp tổ chức tại thành phố
Phan Thiết.

Theo Giám đốc Sở Khoa học - Công
nghệ Văn Công Thới, Hội thảo này nằm
trong kế hoạch hoàn thiện đề tài cấp tỉnh
“Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm
giữ gìn, tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên của đồi
cát bay Mũi Né, góp phần phát triển du
lịch Bình Thuận”, qua đó đề ra phương án
giữ gìn, tôn tạo, quản lý, khai thác tiềm
năng và vẻ đẹp của đồi cát bay là một
điểm tham quan hấp dẫn du khách khi
đến du lịch tại Phan Thiết - Bình Thuận, từ
đó tiếp tục khẳng định thương hiệu du lịch
Mũi Né và duy trì sự phát triển bền vững
của một khu du lịch mang tầm quốc gia.
Tại hội thảo, ThS. Nguyễn Đình Huy
đã trình bày kết quả khảo sát về các yếu
tố ảnh hưởng, tác động đến vẻ đẹp tự
nhiên của đồi cát bay Mũi Né. Theo đó,
đồi cát bay đã có thay đổi về hình dạng và
vẻ đẹp tự nhiên so với trước đây nên cần
có giải pháp tôn tạo và gìn giữ vẻ đẹp của
đồi cát bay Mũi Né. Lần lượt các đại biểu
cũng đã trình bày các chuyên đề khoa học
về các yếu tố ảnh hưởng và tác động đến
đồi cát bay. Đó là “Nghiên cứu tổng quan
quá trình hình thành đồi cát bay Mũi Né”
của PGS.TS. Lê Văn Thăng - Chủ nhiệm
đề tài; Chuyên đề “Đánh giá đặc điểm tự
nhiên - môi trường và kinh tế - xã hội khu

vực đồi cát bay Mũi Né” của PGS.TS.
Trần Anh Tuấn và TS. La Nữ Ánh Vân.
Hội thảo cũng đã nghe các ý kiến
góp ý của đại diện các ban ngành, đơn vị
liên quan về các yếu tố cả thiên nhiên và
con người ảnh hưởng đến sự thay đổi của
đồi cát bay cũng như đề xuất một số giải
pháp để gìn giữ và tôn tạo. Chung quy
các ý kiến và chuyên đề đều đánh giá đồi
cát bay Mũi Né thực sự là một điểm du
lịch hấp dẫn với những hình thái, cảnh sắc
và tính độc đáo của hệ thống cồn cát ven
biển mà thiên nhiên ban tặng cho thành
phố Phan Thiết. Bên cạnh là điểm tham
quan du lịch, đồi cát bay còn có thể kết
hợp tổ chức các hoạt động mang tính
nghệ thuật, sáng tạo, các hoạt động văn
hóa, thể thao phục vụ du khách đến tham
quan và trải nghiệm.

Còn với riêng TS. Hồ Đắc Thái
Hoàng, nét thú vị nhất của đồi cát bay Mũi
Né chính là đang sở hữu một thảm thực
vật phong phú với khoảng 84 loài cho
nhiều màu sắc khác nhau, trong số đó có
71 loài là dược liệu quý, 2 loài có tên trong
sách đỏ và nhất là 1 loài đặc hữu. Nếu
bảo tồn và có ý tưởng khai thác tốt thì
tham quan, trải nghiệm và nghiên cứu
thảm thực vật đặc trưng miền biển tại đồi
cát bay Mũi Né chắc chắn sẽ là sản phẩm
du lịch rất riêng của Mũi Né - Phan Thiết,
hấp dẫn ngày càng đông du khách
đến.
Nguyên Vũ //
http://baodulich.net.vn.- 2018
(ngày 22 tháng 8)
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ĐỀ NGHỊ BỘ XÂY DỰNG RA QUY CHUẨN VỀ
DÙNG TRO XỈ LÀM VẬT LIỆU
heo tỉnh Bình Thuận, hơn một năm
qua Bộ Xây dựng vẫn chưa ban
hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn sử
dụng tro, xỉ làm nguyên liệu sản xuất vật
liệu xây dựng. Điều này đã ảnh hưởng lớn
đến việc tồn đọng tro xỉ từ Trung tâm Điện
lực Vĩnh Tân

T

Ngày 27-8, tin từ UBND tỉnh Bình
Thuận cho biết ông Lương Văn Hải, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh, vừa ký văn bản gửi
Bộ Xây dựng liên quan đến việc giải quyết
tình trạng tồn đọng lượng tro xỉ quá lớn tại
các nhà máy nhiệt điện than ở Trung tâm
Điện lực Vĩnh Tân.

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân
4, Vĩnh Tân 1 (tổ máy số 1) đã hoàn thành
đi vào hoạt động. Các nhà máy còn lại
theo kế hoạch sẽ hoàn thành phát điện
thương mại trong năm 2018 - 2019 và các
năm kế tiếp theo Quy hoạch sơ đồ điện
VII của Thủ tướng Chính phủ đã phê
duyệt.
Để đảm bảo hoạt động của các nhà
máy nêu trên, Bộ Công Thương đã quy
hoạch khu vực bãi thải xỉ để đổ tro xỉ sau
khi đốt từ các nhà máy tại xã Vĩnh Tân,
huyện Tuy Phong với quy mô diện tích
khoảng 181,425 ha và cao trình tối đa
theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật là 27 m (sau
khi lu lèn, đầm nén).
Hiện nay, bãi thải xỉ đã tiếp nhận xỉ
tro từ hoạt động sản xuất điện của Nhà
máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và trong thời
gian tới khi các nhà máy còn lại đi vào
hoạt động, lượng tro xỉ thải ra sẽ lớn hơn
rất nhiều (khoảng 3.000 tấn/ngày/nhà
máy).

Bãi tro xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Theo tỉnh Bình Thuận, ngày 12-42017, Thủ tướng Chính phủ ban hành
Quyết định số 452/QĐ-TTg phê duyệt Đề
án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch
cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy
hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản
xuất vật liệu xây dựng và trong các công
trình xây dựng. Trong đó, giao nhiệm vụ
cụ thể cho các Bộ, ngành có liên quan
biên soạn, thẩm định và ban hành các tiêu
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ
thuật, định mức kinh tế quy định việc xử
lý, sử dụng tro, xỉ làm nguyên liệu sản
xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong
các công trình xây dựng.
Theo quy hoạch đã được phê duyệt,
tỉnh Bình Thuận có 5 dự án nhà máy nhiệt
điện (Vĩnh Tân 1, 2, 3, 4 và 4 mở rộng)
thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân được
đầu tư trên địa bàn xã Vĩnh Tân, huyện
Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Đến nay,

UBND Bình Thuận nhận thấy với
lượng tro, xỉ thải ra như hiện nay của các
nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân và những
năm kế tiếp khi các nhà máy khác đi vào
vận hành sẽ dẫn đến quá tải tại các bãi
chôn lấp. Việc tìm kiếm giải pháp xử lý, sử
dụng tro, xỉ từ Trung tâm Điện lực Vĩnh
Tân phù hợp với chủ trương tại của Thủ
tướng Chính phủ là rất cần thiết và là
nhiệm vụ cấp bách hiện nay đối với các
Bộ, ngành Trung ương, các chủ đầu tư và
tỉnh Bình Thuận.
Tuy nhiên đến thời điểm hiện
nay, Bộ Xây dựng vẫn chưa ban hành các
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng
dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế về việc xử
lý, sử dụng tro, xỉ làm nguyên liệu sản
xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong
các công trình xây dựng. Việc này sẽ ảnh
hưởng lớn đến việc tồn đọng tro xỉ từ
Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân và khả năng
thu hút các nhà đầu tư tham gia tiêu thụ
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và sản xuất vật liệu xây dựng không nung
có nguồn gốc từ tro xỉ nhiệt điện tại địa
phương.
Do đó UBND tỉnh Bình Thuận đề
nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành quy
chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn sử dụng
tro xỉ để địa phương chủ động thực hiện.

Như chúng tôi đã đưa tin, lượng tro
xỉ khổng lồ ở Vĩnh Tân đang là nỗi ám ảnh
bởi Bộ Xây dựng vẫn chưa ban hành các
tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ
thuật và định mức kinh tế kỹ thuật liên
quan đến sử dụng tro, xỉ làm vật liệu san
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nền, đường giao thông khiến việc sản
xuất và tiêu thụ gặp nhiều khó khăn.
Cạnh đó, Công ty Cổ phần Đầu tư
Mãi Xanh làm chủ đầu tư sản xuất gạch
không nung từ tro, xỉ triển khai dự án rất
chậm. Hiện công ty chỉ mới lắp ráp hoàn
thiện 3/28 dây chuyền sản xuất; đã vận
hành hai dây chuyền sản xuất gạch bốn lỗ
và gạch con sâu. Tuy nhiên, do hàm
lượng carbon trong tro bay không ổn định
nên công ty phải tạm ngưng sản xuất
gạch bốn lỗ để điều chỉnh lại tỉ lệ cho phù
hợp.
Theo đánh giá của Bộ Công Thương
thì việc tiếp tục triển khai lắp đặt các dây
chuyền còn lại của Công ty Mãi Xanh khó
có khả năng thực hiện theo tiến độ cam
kết do Công ty Mãi Xanh gặp nhiều khó
khăn, đặc biệt là vấn đề về giá thành sản
phẩm gạch không nung cao nên khó cạnh
tranh với gạch nung.
Phương Nam // http://plo.vn.- 2018
(ngày 27 tháng 8)

__________________________________

HÀNG LOẠT TUYẾN ĐƯỜNG Ở BÌNH THUẬN
ĐƯỢC LẮP CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG

N

hiều tuyến đường nội ô TP Phan
Thiết (Bình Thuận) sẽ được lắp
camera giám sát giao thông.

ATGT tỉnh đã triển khai công tác lắp
đặt camera giám sát giao thông tại 10 vị trí
ở những tuyến đường trọng điểm trong
nội ô TP Phan Thiết.
“Các camera này ngoài việc ghi hình
còn được trang bị hệ thống bắn tốc độ để
chuyển dữ liệu các Tổ công tác xử phạt
nóng trên đường hoặc trích xuất dữ liệu
những trường hợp xe vi phạm để phạt
nguội”, ông Huỳnh Ngọc Thanh cho hay.

10 tuyến đường trong nội ô Phan Thiết sẽ được
lắp camera giám sát giao thông

Chiều 20/8, ông Huỳnh Ngọc Thanh,
Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Bình
Thuận cho biết: Sáng nay (20/8) Ban

Theo đó có 10 vị trí sẽ được lắp đặt
camera thí điểm, trong đó 6 vị trí camera
ghi nhận tình trạng vượt đèn đỏ và 4 vị trí
camera giám sát tốc độ. Sau khi hoàn
thành việc lắp đặt hệ thống camera giám
sát giao thông sẽ góp phần phát hiện và
xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về trật
tự ATGT (tụ tập đua xe, vượt đèn đỏ, vi
phạm tốc độ…) nâng cao ý thức chấp
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hành Luật giao thông khi lưu thông trên
đường.

ninh trật tự trên các tuyến đường ở TP.
Phan Thiết.

Ngoài việc xử lý vi phạm giao
thông, hệ thống camera còn phục vụ công
tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an
__________________________________

Vĩnh Phú //
http://www.baogiaothong.vn.- 2018
(ngày 20 tháng 8)

HIỆU QUẢ TỪ NGĂN CHẶN TÀU CÁ VI PHẠM
KHAI THÁC HẢI SẢN
rước đây, huyện đảo Phú Qúy, Bình
Thuận là địa phương đứng thứ 2 cả
tỉnh sau thị xã La Gi về số vụ tàu cá,
ngư dân khai thác hải sản xâm phạm
vùng biển nước ngoài.

T

Tàu cá ra khơi đánh bắt thủy hải sản. Ảnh:
Thanh Tùng/TTXVN

Tuy nhiên, từ khi triển khai thực hiện
Chỉ thị 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về triển khai đồng bộ các giải pháp
nhằm chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân
khai thác xâm phạm vùng biển nước
ngoài đạt nhiều hiệu quả. Từ đầu năm
2018 đến nay, Phú Qúy chưa xảy ra vụ vi
phạm nào.
Để chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư
dân khai thác xâm phạm vùng biển nước
ngoài, UBND huyện đảo Phú Qúy triển
khai nhiều giải pháp để nâng cao nhận
thức của ngư dân vươn khơi, bám biển.
Đặc biệt, kể từ khi có chỉ thị 30 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, cả hệ thống chính trị
vào cuộc tuyên truyền có trọng tâm, trọng
điểm. Các cấp, các ngành huyện Phú Qúy
nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền
giáo dục ngư dân; tăng cường kiểm tra,
kiểm soát hoạt động tàu cá.

Trung tá Phạm Quang Qùy, Phó Đồn
trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng
Phú Qúy, tỉnh Bình Thuận cho biết, Đồn
Biên phòng chú trọng hoạt động tuần tra,
kiểm soát phương tiện hoạt động trên các
vùng biển. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ
việc tàu xuất - nhập bến, buộc các chủ
tàu, thuyền trưởng cam kết không vi phạm
vùng biển nước ngoài trước khi xuất bến.
Cùng đó, quản lý chặt số lượng lao
động từng tàu thuyền; bắt buộc các tàu
xuất bến phải trang bị thiết bị định vị vệ
tinh để giám sát hành trình trên biển; yêu
cầu các chủ tàu, thuyền trưởng khi hoạt
động đánh bắt tại vùng biển giáp ranh với
các vùng biển nước ngoài cần giữ khoảng
cách an toàn, đặc biệt chú ý tại các vùng
biển chồng lấn, mở các thiết bị thông tin
liên lạc 24/24.
Bên cạnh đó, nhiều biện pháp mạnh
đã được huyện Phú Quý áp dụng ngăn
chặn triệt để tình trạng tàu cá vi phạm
như: tuyên truyền ngư dân không xâm
phạm vùng biển nước ngoài. Ngoài ra,
đưa các chủ tàu, thuyền trưởng vi phạm
ra kiểm điểm trước dân, tước quyền sử
dụng giấy phép khai thác vĩnh viễn, xử lý
hình sự nếu tái phạm. Nhờ đó, đã tạo sự
chuyển biến mạnh mẽ. Từ đầu năm 2018
đến nay trên địa bàn huyện đảo Phú Quý
chưa xảy ra vụ việc vi phạm nào.
Ông Tạ Minh Nhựt, Chủ tịch UBND
huyện Phú Qúy cho hay, ngay từ đầu
năm, UBND huyện đã cho triển khai ký
cam kết tất cả các tàu thuyền đánh bắt xa
bờ không vi phạm trong khai thác. Hàng
tháng đều tổ chức thống kê số lượng tàu
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cá ký cam kết và triển khai thường xuyên
công tác này.

trong nhận thức và hành động cụ thể để
đạt được mục tiêu đề ra.

Đối với các trường hợp vi phạm
hoặc cố tình vi phạm, các cơ quan chức
năng sẽ thu hồi giấy phép khai thác hải
sản, nếu tái phạm sẽ thu hồi vĩnh viễn;
không cho đăng ký mới tàu cá đối với các
chủ tàu vi phạm; không giải quyết hỗ trợ
theo Quyết định 48 của Thủ tướng Chính
phủ hoặc đưa ra khỏi danh sách đăng ký
đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định
67… Từ những biện pháp cứng rắn này,
đã giúp ngư dân dần hiểu rõ được hậu
quả của việc đánh bắt vi phạm vùng biển
nước ngoài là rất nặng nề. Các chủ tàu cá
cũng thay đổi suy nghĩ, chấp hành nghiêm
quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh và duy trì
thường xuyên, liên tục công tác tuyên
truyền, giáo dục, vận động bằng nhiều
hình thức, trước hết là đối với chủ tàu,
thuyền trưởng thuộc nhóm nghề khai thác,
dịch vụ nghề cá trên vùng biển xa. Đồng
thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành
của tỉnh ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi
móc nối đưa tàu cá, ngư dân ra nước
ngoài khai thác trái phép hoặc môi giới
chuộc tàu cá, ngư dân bị bắt giữ về nước.

Thời gian tới, UBND huyện Phú Quý
sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 30CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các
nhiệm vụ và giải pháp cấp bách tăng
cường quản lý, ngăn chặn, chấm dứt tình
trạng tàu cá, ngư dân trong tỉnh khai thác
hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước
ngoài, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực
__________________________________

Bên cạnh sự nỗ lực, vào cuộc quyết
liệt của các cơ quan chức năng và chính
quyền huyện Phú Qúy, mỗi ngư dân cần
phải nâng cao vai trò, trách nhiệm, không
nên vì lợi ích kinh tế trước mắt mà đánh
đổi quyền lợi của bản thân, gánh lấy hậu
quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc
sống gia đình.
Nguyễn Thanh //
https://vnanet.vn.- 2018
(ngày 23 tháng 8)

BÌNH THUẬN XIN ĐƯA 20.000 HA VEN BIỂN
KHỎI KHU DỰ TRỮ TITAN
goài việc kiến nghị đưa hơn 20.000
ha diện tích ở các khu vực ven
biển ra khỏi khu vực dự trữ titan,
Bình Thuận còn đề nghị nâng thời gian dự
trữ titan lên 50-70 năm.

N

vực dự trữ khoáng sản quốc gia trên địa
bàn tỉnh Bình Thuận với diện tích 82.500
ha, thời gian dự trữ đến năm 2050.

Ngày 14-8, ông Nguyễn Ngọc Hai,
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký
công văn gửi Thủ tướng Chính phủ cùng
Bộ TN&MT, Bộ Công Thương kiến nghị về
đề xuất điều chỉnh Quy hoạch thăm dò,
khai thác, chế biến quặng titan và khu vực
dự trữ quặng titan trên địa bàn Bình
Thuận.
Theo đó, ngày 23-7, Bộ TN&MT có
tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc
trình phê duyệt khu vực dự trữ khoáng
sản quốc gia đối với khoáng sản titan.
Trong đó, yêu cầu giữ nguyên sáu khu

Tỉnh Bình Thuận kiến nghị đưa hơn 20.000 ha
diện tích ở các khu vực ven biển ra khỏi khu
vực dự trữ titan.
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Tuy nhiên, Bộ TN&MT vẫn chưa có ý
kiến về việc cho phép triển khai 49 dự án
trong khu vực dự trữ theo đề xuất của
UBND tỉnh Bình Thuận.
Theo UBND tỉnh Bình Thuận, khu
vực ven biển tỉnh Bình Thuận có nhiều địa
danh, điểm du lịch nổi tiếng cả nước và
thế giới như: Khu du lịch Hàm Tiến – Mũi
Né, Phan Thiết; Khu du lịch Cổ Thạch Bình Thạnh, huyện Tuy Phong; khu vực
Bàu Trắng, huyện Bắc Bình; đồi cát bay
Trinh nữ… Trước khi có Quyết định số
645/QĐ-TTg ngày 06/5/2014 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt khu vực dự
trữ quặng titan, khu vực này đã có nhiều
doanh nghiệp đăng ký đầu tư nhưng chưa
thể chấp thuận.

Để phát huy tiềm năng, lợi thế của
tỉnh; xây dựng ngành du lịch trở thành
ngành kinh tế mũi nhọn, hình thành trung
tâm du lịch-thể thao biển mang tầm quốc
gia theo kết luận của Bộ Chính trị, UBND
tỉnh kiến nghị đưa ra khỏi khu vực dự trữ
quặng titan đối với các khu vực ven biển
của tỉnh.
Cụ thể, Khu đô thị du lịch Cổ Thạch Bình Thạnh, xã Bình Thạnh, huyện Tuy
Phong (2.907 ha); Khu vực hai bên trục
đường Hòa Thắng - Hòa Phú, hồ nước
Bàu Trắng, đồi cát bay Trinh nữ và khu đô
thị ven biển thuộc xã Hòa Thắng, huyện
Bắc Bình và xã Hòa Phú, huyện Tuy
Phong (19.060 ha).
Hiện khu vực này có các dự án Khu
đô thị Du lịch nghỉ dưỡng Dubai Việt Nam
diện tích 1.142 ha (chồng lấn 1.067 ha dự
trữ); dự án Tổ hợp Đô thị - Du lịch - Thể
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thao biển Hòa Thắng diện tích 1.342 ha
(chồng lấn 190 ha dự trữ).
Ngoài ra, còn khu vực Quy hoạch
phát triển du lịch ven biển Hàm Tiến - Mũi
Né, thành phố Phan Thiết; hai bên trục
đường Võ Nguyên Giáp và sân bay Phan
Thiết (3.521 ha). Trong khu vực này ngoài
các dự án đã và đang đầu tư, hiện nay có
các dự án đầu tư: Sân bay Phan Thiết đã
được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận
cho thực hiện; dự án đầu tư Trung tâm
Dịch vụ du lịch Hàm Tiến-Mũi Né diện tích
198 ha (chồng lấn 76 ha dự trữ)...
Đối với thời gian dự trữ khoáng sản
quốc gia, theo UBND tỉnh Bình Thuận thì
đề nghị điều chỉnh của Bộ TN&MT chỉ đến
năm 2050, như vậy thời gian dự trữ từ
nay đến năm 2050 chỉ là 32 năm không
đảm bảo đủ thời gian hoạt động cho vòng
đời các dự án phát triển kinh tế-xã hội.
Ngoài ra không đáp ứng được thời gian
chấp thuận đầu tư của các dự án (50-70
năm) theo Luật Đầu tư, Luật Đất đai.

Nhiều dự án khai thác titan nguy cơ gây ô
nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Để đảm bảo đủ thời gian hoạt động,
vòng đời các dự án phát triển kinh tế-xã
hội trong khu vực dự trữ khoáng sản, tạo
điều kiện để tỉnh chủ động tổ chức thực
hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội,
phát triển một số ngành kinh tế mũi nhọn
của tỉnh (thực tế các dự án đầu tư đều có
thời gian hoạt động là 50-70 năm mới đủ
hoàn vốn đầu tư và có lợi nhuận), Bình
Thuận đề nghị thời gian dự trữ khoáng
sản titan quốc gia đến năm 2070 hoặc
2090 (50-70 năm). Trong đó, điều kiện là
chủ đầu tư không được phép khai thác
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khoáng sản và tỉnh chịu trách nhiệm bảo
vệ, báo cáo khoáng sản dự trữ trong thời
gian thực hiện dự án.
Trong thời gian rà soát khu vực dự
trữ khoáng sản quốc gia, đề nghị Bộ
TN&MT báo cáo Thủ tướng Chính phủ
đồng ý cho tỉnh trước mắt được chấp
thuận 49 dự án trong khu vực dự trữ
khoáng sản quặng titan phù hợp với Quy
hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội,
Quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành
và danh mục các dự án kêu gọi, xúc tiến
đầu tư, đáp ứng các điều kiện theo Thông
báo số 101/TB-VPCP ngày 13-3-2018 của
Văn phòng Chính phủ.

Vỡ hồ, vật chất đổ ập xuống đường gây ô
nhiễm, thiệt hại tài sản và bức xúc của người
dân

Đối với 10 khu vực đã được cấp giấy
phép thăm dò, qua rà soát nếu các khu
vực này có địa hình cao so với các dự án,
an toàn khu vực mỏ không cao, nguy cơ ô
nhiễm môi trường khi đi vào hoạt động,
không đảm bảo nguồn nước để cung cấp
cho việc khai thác, tuyển quặng titan...
cần phải được điều chỉnh, hoán đổi sang
khu vực khác. Việc này nhằm đảm bảo
hài hòa lợi ích của nhân dân, Nhà nước
và doanh nghiệp, phù hợp theo quy định,
tránh gây ra khiếu nại về sau.

Tỉnh cũng đề nghị Thủ tướng Chính
phủ giao Bộ TN&MT chủ trì cùng Bộ Công
Thương, UBND tỉnh Bình Thuận làm việc
với các đơn vị đã được Bộ TN&MT cấp
giấy phép thăm dò nêu trên để giải quyết
việc điều chỉnh, hoán đổi cụ thể từng khu
vực. Sau đó báo cáo Thủ tướng Chính
phủ xem xét, chấp thuận việc đưa các
diện tích trên vào khu vực dự trữ tài
nguyên khoáng sản quốc gia và cho phép
thực hiện các dự án phát triển kinh tế
khác.
Phương Nam // http://plo.vn.- 2018
(ngày 15 tháng 8)

__________________________________

CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở DỰ ÁN
NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 1
hiệt điện Vĩnh Tân 1 là nhà máy
nhiệt điện đốt than đầu tiên tại Việt
nam áp dụng công nghệ lò hơi siêu
tới hạn, sử dụng than Antraxit Việt Nam.

N

Có mặt tại trung tâm nhiệt điện Vĩnh
Tân ( Xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh
Bình Thuận ) chúng tôi được ông Phan
Ngọc Cẩm Thành - Phó Tổng giám đốc
Công ty TNHH Vĩnh Tân 1 đưa đi tham
quan Dự án nhà máy nhiệt điện đốt than
BOT Vĩnh Tân 1. Hình ảnh ấn tượng đầu
tiên là những hàng cây xanh mướt đang
lên tán dọc lối vào nhà máy, điều có lẽ ít

ai nghĩ khi nhắc đến cụm từ nhiệt điện
Vĩnh Tân.

Dự án nhà máy nhiệt điện đốt than BOT Vĩnh
Tân 1.
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Ông Thành cho biết, ngoài nhiệm vụ
sản xuất, phát điện, công tác bảo vệ môi
trường của nhà máy luôn được chú trọng
hàng đầu. Mỗi cán bộ công nhân viên, kỹ
sư nhà mày luôn phải nâng cao ý thức
bảo vệ môi trường cũng như nắm chắc
các vấn đề liên quan đến kỹ thuật, vận
hành và sử dụng hệ thống bảo vệ môi
trường, tránh phát sinh sự cố đảm bảo
trách nhiệm của dự án đối với cộng đồng.
Ông Trịnh Chí Cường Tổng giám
đốc Công ty TNHH Vĩnh Tân 1 chia sẽ
thêm, chúng tôi luôn đặt mục tiêu bảo vệ
môi trường lên trên hết. Cây xanh và thảm
cỏ được phủ kín khoảng 15% diện tích
toàn nhà máy. Mỗi một đơn vị thi công tại
dự án, khi hoàn thành và bàn giao công
trình đều trồng lại 1 đến 2 cây xanh cũng
đã góp một phần vào việc bảo vệ môi
trường nơi đây.
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khuếch tán bụi của kho than, bãi xỉ hay
dùng tưới cây và các hoạt động khác...
Các thông số pH trong khoảng từ 6
đến 9, thông số Clo dư không vượt quá 01
mg/l, thông số Nhiệt độ không vượt quá
5oC so với nhiệt độ nước đầu vào và tối
đa không vượt quá 30oC trước khi xả ra
biển.
Bãi chứa tro xỉ được chống thấm
bằng màng chống thấm PE và có lắp đặt
9 camera giám sát trực tiếp cùng hệ thống
đường ống tưới xung quanh và 4 giếng
quan trắc nước ngầm quanh bãi xỉ.
"Vừa qua đoàn công tác của Bộ Tài
nguyên Môi trường và các ban ngành liên
quan cũng đã làm việc với nhà máy và
đánh giá các thông số về bảo vệ môi
trường đều rất tốt. Các chỉ tiêu về khí
khải, chất thải...đều thấp hơn Báo cáo
đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
được duyệt", ông Thành chia sẻ.
Cũng theo ông Thành, hệ thống
quan trắc môi trường của nhà máy là hệ
thống tự động, kết nối với Sở Tài nguyên
và Môi trường tỉnh Bình Thuận.

Cây xanh được trồng trong qua trình triển khai
dự án.

"Đối với với dự án Vĩnh Tân 1 khi lựa
chọn vị trí ven biển chúng tôi cũng đã tính
đến các yêu tố tác động đến môi trường
khác nhau như môi trường khí, môi
trường đất, môi trường nước. Chúng tôi
cũng đã đưa ra các biện pháp phòng
ngừa và giảm thải ô nhiễm và áp dụng
các công nghệ mới nhất trên thế giới. Như
đối với kiểm soát khí thải thì chúng tôi lắp
dặt hệ thống lọc bụi tĩnh điện, hệ thống
kiểm soát lưu huỳnh và kiểm soát Nitơ.
Về hệ thống nước thải làm mát và
nước thải của nhà máy được kiểm soát
chặt chẽ bằng hệ thống giám sát tự động.
Nguồn nước thải của nhà máy được xử lý
để tái sử dụng cho các hoạt động của nhà
máy như hệ thống phun sương chống

Hai bên các con đường nội bộ bên trong nhà
máy, được trồng nhiều hàng cây xanh nay đã
kết tán.

Diện tích cây xanh, thảm cỏ được phủ kín 10
đến 15% diện tích toàn nhà máy.
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Dự án nhà máy nhiệt điện đốt than
BOT Vĩnh Tân 1 là nhà máy nhiệt điện đốt
than đầu tiên tại Việt nam áp dụng công
nghệ lò hơi siêu tới hạn, sử dụng than
Antraxit Việt Nam, nhằm giảm lượng khí
thảo CO2 xuống khoảng 20.000 tấn mỗi
năm so với các tổ máy cùng loại.

Ông Phan Ngọc Cẩm Thành kiểm tra giám sát
hoạt động của khu vực xử lý nước thải của nhà
máy.

Các thông số pH trong khoảng từ 6 đến 9.

Dự án cũng áp dụng đồng bộ các hệ
thống bảo vệ môi trường và các hệ thống
xử lý nước thải nhằm đảm bảo hạn chế
thấp nhất các tác động đến đời sống và
môi trường tự nhiên của khu vực, đảm
bảo mục tiêu phát triển bền vững.
Dự án nhà máy BOT Nhiệt điện
Vĩnh Tân 1, có công suất 1.240 MW,
tổng mức đầu tư 1.755 tỷ USD được
khởi công xây dựng từ tháng 7/2015.
Đây là dự án nhiệt điện đầu tiên sử
dụng công nghệ lò hơi siêu tới hạn đốt
than phun sử dụng than antraxit Việt
Nam.
Dự án do Công ty TNHH Lưới điện
Phương Nam Trung Quốc, Công ty
TNHH Điện lực quốc tế Trung Quốc và
Tổng Công ty Điện lực (Vinacomin) góp
vốn đầu tư, với tỷ lệ đóng góp cổ phần
tương ứng là: 55%, 45% và 5%.
Hà Thư //
http://www.phapluatplus.vn.- 2018
(ngày 7 tháng 8)

Hệ thống lọc nước biển tại nhà máy Nhiệt điện
Vĩnh Tân 1.

__________________________________

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN:

ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ SAU 01 NĂM
THỰC HIỆN QUY CHẾ
ừa qua, Công ty Nhiệt điện Vĩnh
Tân đã tổ chức hội nghị Sơ kết 01
năm việc thực hiện Quy chế phối
hợp giữa Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân
và Công an tỉnh Bình Thuận về đảm bảo
An ninh trật tự (ANTT) tại Công ty Nhiệt
điện Vĩnh Tân năm 2018.

V

Tại hội nghị, Ông Thiên Thanh Sơn
- Giám đốc Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân
đã báo cáo các kết quả đạt được sau 01
năm thực hiện Quy chế phối hợp đảm
bảo an ninh trật tự tại Công ty Nhiệt điện
Vĩnh Tân. Trong năm qua, Công an tỉnh
Bình Thuận và Công ty Nhiệt điện Vĩnh
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Tân đã phối hợp chặt chẽ, tăng cường
chỉ đạo các đơn vị, công an địa phương
thực hiện giữ gìn ANTT tại Trung tâm
Nhiệt điện Vĩnh Tân nói riêng và khu vực
nói chung đặc biệt là trong các đợt cao
điểm. Lực lượng an ninh kinh tế Công
an tỉnh Bình Thuận đã tham mưu cho
đơn vị triển khai, thực hiện tốt các chủ
trương của Đảng, Nhà nước về việc giữ
gìn An ninh chính trị tại cơ sở. Hỗ trợ
tuyên truyền kiến thức pháp luật cho
CBCNV và tăng cường lực lượng, triển
khai nhiều giải pháp để hỗ trợ công tác
bảo vệ.

Ông Thiên Thanh Sơn- Giám đốc Công ty
Nhiệt điện Vĩnh Tân phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, hai bên cũng phối
hợp giải quyết, xác minh làm rõ nhiều vụ
việc liên quan đến ANTT trong khu vực.
Phối hợp giải tỏa các hộ tụ tập, lấn
chiếm buôn bán trước khu vực đường
vào Nhà máy. Công tác trao đổi thông
tin hai chiều liên quan đến tình hình an
ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội đã
được cải thiện, duy trì thường xuyên và
nhanh chóng... kịp thời ổn định tình hình
không để các phần tử xấu xúi giục, kích
động gây mất ANTT làm ảnh hưởng đến
hoạt động của Công ty.
Trong thời gian tới, Công ty Nhiệt
điện Vĩnh Tân sẽ tiếp tục phối hợp chặt
chẽ với Công an tỉnh Bình Thuận thực
hiện các nhiệm vụ trọng tâm: phòng
ngừa, đấu tranh ngăn chặn và xử lý kịp
thời các hành vi vi phạm pháp luật đảm
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bảo An ninh trật tự tại Nhà máy Nhiệt
điện Vĩnh Tân 2. Rà soát bổ sung, sửa
đổi, hoàn thiện các nội quy, quy chế bí
mật nhà nước, quy định bảo vệ tài sản,
quy định về kiểm tra kiểm soát phương
tiện, người lao động ra vào Công ty.
Tiếp tục nắm bắt tình hình và tổ chức
các hoạt động xã hội từ thiện tại xã Vĩnh
Tân và các xã lân cận, kịp thời cung cấp
thông tin tuyên truyền cho người dân
biết ý nghĩa và tầm quan trọng của Nhà
máy, vận động người dân tích cực
hưởng ứng tham gia tố giác tội phạm để
kịp thời phòng ngừa đấu tranh ngăn
chặn đảm bảo ANTT chung.

Các cá nhân được khen thưởng tại hội nghị

Trong dịp này, Công ty Nhiệt điện
Vĩnh Tân đã trao bằng khen cho 4 tập
thể và 7 cá nhân của Công ty Nhiệt điện
Vĩnh Tân và phòng PA81 Công an tỉnh
Bình Thuận vì đã có thành tích xuất sắc
trong việc thực hiện Quy chế phối hợp
tại Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân trong
năm 2017. Phát huy ưu điểm, kết quả
của quy chế phối hợp hiện tại ký kết bổ
sung quy chế phối hợp mới phù hợp với
điều kiện thực tế, góp phần hoàn thành
tốt công tác bảo vệ, ANTT và sản xuất
kinh doanh của đơn vị.
Ngọc Minh //
http://tapchicongthuong.vn.- 2018
(ngày 27 tháng 8)
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NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 1:

HƯỚNG TỚI SẢN XUẤT THÂN THIỆN VỚI MÔI
TRƯỜNG
n toàn - hiện đại - sạch đẹp - thân
thiện môi trường là những cảm
nhận chung khi đến thăm Dự án
Nhà máy Nhiệt điện Đốt than BOT Vĩnh
Tân 1 do chủ đầu tư là Công ty TNHH
Điện lực Vĩnh Tân 1 (Công ty BOT).

A

Bộ Công Thương phê duyệt chuyển đổi
sang công nghệ lò hơi siêu tới hạn. Công
nghệ này cho phép tăng hiệu suất phát
điện của nhà máy, đồng thời, giảm lượng
nhiên liệu đầu vào và giảm lượng phát
thải tro, xỉ hàng năm.

Nhà máy Nhiệt điện Đốt than BOT Vĩnh Tân 1

Với mục tiêu hướng tới phát triển
bền vững và đảm bảo các cam kết trong
Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh Chuyển giao (Hợp đồng BOT) khi chuyển
giao Dự án, Công ty TNHH Điện lực Vĩnh
Tân 1 luôn ưu tiên lựa chọn và áp dụng
các công nghệ nhiệt điện tiên tiến, tin cậy
nhất và thân thiện với môi trường.
Ông Trịnh Chí Cường - Tổng Giám
đốc Công ty TNHH Vĩnh Tân 1 cho biết,
chúng tôi luôn đặt mục tiêu bảo vệ môi
trường lên hàng đầu. Cây xanh và thảm
cỏ được phủ kín từ 10 - 15% diện tích nhà
máy. Mỗi một đơn vị thi công tại dự án, khi
hoàn thành và bàn giao công trình đều
trồng lại 1 - 2 cây xanh để góp một phần
vào việc bảo vệ môi trường trong khuôn
viên nhà máy.
Để bảo đảm quá trình vận hành đáp
ứng các quy chuẩn về môi trường, ông
Phan Ngọc Cẩm Thành - Phó Tổng Giám
đốc Công ty cho biết, Dự án đã được
Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư
từ năm 2006, trước khi ký Hợp đồng BOT
vào năm 2013. Để phù hợp với xu thế
công nghệ và đảm bảo môi trường, Công
ty BOT đã chủ động đề xuất và báo cáo

Cây xanh trong khuôn viên nhà máy

Ông Thành cho biết thêm, đây là dự
án đầu tiên tại Việt Nam áp dụng công
nghệ lò hơi siêu tới hạn đốt than Antraxite
trong nước, do đó, thành công của Dự án
sẽ là nền tảng để sử dụng than trong
nước một cách hiệu quả, tiết kiệm và thân
thiện môi trường.

Hệ thống lọc nước biển của nhà máy

“Ngoài ra, Dự án được sử dụng dầu
DO để khởi động lò hơi và chạy khi tải
thấp. Dầu DO được đốt đến 99.5% trong
quá trình khởi động, không gây ra hiện
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tượng khói đen. Đồng thời, các hệ thống
lọc bụi tĩnh điện (ESP) có hiệu suất đến
99.8%, hệ thống khử lưu huỳnh bằng
nước biển (SEA-FGD) với hiệu suất trên
90% và hệ thống khử ni tơ (SCR) với hiệu
suất trên 68% cũng đảm bảo khí thải của
nhà máy đáp ứng các quy chuẩn về một
trường và quy hoạch vùng Vĩnh Tân đối
với ngưỡng phát thải của bụi, lưu huỳnh
và ni tơ trong không khí.
Các hệ thống khi vận hành đều cho
hiệu suất hoạt động cao, bảo đảm lượng
thải phát sinh ra môi trường thấp nhất.
Ngay cả những chất có khả năng gây ô
nhiễm cũng rất thấp, thấp hơn 1 - 2 lần so
với các tiêu chuẩn trong Báo cáo Đánh giá
tác động môi trường (ĐTM). Ngoài ra, hệ
thống nước thải làm mát và nước thải của
nhà máy được kiểm soát chặt chẽ bằng
hệ thống giám sát tự động. Nguồn nước
thải của nhà máy được xử lý để tái sử
dụng phục vụ cho nhu cầu của nhà máy
tránh lãng phí nguồn nước như: Rửa
đường, tưới cây, tưới ẩm các khu vực bãi
xỉ, kho than… việc tái sử dụng mang lại
hiệu quả tốt, không gây những bất lợi về
môi trường” - ông Thành nói.

Cán bộ giám sát các hoạt động của nhà máy
24/24 giờ

Các thông số pH trong khoảng từ 6 9, thông số Clo dư không vượt quá 01
mg/l, thông số nhiệt độ không vượt quá 5
độ C so với nhiệt độ nước đầu vào và tối
đa không vượt quá 30 độ C trước khi xả
ra biển. Bãi chứa tro xỉ được chống thấm
bằng màng chống thấm PE và có lắp đặt
9 camera giám sát trực tiếp cùng hệ thống
đường ống tưới xung quanh và 4 giếng
quan trắc nước ngầm quanh bãi xỉ.
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Ông Thành cho biết thêm: “Ngoài ra,
những thông tin giám sát môi trường
chúng tôi luôn công khai và tuân thủ theo
đúng pháp luật. Những chỉ số môi trường
chúng tôi đã lắp đặt hệ thống và truyền
dẫn trực tiếp về Sở TN&MT có sự giám
sát 24/24 giờ. Các chỉ số được lưu lại
trong thời gian vài năm để kiểm soát”.
Được biết, các hạng mục bảo vệ môi
trường của Tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt
điện Đốt than BOT Vĩnh Tân 1 đã được
hoàn thành và được Đoàn kiểm tra của Bộ
TN&MT (Đoàn Kiểm tra gồm đại diện Bộ
TN&MT, Bộ Xây dựng, Bộ KH&CN, Bộ
Công Thương, các chuyên gia, đại diện
một số Sở, ngành và chính quyền địa
phương…) tiến hành kiểm tra và ghi nhận:
Công ty cũng đã đưa vào vận hành thử,
bảo đảm các chỉ số an toàn, các biện
pháp bảo vệ môi trường khi đưa Tổ máy
số 1 vào vận hành.
Dự án Nhà máy Nhiệt điện Đốt than
BOT Vĩnh Tân 1 do chủ đầu tư là Công ty
TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 (gọi tắt là “Công
ty BOT”) được thành lập bởi 3 chủ đầu tư
gồm: China Souther Power Grid Co. Ltd.
(CSG), China Power International Holding
Limited (CPIH) và Tổng Công ty Điện lực
TKV - CTCP (China Souther Power Grid
Co. Ltd. (VP) thực hiện theo hình thức Xây
dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (Hợp
đồng BOT)với tỷ lệ đóng góp cổ phần tương
ứng là 55%, 45% và 5%.
Công ty BOT triển khai xây dựng Dự
án tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, xã Vĩnh
Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận có
tổng vốn đầu tư 2.018.333.000 đô la Mỹ
gồm 2 tổ máy với tổng công suất tính là
1,120 MW. Đây là dự án nhiệt điện đầu tiên
sử dụng công nghệ lò hơi siêu tới hạn đốt
than phun sử dụng than antraxit tại Việt
Nam.
Sau khi hoàn thành, hàng năm Nhà
máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 sẽ cung cấp cho
hệ thống điện khoảng 7,2 tỷ kWh điện, góp
phần đảm bảo cung cấp điện năng cho phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Thuận nói
riêng và các tỉnh phía Nam nói chung.

Phạm Trung / Tài nguyên
và môi trường.- 2018.- Số 64
(ngày 9 tháng 8).- Tr.8
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NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 2 VÀ 4:

“NGUỒN SÁNG” QUAN TRỌNG CHO MIỀN NAM

D

ù chỉ sở hữu 2 nhà máy với tổng
công suất hơn 3.224MW tại Trung
tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân nhưng
các nhà máy của Tập đoàn Điện lực Việt
Nam (EVN) đã giữ vai trò cực kỳ quan
trọng trong việc bảo đảm cung cấp điện
cho miền Nam, nhất là vào mùa khô.

sản xuất 2.149 triệu kWh, đạt 109,8% so
với kế hoạch giao. Lũy kế từ ngày vận
hành đến hết ngày 22/7/2018, tổng sản
lượng các nhà máy của EVN tại Vĩnh Tân
đã cung cấp cho hệ thống trên 25 tỷ kWh.
Với sự chỉ đạo của EVN,
EVNGENCO 3, cùng sự nỗ lực của tập
thể cán bộ, công nhân viên Công ty Nhiệt
điện Vĩnh Tân, đến nay, hoạt động sản
xuất đã ổn định; sản xuất điện an toàn,
liên tục, kinh tế, góp phần hoàn thành
nhiệm vụ sản xuất năm 2018, bảo đảm an
ninh năng lượng quốc gia và cung cấp
điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội,
đặc biệt là trong giai đoạn mùa khô năm
2018 cho khu vực miền Nam nói riêng và
cả nước nói chung.
Hiệu quả kinh tế - xã hội

Trung tâm điều hành Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh
Tân 2

Cung cấp trên 25 tỷ kWh
Ông Lý Tư Trí - Phó giám đốc Công
ty Nhiệt điện Vĩnh Tân - cho biết, Trung
tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân bao gồm 4 nhà
máy với tổng công suất lắp đặt 6.224MW;
trong đó, có hai nhà máy do Tổng công ty
Phát điện 3 (EVNGENCO 3) thuộc EVN
đầu tư, quản lý và vận hành.
Cụ thể, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh
Tân 2 được khởi công ngày 8/8/2010 với
quy mô 2 tổ máy, tổng công suất
1.244MW.Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4
và 4 mở rộng có công suất 1.800 MW
được khởi công xây dựng vào tháng
3/2014. Từ khi đưa vào vận hành, các nhà
máy luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ phát
điện, đặc biệt trong các tháng mùa khô
hàng năm. Trong 6 tháng đầu năm 2018,
Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã phát 4.099 triệu
kWh, đạt 103,2% so kế hoạch tổng công
ty giao, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm
2017; chiếm 3,8% so với tổng sản lượng
điện sản xuất và mua trong cả nước là
105.9 tỷ kWh và 8,4% so với sản lượng
điện miền Nam. Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã

Theo ông Lý Tư Trí, 2 nhà máy của
EVN đi vào hoạt động đã có nhiều đóng
góp về kinh tế - xã hội. Về kinh tế, ngoài
việc cung cấp sản lượng điện lớn; giảm
áp lực truyền tải trên lưới điện 500kV Bắc
- Nam; giảm tổn thất điện năng, Nhiệt điện
Vĩnh Tân 2 đã đóng góp cho ngân sách
của tỉnh Bình Thuận trên 240 tỷ đồng.
Ông Lý Tư Trí - Phó giám đốc Công ty
Nhiệt điện Vĩnh Tân: Không chỉ quản lý vận
hành sản xuất an toàn, liên tục, hiệu quả
kinh tế - xã hội; bảo đảm môi trường, công
ty còn nỗ lực thực hiện chỉ đạo của EVN là
đưa Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân trở thành
mô hình hiện đại, kiểu mẫu của cả nước.

Về mặt xã hội, đến nay, nhà máy đã
tạo ra nhiều việc làm, thu nhập ổn định
cho lao động địa phương với 393 người,
chiếm 58,92% tổng số lao động của Công
ty Nhiệt điện Vĩnh Tân. Bên cạnh đó, công
ty cũng thực hiện tốt công tác an sinh xã
hội, thông tin tuyên truyền. Hàng năm,
công ty đã chi khoảng 600 triệu đồng
tham gia các quỹ: Vì người nghèo, Quỹ
tình thương, xây dựng và mua sắm trang
thiết bị trường học… Riêng 4 tháng đầu
năm 2018, công ty đã chi cho các hoạt

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

Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 08 năm 2018

- 36 -

động này 230 triệu đồng. Đặc biệt, hệ
thống hạ tầng giao thông, điện, nước, cơ
sở cộng đồng... cũng được công ty hỗ trợ
đầu tư, làm thay đổi diện mạo khu dân cư,
tạo cơ hội phát triển kinh tế cho người dân
xung quanh khu vực nhà máy.

bảo đảm môi trường, nỗ lực tìm giải pháp
tiêu thụ tro, xỉ; đồng thời mở cửa cho
người dân tham quan, giám sát và truyền
các thông số khí thải, camera theo dõi bãi
xỉ than về Sở Tài nguyên và Môi trường
tỉnh Bình Thuận công khai, minh bạch.

Song song với vận hành an toàn,
liên tục, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2
đã cải tiến, nâng cấp một số thiết bị để
__________________________________

Dũng, Quang //
http://congthuong.vn.- 2018
(ngày 2 tháng 8)

THỬ ÁP LỰC THÀNH CÔNG LÒ HƠI NHÀ MÁY
NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4 MỞ RỘNG

N

gày 14-8, Tổng công ty Lắp máy
Việt Nam (Lilama) cho biết, Công
ty CP Lilama 18 , đơn vị thành viên
của Lilama đã tiến hành thử áp lwujc
thành công lò hơi Nhà máy nhiệt điện
Vĩnh Tân 4 mở rộng dưới sự chứng kiến
của chủ đầu tư Tập đoàn Điện lực Việt
Nam (EVN) và Tổng thầu EPC Dossan
(Hàn Quốc). Hạng mục này có tổng khối
lượng thiết bị lắp đặt 5.200 tấn, vượt tiến

độ gần một tháng, Đây là một trong những
mốc tiến độ quan trọng đánh dấu việc
hoàn thiện thi công phần cơ khí áp lực lò
hơi, chuyển sang tập trung cho công tác
đốt lò lần đầu diễn ra vào đầu năm 2019
nhằm sớm đưa nhà máy vào vận hành
thương mại.
PV / Nhân dân.- 2018.- Số 22954
(ngày 15 tháng 8).- Tr.2
__________________________________

PHÒNG HẬU CẦN BỘ CHQS TỈNH BÌNH THUẬN
ĐÓN NHẬN DANH HIỆU ANH HÙNG LLVT
NHÂN DÂN
ỉnh Bình Thuận vừa long trọng tổ
chức lễ đón nhận danh hiệu Anh
hùng LLVT nhân dân cho Ban Hậu
cần tỉnh đội trong kháng chiến chống Mỹ,
(nay là Phòng Hậu cần Bộ CHQS tỉnh
Bình Thuận) và cá nhân ông Nguyễn
Hinh.

T

Trong kháng chiến chống Mỹ, Ban
Hậu cần Tỉnh đội Bình Thuận không chỉ
chăm lo, bảo đảm chiến đấu, xây dựng
phong trào cách mạng cho các đơn vị lực
lượng vũ trang tỉnh, các huyện đội, đại đội
trực thuộc huyện mà có lúc còn phục vụ
cho các cơ quan lãnh đạo kháng chiến
của tỉnh; các đơn vị của Quân khu 6 và
một số đơn vị của Bộ Quốc phòng.

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, lãnh đạo
tỉnh Bình Thuận trao danh hiệu Anh hùng LLVT
nhân dân cho Phòng Hậu cần Bộ Chỉ huy
Quân sự tỉnh Bình Thuận.
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Với một khối lượng, nhiệm vụ công
tác hậu cần vô cùng lớn, 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,
cơ sở…
Trong kháng chiến, Ban Hậu cần
Tỉnh đội Bình Thuận đã phục vụ bảo đảm
các đơn vị đánh 1.026 trận. Quá trình thực
hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ hậu cần
có 106 đồng chí hy sinh trong khi làm
nhiệm vụ và 51 đồng chí bổ sung về các
đơn vị chiến đấu hy sinh.
Ông Nguyễn Hinh (ông già Đống
Rơm) ở xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận
Bắc sớm giác ngộ cách mạng. Trong suốt
2 cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ, Ông
đã tự nguyện chấp nhận hy sinh tính
mạng và cống hiến tài sản, vật chất của
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gia đình để ủng hộ cho kháng chiến. Ông
Nguyễn Hinh còn sáng tạo đào hầm dưới
đống rơm để nuôi giấu bộ đội, dân quân,
du kích và cán bộ cách mạng trong suốt
cả hai cuộc kháng chiến chống thực dân
Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. “Ông già
Đống Rơm” đã trở thành biểu tượng của
nhân dân huyện Hàm Thuận.
Để ghi nhận thành tích đặc biệt xuất
sắc ấy, ngày 26/4/2018, Chủ tịch nước
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã
ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh
hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho
Ban Hậu cần Tỉnh đội (nay là Phòng Hậu
cần Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và truy tặng
danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang
nhân dân cho ông Nguyễn Hinh.
Duy Thỉnh //
http://www.baoquankhu7.vn.- 2018
(ngày 8 tháng 8)
Cùng đưa tin: Nhân dân.2018.- Số 22944 (ngày 5 tháng 8).- Tr.3
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BỘ CHQS TỈNH BÌNH THUẬN:

SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 765
CỦA QUÂN ỦY TRUNG ƯƠNG
gày 20 tháng 8, Bộ CHQS tỉnh
Bình Thuận tổ chức sơ kết 5 năm
thực hiện Nghị quyết 765 của
Quân ủy Trung ương và Nghị quyết 1309
của Đảng ủy Quân khu 7 về nâng cao
chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 2020.

qua thực hiện nhiệm vụ huấn luyện đã tạo
được sự chuyển biến mạnh mẽ, bền vững
về ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy
các cấp, nâng cao bản lĩnh chính trị, từng
bước nâng cao trình độ, khả năng chiến
đấu, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành
các nhiệm vụ được giao.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 765
của Quân ủy Trung ương về nâng cao
chất lượng huấn luyện giai đoạn (2013 2020) và những năm tiếp theo. Lực lượng
vũ trang tỉnh luôn được sự quan tâm lãnh
đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa
phương và của Bộ Tư lệnh Quân khu 7.
Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao
trách nhiệm, hoàn thành đúng, đủ nội
dung, chương trình, thời gian huấn luyện
theo mệnh lệnh và kế hoạch đề ra, chất
lượng ngày càng được nâng cao. Thông

Đại tá Phan Công Ngôn, Chỉ huy trưởng Bộ
CHQS tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá
nhân có thành tích xuất sắc.

N
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Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá
Phan Công Ngôn, Chỉ huy trưởng Bộ
CHQS tỉnh yêu cầu: Trong thời gian tới,
lãnh đạo, chỉ huy các cấp thường xuyên
quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị,
mệnh lệnh của cấp trên, nâng cao năng
lực lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ đối với
nhiệm vụ huấn luyện. Nắm chắc nội dung,
thời gian, tiến độ huấn luyện của các đối
tượng, thường xuyên kiểm tra, đánh giá
chặt chẽ chất lượng công tác huấn luyện;
đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư
tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm
__________________________________
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của cán bộ, chiến sĩ. Phát huy tính chủ
động, tích cực, tự giác học tập, rèn luyện
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện,
sẳn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.
Tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh đã tặng
giấy khen cho 14 tập thể và 14 cá nhân có
thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị
quyết.
Trọng Nhân //
http://www.baoquankhu7.vn.- 2018
(ngày 20 tháng 8)

BAN PHỤ NỮ QUÂN ĐỘI TẶNG QUÀ TRI ÂN
TẠI TỈNH BÌNH THUẬN

C

hiều ngày 2/8/2018, Ban Phụ nữ
Quân đội phối hợp với Ban Phụ nữ
Quân khu 7 và Bộ CHQS tỉnh Bình
Thuận đến thăm và tặng quà tri ân Mẹ
VNAH, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân
dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Thượng tá Phùng Thị Phú, Trưởng ban Phụ nữ
Quân đội và Thượng tá Nguyễn Ngọc Điệp,
Trưởng ban Phụ nữ Quân khu 7 tặng quà cho
Mẹ VNAH Hồ Thị Quế.

Thượng tá Phùng Thị Phú, Trưởng Ban Phụ nữ
Quân đội tặng quà cho Anh hùng lực lượng vũ
trang nhân dân Phạm Thị Mai

Ban Phụ nữ Quân đội phối hợp với
Ban Phụ nữ Quân khu 7 và Bộ CHQS tỉnh
Bình Thuận đến thăm và tặng quà tri ân
Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Quế tại tổ
6, Khu phố Lương Bình, thị trấn Lương
Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận có
chồng và hai người con hy sinh vì sự
nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ
quốc. Đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà
cho Anh hùng lực lượng vũ trang nhân
dân Phạm Thị Mai (tức 8 Tiệm) tại xã Hàm
Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình
Thuận.

Thay mặt Ban Phụ nữ Quân đội,
Thượng tá Phùng Thị Phú, Trưởng ban
Phụ nữ Quân đội bày tỏ lòng biết ơn sâu
sắc đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng,
Anh hùng lực lượng vũ trang, những
người đã cống hiến tuổi thanh xuân cho
sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất
đất nước. Đồng thời mong rằng các Mẹ
VNAH luôn mạnh khỏe và là chỗ dựa tinh
thần vững chắc cho các thế hệ con cháu
cũng như các thế hệ của Quân đội nhân
dân Việt Nam hôm nay sẽ luôn giữ mãi
phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phấn đấu học
tập, rèn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao.
Long Hồ //
http://www.baoquankhu7.vn.- 2018
(ngày 2 tháng 8)
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BỘ CHQS TỈNH BÌNH THUẬN THĂM BAN TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO TỈNH

N

gày 22/8, Bộ CHQS tỉnh Bình
Thuận tổ chức đoàn cán bộ do Đại
tá Phạm Văn Long, Chính ủy Bộ
CHQS làm trưởng đoàn đến thăm, tặng
quà Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt
Nam tỉnh Bình Thuận nhận dịp lễ Vu Lan
báo hiếu năm 2018.

Đại tá Phạm Văn Long chúc mừng Ban trị sự
Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận.

Đại tá Phạm Văn Long, chúc mừng
các vị hòa thượng, đại đức, thượng tọa,
tăng ni, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt
Nam tỉnh Bình Thuận nhân dịp mùa lễ Vu
Lan báo hiếu năm 2018. LLVT tỉnh luôn
gắn kết, xây đắp tình quân dân nơi địa
bàn đóng quân và mong muốn tăng ni,
phật tử luôn đồng hành cùng chính quyền
và LLVT tỉnh trong công cuộc xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn
__________________________________

kết toàn dân; thể hiện tinh thần yêu nước,
thương dân, truyền thống gắn bó, đồng
hành cùng dân tộc của Phật giáo và tham
gia tốt các phong trào thi đua, làm công
tác từ thiện, xây dựng quê hương.
Hòa thượng Thích Minh Nhật,
Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt
Nam tỉnh Bình Thuận bày tỏ niềm vui
mừng được đón tiếp đoàn cán bộ, sĩ quan
của Bộ CHQS tỉnh đến thăm, chúc mừng
các hòa thượng, đại đức, thượng tọa,
tăng ni, phật tử của tỉnh trong mùa lễ Vu
Lan báo hiếu. Hòa thượng Thích Minh
Nhật khẳng định sẽ tiếp tục vận động các
tăng ni, phật tử tích cực tham gia các
cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu
nước, luôn song hành cùng chính quyền
và LLVT để giữ gìn an ninh chính tri, trật
tự an toàn xã hội, bảo vệ Tổ quốc. Tăng
ni, phật tử tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần
đoàn kết hòa hợp và truyền thống ngàn
đời hòa quyện giữa Phật giáo với dân tộc
theo phương châm “Đạo Pháp - Dân tộc Chủ nghĩa xã hội”.
Duy Thỉnh //
http://www.baoquankhu7.vn.- 2018
(ngày 22 tháng 8)

CẢI TIẾN, NÂNG CAO CÔNG TÁC BẢO ĐẢM
HẬU CẦN
ng dụng khoa học kỹ thuật để nâng
cao chất lượng bảo đảm hậu cần,
phù hợp với hoạt động của bộ đội
là những vấn đề đặt ra trong hội thi sáng
kiến, cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị
huấn luyện và bảo đảm hậu cần do Bộ
CHQS tỉnh Bình Thuận tổ chức.

Ứ

Thiết bị “Quản lý, giám sát độ ẩm và
phòng cháy, chữa cháy tự động” của Ban
Chỉ huy quân sự huyện Bắc Bình và “Bộ
nạp nguồn cho ắc quy bằng năng lượng
mặt trời” của Trung úy Ung Thanh Vân,
nhân viên kỹ thuật Đại đội Thông tin 16,
Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận là 2 trong số 31
sản phẩm mang về hội thi đạt giải nhất.
Thiết bị “Quản lý, giám sát độ ẩm và

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

Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 08 năm 2018

phòng cháy, chữa cháy tự động” do Thiếu
tá Dương Thái Sơn, Phó Tham mưu
trưởng Ban CHQS huyện sáng kiến và thi
công lắp ráp. Từ thực trạng và nhu cầu
quản lý, kiểm soát kho tàng, vũ khí trang
bị, Thiếu tá Dương Thái Sơn đã ứng dụng
công nghệ thông tin và tích hợp các thiết
bị có bán ngoài thị trường để làm ra sản
phẩm giúp người chỉ huy và cán bộ, nhân
viên kỹ thuật dù ở bất kỳ đâu đều giám
sát, quản lý được kho tàng.

Trung úy Ung Thanh Vân thuyết trình sáng
kiến “Bộ nạp nguồn cho ắc quy bằng năng
lượng mặt trời”

Còn với “Bộ nạp nguồn cho ắc quy
bằng năng lượng mặt trời”, qua thực tế
công tác, Trung úy Ung Thanh Vân, nhân
viên kỹ thuật Đại đội Thông tin 16 đã có ý
tưởng và mua các thiết bị về lắp, ráp, qua
nhiều lần thử nghiệm đã hoạt động hiệu
quả, giúp đơn vị bảo đảm nguồn cung cấp
cho máy thông tin và chiếu sáng khi đi dã
ngoại. Thiết bị với giá thành rẻ, nhưng rất
thuận lợi cho các hoạt động của bộ đội khi
cơ động làm nhiệm vụ phòng chống thiên
tai, huấn luyện, diễn tập. Theo các chuyên
ngành và nhu cầu thực hiện nhiệm vụ,
cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh Bình
__________________________________
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Thuận đã cải tiến, sáng kiến ra những mô
hình, thiết bị để nâng cao chất lượng bảo
đảm hậu cần cho các hoạt động huấn
luyện, chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu
của bộ đội.
Sau vòng sơ khảo, mang đến hội thi
lần này có 23 mô hình cải tiến và 8 sáng
kiến của 17 cơ quan, đơn vị trong LLVT
tỉnh. Các sáng kiến, cải tiến có chất lượng
được lựa chọn đã tham gia phần thi báo
cáo thuyết trình, trình diễn và làm rõ tính
năng, cấu tạo, tác dụng của sản phẩm đối
với thực tế công tác bảo đảm hậu cần,
huấn luyện hậu cần và phục vụ bộ đội.
Các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đều phù
hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, giảm
sức lao động cho bộ đội, nâng cao hiệu
quả hoạt động bảo đảm hậu cần trong mọi
nhiệm vụ.
6 tập thể và 6 cá nhân được khen
thưởng với những sản phẩm được chọn
ứng dụng, nhân rộng là nguồn động lực
và ghi nhận của Bộ CHQS tỉnh đối với hội
thi. Bộ CHQS tỉnh tiếp tiếp tục vận động
cán bộ, chiến sĩ không ngừng tìm tòi,
nghiên cứu thêm nhiều sáng kiến, mô
hình, trang thiết bị huấn luyện hậu cần
thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng,
hiệu quả trong công tác bảo đảm hậu cần,
phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng
chiến đấu của LLVT tỉnh. Và qua hội thi
này, để các đơn vị trao đổi, chia sẻ kinh
nghiệm, nhân rộng, áp dụng những sáng
kiến hay, mô hình ứng dụng vào thực tiễn.
Duy Thỉnh //
http://www.baoquankhu7.vn.- 2018
(ngày 9 tháng 8)

CƠ HỘI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HUẤN LUYỆN,
RÈN LUYỆN THỂ LỰC, THỂ DỤC THỂ THAO Ở
BĐBP BÌNH THUẬN
ừ ngày 1 đến 3-8, Bộ Chỉ huy BĐBP
Bình Thuận đã tổ chức Hội thao thể
dục thể thao (TDTT) năm 2018
nhằm đánh giá thực chất kết quả huấn

T

luyện, rèn luyện thể lực, hoạt động TDTT
của cơ quan Bộ Chỉ huy và các đơn vị cơ
sở trong thời gian qua, đồng thời nâng
cao chất lượng công tác huấn luyện, khả
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năng sẵn sàng chiến đấu và thúc đẩy
phong trào TDTT trong thời gian tới.

năng, bản lĩnh trong thi đấu, nhiều vận
động viên đạt được thành tích cao.

Các vận động viên tranh tài nội dung chạy vũ
trang 3.000m. Ảnh: Đình Vũ

Các vận động viên tranh tài nội dung co tay xà
đơn. Ảnh: Đình Vũ

Tham gia hội thao có 12 đoàn với
108 vận động viên là cán bộ, chiến sĩ của
cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các đồn
Biên phòng, Hải đội 2, Tiểu đoàn Huấn
luyện - Cơ động; tranh tài ở 4 nội dung
gồm: 4 môn chiến sĩ khỏe, 4 môn thể thao
quân sự phối hợp liên hoàn, 2 môn bơi
ứng dụng và chạy việt dã 5.000m.

Qua 3 ngày tranh tài, các vận động
viên đã hoàn thành tốt các nội dung thi
đấu. Kết quả, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã
tặng Giấy khen cho 12 tập thể và 14 cá
nhân. Trong đó, giải Nhất toàn đoàn thuộc
về Đồn Biên phòng Mũi Né; giải Nhì thuộc
về Hải đội 2 và giải Ba được trao cho Đồn
Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý.

Tại hội thao năm nay, bên cạnh một
số vận động viên là hạt nhân trong những
lần hội thao trước còn có sự góp mặt của
rất nhiều cán bộ, sĩ quan trẻ lần đầu tham
gia. Quá trình thi đấu, ngoài ưu thế về sức
trẻ, các vận động viên đã thể hiện tốt khả
__________________________________

Đình Phú //
http://www.bienphong.com.vn.- 2018
(ngày 3 tháng 8)

TỌA ĐÀM SĨ QUAN TRẺ LLVT TỈNH BÌNH THUẬN
VỚI QUÂN ĐỘI HOÀNG GIA CAMPUCHIA

N

gày 15/8/2018, Bộ CHQS tỉnh Bình
Thuận, Quân khu 7, Quân đội nhân
dân Việt Nam phối hợp với Tiểu
khu Quân sự tỉnh Kampong Chhnang,
Quân khu Đặc biệt, Quân đội Hoàng gia
Campuchia tổ chức buổi tọa đàm sĩ quan
trẻ với chủ đề “Đoàn kết, hữu nghị, chung
tay xây dựng và phát triển”.

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận và Quân khu 7 dự tọa
đàm sĩ quan trẻ Bộ CHQS tỉnh Bình thuận với Tiểu
khu Quân sự tỉnh Kampong Chhnang, Quân khu Đặc
biệt Quân đội Hoàng gia Campuchia
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Quang cảnh buổi tọa đàm sĩ quan trẻ Bộ CHQS
tỉnh Bình Thuận với Tiểu khu Quân sự tỉnh
Kampong Chhnang, Quân khu Đặc biệt Quân
đội Hoàng gia Campuchia

Đến dự tọa đàm có Thiếu tướng
Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh Quân khu
7; đồng chí Dương Văn An, Phó bí thư
tỉnh ủy Bình Thuận; Trung tướng Mom
Sopheap, Phó Tư lệnh Quân khu Đặc
biệt, Quân đội Hoàng gia Campuchia;
Thiếu tướng Nou Samreth, Phó chỉ huy
trưởng Tiểu khu quân sự tỉnh Kampong
Chhnang, Quân khu Đặc biệt, Quân đội
Hoàng gia Campuchia.
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Thiếu úy Đỗ Thị Hoàng Quyên, Ban Tài chính,
Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Thuận phát biểu
tại tọa đàm

Phát huy truyền thống đoàn kết, hữu
nghị, thân ái giữa hai nước Việt Nam và
Campuchia theo phương châm “láng
giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp
tác toàn diện, bền vững lâu dài”. Trong
những năm qua, tỉnh Bình Thuận và tỉnh
Kampong Chhnang cũng như Bộ CHQS
tỉnh Bình Thuận và Tiểu khu Quân sự tỉnh
Kampong Chhnang, Quân khu Đặc biệt,
Quân đội Hoàng gia Campuchia đã có
nhiều hoạt động giaolưu, kết nghĩa mang
lại hiệu quả thiết thực, đã thường xuyên
cử các đoàn công tác qua lại thăm hỏi,
học tập kinh nghiệm, động viên, hỗ trợ,
giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển.

Đồng chí Dương Văn An, Phó Bí thư Tỉnh ủy
Bình Thuận phát biểu chào mừng

Tại buổi tọa đàm, cán bộ sĩ quan trẻ
hai đơn vị đã nói lên những tâm tư, tình
cảm về mối quan hệ hai nước nói chung
và mối quan hệ giữa LLVT tỉnh Bình
Thuận với Tiểu khu Quân sự tỉnh
Kampong Chhnang nói riêng. Đồng thời
đề ra những nội dung, biện pháp, những
việc làm cụ thể nhằm tăng cường sự hiểu
biết và chia sẻ giữa hai đơn vị.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh
Quân khu 7 phát biểu chào mừng

Thiếu úy Chhem Chamnan, Phó văn phòng 3,
Tiểu khu Quân sự tỉnh Kampong Chhnang phát
biểu tại tọa đàm
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Sĩ quan trẻ hai đơn vị xác định trong
thời gian tới cần phát huy tốt vị trí, vai trò
và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ;tiếp tục kế
thừa và phát huy truyền thống đoàn kết
hữu nghị, gắn bó của thế hệ cha anh đi
trước và đây cũng là dịp để cán bộ, sĩ
quan trẻ Tiểu khu quân sự tỉnh Kampong
Chhnang tìm hiểu về đất nước và con
người tỉnh Bình Thuận ngày thêm gắn bó,
bền chặt hơn góp phần làm sâu sắc thêm
mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp
giữa Việt Nam và Campuchia.

Thiếu tướng Nou Samreth, Phó chỉ huy trưởng
Tiểu khu quân sự tỉnh Kampong Chhnang,
Quân khu Đặc biệt, Quân đội Hoàng gia
Campuchia phát biểu

Thiếu tướng Nou Samreth, Phó chỉ
huy trưởng Tiểu khu quân sự tỉnh
Kampong Chhnang, Quân khu Đặc biệt,
Quân đội Hoàng gia Campuchia gửi lời
cảm ơn sâu sắc trước tình cảm nồng hậu,
sự hỗ trợ nhiệt tình Quân đội nhân dân
Việt Nam, đặc biệt là Bộ Tư lệnh Quân
khu 7, Tỉnh Bình Thuận dành cho Quân
đội Hoàng gia Campuchia và Tiểu khu
Quân sự tỉnh Kampong Chhnang. Thiếu
tướng Nou Samreth cho biết cuộc giao
lưu mang lại rất nhiều ý nghĩa bởi vừa có
tính chiến lược lâu dài vừa có tính lịch sử
đối với sĩ quan trẻ của hai đơn vị chúng
ta, thông qua giao lưu, các sĩ quan trẻ có
dịp trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau,
tích cực giữ gìn, củng cố, phát huy tình
đoàn kết, tiếp tục quan tâm giáo dục,
tuyên truyền cho sĩ quan, HSQ, binh sĩ và
các tầng lớp nhân dân, nhất là lực lượng
kế cận hiểu rõ và tin tưởng truyền thống
đoàn kết tốt đẹp để từ đó tích cực tham
gia giữ gìn, vun đắp cho ngày càng vững
chắc, bền vững lâu dài.
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Đại tá Phạm Văn Long, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh
Bình Thuận phát biểu tại tọa đàm

Đại tá Phạm Văn Long, Chính ủy Bộ
CHQS tỉnh Bình Thuận mong rằng thời
gian tới sỹ quan trẻ hai nước đã có chung
cảm nghĩ, khát vọng trong sáng về mối
quan hệ tốt đẹp, tình đoàn kết gắn bó mật
thiết giữa Nhà nước, Quân đội nhân dân
Việt Nam và Vương quốc, Quân đội
Hoàng gia Campuchia nói chung, giữa sĩ
quan trẻ Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận với sĩ
quan trẻ Tiểu khu Quân sự Kampong
Chhnang nói riêng.

Thủ trưởng hai đơn vị chụp hình lưu niệm

Lãnh đạo hai đơn vị tặng hoa cho sĩ quan trẻ
phát biểu tại buổi tọa đàm

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

Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 08 năm 2018

Sĩ quan trẻ hai nước chúng ta hôm
nay và mai sau có trách nhiệm bảo vệ,
giữ gìn và phát triển truyền thống đoàn
kết, hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau có chung
nhận thức, cùng có trách nhiệm góp
phhần duy trì ổn định quan hệ hai nước,
bảo vệ vun đắp tình hữu nghị quý báu, vì
hòa bình, ổn định của nhân dân mỗi nước,
góp phần duy trì hòa bình, ổn định của
khu vực.
Kết thúc buổi tọa đàm sĩ quan trẻ
Tiểu khu Quân sự tỉnh Kampong
__________________________________
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Chhnang, Quân khu Đặc biệt, Quân đội
Hoàng gia Campuchia cùng với sĩ quan
trẻ Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận có nhiều
hoạt động ý nghĩa, thiết thực, như: tổ
chức giao hữu bóng chuyền, giao lưu văn
nghệ, tham quan một số đơn vị, công trình
kinh tế, địa điểm lịch sử, văn hóa nổi bật
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận...
Ngọc Tuân //
http://www.baoquankhu7.vn.- 2018
(ngày 15 tháng 8)

TUYÊN TRUYỀN BẢO ĐẢM AN NINH, AN TOÀN
CÁC CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ

T

rong 2 ngày 23 và 24-8, Bộ Chỉ huy
BĐBP Bình Thuận phối hợp với
Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu
khí Việt Nam đã tổ chức tuyên truyền về
bảo đảm an ninh, an toàn các công trình
dầu khí trên biển cho ngư dân và tặng quà
các em học sinh nghèo trước thềm năm
học mới.

Các đại biểu và ngư dân phường Phú Hài tham
dự buổi tuyên truyền. Ảnh: Đình Phú

Tại các điểm tuyên truyền, gần 400
chủ tàu cá ở thành phố Phan Thiết và thị
xã La Gi đã được cán bộ Tổng Công ty
thăm dò khai thác dầu khí tuyên truyền,
giới thiệu về hình ảnh, sơ đồ, vị trí, tọa độ
các công trình dầu khí hiện nay trên khu
vực vùng biển phía Nam và tại Bình
Thuận; các văn bản pháp luật liên quan về
đảm bảo an ninh, an toàn các công trình
dầu khí cũng như quy định về xử phạt vi

phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí.
Ngư dân cũng được theo dõi một số hình
ảnh, tư liệu về những hành vi vi phạm của
tàu cá như thả lưới, câu cá, neo đậu...
trong hành lang an toàn dầu khí.
Ngoài phổ biến các văn bản pháp
luật liên quan đến hoạt động bảo đảm an
ninh, anh toàn dầu khí, BĐBP tỉnh cũng
đã tuyên truyền ngư dân về một số nội
dung cơ bản của Luật An ninh mạng vừa
được Quốc hội thông qua và dự thảo Luật
Đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt. Qua
đó, giúp ngư dân nâng cao nhận thức,
chấp hành nghiêm các quy định pháp luật;
tích cực vươn khơi bám biển, không vi
phạm hành lang an toàn dầu khí, không
xâm phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt
hải sản trái phép.
Trước thềm năm học mới 20182019, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Tổng
Công ty thăm dò khai thác dầu khí đã trao
tặng 40 chiếc xe đạp cho 40 học sinh là
con em của các ngư dân có hoàn cảnh
khó khăn đã nỗ lực vươn lên trong học
tập.
Đình Phú //
http://www.bienphong.com.vn.- 2018
(ngày 25 tháng 8)
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PHỐI HỢP THAM GIA XÂY DỰNG HỒ SƠ
NGHỆ THUẬT LÀM GỐM CỦA NGƯỜI CHĂM

U

BND tỉnh Bình Thuận vừa có
Công văn số 3614/UBND-KGVX
gửi UBND tỉnh Ninh Thuận về
việc phối hợp tham gia xây dựng hồ sơ
“Nghệ thuật làm gốm của người Chăm”
đệ trình UNESCO.

Nghệ nhân Chăm chế tác gốm. Ảnh:
bienphong.com.vn

UBND tỉnh Bình Thuận cho biết,
hiện nay, người Chăm thôn Bình Đức,
xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình đang
lưu giữ và thực hành di sản văn hóa
phi vật thể Nghệ thuật làm gốm truyền
thống. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố và
nguyên nhân tác động nên nghề gốm
của người Chăm ở nơi đây chỉ được
duy trì, hoạt động cầm chừng và ngày
càng suy giảm cả về số lượng nghệ
nhân cũng như sản phẩm làm ra. Nghề
gốm của người Chăm Bình Thuận
đang đối mặt với nhiều khó khăn,
thách thức và đứng trước nguy cơ mai
một dần theo thời gian.
Trường hợp UBND tỉnh Ninh
Thuận và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch (VHTTDL) thống nhất xây dựng hồ
sơ đề cử quốc gia “Nghệ thuật làm
gốm của người Chăm” đệ trình

UNESCO xem xét, công nhận di sản
văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ
khẩn cấp, UBND tỉnh Bình Thuận sẽ
phối hợp tham gia xây dựng hồ sơ.
Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận
cử đồng chí Nguyễn Đức Hòa, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh tham gia Ban Chỉ
đạo xây dựng hồ sơ và đồng chí
Nguyễn Ngọc Hạnh, Phó Giám đốc Sở
VHTTDL tham gia Ban xây dựng hồ
sơ.
Việc xây dựng “Hồ sơ Nghệ thuật
làm gốm truyền thống của người
Chăm” trình UNESCO đưa vào Danh
sách di sản văn hóa phi vật thể cần
được bảo vệ khẩn cấp nhằm nâng cao
nhận thức và hành động của Chính
phủ, chính quyền địa phương và cộng
đồng trong việc bảo vệ và phát huy giá
trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ
thuật làm gốm truyền thống của người
Chăm ở Việt Nam. Qua đó, góp phần
tôn vinh nghề thủ công truyền thống
của dân tộc; Quảng bá, giới thiệu nghệ
thuật làm gốm truyền thống của người
Chăm ở quy mô quốc gia và quốc tế.
Đồng thời, khuyến khích các nghệ
nhân, các nhóm, các đoàn thể và các
tổ chức thực hành, gìn giữ và phát huy
giá trị Nghệ thuật làm gốm truyền
thống của người Chăm, phù hợp với
mục tiêu của Luật di sản văn hóa và
Công ước 2003 của UNESCO, và kêu
gọi sự hợp tác, hỗ trợ quốc tế trong
việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị
di sản văn hóa này.
Lan Anh // http://toquoc.vn.- 2018
(ngày 30 tháng 8)
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SỞ VHTTDL BÌNH THUẬN NHẬN CỜ THI ĐUA
CỦA CHÍNH PHỦ

C

hiều 1/8, tại thành phố Phan Thiết,
Sở VHTTDL Bình Thuận long trọng
tổ chức Lễ đón nhận Cờ Thi đua
của Chính phủ năm 2017.

Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Trần
Thị Minh Thư trao Cờ thi đua của Chính phủ
cho Sở VHTTDL

Năm 2017, toàn ngành VHTTDL
Bình Thuận đã thực hiện thành công 6
nhiệm vụ tỉnh giao. Hoạt động văn hóa,
văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi
và thiết thực phục vụ các ngày lễ kỷ niệm
của quê hương và đất nước. Bình Thuận
cũng đã đăng cai tổ chức nhiều giải thể
thao quốc gia, trong đó có các giải thể
thao biển, từng bước khẳng định một
trung tâm du lịch - thể thao biển quốc gia.
Riêng hoạt động du lịch diễn ra sôi động,
chất lượng sản phẩm du lịch, dịch vụ
được bảo đảm. Cùng với công tác bảo
__________________________________

đảm an ninh trật tự, an toàn cho du khách,
môi trường du lịch trong lành, thân thiện,
du lịch Bình Thuận luôn tạo sự mới mẻ để
hấp dẫn du khách. Trong năm, toàn tỉnh
ước đón 5,13 triệu lượt khách (khách
quốc tế có 585.000 lượt), doanh thu ước
đạt 10.810 tỷ đồng.
Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở
VHTTDL Bình Thuận Ngô Minh Chính,
vừa chia sẻ niềm tự hào của toàn ngành
khi đón nhận Cờ Thi đua của Chính phủ,
vừa khẳng định quyết tâm đề cao tinh
thần trách nhiệm, phát huy sức mạnh
đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đổi mới,
phấn đấu hoàn thành xuất sắc, toàn diện
10 nhiệm vụ được UBND tỉnh giao. Trong
đó, lĩnh vực du lịch tiếp tục phát triển bền
vững, hoàn thành chỉ tiêu đón 5,75 triệu
lượt khách (khách quốc tế 670.000 lượt),
tổng doanh thu đạt 12.850 tỷ đồng, xứng
đáng là điểm đến hấp dẫn của du lịch Việt
Nam, đáp ứng sự mong đợi và tin tưởng
của chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.
Tại buổi lễ, bà Trần Thị Minh Thư,
Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh
đã trân trọng trao Cờ Thi đua của Chính
phủ năm 2017 cho Sở VHTTDL Bình
Thuận.
Nguyên Vũ //
http://baodulich.net.vn.- 2018
(ngày 2 tháng 8)

DU LỊCH BÌNH THUẬN HƯỚNG ĐẾN DU KHÁCH
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Đ

ó là mục tiêu của điểm đến Phan
Thiết - Bình Thuận tại chương trình
hội nghị giới thiệu du lịch Bình
Thuận đến các tỉnh đồng bằng sông Cửu
Long (ĐBSCL) năm 2018 diễn ra vào
chiều 23/8 tại thành phố Cần Thơ.

Sự kiện do Trung tâm Thông tin xúc
tiến du lịch Bình Thuận tổ chức, chương
trình có sự tham dự của lãnh đạo Sở
VHTTDL Bình Thuận, đại diện lãnh đạo
thành phố Phan Thiết, Hiệp hội Du lịch
Bình Thuận và hơn 20 doanh nghiệp du
lịch của tỉnh Bình Thuận. Tham dự còn có
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lãnh đạo ngành du lịch, Hiệp hội Du lịch,
Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch và
hơn 60 doanh nghiệp du lịch, lữ hành của
13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL.
Với bờ biển dài gần 200 km, khí hậu
quanh năm ấm áp, sở hữu nhiều danh
lam thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa
độc đáo, Bình Thuận đã trở thành một
điểm đến yêu thích của du khách trong và
ngoài nước. Đối với thị trường khách các
tỉnh ĐBSCL, thời gian qua Bình Thuận
vinh hạnh được du khách quan tâm lựa
chọn là điểm đến thường xuyên để du
lịch, nghỉ dưỡng và tham quan. Để tiếp tục
là một điểm đến hấp dẫn, là lựa chọn cho
các chuyến tham quan nghỉ dưỡng của
trên 18 triệu khách 13 tỉnh, thành ĐBSCL,
Bình Thuận đã và đang quan tâm đầu tư
để nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch,
phát triển và đa dạng sản phẩm du lịch,
đáp ứng nhu cầu vui chơi, nghỉ ngơi, giải
trí, mua sắm và tham quan của du khách.
Các doanh nghiệp du lịch Bình
Thuận tham gia chương trình đã giới thiệu
những sản phẩm đặc trưng, những dịch
vụ và các gói khuyến mãi, giảm giá dành
cho du khách. Ngoài ra, Bình Thuận dành
khu vực giới thiệu các ấn phẩm du lịch,
quà lưu niệm quảng bá bộ nhận diện
thương hiệu du lịch, các sản phẩm đặc
trưng như nước mắm, thanh long, mủ
trôm. Đại diện lãnh đạo ngành Du lịch và
các doanh nghiệp du lịch, lữ hành các tỉnh
đã ghi nhận thông tin để hướng đến các
kế hoạch liên kết, hợp tác đưa đón khách
__________________________________
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từ các tỉnh ĐBSCL đến Bình Thuận và
ngược lại. Đồng thời, góp ý một số giải
pháp để khắc phục hạn chế trong phát
triển du lịch, qua đó tạo thêm nét hấp dẫn
cho điểm đến Bình Thuận, thu hút khách
từ các tỉnh ĐBSCL đến ngày càng nhiều
hơn.
Xác định khu vực ĐBSCL là 1 trong
3 thị trường khách trọng điểm, thời gian
đến du lịch Bình Thuận sẽ đầu tư hạ tầng
kết nối với các tỉnh phía Nam, đảm bảo
môi trường du lịch, tiếp tục phát triển sản
phẩm dịch vụ, kết nối các điểm du lịch của
địa phương, hình thành các tour, tuyến
tham quan du lịch giữa các vùng miền để
phát huy các tiềm năng, tạo các sản phẩm
du lịch đa dạng, hấp dẫn mang tính
chuyên biệt. Bên cạnh đó, tăng cường sự
hợp tác liên kết giữa các doanh nghiệp
trong tỉnh với các tỉnh, thành cả nước,
thúc đẩy mạnh mẽ cơ hội hợp tác trên
nhiều phương diện trong lĩnh vực du lịch
giữa Bình Thuận và các tỉnh ĐBSCL, tạo
động lực liên kết vùng chặt chẽ giữa các
địa phương nhằm phát huy tiềm năng, lợi
thế của từng địa phương trong sự phát
triển chung của ngành Du lịch Việt Nam.
Dịp này, lãnh đạo ngành du lịch Bình
Thuận và các tỉnh ĐBSCL cũng đã trao
tặng quà và chụp ảnh lưu niệm cùng với
các doanh nghiệp du lịch tham dự.
Nguyên Vũ //
http://baodulich.net.vn.- 2018
(ngày 24 tháng 8)

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO ĐẢM
MÔI TRƯỜNG DU LỊCH
ở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh
Bình Thuận vừa chỉ đạo Phòng Văn
hóa - Thông tin các huyện, thị xã,
thành phố; các Ban quản lý khu, điểm du
lịch; các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn
phục vụ tốt khách du lịch đến tham quan,
nghỉ dưỡng vào dịp lễ Quốc khánh 2/9.

S

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch đề nghị Phòng Văn hóa - Thông tin
các huyện, thị xã, thành phố tham mưu
cho địa phương tăng cường công tác
quản lý phục vụ du lịch dịp lễ 2/9; tăng
cường tuyên truyền, vận động nhân dân
đảm bảo môi trường du lịch, thực hiện
nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa với
du khách, ra quân làm sạch rác thải, vệ
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sinh môi trường, cảnh quan hai bên tuyến
đường dẫn đến các khu, điểm tham quan
du lịch trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp
với các lực lượng chức năng triển khai
kiểm tra việc chấp hành các quy định về
niêm yết giá, vệ sinh môi trường, vệ sinh
an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, phòng
chống cháy nổ trong hoạt động kinh
doanh du lịch, dịch vụ du lịch trên địa bàn.
Nhắc nhở các doanh nghiệp, các hộ kinh
doanh giữ bình ổn giá, nhất là giá buồng
phòng khách sạn, nhà nghỉ, giá dịch vụ ăn
uống, giá các mặt hàng hải sản tươi sống,
luôn đảm bảo chất lượng dịch vụ phục vụ
du khách.

Tạo hình ảnh đẹp, ấn tượng về Bình Thuận đối
với du khách trong và ngoài nước. Ảnh minh
họa (nguồn: Báo Bình Thuận)

Các Ban quản lý khu, điểm du lịch
phải tăng cường công tác quản lý, bảo
đảm môi trường du lịch ở các khu, điểm
du lịch, giữ bình ổn giá cả hàng hóa, dịch
vụ lưu trú, ăn uống, bảo đảm vệ sinh an
toàn thực phẩm, vệ sinh công cộng, cảnh
quan môi trường. Phối hợp với các lực
lượng chức năng triển khai công tác bảo
đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, tổ
chức phân luồng giao thông, sắp xếp bãi
đỗ xe tại các điểm tham quan đảm bảo
trật tự; quản lý, kiểm soát tốt hoạt động
bán hàng rong, trẻ em cho thuê tấm trượt
cát, không để xảy ra tình trạng “chặt
chém”, lừa gạt du khách, cò mồi gây rối
trật tự. Rà soát, lắp đặt các biển báo, quy
định, hướng dẫn du khách tại các điểm
tham quan, điểm du lịch mạo hiểm (nếu
có), bãi tắm ven biển; tăng cường công
tác cứu hộ ở các bãi tắm ven biển.
Thường xuyên tổ chức làm vệ sinh, thu
gom rác thải đảm bảo cảnh quan môi
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trường ở các điểm du lịch dã ngoại, du
lịch cộng đồng.
Ngoài ra, phải tăng cường kiểm tra,
kiểm soát hoạt động của hướng dẫn viên
và các đoàn khách nước ngoài, kịp thời
đề xuất Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch xử lý nếu cần thiết. Không để
khách du lịch nước ngoài có hành vi gây
ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, truyền
thống, đạo đức, thuần phong mỹ tục của
dân tộc Việt Nam, người nước ngoài làm
hướng dẫn viên du lịch, thuyết minh sai
lệch giá trị văn hóa, lịch sử tại điểm tham
quan du lịch.
Riêng các doanh nghiệp du lịch phải
bố trí đủ nhân lực và các điều kiện cần
thiết để phục vụ tốt du khách trong dịp lễ
đảm bảo chất lượng phục vụ, thực hiện
nghiêm túc quy định về niêm yết giá hàng
hóa, dịch vụ và bán đúng giá niêm yết. Có
các biện pháp tăng cường công tác an
ninh trật tự, an toàn cho du khách, không
đưa khách đến những khu vực không
đảm bảo an toàn; không phân biệt đối xử
với các thị trường khách khác nhau và
cung cấp đầy đủ thông tin về điểm đến
đảm bảo an ninh và an toàn cho du
khách. Tăng cường công tác cứu hộ tại
các bãi tắm ven biển, hồ bơi, trang dị đầy
đủ phương tiện cứu hộ, lắp đặt biển báo,
cờ hiệu, phao tiêu và đảm bảo luôn có
nhân viên trực cứu hộ. Rà soát phương
tiện kỹ thuật, quy trình hoạt động các loại
hình dịch vụ du lịch mạo hiểm (nếu có).
Ngoài ra, thực hiện nghiêm túc các
quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm,
sử dụng các loại thực phẩm, nguyên liệu
chế biến đảm bảo vệ sinh, tiêu chuẩn,
chất lượng, không sử dụng các loại thực
phẩm, nguyên liệu lạ chưa rõ nguồn gốc.
Tăng cường công tác vệ sinh môi trường
trong và xung quanh khu vực, xử lý rác
thải, xả nước thải đúng quy định. Tăng
cường công tác xúc tiến du lịch tại chỗ,
giới thiệu các sản phẩm du lịch, các điểm
đến tham quan du lịch, các tour du lịch
mới của tỉnh đến với du khách.
Những năm gần đây, Bình Thuận là
điểm đến an toàn, thân thiện cho du
khách trong và ngoài nước bởi ngoài
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những thắng cảnh thiên nhiên, bãi biển
đẹp, người dân và môi trường du lịch thân
thiện, an toàn của du khách luôn được đặt
lên hàng đầu.

chất lượng các loại hàng hóa, dịch vụ
phục vụ du khách, xử lý nghiêm các
trường hợp không chấp hành việc niêm
yết giá và bán hàng theo giá niêm yết.

Để hoàn thành mục tiêu đến cuối
năm 2018, toàn tỉnh đón 5,75 triệu lượt
khách (riêng khách quốc tế có 670 nghìn
lượt) với tổng doanh thu du lịch đạt
12.850 tỷ đồng, Bình Thuận tiếp tục triển
khai nhiều giải pháp đồng bộ.

Đồng thời, Sở phối hợp với các
ngành liên quan tăng cường kiểm tra,
kiểm soát các hoạt động vui chơi giải trí
đặc biệt ở các khu vực trọng điểm về du
lịch, đảm bảo ngăn chặn, phòng ngừa các
tệ nạn xã hội và các hoạt động kinh doanh
trái pháp luật.

Ngành Du lịch tăng cường công tác
tuyên truyền, 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 cộng đồng dân cư và du khách
trong hoạt động du lịch.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
tăng cường công tác kiểm tra việc chấp
hành các quy định của Nhà nước đối với
các cơ sở lưu trú du lịch, kinh doanh lữ
hành; phối hợp kiểm tra, kiểm soát giá cả,
__________________________________

Ngành Du lịch cũng tiếp tục xây
dựng và nâng cao chất lượng các sản
phẩm du lịch, tour tuyến du lịch, trong đó
ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch
biển đảo, hướng đến xây dựng Bình
Thuận trở thành trung tâm du lịch-thể thao
biển mang tầm quốc gia.
Lan Phạm //
https://bvhttdl.gov.vn.- 2018
(ngày 30 tháng 8)

HỢP TÁC THU HÚT KHÁCH DU LỊCH NGA ĐẾN
BÌNH THUẬN

U

BND tỉnh Bình Thuận vừa có Công
văn gửi Ngài Đại sứ Ngô Đức
Mạnh tại Liên Bang Nga đề nghị
giúp chọn một nước Cộng hòa thuộc Liên
bang Nga hoặc một thành phố của Nga
phù để ký kết Thỏa thuận hợp tác.

Theo nội dung Công văn số
3143/UBND–NV của UBND tỉnh Bình
Thuận cho biết, Bình Thuận là một địa
phương đang phát triển, cần kêu gọi đầu
tư và xúc tiến các hoạt động thu hút khách
du lịch, xuất khẩu hàng hóa. Thế mạnh
của Bình Thuận là du lịch biển, nông
nghiệp nhiệt đới và nuôi trồng, chế biến
hải sản, nên cần hợp tác với các đối tác
nước ngoài có tiềm lực và thế mạnh
tương ứng để cùng hỗ trợ hợp tác và phát
triển trong thời gian tới.
Do đó, UBND tỉnh Bình Thuận đề
nghị Ngài Đại sứ Ngô Đức Mạnh giúp
chọn một nước Cộng hòa thuộc Liên bang
Nga hoặc một thành phố của Nga phù với
với đặc điểm phát triển nói trên của tỉnh
để ký kết Thỏa thuận hợp tác.

Khách Nga nghỉ dưỡng ở Bình Thuận. Ảnh:
baobinhthuan.com.vn

Theo thống kê lượng khách du lịch
Liên bang Nga trong những năm qua đến
Bình
Thuận
khoảng
200
nghìn
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khách/năm, chủ yếu đến từ các thành phố
Moscow, Valivostok, và Sochi.
Những năm gần đây, Bình Thuận là
điểm đến an toàn, thân thiện cho du
khách ngoài nước bởi ngoài những thắng
cảnh thiên nhiên, bãi biển đẹp, người dân
và môi trường du lịch thân thiện, an toàn
của du khách luôn được đặt lên hàng đầu.
Trong 6 tháng đầu năm 2018, ngành
Du lịch Bình Thuận tiếp tục khởi sắc,
lượng du khách nước ngoài đến tham
quan tăng. Để hoàn thành mục tiêu đến
cuối năm 2018, toàn tỉnh đón 5,75 triệu
lượt khách (riêng khách quốc tế có 670
nghìn lượt) với tổng doanh thu du lịch đạt
12.850 tỷ đồng, Bình Thuận tiếp tục triển
khai nhiều giải pháp đồng bộ.
Ngành Du lịch tăng cường công tác
tuyên truyền, 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 cộng đồng dân cư và du khách
trong hoạt động du lịch.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
tăng cường công tác kiểm tra việc chấp
__________________________________

- 50 -

hành các quy định của Nhà nước đối với
các cơ sở lưu trú du lịch, kinh doanh lữ
hành; phối hợp kiểm tra, kiểm soát giá cả,
chất lượng các loại hàng hóa, dịch vụ
phục vụ du khách, xử lý nghiêm các
trường hợp không chấp hành việc niêm
yết giá và bán hàng theo giá niêm yết.
Đồng thời, Sở phối hợp với các
ngành liên quan tăng cường kiểm tra,
kiểm soát các hoạt động vui chơi giải trí
đặc biệt ở các khu vực trọng điểm về du
lịch, đảm bảo ngăn chặn, phòng ngừa các
tệ nạn xã hội và các hoạt động kinh doanh
trái pháp luật.
Ngành Du lịch cũng tiếp tục xây
dựng và nâng cao chất lượng các sản
phẩm du lịch, tour tuyến du lịch, trong đó
ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch
biển đảo, hướng đến xây dựng Bình
Thuận trở thành trung tâm du lịch - thể
thao biển mang tầm quốc gia.
Lan Phạm //
https://bvhttdl.gov.vn.- 2018
(ngày 1 tháng 8)

NHIỀU SẢN PHẨM DU LỊCH, DỊCH VỤ
PHỤC VỤ KHÁCH

T

hông tin từ Phòng Quản lý Du lịch Sở VHTTDL Bình Thuận, sẽ có
khoảng 36.800 lượt khách, trong đó
khách quốc tế khoảng 4.500 lượt đến
tham quan, nghỉ dưỡng tại Phan Thiết Bình Thuận trong 3 ngày (31/8 - 2/9) dịp
nghỉ lễ Quốc khánh 2018. Do vậy, ngay từ
giữa tháng 8 tỉnh đã triển khai nhiều giải
pháp để khẳng định hình ảnh điểm đến an
toàn và thân thiện.
Trong 2 ngày cao điểm 1/9 - 2/9,
công suất phòng của các khách sạn,
resort có chất lượng tiêu chuẩn 3 - 4 sao
ở các khu vực như Trung tâm Phan Thiết,
Hàm Tiến, Mũi Né, Tiến Thành, Hàm
Thuận Nam, La Gi đạt từ 90 - 95%, còn lại
tỷ lệ sử dụng phòng bình quân từ 60 -

70%. Khách du lịch nội địa đến Bình
Thuận đa số chủ yếu từ TP.HCM, Lâm
Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, các tỉnh
Nam bộ… tập trung ở khu vực Hàm Tiến,
Mũi Né, Tiến Thành, Hàm Thuận Nam, La
Gi.
Thông qua chỉ đạo của Sở Công
Thương, Chi cục Quản lý thị trường Bình
Thuận đã và đang tăng cường quản lý địa
bàn, giám sát chặt chẽ các đối tượng kinh
doanh, kịp thời phát hiện và ngăn chặn
ngay các hành vi vi phạm pháp luật
thương mại. Cũng trên địa bàn các trọng
điểm du lịch, công tác vệ sinh đảm bảo
môi trường du lịch trong lành luôn được
duy trì thường xuyên, nhất là tại các bãi
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biển, các khu vui chơi, giải trí thu hút du
khách.

Vui khỏe cùng yoga trên biển Phan Thiết

Công tác bảo đảm an toàn trật tự
cũng được triển khai liên tục. Ngành Công
an thường xuyên phối hợp với các địa
phương trọng điểm du lịch kiểm tra, kiểm
soát tình hình an ninh trật tự, môi trường
tự nhiên và xã hội để kịp thời chấn chỉnh.
Bên cạnh an ninh trật tự, ngành Du lịch
còn thực hiện nhiều giải pháp đối với công
tác “thông tin hỗ trợ du khách”. Cụ thể,
Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tăng
cường công tác hỗ trợ du khách tại Ga
Phan Thiết; lắp đặt thêm pa-nô thông báo
đường dây nóng và đảm bảo thông suốt 2
số
điện
thoại
0252.3608.222
và
0252.3810.801 tại các khu du lịch, điểm
tham quan, khu mua sắm, ẩm thực, giải trí
để sẵn sàng hỗ trợ khách du lịch khi đến
với Bình Thuận.
__________________________________
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Do dịp lễ Quốc khánh năm nay cũng
là thời điểm du lịch Bình Thuận hưởng
ứng tham gia chương trình kích cầu du
lịch nội địa, nên nhiều doanh nghiệp, hãng
lữ hành, điểm tham quan thực hiện nhiều
gói giảm giá từ 10 - 50% sản phẩm, dịch
vụ, vé tour tuyến du lịch và vé tham quan.
Bên cạnh đó, một số địa điểm tham quan
độc đáo của địa phương cũng đã sẵn
sàng chào đón du khách như Sân khấu
nhạc nước với vở nhạc kịch mới, Bảo
tàng làng chài Phan Thiết xưa, Lâu đài
Rượu vang, Công viên tượng cát, Lễ hội
ẩm thực đường phố Mũi Né, vui khỏe
cùng yoga trên biển Phan Thiết. Đặc biệt,
dịp lễ Quốc khánh năm nay tại Phan Thiết
sẽ diễn ra Lễ hội truyền thống Nghinh Ông
Quan Thánh với nhiều phần lễ và phần
hội Nghinh Ông xuất du sẽ thêm một điểm
nhấn hấp dẫn du khách.
Cùng với việc ổn định giá cả, đầu tư
nâng chất lượng dịch vụ của các doanh
nghiệp và đảm bảo an ninh trật tự, môi
trường sạch đẹp, điểm đến Phan Thiết Bình Thuận còn làm hài lòng du khách
khắp nơi với thời tiết lý tưởng, tổ chức các
hoạt dộng văn hóa, thể thao, du lịch, ẩm
thực hấp dẫn và nhất là những bãi biển
nhộn nhịp và trong lành.
Nguyên Vũ //
http://baodulich.net.vn.- 2018
(ngày 31 tháng 8)

ĐẦU TƯ KHAI THÁC TUYẾN DU LỊCH TÀ NĂNG
- PHAN DŨNG
ừa qua, Sở VHTTDL Bình Thuận
vừa tổ chức buổi họp bàn phương
án đầu tư khai thác dịch vụ du lịch
tuyến trekking Tà Năng - Phan Dũng.

V

Cơ quan chức năng đã nghe 2
doanh nghiệp trình bày các phương án
đầu tư khai thác và tổ chức các dịch vụ
phục vụ du khách tham gia cung đường
phượt Tà Năng - Phan Dũng, trong đó sẽ
khai thác cung đường trekking theo
hướng từ Phan Dũng đi lên Tà Năng, hay

từ Phan Dũng đến vị trí giáp ranh 2 tỉnh
Bình Thuận - Lâm Đồng rồi trở về Phan
Dũng.
Các phương án còn bao gồm các
hạng mục như xây dựng hạ tầng, sản
phẩm du lịch đặc trưng, kinh doanh du lịch
góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa
phương, khai thác du lịch gắn với bảo vệ
môi trường, bảo vệ tài nguyên rừng, đề
xuất công tác quản lý và hướng dẫn cho
du khách khi tham gia cung đường phượt.
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Đại diện các ban ngành liên quan và
huyện Tuy Phong đều đồng ý với phương
án đầu tư khai thác du lịch Tà Năng Phan Dũng đúng với chủ trương của địa
phương trong việc đa dạng hóa sản phẩm
phục vụ phát triển du lịch, trong đó ủng hộ
phương án mở tuyến đi từ Phan Dũng.
Bên cạnh đó, các phương án khai thác
cần lưu ý thêm các vấn đề liên quan như
xây dựng sản phẩm du lịch rừng phải phù
hợp mục tiêu phát triển, đảm bảo các quy
định liên quan và chịu sự quản lý của Ban
quản lý rừng; khai thác du lịch rừng sẽ có
tác động đến môi trường sinh thái, suy
giảm đa dạng sinh học nên cần phải có
giải pháp bảo vệ.
Đối với địa phương, Phó Chủ tịch
UBND huyện Tuy Phong Dương Hồng
__________________________________
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Sơn có ý kiến, phát triển du lịch phải có
sự quản lý đảm bảo an toàn cho khách,
phải hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và
địa phương, trong đó nêu rõ việc đóng
góp ngân sách bằng hình thức nào, tạo
công ăn việc làm cho người dân. Bên
cạnh đó, việc tạo tour tuyến, sản phẩm du
lịch rừng phải kết nối với tiềm năng du lịch
biển của huyện; hướng dẫn, tập huấn
nghiệp vụ cho bà con tham gia hoạt động
du lịch. Đồng thời, phải có ý kiến tính toán
về cách thức, mô hình quản lý có hiệu
quả.
Phát biểu kết luận, Phó Giám đốc Sở
VHTTDL Bình Thuận Nguyễn Lan Ngọc
nêu: “Cần thiết phải xã hội hóa các Trạm
Thông tin hỗ trợ du khách trên cung
đường để giúp quản lý, kiểm soát lượng
khách đi phượt và thống nhất quan điểm
phương án đầu tư khai thác dịch vụ du
lịch tuyến trekking Tà Năng - Phan Dũng.
Đề nghị các sở ngành liên quan và huyện
Tuy Phong đề xuất việc lựa chọn phương
án đầu tư và có góp ý chính thức bằng
văn bản để Sở VHTTDL tổng hợp báo cáo
UBND tỉnh Bình Thuận.
Nguyên Vũ //
http://baodulich.net.vn.- 2018
(ngày 11 tháng 8)

HẠN CHẾ RỦI RO CHO DU KHÁCH TRÊN CUNG
ĐƯỜNG RỪNG TÀ NĂNG – PHAN DŨNG
ai tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng
đang triển khai các biện pháp
nhằm đảm bảo an toàn cho khách
du lịch khi đến Tà Năng – Phan Dũng.

H

Tà Năng – Phan Dũng được giới du
lịch bụi đánh giá là cung đường rừng độc
đáo và đẹp nhất Việt Nam. Tuy nhiên, đây
cũng là cung đường rất khó chinh phục và
đặc biệt nguy hiểm bởi tính chất địa hình
đồi núi, thác ghềnh hiểm trở, mức độ rủi
ro cao.
Nơi đây từng xảy ra hai vụ du khách
tử vong. Trước thực trạng này, hai tỉnh
Bình Thuận và Lâm Đồng đang triển khai

các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho
khách du lịch khi đến nơi này.
Cung đường rừng Tà Năng – Phan
Dũng đi qua địa phận hai tỉnh Lâm Đồng
và Bình Thuận. Núi non trùng điệp và
phong cảnh thơ mộng làm cho nơi này có
sức hút đặc biệt đối với những ai yêu
thích du lịch, khám phá vẻ đẹp thiên
nhiên. Trên hành trình đó, du khách được
tận hưởng không gian mới lạ, khí hậu mát
mẻ, trong lành và thử thách năng lực bản
thân khi vượt qua những chặng đường
hiểm trở.
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ngách giống nhau, chỉ cần sơ suất, du
khách sẽ đi lạc, khó tìm được lối về.
“Cung đường này dài và có nhiều đồi
dốc nguy hiểm và có rất nhiều ngả rẽ có
thể dẫn đến lạc đường và không có lối ra.
Mà không biết thì rất nguy hiểm cho tính
mạng”, anh Tự nói.

Cung đường rừng đầy hấp dẫn và thu hút
nhiều phượt thủ khám phá.

Ngành du lịch Bình Thuận vừa khảo sát và
đóng 38 biển báo trên cung đường Tà Năng Phan Dũng.

Cung đường đầy thử thách cho những ai muốn
khám phá núi rừng thiên nhiên.

“Tôi trải nghiệm hành trình này 3
ngày đêm, tôi cảm thấy rất thú vị, đầy thử
thách, khám phá sự mới mẻ với cung
đường rừng núi rất là đẹp, leo lên 3 đỉnh
núi và xuống 3 cái dốc rất là cao và nguy
hiểm. Đặc biệt là khi đi có mưa, chính vì
vậy đây là chuyến đi thử thách”, chị
Nguyễn Thị Nhuần, ngụ thành phố Phan
Thiết vừa có chuyến trải nghiệm tại đây
chia sẻ.
Quả thật, con đường rừng này tuyệt
đẹp nhưng cũng đầy thử thách. Từ cửa
rừng Tà Năng (xã Đa Quyn, huyện Đức
Trọng, tỉnh Lâm Đồng), du khách mang
theo thức ăn nước uống đủ 3 ngày 2 đêm,
lội bộ và khám phá những cánh rừng
nguyên sinh, vượt hơn 22km đường rừng
xuôi về xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong,
tỉnh Bình Thuận.
Anh Lê Văn Tự, cán bộ Ban quản lý
rừng phòng hộ Tuy Phong cho biết cung
đường Tà Năng – Phan Dũng vốn dĩ được
hình thành từ các lối mòn của người dân
bản địa. Trong rừng sâu có rất nhiều ngóc

Biển báo chỉ dẫn du khách tới điểm lấy nước
khi bị lạc trong rừng sâu.

Chính từ mối nguy hiểm đó, cộng với
sự chủ quan đã khiến một số du khách
gặp nạn khi đến đây du lịch khám phá.
Mới đây nhất, ngày 11/5, phượt thủ Thi An
Kiện (TPHCM) đã đi lạc và sau đó tử vong
trong rừng Phan Dũng. Năm ngoái, một
nữ du khách cũng bị nước lũ cuốn trôi khi
khi vượt suối trong rừng.
Trước thực trạng này, hai Sở Văn
hóa - Thể thao và Du lịch Bình Thuận và
Lâm Đồng cùng các ngành và địa phương
liên quan đã họp bàn, thống nhất công tác
quản lý để giảm thiểu rủi ro cho du khách.
Theo đó, hai địa phương sẽ hình
thành 2 Trạm thông tin hỗ trợ du khách tại
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điểm đầu Tà Năng và điểm cuối Phan
Dũng, thiết lập đường dây nóng, xây dựng
bản đồ hướng dẫn tuyến nhằm phối hợp
trong công tác quản lý, thông tin hỗ trợ du
khách chung giữa hai địa phương.
Trong tháng 7 vừa qua, Trung tâm
Thông tin Xúc tiến du lịch Bình Thuận đã
tổ chức chuyến khảo sát dọc tuyến và tiến
hành cắm 38 biển báo nguy hiểm, hướng
dẫn nơi cắm trại, nơi tìm nguồn nước
uống và chỉ dẫn hướng đi về Phan
Dũng…
“Đi thực tế thấy mức độ nguy hiểm
rất lớn, nên việc cắm biển hết sức cần
thiết. Và chúng tôi phải nhờ anh em địa
phương, rồi anh em ở rừng Tà Năng Phan Dũng dắt đi mới làm được, cắm
được những cái biển này để cho du khách
khỏi bị lạc đường, đỡ bớt nguy hiểm trên
hành trình”, ông Võ Xuân Nghĩa, Giám
đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch Bình
Thuận nói.
Anh Nguyễn Đức Hoan, người dân
xã Tà Năng (tỉnh Lâm Đồng), chuyên dẫn
các phượt thủ vượt đường rừng cho biết
không phải ai đến đây cũng thuê người
địa phương dẫn đường.
Có nhiều đoàn du khách đi khám
phá một cách tự phát theo bản đồ truyền
tay nhau của giới du lịch bụi. Trên thực tế
đã có nhiều người bị lạc đường, nhất là
trong mùa mưa, cây cỏ mọc um tùm, che
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lấp các lối mòn nhỏ. Do vậy, theo anh
Hoan, việc cắm các biển báo dọc đường
rừng rất hữu ích.
“Sở Du lịch Bình Thuận cắm những
cái biển như vậy rất là tốt cho những
người nào muốn khám phá thử thách,
muốn tự đi cùng bạn bè. Người ta sẽ dựa
trên những cái mốc đó, người ta có thể đi
đến nơi về đến chốn, đỡ rủi ro về tính
mạng trên cung đường này rất là nhiều”,
anh Hoan nêu quan điểm.
Còn rất nhiều việc phải làm để hoạt
động du lịch trên cung đường Tà Năng –
Phan Dũng trở nên chuyên nghiệp, bài
bản và an toàn hơn. Sắp tớihai tỉnh Lâm
Đồng và Bình Thuận sẽ phối hợp mở các
lớp tập huấn tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn
du khách khi họ chẳng may gặp sự cố.
Các đơn vị quản lý rừng cũng đang
nghiên cứu, đề xuất việc thu phí nhằm
đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu
vực này.
Đặc biệt, ngành du lịch hai địa
phương cùng với hai huyện Đức Trọng và
Tuy Phong sẽ tiến tới xây dựng phương
án quy hoạch tuyến du lịch Tà Năng –
Phan Dũng, hình thành điểm du lịch mới
đưa vào khai thác chính thức, tạo điều
kiện thuận lợi cho người dân bản địa cùng
tham gia phát triển tuyến du lịch này.
Việt Quốc // https://vov.vn.- 2018
(ngày 5 tháng 8)

DU LỊCH NÔNG NGHIỆP - THÊM MỘT HƯỚNG ĐI MỚI
CỦA DU LỊCH TỈNH BÌNH THUẬN

D

u lịch gắn với phát triển nông
nghiệp bền vững đã hình thành và
phát triển mạnh vào thập niên 80,
90 của thế kỷ trước. Ở nước ta, mấy năm
gần đây, loại hình du lịch này đã và đang
được quan tâm của nhiều địa phương. Để
phát huy lợi thế của mình, tỉnh Bình Thuận
đã phát triển du lịch gắn với nông nghiệp
bền vững, đặc biệt là phát triển du lịch
gắn với các nhà vườn thanh long ứng
dụng công nghệ cao, gắn với ngành thủy

sản. Thực tiễn đã cho thấy nhiều kết quả
đạt được của mô hình này, nhưng cũng
gặp không ít khó khăn cần có giải pháp
phù hợp hơn nữa trong thời gian tới.
Phát triển du lịch gắn với nông
nghiệp bền vững trên thế giới và Việt
Nam
Du lịch là ngành kinh tế dịch vụ tổng
hợp, có tính liên ngành, liên vùng, xã hội
hóa cao và chứa đựng trong đó nhiều nội

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

Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 08 năm 2018

- 55 -

dung văn hóa sâu sắc. Trên thế giới cũng
như Việt Nam, du lịch được xem là “ngành
công nghiệp không khói”, không chỉ mang
lại lợi ích kinh tế lớn mà còn góp phần giới
thiệu những đặc trưng văn hóa ra thế giới,
qua đó xây dựng hình ảnh, vị thế cho một
quốc gia, dân tộc.Ngày nay, trước tác
động của quá trình toàn cầu hóa, đòi hỏi
của phát triển bền vững trước những tác
động của biến đổi khí hậu, bảo vệ môi
trường sinh thái, tài nguyên thiên nhiên...,
thì hoạt động du lịch gắn với tuyên truyền
giáo dục, nâng cao ý thức của con người
về bảo vệ thiên nhiên, môi trường và trải
nghiệm cuộc sống gắn bó với tự nhiên,
với sản xuất nông nghiệp, nhất là ở những
địa bàn nông thôn thuần túy gắn với bản
sắc văn hóa bản địa ngày càng trở nên
hấp dẫn. Với nhu cầu và bối cảnh như vậy
đã xuất hiện một loại hình du lịch mới gọi
là “Du lịch nông nghiệp” (Agricultural
Tourism hay Agritourism hay Agrotourism).

Du lịch nông nghiệp là loại hình du
lịch tạo ra sản phẩm phục vụ du khách
chủ yếu dựa trên nền tảng của hoạt động
sản xuất nông nghiệp. Có bốn thành tố để
được gọi là “du lịch nông nghiệp”, đó là:
kết hợp giữa du lịch và nông nghiệp; thu
hút du khách đến tham quan các hoạt
động liên quan đến nông nghiệp; tăng thu
nhập cho nông dân; tạo cho du khách cơ
hội giải trí, hoạt động rèn luyện thể lực và
tinh thần, gần gũi với thiên nhiên và trải
nghiệm cuộc sống nhà nông. Việc phát
triển loại hình du lịch nông nghiệp có tác
dụng, giúp đa dạng hóa các sản phẩm,
dịch vụ du lịch hỗn hợp cho du khách, gia
tăng luồng du khách đến các vùng nông
thôn; kéo dài mùa vụ du lịch trong những
thời gian thấp điểm vốn có của ngành du
lịch. Tham gia hình thức du lịch này, du
khách được trải nghiệm hoạt động sản
xuất nông nghiệp, thưởng thức vẻ đẹp
cảnh quan nhân văn do hoạt động sản
xuất nông nghiệp tạo ra.

Loại hình du lịch này phát triển mạnh
vào thập niên 80, 90 của thế kỷ trước và
có nhiều cách gọi, chẳng hạn ở Anh là “du
lịch nông thôn”, ở Mỹ là “du lịch trang trại”,
Nhật Bản là “du lịch xanh” còn ở Pháp là
“du lịch với cỏ cây”. Tại Áo, du lịch nông
nghiệp được tổ chức một cách rất chuyên
nghiệp dù lượng người làm nghề nông chỉ
chiếm 3% dân số. Ở Hàn Quốc, các tour
du lịch nông nghiệp đã được triển khai từ
năm 2006 và được xem như một trong
những chiến lược phát triển nông nghiệp
chính yếu, nhằm giúp người nông dân bù
đắp sự giảm sút thu nhập từ nông nghiệp,
đồng thời mang lại cho nông nghiệp Hàn
Quốc những chức năng rộng mở được
tạo ra bởi những nhu cầu phát sinh từ
những mối gắn kết nông thôn - thành thị.
Ở Quảng Tây (Trung Quốc), từ năm 2007
chính quyền địa phương đã xây dựng hơn
15 tuyến du lịch nông nghiệp đặc sắc với
251 vườn du lịch sinh thái nông nghiệp có
tác dụng làm tăng thu nhập của người dân
bản địa và nâng cao hiệu quả sản xuất
nông nghiệp. Năm 2010, tỉnh Hải Nam
(Trung Quốc), đã xây dựng 133 các khu
vườn du lịch nông nghiệp, tạo việc làm
cho 14.500 người, doanh thu hằng năm
lên tới 132 triệu nhân dân tệ(1).

Đối với Việt Nam, trên cơ sở đánh
giá đúng vai trò, vị trí của du lịch đối với
sự phát triển kinh tế, xã hội, Đảng ta đã có
chủ trương cơ cấu lại ngành du lịch bảo
đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại và phát
triển bền vững. Trong định hướng Chiến
lược phát triển du lịch Việt Nam, du lịch
sinh thái gắn với nông nghiệp, nông thôn
luôn được xác định là 1 trong 5 dòng sản
phẩm chủ đạo. Những năm trở lại đây,
sản phẩm du lịch sinh thái nông nghiệp là
điểm nhấn thu hút, thúc đẩy tăng trưởng
du khách với nhiều sản phẩm du lịch
mang đặc trưng văn hóa nông nghiệp của
vùng miền, trải dài từ Bắc tới Nam. Các
tour du lịch nông nghiệp điển hình, như
tham quan làng cổ Đường Lâm (Hà Nội),
nông trường Mộc Châu (Sơn La), làng rau
Trà Quế (Quảng Nam), du lịch canh nông
Đà Lạt (Lâm Đồng), du lịch miệt vườn ở
đồng bằng sông Cửu Long... Tại Thành
phố Hồ Chí Minh, nhu cầu khách du lịch
tham quan trải nghiệm ở khu nông trại
miệt vườn tăng đều mỗi năm từ 20 30%(2). Tại Quảng Nam, các hoạt động
du lịch sinh thái nông nghiệp mỗi năm đón
hàng chục nghìn lượt khách. Thực tế, du
lịch nông nghiệp đã đem lại hiệu quả kinh
tế - xã hội ngày càng rõ. Điều đáng quan
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tâm là thông qua việc tham gia trực tiếp
vào các hoạt động du lịch nông nghiệp,
người nông dân đã góp phần tạo nên sự
phong phú, hấp dẫn của các sản phẩm du
lịch, đồng thời có mức thu nhập cao hơn
so với hoạt động nông nghiệp thuần túy.
Tuy nhiên, phần lớn hoạt động du
lịch nông nghiệp hiện nay ở Việt Nam vẫn
mang tính tự phát, nhỏ lẻ, manh mún,
trùng lặp, sản phẩm chưa thực sự hấp
dẫn du khách và chưa được chú trọng về
thương hiệu. Nông dân chỉ quen sản xuất
nông nghiệp, không có các kỹ năng để
phục vụ khách du lịch một cách chuyên
nghiệp hoặc chưa quan tâm hoặc không
đặt mục tiêu sản xuất gắn với phát triển
du lịch. Tại nhiều khu du lịch sinh thái,
dịch vụ còn nghèo nàn, chất lượng thấp,
mới đáp ứng nhu cầu của du khách ở
mức đơn giản. Kết cấu hạ tầng, cơ sở vật
chất phụ trợ tại nhiều điểm du lịch sinh
thái nông nghiệp chưa được đầu tư hoàn
chỉnh, chất lượng chưa cao(3).
Thực trạng phát triển du lịch gắn
với nông nghiệp bền vững ở tỉnh Bình
Thuận
Bình Thuận có sự đa dạng về địa
hình, thổ nhưỡng, tài nguyên, sản phẩm
nông nghiệp, tiêu biểu và đặc trưng là
thanh long. Cùng với việc ứng dụng tiến
bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông
nghiệp, Bình Thuận có nhiều tiềm năng,
lợi thế để phát triển du lịch gắn với nông
nghiệp bền vững.
Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 2510-2016, của Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh khóa XIII về phát triển du lịch đến
năm 2020 và Kế hoạch số 66-KH/TU,
ngày 7-7-2017, của Tỉnh ủy thực hiện
Nghị quyết số 08-NQ/TW, của Bộ Chính trị
khóa XII về phát triển du lịch trở thành
ngành kinh tế mũi nhọn, phải phát huy có
hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa
phương, phát triển du lịch bền vững gắn
với bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan
và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân
tộc và phát triển du lịch phải gắn với cộng
đồng dân cư... Chính vì thế, du lịch gắn
với nông nghiệp bền vững là một hướng
đi mới nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế
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vốn có của tỉnh. Hiện tại, ngoài các sản
phẩm du lịch cao cấp, như golf, du
thuyền, nghĩ dưỡng biển cao cấp, thể thao
biển, thể thao địa hình..., tỉnh đang phát
triển các dòng sản phẩm du lịch chính là
phát triển du lịch “xanh” , gắn hoạt động
du lịch với gìn giữ và phát huy các giá trị
tài nguyên và bảo vệ môi trường; phát
triển sản phẩm du lịch văn hóa gắn với lễ
hội, tham quan và tìm hiểu cuộc sống
cộng đồng dân cư, làng nghề truyền
thống; đẩy mạnh phát triển các sản phẩm
du lịch sinh thái rừng - thác - hồ - biển
đảo, du lịch chinh phục thiên nhiên, du lịch
mạo hiểm, du lịch sinh thái nông nghiệp,
du lịch cộng đồng kết hợp nghỉ tại nhà dân
(homestay).
Đến nay Bình Thuận đã định vị được
thương hiệu du lịch Mũi Né trên bản đồ du
lịch thế giới, các chỉ tiêu về du lịch không
ngừng tăng lên qua các năm (lượng
khách du lịch đến Bình Thuận giai đoạn
2015 - 2017 tăng bình quân 10,89%/năm,
trong đó khách quốc tế tăng bình quân
12,78%/năm. Tổng thu từ khách du lịch
tăng bình quân 18,79%/năm, năm 2017,
đạt 10.812 tỷ đồng, chiếm 8,34% trên tổng
GRDP của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm
2018, toàn tỉnh ước đón 2.613.000 lượt
khách, tăng 11,64% so với cùng kỳ năm
2017, trong đó khách quốc tế khoảng
335.000 lượt khách, tăng 13,9% so với
cùng kỳ. Doanh thu ước đạt 6.351 tỷ
đồng, tăng 18,88% so với cùng kỳ năm
2017). Thị trường và tốc độ tăng trưởng
khách du lịch ổn định là cơ sở để xây
dựng chiến lược đa dạng hóa sản phẩm
du lịch trong đó gắn với mô hình du lịch
nông nghiệp, nhằm tạo điều kiện để thu
hút và kéo dài thời gian lưu trú của du
khách. Theo đó góp phần vào mục tiêu
tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu
ngành nghề của tỉnh.
Thời gian qua, để phát triển du lịch
gắn với nông nghiệp bền vững, Bình
Thuận đã triển khai nhiều mô hình, mở
nhiều tour, tuyến, điểm du lịch, như tour
khám phá thác 9 tầng kết hợp tham quan
vườn cây ăn trái ở thôn Đa Tro, xã Đa Mi;
tour khám phá lòng hồ Hàm Thuận kết
hợp tham quan các loại cây trồng trên các
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đảo giữa lòng hồ; phát triển các điểm
tham quan nhà vườn tại xã Đa Kai, huyện
Tánh Linh; tham quan trải nghiệm hoạt
động sản xuất thanh long tại Hàm Thuận
Bắc, Hàm Thuận Nam; kết hợp City tour
và tham quan vườn trồng rau Phú Long,
huyện Hàm Thuận Bắc... Tuy nhiên, cũng
như các tỉnh, thành địa phương trên cả
nước, sản phẩm du lịch sinh thái nông
nghiệp ở Bình Thuận chưa như mong đợi,
chủ yếu là tự phát, dịch vụ mở rộng còn
nghèo nàn, chất lượng thấp, mới đáp ứng
nhu cầu của du khách ở mức đơn giản.
Kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất phụ trợ tại
nhiều điểm du lịch sinh thái nông nghiệp
chưa được quan tâm đầu tư. Thiếu sự liên
kết giữa người dân, doanh nghiệp du lịch,
lữ hành du lịch và cơ quan nhà nước...
Hiện nay, Bình Thuận đang triển khai
thử nghiệm mô hình “Trải nghiệm hoạt
động sản xuất thanh long cùng người dân
Hàm Thuận Nam” (Đề tài khoa học cấp
tỉnh “Du lịch cộng đồng tỉnh Bình Thuận,
mô hình và giải pháp phát triển trong giai
đoạn tới”), với chương trình tham quan,
như trải nghiệm hoạt động sản xuất thanh
long, tham quan các vườn thanh long
chong đèn, khám phá hoa thanh long nở,
trải nghiệm sản xuất thanh long kết hợp
thưởng thức ẩm thực chế biến từ thanh
long; tổ chức các sản phẩm và dịch vụ đi
kèm trong chương trình tham quan. Trên
cơ sở mô hình này, tỉnh đã thông tin, giới
thiệu sản phẩm du lịch đến các công ty lữ
hành, doanh nghiệp du lịch trong và ngoài
tỉnh để đưa khách đến tham quan; thực
hiện công tác truyền thông, quảng bá sản
phẩm du lịch trên các báo, đài trong và
ngoài tỉnh. Trong tương lai, bên cạnh
những khu tổ hợp du lịch cao cấp, Bình
Thuận sẽ phát triển thêm sản phẩm khu
nông thị du lịch kỹ thuật cao, tại đây sẽ
phát triển những khu nông thị sinh thái,
tạo ra những làng nông nghiệp trồng cây
ăn trái, quy hoạch những vùng trồng rau,
củ, quả theo công nghệ I-xra-en. Trong
khu nông thị là các điểm dân cư và điểm
cư trú ngắn ngày tại chỗ nhằm phục vụ du
khách muốn khám phá kỹ thuật canh
nông. Đây là mô hình kinh tế kiểu mẫu về
nông nghiệp, đô thị và nghỉ dưỡng tầm cỡ
thế giới theo tiêu chuẩn nông thị sinh thái
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ven biển nhằm phục vụ cho khách du lịch
trong và ngoài nước đến tham quan nghỉ
dưỡng. Tỉnh đã chấp thuận chủ trương
cho dự án khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng
Dubai Việt Nam tại xã Hòa Thắng, huyện
Bắc Bình với quy mô trên 1.100ha, trong
đó diện tích dành cho mô hình du lịch gắn
với nông nghiệp công nghệ cao khoảng
150ha.
Bình Thuận cũng đã quy hoạch khu
nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn
huyện Bắc Bình với quy mô diện tích
khoảng 2.000ha. Dự kiến các loại hình
sản xuất công nghệ cao sẽ áp dụng gồm:
các loại cây trồng cạn có giá trị, thích nghi
khô hạn gồm: nhóm rau các loại, gia vị;
nhóm dược liệu; nhóm lương thực; thử
nghiệm một số cây ăn quả nhiệt đới tưới ít
nước..., trước mắt để cung ứng cho thị
trường nội địa và xuất khẩu, sau gắn kết
với phát triển du lịch bền vững. Đối với
các địa bàn vùng cao của các huyện Tuy
Phong, Bắc Bình, Tánh Linh, Đức Linh,
Hàm Thuận Bắc phát triển các vườn cây
ăn trái, cây công nghiệp; tổ chức các điểm
du lịch sinh thái kết hợp phát triển nông
nghiệp trên các đảo, xung quanh hồ thủy
điện, thủy lợi.Từ sự đa dạng của sản
phẩm nông nghiệp trên các địa bàn của
tỉnh, sẽ xây dựng, tổ chức các tour, tuyến,
điểm du lịch phù hợp với từng sản phẩm
nông nghiệp, tạo ra sự đa dạng hóa về
sản phẩm du lịch, tiến tới phát triển du lịch
gắn với nông nghiệp bền vững ở Bình
Thuận.
Một số giải pháp để phát triển du
lịch nông nghiệp ở tỉnh Bình Thuận
Có thể thấy, du lịch nông nghiệp sinh
thái đang dần trở thành một “món ăn lạ”,
bên cạnh các loại hình du lịch nghỉ dưỡng
biển, du lịch thể thao biển, du lịch văn hóa
tâm linh, khám phá... vốn là những thế
mạnh của du lịch của tỉnh Bình Thuận.
Người nông dân thông qua du lịch được
dịp quảng bá sản phẩm nông nghiệp của
mình và qua đó thu nhập từ nông nghiệp
của họ cũng tăng lên từ du lịch, góp phần
thúc đẩy phát triển kinh tế chung của tỉnh.
Để phát triển loại hình du lịch này, Bình
Thuận cần có những giải pháp căn cơ và
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phù hợp hơn nữa trong thời gian tới, Cụ
thể là:
Một là, phát triển các tour du lịch gắn
với nông nghiệp: Trước mắt vận động các
cá nhân, tổ chức sản xuất nông nghiệp,
doanh nghiệp du lịch, doanh nghiệp lữ
hành, chính quyền địa phương tổ chức
triển khai một số mô hình, mở các tour,
tuyến, điểm du lịch, như tour khám phá
cụm 3 thác, tham quan vườn cây ăn trái,
các làng dân tộc Cờ Ho, Rắc lay ở thôn
Đa Tro, xã Đa Mi; tour câu cá, khám phá
lòng hồ Hàm Thuận kết hợp tham quan
các loại cây trồng trên các đảo của lòng
hồ Hàm Thuận; tour tham quan nhà vườn
tại xã Đa Kai, huyện Tánh Linh; tour trải
nghiệm hoạt động sản xuất thanh long, tại
Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam; tour
tham quan thành phố Phan Thiết và vườn
rau Phú Long; tour tham quan hồ sông
Lòng Sông; tour tham quan canh tác nông
nghiệp kết hợp làng nghề gốm, gọ của bà
con người Chăm tại xã Phan Thanh, Phan
Hiệp, huyện Bắc Bình; tour tham quan khu
nông nghiệp công nghệ cao ở Sông Bình
và dự án Dubai Việt Nam (khi 2 dự án trên
hoàn thành đi vào hoạt động)...
Hai là, cần tăng tính liên kết giữa cơ
quan quản lý nhà nước, nhà nông, nhà
khoa học, doanh nghiệp lữ hành. Tăng
cường công tác tuyên truyền, quảng bá;
đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư và xúc
tiến du lịch. Có chính sách phát triển nông
__________________________________
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thôn mới gắn với phát triển kinh tế du lịch
cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp triển
khai thực hiện mô hình du lịch nông
nghiệp. Triển khai công tác đào tạo nguồn
nhân lực cho các mô hình du lịch nông
nghiệp được lựa chọn, khuyến khích nông
dân tham gia mô hình này đi đối với nâng
cao chất lượng từng điểm du lịch theo mô
hình này, chứ không phải ồ ạt mở rộng số
lượng.
Ba là, cần xây dựng bộ tiêu chí cho
các cơ sở sản xuất nông nghiệp, thủy sản
đạt chuẩn mô hình phát triển du lịch gắn
với nông nghiệp. Muốn thực hiện điều
này, các sở, ban, ngành có liên quan cần
hướng dẫn cho các nông hộ phát triển
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trở
thành điểm đến tham quan của du khách.
Bốn là, cần có giải pháp đào tạo và
tập huấn cho người nông dân có những
kiến thức cơ bản về du lịch nhằm nâng
cao chất lượng phục vụ du khách.
Năm là, khi phát triển du lịch canh
nông, cần có ý thức tốt trong việc bảo vệ
môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm,
có như vậy mới phát triển được mô hình
du lịch gắn với phát triển nông nghiệp một
cách bền vững.
Dương Văn An, Nguyễn Thị Hồng Linh /
Tạp chí cộng sản.- 2018.- Số 139
(tháng 7).- Tr.66

KÍCH CẦU DU LỊCH DỊP LỄ QUỐC KHÁNH 2/9
TẠI BÌNH THUẬN
ỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo
dài ba ngày (từ 1 - 3/9). Đây sẽ là
cơ hội thích hợp để những người
có quỹ thời gian ít, tranh thủ nghỉ ngơi, du
lịch ngắn ngày, trong đó có điểm đến Bình
Thuận.

K

Ngay từ trước kỳ nghỉ, Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận đã đề
nghị các huyện, thị xã, thành phố trọng
điểm du lịch; ban quản lý các khu, điểm du

lịch; các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn
tỉnh tăng cường công tác quản lý, kiểm
soát chặt chẽ tình hình an ninh trật tự, an
toàn du khách, vệ sinh môi trường, vệ
sinh an toàn thực phẩm…
Bên cạnh đó, các địa phương, ban
quản lý các khu du lịch tăng cường kiểm
tra, quản lý, tình hình niêm yết giá cả, chất
lượng dịch vụ. Riêng các doanh nghiệp,
cơ sở lưu trú, kinh doanh du lịch… phải
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chủ động nâng cao chất lượng sản phẩm,
dịch vụ du lịch, đảm bảo đầy đủ các điều
kiện cơ sở vật chất để phục vụ tốt nhất
cho du khách.
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Ngoài khu vực trọng điểm thành phố
Phan Thiết như Hàm Tiến, Mũi Né, Tiến
Thành, các khu vực huyện: Hàm Thuận
Nam, La Gi, Tuy Phong… cũng được du
khách lựa chọn trong kỳ nghỉ này.
Trong 2 ngày cao điểm 1 – 2/9, công
suất phòng của các khách sạn, resort có
chất lượng tiêu chuẩn 3-4 sao ở các khu
vực như: Trung tâm Phan Thiết, Hàm
Tiến, Mũi Né, Tiến Thành… đạt từ 90 95%. Còn các khách sạn khác tỷ lệ sử
dụng phòng bình quân từ 60 – 70%.

Phong cảnh bờ biển Mũi Né, Phan Thiết. Ảnh:
Mạnh Linh/TTXVN

Đồng thời, các resort, các khu du lịch
tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí
lành mạnh, hấp dẫn, chuyên nghiệp, đáp
ứng nhu cầu đa dạng của khách du lịch.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch tỉnh, trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9
dự kiến tổng lượng khách du lịch lưu trú ở
Bình Thuận khoảng 36.800 lượt, trong đó
khách quốc tế khoảng 4.500 lượt (không
tăng so với cùng kỳ năm 2017).
Qua khảo sát thông tin đặt phòng từ
các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch,
khách nội địa tiếp tục là thị trường chính
của kỳ nghỉ lễ này. Khách chủ yếu đến từ
các tỉnh, thành như: Thành phố Hồ Chí
Minh, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình
Dương…
__________________________________

Nhìn chung giá dịch vụ trong dịp lễ
chỉ tăng 5-10% so với giá tour hè. Đặc
biệt, do dịp lễ Quốc khánh năm nay cũng
là thời điểm du lịch Bình Thuận hưởng
ứng tham gia chương trình kích cầu du
lịch nội địa, nên nhiều doanh nghiệp, hãng
lữ hành, điểm tham quan thực hiện nhiều
chương trình, kích cầu giảm giá từ 10 50% sản phẩm, dịch vụ, vé tour tuyến du
lịch và vé tham quan…
Trong kỳ nghỉ lễ này, ngoài các điểm
đến nổi tiếng ấn tượng của Bình Thuận
như: Đồi cát bay, Làng chài xưa, Công
viên tượng cát… du khách còn được tham
gia trải nghiệm Lễ hội ẩm thực đường phố
Mũi Né, Lễ hội nghinh ông Quan thánh và
thưởng lãm triển lãm mỹ thuật khu vực
Đông Nam bộ.
Hồng Hiếu // https://vnanet.vn.- 2018
(ngày 29 tháng 8)

KIỂM TRA CÁC CƠ SỞ KINH DOANH ĐANG
HOẠT ĐỘNG TẠI KHU DU LỊCH SINH THÁI
BÀU TRẮNG

U

BND tỉnh Bình Thuận vừa có Công
văn số 3461/UBND-KGVX về việc
kiểm tra báo cáo tình hình quản lý
tại Khu du lịch sinh thái Bàu Trắng, huyện
Bắc Bình.
Trước đó, UBND tỉnh đã có Công
văn về việc kiểm tra, xử lý thông tin do
Báo Pháp Luật Việt Nam phản ánh liên

quan đến Khu du lịch sinh thái Bàu Trắng
tại huyện Bắc Bình. Tuy nhiên, qua báo
cáo của các Sở, ngành, địa phương liên
quan chưa thể hiện được vai trò, trách
nhiệm trong công tác quản lý nhà nước tại
Khu du lịch sinh thái Bàu Trắng; vẫn còn
xảy ra tình trạng lộn xộn trong việc thu phí
tham quan, giá vé dịch vụ và các vấn đề
liên quan đến việc bảo đảm an toàn cho
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du khách khi tham quan bằng xe ô tô, mô
tô trên đồi cát; chưa làm rõ pháp lý về đất
đai, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của
các cơ sở kinh doanh đối với Nhà nước.
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chấp hành chính sách pháp luật về thuế,
nghĩa vụ tài chính, đầu tư dự án; việc
chấp hành các quy định đối với kinh
doanh trò chơi mạo hiểm…
UBND tỉnh yêu cầu qua kiểm tra có
đánh giá cụ thể những ưu điểm cần phát
huy xác định những tồn tại cần khắc phục
gắn với đánh giá trách nhiệm của các cơ
quan chức năng, địa phương liên quan;
trên cơ sở đó có đề xuất những vấn đề
trước mắt cũng như lâu dài nhằm giải
quyết dứt điểm những tồn tại hạn chế như
hiện nay.

Khách tham quan Khu du lịch Bàu Trắng. Ảnh:
dantocmiennui.vn

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp
với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài
nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh,
UBND huyện Bắc Bình tổ chức Đoàn
công tác kiểm tra, đánh giá toàn diện, cụ
thể tình hình, hiện trạng, công tác quản lý
Nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh
đang hoạt động tại Khu du lịch sinh thái
Bàu Trắng gồm: Công tác quản lý nhà
nước; các loại hình hoạt động kinh doanh
đang diễn ra; tính pháp lý về đất đai; việc
__________________________________

Khu du lịch Bàu Trắng (xã Hòa
Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận)
được mệnh danh là “tiểu Sahara Việt
Nam” với vẻ đẹp thơ mộng của những đồi
cát hoang sơ hòa quyện cùng mặt hồ yên
ả, êm đềm. Ngoài ra, đây còn có giá trị rất
lớn về sinh thái, môi trường. Thế nhưng,
thời gian gần đây, việc buông lỏng quản lý
ở địa phương đã khiến cho khu vực này
trở nên nhếch nhác, lộn xộn, ô nhiễm môi
trường nặng nề…
Lan Phạm //
https://bvhttdl.gov.vn.- 2018
(ngày 21 tháng 8)

PHIÊN CHỢ HÀNG VIỆT VỀ MIỀN NÚI
TẠI BÌNH THUẬN
ừ ngày 21-23/8/2018, Trung tâm Xúc
tiến thương mại Bình Thuận tổ chức
Phiên chợ hàng Việt về miền núi tại
huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận năm
2018.

T

Phiên chợ với quy mô dự kiến từ 15 20 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh
vực, ngành nghề: Sản xuất lương thực,
thực phẩm, đường, dầu ăn, nước mắm,
nước giải khát; quần áo thời trang trẻ em và
người lớn; bếp ga; giày dép; hoá mỹ phẩm;
các dịch vụ viễn thông… được sản xuất tại
Việt Nam.
Phiên chợ được tổ chức với mục tiêu
liên kết xúc tiến thương mại, tạo điều kiện
cho doanh nghiệp nắm bắt nhu cầu, thị

hiếu, khách hàng, người tiêu dùng nhằm
phục vụ cho việc cải tiến, đổi mới công
nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải
tiến mẫu mã phù hợp với thị trường khu vực
nông thôn, miền núi, phát triển sản phẩm
mới.
Theo đại diện Ban tổ chức, ngân sách
nhà nước hỗ trợ 100% chi phí tuyên truyền
quảng cáo thông qua báo, đài truyền hình;
một phần chi phí vận chuyển; mặt bằng;
thiết kế; dàn dựng gian hàng và trang trí
tổng thể phiên chợ từ nguồn kinh phí
chương trình xúc tiến thương mại quốc gia
năm 2018.
XTTM // http://congthuong.vn.- 2018
(ngày 21 tháng 8)
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MỘT SỐ HỒ, ĐẬP XUỐNG CẤP KHÔNG ĐẢM BẢO
AN TOÀN TRONG MÙA MƯA BÃO 2018

T

heo Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn tỉnh Bình Thuận, hiện trên
địa bàn tỉnh này có 78 hệ thống
công trình thủy lợi đưa vào sử dụng, với
tổng năng lực tưới thiết kế là 70.740 ha.
Qua kiểm tra thực tế, một số hồ đập đã có
những hư hỏng cục bộ.

Một hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận. (Nguồn: Báo Bình Thuận)

Cụ thể như khu vực đầu mối hồ
Lòng Sông, tại đây, nhà quản lý đầu mối
có nền bị sụt, lún, tường nứt nhiều chỗ,
một cống lấy nước không thể vận hành
bằng máy, cần phải được sửa chữa. Tại
hệ thống hồ chứa nước Đá Bạc tại huyện
Tuy Phong, mái hạ lưu đập bị sạt lở, rãnh
thoát nước hư hỏng và bồi lắng, kênh
chính N2 có kết kết cấu đá xây qua nhiều
năm sử dụng mạch vữa bị hư hỏng, gây
nứt gãy, lún sụp. Riêng hồ chứa nước
Phan Dũng, huyện Tuy Phong, tràn xả lũ
vận hành phát ra tiếng kêu lớn và bị rung
cánh cửa tràn, đóng mở lên xuống không
đều…
Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận, qua
kiểm tra một số công trình thủy lợi cho
thấy có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp, đặc
biệt nghiêm trọng có 7 hồ chứa nước, đó
là hồ Tà Mon, Tân Lập, Trà Tân, Hộc
Tám, Sông Quao, Cẩm Hang, Đá Bạc,
đây là các công trình thuộc tiểu dự án sửa
chữa và nâng cao an toàn đập nguồn vốn
WB8 tỉnh Bình Thuận đã được Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.

Cũng theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận,
ngoài 7 hồ chứa trên, còn lại 16 hồ chứa
cũng bị hư hỏng nặng do địa phương
không có kinh phí sửa chữa và nâng cấp,
trong đó có 3 hồ chứa là hồ Cà Giang,
Giếng Cỏ, và Tân Lập có dấu hiệu xuống
cấp trầm trọng, hư hỏng nặng, không đảm
bảo an toàn trong mùa mưa bão 2018,
cần phải được sửa chữa nâng cấp trong
giai đoạn 2018 - 2020. Nguyên nhân do
các hồ chứa được đầu tư xây dựng trước
năm 1990, qua nhiều năm khai thác đã
xuống cấp, công tác duy tu, bảo dưỡng
định kỳ chưa được quan tâm đúng mức vì
chưa bố trí được kinh phí.
Để bảo đảm an toàn hồ chứa trong
mùa mưa lũ 2018, ngành nông nghiệp tỉnh
Bình Thuận đã bố trí cắt cử cán bộ trực
ban 24/24 giờ/ngày trong suốt mùa mưa
lũ, quy định rõ trách nhiệm của từng thành
viên, đảm bảo đủ năng lực điều hành
công tác phòng chống bão lũ. Mặt khác,
tiếp tục kiểm tra, quan trắc hiện trạng
công trình, bố trí nhân lực, chuẩn bị đầy
đủ vật tư, các thiết bị, máy móc cần thiết
tại đầu mối hồ chứa. Đối với các hồ chứa
nước có tràn xả lũ điều tiết bằng cửa van
nhưng chưa có quy trình vận hành, đề
nghị công ty khẩn trương lập quy trình vận
hành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt
làm cơ sở pháp lý vận hành, điều tiết hồ
chứa trong mùa mưa lũ năm nay.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn tỉnh Bình Thuận cũng kiến nghị Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem
xét, hỗ trợ cấp kinh phí cho địa phương
để tiếp tục triển khai sửa chữa, nâng cấp
23 hồ chứa còn lại bị xuống cấp, hư hỏng.
Đồng thời hỗ trợ địa phương kinh phí đầu
tư trang bị hệ thống thiết bị quan trắc khí
tượng thủy văn chuyên dùng, phục vụ
công tác dự báo và vận hành cho 6 hồ
chứa có dung tích lớn hơn 10 triệu m3 là
các hồ Sông Quao, Sông Dinh 3, Lòng
Sông, Sông Móng, Cà Giây và Phan
Dũng.
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Liên quan đến việc tuyên truyền,
cảnh báo đảm bảo an toàn hồ, đập thủy
điện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong
mùa mưa bão, nhằm đảm bảo an toàn
công trình và phía hạ du đập của công
trình thủy điện, đồng thời chủ động phòng,
chống, ứng phó với mọi tình huống bất
thường xảy ra trong mùa mưa lũ, UBND
tỉnh Bình Thuận cũng đã yêu cầu các
huyện Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Đức
Linh và Tánh Linh phối hợp, kiểm tra và
hỗ trợ các đơn vị quản lý vận hành nhà
máy thủy điện, chủ hồ chứa, đập thủy
điện rà soát, lắp đặt bổ sung hệ thống
cảnh báo phía hạ du, các khu vực, đoạn
sông nguy hiểm để người dân phòng
tránh tai nạn khi qua sông, suối trong quá
trình vận hành xả lũ.
Thường xuyên kiểm tra tình trạng lấn
chiếm hành lang bảo vệ công trình điện
để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời
các hoạt động gây mất an toàn cho công
trình, báo cáo UBND tỉnh hướng xử lý kịp
thời khi có vi phạm; chỉ đạo cấp xã
thường xuyên, thông báo, tuyên truyền
cho các hộ dân không được làm nhà, sinh
sống, canh tác trong vùng hạ du, dưới
lòng sông, bãi bồi, vùng có nguy cơ ngập
khi xả lũ…
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Phối hợp với các cơ quan chức
năng, chính quyền địa phương các cấp,
mặt trận và đoàn thể tại địa phương tăng
cường thực hiện công tác tuyên truyền,
cảnh báo tới người dân phía hạ du nhà
máy thủy điện để mọi người biết, nắm bắt
được diễn biến của lũ trong quá trình vận
hành xả lũ và phát điện có khả năng gây
mất an toàn khi qua sông, cũng như thực
hiện các công việc khác trên đoạn sông
cả về mùa lũ, qua đây phổ biến kỹ năng
phòng tránh đuối nước, nhất là không để
các cháu học sinh bơi, lội tại các sông,
suối hạ du nhà máy thủy điện khi không
có sự giám sát của người lớn.
Đồng thời tuân thủ quy trình vận
hành hồ chứa đã được cấp có thẩm
quyền phê duyệt, thực hiện đầy đủ, đúng
các hiệu lệnh thông báo, cảnh báo cho
chính quyền và người dân vùng hạ du
trước khi xả lũ và chạy máy phát điện.
Phải có thông báo kịp thời cho các cơ
quan chức năng, phương tiện thông tin
truyền thông, đơn vị liên quan khi có lũ về
hồ và phải vận hành xả lũ qua tràn để chỉ
đạo các biện pháp ứng phó.
K.V //
http://www.dangcongsan.vn.- 2018
(ngày 7 tháng 8)

__________________________________

HƠN 5.286HA CÂY TRỒNG THIỆT HẠI DO
NẮNG HẠN

T

heo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN Bình
Thuận, từ tháng 6, 7 và 8 tại các
huyện Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình do
nắng hạn, không có mưa liên tục; một số
nơi có mưa nhưng lượng mưa không
đồng đều và ít nên gây thiệt hại hơn
5.286ha cây trồng gồm bắp lai, lúa và hoa
màu tại những vùng không chủ động
nước tưới.
Cụ thể, tại huyện Bắc Bình có các xã
Phan Điền, Sông Bình, Phan Sơn, Bình
Tân với hơn 4.448ha cây màu gồm dưa,
mì, đậu các loại, bắp, mè... bị thiệt hại.
Còn tại huyện Hàm Thuận Bắc có các xã

Đông Giang, Thuận Hòa và Hồng Liêm
với 838ha (lúa 338ha và màu 500ha) bị
thiệt hại. Trong đó, thiệt hại trên 30 - 50%
khoảng 570ha, trên 70% hơn 4.725ha,
tương ứng hơn 16,7 tỷ đồng.
UBND các huyện đã chỉ đạo phòng
NN-PTNT phối hợp tốt với UBND các xã
xây dựng kế hoạch phòng chống hạn, tổ
chức tuyên truyền dùng nước tiết kiệm,
khai thác nước ngầm, khoan, đào giếng ở
những vùng có điều kiện, đào ao trữ
nước...
Kim Sơ / Nông nghiệp Việt Nam.- 2018.Số 165 (ngày 17 tháng 8).- Tr.2
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TÌM GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG
VÙNG GIÁP RANH

C

uối tuần qua, UBND tỉnh Bình Thuận
đã phối hợp với UBND tỉnh Lâm
Đồng tổ chức hội nghị đề xuất giải
pháp khắc phục những bất cập trong công
tác chống phá rừng vùng giáp ranh, giữa
hai tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng.
Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm
Bình Thuận, vùng giáp ranh giữa tỉnh Bình
Thuận với tỉnh Lâm Đồng có chiều dài
khoảng 190km, trải dài trên ranh giới 5
huyện: Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận
Bắc, Tánh Linh, Đức Linh tiếp giáp với các
huyện Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lâm và Đạ
Huoai (Lâm Đồng). Thực hiện quy chế phối
hợp về quản lý, bảo vệ rừng vùng giáp
ranh, lực lượng kiểm lâm và các cơ quan
chức năng của hai tỉnh đã phối hợp tốt trong
các công tác quản lý, bảo vệ rừng. Các đơn
vị thường xuyên trao đổi thông tin, rà soát
và phối hợp tuần tra, xử lý các vụ vi phạm.
Từ đầu năm đến nay, các lực lượng đã tổ
chức hơn 300 đợt truy quét, đã kiểm tra
phát hiện và xửa lý 22 vụ vi phạm khai thác,
vận chuyển, cất giấu lâm sản vùng giáp
ranh.
Ông Trần Ngọc Tân, Chi cục tưởng
Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận cho biết, hiện
nay, tình hình khai thác, vận chuyển lâm
sản trái phép khu vực giáp ranh huyện Tuy
Phong (Bình Thuận) với huyện Đức Trọng
(Lâm Đồng) và khu vực giáp ranh giữa
huyện Đức Linh, Tánh Linh (Bình Thuận)
với huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) cơ bản đi
vào ổn định, không còn phức tạp như các
năm trước.
Tuy nhiên, tình hình phá rừng, khai
thác, vận chuyển lâm sản trái phép tại khu
vực giữa huyện Bắc Bình (Bình Thuận) với
huyện Di Linh và Đức Trọng (Lâm Đồng)
vẫn diễn biến phức tạp. Hầu hết các đối
tượng phá rừng đến từ Lâm Đồng, sử dụng
phương tiện là xe hoán cải, cưa máy. Sau
khi khai thác, lâm sản được vận chuyển về
huyện Đức Trọng để tiêu thụ. Khi bị phát
hiện, các đối tượng này có hành vi cản trở,
chống đối liều lĩnh và manh động.

Có khá nhiều khó khăn trong công tác
phối hợp quản lý, bảo vệ rừng giáp ranh
như địa hình đồi núi, vùng giáp ranh hiểm
trở, lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ rừng
mỏng nên việc phối hợp giữa lực lượng
Kiểm lâm, đơn vị chủ rừng và địa phương
chưa chặt chẽ. Một số UBND xã vùng giáp
ranh còn thụ động và chưa có sự gắn kết
trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà
nước về bảo vệ rừng. Các đối tượng, băng
nhóm phá rừng chưa được triệt phá tận
gốc… Đó là những nguyên nhân khiến tình
trạng khai thác rừng trái pháp luật vẫn còn
diễn ra, nhất là khu vực giáp ranh giữa Bắc
Bình- Đức Trọng, Di Linh.
Trước những bất cập nêu trên, hội
nghị cũng đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải
pháp để việc phối hợp quản lý, bảo vệ rừng
vùng giáp ranh đặt hiệu quả trong thời gian
tới như: sớm thành lập Trạm bảo vệ rừng
liên huyện Bắc Bình- Đức Trọng, Di Linh tại
khu vực Đỉnh Xanh (khu vực giáp ranh
thuộc huyện Bắc Bình) để các đơn vị sớm
có quy chế phối hợp tuần tra và ngăn chặn
các hành vi vi phạm Luật bảo vệ và phát
triển rừng và chống tình trạng lâm tặc chống
người thi hành công vụ.
Nhiều ý kiến cho rằng nên giao trách
nhiệm, vai trò cho người đứng đầu và chính
quyền cấp xã trong việc bảo vệ rừng. Chính
quyền cấp xã các vùng giáp ranh cần phối
hợp với các đơn vị chủ rừng, các lực lượng
tại chỗ tuyên truyền vận động, giáo dục
pháp luật cho người dân, nhất là đồng bào
dân tộc tại khu vực giáp ranh về ý thức bảo
vệ, phát triển rừng đồng thời quản lý hộ tịch,
hộ khẩu và vận động các đối tương chuyên
hoạt động nghề rừng trái phép…
Bên cạnh đó, việc củng cố lại lực
lượng bảo vệ rừng tại các vùng trọng điểm
về phá rừng, kịp thời ngăn chặn tình hình
phá rừng và chống người thi hành công vụ
cũng là giải pháp cần thiết.
Hồng Hiếu / Đại đoàn kết.- 2018.- Số 232
(ngày 20 tháng 8).- Tr.10
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THIẾU TÀU KIỂM SOÁT NGƯ TRƯỜNG
ng Huỳnh Quang Huy, Chi cục
trưởng Chi cục Thủy sản Bình
Thuận cho biết, để đảm bảo việc
tuần tra, kiểm soát tốt vùng biển Bình
Thuận thì cần phải cần đến 4 tàu tuần tra;
nhưng hiện chỉ có 2 tàu dẫn đến việc kiểm
soát ngư trường gặp nhiều khó khăn. Bên
cạnh đó, lực lượng ở các trạm quản lý và
bảo vệ nguồn lợi thủy sản đang thiếu so
với quy định của Bộ NN&PTNT. Lực
__________________________________

Ô

lượng kiểm ngư có 4 trạm nhưng chỉ có
31 biên chế. Trạm có số lượng cán bộ
nhiều nhất hiện nay là Trạm Quản lý và
bảo vệ nguồn lợi thủy sản Phan Thiết có
12 người. Tuy nhiên, so quy định vẫn
thiếu 4 người, 3 trạm còn lại chỉ có dưới
10 cán bộ nhân viên.
Bảo Bình / Thủy sản Việt Nam.- 2018.Số 16 (ngày 16 tháng 8).- Tr.11

XÓA NẠN TÀU CÁ ĐÁNH BẮT BẤT HỢP PHÁP

T

heo Chỉ thị 45/CT-TTg ngày
13/12/2017 của Thủ tướng Chính
phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp
cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy
ban châu Âu về chống khai thác hải sản
bất hợp pháp, không báo cáo và không
theo quy định (IUU), đến ngày 30/6/2018
các địa phương phải chấm dứt tình trạng
trên, nhưng tính đến ngày 1/5/2018,
tỉnh Bình Thuận đã “xóa” được vấn nạn
này.

xa bờ, chiếm nhiều nhất là tàu cá của ngư
dân đảo Phú Quý với 1.000 tàu.
Triển khai Chỉ thị 45 của Thủ tướng
Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình
Thuận đã ban hành Chỉ thị 30 về những
giải pháp cấp bách để ngăn chặn chấm
dứt tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.
Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận đã đề ra
kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện;
thành lập các tổ thanh tra, giám sát liên
ngành để thực hiện Quyết định 78/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ.
Theo ông Chiến, Bình Thuận đã làm
rất quyết liệt đối với việc kiểm điểm trách
nhiệm các tổ chức, cá nhân vi phạm.
Những ngư dân vi phạm đánh bắt bất hợp
pháp được tổ chức kiểm điểm tại địa
phương trước đông đảo quần chúng, xử
lý đưa ra khỏi danh sách hỗ trợ nhiên liệu
đánh bắt xa bờ.

Điều này chứng tỏ Bình Thuận đã rất
quyết liệt thực hiện Chỉ thị 45 của Chính
phủ với nhiều giải pháp vừa cấp bách vừa
căn cơ lâu dài.

Đến thời điểm này Bình Thuận đã xử
lý 28 trường hợp vi phạm, trong đó có 10
tàu vi phạm đánh bắt bất hợp pháp trên
vùng biển nước ngoài, đưa ra khỏi danh
sách khoản tiền hỗ trợ khoảng 2 tỷ đồng,
đồng thời thu hồi giấy phép khai thác.

Theo ông Nguyễn Văn Chiến, Phó
Giám đốc Sở NN-PTNT Bình Thuận, toàn
tỉnh có khoảng 7.000 tàu cá, trong đó có
khoảng 3.050 chiếc có công suất từ 90CV
trở lên và có 1.300 chiếc đăng ký đánh bắt

Sau khi có Chỉ thị 30 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, đích thân Phó Bí thư
thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận đã chủ trì
cuộc họp trực tuyến, giao nhiệm vụ cho
14 cấp ủy, chính quyền từ tỉnh, huyện đến

Tàu cá của ngư dân Bình Thuận (Ảnh: ĐT)
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cơ sở phải chịu trách nhiệm nếu để tàu cá
của ngư dân trong địa phương vi phạm.
Về cấp tỉnh có lãnh đạo Sở NNPTNT và Chi cục Thủy sản, lãnh đạo Bộ
đội Biên phòng tỉnh, lãnh đạo Công an
tỉnh; cấp huyện, cấp xã là Bí thư và Chủ
tịch UBND, Hội Nông dân và Hội Phụ nữ.
“Sau đó cả hệ thống chính trị của
tỉnh Bình Thuận đã vào cuộc quyết liệt
trong nỗ lực thực hiện các giải pháp cấp
bách để khắc phục “thẻ vàng” của EU,
đồng thời áp dụng các giải pháp căn cơ
để ngăn chặn triệt để tàu cá đánh bắt bất
hợp pháp. Nhờ đó, từ ngày 1/5 đến nay
trên địa bàn tỉnh đã không xảy ra tình
trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước
ngoài”, ông Chiến cho biết.
Tuy đã đạt được kết quả ban đầu,
nhưng Bình Thuận không chủ quan,
không ngừng vận động cả hệ thống chính
trị và các cơ quan chức năng tiếp tục
quyết liệt thực hiện Chỉ thị 45 của Chính
phủ, đặc biệt là Chỉ thị 30 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy.
“Trong Luật Thủy sản 2017 đã xác
định các ngành nghề khai thác hải sản bất
hợp pháp, phù hợp với khuyến nghị của
Ủy ban châu Âu. Vì vậy, triển khai Luật
Thủy sản 2017 đồng nghĩa triển khai
__________________________________
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chống đánh bắt bất hợp pháp. Để được
đồng bộ cả về chống đánh bắt bất hợp
pháp và triển khai Luật Thủy sản, các cơ
quan chức năng của Trung ương sớm
hoàn thiện các văn bản pháp luật, cụ thể
hóa Luật Thủy sản 2017 để triển khai vào
thực tiễn để thực hành luật và ngày
1/1/2019”, ông Nguyễn Văn Chiến, Phó
Giám đốc Sở NN-PTNT Bình Thuận đề
nghị.
“Bộ NN-PTNT đang nỗ lực vận hành,
lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ, ngành
liên quan và các địa phương để xây dựng
các văn bản hướng dẫn, các văn bản này
sẽ có hiệu lực theo thời hạn của Luật Thủy
sản 2017.
Bộ cũng đang chỉ đạo quyết liệt cho
Tổng cục Thủy sản trình Bộ để Bộ trình
Chính phủ sớm triển khai hệ thống thông tin
giai đoạn 2. Dù nguồn vốn trung hạn 2016 2012 của Trung ương không còn, nhưng vì
tính cấp bách khắc phục “thẻ vàng” EU và
triển khai Luật Thủy sản nên Bộ NN-PTNT
đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng có
nguồn vốn bổ sung để triển khai”, Thứ
trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám.

Đình Thung, Lê Khánh //
https://nongnghiep.vn.- 2018
(ngày 21 tháng 8)

CÔNG AN TỈNH BÌNH THUẬN TRAO GIẢI
CUỘC THI SÁNG TÁC THEO CHỦ ĐỀ

S

áng 22-8, Công an tỉnh Bình Thuận
đã tổng kết và trao giải thưởng
Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn
học nghệ thuật theo chủ đề Cuộc vận
động “Xây dựng phong cách người Công
an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân
dân phục vụ”

vụ” của Công an Bình Thuận thông qua
một số loại hình văn học nghệ thuật.

Cuộc thi được phát động, triển khai
từ tháng 9-2017 nhằm tuyên truyền việc
triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây
dựng phong cách người Công an nhân
dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục
Đại tá Đào Ngọc Nghĩa, Phó Giám đốc Công an
tỉnh trao giải thưởng cho các tác giả đạt giải.
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Qua đó, đã có nhiều tác giả trong và
ngoài lực lượng Công an gửi tác phẩm dự
thi, nổi bật là mảng sáng tác ca khúc.
Tổng kết cuộc thi, có 3 tác phẩm được
Ban Tổ chức trao giải thưởng gồm: Ca
khúc “Thầm lặng quên mình” của Đinh
Trung Hà - Hữu Khánh (đạt giải Nhì), ca
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khúc “Chúng tôi là người chiến sĩ Công an
nhân dân” của Vĩnh Lộc (đạt giải ba) và ca
khúc “Yêu công an khổ lắm em ơi”của
Thanh Pháp – Văn Tứ (đạt giải Khuyến
khích).
Thành Long // http://cand.com.vn.- 2018
(ngày 22 tháng 8)

__________________________________

CỤM THI ĐUA ĐOÀN THANH NIÊN
LLVT TP. HỒ CHÍ MINH CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI
HUYỆN ĐẢO PHÚ QUÝ
ừ ngày 24 đến 26/8, Cụm thi đua
LLVT của Thành Đoàn TP. Hồ Chí
Minh gồm Đoàn Thanh niên Bộ Tư
lệnh Thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên
phòng Thành phố, Công an Thành
phố phối hợp với Bệnh viện Nhân dân 115
tổ chức hoạt động về nguồn, hướng về
biên giới, biển đảo quê hương với chủ đề
“Dấu chân người chiến sĩ” tại huyện đảo
Phú Quý (tỉnh Bình Thuận). Thượng tá
Nguyễn Thanh Phong – Phó Chủ nhiệm
Chính trị Bộ Tư lệnh Thành phố TP. Hồ
Chí Minh làm trưởng đoàn.

T

khu vui chơi và tặng học bổng cho các em
thiếu nhi.

Tặng xe đạp cho học sinh huyện đảo Phú Quý

Thượng tá Nguyễn Thanh Phong – Phó Chủ
nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thành phố TP. Hồ
Chí Minh thay mặt đoàn công tặng quà cho
LLVT huyện đảo Phú Quý.

Trong thời gian 3 ngày, các đơn vị
đã phối hợp tổ chức khám bệnh, phát
thuốc miễn phí cho 300 người dân có
hoàn cảnh khó khăn và các em thiếu nhi;
thăm, tặng quà gia đình chính sách, gia
đình đặc biệt khó khăn; sửa chữa, cải tạo

Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân

Đoàn còn trao tặng 1500 quyển vở,
5 xe đạp cho các em học sinh, 4 bộ máy vi
tính cho các đơn vị đóng quân trên địa
bàn huyện; thăm và trao cờ Tổ quốc cho
ngư dân. Ngoài ra, đoàn tổ chức giao lưu
văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với
LLVT huyện đảo. Tổng kinh phí đợt hoạt
động này là hơn 200 triệu đồng.
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Đây hoạt động thiết thực bổ ích, là
dịp để LLVT TP. Hồ Chí Minh hiểu hơn về
cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ và người
dân tại huyện đảo Phú Quý, qua đó phát
huy truyền thống, khơi dậy niềm tự hào
của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong việc xây
__________________________________
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dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo quê
hương.
Hữu Tân //
http://www.baoquankhu7.vn.- 2018
(ngày 27 tháng 8)

GIỚI THIỆU 145 TÁC PHẨM TẠI TRIỂN LÃM
MỸ THUẬT KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ
gày 28/8, tại Trung tâm Văn hóa
tỉnh Bình Thuận, lễ khai mạc
Triển lãm Mỹ thuật khu vực VIIĐông Nam Bộ lần thứ 23 năm 2018 đã
diễn ra.

N

Trước đó, Ban tổ chức Triển lãm
Mỹ thuật khu vực VII-Đông Nam Bộ đã
nhận được 294 tác phẩm của 231 tác
giả, trong đó có nhiều tác giả không phải
là hội viên Hội Văn học nghệ thuật địa
phương. Ban tổ chức đã chọn những tác
phẩm nổi bật nhất để trưng bày tại triển
lãm.
Triển lãm là ngày hội của các họa
sỹ trong khu vực, đồng thời là dịp để
công chúng yêu nghệ thuật có cơ hội
thưởng lãm các tác phẩm mỹ thuật đặc
sắc, mang đậm dấu ấn sáng tạo của
người nghệ sỹ.

Tác phẩm 'Gieo" được trưng bày tại triển
lãm. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Triển lãm do Hội Mỹ thuật Việt Nam
phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình
Thuận tổ chức.
Triển lãm giới thiệu 145 tác phẩm
mới được sáng tác từ tháng 7/2017 đến
tháng 6/2018 của 130 tác giả đến từ 9
tỉnh, thành trong cụm miền Đông Nam
Bộ.
Các tác phẩm trưng bày tại triển
lãm được sáng tác theo các thể loại hội
họa, đồ họa, điêu khắc, tạo hình với các
chất liệu như acrylic, sơn dầu, sơn mài,
gỗ, lụa...

Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam
Trần Khánh Chương cho biết chất lượng
của các tác phẩm khá đồng đều. Nhiều
tác phẩm đã phản ánh, bám sát đời
sống sinh hoạt của nhân dân trong vùng.
Chất liệu thể hiện các tác phẩm cũng có
sự đa dạng, linh hoạt.
Dịp này, Hội đồng nghệ thuật của
Hội Mỹ thuật Việt Nam trao 3 giải C cho
các họa sỹ Nguyễn Ngọc Khai với tác
phẩm "Lễ hội Tâm nghệt," Châu Trâm
Anh với tác phẩm "Tình ca phương
Nam" và Trần Chí Lý với tác phẩm
"Cầu"; trao 6 giải khuyến khích cho các
tác giả có tác phẩm xuất sắc.
Hồng Hiếu // https://vnanet.vn.- 2018
(ngày 29 tháng 8)

Các tác phẩm có nội dung phản
ánh đời sống, những nét sinh hoạt văn
hóa đặc trưng của vùng Đông Nam Bộ...
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HÈ TÌNH NGUYỆN, ĐƯA KIẾN THỨC LÊN
VÙNG CAO

Đ

oàn cơ sở Sở Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn tỉnh Bình
Thuận đã tổ chức buổi tập huấn
kiến thức về các kỹ thuật chăn nuôi và
trồng cây nông nghiệp lâu năm cho bà
con đồng bào vùng cao xã Phan Lâm,
huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận).
Nằm trong chương trình “Chiến
dịch Hè tình nguyện 2018”, ngày 18-8,
Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn tỉnh Bình Thuận đã tổ
chức buổi tập huấn kiến thức về các kỹ
thuật chăn nuôi và trồng cây nông
nghiệp lâu năm cho bà con đồng bào
vùng cao xã Phan Lâm, huyện Bắc
Bình (tỉnh Bình Thuận) nhằm giúp bà
con có thêm kiến thức để ứng dụng
vào thực tiễn sản xuất, vươn lên thoát
nghèo.

Ngoài ra, đơn vị trên cũng đã lắp
đặt 6 đồng hồ nước cho những hộ có
hoàn cảnh khó khăn có nguồn nước
sạch để sinh hoạt.

Nhiều phần quà giúp đỡ bà con nghèo đã được
trao.

Lắp đặt đồng hồ nước miễn phí cho bà con
Nhiều kiến thức bổ ích được đưa đến cho bà
con vùng cao.

Buổi tập huấn đã thu hút hàng
trăm người dân đến tham dự. Nhiều
người dân đã đặt nhiều câu hỏi cho
các cán bộ kỹ thuật để được tư vấn,
hướng dẫn.
Cũng trong dịp này, Đoàn cơ sở
Sở NN-PTNT tỉnh Bình Thuận cũng
trao nhiều phần quà do các mạnh
thường quân tài trợ cho các em nhỏ có
hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm
học mới.

Phan Lâm là xã vùng cao của huyện
Bắc Bình với hơn 75% dân số là người
đồng bào dân tộc. Xã này nằm giáp ranh
với tỉnh Lâm Đồng, có 8 dân tộc cùng sinh
sống, trong đó phần lớn là người dân tộc
Rắc Lây, K’ho.
Thời gian qua, được sự quan tâm của
các cấp chính quyền, cuộc sống của bà con
nơi đây đã phần nào thay đổi nhưng vẫn
còn nhiều khó khăn.

Nguyễn Tiến //
http://www.sggp.org.vn.- 2018
(ngày 18 tháng 8)
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KHAI MẠC LỚP TẬP HUẤN CÁN BỘ ĐOÀN
TRƯỜNG HỌC NĂM 2018
áng 29/8, Tỉnh đoàn phối hợp
với Sở Giáo dục và Đào tạo
Bình Thuận, Trường Chính trị
tỉnh Bình Thuận tổ chức khai mạc Lớp
tập huấn cán bộ Đoàn trường học năm
2018 cho 164 học viên là cán bộ Đoàn
các trường Đại học, cao đẳng, THPT
trên địa bàn tỉnh.

S

Lớp tập huấn cán bộ Đoàn trường
học là hoạt động thường niên do Tỉnh
đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào
tạo Bình Thuận, Trường Chính trị tỉnh
tổ chức hàng năm. Năm nay, lớp tập
huấn sẽ diễn ra trong 03 ngày, từ ngày
29/8 đến hết ngày 31/8/2018.

Bên cạnh đó, các học viên còn
được lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm
trong công tác thanh niên từ các giảng
viên đã gắn bó với công tác Đoàn
trong nhiều năm qua.
Chương trình tập huấn với nội
dung đa dạng, phong phú góp phần
nâng cao tinh thần đoàn kết, phát huy
sự tự tin, tính chủ động, khả năng
sáng tạo, trang bị kiến thức, kỹ năng
nghiệp vụ cần thiết cho đội ngũ cán bộ
Đoàn trường học; đồng thời tạo điều
kiện cho đội ngũ cán bộ Đoàn trường
học có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh
nghiệm trong quá trình học tập và
tham gia công tác Đoàn, qua đó góp
phần xây dựng tổ chức Đoàn trong
trường học ngày càng phát triển và
vững mạnh.
*Chiều cùng ngày, 164 cán bộ
Đoàn trường học cũng đã tham dự hội
nghị học tập, quán triệt tuyên truyền về
Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình
hình mới.

Quang cảnh lớp tập huấn

Tham gia lớp tập huấn, các học
viên sẽ được nghe các báo cáo viên
chia sẻ và tập huấn các kỹ năng,
phương pháp công tác Đoàn trong
trường học như: Phương pháp tổ chức
các hoạt động học thuật, sáng tạo
trong học sinh, sinh viên; Phương
pháp giáo dục kỹ năng sống đối với
đoàn viên thanh niên; Kỹ năng trải
nghiệm thực tiễn cán bộ Đoàn trường
học; Dân vũ và kỹ năng hoạt động
Đoàn trường học; Thực hành kỹ năng
tổ chức Hội thi tài năng cán bộ Đoàn
trường học; Tăng cường giáo dục đạo
đức lối sống văn hóa cho thanh niên…

Các đại biểu đã được quán triệt,
tuyên truyền về Chiến lược bảo vệ Tổ
quốc trong tình hình mới của đất nước
nói chung và của tỉnh Bình Thuận nói
riêng; được thông tin về tình hình
chung của thế giới trong giai đoạn hiện
nay; tình hình biển Đông và âm mưu
bành trướng khu vực Đông Nam Á của
các thế lực thù địch; tình hình đấu
tranh với các thế lực thù địch đang âm
mưu “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn
lật đổ” tại Bình Thuận và các nội dung
đấu tranh trên mạng xã hội facebook
trong thanh thiếu nhi tại tỉnh Bình
Thuận trong thời gian qua.
Kim Huệ //
http://doanthanhnien.vn.- 2018
(ngày 29 tháng 8)
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SÔI NỔI NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH
TỔ QUỐC NĂM 2018

S

áng 23/8, tại huyện Tuy Phong,
Tỉnh đoàn Bình Thuận phối hợp với
UBND thị trấn Phan Rí Cửa tổ chức
Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
năm 2018 thu hút 150 đoàn viên tham gia.
Tại chương trình, các đại biểu đã
được thông tin kết quả công tác thực hiện
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc trong năm vừa qua, đặc biệt là các
thông tin liên quan đến việc biểu tình, gây
rối và phá hoại tài sản nhà nước diễn ra
trên địa bàn Phan Rí Cửa thời gian qua.
Từ các thông tin được cung cấp tại
chương trình đã góp phần tuyên truyền tới
đoàn viên thanh niên trên địa bàn cần có
nghĩa vụ tham gia xây dựng phong trào
bảo vệ an ninh Tổ quốc bằng những việc
làm cụ thể, thiết thực như: động viên
người thân trong gia đình gương mẫu
thực hiện đúng pháp luật, tham gia thực
hiện tốt phong trào “Tự quản” trong từng
gia đình gắn với xây dựng “Gia đình văn
hóa”; luôn nêu cao tình thần cảnh giác, kịp
thời phát hiện, đấu tranh lên án các hành
vi vi phạm pháp luật …
Bên cạnh đó, các bạn đoàn viên
thanh niên còn được ôn lại truyền thống
73 năm Cách mạng tháng 8 (19/8/1945 –
19/8/2018) và Quốc Khánh nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945
– 02/9/2018) thông qua những thước phim
__________________________________

tư liệu lịch sử quý giá và những câu đố
nhanh để hiểu sâu thêm về những ngày
truyền thống trên.
Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn
đã trao tặng 20 suất quà cho các em học
sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn
Thị trấn Phan Rí Cửa; tổ chức 01 gian
hàng giầy dép và 01 gian hàng sách miễn
phí dành cho đoàn viên thanh niên tham
gia có nhu cầu sử dụng.
Chiều cùng ngày, trong khuôn khổ
ngày hội đã diễn ra lễ khai mạc giải bóng
đá thanh niên Phan Rí Cửa mở rộng. Giải
được tổ chức từ ngày 23/8 đến hết ngày
01/9/2018 với sự tham gia của 08 đội
bóng thuộc đến từ Thị trấn Phan Rí Cửa
và các xã Hòa Minh, Chí Công, Hòa Phú.
Đây là hoạt động nhằm tạo sân chơi
bổ ích, môi trường rèn luyện sức khỏe cho
thanh niên, tạo điều kiện cho thanh niên
trong toàn thị trấn và các xã lân cận trên
địa bàn huyện Tuy Phong có cơ hội gặp
gỡ, giao lưu, luyện tập thể dục thể thao,
nâng cao tinh thần đoàn kết, thúc đẩy
phong trào thể dục thể thao tại địa bàn
dân cư.
Kim Huệ //
http://doanthanhnien.vn.- 2018
(ngày 24 tháng 8)

TẬP HUẤN KIẾN THỨC VỀ HỢP TÁC XÃ CHO
THANH NIÊN
áng ngày 18/8, Tỉnh đoàn phối hợp
với Liên minh hợp tác xã (HTX) tỉnh
Bình Thuận tổ chức tập huấn kiến
thức về hợp tác xã và mô hình hợp tác xã
kiểu mới cho 60 đoàn viên thanh niên trên
địa bàn tỉnh.

S

Những năm gần đây, mô hình HTX
trong tỉnh có xu hướng phát triển mạnh về

số lượng và thể hiện vai trò quan trọng
trong thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp,
xây dựng nông thôn mới. Cùng với sự hỗ
trợ của Liên minh HTX tỉnh, các HTX
chuyển đổi hoạt động theo mô hình kiểu
mới đã không ngừng đổi mới nội dung và
phương thức hoạt động.
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Tại buổi tập huấn, các học viên đã
được các chuyên gia trao đổi, truyền đạt
các nội dung kiến thức mới về: Phát triển
HTX gắn với chuỗi giá trị; Hướng dẫn phát
triển HTX kiểu mới tại Việt Nam; hoạt
động Tài chính của HTX...
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tác xã (HTX) tỉnh Bình Thuận cũng đã
phối hợp tổ chức lớp tập huấn hỗ trợ
thanh niên khởi nghiệp với chuyên đề
“Những bước để xây dựng một dự án kinh
doanh khả thi” cho gần 60 đoàn viên, hội
viên thanh niên có ý tưởng đam mê khởi
nghiệp đến từ huyện Tân Châu, Tân Biên,
Trảng Bàng, Bến Cầu và Châu Thành.
Tại đây, các bạn đoàn viên, thanh
niên được nghe trao đổi về quá trình gây
dựng thương hiệu bước đầu cho những
người mới khởi nghiệp; chia sẻ suy nghĩ
và những thắc mắc của

Quang cảnh buổi tập huấn

Bên cạnh đó, các đại biểu đã được
nghe các báo cáo viên đến từ Trung tâm
nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh
nghiệp (BSA) chia sẽ những kinh nghiệm
về xây dựng đề án kinh doanh và phát
triển thị trường; các yếu tố cốt lõi của một
kế hoạch kinh doanh; chiến lược kinh
doanh; theo dõi, phân tích môi trường kinh
doanh và đề ra chiến lược để thích ứng
với môi trường; vận hành, cơ cấu quản lý
và đội ngũ trong hệ thống quản lý của
doanh nghiệp; một số nguyên nhân thất
bại của doanh nghiệp khởi nghiệp ... đồng
thời, lớp tập huấn cũng đã dành thời gian
để các bạn được trao đổi, thảo luận chia
sẻ những kinh nghiệm, đề xuất những giải
pháp thiết thực để khắc phục khó khăn,
vướng mắc về quản trị kinh doanh trong
thực tế hiện nay.
Trước đó, tại hội trường Huyện ủy
Tân Châu, Tỉnh đoàn và Liên minh hợp
__________________________________

mỗi người về cách khởi đầu sự
nghiệp; gặp gỡ, trao đổi những kinh
nghiệm của doanh nhân Ngô Trần Ngọc
Quốc Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ tỉnh
Tây Ninh đã thành đạt trong các lĩnh vực
kinh doanh, sản xuất; trao đổi về ý tưởng,
giải pháp và kinh nghiệm làm giàu trong
giới doanh nhân.
Thông qua các lớp tập huấn nhằm
trang bị, bổ sung cho đoàn viên, hội viên
thanh niên những kiến thức, kỹ năng cơ
bản cho việc khởi sự doanh nghiệp, xây
dựng niềm tin, ý chí, sự quyết tâm trong
quá trình khởi nghiệp. Từ đó có những
định hướng cụ thể, lập kế hoạch sản xuất
kinh doanh có hiệu quả, biết vận dụng
sáng tạo lợi thế của địa phương để phát
triển kinh tế, góp phần xây dựng đội ngũ
trẻ làm kinh tế trên địa bàn tỉnh nhà ngày
càng vững mạnh.
Kim Huệ //
http://doanthanhnien.vn.- 2018
(ngày 20 tháng 8)

TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN - ĐỘI TRƯỜNG HỌC
NĂM HỌC 2017 -2018
gày 24/8, tại Hội trường Sở giáo
dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn Bình
Thuận phối hợp với Sở giáo
dục và Đào tạo tỉnh tổ chức hội nghị
tổng kết công tác Đoàn – Đội trường

N

học năm 2017 - 2018 và triển khai
chương trình năm học 2018 – 2019.
Trong năm học 2017-2018, công
tác Đoàn và phong trào thanh niên
trường học của tỉnh Bình Thuận đã đạt
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nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên
truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo
đức, lối sống, giáo dục pháp luật được
đẩy mạnh qua đó đã góp phần nâng
cao trách nhiệm, lý tưởng sống cho
đoàn viên thanh niên.Triển khai rộng
khắp các phong trào xung kích, hoạt
động tình nguyện vì cuộc sống cộng
đồng với 104 câu lạc bộ, đội, nhóm
tình nguyện với 5.287 thành viên, tổ
chức thực hiện 44 công trình, phần
việc thanh niên; 19 hoạt động tham gia
xây dựng nông thôn mới, 58 hoạt động
tham gia xây dựng văn minh đô thị,
giúp đỡ 58 gia đình chính sách trị giá
47,2 triệu đồng; vận động nguồn lực
trao tặng 2.497 suất học bổng trị giá
2.069,85 triệu đồng; thành lập 92 đội
cờ đỏ, đội thanh niên xung kích, 26
câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội
với 3.253 thành viên.
Bên cạnh đó, các trường Đại học,
Cao đẳng trong toàn tỉnh đã phối hợp
tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho
1.183 học sinh, sinh viên; tổ chức 111
buổi tư vấn hướng nghiệp cho 34.059
lượt học sinh tham gia; tổ chức 126
hoạt động tập huấn kỹ năng xã hội cho
6.244 học sinh, sinh viên. Đã thành lập
98 tổ nắm bắt dư luận xã hội trong học
sinh, sinh viên với 1.084 thành viên…
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đáng khích lệ. Hội đồng Đội tỉnh tổ
chức cuộc thi sáng tác Video Clip hát
các bài hát truyền thống Đội nhân kỷ
niệm ngày thành lập Đội. 10 huyện –
thị xã – thành phố và tỉnh tổ chức hội
thi “Em yêu lịch sử Việt Nam”; 98 hội
thi hát Quốc ca, 110 buổi tuyên truyền
về biển đảo, 86 buổi nói chuyện truyền
thống, 120 buổi hái hoa dân chủ, 4.000
buổi sinh hoạt dưới cờ, 325 chương
trình văn nghệ, 48 hội trại truyền
thống; 284 liên đội tổ chức Hội thi
Chúng em kể chuyện Bác Hồ, tổ chức
257 chương trình, tư vấn, giúp đỡ cho
8.633 em và trao tặng 4.802 suất học
bổng với tổng trị giá hơn 1.627 triệu
đồng; tổ chức 3.985 buổi tuyên dương
22.587 gương điển hình người tốt, việc
tốt.; tổ chức 350 hoạt động chăm sóc
nghĩa trang liệt sỹ, Bia ghi danh; 480
hoạt động chăm sóc, giúp đỡ cho 578
gia đình chính sách, gia đình có công
cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng và
tổ chức thăm tặng 285 phần quà trị giá
85.9 triệu đồng…
Trong năm học 2018 – 2019,
công tác Đoàn – Đội trường học tỉnh
Bình Thuận sẽ tiếp tục triển khai hiệu
quả các phong trào “Sinh viên 5 tốt”;
“Học sinh rèn luyện”; “Học sinh 3 tốt”;
“Nâng cao chất lượng công tác phát
triển đoàn viên, chương trình rèn luyện
đoàn viên; công tác tập huấn, bồi
dưỡng cán bộ Đoàn – Đội trường
học….

Khen thưởng các cá nhân có thành tích
xuất sắc trong công tác Đoàn và phong
trào thanh niên trường học

Dịp này, BCH Tỉnh Đoàn đã tặng
giấy khen cho 11 tập thể và 14 cá
nhân đã có thành tích xuất sắc trong
công tác Đoàn và phong trào thanh
niên trường học, năm học 2017 - 2018
và 16 tập thể và 12 cá nhân có thành
tích xuất sắc trong công tác Đội và
phong trào thiếu nhi trường học, năm
học 2017 - 2018.

Bên cạnh đó, công tác Đội và
phong trào thiếu nhi năm học 20172018 cũng đạt được những kết quả

Kim Huệ //
http://doanthanhnien.vn.- 2018
(ngày 27 tháng 8)
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II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC

ĐÌNH LÀNG ĐỨC THẮNG PHAN THIẾT
huyện kể rằng cách đây khoảng
gần 200 năm, dưới triều Nguyễn –
Gia Long, các làng người Việt đã
dần hình thành ở Phan Thiết; và do nhu
cầu xã hội đòi hỏi phải xây cầu, lập chợ…
Việc mở rộng các thôn làng dẫn đến tranh
chấp đất đai, gây mâu thuẫn giữa các
làng lân cận cần được giải quyết.

C

Tích xưa ghi lại vào năm Bính Tý
(1816) nhân một lần Tả quân Lê Văn
Duyệt kinh lý các tỉnh phía nam, lúc đi
ngang qua Phan Thiết, ông Trần Chất
người có vai vế trong làng Đức Thắng
cùng dân làng ra phủ phục đầu ngựa
dâng sớ xin được giải quyết tranh chấp và
xin được xây cầu, lập chợ. Lê Văn Duyệt
thấy vô cớ bị dừng xe, đã giận dữ khép tội
ông Trần Chất là phạm thượng và cho
quân chém đầu ông tại chỗ. Lúc về kinh,
đọc lại tờ sớ và xét là vô tội, nên Tả quân
xin vua Gia Long phong cho ông Trần
Chất là tiền hiền làng Đức Thắng. Cảm
kích trước hành động dũng cảm vì dân
của ông, dân làng Đức Thắng đã xây mộ,
đắp bia ghi công đức và dựng đình thờ.
Lúc đầu đình được dựng tạm bằng tranh
tre, đến năm 1847 mới xây dựng kiên cố
và hoàn thành năm 1847. Hiện nay, đình
Đức Thắng đã được Bộ Văn hóa Thể thao
và Du lịch xếp hạng di tích kiến trúc nghệ
thuật quốc gia tại quyết định số 1371/QĐ
ngày 3-8-1991, là ngôi đình làng lớn nhất
tỉnh Bình Thuận còn tồn tại.
Theo “Hồ sơ khoa học di tích kiến
trúc nghệ thuật đình làng Đức Thắng” tại
phường Đức Thắng – TP Phan Thiết tỉnh
Bình Thuận do Sở Văn hóa Thể thao và
Du lịch – Bảo tàng Bình Thuận thực hiện
tháng 6-2004, đã liệt kê cụ thể 13 sắc
phong của các đời vua Nguyễn phong
tặng cho các thành hoàng đình làng Đức
Thắng, có thể tổng hợp như sau:
1/ Sắc phong ban cho Thiên Yana
Diễn Ngọc Phi tôn thần: Sắc Tự Đức năm

thứ 7 (1854); sắc Tự Đức năm thứ 33
(1880); sắc Đồng Khánh năm thứ 2
(1886); sắc Duy Tân năm thứ 3 (1910);
sắc Khải Định năm thứ 9 (1925).
2/ Sắc phong ban cho Đại Càng
Quốc Gia Nam Hải tứ vị tôn thần: Sắc Tự
Đức năm thứ 7 (1854); sắc Tự Đức năm
thứ 33 (1880); sắc Đồng Khánh năm thứ 2
(1886); sắc Duy Tân năm thứ 3 (1910).
3/ Sắc phong ban cho Cao Cát
Quảng Độ tôn thần: Sắc Tự Đức năm thứ
7 (1854); sắc Tự Đức năm thứ 33 (1880);
sắc Đồng Khánh năm thứ 2 (1886); sắc
Khải Định năm thứ 9 (1925).
4/ Sắc phong ban cho Bổn cảnh
Thành hoàng: Sắc Duy Tân năm thứ 5
(1912); sắc Khải Định năm thứ 9 (1925).
5/ Sắc Khải Định năm thứ 9 (1925)
ban cho Tứ vị Thánh Nương Nương.
Như vậy các vị thành hoàng được
tôn thờ ở đây là các thần được thờ phổ
biến nhiều nơi trên cả nước, không phải là
người ở địa phương nhờ có công lớn và
linh hiển mà được phong thần. Trường
hợp ông Trần Chất là người có hành động
dũng cảm vì dân làng sau khi mất chỉ
được phong là tiền hiền, được thờ chung
với 3 vị tiền hiền khác là các ông Nguyễn
Thông, Trần Mưu và Lê Tín tại đình làng
Đức Thắng. Tuy chỉ là tiền hiền nhưng
công tích của ông Trần Chất được khắc
ghi lưu truyền hậu thế. Trên mộ ông có
một câu đối:
“Hoài cổ khâm anh phong, công đức
bất mai tam thốn thổ
Vị hương lưu nhiệt huyết, tinh thần
trường hộ nhất phương dân”
Tạm dịch:
“Kính phục phong thái anh hùng,
công đức ấy không chôn vùi dưới ba tất
đất;
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Vì quê hương mà hy sinh, tinh thần
dó sống mãi với dân chúng nơi đây”.
Hiện đình Đức Thắng cũng như các
ngôi đình làng khác ở Phan Thiết, Bình
Thuận ngày càng xa lạ với thời đại, vì các
chức năng cơ bản của nó không còn nữa,
chưa có nội dung vận động nào mới để
_________________________________
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thu hút sự chú ý của xã hội, kể cả tham
quan du lịch nên dần trở thành phế tích.
Đây là một sự mất mát không nhỏ của
nền văn hóa dân tộc.
Hoàng Hạnh / Xưa và nay.- 2018.Số 498 (tháng 8).- Tr.66

LỄ HỘI KATÊ 2018 TRÊN THÁP PÔ SAH INƯ
PHAN THIẾT
ễ hội Katê năm 2018 của đồng bào
Chăm Bình Thuận sẽ diễn ra từ ngày
7/10 - 9/10/2018 (tháng 7 Chăm lịch)
tại di tích tháp Pô Sah Inư Phan Thiết
(thuộc khu phố 5, phường Phú Hài thành
phố Phan Thiết).

L

Với ý nghĩa giới thiệu và khai thác vốn
quý văn hóa truyền thống và tạo thêm sự
kiện phục vụ du lịch, Lễ hội Katê 2018 có
nhiều phần lễ và phần hội hấp dẫn. Nghi
thức lễ Katê do các chức sắc tôn giáo
người Chăm huyện Hàm Thuận Bắc trực
tiếp điều hành theo đúng nghi thức tôn giáo,
phong tục truyền thống. Phần hội với các trò
chơi dân gian, hội thi và trình diễn các nghề
thủ công truyền thông và các tiết mục văn
nghệ dân gian do đồng bào người Chăm
huyện Hàm Thuận Bắc, Tuy Phong, Bắc
Bình, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân và Tánh
Linh thực hiện.
Mở đầu lễ hội Katê 2018 các chức sắc
tôn giáo người Chăm thực hiện nghi lễ cúng
Cầu an tại Tháp chính theo tập tục. Lễ
chính diễn ra vào sáng 9/10 gồm nghi lễ
chào mừng Lễ hội Katê, nghi thức truyền
thống nghinh, thỉnh và rước trang phục Nữ
thần Pô Sah Inư từ sân lễ lên Tháp chính,
rồi nghi lễ mở cửa tháp, lễ tắm bệ thờ Linga

- Yoni, lễ mặc trang phục và cúng mừng
Katê.
Xen kẽ các nghi thức lễ là phần hội
mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống.
Các nghệ nhân Chăm các huyện Hàm
Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong, Hàm
Tân, Hàm Thuận Nam, Tánh Linh sẽ trình
diễn, giới thiệu sản phẩm, nghề dệt thủ
công truyền thống, thi làm bánh gừng, tranh
tài tại cuộc thi trưng bày và trang trí lễ vật
trên Thônla và Cổ bồng để dâng tế Nữ thần
Pô Sah Inư. Ngoài ra, tại sân khấu chính sẽ
có chương trình văn nghệ dân gian Chăm
do các đoàn dân gian Chăm biểu diễn phục
vụ công chúng và khách du lịch với các tiết
mục ca, múa, biểu diễn nhạc cụ truyền
thống và giới thiệu trang phục dân tộc
Chăm.
Trong suốt lễ hội còn liên tục diễn ra
các hoạt động như: giao lưu văn nghệ, giới
thiệu ẩm thực, biểu diễn nghề dệt, làm gốm
truyền thống, tổ chức các trò chơi dân gian
như giã gạo, thi đội nước vượt chướng ngại
vật, bịt mắt đập niêu, đẩy gậy, trình diễn
nhạc cụ dân tộc Chăm như thổi kèn
Saranai, đánh trống Ginăng, Paranưng.
Bên cạnh tìm hiểu và trải nghiệm cùng
Lễ hội Katê, tham quan di tích Tháp Pô Sah
Inư Phan Thiết du khách còn tự mình khám
phá nghệ thuật kiến trúc Chăm của cụm
Tháp, tìm hiểu truyền thuyết về địa danh
Lầu Ông Hoàng, nghe kể chuyện mối tình
bất hủ Hàn Mặc Tử - Mộng Cầm; hay lựa
chọn và mua sắm những món quà thủ công
mỹ nghệ dân gian Chăm độc đáo, xem biểu
diễn nghệ thuật Chăm.
Nguyên Vũ //
http://baodulich.net.vn.- 2018
(ngày 7 tháng 8)
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LỄ HỘI KATÊ NĂM 2018:

NHIỀU PHẦN LỄ VÀ HỘI HẤP DẪN

N

hằm giới thiệu và khai thác vốn quý
văn hóa truyền thống và tạo thêm
sự kiện phục vụ du lịch, tỉnh Bình
Thuận sẽ tổ chức Lễ hội Katê 2018 với
nhiều phần lễ và phần hội hấp dẫn.

Ảnh minh họa (nguồn: Báo Nhân Dân)

Theo đó, Lễ hội Katê năm 2018 của
đồng bào Chăm Bình Thuận sẽ diễn ra từ
ngày 7 đến 9/10 tại di tích tháp Pô Sah
Inư Phan Thiết (thuộc khu phố 5, phường
Phú Hài, TP. Phan Thiết). Mở đầu lễ hội
Katê, các chức sắc tôn giáo người Chăm
thực hiện nghi lễ cúng cầu an tại tháp
chính theo tập tục. Lễ chính diễn ra vào
sáng 9/10 gồm: nghi lễ chào mừng Lễ hội
Katê, nghi thức truyền thống nghinh, thỉnh
và rước trang phục nữ thần Pô Sah Inư từ
sân lễ lên tháp chính, rồi nghi lễ mở cửa
tháp, lễ tắm bệ thờ Linga - Yoni, lễ mặc
trang phục và cúng mừng Katê.
Xen kẽ các nghi thức lễ là phần hội
mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống.
Nghệ nhân Chăm các huyện: Hàm Thuận
Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong, Hàm Tân,
Hàm Thuận Nam, Tánh Linh sẽ trình diễn,
giới thiệu sản phẩm, nghề dệt thủ công
truyền thống, thi làm bánh gừng, tranh tài
tại cuộc thi trưng bày và trang trí lễ vật
trên Thônla và Cổ bồng để dâng tế Nữ
thần Pô Sah Inư.
Ngoài ra, tại sân khấu chính sẽ có
chương trình văn nghệ dân gian Chăm do
các đoàn dân gian Chăm biểu diễn phục

vụ công chúng và khách du lịch với các
tiết mục ca, múa, biểu diễn nhạc cụ truyền
thống và giới thiệu trang phục dân tộc
Chăm.
Đặc biệt, trong suốt lễ hội còn liên
tục diễn ra các hoạt động như: giao lưu
văn nghệ, giới thiệu ẩm thực, biểu diễn
nghề dệt, làm gốm truyền thống, tổ chức
các trò chơi dân gian, trình diễn nhạc cụ
dân tộc Chăm.
Bên cạnh tìm hiểu và trải nghiệm
cùng Lễ hội Katê, tham quan di tích Tháp
Pô Sah Inư Phan Thiết, du khách còn tự
mình khám phá nghệ thuật kiến trúc Chăm
của cụm tháp, tìm hiểu truyền thuyết về
địa danh Lầu Ông Hoàng; hay lựa chọn và
mua sắm những món quà thủ công mỹ
nghệ dân gian Chăm độc đáo, xem biểu
diễn nghệ thuật Chăm.
Lễ hội Katê được xem là nghi lễ
quan trọng trong đời sống tôn giáo, tín
ngưỡng của gia đình, dòng tộc và cộng
đồng người Chăm Bàlamôn ở Bình
Thuận. Do hoàn cảnh lịch sử tác động
nên lễ hội Katê ở nhóm đền tháp Chăm
Pô Sah Inư đã bị lãng quên hơn 2/3 thế kỷ
qua. Đáp ứng nguyện vọng và nhu cầu
chính đáng của cộng đồng người Chăm
các xã Hàm Phú, Hàm Trí và thị trấn Ma
Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc; được sự
đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch và UBND tỉnh Bình Thuận; năm 2005
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến
hành nghiên cứu và phục dựng lại lễ hội
Katê tại nhóm đền tháp Chăm Pô Sah Inư
theo đúng quy trình và tập tục của một lễ
hội Katê truyền thống. Từ đó đến nay,
hàng năm cứ đến tháng 7 Chăm lịch
(tháng 10 Dương lịch) người Chăm Hàm
Thuận Bắc lại tổ chức lễ hội Katê tại nhóm
đền tháp Chăm Pô Sah Inư.
Lan Phạm // http://toquoc.vn.- 2018
(ngày 18 tháng 8)
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KHÁM PHÁ VĂN HÓA CHĂM BÌNH THUẬN
rung tâm Trưng bày văn hóa Chăm
Bắc Bình (Bình Thuận) sẽ tổ chức
nhiều hoạt động văn hóa dân gian
Chăm phục vụ nhân dân địa phương và
du khách tham quan vào ngày 10/10 tới.

T

Ảnh
minh
họa
svhttdl.binhthuan.gov.vn)

(nguồn:

Theo đó, nhiều hoạt động hấp dẫn
sẽ được tổ chức như: Sắp xếp giới thiệu
những hiện vật gốc có giá trị và các hiện
vật do các nhà sưu tập hiến tặng tại khu
trưng bày, tiếp nhận hiện vật của các nhà
sưu tập Nguyễn Ngọc Ẩn, Nguyễn Văn
May, Đinh Công Tường, Đào Phan Ngô.
Bên cạnh đó, tái hiện nghi thức cúng
Katê tại gian chính điện và hát những bài
thánh ca về các Nam thần mang ý nghĩa
nguyện cầu cho mưa thuận gió hoà, mùa

màng tươi tốt nhân sinh vật thịnh, làng
xóm yên vui.
Ngoài ra, tại khuôn viên Trung tâm
Trưng bày Văn hóa Chăm sẽ diễn ra
chương trình nghệ thuật dân gian chủ đề
“Mừng hội Katê 2018” và các hội thi văn
hóa dân gian như: Thi thổi kèn Saranai,
Thi múa dân gian Chăm, Thi nấu bánh
gừng và trang trí lễ vật dâng cúng thần
linh, Thi viết chữ Chăm truyền thống...
Dịp này, khách tham quan còn có cơ
hội xem và tìm hiểu 2 nghề truyền thống
của người Chăm là dệt và làm gốm. Các
nghệ nhân nổi tiếng về nghề dệt và gốm
vừa trình diễn, vừa hướng dẫn cho du
khách kỹ thuật dệt và nặn gốm truyền
thống. Đồng thời, tổ chức trưng bày và
giới thiệu một số sản phảm lưu niệm được
chế tác bởi nghề dệt và gốm, trưng bày
chuyên đề về hình ảnh, hiện vật “Văn hóa
người Chăm ở Ninh Thuận”.
Các hoạt động nhằm chào mừng kỷ
niệm 23 năm ngày Du lịch Bình Thuận,
mừng Lễ hội Katê cũng như quảng bá,
giới thiệu giá trị văn hóa vật thể và phi vật
thể của người Chăm đến với khách tham
quan, nghiên cứu trong và ngoài nước.
Lan Phạm //
https://bvhttdl.gov.vn.- 2018
(ngày 21 tháng 8)

__________________________________

LY KỲ CÂY SỘP 300 TUỔI VÀ NGÔI MIẾU CỔ Ở
PHAN THIẾT

N

hiều chuyện ly kỳ về cây sộp cổ thụ
hơn 300 tuổi và ngôi miếu cổ ở
Phú Tài, TP Phan Thiết.

Cây sộp 300 tuổi
Khi biết chúng tôi muốn sưu khảo tư
liệu về vùng đất Văn Thánh, Phú Tài,
những người am tường cho rằng, phải
biết tới cây sộp cổ của gia đình họ Đỗ.

Đây là một “nhân chứng" có tuổi đời hàng
trăm năm hiện vẫn đang phát triển tại nơi
'địa linh' này.
Văn Thánh được xem là đất xưa, trù
phú ruộng vườn và cũng là nơi trung tâm
hành chính cấp tỉnh của Bình Thuận một
thời.
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Từ đường Võ Văn Tần rẽ vào con
đường đất nhỏ khoảng 200m, sau lưng
những dãy nhà quê đã được đô thị hóa là
một khung cảnh đẹp ngỡ ngàng. Giữa khu
ruộng rộng lớn, sừng sững một cây sộp
khổng lồ.
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Ông Đỗ Văn Chính, 62 tuổi, đang
sống tại ngôi nhà tự của họ Đỗ và là
người quản lý, chăm sóc cây sộp cổ hàng
ngày. Ông kể, theo gia phả họ Đỗ, tổ tiên
của ông Chính từ 300 năm trước đã
rời Quảng Nam vào Bình Thuận lập
nghiệp.
Ngày ấy, 3 anh em họ Đỗ là nông
dân nghèo khi đến Phan Thiết đã mê mẩn
khi thấy đất đai trù phú và khí hậu mát mẻ.
Mỗi người trong số họ chọn một làng
để dừng chân. Riêng ông Đỗ Hữu Dư là
tổ tiên của ông Chính đã chọn vùng đất
Đại Tài (nay là Phú Tài ) nằm bên cạnh
con sông Cà Ty còn hoang sơ, ít người
sinh sống làm nơi định cư. Ông khai
hoang và dựng nhà trên mảnh ruộng của
mình.

Cây sộp 300 tuổi ở Phan Thiết

Con đường đất nhỏ men theo chân
ruộng ngang qua cây sộp làm chúng tôi
liên tưởng đến hình ảnh “cây đa đầu làng”
của làng quê Việt.
Cây sộp có chiều cao khoảng 50m,
với dáng vẻ uy nguy, to lớn và mạnh mẽ.
Do vào mùa sinh trưởng vừa thay lá nên
tán cây sum sê, đường kính rộng hơn 40
mét bao quanh gốc, gồm cả phần rễ phụ
rộng gần 20m.

Ông Đỗ Hữu Dư

Cây sộp có cành lá sum sê, tán rộng đường
kính hơn 40 mét bao quanh gốc, gồm cả phần
rễ phụ rộng gần 20m

Sộp là loài cây mà các nhà nghiên
cứu thực vật xếp vào một trong tứ trụ
(sanh, si, sung, sộp) thuộc hàng quý hiếm
và đại diện cho trường trọ.

Nhưng rồi do nước sông Cà Ty
thường dâng cao làm ngập lụt nhà nên
ông Dư đã chọn một thuộc đất cao dưới
tán cây sộp cổ thụ trong vùng để làm nhà.
Khu đất và cây sộp ngày ấy được gia tộc
họ Đỗ gìn giữ từ đó đến nay. "Như vậy,
cây sộp đã có từ trước thời ông tổ của tôi
là ông Đỗ Hữu Dư vào định cư, tức trên
300 năm", ông Đỗ Văn Chính khẳng định.
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Những câu chuyện kỳ lạ
Nhiều bậc cao niên trong làng Phú
Tài kể lại cây sộp này rất thiêng, nếu ai
mạo phạm đến cây này xem như có
chuyện.
Những người này còn kể thêm,
trong thời thuộc Pháp, lính Pháp từng cho
rằng cây sộp là đài quan sát của Việt Minh
nên đã huy động một đơn vị chặt cây. Tuy
nhiên, bất kỳ người lính nào trèo lên, vung
dao được vài nhát là té lộn nhào. Ngay cả
người chỉ huy trèo lên cây rồi xuống đất,
chỉ vừa bước được vài bước thì đầu óc
quay cuồng, lăn ra bất tỉnh...Từ đó lính
Pháp không bao giờ dám bén mảng tới
cây sộp nữa.
Cũng có người kể chuyện người
Nhật nghi dưới gốc cây có tiền vàng
nhưng không dám đào vì sợ nguy hiểm
đến tính mạng.
Một vị cao niên còn kể, những khi
trong vùng lụt lội, dân làng đều đến tá túc
dưới gốc cây sộp. Bởi vì đất dưới gốc cây
sộp luôn khô ráo dù xung quanh nước có
ngập trắng đồng

Nhiều chuyện kỳ bí về cây sộp 300 tuổi ở Phan
Thi

Cũng có người nói cây sộp này có
khả năng dự báo thời tiết. Ngày xưa,
người làng hễ thấy gốc cây chuyển sang
màu trắng đục thì ngày mai trời bắt đầu có
giông bão, còn màu vàng sẫm trong tháng
đó nắng to.
Ông Võ Văn Dân, hiện là hộ tự đình
Phú Tài kể với chúng tôi, nhà ông cũng ở
gần cây sộp. Khi ông còn nhỏ, hằng năm
tới mùa trái sộp chín, hàng ngàn con chim
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cu xanh trên rừng về ăn trái, đậu kín cả
cây sộp.
Ông Dân cũng cho rằng đó là hình
ảnh sống động nhất của câu tục ngữ “đất
lành chim đậu” của Việt Nam ta (?!).
Với chúng tôi, những câu chuyện
trên không biết đâu là thực-hư nhưng nó
cũng góp phần tạo nên nhiều điều ly kỳ về
cây sộp cổ thụ này.
Ngôi miếu cổ
Đứng từ xa nhìn lại không ai có thể
ngờ rằng phía trong cây sộp cổ thụ um
tùm lại có ngôi miếu cổ đã hàng trăm năm
tuổi. Miếu thờ một người phụ nữ.
Một thành viên của gia tộc họ Đỗ kể,
lúc nhỏ ông có nghe người lớn kể lại rằng,
từ thuở khai sơn, một người con gái của
gia tộc họ Đỗ bị tai nạn chết khi mới 15 –
16 tuổi. Theo phong tục, người con gái đó
không được thờ trong nhà nên gia đình đã
lập một ngôi miếu nhỏ dưới chân cây sộp.
Đến giờ, gia tộc của ông vẫn gọi tên ngôi
miếu này là miếu “Tổ cô họ Đỗ”.

Ngôi miếu cổ ở Phan Thiết

Tuy nhiên, theo chúng tôi tìm hiểu,
nhiều người cho rằng đây là ngôi miếu thờ
bà Thủy thần-một trong năm vị nữ thần
Ngũ hành nương nương theo phong tục
dân gian của người Việt.
Cụ thể, ở vùng nóng bức quanh
năm, thường xảy ra hoả hoạn, thì hành
Hỏa được lập miếu thờ; vùng duyên hải,
sông rạch thì thờ Thủy thần; vùng rừng
núi thì thờ Bà Chúa Thượng ngàn; vùng
trồng lúa, trồng màu thì thờ Thổ thần v.v…

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

Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 08 năm 2018

Một số vị cao niên ở làng kể lại,
trước năm 1975, cứ 3 năm một lần, người
làng đều tổ chức cúng miếu rất linh đình,
kéo dài 3 ngày 3 đêm. Những bà bóng rỗi
và nhiều phường hát được mời đến hát
múa theo phong tục của người miền
Trung. Sau này, tục lệ trên dần mai một,
gia tộc họ Đỗ hiện vẫn duy trì lễ cúng này
nhưng quy mô nhỏ hơn.
Cần bảo tồn
Cây sộp hơn 300 tuổi này không chỉ
đơn thuần là cổ thụ mà còn là một “nhân“
chứng lịch sử, gắn bó mật thiết với đời
__________________________________
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sống văn hóa, tâm linh của người
dân cũng như lịch sử hình thành, phát
triển của thành phố Phan Thiết.
Đây cũng là một trường hợp đặc biệt
hiếm có nằm trong danh sách những cây
cổ thụ quý hiếm của Việt Nam nên cần
được nhà nước bảo tồn, cắm bảng ghi
danh... để các nhà văn hóa, nhà khoa học
và cả người dân Phan Thiết lẫn du khách
đến tham quan, tìm hiểu.
Lê Huân // http://vietnamnet.vn.- 2018
(ngày 26 tháng 8)

KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2018-2019
CỦA GIÁO DỤC BÌNH THUẬN
ụ thể, cả bốn cấp (mầm non, tiểu
học, trung học cơ sở, trung học phổ
thông) học sinh đều tựu trường vào
ngày 20/8/2018 nhưng ngày thực học bắt
đầu từ 27/8.

C

quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục
và Đào tạo.

Ủy Ban tỉnh Bình Thuận vừa phê
duyệt kế hoạch thời gian năm học 2018 2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục
phổ thông và giáo dục thường xuyên trên
địa bàn tỉnh.
Cụ thể, cả bốn cấp (mầm non, tiểu
học, trung học cơ sở, trung học phổ
thông) học sinh đều tựu trường vào ngày
20/8/2018 nhưng ngày thực học bắt đầu
từ 27/8 (có một tuần làm quen).
Riêng Giáo dục thường xuyên (Bổ
túc Trung học cơ sở, Bổ túc Trung học
phổ thông thực học vào ngày 27/8) và kết
thúc năm học chậm nhất của các cấp vào
ngày 31/5/2019.
Cấp mầm non và tiểu học, quy định
35 tuần thực học, cấp trung học phổ thông
là 37 tuần thực học ngoài ra còn dành cho
các hoạt động khác và thời gian nghỉ lễ,
nghỉ Tết Nguyên Đán.
Ngoài ra, tỉnh còn thống nhất thời
gian các kỳ thi. Cụ thể, thi trung học phổ
thông quốc gia năm 2019, thi học sinh giỏi
quốc gia và thi Khoa học kỹ thuật cấp

Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của
giáo dục Bình Thuận (Ảnh minh họa:
VGP/Quang Hiếu).

Riêng thi chọn học sinh giỏi lớp 12
cấp tỉnh vào ngày 18-19/10/2018. Thi
chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh vào ngày
29/3/2019.
Xét công nhận hoàn thành chương
trình tiểu học trước ngày 15/6/2019. Xét
công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở
hoàn thành trước ngày 31/5/2019.
Thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường
trung học phổ thông Chuyên Trần Hưng
Đạo vào các ngày 04, 05 và 06 tháng 6
năm 2019.
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Thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường
phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh ngày
14/6/2019. Thi tuyển sinh vào lớp 10 các
trường trung học phổ thông công lập vào
ngày 10-11/7/2019.
Các ngày nghỉ Tết Nguyên đán, nghỉ
lễ và thời gian nghỉ phép năm của giáo
viên được thực hiện theo quy định của
Luật Lao động.
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Thời gian nghỉ phép năm của giáo
viên được thực hiện trong thời gian nghỉ
hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời
gian khác trong năm để phù hợp với đặc
điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm
học 2018 - 2019.
Phan Tuyết //
http://giaoduc.net.vn.- 2018
(ngày 8 tháng 8)

__________________________________

KHÔNG THU GỘP NHIỀU KHOẢN THU ĐẦU
NĂM HỌC
gày 17/8, Sở Giáo dục và Đào tạo
tỉnh Bình Thuận cho biết, Sở đã có
văn bản gửi Ủy ban nhân dân các
huyện, thị, thành phố; hiệu trưởng các
trường Trung học Phổ thông và thủ trưởng
các cơ sở giáo dục đào tạo, dạy nghề công
lập trong tỉnh hướng dẫn về việc thu, sử
dụng học phí và các khoản thu khác của
các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm
học 2018 - 2019.

N

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu
cầu các cơ sở giáo dục, trường học phải
thông báo đầy đủ, công khai rộng rãi bằng
văn bản đầy đủ đến toàn thể Hội đồng sư
phạm và tất cả phụ huynh học sinh tất cả
các khoản thu. Các khoản thu và các khoản
đóng góp tự nguyện, tự thỏa thuận phải
được phân biệt rõ theo quy định. Các khoản
thu thỏa thuận phải được sự đồng thuận
trên 2/3 số phụ huynh các lớp trước khi
thông qua thống nhất với Ban đại diện cha
mẹ học sinh nhà trường.
Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận
yêu cầu các cơ sở giáo dục chỉ được thu
các khoản thu theo quy định, phải đảm bảo
nguyên tắc: thu đúng nội dung, định mức
theo quy định hiện hành, phù hợp với điều
kiện kinh tế - xã hội, thu nhập trên từng địa
bàn, sử dụng đúng mục đích và hiệu quả.
Các khoản thu phải được lập dự toán chi
tiết, thông qua hội đồng trường và có sự
thống nhất của ban giám hiệu trường trước
khi ban hành.
Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục
không được gộp các khoản thu và đóng góp
tập trung vào đầu năm học nhằm giảm bớt

khó khăn cho phụ huynh và học sinh. Ngoài
các khoản thu theo quy định và các khoản
đóng góp thỏa thuận, tự nguyện đã được
hướng dẫn, các cơ sở giáo dục tuyệt đối
không được tự ý đặt ra thêm những khoản
thu từ phụ huynh học sinh dưới bất cứ hình
thức nào khác.
Đối với các khoản thu phục vụ học
sinh bán trú như: tiền ăn học sinh bán trú;
tiền thuê người nấu ăn, phục vụ ăn và tiền
trực trưa; tiền mua sắm vật dụng phục vụ
cho việc ăn, nghỉ của học sinh…, mức thu
sẽ căn cứ vào cơ sở vật chất và điều kiện
của từng trường.
Ban Giám hiệu trường thỏa thuận
thống nhất bằng văn bản với Ban đại diện
cha mẹ học sinh của trường theo nguyên
tắc tự nguyện, có tham khảo ý kiến của Ủy
ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa
bàn, đảm bảo nguyên tắc thu đủ để bù đắp
chi phí, phù hợp với mức sống của từng địa
phương.
Đối với các khoản thu khác như: quần
áo đồng phục, phù hiệu, quần áo thể dục…,
các cơ sở giáo dục công lập phải đảm bảo
nguyên tắc thu đủ, chi đủ, đúng mục đích,
phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, thu
nhập trên từng địa bàn và có sự thống nhất
với Ban đại diện cha mẹ học sinh của
trường theo nguyên tắc tự nguyện. Các cơ
sở giáo dục không tùy tiện lập các quỹ để
ép buộc học sinh, phụ huynh đóng góp với
danh nghĩa đóng góp tự nguyện...
Hồng Hiếu // https://vnanet.vn.- 2018
(ngày 17 tháng 8)
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III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT

PHAN THIẾT XƯA:

CHẾT HỤT GIỮA ĐẠI NGÀN VÀ BI KỊCH
CUỘC ĐỜI ĐẠI GIA GIÀU NHẤT BÌNH THUẬN
tuổi, Gia Hòa lập gia đình với
một cô gái nghèo tên Phạm Thị
Trí trong làng. Vợ chồng tất tả
làm ăn nhưng việc gì cũng thất bại.

18

dạy học cho bọn trẻ trong xóm nghèo, còn
người vợ tảo tần chợ búa kiếm thêm đồng
rau, đồng cháo nuôi con. Gia đình nhỏ ấy
luôn đầy ắp tiếng cười.

Phan Thiết xưa có câu “Nhất Xì, nhì
Đậu”. Xì tức là ông Bát Xì, tên thật là Trần
Gia Hòa. Đậu là bà Lục Thị Đậu- người
được chúng tôi đề cập trong bài báo
trước. Hai người, một nam, một nữ giàu
có nhất Phan Thiết. Câu nói của người
xưa thôi thúc chúng tôi tìm về quá khứ.

Thế nhưng hạnh phúc đó chẳng
được lâu. 9 năm sau đó cậu bé Gia Hòa
vĩnh viễn mất mẹ. Cha cậu buồn rồi sinh
bệnh tật không còn sức dạy học, nuôi con.

Cuộc đời cơ cực
Năm 1872, ở làng Phú Trinh (Phan
Thiết, Bình Thuận), vợ chồng một thầy
giáo nghèo sinh được 2 cô gái và 1 cậu
con trai.

Trong khốn cùng, cha cậu bấm bụng
cho con mình đi giúp việc cho một nhà
giàu để nhận một số tiền trang trải việc gia
đình. Cuộc sống bất hạnh của cậu bé 9
tuổi bắt đầu từ đây.
Cậu bị gia chủ bắt làm quần quật,
mỗi buổi cơm chỉ được một con cá nục
nhỏ, quần áo bẩn thì đợi đến tối cởi ra
giặt, sáng mặc lại chứ không có đồ thay.
Năm Gia Hòa 15 tuổi may nhờ bà
mẹ kế ăn ở cần kiệm, bỏ ít tiền chuộc cậu
về cho đi gánh muối mướn và lên rừng
kiếm củi. Được vài năm, giặc Tây đến cậu
xin đi cắt cỏ ngựa và làm bồi cho bọn Tây
kiếm tiền mang về cho cha và mẹ (kế).
18 tuổi, Gia Hòa lập gia đình với một
cô gái nghèo tên Phạm Thị Trí trong làng.
Vợ chồng tất tả làm ăn nhưng việc gì cũng
thất bại.

Ông Bát Xì, tên thật là Trần Gia Hòa

7 đứa con ra đời nhưng bệnh tật
không tiền chữa trị và lần lượt ra đi. Bất
hạnh và tai ương luôn bám riết người
chồng, người cha ấy. Một lần theo người
ta đi vớt củi mùa lũ trên thượng nguồn
sông Cà Ty, Trần Gia Hòa trượt tay, bị
nước cuốn trôi và may mắn bám vào
được tảng đá mồ côi giữa dòng.

Cậu con trai được vợ chồng thầy
giáo đặt tên Trần Gia Hòa với mong muốn
con mình có cuộc sống bình an, hạnh
phúc sau này. Người chồng hằng ngày

Sau lần chết hụt đó, Trần Gia Hòa
nghĩ rằng ông trời muốn mình phải sống vì
vậy phải nghĩ cách tồn tại và vươn lên. Vợ
chồng không nản chí và chọn nghề muối
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mắm để sống. Khi có được vài chục đồng,
vay thêm ba chục đồng nữa, vợ chồng
ông muối được một thùng cá đầu tiên, rồi
dần dà cất được lều cá tại Phú Trinh.
Đang trong lúc bắt đầu làm ăn phát
đạt, vợ của ông đột ngột mất, bỏ lại ông
với bao quyết tâm làm thay đổi cuộc sống.
Hàm hộ của các hàm hộ
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mắm, vợ chồng dành mua nhà phố và
mua ruộng.
Trong bản phân chia thừa kế của
ông, có gần 70 căn nhà phố ở các đường:
Gia Long (Nguyễn Huệ ngày nay), Trưng
Trắc… Riêng tại đường Ngô Sĩ Liên hiện
nay, ông có nguyên dãy nhà phố 15 căn,
ngó mặt ra chợ lớn Phan Thiết.

Năm 1910, ông Trần Gia Hòa 38
tuổi, quyết định tái hôn với bà Nguyễn Thị
Trụ ở làng Phú Tài. Từ một sở lều mắm
đầu tiên ở ven sông Cà Ty, ông bà phát
triển thành một khu nhà lều chế biến nước
mắm có hàng trăm thùng trổ và hàng trăm
lao động trong một số năm.

Cuốn di chúc của ông Trần Gia Hòa

Dãy phố trên đường Ngô Sĩ Liên trước đây có
15 căn của ông Bát Xì.

Và dĩ nhiên, ghe thuyền đánh cá ở
Phan Thiết đều tập trung cá về nhà lều
của ông… Không chỉ ở Phan Thiết, vợ
chồng ông ra Phan Rí, một trung tâm ngư
nghiệp thời đó để xây dựng nhiều sở lều
nước mắm. Tiền lãi từ sản xuất nước

Về ruộng vườn, ông bà có hơn 4.000
ha ở các làng: Đại Tài, Đại Nẫm, Tầm
Hưng, Thiện Mỹ, Phú Lâm, Phú Hội, Lại
An, Tỳ Hòa, Vĩnh Hòa, Phú Tài, Phú
Long… Có thể nói từ thập kỷ 20 - 40 của
thế kỷ XX, vợ chồng ông Trần Gia Hòa là
người sản xuất nước mắm (hàm hộ) quy
mô lớn nhất tại Bình Thuận. Các nhà hàm
hộ nổi tiếng ở Phan Thiết sau này cũng do
vợ chồng ông cho mượn tiền và giúp đỡ
để làm ăn mà phát đạt.
(Còn nữa)
Lê Huân // http://vietnamnet.vn.- 2018
(ngày 20 tháng 8)

__________________________________

PHAN THIẾT XƯA:

BÍ MẬT DI CHÚC PHÂN CHIA THỪA KẾ 70 CĂN NHÀ
CỦA ĐẠI GIA BÌNH THUẬN

T

rong bản phân chia thừa kế của ông
Bát Xì, có gần 70 căn nhà phố ở các
đường: Gia Long (Nguyễn Huệ ngày
nay), Trưng Trắc… Riêng tại đường Ngô
Sĩ Liên hiện nay, ông có nguyên dãy nhà

phố 15 căn, ngó mặt ra chợ lớn Phan
Thiết.
Tìm hiểu tại sao ông Trần Gia Hòa
lại được người đời gọi bằng cái tên Bát Xì
thì chúng tôi được người nhà ông cho
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biết, những người có tiền của thời đó nếu
có đóng góp nhiều cho xã hội thì đệ đơn
lên triều đình xin phong chức.
Ông Trần Gia Hòa đã được triều
đình Huế phong chức Bát Phẩm (một
tước phong như huân chương ngày nay).
Tên gọi Bát Xì là từ ghép của chức
Bát phẩm và Xì là tên tục của ông (từ đây
trở đi gọi ông Trần Gia Hòa là Bát Xì theo
tên tục của ông).
Tại góc đường Lê Thị Hồng Gấm Yersin (trước công ty lâm nghiệp Bình
Thuận) có cây cầu bê tông nhỏ mà ngày
nay người ta quen gọi là cầu Bát Xì là do
ông bà Bát Xì xây dựng bắt qua con rạch
từ phía Phú Tài chảy ra sông Cái (Cà Ty).
Nhiều tài liệu ngày nay có ghi nhận
vợ chồng ông Bát Xì đã tham gia ủng hộ
“Tuần lễ vàng” cho chính phủ Hồ Chủ tịch
năm 1946. Đặc biệt ông Bát Xì là cổ đông
lớn của Công ty Liên Thành, một công ty
được thành lập từ ý tưởng của chí sỹ
Phan Châu Trinh và vài công ty khác.
Lo cho mình và cho người
Năm 1941, Ông Bát Xì mua một
thuộc đất khá lớn tại làng Ngọc Lâm (nay
thuộc khu nghĩa trang Phan Thiết) để xây
dựng khu mộ gia tộc.
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mộ... Tiền trả công giữ mộ, lấy từ hoa lợi
20 mẫu đất và ruộng tại làng Lại An, Thiện
Mỹ của mình (nay thuộc Hàm Thắng, Hàm
Thuận Bắc).
Những ngày cuối đời ông chọn một
người đàn ông bị tật ở chân làm người
giữ mộ. Biết người giữ mộ sau này cho
mình đơn độc, ông tìm chọn một phụ nữ
nhan sắc bình thường, nhưng hiền lành,
hay lam hay làm rồi tác hợp cho họ.
Một gia đình nhỏ ra đời. Đôi vợ
chồng ấy coi ông như người thân, nhiều
năm sau khi ông qua đời họ vẫn bên cạnh
ông cho đến lúc người chồng mất đi vào
năm 1983.
Sau khi người giữ mộ ấy mất, em
trai ông này thay thế, cho đến một ngày
cuối năm 2011, người này lặng lẽ bỏ ra đi
cùng với 2 cây sứ cổ mà theo ông Trần
Phan Ung Hoàng Vũ - cháu đích tôn của
dòng họ Trần (con ông Trần Ngọc Thànhliệt sĩ cách mạng) kể là rất quý hiếm.
Ông Hoàng Vũ nhớ lại: “Trước đó
mấy ngày, người này dẫn một người lạ
đến nhà ngỏ ý hỏi mua 2 cây sứ với giá
400 triệu đồng. Gia đình không bán vì đó
là kỷ vật của ông cố để lại. Chẳng ngờ…”

Ông cho xây tường rào đá bọc
quanh khu mộ và một ngôi nhà lầu đúc với
đầy đủ vật dụng sinh hoạt của người
dương thế: bàn ghế, tủ giường, hồ chứa
nước...

Mộ vợ chồng ông Bát Xì.

Di chúc - Vật gia bảo
Trong quá trình tìm hiểu tư liệu về
ông Bát Xì, chúng tôi hết sức ngỡ ngàng
khi ông Trần Phan Ung Hoàng Vũ lấy từ
két sắt ra một cuốn sách dày cũ kĩ.
Khu mộ gia tộc Trần Gia Hòa.

Với quan niệm “sống cái nhà, thác
cái mồ”, ông dặn con cháu thuê người giữ

Người cháu giải thích đây là cuốn
phân chia tài sản của ông cố, là vật gia
bảo của dòng họ. Người có thể mất
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nhưng gia bảo của dòng họ thì người họ
Trần quyết tâm gìn giữ.
Ông Hoàng Vũ cẩn thận giở từng
trang sách cho chúng tôi xem và quả thật
bất ngờ là cuốn sách dày đến 32 trang, in
rất đẹp trên khổ giấy A5, tại nhà in báo
của cụ Huỳnh Thúc Kháng ở Huế.
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Phần còn lại ông chia hết cho tất cả
con cháu, kể cả người ông chưa thật hài
lòng trong cuộc sống. Ông cũng không
quên phân chia một phần tài sản (nhà
phố, sở lều,...) cho những người có công
giúp ông gầy dựng cơ nghiệp.
Đặc biệt, trong chúc thư có một phần
mà chúng tôi gọi là di huấn của người
cha, người ông để lại cho thế hệ sau của
mình.
Một di huấn đầy tình yêu thương,
thấm đẫm chất nhân văn, là bài học làm
người của con người đã kinh qua không
biết bao nhiêu khổ nhọc, gầy dựng cơ
nghiệp để lại cho con cháu họ:

Bản chúc thư vẫn được gìn giữ cho đến ngày
nay.

Theo ngày tháng ghi trên chúc thư
thì nó được lập vào năm 1933, đến nay 81
năm. Nội dung chúc thư chia làm 11
khoản. Trong mỗi khoản có nhiều mục
nhỏ.
Có thể nói, toàn bộ tài sản nổi chìm,
được ông liệt kê đầy đủ trong chúc thư,
cũng như hoa lợi hàng năm có được.

“Này các con! Đạo làm người lấy
hiếu để làm đầu, con có hiếu cha mẹ mới
vui lòng, anh em có hòa thuận thì gia đình
mới đầm ấm, mà lại còn vẻ vang lâu dài tổ
tông nữa.
Cha mẹ hai bàn tay trắng mà làm
nên sự nghiệp, đã hao biết bao nhiêu tinh
thần, trải biết bao nhiêu khó nhọc mới có
chút của này, để lại cho các con, của ít
công nhiều, các con nên trân trọng công
ơn, không nên so hơn tính thiệt. Anh em
như tay chân, cũng một máu mủ, phải
thương yêu nhau, phải đùm bọc nhau,
phải nhường nhịn nhau…”.

Trong bản phân chia thừa kế của
ông, có gần 70 căn nhà phố ở các đường:
Gia Long (Nguyễn Huệ ngày nay), Trưng
Trắc… Riêng tại đường Ngô Sĩ Liên hiện
nay, ông có nguyên dãy nhà phố 15 căn,
ngó mặt ra chợ lớn Phan Thiết.
Về ruộng vườn, ông bà có hơn 4.000
ha ở các làng: Đại Tài, Đại Nẫm, Tầm
Hưng, Thiện Mỹ, Phú Lâm, Phú Hội, Lại
An, Tỳ Hòa, Vĩnh Hòa, Phú Tài, Phú
Long… Có thể nói từ thập kỷ 20 - 40 của
thế kỷ XX, vợ chồng ông Trần Gia Hòa là
người sản xuất nước mắm (hàm hộ) quy
mô lớn nhất tại Bình Thuận.
Trong số tài sản đó, ông trích một
phần hoa lợi; căn dặn con cháu dành cho
việc hương hỏa cho cha mẹ ông, người
thân của ông đã mất…

Văn bia cuộc đời ông Bát Xì.

Và ông phân tích: “... Cha mẹ đã suy
cùng nghĩ kỹ, vẫn biết con nào cũng đồng
con cả, lẽ phải chia đồng nhưng xét theo
lẽ chí công thì đích mẫu các con là Phạm
Thị Trí, từ lúc phối hiệp cùng cha, vẫn còn
hàn vi, của tiền chưa có mấy, chẳng may
người này đã qua đời, vợ nầy là Nguyễn
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Thị Trụ, là kế mẫu của các con, từ ấy đến
nay, người cùng cha chịu bao khó nhọc,
trải biết mấy tinh thần, mới có chút của
này mà chia cho các con đây.
Cha nghĩ nếu đem của này mà chia
cho đồng đều, thì mất lẽ công vì thế phần
mấy em các con là Do, Ngẫu, Thành có
phần lấn hơn chút đỉnh, để cho thỏa lòng
người cha chịu đều cực nhọc trong mấy
lâu. Nếu các con là con có hiếu của cha
mẹ và là anh em hòa thuận cùng nhau,
dẫu tiền tài có hơn kém nhau chút ít, cũng
đừng tính toán thiệt hơn làm gì.
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Này các con hãy nghĩ như thú rừng
mấy của để lại mà cũng sống trọn đời
huống chi loài người so hơn tính thiệt làm
gì. Nếu các con biết giữ lời khuyên bảo
đây, thì gia đình hạnh phúc biết dường
bao. Dẫu cha mẹ có khuất mặt rồi cũng
vui lòng hả dạ, ngậm cười nơi chín suối”.
Thời gian cùng bao biến cố của lịch
sử, con cháu của ông Bát Xì đã không giữ
lại được nhiều tài sản, nhưng lời khuyên
trong di chúc của ông vẫn được họ làm
theo và xem đó là một tài sản lớn.
Lê Huân // http://vietnamnet.vn.- 2018
(ngày 22 tháng 8)

__________________________________

BÌNH THUẬN XƯA VÀ NAY:

THƯƠNG HÀN MẶC TỬ NHƯNG MỘNG CẦM GỬI
ĐỜI MÌNH CHO VỊ ĐẠI GIA LỪNG DANH
ưa nay nhiều người biết đến bà
Mộng Cầm cùng mối tình thời con
gái với thi sĩ Hàn Mặc Tử nhưng ít
ai biết đến người chồng của bà, ông Hồ
Lộng Địch, một người tài năng, trí tuệ.

X

luôn được bọn trẻ con trong làng yêu thích
vì nghĩ ra nhiều trò chơi hấp dẫn.

Ông Địch bằng tài năng và tình yêu
của mình đã tạo lập một gia đình hạnh
phúc, sự nghiệp lừng lẫy, đóng góp không
nhỏ cho sự hình thành và phát triển của
Phan Thiết (Bình Thuận).
Chàng trai mồ côi thanh chuyên
gia y khoa bậc nhất, người Pháp quý
trọng
Hồ Lộng Địch sinh năm 1907 trong
một gia đình có đông anh chị em tại ngôi
làng nhỏ nằm đoạn cuối sông Thạch Hãn
thuộc miền cát nóng Triệu Phong, tỉnh
Quảng Trị.
Cha là quan huyện, lại học hành đỗ
đạt cao nên từ nhỏ anh em ông Địch được
cha giáo dục rất kỹ đức tính cần cù, sự
hiếu học và ý chí vượt khó vươn lên.
Từ lúc lên năm lên bảy, Địch đã tỏ ra
là một người thông minh sáng dạ. Cậu

Ông Hồ Lộng Địch (1907 - 1973).

Ông giáo làng đã khuyên ba cậu nên
cho cậu học hành đến nơi đến chốn để
sau này giúp đời. Sau khi học xong tiểu

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

Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 08 năm 2018

học ở Quảng Trị, Địch thi đậu vào trường
Quốc học Huế.
Học được vài năm thì cha mất. Nhà
chẳng có của cải gì, mẹ thì già yếu nên
anh em ông Địch đùm bọc nhau sống.
Các anh của ông phải vất vả lắm mới lo
cho ông yên tâm học hành những ngày ở
Huế.
Cũng như nhiều người dân vùng quê
nghèo miền Trung có khát vọng vươn lên
thời đó, anh em ông Địch lớn lên hết
người này đến người kia dần rời quê
hương lưu lạc khắp mọi miền đất nước.
Sau khi hoàn tất chương trình học ở
Trường Quốc học Huế, ông Địch quyết
định một mình vào Sài Gòn lập nghiệp.
Tốt nghiệp tú tài và có vốn tiếng
Pháp lưu loát, ông Địch dễ dàng xin làm
nhân viên phụ việc cho một bác sĩ người
Pháp tại bệnh viện Grall (hay còn gọi là
bệnh viện Đồn Đất, nay là bệnh viện Nhi
đồng 2 TPHCM ).
Công việc này giúp ông tiếp cận thế
giới khoa học, làm quen với phòng thí
nghiệm và am tường các hóa chất.
Vì quý mến chàng trai đất Việt hiền
lành, chịu khó, một nhân viên phòng thí
nghiệm người Pháp đã hướng dẫn ông
những kiến thức cơ bản của quy trình thí
nghiệm đến thực hành.
Là người thông minh, sáng dạ, qua
sự hướng dẫn của người bạn Pháp, rồi tự
nghiên cứu sách vở, tài liệu, chỉ một thời
gian sau Hồ Lộng Địch đã là một nhân
viên phòng thí nghiệm có chuyên môn cao
trong bệnh viện này.
Thời gian sau, với kiến thức và khả
năng chuyên môn sâu trong lĩnh vực thí
nghiệm sinh hóa, cũng như được sự
khuyến khích của vị bác sĩ Pháp, ông Địch
đăng ký dự thi rồi trúng tuyển vào ngạch
nhân viên phòng thí nghiệm vật thực Y
viện Pasteur Sài Gòn, một chức danh
khoa học danh giá bậc nhất nhất thời đó.
Phòng thí nghiệm này chỉ có duy nhất ông
Địch là người Việt Nam.
Năm 1932, người anh thứ hai, trước
đây thay cha lo cho anh em ông Địch ăn
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học, đang làm việc tại một bệnh viện tại
Phan Thiết chẳng may bị tai nạn, sức
khỏe suy yếu.
Là người nặng tình nặng nghĩa,
thương anh đông con và các cháu còn
quá nhỏ, mặc dù đang có công việc mà
bao người mơ ước, ông Địch vẫn quyết
định xin nghỉ về Phan Thiết, sống cùng
anh trai, lo cho các cháu.
Viện Pasteur Sài Gòn động viên ông
ở lại làm việc, hứa tăng lương, cấp học
bổng du học Pháp, nhưng ông thưa lại
rằng rất yêu nghề và hạnh phúc khi được
làm việc tại Viện Pasteur nhưng vì gia
đình ông phải về Phan Thiết.
Chuyến xe lửa Sài Gòn - Phan Thiết
chiều cuối năm ấy đưa chàng thanh niên,
cựu nhân viên Viện Pasteur Sài Gòn,
xuống ga Phan Thiết với hành trang chỉ có
1 chiếc va ly nhỏ đựng quần áo cùng ý chí
quyết tâm lập nghiệp tại xứ này.
Đại gia lừng danh và chuyện tình
với Mộng Cầm
Những ngày đầu tại Phan Thiết, ông
Địch không nề hà làm bất cứ việc gì để
mưu sinh. Những năm ấy đô thị Phan
Thiết bắt đầu phát triển, chính quyền
thuộc địa và người dân chú trọng đến làm
đường, xây nhà, lập phố.
Vốn là người thông minh, nhanh
nhạy hơn người, ông nhanh chóng nắm
bắt cơ hội kinh doanh. Ông tự tìm tòi,
học nghề thầu khoán và chỉ một thời gian
ngắn sau, tên tuổi Hồ Lộng Địch đã nổi
lên tại Phan Thiết như một thầu khoán có
chuyên môn cao.
Không dừng lại, ông Địch mở xưởng
cưa, đóng đồ gỗ nội thất. Với vốn tiếng
Pháp lưu loát, cũng như quen biết rộng
ông dễ dàng trúng thầu, cung cấp toàn bộ
thiết bị nội thất cho khu nhà nghỉ dưỡng
23 căn của Pháp ở biển Thương Chánh.
Thương vụ này mang lại uy tín và lợi
nhuận rất lớn cho ông. Giai đoạn từ 1930
đến 1945, Hồ Lộng Địch là nhà thầu xây
dựng và nhà sản xuất đồ nội thất lớn nhất
tại Phan Thiết. Khu vực đầu đường
Trương Văn Ly cạnh trường tiểu học Đức
Long ngày xưa là một trong những xưởng
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mộc lớn của ông tại Phan Thiết. Sản
phẩm nội thất của ông không những bán
tại Phan Thiết mà còn chuyển ra Nha
Trang, Đà Nẵng và vào Sài Gòn, Nam kỳ
Lục tỉnh.
Năm 1942, ông Hồ Lộng Địch lập gia
đình với bà Huỳnh Thị Nghệ (tức bà Mộng
Cầm), sinh được 4 người con, 3 gái 1 trai.

- 87 -

nước mắm đầu tiên , uy tín nhất tại Phan
Thiết thời đó là của ông Hồ Lộng Địch ở
số 80A Trần Hưng Đạo (nay là 394 Trần
Hưng Đạo).
Đây cũng là căn nhà mà gia đình
ông Địch sinh sống và ngày nay nhiều
người thường hay gọi là nhà bà Mộng
Cầm hay quán Mộng Cầm.

Đây là căn nhà mà gia đình ông Địch sinh sống
và ngày nay nhiều người thường hay gọi là nhà
bà Mộng Cầm hay quán Mộng Cầm.

Lại nói thêm về bà Mộng Cầm. Từ
lâu bà vốn quý trọng người đàn ông tài
năng Hồ Lộng Địch. Vốn là người
chuộng thơ văn, hiểu biết rộng, bà tìm
thấy ở Hồ Lộng Địch một tâm hồn nhạy
cảm, yêu thương con người, biết trân quý
những giá trị của cuộc sống.
Vì vậy khi ông ngỏ lời, bà không tỏ
ra băn khoăn, coi như đã tìm thấy một bờ
vai vững chắc để nương tựa.
Góp công vào sự phát triển nước
mắm Phan Thiết
Trong quá trình tìm hiểu tư liệu cho
loạt bài “Hàm hộ nước mắm Phan Thiết Họ là ai?”, khi chúng tôi nêu thắc mắc tại
sao nước mắm Phan Thiết khi đưa ra thị
trường đều là những sản phẩm có chất
lượng cao, hầu hết các gia đình hàm hộ
đều cho biết theo quy định của chính
quyền thời đó nước mắm trước khi ra thị
trường phải qua kiểm nghiệm, kiểm định
chất lượng.
Sản phẩm nào không có giấy kiểm
định sẽ bị phạt rất nặng và cấm kinh
doanh luôn. Điều hết sức bất ngờ và thú vị
là phòng thí nghiệm, kiểm định chất lượng

Một mẫu phiếu kiểm nghiệm của phòng thí
nghiệm nước mắm Hồ Lộng Địch.

Con gái thứ 2 của ông Địch và bà
Mộng Cầm - Hồ Thị Đức, đang ở căn nhà
394 Trần Hưng Đạo tự hào nói với chúng
tôi: "Ngày xưa mẹ tôi là người phụ cha
làm xét nghiệp, kiểm định nước mắm.
Khi nhận thấy ngành sản xuất nước
mắm đang phát triển, cũng như chính
quyền quy định là phải kiểm định trước khi
đưa ra thị trường, với uy tín của một cựu
nhân viên Y viện Pasteur Sài Gòn, ông
Địch đã được tỉnh trưởng Bình Thuận thời
đó cấp phép mở phòng kiểm định.
Đây là phòng kiểm định nước mắm
tư đầu tiên ở Bình Thuận. Kết quả kiểm
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nghiệm do phòng thí nghiệm nước mắm
Hồ Lộng Định cấp, luôn được tin tưởng.
Không những ở Bình Thuận, nhiều
cơ sở sản xuất nước mắm ở Đà Nẵng,
Nam Ô, Quảng Ngãi và Phú Quốc đều gởi
mẫu ra Phan Thiết để cha tôi kiểm nghiệm
và cấp giấy chứng nhận".
Về sau, tại Phan Thiết xuất hiện
thêm một số phòng thí nghiệm nước mắm
khác, ông Địch được tín nhiệm bầu làm
giám đốc các phòng thí nghiệm tại Bình
Thuận.
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Ông Địch mất năm 1973, thọ 66 tuổi,
được an táng tại Phan Thiết, quê hương
thứ hai của ông. Cuộc đời cùng những
đóng góp của ông cho, tuy ít được người
thời nay biết đến, nhưng với nhiều bậc
cao niên, các hàm hộ nước mắm mà
chúng tôi trong khi đi tìm tư liệu có dịp tiếp
xúc, thì ông là một người tài năng, trí tuệ
của đất Phan Thiết nửa cuối thế kỷ 20.
Lê Huân // http://vietnamnet.vn.- 2018
(ngày 27 tháng 8)

__________________________________

KIÊN TRÌ, NHẪN NHỊN VÌ CUỘC SỐNG BÌNH YÊN
CỦA NHÂN DÂN
au vụ gây rối, phá hoại ở Bình
Thuận, nhịp sống bình yên đã trở lại
với người dân nơi đây. Tuy nhiên,
để đem lại được sự bình yên ấy, những
cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an phải tốn
không ít công sức và cả máu của mình
trước sự tấn công của những phần tử quá
khích. Hình ảnh những CBCS dù bị
thương vẫn cố gắng tiếp tục làm nhiệm vụ
vì cuộc sống bình yên của nhân dân,
khiến cho nhiều người cảm phục, quý
mến...

S

trên những chiếc chiếu mỏng manh được
trải vội dưới nền nhà trong hội trường.
Cũng không có gì khó hiểu bởi với số
lượng rất đông CBCS của Công an Bình
Thuận, các huyện thị và cả lực lượng tăng
cường từ các đơn vị khác lúc đó vẫn phải
trong tình trạng sẵn sàng làm nhiệm vụ. Vì
vậy, việc ăn uống, nghỉ tạm cho các
CBCS gần như họ phải tự lực cánh sinh,
phải chấp nhận những khó khăn, vất vả
trong mọi tình huống.

Những hình ảnh đẹp…
Ngay sau hôm (10 và 11-6-2018) xảy
ra vụ gây rối, các phần tử phản động câu
kết với một số đối tượng bất hảo, kích
động, xúi giục, lôi kéo nhiều người dân
tham gia hủy hoại tài sản công, phá rối an
ninh trật tự, gây hậu quả nghiêm trọng tại
TP Phan Thiết và thị trấn Phan Rí Cửa,
huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận)...,
chúng tôi về vùng đất “nóng” Bình Thuận
chia sẻ những khó khăn, vất vả với những
CBCS Công an làm nhiệm vụ ở đây.
Điều đọng lại nhiều nhất với chúng
tôi là hình ảnh những CBCS Công an ngồi
ở ngoài sân buổi tối (13-6) trong khuôn
viên trụ sở Công an tỉnh Bình Thuận ăn
những hộp cơm nguội ngắt và nằm nghỉ

Một chiến sĩ Cảnh sát cơ động sau khi ngăn
chặn các hành vi quá khích nở nụ cười tươi rói
giữa đêm khuya.
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Dẫu biết đó là chuyện thường ngày
của những CBCS khi làm nhiệm vụ,
nhưng những hình ảnh đó đã ăn sâu vào
tâm trí và suy nghĩ của chúng tôi- các
CBCS thật đẹp đẽ, thật dung dị.Trò
chuyện với một chiến sĩ tuổi đời còn rất
trẻ rằng: “Em ăn thế có no không?”.
Nở nụ cười thật hiền, chiến sĩ trả lời:
“No anh ạ, nhưng hôm nay được ngồi yên
ổn và ăn uống thế này là thoải mái và
hạnh phúc rất nhiều rồi, không như hai
bữa trước (ngày 10 và 11-6) phải làm
nhiệm vụ giữa rất đông các đối tượng quá
khích, với gạch đá, cây gậy trong tay sẵn
sàng lao tới tấn công. Chỉ mong rằng mọi
việc dừng lại ở đó và không diễn ra bất cứ
vụ việc bất ổn nào nữa”…
Đi vào phía trong của tầng trên trụ
sở Công an tỉnh Bình Thuận, chúng tôi
chứng kiến cảnh nhiều CBCS nằm nghỉ
trên những chiếc chiếu, trên nền của hội
trường. Thật sự chứng kiến cảnh đó,
chúng tôi như đồng cảm, như rưng rưng
trước những khó khăn mà các đồng chí
đang trải qua.
Và đúng như chia sẻ của các CBCS,
trước đó trong hai ngày 10 và 11-6-2018
tại TP Phan Thiết và thị trấn Phan Rí Cửa,
huyện Tuy Phong, với thủ đoạn lấy cớ
phản đối dự thảo Luật đơn vị hành chính
kinh tế đặc biệt (gọi tắt Luật đặc khu), đã
xảy ra những vụ gây rối, hủy hoại tài sản
công, phá rối an ninh trật tự, gây hậu quả
nghiêm trọng...
Hàng trăm CBCS Công an rất vất vả,
nhiều đồng chí chịu nhiều thương tích do
bị các phần tử quá khích hung hãn ném
gạch đá, “bom xăng”, cầm gậy gộc tấn
công. Kể lại sự việc, Trung tá Phạm Hữu
Mười, Trưởng Công an phường Bình
Hưng (TP Phan Thiết), cho biết, khoảng
16h30 ngày 10-6, khi tiếp nhận thông tin
có hàng chục người tụ tập ở khu vực vòng
xoay Ngã Bảy, anh đã cùng nhiều CBCS
Công an phường và hàng chục bảo vệ
khu phố có mặt tại hiện trường để nắm
tình hình. Khi đến nơi, nhóm người này đã
di chuyển về hướng trụ sở UBND tỉnh
Bình Thuận với số lượng người tăng dần.
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Nhiều đối tượng manh động, đập phá
cổng chính của trụ sở UBND tỉnh Bình
Thuận...
“Dù chúng tôi ra sức giải thích, vận
động họ giải tán trở về nhà, nhưng họ
không nghe mà còn tỏ thái độ thách thức,
chống đối. Phía bên ngoài, nhiều đối
tượng la hét kích động, xúi giục nên số
người này càng hung hăng hơn và bắt
đầu ném gạch đá vào chúng tôi”, Trung tá
Phạm Hữu Mười nhớ lại.
Sau khi cổng chính bị phá vỡ, nhóm
người gây rối còn dùng các thanh sắt tấn
công lực lượng làm nhiệm vụ, không may
Trung tá Phạm Hữu Mười bị một đối
tượng dùng thanh sắt đánh vào bàn tay
làm gãy xương. Cùng lúc đó, nhiều đối
tượng khác ném đá vào người anh gây
thương tích ở đầu. Thấy đồng đội bị
thương, Trung tá Phạm Ngọc Tâm, Phó
Trưởng Công an phường Thanh Hải đã
chạy đến dìu Trung tá Phạm Hữu Mười
vào phía trong thì cũng lập tức phải “hứng
cơn mưa” đá của các đối tượng quá
khích, gây chấn thương phần mềm khắp
cơ thể.
Cùng tham gia làm nhiệm vụ giữ gìn
an ninh trật tự tại cổng chính UBND tỉnh
Bình Thuận là Trung úy Nguyễn Hữu
Đồng và Trung úy Nguyễn Hữu Hùng,
công tác tại Công an TP Phan Thiết. Hai
cán bộ này cũng hứng chịu nhiều gạch đá
từ người quá khích dẫn đến thương tích ở
ngực, mắt, tay chân…
Quên mình vì cuộc sống bình yên
của nhân dân
Sáng 14-6, khi chúng tôi đến Bệnh
xá Công an tỉnh Bình Thuận, Trung úy
Nguyễn Hữu Hùng mắt vẫn còn sưng húp
không thể mở ra được. Nhắc lại sự việc
xảy ra đêm 10-6, Trung úy Nguyễn Hữu
Hùng cho biết, khá nhiều người gây rối
xăm mình vằn vện và có biểu hiện say
rượu. Họ được một số đối tượng ở phía
sau “tiếp tế” gạch đá, gậy gộc. Một số
khác thì làm nhiệm vụ hô hào, kích động
nên ngày càng lôi kéo không ít người dân
tham gia.
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Nằm điều trị cùng phòng với Trung
úy Nguyễn Hữu Hùng là Trung tá Đoàn
Thanh Long công tác tại Phòng Xây dựng
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc, Công an tỉnh Bình Thuận. Nhiệm vụ
của Trung tá Đoàn Thanh Long là dùng
loa kêu gọi người dân giải tán, dừng thực
hiện hành vi vi phạm pháp luật. Tuy đứng
khá xa vị trí cổng chính nhưng Trung tá
Đoàn Thanh Long cũng bị tấn công bằng
đá, gây thương tích ở đầu phải khâu
nhiều mũi.

Đại diện Báo CAND tại TP Hồ Chí Minh trao tiền
hỗ trợ cho các CBCS bị thương.

Trước đó, vào chiều 13-6, chúng tôi
đã đến thăm hỏi một số CBCS cũng đang
điều trị thương tích tại Bệnh viện đa khoa
tỉnh Bình Thuận. Đại úy Nguyễn Đặng
Thành Trung, Phó Đội trưởng Đội Cảnh
sát QLHC về TTXH - Công an TP Phan
Thiết cho biết, thời điểm đó là vào khoảng
22h, khi anh đang cùng tổ công tác bảo vệ
cổng chính UBND tỉnh Bình Thuận thì có
nhiều đối tượng say rượu, có biểu hiện
“ngáo đá” dùng chai lọ, giày dép tấn công.
Ít phút sau, khi lượng người hiếu kỳ
kéo đến khá đông, các đối tượng này đã
đập phá hàng rào, cửa sắt và chọi đá vào
CBCS thi hành công vụ. Đại úy Nguyễn
Đặng Thành Trung bị trúng đá dẫn đến
rạn mắt cá chân không đi được nên phải
chuyển đến bệnh viện cấp cứu.
Trong khi đó, Thiếu úy Đàng Tấn
Sang, Công an phường Đức Long, TP
Phan Thiết và chiến sĩ Nguyễn Ngọc Đông
Triều, sinh viên Trường Cao đẳng Cảnh
sát nhân dân II đang thực tập tại Công an
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TP Phan Thiết, cùng bảo vệ mục tiêu trên
cũng bị chấn thương vùng mặt do bị ném
đá. Cả hai đều bị gãy nhiều răng cửa,
riêng chiến sĩ Nguyễn Ngọc Đông Triều
còn bị gãy xương hàm.
Theo các bác sĩ cho biết, với tình
trạng chấn thương này, các CBCS phải
điều trị dài ngày, việc ăn uống rất khó
khăn phải đưa đường ống dẫn thức ăn
vào. Tuy nhiên, chia sẻ với chúng tôi, tất
cả các CBCS vẫn bày tỏ sự mong muốn
sớm được xuất viện để tiếp tục về nhận
nhiệm vụ. Thậm chí, có CBCS đã tự
nguyện xin xuất viện sớm để trở lại làm
việc.
Có một điều cần nhấn mạnh, đó là
sự kiềm chế, nhẫn nhịn, bình tĩnh của các
CBCS trong lúc làm nhiệm vụ, trước sự
manh động, hung hãn của các đối tượng
quá khích, nhằm tránh gây thương vong
cho người dân. Tuy nhiên, đã có hơn 80
CBCS bị thương tích. Một số bị thương
nặng do trúng đá, gậy gộc, “bom xăng” từ
các nhóm quá khích. Chứng kiến sự kiềm
chế của CBCS Cảnh sát cơ động trước
sự quá khích của các đối tượng gây rối,
ông Nguyễn Đức Minh, một người dân địa
phương, đã xúc động bày tỏ: “Anh em Cơ
động rất tội, bị tấn công như thế, nhưng
họ vẫn kiên trì giải thích, chịu đựng…”.
Đặc biệt, hình ảnh một chiến sĩ Cảnh
sát cơ động sau khi ngăn chặn các hành
vi quá khích thành công đã nở nụ cười
tươi rói giữa đêm khuya, dù trên người
anh lấm lem đất cát, bộ Cảnh phục và
chiếc áo giáp phủ trắng bụi gạch đá (được
một phóng viên của một tờ báo chụp
được khoảnh khắc đó)… khiến cho nhiều
người không khỏi cảm phục, thương yêu.
Và có lẽ, chính những hình ảnh “biết nói”
đã thể hiện rõ sự tận tụy hết mình, tinh
thần trách nhiệm cao cả của CBCS Công
an nhân dân vì bình yên của đất nước,
của nhân dân.
Phú Lữ // http://cand.com.vn.- 2018
(ngày 18 tháng 8)
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CHUYỆN NGƯỜI THƯƠNG BINH VƯỢT KHÓ
ằng ý chí, tinh thần vượt khó vươn
lên, cùng lòng nhân ái nghĩa tình của
người lính Cụ Hồ, cựu chiến binh,
thương binh nặng Nguyễn Văn Lộc, ở
phường Tân An, thị xã La Gi, tỉnh Bình
Thuận đã vượt lên thương tật, trở thành một
người làm kinh tế giỏi, làm giàu cho gia đình
và tích cực giúp đỡ đồng đội khó khăn.

B

Thương binh Nguyễn Văn Lộc với nghề
buôn bán phụ tùng xe máy.
Cho đến hôm nay, dù đã nhiều năm
lắm rồi như ông Nguyễn Văn Lộc cùng
người vợ của mình mình Lê Thị Ánh Tuyết
vẫn luôn giữ thói quen treo và xem những
bức hình cũ của 2 người. Không chỉ ghi lại
những kỷ niệm mà những bức hình cũ còn
nhắc nhở vợ chồng ông những tháng ngày
đầy khó khăn khi bước vào cuộc sống mưu
sinh từ “con số âm”. Ông không còn đôi bàn
tay. Ngày ấy ông vừa tròn 18 tuổi. Người
thanh niên Nguyễn Văn Lộc tình nguyện
nhập ngũ. Vài tháng huấn luyện cấp tốc anh
cùng đơn vị được lệnh lên đường sang giúp
nước bạn Cam Pu Chia trong đội hình của
Sư đoàn 307, Quân khu 5 lừng danh. Gần 3
năm làm nhiệm vụ giúp bạn, anh đã tham
gia nhiều trận đánh, nhiều chiến dịch và
vinh dự được kết nạp Đảng ngay tại chiến
trường. Ngày 25 tháng 3 năm 1986, khi
đang làm nhiệm vụ bảo vệ nhân dân nước
bạn, anh bị thương nặng và vĩnh viễn mất đi
đôi bàn tay. Qua nhiều tháng ngày điều trị,
cuối năm 1987 khi vết thương tạm lành, anh
xuất ngũ về địa phương với thương tật 91%
.
Khi nói về điểm xuất phát từ cuộc mưu
sinh, việc đâu tiên là ông nói ngay đến
người vợ: Bà Lê Thị Ánh Tuyết, là người đã

cứu cuộc đời ông. Dù thời gian đã lâu,
nhưng mỗi khi nói về người vợ của mình là
ông Lộc vẫn còn rưng rưng xúc động, như
tất cả vừa mới đây thôi. Bà Tuyết có người
anh là thương binh nặng Lê Công Tâm,
người cùng bị thương với ông Lộc ở Preah
Vihear, Campuchia, cùng được chuyển về
một đơn vị quân y tiền phương, cùng được
cứu chữa ở Bệnh viện C17 và cùng về an
dưỡng ở Bệnh viện Quân đội Thuận Hải.
“… Ngày đó, lúc còn nằm ở C17, Hội An,
Quảng Nam, Tuyết thường xuyên ra chăm
sóc anh trai Lê Công Tâm. Không hiểu sao,
khi gặp Tuyết lần đầu mình đã rung động và
nghĩ rằng đây chính là vị cứu tinh của mình.
Cứ thương thầm nhớ trộm vậy thôi. Hoàn
cảnh thực tại của mình: Mắt thì mới nhìn lại
được, hai chân nát tươm chỉ còn xương
gân, hai bàn tay không còn nữa, các phần
mềm khác thì bị thương lỗ chỗ…, biết sống
chết thế nào thì làm sao dám thổ lộ tình
cảm với… người ta”.
Những ngày đầu nằm điều trị vết
thương, ông Lộc luôn bị thứ ánh sáng chói
lòa của quả mìn ám ảnh, tâm trí bị hoảng
loạn thường xuyên nhưng lạ lùng là từ ngày
bà Tuyết có mặt ở đó, những ám ảnh trong
đầu ông thưa dần. Và cả ý nghĩ muốn chấm
dứt cuộc sống để không phải là gánh nặng
của cha mẹ và người thân cũng không còn
thôi thúc quyết liệt nữa, ông Lộc bắt đầu
hướng đến một thứ ánh sáng khác, đó là
ánh sáng tình yêu. Bẵng đi một lúc không
nghe được tiếng bước chân, tiếng nói của
người ấy là ông lại bồn chồn không yên, cái
cơ thể đầy băng bông và ống dẫn chuyền
nước ấy lại xoay lại trở lại ngóng nghe.
Tình cảm quyến luyến của hai người
không hẹn mà thành. Chàng thương binh
nặng hết khung ¼, thương tật 91% kia đã
chính thức ngỏ lời cầu hôn người con gái
quê Phú Thủy, Phan Thiết. Ngay lập tức
tình yêu của họ bị gia đình, dòng họ phản
đối. Giọng ông chùn xuống “Cũng phải thôi,
lý lẽ mọi người đưa ra rất chính đáng, nhà
đã có anh trai như thế rồi, lấy thêm một
thương binh nặng nữa thì biết sống ra sao,
lấy gì mà ăn”. Yêu thật và đấu tranh bằng
sự chân tình, cuối cùng họ cũng thuyết phục
được hai gia đình và hai bên dòng họ. Tất
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cả mọi người lại ra sức giúp đỡ vun đắp từ
vật chất đến tinh thần cho cuộc hôn nhân
quá đặc biệt này.
Ông Lộc cười kể thêm: “Có vài chi tiết
này nữa mới thuyết phục được gia đình
Tuyết và mọi người. Khi yêu Tuyết, mình
bắt đầu quyết tâm tập viết chữ bằng được,
cũng không dễ gì, hai cùi tay kẹp vào cây
viết cứ như kẹp vào thứ gì đó trơn trợt,
không làm sao giữ được và đưa cây viết đi
theo ý mình. Có lúc quá thất vọng, định
bụng “thôi” nhưng nửa đêm mọi người đang
yên giấc mình lại bật dậy, lại cạy cục giấy
bút, lại trân mình đau đớn vì hai đầu cùi tay
là hai vết sẹo mới rợi. Nửa đêm, trời lạnh
vậy mà mồ hôi cứ tuôn đầm đìa hai bên thái
dương. Kỳ diệu lắm, khi mình nghĩ sẽ viết
chữ đầu tiên tặng Tuyết, vậy là viết được,
chữ cũng còn cong queo, ngã nghiêng ngã
ngửa nhưng sung sướng, hạnh phúc ngất
trời.
Mưu sinh khi không còn đôi bàn tay,
ông Lộc không quản vất vả ngược xuôi trên
cung đường từ Hàm Tân đến thành phố Hồ
Chí Minh để mua các loại phụ tùng xe máy,
xe đạp, máy nổ về phục vụ nhu cầu thay
thế, sửa chữa của bà con địa phương. Nắm
bắt được nhu cầu thị trường, lại được chính
quyền địa phương ủng hộ, năm 1990, cựu
chiến binh Nguyễn Văn Lộc đã quyết định
vay hơn 100 triệu đồng mở tiệm sửa chữa
xe máy và cửa hàng kinh doanh phụ tùng
xe đạp, xe máy, máy nổ, đồng thời tự tìm
hiểu kỹ thuật các loại xe máy để điều hành
hoạt động của cửa hàng và tiếp nhận 2 con
em thương bệnh binh, đồng đội cũ vào làm
việc. Mình nghĩ tuy mất hai bàn tay nhưng
sau gần hai năm rèn luyện mình đã viết chữ
__________________________________
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được rồi, mình còn có khối óc, trái tim, vẫn
còn hạnh phúc quá nhiều so với các đồng
đội đã vĩnh viễn nằm xuống bên đất bạn, có
đồng đội thương tật còn nặng hơn mình.
Nghĩ vậy mình cố gắng tạo dựng một cuộc
sống làm ăn bình thường như mọi người.
Lần lượt hai đứa con ra đời làm cho
ông Lộc càng có thêm động lực để nỗ lực
vươn lên. Cháu gái đầu Nguyễn Thị Tuyết
Trâm, tốt nghiệp cử nhân kinh tế Trường
Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, hiện đang
du học thạc sĩ ở Mỹ, khoa Kiểm toán. Cháu
trai là Nguyễn Quốc Trọng, tốt nghiệp
ngành Khoa học môi trường, Đại học Sài
Gòn, đang làm việc và học thêm ở thành
phố Hồ Chí Minh chuẩn bị cho chuyến đi du
học ở Mỹ tới đây. Nhìn gia đình ông Lộc, bà
Tuyết sống hạnh phúc với hai đứa con
trưởng thành, không ai có thể hình dung hết
sóng gió gian khổ mà họ phải đương đầu.
Là người lành lặn tìm được hạnh phúc thật
sự đã khó, một thương binh mất cả hai tay
tìm được hạnh phúc, giữ gìn hạnh phúc tròn
đầy lại còn khó khăn vạn lần.
Ông Võ Đình Bữu – Phó Chủ tịch UB
MTTQVN thị xã La Gi nói về ông: “Đó là một
con người kiên gan, bền chí, nghĩ là làm,
quyết là làm bằng được”.
Khi hỏi ông những trải nghiệm từ cuộc
sống. Ông cười và nói: “Cuộc đời này dù
sao vẫn rất đẹp, rất đáng sống! Mình tránh
cái nhìn bi quan đi, cố gắng tìm ánh sáng
bằng mọi giá thì sẽ gặp ánh sáng thôi”.
Duy Thỉnh //
http://www.baoquankhu7.vn.- 2018
(ngày 1 tháng 8)

LIÊM KHIẾT, KIÊN QUYẾT KHÔNG NHẬN HỐI LỘ

T

háng 8- 2018, Trung tá Hồ Phi Lạc cán bộ Đội điều tra Tổng hợp CAH
Tuy Phong (Bình Thuận) được Giám
đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen về gương
liêm khiết, kiên quyết không nhận hối lộ
trong quá trình giải quyết vụ việc.
Tiếp xúc với phóng viên, Trung tá Lạc
cho biết, đầu năm 2018, anh được lãnh đạo
đơn vị phân công thụ lý điều tra vụ án
Nguyễn Văn Hùng (1987, trú Bắc Ninh)

cùng đồng bọn có hành vi trộm cắp tài sản.
Cụ thể, ngày 29-1, Hùng và Phan Thị Hoài
Tâm (1984), Nguyễn Tấn Hiền (1984) cùng
trú Bình Định điều khiển ô-tô vào công trình
xây dựng Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1
(thuộc địa bàn H. Tuy Phong) trộm sắt và
dây điện lõi bằng đồng có tổng trị giá hơn
10 triệu đồng. Quá trình thụ lý vụ án, vợ của
Hùng là Nguyễn Thị Thanh Thùy (1992) tìm
cách tiếp cận anh Lạc. Tháng 3-2018, Thùy
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tới nhà riêng anh Lạc thăm chơi và có để 1
túi bóng màu đen, bên trong đựng phong bì
tiền. Đến lúc Thùy cáo lui, anh Lạc mới phát
hiện và gọi điện thoại bảo Thùy quay lại
mang về.

Trung tá Hồ Phi Lạc.
Khoảng 2 tuần sau, khi anh Lạc vắng
nhà, Thùy lại tới thăm. Lần này Thùy mang
tới 1 thùng bia Tiger kèm theo 1 phong bì
____________________________________
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tiền rất dày. Lúc về nghe vợ nói có người
đến tặng quà, anh Lạc gọi điện thoại cho
Thùy đến nhận lại nhưng Thùy không đến.
Trước tình huống này, anh Lạc báo cáo với
lãnh đạo đơn vị và bộ phận Thanh tra CAH
Tuy Phong đến lập biên bản, kiểm tra phát
hiện bên trong thùng bia có phong bì đựng
10 triệu đồng. Ngay sau đó, CAH Tuy
Phong liên lạc với Thùy và yêu cầu nhận lại
số tài sản này.
Theo Phòng Công tác Chính trị Công
an tỉnh Bình Thuận, từ đầu năm 2018 đến
nay, ngoài Trung tá Hồ Phi Lạc, Giám đốc
Công an tỉnh Bình Thuận còn tặng Giấy
khen cho Đại tá Trần Đình Thiện- Trưởng
CAH Hàm Tân không nhận hối lộ 70 triệu
đồng của người nhà bị can trong vụ án
đánh bạc do đơn vị đang thụ lý; Thượng úy
Trần Trung Hậu - cán bộ Văn phòng Cơ
quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận không
nhận hối lộ 2 triệu đồng của người bị tố cáo
đang trong quá trình xác minh làm rõ Đại úy
Hoàng Văn Khoa - Đội phó Đội điều tra tổng
hợp CAH Hàm Tân không nhận hối lộ 5
triệu đồng từ người nhà của tài xế gây
TNGT chết người.
Nguyên Thảo // http://cadn.com.vn.- 2018
(ngày 14 tháng 8)

TRIỆU PHÚ NÔNG DÂN THƯƠNG NGƯỜI NGHÈO
ừ hoàn cảnh vô cùng khó khăn
nhưng nhờ có ý chí nghị lực vươn
lên, gia đình ông Lê Văn Sơn 65
tuổi, hiện ở thôn An Phú, xã Hàm Chính,
huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
đã thoát nghèo trở thành triệu phú và nghĩ
tới việc giúp đỡ người nghèo.

T

heo, bò… Năm 1995, ông vay vốn ngân
hàng mở cửa hàng bán phân bón, thuốc
bảo vệ thực vật. Vừa kinh doanh, vừa
trồng lúa, hằng năm trừ chi phí, gia đình
ông thu lãi 60 triệu đồng, có cuộc sống ổn
định.

Năm 1976, ông lập gia đình, tài sản
chỉ có 6 sào ruộng cấy một vụ lúa năng
suất thấp. Với bản chất cần cù, siêng
năng, vợ chồng ông tích lũy được một số
vốn, vay mượn thêm của bà con để mua
bò cày kéo phục vụ sản xuất cho gia đình
và đi cày thuê trong thôn. Năm 1997, nhờ
có tuyến kênh Sông Quao, nước về đến
đồng ruộng, ông đã san ủi đất hoang
được 3 ha đất ruộng và 0,2 ha đất ao hồ,
sản xuất 3 vụ lúa/năm, kết hợp chăn nuôi
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Trên đà phát triển, năm 2001 ông
thành lập Công ty TNHH Dịch vụ thương
mại Sơn Hòa. Ngoài việc kinh doanh, ông
còn đầu tư trồng 3.000 trụ thanh long, 0,2
ha ao hồ chứa nước tưới, nuôi cá nước
ngọt và hạ thế 2 bình điện để chong đèn
thanh long trái vụ, giải quyết việc làm
thường xuyên cho 10 lao động nghèo ở
địa phương với mức thu nhập 5 triệu đồng
/ người / tháng và 14 lao động thời vụ có
thu nhập 4 triệu đồng / người / tháng. Ông
tích cực tham gia các hoạt động xã hội,
sẵn sàng giúp đỡ nông dân nghèo, chia
sẻ kinh nghiệm làm ăn, cho họ thắp điện
chong đèn thanh long trước, khi thu hoạch
mới trả tiền; cho vay vốn hoặc bán vật tư
nông nghiệp cho nợ không tính lãi. Hằng
năm, ông vận động các chuyên gia nông
nghiệp về thôn, xã hướng dẫn cho bà con
cách sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ
thực vật có hiệu quả. Năm 2016, ông
đóng góp 40 triệu đồng để sửa chữa hơn
200m đường giao thông, góp phần xây
dựng nông thôn mới ở xã.
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Ông Đặng Thanh Vân, Chủ tịch Hội
Khuyến học huyện Hàm Thuận Bắc còn
cho biết: “Ông Sơn luôn đi đầu trong công
tác khuyến học, khuyến tài. Mỗi năm, ông
trao hàng chục suất học bổng, hàng trăm
cuốn vở, cây viết, cặp sách cho học sinh
nghèo trong huyện, tổng giá trị từ 60-80
triệu đồng. Ông còn giúp đỡ cho cha mẹ
các em học sinh nghèo có vốn phát triển
kinh tế, vươn lên trong cuộc sống. Ông
xứng đáng là “người mẹ thứ 2 của các
em”.
Theo ông La Anh Khoa, Chủ tịch
UBND xã, gia đình ông Lê Văn Sơn luôn
chấp hành tốt chính sách của Đảng và
pháp luật của Nhà nước. Hằng năm, ông
đóng góp cho ngân sách hàng trăm triệu
đồng. Do có nhiều thành tích trong phát
triển kinh tế - xã hội và những việc làm
giúp cho người nghèo, ông đã được các
cơ quan tỉnh, huyện tặng nhiều Bằng
khen, Giấy khen.
Đỗ Khắc Thể / Người cao tuổi.- 2018.Số 135 (ngày 23 tháng 8).- Tr.4
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PHÚ QUÝ (BÌNH THUẬN):

TẬP TRUNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DO LỐC XOÁY
GÂY RA

T

heo báo cáo của UBND huyện Phú
Quý (Bình Thuận) trận lốc đêm 13/8
ở xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý,
đã gây thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng. Hiện,
UBND huyện đang phối hợp với các cơ
quan chức năng khẩn trương khắc phục
hậu quả, giúp người dân ổn định cuộc
sống.
Ông Nguyễn Văn Linh, Phó Chủ tịch
huyện Phú Quý cho biết: Vào khoảng 23
giờ 40 phút ngày13/8 trên địa bàn xã Ngũ
Phụng xuất hiện một cơn lốc mạnh gây
thiệt hại khá nặng nề cho người dân trên
đảo. Ngay sau khi nhận được tin báo về
tình hình lốc xoáy, UBND huyện đã chỉ
đạo Ban Chỉ huy PCTT - TKCN huyện
phối hợp với UBND xã Ngũ Phụng lập Tổ

khảo sát, đánh giá mức độ thiệt hại do lốc
xoáy gây ra.

Lực lượng chức năng đang hỗ trợ người dân
tu sửa nhà cửa
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Cụ thể, số hộ bị thiệt hại do lốc xoáy
là 63 hộ, trong đó có 61 hộ bị tốc mái, 01
hộ nhà bị đổ sập hoàn toàn, 01 hộ nhà bị
sập 50%; 03 cơ quan Nhà nước bị tốc mái
là Hội trường UBND xã Ngũ Phụng, Ban
Chỉ huy Quân sự xã, Chợ thôn Phú An);
gần 1.000 m2 hoa màu bị thiệt hại; nhiều
tàu thuyền bị chìm và hư hỏng nặng…

Trước mắt, lực lượng vũ trang tập trung
thu dọn, bảo vệ tài sản, tu sửa nhà cửa
cho dân. Bên cạnh đó, UBND huyện đã
chỉ đạo cho Phòng Kinh tế cũng như các
đơn vị khác khẩn trương tham mưu UBND
huyện về việc xin hỗ trợ kinh phí của tỉnh
để hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại, giúp
họ sớm ổn định cuộc sống.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Linh,
ngay sau khi cơn lốc đi qua, UBND huyện
Phú Quý đã chỉ đạo các ngành chức năng
hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.
__________________________________

Linh Nga //
https://baotainguyenmoitruong.vn.2018 (ngày 15 tháng 8)

VỤ DN KHIẾU NẠI BỒI THƯỜNG TRONG DỰ ÁN CẢNG KÊ GÀ:

PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC TRƯƠNG HÒA BÌNH
CHỈ ĐẠO UBND TỈNH BÌNH THUẬN GIẢI QUYẾT
gày 6.6, Báo Lao Động đăng bài:
“Vụ bồi thường thiệt hại do dự án
cảng Kê Gà: Vì sao UBND tỉnh
Bình Thuận “tiền hậu bất nhất”?”. Sau bài
báo trên, Văn phòng Chính phủ đã có
công văn gửi UBND tỉnh Bình Thuận,
truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ
tướng Thường trực Trương Hòa Bình về
vụ việc này.

N

Một góc khu du lịch do Cty Vạn Trụ đầu tư
đang chờ bồi thường thiệt hại để đi vào hoạt
động. Ảnh: C.H

Cụ thể: Ngày 20.7, Văn phòng Chính
phủ đã ra công văn số 6950/VPCP-V.I gửi
UBND tỉnh Bình Thuận. Theo đó, Văn
phòng Chính phủ cho biết, Phó Thủ tướng
Thường trực Trương Hòa Bình đã có ý
kiến chỉ đạo “UBND tỉnh Bình Thuận kiểm
tra, rà soát quá trình giải quyết khiếu nại

của Cty TNHH Vạn Trụ để ban hành quyết
định giải quyết khiếu nại theo đúng quy
định của pháp luật”. Như Báo Lao Động
phản ánh, xung quanh việc giải quyết bồi
thường cho Cty Vạn Trụ đã phát sinh
nhiều quan điểm trái ngược giữa cơ quan
chức năng với DN. Trong lúc UBND tỉnh
Bình Thuận chủ trì giải quyết bồi thường,
đồng ý đề xuất của Tập đoàn than khoáng sản VN (TKV), là thuê tư vấn
pháp luật “để hoàn thiện phương án bồi
thường, hỗ trợ thiệt hại và việc giải quyết
khiếu nại của Cty TNHH Vạn Trụ”, thì sau
đó, UBND tỉnh Bình Thuận lại ra văn bản
khác, gửi Bộ Công thương không đề cập
tới nội dung trên (?).
Từ đó, Bộ Công thương mới ban
hành văn bản số 4061/BCT-CN ngày
23.5.2018 gửi Văn phòng Chính phủ cho
rằng, “không có cơ sở pháp lý để giải
quyết hỗ trợ bồi thường thiệt hại cho Cty”.
Trong khi đó, ông Vũ Chí Công - GĐ Cty
Vạn Trụ - bức xúc: “UBND tỉnh Bình
Thuận đã đưa nội dung cuộc họp ngày
15.11.2017 vô văn bản báo cáo Bộ Công
thương là sai sự thật, vì cuộc họp này tôi
đang khiếu nại, do ông Ngô Kiến Toàn Phó GĐ Sở Tài chính - chủ trì, lập biên
bản ngoài phòng họp, không được công
khai, các bên chưa ký biên bản... Mặt
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khác, UBND tỉnh Bình Thuận chưa ra
quyết định giải quyết khiếu nại theo đúng
quy định luật pháp đã có văn bản báo cáo
trung ương, gây thiệt hại cho chúng tôi”.
Ngày 14.8 vừa qua, trong buổi làm
việc với PV Báo Lao Động, ông Phạm Văn
Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình
Thuận - cho biết: “Chúng tôi vẫn đang tiếp
tục giải quyết khiếu nại của Cty Vạn Trụ.
Sắp tới, với tư cách chủ trì, UBND tỉnh
Bình Thuận sẽ yêu cầu TKV rốt ráo thuê
tư vấn pháp luật, xem xét giải quyết bồi
thường cho DN, theo quy định của luật
pháp”.
Được biết, trong vụ dừng quy hoạch
dự án cảng Kê Gà (do TKV làm chủ đầu
tư) từ năm 2014 đến nay, đã có 12 DN
đầu tư du lịch tại đây bị thiệt hại nặng nề.
Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo UBND
tỉnh Bình Thuận chủ trì, cùng TKV xem xét
giải quyết bồi thường thiệt hại cho các
DN. Tới nay, đã có 9 DN được xem xét
tạm ứng nhận bồi thường số tiền 65,1 tỉ
đồng. Tuy nhiên, riêng Cty Vạn Trụ lại
không được xem xét đưa vào danh sách
bồi thường.
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Một trong các nguyên nhân mà DN
này bị nằm ngoài danh sách bồi thường là
do trước đây, Cty Vạn Trụ (tức Cty Đức
Hạnh) đã khiếu nại việc quy hoạch dự án
cảng Kê Gà, vì Cty Vạn Trụ cho rằng, quy
hoạch đó không khả thi, ảnh hưởng tới du
lịch của vùng biển Kê Gà... Và sau đó,
Thủ tướng Chính phủ đã cho dừng dự án
cảng Kê Gà - đúng như khiếu nại của Cty
Vạn Trụ. Tuy nhiên, chính vì việc khiếu nại
này, mà Cty Vạn Trụ bị xem như DN
không thuộc diện được bồi thường thiệt
hại.
Ngoài ra, DN này cũng là nhà đầu tư
duy nhất trong 12 DN du lịch vào mũi Kê
Gà trước đây, quyết tâm “hồi sinh”, tiếp
tục phát triển du lịch theo lời kêu gọi của
chính quyền địa phương. Song, do những
vướng mắc chưa được giải quyết trong
chuyện bồi thường nêu trên, hiện Cty Vạn
Trụ vẫn gặp nhiều khó khăn về tài chính,
chưa chính thức đi vào hoạt động.
Cao Hùng // https://laodong.vn.- 2018
(ngày 20 tháng 8)

__________________________________

CHỈ ĐẠO LÀM RÕ NHỮNG BẤT CẬP TRONG VIỆC
CHO THUÊ ĐẤT
ừ chỉ đạo “Khẩn” của Chủ tịch
UBND tỉnh Bình Thuận về việc kiểm
tra làm rõ nội dung bài báo phản
ảnh việc lấy đất sản xuất của dân cho cá
nhân khác thuê tại xã Vĩnh Hảo (huyện
Tuy Phong), mới đây, Sở Tài nguyên và
Môi trường (TN&MT) Bình Thuận đã có
văn bản báo cáo UBND tỉnh về kết quả
kiểm tra.

T

Trước đó, ngày 06/7 và ngày
10/7/2018, Báo điện tử TN&MT có bài viết
phản ảnh việc hàng chục hộ dân ở xã
Vĩnh Hảo (Tuy Phong, Bình Thuận) sử
dụng đất đai ổn định, không tranh chấp và
họ đã đầu tư tiền tỷ để sản xuất nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thế
nhưng, UBND huyện Tuy Phong đã ra

quyết định cho một cá nhân khác thuê để
“trồng cỏ, bắp để chăn nuôi bò”. Hơn nữa,
về thủ tục thu hồi đất, cho thuê đất cũng
lắm nhiều điều bất cập. Từ đó, khiến
người dân tỏ ra bức xúc, kêu cứu khắp
nơi.
Qua nội dung thông tin từ Báo điện
tử TN&MT, ngày 09/7/2018, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Bình Thuận Phạm Văn Nam ký
văn bản “Khẩn” giao Sở TN&MT chủ trì,
phối hợp với Sở NN&PTNT, Sở KH&ĐT
và các Sở, ngành có liên quan khẩn
trương tổ chức đoàn kiểm tra thực tế, làm
rõ nội dung bài báo phản ảnh. Kết quả
thực hiện, Sở TN&MT tổng hợp báo cáo,
tham mưu, đề xuất hướng xử lý theo quy
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định, trình
20/7/2018.

UBND

tỉnh

trước

ngày

Vườn trôm lấy mủ của người dân đã trồng hơn
4 năm tuổi
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gây ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt
và sản xuất của nhân dân địa phương.
Việc này, Sở TN&MT Bình Thuận thông
tin: “Hiện nay ông Nguyễn Hoàng Anh
đang xác định quy mô từng hạng mục đầu
tư để xác định dự án này thuộc trường
hợp lập báo cáo đánh giá tác động môi
trường hay kế hoạch bảo vệ môi trường
trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo
quy định. Đề nghị UBND huyện Tuy
Phong yêu cầu ông Nguyễn Hoàng Anh
lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường trình
cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi
triển khai đầu tư”.

Sau 2 lần gia hạn, mới đây, Sở
TN&MT Bình Thuận có văn bản báo cáo
UBND tỉnh về kết quả thực hiện các nội
dung liên quan đến phản ảnh của Báo
điện tử TN&MT.
Theo đánh giá nhận xét của Sở
TN&MT Bình Thuận, khu đất diện tích
41,76 ha mà UBND huyện Tuy Phong cho
ông Nguyễn Hoàng Anh thuê để trồng cỏ,
bắp để nuôi bò có 23,7 ha do UBND xã
Vĩnh Hảo quản lý, thuộc quỹ đất đưa ra
ngoài quy hoạch 03 loại rừng. Mục tiêu
chính của đưa đất ra khỏi quy hoạch 03
loại rừng là bố trí đất cho hộ gia đình, cá
nhân theo phương án được duyệt.
Đến nay, “UBND huyện Tuy Phong
chưa đánh giá và báo cáo kết quả thực
hiện phương án giao đất cho hộ gia đình,
cá nhân tại địa phương thiếu đất sản xuất,
để từ đó khẳng định có thực hiện việc bố
trí, giao đất chưa sử dụng, đất đưa ra khỏi
quy hoạch 03 loại rừng theo phương án,
đúng đối tượng và việc cho ông Nguyễn
Hoàng Anh thuê đất (không thuộc đối
tượng giao đất nông nghiệp theo phương
án) là sau khi đã giải quyết hoàn thành
việc giao đất nông nghiệp cho các hộ dân
tại địa phương thiếu đất sản xuất nông
nghiệp. UBND huyện Tuy Phong cần phải
rà soát và đánh giá lại để đảm bảo tính
pháp lý và tính thực tiễn thông tin rõ cho
Báo điện tử TN&MT biết”, văn bản nêu.
Qua nội dung Báo TN&MT phản ảnh
việc cho ông Nguyễn Hoàng Anh thực
hiện dự án trồng cỏ, bắp để nuôi bò sẽ

Người dân đã đầu tư hệ thống bơm nước tưới
cây theo mô hình công nghệ cao

Việc UBND huyện Tuy Phong vừa ký
quyết định cho thuê đất vừa ký giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, báo cáo
cho rằng UBND huyện Tuy Phong “chưa
chặt chẽ” về trình tự thủ tục theo quy định:
“Phòng TN&MT trình UBND huyện cấp
giấy chứng nhận sau khi đã ký hợp đồng
thuê đất và chủ đầu tư thực hiện hoàn
thành nghĩa vụ tài chính về đất đai”, theo
Khoản 3 Điều 68 Nghị định 43/2014 của
Chính phủ.
Từ kết quả xác minh, Sở TN&MT
kiến nghị UBND tỉnh Bình Thuận giao
UBND huyện Tuy Phong rà soát lại quá
trình thực hiện và giao đất cho các hộ dân
theo phương án được duyệt, nhằm xác
định rõ UBND huyện đã thực hiện hoàn
thành việc giao đất cho các hộ dân theo
phương án nói chung và trên phần diện
tích 41,7 ha đã giao cho ông Nguyễn
Hoàng Anh nói riêng. Qua đó, xác định
việc cho thuê đất đối với ông Nguyễn
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Hoàng Anh có đảm bảo cơ sở pháp lý và
phù hợp thực tế của địa phương hay
không để phản hồi cho Ban Biên tập Báo
TN&MT theo quy định.
Vấn đề này, Sở TN&MT Bình Thuận
đề xuất yêu cầu báo cáo rõ đã giao đất
bao nhiêu hộ gia đình, cá nhân tại địa
phương, đối chiếu 118 hộ theo Phương
án 02 thì các hộ lấn chiếm đất trong phần
diện tích 41,7 ha có tên trong danh sách
của Phương án 02 hay không? Điều kiện
hoàn cảnh các hộ, có thuộc đối tượng
giao đất không thu tiền và thiếu đất sản
xuất hay không? Tại sao không ưu tiên
giải quyết cho các hộ này mà cho ông
Nguyễn Hoàng Anh thuê đất? Bên cạnh
đó, rà soát thống kê chính xác, tên tuổi,
nghề nghiệp, nơi cư trú, điều kiện hoàn
cảnh các hộ gia đình, cá nhân đang sử
dụng đất trên phần diện tích 41,7 ha
UBND huyện Tuy Phong đã giao cho ông
Nguyễn Hoàng Anh thuê.
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Trường hợp các hộ dân lấn chiếm
đất, ngoài xử lý theo quy định, UBND
huyện Tuy Phong cần xem xét nếu là hộ
trực tiếp sản xuất nông nghiệp tại xã Vĩnh
Hảo thì có phương án giải quyết cho dân
thiếu đất sản xuất tại địa phương theo
phương án được duyệt, nhằm đảo bảo ổn
định đời sống cho các hộ dân tại địa
phương. Đồng thời, chỉ đạo Phòng
TN&MT huyện Tuy Phong rút kinh nghiệm
thực hiện quy trình trong giải quyết hồ sơ
thuê đất, trong đó có việc trình ký đồng
thời phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất với quyết định cho thuê đất, để đảm
bảo chặt chẽ theo quy định tại Luật Đất
đai năm 2013, Nghị định 43/2014 của
Chính phủ.
Bạch Thanh //
https://baotainguyenmoitruong.vn.2018 (ngày 20 tháng 8)
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BÌNH THUẬN NGỪNG GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
TÁCH THỬA, PHÂN LÔ BÁN NỀN
BND Bình Thuận vừa có văn bản
đề nghị các sở, ban ngành ngừng
tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ
tách thửa, san lấp mặt bằng, phân lô
bán nền trên toàn tỉnh.

U

Văn bản yêu cầu UBND TP Phan
Thiết và UBND các huyện, thị xã kiểm
soát, quản lý hiệu quả việc thực hiện các
dự án đảm bảo đúng quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất, mục đích sử dụng
đất, quy hoạch xây dựng đã được phê
duyệt trên địa bàn quản lý; kiểm tra việc
chuyển mục đích sử dụng đất, việc cập
nhật các đồ án quy hoạch xây dựng
được phê duyệt vào quy hoạch sử dụng
đất, kế hoạch sử dụng đất.
Tăng cường công tác quản lý trật
tự xây dựng, xử lý nghiêm túc, kịp thời
đối với các trường hợp vi phạm trật tự
xây dựng, đặc biệt là việc đầu tư xây

dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tự
phát. Thực hiện nghiêm túc các quy định
của pháp luật đất đai, nhà ở khi giải
quyết thủ tục chuyển nhượng quyền sử
dụng đất và nhà ở, xử lý nghiêm các
hành vi vi phạm tự ý chuyển nhượng
quyền sử dụng đất khi không đủ điều
kiện chuyển nhượng.

Ảnh minh hoạ.
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UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu tập
trung kiểm tra, kiểm soát các trường
hợp cá nhân, hộ gia đình tự ý tách thửa
đất vườn, đất ao, đất nông nghiệp nằm
xen kẽ trong khu dân cư, ven khu dân
cư hoặc mua bán sang nhượng bằng
giấy tay, xây dựng nhà ở không phép khi
chưa thực hiện thủ tục chuyển mục đích
sử dụng đất theo quy hoạch...
UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Sở
Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn
phòng Đăng ký đất đai phối hợp chặt
chẽ với các địa phương kiểm tra thực tế
điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật đảm
bảo theo quy chuẩn xây dựng mới thực
hiện giải quyết hồ sơ tách thửa.
Sở Xây dựng phối hợp với UBND
huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, quản
__________________________________
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lý chặt chẽ trật tự xây dựng, đặc biệt là
việc xây dựng không phép, sai phép
công trình hạ tầng kỹ thuật các khu dân
cư, nhất là các vùng ven trung tâm thị xã
La Gi và TP Phan Thiết.
Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài
nguyên và Môi trường theo dõi, nắm bắt
thông tin, tình hình diễn biến của thị
trường để có biện pháp kịp thời để ổn
định thị trường, phòng ngừa và ngăn
chặn hiện tượng đầu cơ, chuyển
nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục
đích sử dụng đất trái pháp luật, tránh để
xảy ra tình trạng sốt nóng giá bất động
sản và bong bóng bất động sản trên địa
bàn tỉnh.
Mạnh Đỗ // https://petrotimes.vn.- 2018
(ngày 25 tháng 8)

BĐBP BÌNH THUẬN THU GIỮ HƠN 3.000 BAO
THUỐC LÁ NGOẠI NHẬP LẬU
gày 17-8, Đội Đặc nhiệm phòng
chống ma túy và tội phạm
(PCMT&TP) BĐBP Bình Thuận
phối hợp với Đồn Biên phòng cửa
khẩu cảng Phú Quý phát hiện, thu giữ
số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu
tại huyện Phú Quý.

N

Cụ thể, vào lúc 8 giờ 30 phút
ngày 17-8, hai đơn vị nói trên đã tiến
hành kiểm tra tiệm tạp hóa Hiền Được, địa chỉ số 262 đường Võ Văn
Kiệt, thôn Mỹ Khê, xã Tam Thanh,
huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận do bà
Ngô Thị Hiền (SN 1973), thường trú tại
thôn Mỹ Khê, xã Tam Thanh làm chủ.
Quá trình kiểm tra, lực lượng làm
nhiệm vụ phát hiện, thu giữ tại cơ sở
này 3.590 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.
Hiện Đồn Biên phòng cửa khẩu
cảng Phú Quý đang hoàn chỉnh hồ sơ
và tiếp tục phối hợp các cơ quan chức
năng điều tra, xử lý theo quy định của
pháp luật.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Bình Thuận kiểm đếm
tang vật thuốc lá nhập lậu. Ảnh: Trung Thành

Trung Thành //
http://www.bienphong.com.vn.- 2018
(ngày 18 tháng 8)
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IV. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ – NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN

GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM ĐIỆN CHO THANH LONG
RA HOA TRÁI VỤ

S

áng 8/8, Hội Nông dân tỉnh Bình
Thuận phối hợp với Công ty cổ
phần Bóng đèn phích nước Rạng
Đông tổ chức hội thảo "Hiệu quả ứng
dụng đèn led và đèn huỳnh quang
compact đỏ trong điều khiển thanh long ra
hoa trái vụ".
Đây là một trong những hoạt động
chính của chương trình phối hợp về hỗ trợ
nông dân tiết kiệm điện giai đoạn 20132018.
Bình Thuận hiện có hơn 27.700 ha
trồng thanh long với sản lượng hàng năm
hơn 540 nghìn tấn. Cây thanh long trở
thành cây “làm giàu” của nông dân, trái
thanh long trở thành sản phẩm chủ lực
của tỉnh Bình Thuận. Với biện pháp chong
đèn kích thích thanh long ra hoa trái vụ,
nông dân Bình Thuận chủ động cho thanh
long ra hoa trái vụ theo ý mình, đáp ứng
nhu cầu thị trường quanh năm. Đây là lợi
thế cạnh tranh rất lớn của thanh long Bình
Thuận. Tuy nhiên, do diện tích thanh long
toàn tỉnh tăng quá nhanh dẫn đến tình
trạng thiếu hụt điện mùa cao điểm. Đồng
thời, thị trường tiêu thụ trái thanh long
chưa bền vững, giá cả bấp bênh, nhiều rủi
ro thì việc tìm giải pháp để tiết kiệm điện
năng, giảm thấp nhất chi phí, tăng năng
suất… trở nên cấp thiết hiện nay.
Sau thời gian thí nghiệm thành công
tại các tỉnh Long An, Tiền Giang, mô hình
sử dụng đèn led và đèn huỳnh quang
compact đỏ kích thích ra hoa trên cây
thanh long là mô hình được các ngành
chức năng khuyến khích người dân sử
dụng khi nguồn điện thiếu như hiện
nay. Trước đây, với việc sử dụng bóng
đèn tròn 60-75W, để thanh long ra hoa,
mỗi hộ trồng thanh long phải chiếu đèn từ
11 giờ/đêm, chiếu liên tục trong 20 đêm,
chi phí điện năng khoảng 20 triệu/ha/chu

kỳ xử lý. Tuy nhiên nếu sử dụng đèn Led,
nông dân sẽ tiết kiệm được 70-80% chi
phí điện so với bóng tròn 60W, halogen
42W và tiết kiệm được 50% chi phí điện
so với bóng compact thường.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn
Bé (Trường Đại học Cần Thơ), cây thanh
long là cây dài ngày, muốn ra hoa cần
chiếu sáng trong mùa nghịch. Cây thanh
long ruột trắng trong mùa nghịch khó ra
hoa hơn là cây thanh long ruột đỏ. Với
bóng đèn led 10W phổ từ xanh dương
đến đỏ xa có phổ ánh sáng phù hợp, kích
thích ra hoa cây thanh long trái vụ năng
suất cao hơn các loại bóng khác.
Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ
kinh nghiệm và trao đổi các vấn đề xoay
quanh việc thay thế bóng đèn tiết kiệm
điện năng. Một số nhà vườn trồng thanh
long cho biết, qua việc đối chiếu thử
nghiệm giữa 2 diện tích thanh long được
chăm sóc như nhau nhưng sử dụng 2 loại
bóng chiếu sáng khác nhau thì bóng đèn
led ánh sáng đỏ cho kết quả ra hoa cao
hơn 20-25%. Trung bình mỗi trụ có 25- 28
cành cho hoa. Bên cạnh đó, bóng đèn led
ánh sáng đỏ có tuổi thọ khá cao, vừa giúp
nông dân tiết kiệm điện năng vừa tiết kiệm
chi phí hư tổn.
Ông Phan Tấn Khế - Chủ tịch Hội
nông dân tỉnh Bình Thuận cho biết: Nhằm
từng bước nâng cao nhận thức của nông
dân về tiết kiệm điện năng, tiết kiệm chi
phí, bảo vệ môi trường, từ năm 2006 đến
nay, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Công
ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng
Đông đẩy mạnh nhân rộng các mô hình
sử dụng đèn tiết kiệm điện chiếu sáng
thanh long trái vụ thay thế các bóng đèn
dây tóc. Khi tham gia chương trình tiết
kiệm điện năng của Hội, nông dân được
hỗ trợ giảm từ 3.000- 3.500 đồng/bóng và
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được trả chậm trong 90 ngày. Với những
tính năng vượt trội, mô hình chiếu sáng
bằng đèn led và đèn huỳnh quang
compact đỏ trên cây thanh long không chỉ
giải quyết bài toán khó về thiếu hụt nguồn
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điện cho thanh long mùa cao điểm mà còn
giúp người nông dân tiết kiệm sản xuất,
nâng cao năng suất.
Hồng Hiếu // https://vnanet.vn.- 2018
(ngày 8 tháng 8)

__________________________________

NÔNG TRANG “RỒNG” TRÊN ĐẤT BÌNH THUẬN
ác nhà thơ, nhà văn viết về Bình
Thuận thường chỉ nhắc đến biển,
mắm Phan Thiết, địa danh Mũi Né.
Nhưng hiện tại, nơi đây đã trở thành một
đại nông trang thanh long. Thanh long
Bình Thuận đã hội nhập cuộc chơi, có mặt
ở 16 quốc gia trên thế giới, gắn với
thương hiệu quả “rồng”: “Binh Thuan
dragon fruit”.

C

Một trong những nông trang thanh long trên
đất Bình Thuận. Ảnh: Văn Chương

Bén duyên với “đất rồng”
Đi khắp các huyện Hàm Thuận Nam,
Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình đều bắt gặp
những cánh đồng thanh long rộng ngút
tầm mắt. So với các loại cây mì, ngô, lúa,
cây thanh long có thu nhập cao hơn, trong
khi không tốn quá nhiều sức lao động. Khi
có cơ hội thì người nông dân có thể tiến
hành cơ giới hóa, đầu tư các thiết bị tự
động tưới tiêu, để bước vào sân chơi mới,
làm nông thời 4.0.
Chúng tôi đến vườn thanh long của
nông dân Nguyễn Đông, ở thị trấn Tân
Nghĩa, huyện Hàm Tân. Ông Đông vốn là
nông dân, từng bán hết gia sản ở Quảng
Ngãi để tìm vào “miền đất hứa” Bình
Thuận. Tôi nhủ thầm, sự lựa chọn của

ông Đông quả không sai, bởi nghề thanh
long có nhiều điều thú vị hơn là cày ruộng,
trồng cà phê, không đến nỗi bán mặt cho
đất, bán lưng cho trời. Lúc này, vườn
thanh long của ông Đông đang vào mùa
đơm hoa, hoa thanh long nhú ra như
những nụ hoa quỳnh và tỏa hương thơm
ngát. Ông Đông cho biết, thú vị nhất là
ban đêm đặt bàn, chế bình nước trà, vừa
ngắm hoa, vừa thưởng thức hương thơm
ngào ngạt, đến 12 giờ trưa thì hoa mới tàn
và dứt hương.
Nhiều người thường ăn quả thanh
long có vỏ chín đỏ, nhưng tới tận vườn thì
mới hiểu, thanh long xanh mới thực sự là
đặc sản. Nông dân trồng thanh long chỉ để
người trong nhà sử dụng dần. Tới mùa
thanh long chín, nếu để quả già thêm thì
màu đỏ chuyển sang xanh. Quả thanh
long xanh có vị ngọt, hương thơm, ruột
giòn, không thoảng vị chua như thanh
long chín đỏ. Mỗi khi bà con nông dân có
người thân ở xa vào thăm đúng mùa
thanh long chín rộ thì sẽ được chiêu đãi
thanh long xanh.
Ông Đông cho biết, lý do nhiều nông
dân tạm biệt ruộng nương để vào vùng
đất hứa thanh long là vì: “Mỗi trụ thu được
hơn 30 trái thanh long là đạt và chủ yếu là
hàng cồ (quả đẹp), trọng lượng mỗi quả
từ 7-9 lạng. Có người để ra nhiều trái hơn,
hái quả nhỏ để bán hàng chợ, giá rẻ để
lấy ngắn nuôi dài”. Kể chuyện thanh long
ruột trắng, nhưng ông Đông lại dẫn tôi đến
một số trụ thanh long ruột đỏ đang trồng
thử nghiệm. Hoa thanh long ruột đỏ có
cánh dài, mặt ngoài có viền đỏ, trông hơi
giống hoa quỳnh nở về đêm.
Những tỷ phú thanh long
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Hơn 10 năm trước, phong trào trồng
thanh long bắt đầu nở rộ. Người dân ở
các địa phương khác đã di chuyển đến
Bình Thuận để canh tác thanh long. Theo
báo cáo mới nhất năm 2018 của UBND
tỉnh Bình Thuận, diện tích thanh long hiện
nay trên địa bàn tỉnh là 27.757ha, so với
10 năm trước, diện tích trồng thanh long
tăng hơn 17.000ha. Định hướng đến năm
2025, tỉnh Bình Thuận phát triển diện tích
30.000ha. Sản lượng thu hoạch thanh
long trong năm 2017 đạt 540.252 tấn,
năng suất bình quân đạt 21 tấn/ha.
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long ruột đỏ trở nên đắt hàng. Tết vừa rồi,
thanh long ruột đỏ tăng vọt lên giá 58.000
đồng/kg và nông dân ở một số nơi đã
nhanh tay kiếm được tiền tỷ. Thu hoạch
thanh long có lãi, nên đất Bình Thuận đã
thu hút giới đầu tư từ Sài Gòn ra thuê đất,
mua đất, cải tạo thành những nông trang
lớn.
Đến những nông trang thanh long
Bình Thuận, tôi vừa được thỏa thích ngắm
hoa, được nghe kể chuyện thu nhập tiền
tỷ của nông dân, lại nghe kể về những nỗi
băn khoăn vì hơn 75% thanh long Bình
Thuận được xuất khẩu sang Trung Quốc
qua đường tiểu ngạch, năm 2017 mới bắt
đầu được lọt vào thị trường khó tính của
Ôxtrâylia. Trong bữa ăn, bạn có thể bất
ngờ được chiêu đãi món quả thanh long
non hấp, chấm mắm; lẩu cá nấu với quả
thanh long non do chính những nông dân
trổ tài.
Lão nông 4.0

Thanh long vào mùa thu hoạch. Ảnh: Văn
Chương

Những tỷ phú thanh long thường
được báo chí nhắc tên, trong đó có anh
Bùi Ngọc Lê, quê gốc ở xã Bình Hòa,
huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Người
nông dân này vào thị trấn Thuận Nam
khởi nghiệp từ bầy gà 10 con, rồi trở
thành một người có trong tay khu vườn
thanh long 10.000 trụ, tham gia trồng
thanh long theo tiêu chuẩn Blobal Gap.
Vườn thanh long đã mang lại cho anh
hàng tỷ đồng thu nhập mỗi năm.
Còn tại xã Hàm Thạnh, nông dân
Trần Ninh Hiệp cũng từng được vinh danh
là nông dân sản xuất giỏi, tỷ phú trồng
thanh long. Năm 1989, anh Hiệp hoàn
thành nghĩa vụ quân sự, bắt đầu khởi
nghiệp bằng 5 triệu đồng vay ngân hàng
để trồng vườn thanh long chỉ 47 trụ trên
mảnh vườn 0,5ha. Đến giờ, lão nông này
đã có trong tay 8ha thanh long, nên được
xếp vào nhóm nông dân kiếm được tiền tỷ
nhờ thanh long.
Phần lớn nông dân canh tác thanh
long ruột trắng. Hai năm trở lại đây, thanh

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình
Thuận, việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật
mới vào sản xuất, góp phần hạ giá thành
sản phẩm, nâng cao giá trị đang được
triển khai, nông dân đã tham gia trồng
thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP. Đến
tháng 2-2018, toàn tỉnh có hơn 9.500ha
thuộc 449 đơn vị/9.625 hộ áp dụng. Diện
tích sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn
GlobalGAP trên địa bàn toàn tỉnh có
264ha, cụ thể là các đơn vị: Công ty
TNHH Thanh Long Hoàng Hậu 200ha,
Trang trại Thanh Thanh 9ha, Doanh
nghiệp tư nhân Rau quả Bình Thuận
18ha.
Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có
12.182ha thanh long áp dụng biện pháp
tưới tiết kiệm nước, góp phần làm giảm
lượng phân bón và nước tưới cho cây
thanh long. Đối với mô hình canh tác ứng
dụng công nghệ cao trên cây thanh long,
toàn tỉnh có khoảng 150ha thanh long
trồng giàn áp dụng đồng bộ hệ thống tưới
tự động và cơ giới hóa trong sản xuất.
Tỉnh Bình Thuận cũng đã nộp đơn
đăng ký bảo hộ nhãn hiệu “Bình Thuận
DRAGON FRUIT, hình” sang 14 nước và
12 nước đã đồng ý bảo hộ. Để xây dựng
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chuỗi giá trị thanh long từ sản xuất đến
tiêu thụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn đã phối hợp với Dự án Phát
triển Hợp tác xã Việt Nam (Dự án VCED)
được Bộ Toàn cầu Canađa tài trợ, vận
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động và thành lập Hợp tác xã Thanh Bình
với hơn 300 xã viên.
Lê Văn Chương //
http://www.bienphong.com.vn.- 2018
(ngày 30 tháng 8)

__________________________________

THÂM CANH GIỐNG CỎ VA06
ừa qua, tại xã Bình Thạnh, huyện
Tuy Phong, Trung tâm Khuyến
nông Bình Thuận phối hợp cùng
chính quyền địa phương tổ chức hội thảo
nghiệm thu mô hình thâm canh cỏ VA06.

V

Mô hình thực hiện từ đầu năm 2018
với quy mô 5ha. Giống cỏ VA06 được
chuyển giao cho 18 hộ trồng và chăm sóc.
Tham gia mô hình, các hộ được nhà nước
hỗ trợ 100% chi phí giống và 30% vật tư
theo định mức kỹ thuật.
Mặc dù mô hình xuống giống trong
giai đoạn thời tiết nắng nóng nhưng tỷ lệ
nảy mầm đạt 90%, chiều cao cây 60cm,
số cây/bụi là 4 cây. Sau trồng 70 ngày, cỏ
cao bình quân 140cm, năng suất lứa cắt
thứ nhất đạt khoảng 35 tấn/ha. Với năng
suất như trên, trong 1 năm có 8 lứa cắt,
1ha cỏ cho thu hoạch 280 tấn. Với giá bán
800 đồng/kg, cho thu nhập 224 triệu
đồng/ha, trừ chi phí lợi nhuận trung bình
đạt hơn 88 triệu đồng/ha.

Anh Trần Văn Hưng, cán bộ kỹ thuật
theo dõi mô hình cho biết: Đây là địa
phương có điều kiện đất đai khô hạn, vì
vậy cỏ không được tưới nước đầy đủ như
những nơi khác. Nếu được bón phân đầy
đủ, nhất là phân chuồng hoặc phân hữu
cơ vi sinh và nước tưới đầy đủ thì qua các
lứa cắt tiếp theo sẽ cho hiệu quả kinh tế
cao hơn.
Bà Lê Thị Mỹ Duyên tham gia mô
hình nhận xét: Giống cỏ VA06 dễ trồng,
thích hợp với vùng đất cát ven biển, cây
sinh trưởng nhanh, đẻ nhánh khỏe, chịu
hạn tốt và cho năng suất cao. Nhờ trồng
cỏ nên đã chủ động hơn trong việc cung
cấp thức ăn vào mùa khô cho đàn bò. Với
điều kiện thiếu nước, bà đã lắp đặt hệ
thống tưới tiết kiệm để trồng cỏ, qua đó
giảm đáng kể chi phí.
PV // https://nongnghiep.vn.- 2018
(ngày 3 tháng 8)
__________________________________

NÔNG DÂN THU NHẬP CAO NHỜ TRỒNG DÂU
NUÔI TẰM

M

kinh tế được đánh giá cao gấp ba lần so
với trồng các loại cây màu truyền thống,
giúp người dân nơi đây có cuộc sống
ngày một khấm khá hơn.

Huyện miền núi Đức Linh, tỉnh Bình
Thuận đang khuyến khích nông dân địa
phương phát triển mô hình trồng dâu nuôi
tằm theo kỹ thuật và giống mới. Hiệu quả

Ông Hồ Doãn Hùng là một trong
những nông dân tích cực chuyển đổi cơ
cấu cây trồng theo hướng hiệu quả ở xã
Sùng Nhơn, huyện Đức Linh, tỉnh Bình
Thuận.

ô hình trồng dâu nuôi tằm mang
lại thu nhập cao cho người dân
miền núi huyện Đức Linh, tỉnh
Bình Thuận, với lợi nhuận hơn 100 triệu
đồng/năm.
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nhiên, sau đó việc trồng dâu không còn
hiệu quả và hợp tác xã dâu tằm đã giải
thể trong thập niên 1990.

Mỗi năm, gia đình ông Hồ Doãn Hùng thu nhập
120 triệu đồng từ 1 ha dâu tằm sau khi trừ chi
phí.

Tháng 4 năm ngoái, sau chuyến
tham quan vùng trồng dâu tằm ở Bảo LộcLâm Đồng, ông Hùng quyết định chuyển
diện tích đất màu hiện có sang trồng dâu
nuôi tằm. Với giống dâu mới F7, chỉ trồng
sau 4 tháng, lá phủ xanh, gia đình ông bắt
đầu mua giống tằm về nuôi.
Qua một năm chuyển đổi, ông Hùng
nhận thấy hiệu quả mang lại rõ rệt. Cùng
một diện tích đất, nhưng nghề trồng dâu
tằm cho thu nhập cao hơn nhiều so với
trồng cây màu truyền thống. Ông Hùng
cho biết, kén thu hoạch bán được 200
triệu đồng, trừ chi phí công và giống hết
khoảng 80 triệu, thu nhập từ một ha dâu
được 120 triệu đồng.
Thấy thu nhập từ nghề mới cao gấp
3 lần trồng hoa màu, một số nông dân
khác ở xã Sùng Nhơn đã mạnh dạn theo
nghề mới. Trên nền đất sản xuất hoa màu
trước đây, anh Phan Ngọc Út đã tiến hành
cải tạo trồng 4 sào (4.000m2) dâu. Mới
đây, anh nuôi thử 1 hộp giống đầu tiên.
Trong vòng 13 ngày, tằm cho gần 45 kg
kén chất lượng tốt, bán với giá 182.000
đồng/kg, gia đình anh thu về hơn 8 triệu
đồng.
Chỉ vất vả trong vài ngày mà thu
nhập cao hơn so với trồng bắp và đậu,
anh Út dự tính sẽ mở rộng thêm diện tích
thêm vài nghìn m2 nữa.
Ông Trương Quang Đến, Trưởng
phòng Nông nghiệp huyện Đức Linh cho
biết, trước kia Đức Linh cũng là vùng
trọng điểm trồng cây dâu, huyện từng có
hợp tác xã phát triển cây dâu tằm. Tuy

Anh Phan Ngọc Út đang mở rộng thêm diện
tích trồng dâu tằm trên cánh đồng Sùng Nhơn.

Gần đây, với giống dâu mới và giống
tằm mới cùng với kỹ thuật nuôi hiện đại,
nghề trồng dâu nuôi tằm đang có cơ hội
phát triển. Giống dâu mới cho nhiều lá,
giống tằm mới cũng ít bệnh, dễ nuôi cho
kén chất lượng hơn so với giống truyền
thống. Cộng với phương pháp mới (tằm
được nuôi dưới nền xi măng hoặc trên
dàn khung gỗ trải lưới, không cần nong
tre), việc cho ăn thay phân rất thuận lợi,
tiết kiệm công chăm sóc, cho hiệu quả
kinh tế cao.

Tằm được nuôi theo phương pháp khung gỗ
lót lưới đỡ tốn công chăm sóc.

Với định hướng chuyển đổi cơ cấu
cây trồng, tái cơ cấu ngành nông nghiệp
để đưa chuỗi giá trị hàng hóa tăng, tạo lợi
nhuận cho người dân trên đơn vị diện
tích, vừa qua huyện Đức Linh đã khuyến
khích nông dân xã Sùng Nhơn tiên phong
phát triển mô hình rồi nhân rộng ra toàn
huyện. Trong đó, việc liên kết với doanh
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nghiệp, ổn định đầu ra cho nông dân là
vấn đề then chốt.
“Cùng với việc phát triển diện tích,
chúng tôi tạo chuỗi liên kết, tìm doanh
nghiệp để cùng đầu tư bao tiêu sản phẩm
cho người trồng dâu nuôi tằm hiện nay.
Trên tinh thần đó, ngành nông nghiệp rất
quan tâm, cùng vận động doanh nghiệp
và nông dân tạo mối liên kết chuỗi giá trị
này ngày một phát triển hơn”, ông Trương
Quang Đến cho hay.
Đến nay, trên vùng đất Sùng Nhơn,
huyện Đức Linh đã có 16 hộ nông dân
__________________________________
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trồng dâu tằm với khoảng 10 ha. Thời
gian qua, giá thu mua kén tơ ổn định từ
150.000-180.000 đồng/kg. Trong một
năm, mỗi ha dâu nuôi được khoảng 20
hộp tằm giống, thu khoảng 1 tấn kén tơ.
Trừ chi phí công cán và tiền giống, nông
dân thu lợi nhuận hơn 100 triệu đồng. Mô
hình hiệu quả đang mang lại nguồn thu
nhập cao cho người dân miền núi huyện
Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.
Việt Quốc // https://vov.vn.- 2018
(ngày 25 tháng 8)

NÔNG DÂN HỢP TÁC TRỒNG THANH LONG SẠCH
XUẤT KHẨU VỚI GIÁ CAO
huận Tiến là hợp tác xã đi đầu
của tỉnh Bình Thuận trong việc
vận động nông dân sản xuất
thanh long sạch, xuất khẩu đi nhiều thị
trường khó tính.

T

thường, vào tháng 10/2016, các thành
viên trong hợp tác xã đã quyết định
nâng cấp đầu tư sản xuất thanh long
theo quy trình GlobalGAP để xuất đi
nhiều nước trên thế giới.

Hợp tác xã thanh long Thuận
Tiến, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận
Bắc là đơn vị tiên phong thực hiện chủ
trương trồng thanh long chất lượng
cao ở tỉnh Bình Thuận.

Ông Võ Hồng Chiến là một trong
số 11 thành viên tham gia hợp tác xã
từ đầu. Với hơn 30 kinh nghiệm trồng
thanh long, ông cho rằng, không còn
con đường nào khác ngoài việc sản
xuất theo quy trình an toàn để có đầu
ra ổn định. Trồng theo quy trình mới
GlobalGAP, trái thanh long sau thu
hoạch đảm bảo không bị dư lượng
thuốc bảo vệ thực vật, vừa an toàn cho
người dùng vừa an toàn cho người
trực tiếp sản xuất.

Sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP, nông
dân phải thực hiện đúng quy trình và ghi
chép cẩn thận trong nhật ký.

Ban đầu, đây là tổ hợp tác sản
xuất thanh long theo tiêu chuẩn
VietGAP nội địa. Do sản phẩm tiêu thụ
bấp bênh, giá cả lên xuống thất

Nhờ sự hỗ trợ của dự án
Socencoop và Mutrap do Liên minh
Châu Âu tài trợ, cùng với quyết tâm
nâng cao giá trị trái thanh long địa
phương, các thành viên trong hợp tác
xã đã tuân thủ và thực hành tốt quy
trình. Đầu năm 2017, Hợp tác xã thanh
long Thuận Tiến đã được cấp chứng
chỉ GlobalGAP. Toàn bộ sản lượng
làm ra đều được xuất khẩu qua các thị
trường khó tính với giá cao.
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Thời gian qua, trái thanh long của
hợp tác xã Thuận Tiến được mua với
giá ổn định, 26.000 đồng/kg, cao gấp
đôi so với giá bình quân của thị
trường. Điều này đã giúp nông dân
yên tâm, mạnh dạn đầu tư sản xuất
trên mảnh vườn của gia đình.
Ông Huỳnh Văn Tấc, một thành
viên trong hợp tác xã cho biết, các
thành viên trong hợp tác xã rất yên tâm
bởi đầu ra của trái thanh long đã ổn
định, duy trì giá cao, bây giờ chỉ lo tập
trung cho sản xuất.
Hợp tác xã thanh long Thuận Tiến
hiện có 34 ha thanh long sạch. Từ đầu
mùa vụ, hợp tác xã ký hợp đồng thu
mua nông sản của các thành viên với
mức giá ổn định theo đơn hàng của
đối tác. Khi thanh long của thành viên
chín, hợp tác xã sẽ cho kiểm tra các
tiêu chuẩn an toàn thực phẩm trước
khi tiến hành thu hoạch và đóng gói
xuất khẩu.
Mỗi tháng, hợp tác xã xuất khẩu
hơn 20 tấn qua nhiều thị trường khó
tính trên thế giới như: Pháp, Đức,
Thụy Sĩ, Hà Lan, Mỹ và gần đây là
Hàn Quốc. Nhờ thị trường và giá cả ổn
định, thu nhập của nông dân trong hợp
tác xã cao hơn trước từ 40-45%.

Thanh long sạch của các thành viên trong
Hợp tác xã Thuận Tiến luôn được tiêu thụ
với giá cả ổn định.
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biết: “Làm theo tiêu chuẩn sạch như
vậy thì mức độ lợi nhuận của thành
viên tăng rõ rệt hơn. Hiện nay, Việt
Nam đã hội nhập quốc tế, cần phải sản
xuất nông sản sạch mới mong đứng
vững trên thị trường thế giới”.
Đầu năm nay, khi có thương hiệu,
nhiều đối tác đã đến đặt hàng nhưng
sản lượng hiện tại của hợp tác xã
Thuận Tiến không đủ đáp ứng. Trước
nhu cầu của thị trường cũng như hiệu
quả mang lại từ hoạt động sản xuất
thanh long sạch, việc thu hút thêm các
thành viên tham gia hợp tác xã để mở
rộng thêm diện tích đang được chính
quyền địa phương quan tâm, khuyến
khích.
Ông Lê Thanh Cường, Chủ tịch
UBND xã Hàm Liêm, huyện Hàm
Thuận Bắc tâm đắc: “Chúng tôi thấy
hướng đi này rất phù hợp, tạo công ăn
việc làm cho nông dân, tạo đầu ra và
bao tiêu sản phẩm rất tốt. Sắp tới,
UBND xã và các ban ngành đoàn thể
cũng như Mặt trận xã sẽ tiếp tục làm
tốt công tác tuyên truyền thu hút nhân
dân tham gia vào hợp tác xã.”
Bình Thuận là thủ phủ thanh long
của cả nước với tổng diện tích hơn
27.000 ha, cho sản lượng hơn 500.000
tấn/năm. Lâu nay vấn đề đầu ra luôn là
bài toán khó, bởi hơn 80% sản lượng
được xuất qua Trung Quốc theo
đường tiểu ngạch, giá cả bấp bênh.
Nông dân Bình Thuận buộc phải thay
đổi tập quán sản xuất, nâng cao chất
lượng nông sản để tránh lệ thuộc vào
một thị trường. Hợp tác xã Thuận Tiến
đã nhanh chóng nắm bắt được xu thế
này, mạnh dạn xây dựng mô hình phù
hợp và gặt hái được thành công bước
đầu ở địa phương.
Việt Quốc // https://vov.vn.- 2018
(ngày 2 tháng 8)

Ông Trần Đình Trung, Giám đốc
Hợp tác xã thanh long Thuận Tiến cho
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V. DU LỊCH – LỊCH SỬ – ĐỊA LÝ

THĂM TRƯỜNG DỤC THANH, NƠI BÁC HỒ
DỪNG CHÂN DẠY HỌC
rường Dục Thanh được xây dựng
cuối năm 1907. Năm 1910, thầy
giáo Nguyễn Tất Thành (sau này là
chủ tịch Hồ Chí Minh) đã dừng chân dạy
học tại đây.

T

Dục Thanh Học Hiệu (viết tắt cụm từ
“Giáo dục thanh thiếu niên”) là một ngôi
trường do các sĩ phu yêu nước ở Phan
Thiết sáng lập hưởng ứng phong trào Duy
Tân do Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp
và Huỳnh Thúc Kháng khởi xướng tại
Trung Kỳ.

Trường Dục Thanh được xây dựng
ngay trên đất nhà thờ họ Nguyễn ở làng
Thành Đức (ngày nay là nhà số 39 phố
Trưng Nhị, phường Đức Nghĩa, thành phố
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), cạnh dòng
sông Cà Ty ngày đêm lộng gió.

Bia lưu niệm trước khu di tích ghi rõ:
“Trường Dục Thanh được xây dựng cuối
năm 1907... Năm 1910, trên đường tìm
phương cứu nước, thầy giáo Nguyễn Tất
Thành (sau này là chủ tịch Hồ Chí Minh)
đã dừng chân dạy học tại đây...”

Cấu trúc chính của trường gồm 2
nhà gỗ lớn lợp ngói vảy cá, ngôi nhà đầu
tiên cạnh lối vào dùng làm phòng học.
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Ngay phía sau hai ngôi nhà gỗ lớn,
còn một ngôi lầu nhỏ có tên Ngoạ Du
Sào. Đây là nơi các sĩ phu yêu nước bàn
việc, tiếp khách quý, đàm luận văn thơ,
đọc sách...

Sát cạnh bên trái lớp học là nhà Ngư
- khu nội trú dành cho các thầy và trò xa
nhà.

Tháng 8/1910, tại đây, Nguyễn Tất
Thành dạy chữ Quốc ngữ và Hán văn lớp
nhì (nay là lớp 4), và kiêm nhiệm môn thể
dục. Ngoài giờ học, thầy dẫn học sinh đi
du ngoạn nhiều cảnh đẹp để hun đúc
thêm cho các em tình yêu quê hương, đất
nước.
Bên trong nhà Ngư còn nhiều bộ bàn
ghế có từ thời đó.

Trong phòng học còn 2 chiếc bảng
đen và bộ bàn ghế giáo viên, nơi thầy
Thành từng ngồi giảng bài.
Cùng chiếc phản gỗ của thầy Thành
nghỉ ngơi hằng ngày.

Hai di tích còn lưu lại nguyên vẹn
nhất cho đến nay là cây khế sau vườn mà
Nguyễn Tất Thành thường chăm sóc sau
giờ dạy học.
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Khu di tích Dục Thanh được tỉnh
Bình Thuận phục dựng theo nguyên trạng,
khuôn viên trồng nhiều loại cây lưu niên
và các hàng rào cây xanh cắt tỉa gọn
gàng.

Và giếng nước cạnh nhà, thầy
Nguyễn Tất Thành hằng ngày lấy nước
sinh hoạt, tưới cây.
Đối diện bên kia đường là nhà Bảo
tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận
khánh thành ngày 19/5/1986, nhân kỷ
niệm 96 năm ngày sinh Bác Hồ, cùng với
di tích Dục Thanh tạo nên Cụm di tích Hồ
Chí Minh.
Đỗ Thành Dương // https://vov.vn.2018 (ngày 13 tháng 8)

__________________________________

BÀU TRẮNG – CUNG PHƯỢT XUYÊN ĐỒI CÁT ĐẸP
“LẠC TAY LÁI”
àu Trắng (Bình Thuận) được mệnh
danh là cung đường ven biển đẹp
nhất Việt Nam. Những bức hình
được các phượt thủ ghi lại khiến ta có
cảm giác như lạc vào thước phim với
những con đường cao tốc giữa hoang
mạc.

B
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Bàu Trắng là tên gọi một hồ nước
ngọt nhưng nước xanh biếc như nước
biển, “bàu” có nghĩa là “hồ” và khu Bàu
Trắng xưa kia là một hồ lớn, sau này
người dân đắp đập cát chạy vắt ngang hồ
để đi qua. Từ đó hồ lớn này được chia
thành 2 phần: hồ nhỏ và hồ lớn. Hồ nhỏ
có cái tên Bàu Ông và hồ lớn được gọi là
Bàu Bà.

Thời điểm đẹp nhất để tham quan,
chụp ảnh tại Bàu Trắng là trong khoảng
thời gian sáng sớm (5h - 9h) và chiều
muộn (16h - 18h). Bạn sẽ được chiêm
ngưỡng những sa mạc cát mênh mông
đổi màu liên tục từ vàng, sang đỏ rồi
chuyển qua trắng. Những khung cảnh trên
đường sẽ khiến bạn choáng ngợp bởi sự
sắp xếp tài tình của tạo hóa ban tặng cho
nơi này.

Bàu Trắng là tên gọi các phượt thủ
đặt cho cung đường Mũi Né – Bàu Trắng
– Phan Rí Cửa. Do đặc thù về địa hình
toàn là những đồi cát mênh mông, trải dài
khắp cả khu vực, ít cây cối, vì vậy, mùa
khô sẽ là thời điểm đẹp nhất để đi cung
đường này, trong đó tầm tháng 7, tháng 8
thì thời tiết sẽ dịu nhẹ hơn rất nhiều.

Khu du lịch Bàu Trắng - Bàu Sen
thoáng mát với những hồ nước rộng và
xanh mát những hàng cây, nơi bạn có thể
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dừng chân lại để ghé thăm và tận hưởng
khung cảnh thiên nhiên trong lành. Ngoài
ra, nơi đây cũng được chọn làm địa điểm
chụp ảnh cưới quen thuộc tại Mũi Né của
nhiều cặp đôi.

Tại khu du lịch Bàu Trắng, khách có
thể thuê xe địa hình chinh phục những đồi
cát. Tại đây sắp sẵn một hàng xe mô-tô
nhiều màu sắc khác nhau, bạn chỉ cần

- 111 -

đánh tiếng với bà chủ quán duy nhất tại
đây là có thể rồ ga, phóng nhanh trên
những triền cát, 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.

Đi trên cung đường được mệnh
danh là đẹp nhất TP. Phan Thiết, bạn sẽ
thấy làng chài Mũi Né từ trên cao, khu du
lịch Đồi Cát Bay nổi tiếng và cả vịnh Hòn
Rơm xinh đẹp không thể nào rời mắt.
Đường rộng, dễ chạy và vắng xe ô tô. Có
thể nói, đây là cung đường mà bạn nhất
định phải đặt chân đến ít nhất một lần
trong đời ở Việt Nam.
Phạm Ly // http://phununews.vn.- 2018
(ngày 29 tháng 8)

__________________________________

NÚI TÀ CÚ – ĐỊA ĐIỂM LÝ TƯỞNG CHO NHỮNG
NGƯỜI THÍCH KHÁM PHÁ
ọa lạc ở độ cao 649m so với mực
nước biển, núi Tà Cú, huyện Hàm
Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận là nơi
lý tưởng dành cho những ai thích khám
phá vẻ đẹp thơ mộng của rừng già.

T

Cung đường bộ dành cho những ai
thích khám phá vẻ đẹp của rừng già
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Cây cối bên đường cũng nên thơ,
lãng mạn

Nhiều tảng đá lớn vừa có thể tận
dụng nghỉ ngơi vừa là nền để chụp ảnh
lưu niệm

Để lên được tới ngôi chùa ẩn mình
giữa rừng già, du khách phải vượt qua
hơn 1.000 bậc thang là những tảng đá
xếp liên tiếp nhau
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Nếu không leo bộ, du khách chỉ mất
15 phút đi cáp treo nhưng vẫn có thể
ngắm núi rừng Tà Cú từ trên cao

Núi Tà Cú có 2 ngôi chùa nổi tiếng là
Linh Sơn Trường Thọ và Long Đoàn với
tượng Phật nằm trên núi dài nhất Châu Á

Tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn
trên đỉnh núi dài nhất Châu Á được Tổ
chức kỷ lục Châu Á công nhận năm 2013.
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Lên tới đỉnh núi, mọi mệt mỏi đều tan
biến, thay vào đó là sự thích thú khi được
ngắm Bình Thuận từ trên cao
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Chú khỉ dễ thương nhận quà từ
khách du lịch
Mai Phương //
https://laodongtre.laodong.vn.- 2018
(ngày 25 tháng 8)

Bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh lưu niệm
__________________________________

HOANG SƠ PHÚ QUÝ

Đ

ảo Phú Quý là điểm đến mà du
khách không nên bỏ qua khi đặt
chân đến Bình Thuận. Hòn đảo
này thu hút du khách bởi nhiều di tích lịch
sử có ý nghĩa và hơn hết là những bãi cát
trải dài bất tận, bầu trời trong veo và
những đợt sóng xô bờ…
Là một trong 5 cù lao đẹp nhất Việt
Nam, đảo Phú Quý hay còn gọi là Cù Lao
Thu, cù lao Khoai Xứ, đảo Thuận Tịnh
(thuộc huyện Phú Quý), nằm ở ngoài khơi
bờ biển Nam Trung bộ, có diện tích
16,5km2. Hòn đảo xinh đẹp này là một
trong những điểm đến hấp dẫn nhất Bình
Thuận bởi nơi đây sở hữu nhiều danh lam
thắng cảnh: những bãi biển đẹp mê hồn,
những đền miếu cổ kính, linh thiêng… Tuy

nhiên, đảo Phú Quý nằm khá xa TP. Phan
Thiết, khoảng 56 hải lý. Nếu đi bằng tàu
cao tốc du khách chỉ mất 2 giờ đồng hồ,
nhưng nếu lựa chọn đi bằng tàu chậm để
ngắm biển thì khoảng 6 – 7 tiếng sau bạn
mới tới được đảo.

Biển Phú Quý - ảnh: Nguyên Vũ
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Vịnh Triều Dương
Nằm cách cảng Phú Quý khoảng
chừng 1km, vịnh Triều Dương (thuộc xã
Tam Thanh) là điểm dừng chân lý tưởng
cho du khách muốn trải nghiệm hoạt động
cắm trại dã ngoại và tắm biển. Nơi đây có
bãi tắm rộng, cát trắng mịn, trải dài tít tắp.
Dọc bờ biển là hàng dương rợp bóng.
Nước biển vô cùng trong xanh, mỗi khi
nước rút, du khách có thể nhìn thấy rõ bãi
đá ngầm đen nhánh hiện ra giữa lòng biển
khơi. Đây cũng là nơi thích hợp để các
bạn trẻ check – in sống ảo hay những ông
bố buông cần câu cá, trẻ con xây những
tòa lâu đài cát chứa đầy giấc mơ cổ tích…
Tất cả tạm quên đi những ồn ào phố thị,
những lo toan bộn bề để ngâm mình trong
làn nước biển mát lạnh hay thả hồn mình
theo áng mây trôi…
Bãi Nhỏ - Gành Hang
Tuy không lớn nhưng đây lại là một
trong những bãi tắm đẹp nhất của đảo
Phú Quý. Bãi mang dáng hình cong cong
lưỡi liềm, lại được điểm tô bới những mũi
đá nhô ra biển. Bãi Hành – Gành Hang có
không gian thoáng đãng, yên tĩnh và trong
lành. Nước biển trong xanh, ít ghe thuyền
neo đậu, khung cảnh tuyệt đẹp với bầu
trời rộng lớn. Đây hẳn là nơi lý tưởng cho
những du khách muốn hòa mình vào thiên
nhiên, ngắm mặt trời mọc mỗi sớm mai
hay ngắm những rặng san hô, những sinh
vật biển đủ sắc màu dưới làn nước trong
vắt…
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Hòn Tranh là lớn hơn cả. Như một con cá
khổng lồ giữa biển khơi bao la, Hòn Tranh
nằm cách đảo chính Phú Quý khoảng 15
phút đi xuồng máy. Tục truyền rằng, khi
xưa nơi đây có rất nhiều cỏ tranh, dân địa
phương thường cắt về lợp nhà nên hòn
đảo nhỏ xinh này được gọi là “Hòn Tranh”.
Trên đảo có miếu thờ vua Gia Long và vị
tướng quân có công bảo vệ nhà vua được
phong chức “Bắc Quân Đô Đốc”. Giữa
bốn bề sóng vỗ, Hòn Tranh nổi lên như
một niềm kiêu hãnh giữa biển khơi bao la
ngập sóng, nằm cách với đảo lớn Phú
Quý khoảng 15 phút đi xuồng máy. Sở dĩ
gọi là Hòn Tranh là bởi khi xưa nơi đây có
rất nhiều cỏ tranh, người dân địa phương
thường hay đến nơi đây cắt về làm tranh
lợp nhà. Đảo còn có hang cò nước và
hang cò khô là nơi cò tụ về mỗi mùa sinh
sản. Đến với Hòn Tranh, du khách sẽ có
cơ hội ngâm mình trong làn nước trong
xanh, ngắm bầu trời cao vời vợi, nghe
khúc nhạc du dương từ biển cả, thả hồn
dưới hàng dương đầy thơ mộng…
Chùa Linh Quang

Hòn Tranh

Chùa Linh Quang - ảnh: Nguyên Vũ

Hòn Tranh - ảnh: Nguyên Vũ

Đảo Phú Quý được bao bọc xung
quanh bởi những hòn đảo nhỏ, trong đó

Đây là một công trình văn hóa cổ, có
ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống tinh
thần của nhân dân huyện đảo Phú Quý.
Chùa Linh Quang được xây dựng vào thời
Cảnh Hưng thứ 8 (năm 1747), trên một
ngọn đồi cao tại thôn Mỹ Khê, xã Tam
Thanh. Trải bao sương gió, bụi trần, qua
nhiều lần tu bổ, hiện nay, chùa Linh
Quang là một quần thể kiến trúc cổ kính
được bố trí theo dạng hình chữ Đinh, bao
gồm tòa chính điện, cổng Tam Quan, nhà
Tăng và Hội quán. Mặc dù trải qua nhiều
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thăng trầm nhưng chùa vẫn còn lưu giữ
được hàng chục pho tượng cổ bằng đồng
và đất nung, nhiều sắc phong triều
Nguyễn, một Đại Hồng Chung (có chu vi
101cm, cao 79 cm), một trống da Bát
Nhã… Chùa Linh Quang đã được công
nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia.
Vạn An Thạnh
Tọa lạc trên một bãi cát trắng sát bờ
biển của làng Triều Dương, xã Tam
Thanh, Vạn An Thạnh được xây dựng vào
năm 1781 để thờ thần Nam Hải (cá voi) và
các bậc Tiền Hiền, Hậu Hiền có công khai
khẩn, lập làng, dựng Vạn. Đến với Vạn An
Thạnh, du khách sẽ cơ hội tìm hiểu về các
nghi thức cúng cá voi. Vạn An Thạnh còn
được ví như một bảo tàng hải dương thu
nhỏ với hơn 100 bộ xương cá voi và rùa
da. Vạn An Thạnh đã được Bộ Văn hóaThông tin (nay là Bộ VHTTDL) xếp hạng di
tích lịch sử cấp quốc gia năm 1996.
Dinh mộ Thầy Nại
Được xây dựng vào thế kỷ 17, dinh
mộ Thầy Nại (thôn Phú An, xã Ngũ
Phụng) là một trong 30 di tích tín ngưỡng
dân gian, gắn với đời sống tâm linh của
cộng đồng dân cư đảo Phú Quý. Đền thờ
gồm các hạng mục công trình như; cổng
chính, chính điện, bình phong, võ ca. Dinh
__________________________________
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mộ Thầy Nại được nhân dân 9 làng (thuộc
3 xã) luân phiên trông nom, cúng tế. Hằng
năm đền sẽ tổ chức lễ hội chính vào ngày
mùng 4 tháng tư (âm lịch). Đây được coi
là lễ Giao phiên lỵ Thầy, chuyển giao
phiên thờ cúng cho làng kế tiếp.
Ngọn Hải Đăng - Núi Cấm
Được xem là linh hồn của ngư dân,
tàu bè qua lại, ngọn hải đăng trên núi
Cấm không chỉ là hình ảnh vô cùng thân
thuộc với người dân huyện đảo mà còn là
điểm du lịch nổi tiếng của Phú Quý. Hải
Đăng nằm cách cảng biển 3km về phía
Tây (thuộc địa phận xã Ngũ Phụng), tọa
lạc trên độ cao 108m so với mực nước
biển. Đây là một trong những ngọn hải
đăng lớn nhất Việt Nam với chiều cao
18m, tháp đèn có tầm chiếu xa 22 hải lý.
Không chỉ giúp tàu thuyền qua lại, hải
đăng núi Cấm còn có ý nghĩa to lớn khẳng
định chủ quyền lãnh thổ. Để khám phá
ngọn hải đăng và ngắm nhìn toàn cảnh
thành phố biển thơ mộng, du khách sẽ
phải đi bộ và leo hơn 120 bậc đá men
theo sườn núi.
Ngọc An //
http://baodulich.net.vn.- 2018
(ngày 14 tháng 8)

NHỮNG ĐỊA ĐIỂM CHECK IN KHÔNG THỂ
BỎ QUA Ở ĐẢO PHÚ QUÝ
ần đây, nhiều người đã chọn đảo
Phú Quý, Bình Thuận làm nơi
dừng chân trong dịp hè này. Vậy
địa điểm check in nào thu hút giới trẻ
nhất?

G

Phú Quý là một hòn đảo nhỏ thuộc
tỉnh Bình Thuận, cách đất liền 120 km,
khoảng 2,5 giờ di chuyển bằng tàu cao
tốc.
Vịnh Triều Dương là địa điểm yêu thích của
nhiều du khách. Tuy nhiên, du khách nên đến
nơi này vào dịp sáng sớm nhé. Ảnh: ĐÀO
TRANG
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Du khách check in trên
Dương. Ảnh: TÍNH PHÚ QUÝ

vịnh

Triều

Bãi đá ở cột cờ Phú Quý. Ảnh: TÍNH PHÚ QUÝ

Trước đây, việc di chuyển ra đảo
Phú Quý khá khó khăn nên hằng ngày chỉ
có một chuyến tàu ra đảo nhưng chủ yếu
phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân
trên đảo.

Đón hoàng hôn trên chùa Linh Sơn. Ảnh: TÍNH
PHÚ QUÝ
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Hình ảnh được chụp
Sơn. Ảnh: TÍNH PHÚ QUÝ

từ

trên núi

Linh

Mỏm đá sống ảo trên núi Linh Sơn. Ảnh: TÍNH
PHÚ QUÝ

Gần đây, đảo Phú Quý đã được đầu
tư bởi nhiều chuyến tàu cao tốc nên
người dân, du khách đã dễ dàng ghé
thăm đảo hơn trước. Dù vậy, đảo Phú
Quý vẫn giữ được nét hoang sơ, sự bình
yên vốn có.

Ngắm hoàng hôn ở Cảng. Ảnh: TÍNH PHÚ QUÝ
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Núi Linh Sơn, điểm sống ảo của nhiều bạn
trẻ. Ảnh: TÍNH PHÚ QUÝ.

Gành Hang ở đảo Phú Quý. Ảnh: TÍNH PHÚ
QUÝ

Bờ kè Lăng Cô được
tối. Ảnh: TÍNH PHÚ QUÝ
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Toàn cảnh biển Phú Quý được chụp từ trên
cao. Ảnh: TÍNH PHÚ QUÝ

Đến với Phú Quý, du khách sẽ được
người dân giới thiệu đây là một hòn đảo
của nàng công chúa bị lưu đày. Theo đó,
người dân kể rằng hàng trăm năm trước,
đảo Phú Quý là một hoang đảo thuộc
vương quốc Champa có tên là Kol-Rong.
Một ngày nọ công chúa Bàn Tranh đem
lòng yêu thương một chàng trai có xuất
thân thấp kém nên khiến hoàng gia vô
cùng phẫn nộ. Quốc vương Champa dù
thương con nhưng với sức ép của hoàng
tộc ông buộc phải ra lệnh đày con gái ra
đảo hoang. Ngày nay, để tưởng nhớ nàng
công chúa, người dân đã lập bàn thờ
công chúa Bàn Tranh.

Những turbine phong điện được xây dựng trển
tạo nguồn điện phục vụ cho người
dân. Ảnh: TÍNH PHÚ QUÝ
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đó, đảo Phú Quý vẫn còn nhiều điểm khác
để du khách có thể check in.

Bãi Phủ thu hút từ trên cao. Ảnh: TÍNH PHÚ
QUÝ

Điểm đặc biệt nhất của đảo Phú Quý
là các bãi biển xanh mướt, khí hậu mát
mẻ vô cùng dễ chịu. Đến với đảo Phú
Quý, du khách sẽ được tận hưởng làn gió
mát lạnh, những con đường rợp bóng cây
mát rượi, không khói bụi, lúc đó mới cảm
thấy không uổng công vượt trùng dương
xa xôi để đến với hòn đảo này.

Bất kỳ chỗ nào người dân cũng có thể sống
ảo. Ảnh: TÍNH PHÚ QUÝ

Gành hang mùa sóng lớn. Ảnh: TÍNH PHÚ QUÝ.

Bãi Triều Dương cùng với bờ cát
trắng và làn nước xanh như ngọc là một
nơi lý tưởng để du khách bỏ hết công việc
để đến đảo Phú Quý tận hưởng. Bên cạnh

Ảnh được chụp ở Mộ Thầy. Ảnh: ĐÀO TRANG

Mỏm đá sống ảo trên cột cờ Phú Quý xuống
bãi nhỏ. Ảnh: ĐÀO TRANG

Hình ảnh bình dị trên chùa Linh Sơn được
chụp từ sáng sớm. Ảnh: ĐÀO TRANG

Đào Trang // http://plo.vn.- 2018
(ngày 28 tháng 8)
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