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I. CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 

BÌNH THUẬN NGĂN CHẶN CHÁY RỪNG 

ỉnh Bình Thuận đang bước vào 
mùa khô, nhiều diện tích rừng tự 
nhiên thuộc loại rừng khộp rụng 
lá, nguy cơ cháy rất cao. 

Để ứng phó lực lượng kiểm lâm đã dốc 
sức tuần tra bảo vệ rừng, đồng thời đẩy 
mạnh tuyên truyền, cảnh báo, thông báo 
cấp cháy rừng. 

 

Các đơn vị triển khai biện pháp ứng phó 
PCCCR với vọng gác dã chiến 

Ông Huỳnh Hiếu, Chi cục phó Chi cục 
Kiểm lâm Bình Thuận cho biết, toàn tỉnh 
có hơn 310.000 ha rừng, trong đó 
286.998 ha rừng tự nhiên, chiếm 92,3% 
và 23.842 ha rừng trồng chiếm 7,7%. 
Nhiều rừng khộp ở vùng giáp ranh tỉnh 
Lâm Đồng, có địa hình cao, độ dốc lớn, 
địa thế hiểm trở và bị chia cắt mạnh nên 
gặp nhiều khó khăn trong quản lý, bảo 

vệ, chữa cháy rừng. Còn diện tích rừng 
trồng và rừng trồng chưa thành rừng, chủ 
yếu là keo, phi lao, bạch đàn phân bố 
trên các khu vực trọng điểm cháy rừng 
và tiếp giáp khu vực dân cư, đất canh tác 
nông nghiệp nên có nguy cơ cao về cháy 
rừng. 

Theo ông Hiếu, rút kinh nghiệm những 
năm trước, rừng thường bị cháy khi vào 
mùa khô, từ cuối năm 2018 Chi cục đã 
chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các chủ 
rừng và Ban chỉ huy Bảo vệ rừng - phòng 
cháy chữa cháy rừng (BVR-PCCCR) cấp 
huyện, cấp xã củng cố, kiện toàn Ban chỉ 
huy (BCH), đồng thời triển khai tổ chức 
thực hiện phương án PCCCR đã được 
phê duyệt. 

Các đơn vị chủ rừng làm thủ tục đăng 
ký và cam kết đối với chủ xe cơ giới, xe 
gắn máy và công cụ thủ công như cuốc, 
xẻng, cào cỏ, dao, rựa, tẹc đựng nước, 
kẻng báo động và loa cầm tay trong 
phạm vi quản lý của đơn vị để phục vụ 
công tác PCCCR. Đội Kiểm lâm cơ động 
và PCCCR tỉnh, các Hạt Kiểm lâm cấp 
huyện và các đơn vị chủ rừng chủ động 
thực hiện việc kiểm tra, bảo dưỡng các 
thiết bị, công cụ cơ giới phục vụ chữa 
cháy rừng bảo đảm khi sử dụng phải an 
toàn và phát huy hiệu quả... 

“Hiện các cấp cơ sở trên toàn tỉnh đã 
củng cố, kiện toàn được 9 BCH cấp 
huyện, 38 BCH cấp chủ rừng, 68 BCH 
cấp xã; thành lập lực lượng ứng cứu cấp 
huyện 180 người, cấp chủ rừng 224 
người, cấp xã 512 người; Tổ/đội PCCCR 
cấp chủ rừng có 173 tổ/1.556 người, cấp 
xã 237 tổ/2.042 người và 1.289 hộ nhận 
khoán bảo vệ rừng. 

T 
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Về phương tiện phục vụ chữa cháy, 
ngoài các xe ô tô, xe máy công vụ hiện 
có của các chủ rừng và lực lượng kiểm 
lâm, đã vận động các cá nhân và hộ gia 
đình đăng ký được 71 ô tô, 68 máy cày, 
1.812 xe máy; công cụ thủ công phục vụ 
chữa cháy rừng có 1.389 cuốc, xẻng, 
rựa, cào cỏ… và 2.338 công cụ khác; 
riêng máy thổi gió đã trang bị cho các 
BQL rừng và lực lượng kiểm lâm 66 
chiếc”, ông Hiếu chia sẻ. 

 

Cây băng trắng 

Ghi nhận của PV tại cơ sở các đơn vị 
chủ rừng và Hạt Kiểm lâm đều triển khai 
quyết liệt các biện pháp ứng phó 
PCCCR, cụ thể không giải quyết chế độ 
nghỉ phép cho cán bộ, công chức, viên 
chức để bảo đảm đủ lực lượng. Đồng 
thời, bố trí phương án “4 tại chỗ” trong 
PCCCR.  

Ông Nguyễn Bá Triển, Trưởng BQL 
Rừng phòng hộ Sông Lũy (Bắc Bình) cho 
biết, hiện diện tích rừng đơn vị quản lý 
được cảnh báo cháy rừng cấp III và IV 

nên không thể lơ là. Đơn vị đã bố trí lực 
lượng và dụng cụ chứa cháy đầy đủ tại 5 
trạm (từ 4-5 người/trạm) phối hợp 300 hộ 
nhận khoán trên 2 xã Phan Tiến, Phan 
Sơn, thường xuyên tuần tra, cảnh báo 
cháy rừng liên tục nhằm ứng phó. Nhờ 
vậy, mà mới đây tại tiểu khu 102, thuộc 
xã Phan Sơn xảy ra cháy thực bị, lực 
lượng đã phát hiện sớm, dập tắt ngay 
nên không gây thiệt hại về rừng. 

BQL Rừng phòng hộ Lê Hồng Phong 
(Bắc Bình) hiện có 10.209 ha/15.247 ha 
rừng có nguy cơ bị cháy. Để ứng phó 
đơn vị đã triển khai đồng loạt các giải 
pháp như cày băng trắng rừng trồng và 
cày ranh bao ngạn giáp đất sản xuất 
nông nghiệp. Cày băng đốt chằn khu vực 
có nguy cơ cháy cao. Lập vọng gác 
PCCCR dã chiến tại những điểm cao dễ 
quan sát. Đốt chằn hai bên đường giao 
thông Lương Sơn – Hòa Thắng nơi có 
rừng của đơn vị quản lý. Chỉnh sửa bảng 
cấm lửa, bảng dự báo cấp cháy. 

Bên cạnh đó, đơn vị còn ký cam kết 
giữa các hộ dân sống ven rừng, gần rừng 
về công tác BVR, PCCCR. Phối hợp với 
chính quyền địa phương tổ chức tuyên 
truyền, giáo dục, vận động quần chúng 
tham gia PCCCR. Đặc biệt, duy trì lực 
lượng trực PCCCR 24/24, tổ chức 
thường xuyên tuần tra, kiểm soát các khu 
vực có nguy cơ xảy ra cháy… 

Theo Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận, 
tỉnh đang bước vào mùa khô, vùng 
trọng điểm cháy rừng cấp II, III có 
241.423 ha, chiếm 77,7% diện tích có 
rừng. Hiện tại các huyện Đức Linh, 
Tánh Linh và Hàm Tân đã cảnh báo 
cháy rừng cấp V (cấp cực kỳ nguy 
hiểm), các huyện còn lại, TX La Gi và 
TP Phan Thiết đang có cấp dự báo cháy 
rừng từ cấp III và cấp IV. 

Kim Sơ // https://nongnghiep.vn.- 
2019 (ngày 22 tháng 2) 
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BÌNH THUẬN QUYẾT TÂM TINH GỌN BỘ MÁY, 
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ  

hiều 28/2, Tỉnh ủy Bình Thuận tổ 
chức sơ kết một năm thực hiện Kế 
hoạch số 82-KH/TU, ngày 

30/1/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị 
quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (khóa XII) "Một số vấn 
đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức 
bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, 
hoạt động hiệu lực, hiệu quả".   

 

Quang cảnh hội nghị. 

Sau một năm triển khai, đến nay việc 
thực hiện Nghị quyết số 18 tại tỉnh Bình 
Thuận đã đạt được một số kết quả quan 
trọng. Các cơ quan, đơn vị, địa phương 
đã chủ động xây dựng đề án sắp xếp, 
tinh gọn bộ máy để hoạt động hiệu quả 
hơn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường 
trực Tỉnh ủy luôn bám sát sự chỉ đạo, 
hướng dẫn của Trung ương để chỉ đạo 
kịp thời việc xây dựng các kế hoạch, biện 
pháp thực hiện theo mục tiêu, yêu cầu đề 
ra, vừa thể hiện tinh thần quyết tâm trong 
thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành 
Trung ương, vừa chú trọng bảo đảm tính 
pháp lý và phù hợp với tình hình thực tiễn 
của địa phương để bảo đảm hiệu quả 
hoạt động của tổ chức bộ máy sau sắp 
xếp. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn 
huyện đảo Phú Quý để triển khai thực 
hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Huyện 
ủy và Văn phòng Hội đồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân huyện; bố trí Bí thư 
Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân huyện Phú Qúy; sáp nhập các 
phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 
dân huyện Phú Qúy theo hướng tinh gọn, 
quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, hoạt động 
hiệu lực, hiệu quả. Ban Thường vụ 
Huyện ủy Phú Quý đã triển khai, sắp xếp 
bố trí cán bộ, công chức theo Đề án đã 
được phê duyệt và tổ chức bộ máy mới 
đã đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2019, 
10/10 huyện, thị xã, thành phố trong toàn 
tỉnh đã thực hiện việc bố trí Trưởng Ban 
Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung 
tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện từ 
tháng 6/2018. Qua rà soát, đề xuất sửa 
đổi, bổ sung, cụ thể hóa chức năng, 
nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các 
đảng ủy khối cấp tỉnh theo hướng tinh 
gọn, tập trung cho các mặt công tác xây 
dựng Đảng và phù hợp với tình hình địa 
phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ 
đạo xây dựng Đề án hợp nhất Đảng bộ 
khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ khối 
doanh nghiệp tỉnh, thành lập Đảng bộ 
Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình 
Thuận”, tổ chức bộ máy mới sẽ đi vào 
hoạt động từ ngày 30/3/2019… 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã xem 
xét, thông qua đề án sắp xếp, sáp nhập, 
hợp nhất đầu mối bên trong tại các sở, 
cơ quan ngang sở gồm 19 đơn vị. Sau 
khi sắp xếp, số lượng Chi cục thuộc sở 
giảm 4/17 chi cục và số lượng phòng 
thuộc sở giảm 29/128 phòng. Đối với cấp 
huyện, từ đầu năm 2019 sẽ đồng loạt 
thực hiện việc sắp xếp cơ quan chuyên 
môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 
theo hướng tinh gọn đầu mối, giảm số 

C 
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lượng phòng theo nguyên tắc một cơ 
quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ 
giao một cơ quan chủ trì thực hiện và 
chịu trách nhiệm chính. Qua đó, dự kiến 
sẽ giảm từ 122 cơ quan xuống còn 95 cơ 
quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 
dân cấp huyện.  

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh 
ủy Bình Thuận cho biết: Để thực hiện 
hiệu quả Kế hoạch số 82-KH/TU của 
Tỉnh ủy và Nghị quyết số 18 của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận yêu 
cầu các đơn vị tập trung rà soát, sắp xếp, 
kiện toàn, tin gọn đầu mối bên trong các 
tổ chức của hệ thống chính trị gắn với 
tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao 
chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức. Kiên quyết giảm và không 
thành lập mới các tổ chức trung gian; giải 

thể hoặc sắp xếp lại các tổ chức hoạt 
đọng không hiệu quả, các cơ quan, đơn 
vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. 
Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy không 
được tăng thêm đầu mối và biên chế. 

Đối với các Đề án đã được phê duyệt, 
các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục 
tổ chức triển khai thực hiện các đề án 
sắp xếp tổ chức bộ máy đã được Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Trong đó 
cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: 
theo dõi sát, kịp thời phát hiện khó khăn, 
vướng mắc nhất là cơ chế, chính sách, 
bố trí sử dụng cán bộ, công chức để 
hướng dẫn, đề xuất tham mưu tháo gỡ 
giải quyết trong quá trình triển khai thực 
hiện Đề án. 

Nguyễn Thanh // 
https://baotintuc.vn.- 2019 

 (ngày 28 tháng 2)
---------------------------------------------------------- 

BỔ NHIỆM VỤ TRƯỞNG VỤ 6, VKSND TỐI CAO   

hiều 11/2 tại Hà Nội, VKSND tối 

cao đã tổ chức Lễ công bố và trao 

quyết định của Viện trưởng 

VKSND tối cao về việc bổ nhiệm giữ 

chức vụ Vụ trưởng Vụ thực hành quyền 

công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm 

hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ 

xảy ra trong hoạt động tư pháp (Vụ 6), 

VKSND tối cao.  

 
Toàn cảnh buổi Lễ  

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung 

ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, 

Viện trưởng VKSND tối cao dự và chủ trì 

buổi Lễ. 

Tham dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn 

Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện 

trưởng VKSND tối cao; đại diện lãnh đạo 

một số đơn vị liên quan thuộc VKSND tối 

cao cùng toàn thể cán bộ, công chức 

thuộc Vụ 6. 

 
Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND 

tối cao trao quyết định và tặng hoa chúc 

mừng đồng chí Lại Văn Loan  

 

C 
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Tại buổi Lễ, đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, 

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối 

cao đã công bố Quyết định số 01/QĐ-

VKSTC ngày 04/1/2019 của Viện trưởng 

VKSND tối cao về việc điều động và bổ 

nhiệm đồng chí Lại Văn Loan, Kiểm sát 

viên cao cấp, Viện trưởng VKSND tỉnh 

Bình Thuận giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ 6, 

VKSND tối cao. Quyết định bổ nhiệm có 

hiệu lực kể từ ngày 1/2/2019. 

Tại buổi Lễ, đồng chí Lê Minh Trí, Viện 

trưởng VKSND tối cao đã trao quyết định 

và tặng hoa chúc mừng đồng chí Lại Văn 

Loan được điều động, bổ nhiệm giữ chức 

vụ Vụ trưởng Vụ 6, VKSND tối cao.  

 
Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê 

Minh Trí phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi 

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao 

Lê Minh Trí khẳng định, thời gian qua, 

tập thể cán bộ, công chức, Kiểm sát viên 

Vụ 6 đã nỗ lực, cố gắng để đạt được 

những kết quả tích cực, đóng góp vào 

thành tích chung của cơ quan và của 

ngành KSND. Đồng chí Lê Minh Trí 

mong rằng, trên cương vị công tác mới, 

đồng chí Lại Văn Loan sẽ nỗ lực, cố gắng 

nhiều hơn, tiếp tục phát huy những thành 

tích mà đơn vị đạt được; nhanh chóng 

tiếp cận với công việc; học hỏi kinh 

nghiệm từ các thế hệ lãnh đạo đi trước; 

gương mẫu, đoàn kết; đề cao trách 

nhiệm trong công việc để hoàn thành tốt 

các nhiệm vụ được giao, góp phần giúp 

Vụ 6 đạt nhiều kết quả tốt hơn trong năm 

2019 và thời gian tới. 

Lễ  

Cũng tại buổi Lễ, đồng chí Viện trưởng 

VKSND tối cao Lê Minh Trí đã phát biểu 

ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp, 

cống hiến của đồng chí Nguyễn Việt 

Hùng đối với Vụ 6 nói riêng và ngành 

Kiểm sát nhân dân trong quá trình công 

tác. Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao 

mong muốn, thời gian tới, đồng chí 

Nguyễn Việt Hùng sẽ tiếp tục quan tâm 

và đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm của 

mình để giúp Ngành ngày càng phát triển 

vững mạnh hơn. 

V.T // https://baovephapluat.vn.- 2019 

(ngày 11 tháng 2) 

 

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

CHỈ SỐ CẢI CÁC HÀNH CHÍNH TỈNH BÌNH THUẬN: 
THANH TRA TỈNH VÀ 6 HUYỆN “RỚT” HẠNG  

ông bố kết quả đánh giá, xếp loại 

Chỉ số cải cách hành chính năm 

2018 của UBND tỉnh Bình Thuận 

đối với 19 sở, ngành và 10 huyện, thị trên 

địa bàn tỉnh, kết quả Thanh tra tỉnh và 8 

huyện, thị khác xếp loại khá, trong đó 

phần lớn “rớt” hạng so với năm 2017. 

Trong số 19 sở, ngành được xếp 

hạng, có tới 18 đơn vị xếp loại tốt, tổng 

điểm giao động ở mức trên dưới 80 

điểm, trong đó sở Nội vụ đạt 93,95 điểm, 

tỷ lệ chỉ số đạt 95,27%. Với tổng điểm 

93.76, thấp hơn Sở Nội vụ, nhưng với 

điểm chuẩn tối đa là 95 điểm/98.5 điểm 

của các sở ngành khác, Văn phòng 

C 
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UBND tỉnh Bình Thuận đứng đầu bảng 

xếp hạng cải cách hành chính 2018 với 

tỷ lệ chỉ số đạt 98,7%. 

 

Thanh tra tỉnh Bình Thuận 

Thanh tra tỉnh Bình Thuận chỉ đạt 

74.34 điểm, xếp hạng cuối trong nhóm 

các sở, ngành và đạt loại khá, rớt hạng 

so với loại tốt mà ngành này đã đạt được 

năm 2017, tỷ lệ chỉ số đạt 83,06%. 

Ban Quản lý các KCN dù vẫn được 

xếp loại tốt, tuy nhiên thứ hạng gần áp 

chót, chỉ đứng trên Thanh tra tỉnh với 

85.21 điểm, tỷ lệ chỉ số đạt 88,3%. 

Đối với 10, huyện, thị trong tỉnh, chỉ có 

2 huyện là Đức Linh (tỷ lệ chỉ số 89,33%) 

và Bắc Bình (tỷ lệ chỉ số 83,68%) xếp loại 

tốt. 8 huyện, thị khác xếp loại khá, trong 

đó huyện Tánh Linh và TP. Phan thiết 

“trụ” hạng khá so với năm 2017, 6 huyện 

thị còn lại là La Gi, Hàm Thuận Nam, 

Hàm Tân, Phú Quý, Hàm Thuận Bắc và 

huyện Tuy Phong “rớt” hạng, từ xếp loại 

tốt năm 2017 xuống loại khá năm 2018. 

Văn bản công bố của UBND tỉnh Bình 

Thuận lưu ý, căn cứ kết quả đánh giá, 

xếp loại Chỉ số cải cách hành chính năm 

2018, Thủ trưởng các sở, ngành và Chủ 

tịch UBND các huyện, thị chỉ đạo rà soát 

để khắc phục những tồn tại, hạn chế tại 

đơn vị, địa phương và báo cáo kết quả 

thực hiện về UBND tỉnh  

Cũng theo văn bản công bố, kết quả 

Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 

của các cơ đơn vị là tiêu chí để xem xét 

đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng 

cho tập thể, cá nhân có liên quan.  

Văn Nguyễn // 

https://baovephapluat.vn- 2019 

 (ngày 28 tháng 2)

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

HUYỆN PHÚ QUÝ (BÌNH THUẬN) SẴN SÀNG GIAO QUÂN 
NĂM 2019 

ến nay, huyện Phú Quý, tỉnh Bình 
Thuận đã cơ bản hoàn thành các 
bước và quy trình tuyển quân. Địa 

phương đã phát lệnh gọi nhập ngũ trực 
tiếp cho 42 thanh niên. 

Năm 2019 huyện Phú Quý đã triển 
khai sớm và thực hiện chặt chẽ các bước 
trong tuyển quân. Trong tổng số 1.744 
thanh niên trong độ tuổi tham gia nghĩa 
vụ quân sự, qua xét duyệt, huyện đã gọi 
khám tuyển 160 thanh niên và đã có 69 
thanh niên trúng tuyển. Với chỉ tiêu 40 

thanh niên nhập ngũ, huyện đã tuyển 
chọn những thanh niên có trình độ học 
vấn cao, sức khỏe tốt, trong đó có 3 tốt 
nghiệp cao đẳng, đại học, 1 đảng viên, 
39 đoàn viên và sức khỏe loại 1, 2 đạt 
cao hơn năm 2018. 

Làm việc với hội đồng nghĩa vụ quân 
sự và kiểm tra thực tế tại 3 xã trên đảo, 
Đại tá Phan Công Ngôn, Chỉ huy trưởng 
Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận đánh giá cao 
công tác tuyển quân của huyện Phú Quý 
và yêu cầu địa phương quan tâm thực 

Đ 
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hiện công tác chính sách, hậu phương 
cho thanh niên trúng tuyển. Nắm và giải 
quyết kịp thời những tâm tư, nguyện 
vọng của thanh niên và gia đình có thanh 
niên nhập ngũ, bảo đảm tính công bằng, 
dân chủ trong tuyển quân. Đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, tổ chức tốt hội trại 
tòng quân và lễ giao nhận quân, hiệp 
đồng để đưa thanh niên nhập ngũ vào 
Trường Quân sự tỉnh huấn luyện thật chu 
đáo, an toàn. 

 

Đại tá Phan Công Ngôn, Chỉ huy trưởng Bộ 
CHQS tỉnh Bình Thuận động viên chiến sĩ 
đang công tác trên đảo Phú Quý 

Duy Thỉnh // 
http://www.baoquankhu7.vn.- 2019 

(ngày 19 tháng 2)

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

LLVT HUYỆN PHÚ QUÝ (BÌNH THUẬN): CHỦ ĐỘNG 
TRONG CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN 

ộ CHQS tỉnh Bình Thuận vừa tổ 
chức đoàn kiểm tra do Đại tá Phan 
Công Ngôn, Chỉ huy trưởng Bộ 

CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đến kiểm tra 
công tác sẵn sàng chiến đấu và chuẩn bị 
huấn luyện năm 2019 của LLVT huyện 
Phú Quý. 

 

Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị 
huấn luyện tại huyện Phú Quý 

Xác định huấn luyện chiến đấu và 
huấn luyện chiến sĩ mới là nhiệm vụ 
chính trị trung tâm, Đại đội Bộ binh 1 đã 
chuẩn bị chu đáo về các mặt. Mô hình 
học cụ, vật chất huấn luyện được sửa 

chữa, làm mới. Cán bộ huấn luyện được 
biên chế, tập huấn, phân công bài giảng 
để soạn giáo án, tổ chức thông qua, thục 
luyện và phê duyệt giáo án đúng quy 
định. Thao trường, bãi tập được xây 
dựng, sửa chữa theo yêu cầu huấn luyện 
kỹ thuật, chiến thuật. Nơi ăn, nghỉ, học 
tập, công tác cho cán bộ, chiến sĩ được 
đầu tư, nâng cấp bảo đảm khang trang, 
sạch, đẹp, chính quy. Kiểm tra và báo 
động sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị trên 
đảo đã triển khai phương án chiến đấu 
nhanh, thuần thục, sát tình huống, minh 
chứng cho quá trình tổ chức huấn luyện, 
luyện tập thường xuyên. 

Qua kiểm tra, làm việc với các đơn vị 
và Ban CHQS huyện Phú Quý, Đại tá 
Phan Công Ngôn, Chỉ huy trưởng Bộ 
CHQS tỉnh đánh giá cao công tác sẵn 
sàng chiến đấu, chuẩn bị huấn luyện và 
xây dựng đơn vị chính quy của các đơn 
vị trên đảo. Yêu cầu LLVT huyện Phú 
Quý chủ động phối hợp, hiệp đồng với 
các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Cảnh sát 
biển, Công an, cấp ủy, chính quyền trong 

B 

https://media.baoquankhu7.vn/fileman/Uploads/tbNews/12086/imgp727720190219052446990.jpg
https://media.baoquankhu7.vn/fileman/Uploads/wvtbNews_DanhSachTinChuaDuyet_PV/12159/imgp7229_1.jpg
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việc quản lý địa bàn, nắm tình hình trên 
đảo, trên không và trên biển; thường 
xuyên tổ chức luyện tập, huấn luyện 
phương án chiến đấu bảo vệ đảo, gìn giữ 
sự bình yên cho nhân dân; tăng cường 
công tác huấn luyện, rèn luyện chính 
quy, chấp hành nghiêm kỷ luật; xây dựng 
mối đoàn kết nội bộ và tình quân dân; 
chuẩn bị tốt và triển khai nhiệm vụ huấn 
luyện năm 2019 theo đúng chương trình, 
kế hoạch; tuyển quân, huấn luyện chiến 

sĩ mới chặt chẽ; tích cực tăng gia sản 
xuất để nâng cao đời sống cho bộ đội. 
Thời gian tới Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục 
quan tâm, đầu tư xây dựng doanh trại, 
trang thiết bị phục vụ công tác Đảng, 
công tác chính trị, làm mới thao trường, 
bãi tập, khu tập luyện thể dục, thể thao… 

Duy Thỉnh // 
http://www.baoquankhu7.vn.- 2019 

(ngày 23 tháng 2)

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

NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN NHẬN BẰNG KHEN PHONG TRÀO 
THI ĐUA TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC  

ừa qua, tại Công an tỉnh Bình 

Thuận đã tổ chức Hội nghị tổng 

kết, tuyên dương các đơn vị điển 

hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc 

trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn 

xã hội năm 2018. 

 
Ông Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh 

Bình Thuận trao bằng khen cho Công ty 

Nhiệt điện Vĩnh Tân và các đơn vị 

Trong những năm qua, tại Trung tâm 

Điện lực Vĩnh Tân, Công ty luôn chủ 

động phối hợp với cơ quan Công an và 

chính quyền địa phương thúc đẩy, tăng 

cường các công tác tuần tra, bảo vệ tại 

các Nhà máy và khu vực xung quanh nhà 

máy nên tình hình ANTT tại đây đã dần 

đi vào ổn định. 

Bên cạnh đó, Công ty Nhiệt điện Vĩnh 

Tân còn thường xuyên tổ chức diễn tập 

phương án bảo vệ, các khóa đào tạo, tập 

huấn kĩ năng trong công tác Phòng cháy 

chữa cháy; định kỳ tổ chức các buổi 

tuyên truyền pháp luật và tình hình công 

tác An ninh trật tự cho CBCNV. Công ty 

chú trọng kiểm tra các khu vực quản lý 

thiết bị, nghiêm túc thực hiện các quy tắc 

đảm bảo an toàn cháy nổ. Nhờ đó, thời 

gian qua đã ngăn chặn có hiệu quả nhiều 

ý đồ hoạt động gây rối phá hoại, gây cháy 

nổ của các phần tử quá khích.  

Trong dịp này, Ông Nguyễn Ngọc Hai- 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận tặng 

Bằng khen cho tập thể Công ty Nhiệt điện 

Vĩnh Tân và các đơn vị vì đã có thành 

tích xuất sắc trong phong trào thi đua 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 

2018. Đây là sự ghi nhận, khích lệ to lớn 

để tập thể Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân 

tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong các 

công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc trong 

thời gian tới. 

 

Minh Ngọc // 

http://tapchicongthuong.vn.- 2019 

(ngày 28 tháng 2) 

V 

http://tapchicongthuong.vn/images/hung-pv/thang-11/nhiet-dien-vt-nhan-bang.png
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TUỔI TRẺ TỈNH BÌNH THUẬN – TỰ HÀO LÀ NGƯỜI 
GIỮ BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG 

áng ngày 21 tháng 2 năm 2019, 
cùng với các tỉnh, thành phố trên 
địa bàn Quân khu 7, 10 huyện, thị 

xã, thành phố trong tỉnh Bình Thuận sôi 
nổi tổ chức lễ giao, nhận quân. 

Huyện Hàm Thuận Bắc, địa phương 
có truyền thống cách mạng, thanh niên 
huyện Hàm Thuận Bắc có trên 50% tình 
nguyện nhập ngũ năm 2019. 

 

Đại tá Phạm Văn Long, Chính ủy Bộ CHQS 
tỉnh tặng hoa chúc mừng tân binh. 

Đến 8 giờ sáng 21/2, công tác giao, 
nhận quân đã hoàn thành và diễn ra 
nhanh gọn, vui tươi, phấn khởi, bảo đảm 
an toàn. Ban Chỉ huy quân sự huyện và 
Ban CHQS các xã, thị trấn đã làm tốt 
công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính 
quyền các cấp thành lập Hội đồng nghĩa 
vụ quân sự đúng theo quy định; tổ chức 
phân công nhiệm vụ, gắn trách nhiệm 
các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân 
sự và các tổ chức, cá nhân trong thực 
hiện các bước tuyển chọn và gọi công 
dân nhập ngũ. Công tác tuyên truyền, 
giải quyết các chế độ chính sách, hậu 
phương cho thanh niên nhập ngũ được 
thực hiện tốt. Năm nay huyện Hàm 
Thuận Bắc giao 150 thanh niên nhập ngũ 
vào Quân đội, 10 tham gia lực lượng 
Công an đạt 100% chỉ tiêu. Thanh niên 
nhập ngũ đều có trình độ từ lớp 9 đến lớp 
12, nhiều thanh niên đã tốt nghiệp đại 

học, cao đẳng. Có 4 thanh niên là đảng 
viên. Các đảng viên đều nêu cao tinh 
thần xung kích đi đầu khi tham gia trong 
môi trường quân ngũ. 

Đảng viên trẻ Huỳnh Văn Linh, xã Hàm 
Chính, huyện Hàm Thuận Bắc chia sẻ: 
“Tốt nghiệp cao đẳng công nghệ thông 
tin, vừa mở tiệm sửa chữa máy tính, vừa 
tham gia vào lực lượng dân quân cơ 
động của xã, có thu nhập ổn định 3 đền 
5 triệu mỗi tháng. Phát huy tính xung kích 
của đảng viên, tôi tạm gác lại việc làm để 
nhập ngũ. Ra quân, tôi lại tiếp tục làm 
việc và tiếp tục học lên đại học, việc cần 
lúc này là Tổ quốc gọi, tôi sẵn sàng lên 
đường nhập ngũ để được bảo vệ Tổ 
quốc. Mong muốn việc làm của mình 
cũng như nhiều thanh niên khác sẽ là 
tấm gương cho các thanh niên của địa 
phương trong xã những năm sau noi 
theo”. 

 

Đại tá Phan Công Ngôn, Chỉ huy trưởng Bộ 

CHQS tỉnh tặng hoa chúc mừng tân binh. 

Trông chững chạc hơn với các thanh 
niên cùng nhập ngũ, thanh niên Ngô Văn 
Quang, ở thị trấn Tân Minh, huyện Hàm 
Tân đang là Phó Chủ tịch Hội nông dân 
thị trấn Tân Minh, cũng là đảng viên tình 
nguyện lên đường nhập ngũ. 24 tuổi đời, 
Quang đã có thâm niên 3 năm công tác, 
1 tuổi Đảng, học xong Trung cấp nông 

S 

https://media.baoquankhu7.vn/fileman/Uploads/tbNews/12140/imgp7456.jpg
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nghiệp. Mơ ước thành người chiến sĩ Cụ 
Hồ, Quang tình nguyện, tiên phong nhập 
ngũ. “Tôi biết môi trường Quân đội rất kỷ 
luật, nghiêm khắc, nhưng tôi không ngại 
điều này mà cho đó là điều kiện tốt giúp 
tôi trau dồi bản lĩnh, kỹ năng sống và 
hoàn thiện mình. Đợt này được ra đảo 
Phú Quý huấn luyện tân binh tôi rất vui, 
vì mình được trải nghiệm, thử thách 
trước sóng gió, được cầm súng giữ biển, 
giữ đảo”. 

Tại đảo Phú Quý, hòa trong không khí 
náo nức của những ngày xuân mới, 40 
thanh niên đầy nhiệt huyết của huyện 
đảo cũng lên đường nhập ngũ. Đại diện 
cấp ủy, chính quyền và đông đảo nhân 
dân đến chúc mừng, tặng quà và tiễn tân 
binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ 
quốc. Năm 2019, Phú Quý có thanh niên 
nhập ngũ đạt chất lượng cao nhất từ 
trước đến nay. Chỉ tiêu 40 quân, có 1 
đảng viên và 32 thanh niên viết đơn tình 
nguyện, trên 50% thanh niên trình độ 
THPT trở lên, có 3 tốt nghiệp cao đẳng, 
đại học. 

 

Hội trại tòng quân năm 2019. 

Năm 2019 này tỉnh Bình Thuận đột 
phá và việc tuyển chọn đảng viên, thanh 
niên có trình độ cao đẳng, đại học nhập 
ngũ. Làm tốt công tác kiểm tra lại sức 
khỏe công dân nhập ngũ, sàng lọc chất 
gây nghiện trước khi giao quân. 

Tổ chức Hội trại tòng quân đúng nội 
dung chương trình, hình thức phong phú; 
tổ chức Lễ giao nhận quân đúng nghi 
thức, nhanh, ngọn, an toàn, tiết kiệm. Tất 
cả các địa phương trong tỉnh đến 8 giờ 
sáng 21 tháng 2 đã hoàn thành xong việc 
giao quân. Mỗi thanh niên nhập ngũ đợt 
này được địa phương và các cấp ủy 
đảng, chính quyền tặng quà từ 1 đến 2 
triệu đồng. Năm 2019, tỉnh Bình Thuận 
giao 1.300 quân cho các đơn vị Quân 
đội. Thanh niên nhập ngũ của đáp ứng 
đủ số lượng và các yêu cầu của trên 
giao. Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch ra như 
Đảng viên 34 (đạt 2,62%), trình độ cao 
đẳng, đại học có 132 thanh niên (đạt 
10,15%), 357 thanh niên tình nguyện (đạt 
27,46%), 117 thanh niên là người dân tộc 
thiểu số, giao đủ 100% quân cho 8/8 đầu 
mối đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng gồm: 
Vùng 4 Hải quân, Quân đoàn 4, Bộ Tư 
lệnh Bộ đội Biên phòng 630 quân. Giao 
cho các đơn vị trực thuộc Quân khu 7 là 
670 quân. 

Duy Thỉnh // 
http://www.baoquankhu7.vn.- 2019 

(ngày 21 tháng 2) 

 

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

BÌNH THUẬN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH 
SẢN XUẤT, NÂNG CAO THU NHẬP VÙNG NÔNG THÔN 

áng 20/2, Ban Chỉ đạo Chương 
trình mục tiêu Quốc gia xây dựng 
nông thôn mới tỉnh Bình Thuận tổ 

chức triển khai nhiệm vụ năm 2019. 

Năm 2019, tỉnh Bình Thuận tập trung 
thực hiện nhiều giải pháp đột phá nhằm 
đạt mục tiêu có thêm 4 xã đạt chuẩn 
nông thôn mới; 2 xã đạt chuẩn nông thôn 

S 

http://dantocmiennui.vn/xa-hoi/binh-thuan-vai-net-tong-quan/131973.html
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mới nâng cao, hướng đến xã đạt chuẩn 
kiểu mẫu; thành phố Phan Thiết hoàn 
thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

Theo đó, tỉnh đẩy mạnh huy động các 
nguồn vốn, ưu tiên tập trung cho đầu tư 
phát triển các mô hình sản xuất, nâng 
cao thu nhập, giải quyết việc làm, xã dự 
kiến đạt chuẩn nông thôn mới. Thực hiện 
tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tỉnh sẽ đổi 
mới hình thức tổ chức sản xuất trên cơ 
sở lấy hiệu quả kinh tế và thu nhập của 
người dân làm mục tiêu, đồng thời phát 
triển vùng sản xuất nông nghiệp hàng 
hóa, quy mô lớn gắn với bảo quản, chế 
biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị, tập 
trung vào các cây trồng lợi thế của tỉnh… 

 

Thành phố Phan Thiết: Đổi thay nhờ xây 
dựng nông thôn mới.  

Để đạt được mục tiêu đề ra, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận 
Nguyễn Ngọc Hai yêu cầu các cấp, 
ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng và 
vận động toàn xã hội tham gia xây dựng 
nông thôn mới. Bên cạnh đó, các địa 
phương tiếp tục triển khai các mô hình 
bảo vệ môi trường; nâng cao đời sống 
văn hóa; giữ gìn an ninh trật tự trên địa 
bàn nông thôn… Đối với các xã đăng ký 
về đích nông thôn mới trong năm 2019, 

các địa phương tập trung giữ vững và 
phát triển các tiêu chí đã đạt, đồng thời 
đưa ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản 
xuất và lồng ghép cân đối nguồn lực, huy 
động sự tham gia của nhân dân để thực 
hiện các tiêu chí còn lại. 

Theo Ban Chỉ đạo Chương trình mục 
tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 
tỉnh, năm 2018, với sự quyết tâm cao của 
cả hệ thống chính trị, sự chung tay góp 
sức của toàn xã hội, đặc biệt là sự tự 
giác, chủ động, phát huy cao vai trò chủ 
thể của người dân, Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở 
Bình Thuận đã đạt được nhiều kết quả, 
trở thành phong trào thi đua sâu rộng, lan 
tỏa trên khắp các vùng nông thôn. 

Toàn tỉnh có thêm 7 xã đạt chuẩn nông 
thôn mới (tăng 1 xã so với kế hoạch đề 
ra), nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn 
mới lên 56 xã, chiếm hơn 58% tổng số 
xã (tỷ lệ của cả nước là 42,76%). Kết quả 
thực hiện bộ tiêu chí nông thôn mới 
không có sự chênh lệch nhiều giữa các 
địa phương, tính đến cuối năm 2018, số 
tiêu chí bình quân trên mỗi xã đạt 13,74 
tiêu chí, tăng 1,34 tiêu chí/xã so với năm 
2017. Thu nhập bình quân đầu người ở 
96 xã năm 2018 đạt 37,2 triệu 
đồng/người/năm, tăng 3,2 triệu 
đồng/người/năm so với thu nhập năm 
2017. Bên cạnh đó, phong trào “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa” gắn với phong trào thi đua “Chung 
sức, chung lòng xây dựng nông thôn 
mới” đã tạo được những chuyển biến 
tích cực, góp phần xây dựng và nâng cao 
đời sống văn hóa nông thôn mới. 

Hồng Hiếu // 
https://dantocmiennui.vn.- 2019  

(ngày 20 tháng 2)
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ĐẤU THẦU MUA HƠN 3.000 TỶ ĐỒNG THAN CHO 
NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 2 

heo Tổng công ty Phát điện 3 
(GENCO 3), trong quý I/2019, Tổng 
công ty sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi 

quốc tế lựa chọn nhà thầu thực hiện 2 gói 
thầu mua than cho Nhà máy Nhiệt điện 
(NMNĐ) Vĩnh Tân 2 với tổng giá trị lên tới 
hơn 3.000 tỷ đồng. Lượng than này sẽ góp 
phần đáp ứng nhu cầu than cho sản xuất 
điện của Nhà máy. 

Lần đầu đấu thầu quốc tế mua than 
cho Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 

Cụ thể, Gói thầu Cung cấp than Sub - 
Bitum nhập khẩu phục vụ sản xuất điện 
cho NMNĐ Vĩnh Tân 2 năm 2019 có giá 
gói thầu 1.492 tỷ đồng sẽ đấu thầu rộng rãi 
quốc tế, có sơ tuyển, phương thức hai giai 
đoạn hai túi hồ sơ.  

 

Ảnh minh họa: Internet 

Gói thầu Cung cấp than Anthracite nhập 
khẩu phục vụ sản xuất điện cho NMNĐ 
Vĩnh Tân 2 năm 2019 có giá gói thầu 1.567 
tỷ đồng cũng sẽ đấu thầu rộng rãi quốc tế 
nhưng không sơ tuyển, phương thức một 
giai đoạn hai túi hồ sơ. 

Cả 2 gói thầu đều áp dụng loại hợp đồng 
theo đơn giá điều chỉnh, với thời gian thực 
hiện hợp đồng là 12 tháng. 

Theo một cán bộ trực tiếp tham gia công 
tác lựa chọn nhà thầu thực hiện 2 gói thầu 
này của Ban Kế hoạch thuộc GENCO 3, 
hiện HSMT 2 gói thầu đang được trình phê 
duyệt, để đảm bảo thời gian tổ chức lựa 
chọn nhà thầu như kế hoạch đã được phê 
duyệt. 

NMNĐ Vĩnh Tân 2 đặt tại xã Vĩnh Tân, 
huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, là một 
trong những dự án cấp bách cấp điện cho 
miền Nam từ năm 2015 trở đi. Nhà máy có 
2 tổ máy với tổng công suất là 1.244 MW 
sử dụng lò hơi công nghệ đốt than phun 
(PC). 

Cán bộ của GENCO 3 cho biết, để đảm 
bảo đủ nguồn than cho NMNĐ Vĩnh Tân 2, 
GENCO 3 đã chuẩn bị nhiều phương án 
dự phòng. Lượng than nhập khẩu từ 2 gói 
thầu này cũng sẽ góp phần cung cấp đủ 
than cho sản xuất điện của Nhà máy. 

Khảo sát của Báo Đấu thầu cho thấy 
đây là 2 gói thầu mua than đầu tiên cho 
NMNĐ Vĩnh Tân 2 đấu thầu rộng rãi quốc 
tế. Năm 2016, GENCO 3 đã tổ chức đấu 
thầu rộng rãi trong nước Gói thầu Cung 
cấp than Anthracite nhập khẩu thử nghiệm 
cho NMNĐ Vĩnh Tân 2 năm 2016 có giá 
gói thầu hơn 505 tỷ đồng. Tuy nhiên, cuộc 
thầu sau đó đã phải hủy, do không có nhà 
thầu trúng thầu. 

Nhiều nhà thầu Việt trúng khi đấu 
quốc tế ở Vĩnh Tân 4, Duyên Hải 3 

Theo Quy hoạch điện VII hiệu chỉnh, xu 
hướng phát triển nhiệt điện than sẽ tiếp tục 
tăng. Tới năm 2020, tổng công suất nhiệt 
điện than sẽ đạt 26.000 MW, chiếm 42,7% 
tổng công suất nguồn của toàn hệ thống. 
Tới năm 2030, tổng công suất của nhiệt 
điện than có thể đạt 55.300 MW, tương 
ứng tỷ trọng 42,6% công suất nguồn điện 
tại Việt Nam. Do đó, nhu cầu than cho phát 
điện sẽ liên tục tăng. 

Tại một hội thảo gần đây, lãnh đạo Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, 
trong năm 2017, EVN đã bắt đầu nhập 
khẩu than Bitum, Sub-Bitum cho phát điện. 
Từ năm 2019, EVN sẽ phải nhập thêm 
than Anthracite để bù cho lượng than nội 
địa bị thiếu hụt. 

T 

http://image.baodauthau.vn/w1024/Uploaded/2019/ovhpuht/2019_02_20/toi/11_wvvt.jpg
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Theo dữ liệu của Báo Đấu thầu, từ năm 
2017 đến nay, đã có một số gói thầu mua 
than cho NMNĐ Duyên Hải 3 và NMNĐ 
Vĩnh Tân 4 được tổ chức đấu thầu rộng rãi 
quốc tế. 

Với NMNĐ Duyên Hải 3, trong năm 
2017, Tổng công ty Phát điện 1 đã công bố 
kết quả lựa chọn nhà thầu 3 gói thầu tương 
ứng 3 đợt mua than vận hành thương mại 
NMNĐ Duyên Hải 3 năm 2017. Gói thầu 
mua than đợt 1 có giá gói thầu 1.892 tỷ 
đồng, Liên danh Franky - Tata 
International JV trúng thầu với giá trúng 
thầu 62 triệu USD. Gói thầu mua than đợt 
2 trị giá 1.892 tỷ đồng, Liên danh Công ty 
CP Kỹ thuật ứng dụng quốc tế (IPECO) - 
SUNLIGHT trúng với giá 65 triệu USD. Gói 
mua than đợt 3 có giá trị 1.739 tỷ đồng, 
Liên danh JV VN - BANPU trúng với giá 
trúng thầu 75,6 triệu USD. Năm 2018, Gói 
thầu Mua than phục vụ chạy thử nghiệm 
NMNĐ Duyên Hải 3 mở rộng có giá gói 
thầu 1.153 tỷ đồng, lựa chọn được nhà 
thầu cho các lô thầu gồm Liên danh IPECO 
- CTS; Liên danh Công ty CP Đầu tư và 
Thương mại DIC - SGE - Công ty CP Viên 
Lâm Hà Nội. 

Đối với NMNĐ Vĩnh Tân 4, có 2 gói thầu 
đấu thầu rộng rãi quốc tế mua than đã 
công bố kết quả trên Hệ thống mạng đấu 
thầu quốc gia. Gói thầu thứ nhất phê duyệt 

kết quả vào tháng 3/2017 là Gói thầu số 12 
Cung cấp than nhập khẩu phục vụ chạy 
thử, nghiệm thu NMNĐ Vĩnh Tân 4. Liên 
danh Công ty CP Đầu tư và Thương mại 
DIC - PT SUMBER GLOBAL ENERGY - 
Công ty CP Viên Lâm Hà Nội trúng thầu 
với mức giảm giá rất cao (giá gói thầu 
1.750 tỷ đồng, giá trúng thầu 1.084 tỷ 
đồng). Gói thầu Cung cấp than nhập khẩu 
phục vụ vận hành thương mại NMNĐ Vĩnh 
Tân 4 - đợt 1 có giá gói thầu 2.071 tỷ đồng, 
được phê duyệt kết quả vào tháng 
12/2017, Liên danh Hoành Sơn - VSSC 
Singapore trúng thầu với giá 68,99 triệu 
USD. 

Như vậy, trong số các nhà thầu đã từng 
trúng thầu các gói thầu cung cấp than 
nghìn tỷ đấu thầu rộng rãi quốc tế ở 2 
NMNĐ Duyên Hải 3 và Vĩnh Tân 4 có 
nhiều nhà thầu Việt Nam, như IPECO, 
Công ty CP Đầu tư và Thương mại DIC, 
Công ty CP Viên Lâm Hà Nội. 

Cán bộ của GENCO 3 cho biết, đa số 
các gói thầu mua than đã đấu thầu rộng rãi 
quốc tế có sự quan tâm, tham dự của rất 
nhiều nhà thầu. Ví dụ như Gói thầu số 12 
nêu trên có 27 nhà thầu mua HSMT, 10 
nhà thầu nộp HSDT. 

Việt Thắng // http://baodauthau.vn.- 

2019 (ngày 21 tháng 2) 

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

TRIỂN KHAI THI CÔNG XÂY DỰNG HỒ CHỨA NƯỚC SÔNG LŨY 

áng 23/2, tại huyện Bắc Bình, tỉnh 

Bình Thuận, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn phối hợp với 

UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức hội nghị 

triển khai thi công xây dựng và phát động 

phong trào thi đua thực hiện công trình 

hồ chứa nước sông Lũy, tỉnh Bình 

Thuận. 

Dự án hồ chứa nước sông Lũy được 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

phê duyệt tại Quyết định số 4435/QĐ-

BNN-XD ngày 30/10/2017 với dung tích 

gần 100 triệu m3 với mục tiêu cấp nước 

tưới cho hơn 24.000ha đất canh tác, cấp 

nước phục vụ sinh hoạt, du lịch, cấp 

nước cho trạm bơm Lê Hồng Phong với 

lưu lượng 2m3/s; đồng thời duy trì dòng 

chảy môi trường các tháng mùa khô; 

giảm lũ hạ du; tạo nguồn cấp nước sinh 

hoạt nhằm cải thiện, nâng cao mức sống 

cho người dân trong vùng, kết hợp phát 

điện… 

Hồ chứa nước sông Lũy được xây 

dựng tại 2 xã Phan Lâm, Phan Sơn, 

S 
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huyện Bắc Bình với tổng mức đầu tư dự 

án khoảng 1.484 tỷ đồng, công trình hồ 

sông Lũy gồm các hạng mục: đập chính, 

đập phụ, tràn xả lũ, cống lấy nước và dự 

kiến công trình sẽ hoàn thành vào năm 

2020. 

 

Bấm nút triển khai thi công xây dựng hồ 

chứa nước Sông Lũy. Ảnh: Nguyễn 

Thanh/TTXVN 

Khi Hồ chứa nước sông Lũy đi vào 

hoạt động sẽ điều tiết nguồn nước Sông 

Lũy và nguồn nước sau nhà máy thủy 

điện Đại Ninh. Hồ chứa nước sông Lũy 

sẽ cùng với hồ sông Quao, Cà Giây, 

Lòng Sông, hệ thống tưới Phan Rí- Phan 

Thiết… cơ bản đáp ứng nhu cầu nước 

tưới ổn định cho diện tích đất canh tác, 

phục vụ dân sinh, công nghiệp và du lịch 

cho khu vực phía Bắc tỉnh (gồm các 

huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận 

Bắc và thành phố Phan Thiết); góp phần 

thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, 

thích ứng với biến đổi khí hậu… 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc 

Hai nhấn mạnh: Bình Thuận là một trong 

những tỉnh khô hạn nhất cả nước, lượng 

mưa bình quân năm rất thấp khoảng 

1.024 mm, thời gian nắng hạn trong năm 

kéo dài. 

Trong những năm qua do ảnh hưởng 

bởi hiện tượng El Nino nên lượng nước 

tích trữ vào các hồ chứa, công trình thủy 

lợi, nhất là ở khu vực phía Bắc của tỉnh 

không đảm bảo công suất thiết kế, gây 

thiệt hại lớn về kinh tế xã hội, nhất là về 

sản xuất nông nghiệp, nước sinh hoạt... 

 

Các phương tiện cơ giới tham gia thi công 

xây dựng hồ chứa nước Sông Lũy. Ảnh: 

Nguyễn Thanh/TTXVN 

Vì vậy, Hội nghị triển khai thi công này 

có ý nghĩa quan trọng, hết sức cấp thiết 

và đáp ứng nguyện vọng thiết tha của 

nhân dân trong tỉnh mong đợi từ lâu nay, 

nhằm sử dụng hiệu quả nguồn nước 

sông Lũy góp phần quan trọng thúc đẩy 

phát triển kinh tế xã hội cho khu vực phía 

Bắc tỉnh Bình Thuận. 

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Hoàng Văn Thắng đánh 

giá cao nỗ lực của tỉnh trong việc giải 

quyết các vấn đề vướng mắc để công 

trình được triển khai thực hiện. Đây là 

một trong những công trình trọng điểm 

tạo điều kiện cho tỉnh Bình Thuận giải 

quyết vấn đề khô hạn, thiếu nước. 

Ngoài ra, Thứ trưởng Hoàng Văn 

Thắng cũng yêu cầu các đơn vị triển khai 

thi công cần đảm bảo an toàn, chất 

lượng và đúng tiến độ để dự án hồ chứa 

nước sông Lũy thi công đạt chất lượng 

cao, hoàn thành thời gian sớm nhất để 

đưa công trình vào vận hành khai thác, 

sử dụng phát huy hiệu quả. 

Hồng Hiếu // https://vnanet.vn.- 

2019 (ngày 23 tháng 2)
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II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC 

“NÓI CHỪNG” NÊN VỢ - NÊN CHỒNG 

ó là tập tục độc đáo của người 
dân sống trên đảo Phú Quý (còn 
có tên gọi Cù Lao Thu), cách 

thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) 56 
hải lý, tương đương 105km. 

Đi ăn đám giỗ, nhân tiện... xin dâu! 

Cụ ông Tạ Đẻ năm nay 82 tuổi nhưng 
mỗi ngày vẫn đều đặn lên rẫy coi mía, 
nhặt củi. Vợ chồng ông bà có 3 người 
con trai và giống như cha mẹ, các con 
của ông đều không làm đám cưới.  

Hỏi về tập tục này, ông cười móm 
mém, kể lại bằng chất giọng địa phương 
đặc sệt: “Khổ quá lấy chi cưới cô. Hồi đó 
tui là dân đi biển, ở nơi khác tới đây. Ghé 
đảo mấy lần gặp vợ tui rồi thương luôn. 
Xa xôi cách trở, mấy chục năm trước đi 
lại đâu thuận tiện như bây giờ nên 
chuyện đưa cha mẹ đến đây làm đám 
cưới là chuyện khó xảy ra.  

Có một người chú cùng hội đi ghe, tới 
nhà vợ tôi “đánh tiếng”, vậy mà được 
đồng ý luôn. May cho tui là người dân 
trên đảo Phú Quý không có tục làm đám 
cưới rình rang nên tui mới được vợ dễ 
dàng vậy chứ”. 

Đối với các ông, các anh, tập tục của 
người dân đảo giúp họ cưới được vợ khá 
dễ dàng. Thế nhưng trong mắt của các 
bà, các chị “các ông đang tưởng bở bởi 
tưởng dễ nhưng kỳ thực chẳng dễ chút 
nào”. 

Bà Nguyễn Thị Tính, năm nay gần 60 
tuổi, lý giải: “Sau tục “nói chừng”, các 
chàng rể phải sang nhà bố mẹ vợ ở 3 
năm. Cha mẹ vợ thấy chàng rể này sống 
đàng hoàng mới cho nhà chồng rước con 
gái họ về. Chàng rể phải chịu thử thách, 
chịu thương chịu khó lắm mới cưới được 

vợ. Trong thời gian ở rể, nếu nhận thấy 
chàng rể không tốt, cha mẹ cô gái có 
quyền từ chối hoặc các đôi chia tay nhau 
trong thuận hòa”. 

Bà Tính kể lại chuyện lấy chồng của 
mình. Năm bà 18 tuổi, bà được một 
người thương, là chồng bà bây giờ. Lễ 
“nói chừng” của bà và chồng được thực 
hiện khi nhà bà có đám giỗ. Trong lúc trà 
rượu đang vui, khi được nhà trai ngỏ lời, 
cha mẹ bà đồng ý luôn. Vậy là bà có 
chồng. 

Từ bữa gia đình hai bên “nói chừng”, 
sáng chồng bà đi biển, chiều về nhà vợ 
ngủ. Khi bà có con, gia đình bà chọn lấy 
một ngày đẹp, bà được đưa về nhà 
chồng. 

Hơn 40 năm sống với nhau, vợ chồng 
bà Tính có 8 đứa con, trai gái đủ cả. 
Trong 8 người con của bà, mấy người 
con đầu lập gia thất vẫn theo tục của 
người dân đảo, riêng hai người con gái 
đi vào đất liền học nghề thì có sự thay 
đổi.  

Bà bảo, con gái lấy chồng ở đất liền, 
nhà trai muốn làm đám cưới. Nhà bà 
đồng thuận để nhà trai làm đám cưới 
trong bờ, còn ngoài này, gia đình bà chỉ 
cúng mâm cơm lên ông bà, xin cho con 
gái theo chồng.  

Lối sống “thể tất” chân chất của 
người dân nơi đầu sóng 

Theo các bậc cao niên trên đảo, chính 
hoàn cảnh sống khá khắc nghiệt đó mà 
những lưu dân đến đây đã “thể tất”, tối 
giản rất nhiều nghi lễ có tính rườm rà, 
trong đó có thủ tục cưới xin ở quê hương 
bản quán của mình. Khi trai gái thương 
nhau, nếu nhà gái đồng ý thì ngay sau 

Đ 
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tục “nói chừng”, chàng trai có thể đến 
nhà gái ở rể. Không cần nghi thức, nghi 
lễ cưới xin hay thách cưới nào khác, kể 
cả đăng ký kết hôn! 

Và để “Nói chừng” trở thành nét văn 
hóa có một không hai của người dân trên 
đảo, cần thêm yếu tố nữa chính là cuộc 
sống nơi đầu sóng, ngọn gió, cùng với 
nghề đi biển nhiều hiểm nguy, người dân 
đảo luôn ý thức sống dựa vào nhau, tin 
tưởng nhau nên các bậc cha mẹ đồng ý 
cho chàng trai ở rể nhà mình cũng dựa 
trên niềm tin đó.  

Tất nhiên, dân đảo cũng thừa nhận, 
chẳng thể nào tránh khỏi những đôi ở với 
nhau rồi nhận ra không hợp nhưng họ 
chia tay trong nhẹ nhàng, không cần hòa 
giải. Sau này, điều kiện thuận lợi hơn, 

việc liên lạc, đi lại giữa đất liền với đảo 
Phú Quý dễ dàng hơn, thanh niên từ nơi 
khác đến đảo lấy vợ, tùy theo yêu cầu 
của nhà trai mà người dân đảo sẽ theo 
tục cưới ở đất liền. Tuy nhiên, chàng trai 
không được ngủ chung với cô gái trước 
khi chính thức thành vợ thành chồng. 

Ngày nay, tục “Nói chừng” cũng đã có 
nhiều thay đổi do “giao thoa” với phong 
cách cưới hỏi ở đất liền, nhiều cặp vợ 
chồng cũng được vận động đi đăng ký 
kết hôn. Tuy nhiên, với người dân ở đảo, 
việc tối giản các thủ tục cưới hỏi vẫn 
được ưu tiên bởi đó là một phần của lối 
sống cộng đồng chân chất, ngay thẳng, 
mộc mạc được truyền lại từ bao đời! 

Lê Tuyết // https://laodong.vn.- 
2019 (ngày 13 tháng 2)

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

ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA 
CẤP TỈNH THÁP NƯỚC PHAN THIẾT 

gày 26/2/2019, UBND thành phố 
Phan Thiết đã phối hợp với Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ 

chức Lễ đón Bằng công nhận di tích lịch 
sử - văn hóa cấp tỉnh đối với Tháp nước 
Phan Thiết.  

 

Tháp nước Phan Thiết. 

Tháp nước Phan Thiết được xây 
dựng từ năm 1928, đến năm 1934 hoàn 
thành và đưa vào sử dụng nhằm cung 
cấp nước sinh hoạt cho Tòa Công sứ 

Pháp và người dân nội thị Phan Thiết. 
Tháp được xây theo hình trụ bát giác 
đều cao 32m, có sức chứa khoảng 400 
m3 nước. Đây là món quà quý giá mà 
Hoàng thân Xuphanuvông (sau này là 
Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân 
dân Lào) để lại trên vùng đất Phan 
Thiết. 

Tháp nước Phan Thiết là một công 
trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo chứa 
đựng nhiều giá trị về lịch sử, văn hóa và 
đã trở thành hình ảnh, biểu tượng thân 
quen, in sâu vào tâm thức của bao thế 
hệ người dân Phan Thiết và Bình 
Thuận. 

Nét kiến trúc độc đáo thể hiện qua 
cách trang trí hoa văn chữ Triện chạy 
dọc theo các cạnh của thân Tháp từ 
trên xuống gồm 5 chữ: Hỷ, Phúc, Thọ, 
Kiết, Lộc với hàm ý là chúc vui vẻ, hạnh 
phúc, trường sinh, thịnh vượng và no 

N 

https://toquoc.mediacdn.vn/2019/2/27/10-15512585363831278825839.jpg


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 02 năm 2019                           __             -18- 
 

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

ấm. Từ lâu tháp nước đã trở thành 
nguồn cảm hứng sáng tác của nhiều 
nhà văn, nhà thơ, nhiếp ảnh gia và các 
họa sỹ. 

Với những giá trị về lịch sử, văn hóa, 
kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu đó, Tháp 

nước Phan Thiết đã được UBND tỉnh 
Bình Thuận ra Quyết định xếp hạng di 
tích cấp tỉnh tại Quyết định số 2807/QĐ-
UBND ngày 19/10/2018.  

Lan pham // http://toquoc.vn.- 
2019 (ngày 27 tháng 2)

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

LLVT TỈNH BÌNH THUẬN TƯNG BỪNG HOẠT ĐỘNG VUI TẾT 

rong không khí rộn ràng của những 
ngày tết Kỷ Hợi năm 2019, Bộ chỉ 
huy quân sự tỉnh Bình Thuận tổ 

chức hội thi gói bánh chưng để duy trì nét 
đẹp văn hóa Tết cổ truyền, tạo sân chơi 
cho bộ đội vui xuân, đón tết sẵn sàng 
chiến đấu cao. 

Chị Trần Kim Thoa, đoàn viên thành 
đoàn thành phố Phan Thiết tỉnh Bình 
Thuận, cùng với các đoàn viên của chi 
đoàn kết nghĩa Đại đội Trinh sát 5 Bộ 
CHQS tỉnh, bên nhau chuẩn bị mọi công 
việc, vật dụng, nguyên liệu để tham gia 
Hội thi gói Bánh chưng do Bộ CHQS tỉnh 
tổ chức. Theo quy chế, mỗi đội có 6 
người nam và nữ, tự gói 5 cái bánh trong 
30 phút. Một thách thức đối với những 
người trẻ này. 

 Chị Nguyễn Trần Kim Thoa, Đoàn 
viên Thành đoàn Phan Thiết cho biết: 
Chúng tôi có sự chuẩn bị kỷ lưỡng, tập 
gói thử đã vài lần. Rất vui khi được tham 
gia hội thi gói bánh chưng. Đây là dịp để 
giao lưu, học hỏi với các anh chiến sĩ 
trong dịp xuân năm nay. Em chúc tất cả 
các anh chiến sĩ vui vẻ, vui xuân nhưng 
không quên nhiệm vụ” 

Tham gia hội thi gói bánh chưng mừng 
xuân Kỷ Hợi năm nay có 11 đội đến từ 
các đơn vị thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 
và Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; 
Trường Cao đẳng cộng đồng; Thành 
đoàn thành phố Phan Thiết. Ai cũng nỗ 
lực hết mình, thể hiện sự khéo léo trong 
cách gói bánh mang lại những sản phẩm 
không chỉ đẹp về hình thức mà còn chất 

lượng, mang đúng bản sắc, hương vị 
bánh chưng ngày tết. 

 

 

 

Các hoạt động trong hội thi gói bánh chưng. 
  

T 
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Thịt heo, gạo nếp, đậu xanh, lá dong 
được các đoàn viên thanh niên chuẩn bị, 
lựa chọn từ những sản phẩm tốt nhất. Có 
nhiều đơn vị Quân đội, ngoài gạo nếp 
phải đi mua, còn lại là những nguyên liệu 
do đơn vị tự tăng gia mang đến. 

Hạ sỹ Nguyễn Hữu Dũng, lái xe Thiết 
giáp, Đại đội Thiết giáp 74: “Đây là lần 
thứ 2 tham gia hội thi nhưng cảm giác rất 
hồi hộp và rất vui tươi phấn khởi, Đại đội 
74 tham gia hội thi quyết tâm đạt kết quả 
cao”. Còn Đại úy, Nguyễn Thị Hằng, Phó 
Bí thư Đoàn Công an tỉnh cho biết: “Khi 
được tham gia hội thi gói bánh chưng do 
Bộ CHQS tỉnh tổ chức, đây là hoạt động 
mà tuổi trẻ của chúng tôi có dịp được trải 
nghiệm những hoạt động Tết cổ truyền 
của dân tộc Việt Nam. Các bạn trẻ của 
chúng tôi rất hào hứng, các bạn đã tự tay 
gói được những cái bánh chưng rất đẹp 
để dùng”. 

Bên cạnh việc gói bánh chưng, Bộ 
CHQS tỉnh còn tổ chức cho cán bộ, chiến 
sĩ, đoàn viên ngoài Quân đội tham gia 
các trò chơi dân gian, các trò chơi vận 
động tạo không khí vui tươi, qua đây gắn 
kết mối đoàn kết quân nhân trong dịp tết 
đến, xuân về. 

Trong cái se lạnh của mùa xuân, 
quanh nồi bánh chưng, lửa hồng bập 
bùng các đoàn viên thanh niên cất lên lời 
ca, tiếng hát, làm vơi đi nổi nhớ nhà, nhớ 
người thân mỗi khi tết đến, qua đây xây 
dựng niềm tin, sự quyết tâm, an tâm tư 
tưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ trực sẵn 

sàng chiến đấu, bảo vệ sự binh yên cho 
nhân dân vui xuân mới. 

Hội thi đã tạo ra sân chơi bổ ích và 
giao lưu kết nghĩa giữa các đoàn viên 
thuộc các chi đoàn trong và ngoài Quân 
đội. Thắt chặt tình đoàn kết quân dân. 
Tạo nên không khí vui tươi phấn khởi 
cho các chiến sĩ bước vào một mùa xuân 
mới, thêm một tuổi quân, thêm một tuổi 
đời. 

Đại úy Nguyễn Thanh Thuận, Trợ lý 
Thanh niên Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Năm 
nao cũng vậy, Đoàn thanh niên đều tổ 
chức các hoạt động, giúp cho anh em có 
không khí đón tết, yên tâm công tác, bảo 
đảm, duy trì nghiêm kỷ luật trong những 
ngày trực tết. Đặc biệt, trong các hoạt 
động mừng xuân Kỷ Hợi, ngoài việc gói 
bánh chưng truyền thống còn tổ chức các 
hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa văn 
nghệ trong các ngày mùng 1 đến mùng 
4, qua đó tạo tinh thần đoàn kết, gắn bó 
giữa cán bộ, chiến sĩ đối với đơn vị, đồng 
thời giúp cho cán bộ chiến sĩ an tâm, xem 
đơn vị như là nhà của mình để cùng nhau 
trực SSCĐ trong dịp tết”. 

Kết thúc cuộc thi ai củng được thưởng, 
được vui. Đây là hội thi trở thành định kỳ 
được Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức 
liên tục 13 năm qua. Vừa để lưu giữ nét 
đẹp đời sống tinh thần vừa tạo sự đoàn 
kết chan hòa của tình đồng đội, tình quân 
dân. 

           Duy Thỉnh // 
http://www.baoquankhu7.vn.- 2019 

(ngày 7 tháng 2) 
---------------------------------------------------------- 

MANG TẾT VIỆT ĐẾN VỚI DU KHÁCH QUỐC TẾ QUA LỄ HỘI 
GÓI BÁNH CHƯNG 

ào dịp Tết cổ truyền, các khu lịch 
ở Mũi Né đều tổ chức các hoạt 
động giới thiệu văn hóa truyền 

thống của dân tộc Việt Nam đến với du 
khách quốc tế 

Mũi Né hiện đang là điểm đến thu hút 
đông du khách nước ngoài đến tham 
quan và nghỉ dưỡng. Vào dịp Tết cổ 
truyền, các khu lịch ở đây đều tổ chức 
các hoạt động giới thiệu văn hóa truyền 

V 
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thống của dân tộc Việt Nam đến với du 
khách quốc tế. Trong đó, lễ hội gói bánh 
chưng là một trong những hoạt động có 
ý nghĩa sâu sắc.  

 

Du khách thích thú khi tự tay làm được chiếc 
bánh chưng 

Năm nào cũng vậy, nhiều khu nghỉ mát 
ở Mũi Né đều tổ chức lễ hội làm bánh 
chưng cho du khách đang có kỳ nghỉ tại 
đây. Năm nay lễ hội tiếp tục được duy trì, 
thu hút hơn 200 du khách tham gia và cổ 
vũ, trong đó hơn 30 người trực tiếp thi gói 
bánh. Ban tổ chức chuẩn bị sẵn nguyên 
liệu làm bánh gồm: nếp, đậu xanh, thịt 
heo, lá dong, lạt tre và khung gỗ. 

 

Nguyên liệu làm bánh chưng được BTC 
chuẩn bị sẵn 

Sau khi được hướng dẫn các tuần tự 
để gói một chiếc bánh chưng, các nhóm 
khách Tây đã trổ tài đầy hứng thú. Ngoài 
phần thi thố tài năng làm bánh nhanh và 
đẹp, du khách nước ngoài còn được giới 
thiệu về sự tích bánh chưng bánh giày. 

Du khách trầm trồ khi biết được món 
ẩm thực này có từ thời vua Hùng dựng 
nước và chiều sâu giá trị văn hóa của 
món bánh dùng trong ngày Tết của dân 
tộc Việt. 

 

Một nhóm du khách châu Âu đang gói bánh 
chưng 

 

Những chiếc bánh được hoàn thành nhanh 
nhất 

Những chiếc bánh chưng tự tay du 
khách làm sẽ được nấu lên và chia cho 
du khách thưởng thức trong ngày Tết 
Việt. Có thể thấy, việc tổ chức các hoạt 
động truyền thống như thế này đã góp 
phần giới thiệu, quảng bá văn hóa Việt 
Nam đến với bạn bè quốc tế.  

Qua đó, các doanh nghiệp du lịch ở 
Mũi Né tạo thêm sân chơi thú vị cho du 
khách khi họ nghỉ dưỡng ở đây, đó cũng 
là cách níu chân du khách trở lại với Mũi 
Né, Bình Thuận trong những lần kế tiếp./. 

Việt Quốc // https://vov.vn.- 2019 
(ngày 2 tháng 2)
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RỘN RÀNG HOẠT ĐỘNG ĐÓN TẾT KỶ HỢI 2019 
TẠI BÌNH THUẬN 

gày 7/2 (tức mùng 2 Tết), tại di tích 
tháp Pô Sah Inư - Phan Thiết (tỉnh 
Bình Thuận) đã liên tục diễn ra 

nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật độc 
đáo phục vụ nhu cầu du xuân, đón Tết của 
nhân dân địa phương và khách du lịch.   

 

Hội đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty 

Ngay khi đến tham quan di tích tháp Pô 
Sah Inư vào sáng mùng 2 tết Kỷ Hợi, 
khách tham quan đã được nghe giới thiệu 
và xem các nghệ nhân trình diễn các nghề 
truyền thống dân tộc Chăm như nắn gốm, 
dệt thổ cẩm và làm bánh Gừng. Không chỉ 
trải nghiệm những nét văn hóa rất riêng, 
khách tham quan còn được hướng dẫn 
nghệ thuật dệt thổ cẩm, chế tác gốm Chăm 
và nặn bánh Gừng. 

Bên cạnh giới thiệu các làng nghề 
truyền thống, nhân dân địa phương và du 
khách còn thưởng thức chương trình biểu 
diễn nghệ thuật dân gian Chăm với những 
lời ca, điệu múa, trình tấu nhạc cụ và trình 
diễn trang phục dân tộc. Đến với di tích 
tháp Pô Sah Inư du khách còn được 
thưởng lãm triển lãm ảnh nghệ thuật chủ 
đề Phan Thiết xưa và những nét văn hóa 
truyền thống Chăm, hay cùng vui với 
những trò chơi dân gian, xem và mua 
những món quà lưu niệm thủ công mỹ 
nghệ Chăm và nhất là được tặng những 
món quà ý nghĩa nhân dịp đầu năm mới. 

Theo kế hoạch, các hoạt động văn hóa 
nghệ thuật tại di tích tháp Pộ Sah Inư sẽ 
diễn ra liên tục từ mùng 2 - 6 tết (6 -10/2). 

Cùng ngày, Mừng Đảng - Mừng Xuân 
Kỷ Hợi, tại thành phố Phan Thiết tổ chức 
hội đua thuyền truyền thống trên sông Cà 
Ty. Hội đua thuyền truyền thống trên sông 
Cà Ty năm nay gồm có các đội: Lạc Đạo, 
Đức Nghĩa, Đức Thắng, Phú Trinh, Bình 
Hưng, Mũi Né, Phú Hài, Đức Long và Phú 
Tài.  

Vốn là một hoạt động thể thao dân gian 
đặc trưng vùng biển, hội đua thuyền truyền 
thống dần trở thành một sự kiện thể thao 
mừng năm mới, như là một món quà xuân 
ý nghĩa mà thành phố Phan Thiết dành cho 
người dân địa phương và khách du lịch xa 
gần. 9 đội đua với gần 300 "tay đua" là 
những ngư dân miền biển đã thực sự làm 
dậy sóng dòng Cà Ty vốn êm đềm bởi 
những cuộc đua tranh quyết liệt, bứt phá 
ngoạn mục và kỹ thuật quay vòng điêu 
luyện. 

Sau hơn 3 giờ tranh tài sôi nổi với nhiều 
cảm xúc hào hứng và những hình ảnh độc 
đáo rất riêng trên sông Cà Ty ngày đầu 
năm mới, hội đua thuyền truyền thống 
"Mừng Đàng - Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019" 
đã kết thúc thành công. Kết quả, nội dung 
đua thuyền đồng hàng cự ly 500 mét, đội 
Phú Tài giành giải nhất, về nhì và ba là đội 
Đức Long và Lạc Đạo, Bình Hưng và Đức 
Thắng giành giải khuyến khích; nội dung 
quay vòng 1.700 mét, đội Đức Long xuất 
sắc giành ngôi vô địch, Lạc Đạo về nhì và 
Đức Nghĩa về ba. 

Đối với loại hình đua thuyền thúng gồm 
3 nội dung đua là quấy thúng, bơi thúng 
đơn và đôi đã có trên 30 vận động đến từ 
các đơn vị Hàm Tiến, Thanh Hải, Hưng 
Long, Tiến Thành cùng tham gia tranh tài. 
Sau những cuộc tranh đua sôi nổi, ban tổ 
chức đã trao các giải về nội dung bơi thúng 
đơn và giải đồng đội. 

Nguyên Vũ // http://toquoc.vn.- 2019 
(ngày 7 tháng 2) 
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SÔI ĐỘNG LỄ HỘI ĐUA THUYỀN TP PHAN THIẾT 
CHÀO MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019 

ã trở thành truyền thống lễ hội 

đua thuyền trên sông Cà Ty TP 

Phan Thiết diễn ra hàng năm vào 

mùng 2 Tết. Năm nay, lễ hội trên dòng 

sông Cà Ty tiếp tục chào đón 250 vận 

động viên tham dự. 

Chiều ngày 6/2, tức ngày mùng 2 Tết, 

Thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) 

đã tổ chức lễ hội đua thuyền trên sông 

Cà Ty, thu hút hàng nghìn người đến 

xem và cổ vũ. Đây là hoạt động văn hóa 

truyền thống của cư dân vùng biển Phan 

Thiết vào mỗi độ xuân về. 

 

Lễ hội đua thuyền truyền thống tạo không 

khí vui tươi trong dịp đầu xuân.  

Với sự tham gia của 9 phường, cùng 

hơn 250 vận động viên, đây là những cư 

dân địa phương chuyên nghề đi biển của 

TP Phan Thiết, tranh tài ở các nội dung 

cự ly đua thuyền nam đồng hàng 500m, 

cự ly đua thuyền nam quay vòng 1700m, 

quẩy thúng đơn và bơi thúng đôi. 

Sau hơn 2 giờ tranh tài quyết liệt và sôi 

nổi trước sự cổ vũ của hàng ngàn khán 

giả và khách du lịch dọc hai bên bờ sông 

Cà Ty, kết quả nội dung 500m đồng hàng 

giải nhất phường Phú Tài, nhì và ba 

thuộc về phường Đức Long và Lạc 

Đạo. Nội dung 1700m quay vòng giải 

nhất thuộc về phường Đức Long, thứ nhì 

phường Lạc Đạo và thứ ba phường Đức 

Nghĩa. 

Bên cạnh sự dày công tập luyện của 

các vận động viên, một trong những yếu 

tố tạo nên sự thành công trong giải thi 

đấu là sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. 

Trong cái nắng đầu xuân, nhiều tầng lớp 

nhân dân địa phương cũng như du khách 

đã đến xem và cổ vũ tạo nên một không 

khí rộn ràng, nhộn nhịp mang đậm sắc 

xuân. 

 

Hàng ngàn người dân đứng dọc bên bờ sông 

để cổ vũ nhiệt tình.  

Duy trì từ lâu đời, lễ hội đua thuyền 

truyền thống được chính quyền địa 

phương và ngư dân xứ biển Phan Thiết 

tổ chức đáo lệ hằng năm vào đúng ngày 

mùng 2 Tết với ý nghĩa cầu mong cho 

sức khỏe dẻo dai, năm mới đi biển thuận 

buồm xuôi gió, tôm cá đầy khoang. Lễ hội 

còn tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho 

người dân và khách du lịch trong những 

ngày đầu xuân. 

Long Đỗ // http://baonhandao.vn.- 

2019 (ngày 7 tháng 2)

Đ 
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SÔI NỔI HỘI THI CHẠY VƯỢT ĐỒI CÁT MŨI NÉ 
MỪNG XUÂN KỶ HỢI 

áng 8/2 (mùng 4 Tết), tại đồi cát 
Mũi Né, Bình Thuận đã diễn ra hội 
thi chạy vượt đồi cát "Mừng Đảng 

- Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019" thu hút rất 
đông người dân địa phương và khách du 
lịch đến xem và cỗ vũ cho cuộc thi thể 
thao rất độc đáo này của thành phố biển 
Phan Thiết.  

 

BTC trao giải cho các VĐV 

Hội thi năm nay có sự tham gia tranh 
tài của gần 230 vận động viên (VĐV) đến 
từ có 26 đơn vị phường xã của thành phố 
Phan Thiết, các huyện lân cận và các cơ 
quan, doanh nghiệp trên địa bàn. Các 
VĐV tranh tài theo các nội dung 2.000 
mét dành cho nữ và 4.000 mét dành cho 
nam, trong đó mỗi nội dung chỉ có 800 
mét đường trường còn lại đường đua là 
những đồi cát nhấp nhô và vàng óng 
dưới ánh nắng xuân của địa điểm tham 
quan nổi tiếng là đồi cát Mũi Né. 

Sau hơn 60 phút tranh tài sôi nổi và 
không kém phần quyết liệt với những cú 
bứt phá ngoạn mục trên cát, những đôi 
chân bền bỉ, những cú nước rút mạnh 
mẽ, những VĐV xuất sắc nhất cả nam và 
nữ đã về đích, giành những vị trí cao nhất 
của hội thi. Về nữ, vô địch là Nguyễn Thị 
Kim Thúy (số đeo 58, đơn vị Đức Long), 
về nhì và ba là Nguyễn Thị Mỹ Trinh 
(102, Xuân An) và Đặng Thị Gia Lạc 
(101, Xuân An). Đối với nội dung nam, về 
nhất là Trần Văn Công (231, Thiện 
Nghiệp), về nhì và ba là Phạm Ngọc 
Phan (31, Đức Nghĩa) và Nguyễn Văn 
Duy (217, Thiện Nghiệp). 

Bên cạnh các vị trí nhất, nhì, ba, Ban 
tổ chức còn trao các giải khuyến khích 
(từ vị trí 4 - 10), giải thưởng đồng đội 
nam, nữ và giải thưởng toàn đoàn cho 
các cá nhân, tập thể xuất sắc. Hội thi 
chạy vượt đồi cát Mũi Né là hoạt động 
thể thao truyền thống rất độc đáo của 
thành phố Phan Thiết được tổ chức hàng 
năm nhân dịp đầu năm mới, với ý nghĩa 
vừa duy trì phong trào tập luyện thể dục 
thể thao của địa phương, vừa tạo thêm 
sản phẩm du lịch đặc trưng của điểm đến 
Mũi Né, phục vụ khách du lịch vui xuân, 
đón Tết cổ truyền của dân tộc. 

Nguyên Vũ // http://toquoc.vn.- 
2019 (ngày 8 tháng 2) 

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

THI LEO NÚI TÀ CÚ Ở BÌNH THUẬN  

gày 10/2 (mùng 6 Tết Kỷ Hợi), Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
Bình Thuận phối hợp với huyện 

Hàm Thuận Nam tổ chức Hội thi leo núi 
Tà Cú mở rộng lần thứ 23, năm 2019.  

Hội thi năm nay có sự tham gia của 
309 vận động viên của 39 đơn vị đến từ 
6 tỉnh: Lâm Đồng, Bình Phước, Đồng 
Nai, Bình Dương, Bà Rịa- Vũng Tàu và 
Bình Thuận. 

S 

N 
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Các vận động viên tham gia tranh tài 
theo theo 2 cự ly 6.300m (chạy 4.000m 
và leo núi 2.300m) dành cho nam; 
5.300m (chạy 3.000m và leo núi 2.300m) 
dành cho nữ. 

 

Các vận động viên nam xuất phát.   

Theo Ban tổ chức, các vận động viên 
tham gia giải đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng 
và khẳng định được thế mạnh nên chất 
lượng chuyên môn của giải rất cao.  

Kết thúc giải đấu, ở nội dung nam, vận 
động viên Phạm Ngọc Phan (Bình 
Thuận) xuất sắc giành ngôi vị "Vua leo 
núi"; vận động viên Lê Văn Tuấn (Bà Rịa 
– Vũng Tàu) hạng Nhì và Lê Tuấn Hy 
(Bình Thuận) hạng Ba. 

Ở nội dung nữ, vận động viên Hoàng 
Thị Ngọc Hoa (Bình Phước) giành ngôi 
"Hoàng hậu leo núi"; hạng Nhì thuộc về 
vận động viên Nguyễn Thị Thùy Dương 
(Đồng Nai) và hạng Ba thuộc về vận 
động viên Nguyễn Thị Thùy Dung (Bình 
Phước). Đội Đồng Nai đã xuất sắc giành 
giải Nhất toàn đoàn, giải Nhì thuộc về Bà 
Rịa – Vũng Tàu và giải Ba thuộc về Bình 
Thuận. 

Núi Tà Cú cao 649m, nằm ở huyện 
Hàm Thuận Nam (Bình Thuận), đã được 
xếp hạng thắng cảnh cấp quốc gia, nổi 
tiếng với tượng Phật thích ca nằm 
nghiêng, dài 49 mét. 

Hội thi leo núi Tà Cú mở rộng là hoạt 
động thể thao truyền thống của địa 

phương nhằm phát triển phong trào thể 
dục thể thao quần chúng và chuyên 
nghiệp, tạo không khí vui tươi, phấn 
khởi, lành mạnh trong những ngày đầu 
năm mới. 

 

Các vận động viên nam thi đấu chặng về 
đích.   

 

Các vận động viên tranh tài ở phần thi leo 
núi.   

Sau nhiều lần tổ chức, Hội thi leo núi 
Tà Cú đã trở thành điểm hẹn quen thuộc 
của các vận động viên đến từ các tỉnh 
miền Đông Nam Bộ, miền Trung và Tây 
Nguyên. 

Hội thi góp phần tăng cường giao lưu 
giữa các địa phương trong khu vực và là 
cơ hội để quảng bá hình ảnh điểm đến 
du lịch, giới thiệu di tích lịch sử văn hóa 
và con người Bình Thuận. 

 Nguyễn Thanh // 
https://baotintuc.vn.- 2019 

 (ngày 10 tháng 2) 
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TRỞ LẠI PHAN DŨNG 

ượt qua con đường quanh co, uốn 
lượn bên sườn núi cao vời vợi, 
Phan Dũng (huyện Tuy Phong, 

tỉnh Bình Thuận) đón chúng tôi bằng 
khung cảnh của một miền sơn cước hữu 
tình với sắc mai vàng rực rỡ xen lẫn màu 
tím ngan ngát của phong lan. 

 

Vùng đất Phan Dũng ẩn chứa vẻ đẹp của 
một miền sơn cước hữu tình 

Cuộc Sống ấm no 

Tôi đã đến xã Phan Dũng nhiều lần. 
Cách đây ngót chục năm, khi tuyến 
đường nhựa lên xã Phan Dũng hoàn 
thành và những công nhân ngành điện 
kéo điện lưới quốc gia lên xã. Đưa dòng 
điện về đây quả là một kỳ công, bởi 
đường dây điện cứ phải vượt núi mà đi. 
Rồi tôi cũng có mặt tại đây ngày người 
dân Phan Dũng hân hoan đón dòng điện 
lưới quốc gia về xã. Đại ngàn uy nghi 
nhiều đêm không ngủ, hân hoan điện 
sáng dưới chân mình. 

Trong niềm xúc động thiêng liêng đó, 
nhiều cụ già ngồi thủ thỉ kể chuyện về 
những ngày thơ ấu của mình nơi núi 
thẳm rừng xanh, cách biệt với miền xuôi. 
Trải bao đời nay, đất chưa thật cũ, nhưng 
cũng không còn mới. Đôi bàn tay người 
dân Phan Dũng từng cạy cục cây dầu, 
đem ép ra dầu, thắp lên ánh sáng mà xua 
màn đêm và thú dữ; gieo hạt, trồng cây 
trên rừng mà tìm lấy trái bắp, củ khoai... 

“Giờ đường lên Phan Dũng thuận lợi 
quá, cảnh đẹp như chốn thần tiên”, anh 

Nguyễn Hồ Nam, nguyên Trưởng ban 
Tuyên giáo Huyện ủy Tuy Phong nói. 
Cũng trong hoài niệm của mình, anh 
Nam vẫn còn nhớ, cái ngày Phan Dũng 
còn cách trở, vượt 30 cây số, từ thị trấn 
Liên Hương lên Phan Dũng mà phải 
chuẩn bị lương thực, mang vác trèo đèo, 
lội suối vất vả mấy ngày trời. Nhưng từ 
khi Nhà nước đầu tư tuyến đường nhựa 
lên Phan Dũng, thì mọi chuyện đã khởi 
sắc, kinh tế-xã hội từng bước phát triển, 
sinh kế của người dân được đảm bảo 
hơn. 

Đúng như lời anh Nam nói, trở lại miền 
sơn cước vào dịp này, đâu đâu cũng là 
màu xanh tươi của những cánh rừng già 
và đồng lúa đang thì con gái; hệ thống 
kênh mương thủy lợi trải dài, đưa nước 
tưới mát ruộng nương, vườn tược cho 
cây đơm hoa kết trái. Lối sổng đốt rừng 
làm nương rẫy đã không còn là nỗi ám 
ảnh truyền kiếp của người dân nơi đây; 
xóa đói giảm nghèo từ việc an cư lạc 
nghiệp, từ trồng lúa mỗi năm hai vụ, 
trồng cây ăn trái, chăn nuôi và nhận giao 
khoán bảo vệ rừng; đau ốm không còn 
mê tín mà tìm đến thầy thuốc; đồng bào 
biết quý trọng cái chữ nên chăm lo hơn 
cho con trẻ đến trường... 

Gặp chúng tôi, anh Hoàng Văn Duy, 
Chủ tịch UBND xã cho biết, hiện nay, 
toàn xã có hơn 250 hộ, với 800 nhân 
khẩu là đồng bào dân tộc Raglai, phần 
lớn số hộ được hỗ trợ xây dựng nhà ở 
kiên cố, 100% hộ sử dụng điện thắp sáng 
và nước sinh hoạt Trạm y tế xã cơ bản 
đảm bảo trang thiết bị y tế để chăm sóc 
sức khoẻ nhân dân, phòng chống dịch 
bệnh. 

Các trường học THCS, tiểu học và 
mẫu giáo được xây dựng quy mô, khang 
trang đáp ứng nhu cầu học tập của con 
em đồng bào. Giờ, người dân đã có xe 
gắn máy, tivi, điện thoại di động và sử 

V 
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dụng nhiều thiết bị khác phục vụ sinh 
hoạt gia đình. Đáng mừng là bà con đồng 
bào Raglai đã biết tiếp cận với một số 
tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát huy thế 
mạnh chuyển đổi cây trồng... Nhiều hộ 
chăn nuôi bò, dê, heo đen và mua sắm 
cả máy cày để sản xuất nông nghiệp. Bộ 
mặt làng xã ngày càng tiến bộ hơn. 

 

Người dân Phan Dũng làm rượu cần từ hạt 
gạo trên nương để cúng thần linh và đãi 
khách trong dịp lễ, Tết 

Giữ gìn bản sắc dân tộc 

Người Raglai vốn mộc mạc từ lời ăn 
tiếng nói, giản dị trong cách sống nhưng 
lại rất quý trọng giá trị văn hóa tinh thần. 
Đó là những bản trường ca, những điệu 
mã la... trong đó những bản trường ca cổ 
Raglai nơi núi thẳm, rừng xanh đã thật 
sự thăng hoa. Với ca từ, cách luyến láy, 
cách buông hơi, lúc ngọt ngào êm dịu 
như suối, lúc mạnh mẽ như gió lay đại 
ngàn đã làm xao xuyến, nức lòng biết 
bao người mến mộ. 

Hôm gặp bà Đào Thị Quá, một “nghệ 
nhân” hát trường ca cổ trong căn nhà 
nhỏ giữa rừng, lời ca khúc “Rừng xanh 
xanh mãi” lại vang lên trong ráng chiều e 
ấp: “Tuổi thơ xanh mãi với trái tim vui. 
Rừng ơi xanh hoài mãi mãi rừng ơi”. Dù 
tiếng hát ở cái tuổi thất thập cổ lai hy 
không tròn vành rõ chữ nữa, nhưng sao 
vẫn nghe bâng khuâng một nỗi niềm hoài 
cổ vọng về từ xa xăm, âm hưởng của lời 

ca mang hơi thở của rừng già lời nhắn 
nhủ yêu thương, gìn giữ và trân trọng núi 
rừng... 

Ngoài chuyện ca hát, hạt gạo của 
Phan Dũng cũng đong đầy nỗi nhớ 
thương. Người Raglai quý lúa như vàng, 
bởi hạt gạo dẻo thơm nơi đây đã duy trì 
sự tồn tại của dân làng bao đời. Trong lễ 
Tết đầu lúa, người Raglai cúng trời đất, 
cầu cho mưa thuận gió hòa, mong cho 
lúa tốt tươi, mùa màng bội thu. Từ những 
hạt gạo đồng rừng, người Raglai làm ra 
một thức uống “tâm linh” vừa có thần 
thánh lại vừa có con người hiện hữu 
trong cuộc vui, đó là rượu cần. Ở Phan 
Dũng, mỗi lần có lễ lớn như lễ cúng thần 
linh, mừng lúa mới hay những ngày hội 
làng, tiếp đãi khách..., đồng bào đánh mã 
la, nhảy múa, ca hát rồi uống rượu cần 
say túy lúy. Các trai làng, cô gái làng ăn 
mặc nhiều loại trang phục có nhiều hoa 
văn sặc sỡ và hát cho nhau nghe những 
bài ca chan chứa ân tình, cầu mùa màng 
tốt tươi, dân làng no đủ. 

Tôi còn nhớ, trước đây già làng Mang 
Thanh Hoa bảo: “Dân làng quý rượu cần 
như quý hạt lúa, hạt bắp trên nương, con 
cá, con cua dưới suối. Có rượu cần thì lễ 
mới thiêng, mới vui”. Dễ gì được thưởng 
thức hương vị nồng ấm của rượu cần 
được làm từ chính hạt gạo thảo thơm nơi 
này để có thể hiểu hết “cái hồn” Phan 
Dũng. 

Dạo quanh những con đường nội xã 
trong ánh chiều bảng lảng, tôi gặp những 
thiếu nữ Raglai xinh xắn đeo gùi hoa quả 
trở về nhà; các cụ già ngồi dưới bóng cây 
mát rượi trước hiên nhà tỉa bắp, đan gùi 
nói cười vui vẻ. Bọn trẻ con tan học đùa 
vui, thanh niên tụ tập đánh bóng chuyền. 
Từng đàn bò, dê thong thả trở về 
chuồng... Phan Dũng trong ánh nắng dịu 
cuối chiều hôm nay thật bình yên. 

Minh Chiến  

Dân tộc và phát triển Xuân Kỷ Hợi 2019
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III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

BÌNH THUẬN TIÊM CHỦNG BỔ SUNG VẮC XIN SỞI - RUBELLA 
CHO TRẺ 

hằm góp phần tăng tỷ lệ miễn dịch 
phòng bệnh sởi, rubella trong 
cộng đồng, UBND tỉnh Bình 

Thuận vừa ban hành Kế hoạch 528/KH-
UBND triển khai chiến dịch tiêm bổ sung 
vắc xin sởi - rubella cho trẻ từ 1 đến 5 
tuổi trên địa bàn. 

 

Vắc xin sởi – rubella do Việt nam sản xuất 
được sử dụng trong chương trình tiêm chủng 
mở rộng. Ảnh: Dương Bích Ngọc - TTXVN 

Với mục tiêu phấn đấu 95% trẻ từ 1- 5 
tuổi tại các huyện nguy cơ cao được tiêm 
bổ sung 1 mũi vắc xin sởi - rubella, chiến 
dịch tiêm bổ sung sẽ được triển khai tại 
100 xã của 8 huyện. Đối tượng được 
tiêm chủng là tất cả trẻ từ 1 - 5 tuổi, sinh 
từ ngày 1/3/2014 đến 1/1/2018. Trẻ được 
tiêm 1 mũi vắc xin sởi - rubella không kể 
tiền sử được tiêm chủng vắc xin phòng 
sởi hoặc rubella trước đó; ngoại trừ trẻ 
đã tiêm vắc xin phòng bệnh sởi hoặc vắc 
xin phòng bệnh rubella trong thời gian 
dưới 1 tháng tuổi trước khi triển khai tiêm 
bổ sung. Các địa phương có tỷ lệ tiêm 
chủng vắc xin sởi mũi 1 dưới 95% trong 
các năm gần đây; có tỷ lệ mắc sởi cao 
hơn tỷ lệ mắc trung bình năm của khu 
vực; vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, 
vùng dân tộc ít người, vùng giáp ranh… 

sẽ được ưu tiên triển khai trong chiến 
dịch tiêm chủng năm 2019. Dự kiến, 
khoảng 74.400 trẻ được tiêm chủng lần 
này. 

Theo Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, để 
chiến dịch đạt hiệu quả, Sở Y tế đảm bảo 
sẵn sàng cung ứng vắc xin sởi - rubella, 
bơm kim tiêm, hộp an toàn. Việc tổ chức 
chiến dịch tiêm chủng bổ sung sẽ được 
triển khai đồng loạt tại các trường mẫu 
giáo, mầm non, nhà trẻ, cơ sở y tế… 
trong một hoặc nhiều đợt nhỏ theo cụm 
huyện, xã tùy vào điều kiện của từng địa 
phương. Số buổi tiêm chủng tại mỗi điểm 
tiêm phụ thuộc vào số đối tượng trên địa 
bàn nhưng không quá 100 đối tượng/bàn 
tiêm/buổi tiêm để tránh quá tải. Nhằm 
hạn chế số trẻ bị bỏ sót, ngành y tế sẽ tổ 
chức tiêm vét cuối mỗi đợt. 

UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu các 
ngành chức năng thông tin, vận động các 
bậc cha mẹ cho con đi tiêm bổ sung vắc 
xin phòng bệnh sởi - rubella đầy đủ. Đặc 
biệt, Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên 
truyền ý nghĩa, lợi ích của hoạt động tiêm 
bổ sung vắc xin sởi - rubella cho đội ngũ 
cán bộ, giáo viên khối mầm non, vận 
động phụ huynh và học sinh tham gia 
tiêm vắc xin; đồng thời hỗ trợ việc điều 
tra, lập danh sách đối tượng tại các vùng 
nguy cơ cao, tổ chức kiểm tra, giám sát 
triển khai tiêm bổ sung vắc xin MR, đặc 
biệt tại các trường học… Được biết, 
hằng năm tỷ lệ tiêm vắc xin sởi ở trẻ 9 
tháng và vắc xin sởi - rubella cho trẻ 18 
tháng tại Bình Thuận đạt trên 95%. 

Hồng Hiếu // 
https://dantocmiennui.vn.- 2019 

 (ngày 18 tháng 2) 

N 

http://dantocmiennui.vn/xa-hoi/binh-thuan-vai-net-tong-quan/131973.html
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HƠN 6,9 TỶ ĐỒNG CHĂM LO TẾT CHO NGƯỜI DÂN 

BND huyện Đức Linh (Bình 
Thuận) cho biết, nhân dịp Tết Kỷ 
Hợi 2019, lãnh đạo huyện đã tổ 

chức thăm, tặng quà tết cho gần 13.700 
lượt người, các gia đình chính sách, có 
công với cách mạng và những đối tượng 
có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 
hơn 6,9 tỷ đồng. Trong đó, Huyện ủy, 
HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
huyện, các ban, ngành, đoàn thể, UBND 
các xã, thị trấn thăm, tặng quà 6.352 
phần quà cho các đối tượng chính sách, 

có công với cách mạng, với số tiền hơn 
2 tỷ đồng. 

Nhân dịp này đại diện các cơ quan, 
đoàn thể của huyện Đức Linh cũng đã 
đến thăm các tổ chức tôn giáo, đồng bào 
dân tộc ít người, vùng khó khăn; bệnh 
nhân còn nằm điều trị tại Bệnh viện Đa 
khoa khu vực Nam Bình Thuận, Phòng 
khám Đa khoa khu vực Trà Tân, Mê Pu… 

Xuân Hiếu 
Đại đoàn kết.- 2019.- Số 46 

 (ngày 15 tháng 2).- Tr.4 
---------------------------------------------------------- 

NGƯỜI DÂN BÌNH THUẬN GIÚP TÀI XẾ GOM HÀNG TRĂM 
THÙNG BIA ĐỔ RA ĐƯỜNG 

àng trăm thùng bia bị đổ ra đường 
do tai nạn và rất nhiều người dân 
đã hỗ trợ, giúp đỡ lái xe gom bia 

vào lề đường để hạn chế thiệt hại. 

 

Ảnh minh họa 

Chiều 17/2, trên QL55 đoạn qua xã 
Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình 
Thuận, một xe đầu kéo rơ-mooc chở 
hàng trăm thùng bia lưu thông theo 
hướng Bà Rịa đi Bình Thuận khi đang 
qua đoạn cua cong thì bất ngờ phần 
thùng xe tải bị bung khiến hàng trăm 
thùng bia lon đổ tràn xuống mặt đường. 

Một lượng lớn lon bia trong thùng đổ 
ra đường, nhiều lon bị vỡ. Người dân địa 
phương thấy vậy đã đi mua bao tải để 
phụ tài xế thu gom số bia còn nguyên bỏ 
vào bao, kéo vào lề và không xảy ra tình 
trạng hôi của. 

// https://vtv.vn.- 2019 (ngày 18 tháng 2) 

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

XÂY DỰNG THỰC ĐƠN CÂN BẰNG DINH DƯỠNG CHO 
50 TRƯỜNG TIỂU HỌC 

ính đến tháng 12/2018, hơn 3.000 
trường tiểu học bán trú tại 47 tỉnh 
thành trên cả nước đã và đang áp 

dụng chương trình này. 

Với mong muốn mang bữa trưa cân 
bằng dinh dưỡng đến các em học sinh 
tiểu học bán trú trên toàn quốc, từ đó góp 
phần cải thiện tầm vóc và thể lực cho thế 
hệ tương lai của nước nhà, từ năm 2012, 

U 

H 

T 
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Công ty Ajinomoto Việt Nam đã nghiên 
cứu và khởi xướng Dự án bữa ăn học 
đường. 

 

Bữa ăn bán trú cân bằng dinh dưỡng là một 
thách thức lớn với các trường tiểu học bán 
trú. 

Dự án nhận được sự hỗ trợ sâu sắc 
về mặt chuyên môn từ Viện Dinh dưỡng 
Quốc gia – Bộ Y tế cũng như sự hợp tác 
chặt chẽ từ Bộ Giáo dục và Đào tạo 
(GDĐT) trong công tác triển khai đến các 
trường. Với những nội dung và ý nghĩa 
thiết thực, Dự án nhận được sự ủng hộ 
và đồng tình từ các bậc phụ huynh, nhà 
trường và các em học sinh. Tính đến 
tháng 12/2018, hơn 3.000 trường tiểu 
học bán trú tại 47 tỉnh thành trên cả nước 
đã và đang áp dụng các nội dung của Dự 
án trong công tác bán trú. 

 

Các trường tiểu học chỉ cần đăng ký một tài 
khoản trên website của Dự án để sử dụng 
phần mềm 

Sáng 28/02/2019, Công ty Ajinomoto 
Việt Nam tiếp tục phối hợp cùng Sở GD-
ĐT tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị triển 

khai “Phần mềm Xây dựng Thực đơn 
Cân bằng Dinh dưỡng” dành cho 50 
trường tiểu học bán trú trên toàn địa bàn 
tỉnh. 

Tham dự Hội nghị có đại diện Bộ GD-
ĐT, ban lãnh đạo Công ty Ajinomoto Việt 
Nam, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Bình 
Thuận, lãnh đạo và chuyên viên các 
Phòng GD-ĐT, Ban Giám hiệu và cán bộ 
phụ trách công tác bán trú cùng đại diện 
Hội Phụ huynh học sinh các trường tiểu 
học bán trú và dự kiến tổ chức bán trú tại 
địa phương. 

“Phần mềm Xây dựng Thực đơn Cân 
bằng Dinh dưỡng” là một trong những 
nội dung trọng tâm của Dự án Bữa ăn 
học đường. Phần mềm cung cấp cho các 
trường một ngân hàng thực đơn phong 
phú gồm 360 món ăn không lặp lại, ngon 
miệng, đa dạng, được cân bằng dinh 
dưỡng theo nhu cầu lứa tuổi và được 
phân chia theo 3 khu vực miền Bắc, miền 
Trung và miền Nam. Ngoài ra, phần mềm 
còn giúp các trường kiểm tra tính dinh 
dưỡng của các thực đơn nhà trường 
đang sử dụng; tự tạo ra nhiều thực đơn 
mới cân bằng dinh dưỡng bằng cách kết 
hợp 360 món ăn có sẵn trong ngân hàng 
thực đơn hoặc từ các nguyên liệu có sẵn 
ở địa phương; giúp nhà trường tính toán 
và quản lý chi phí bữa ăn của học sinh 
hiệu quả. 

 

Tiến sĩ Ngũ Duy Anh – Vụ trưởng Vụ Giáo 
dục thể chất, Bộ GDĐT chỉ đạo triển khai áp 
dụng Phần mềm. 

https://images.vov.vn/w600/uploaded/0my4wpimuay/2019_02_28/hoc_duong_1_rtkj.jpg
https://images.vov.vn/w600/uploaded/0my4wpimuay/2019_02_28/hoc_duong_2_dpgp.jpg
https://images.vov.vn/w600/uploaded/0my4wpimuay/2019_02_28/hoc_duong_3_drgj.jpg
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Phần mềm được cung cấp hoàn toàn 
miễn phí tại website của Dự án: 
www.buaanhocduong.com.vn. Mỗi 
trường tiểu học đăng kí một tài khoản để 
sử dụng toàn bộ các tính năng trong 
phần mềm. 

Tại Hội nghị, bộ áp phích “Ba phút thay 
đổi nhận thức” cũng được triển khai đồng 
loạt đến các trường. Với những hình ảnh 
minh họa sinh động, bộ áp phích là công 
cụ hỗ trợ nhà trường giáo dục kiến thức 
dinh dưỡng cho học sinh, giúp các em 
hình thành thói quen ăn uống lành mạnh 
và đa dạng các loại thực phẩm. 

 

Tiến sĩ Nguyễn Thị Nghĩa - Thứ trưởng Bộ GD-
ĐT, ông Keiji Kaneko – Tổng giám đốc Công 
ty Ajinomoto Việt Nam và các đại biểu tham dự 
Lễ Khánh thành Bếp ăn mẫu bán trú 

Ngay sau hội nghị, Công ty Ajinomoto 
Việt Nam cũng đã cử nhân viên trực tiếp 

đến từng trường để giải đáp những thắc 
mắc của nhà trường trong quá trình sử 
dụng phần mềm cũng như những nội 
dung khác của Dự án. 

Ngoài phần mềm và bộ áp phích, “Bếp 
ăn mẫu bán trú” cũng là một nội dung 
quan trọng của Dự án Bữa ăn học 
đường. Đây là mô hình bếp ăn một chiều 
theo tiêu chuẩn Nhật Bản, được thiết kế 
và trang bị hiện đại, giúp tối ưu năng suất 
bếp ăn, tiết kiệm thời gian và nhân lực. 
Dự án hiện đã xây dựng thành công 2 
“Bếp ăn mẫu bán trú” tại trường tiểu học 
Trưng Trắc – Quận 11, TP.HCM (từ năm 
2014) và Bếp mẫu tại  trường tiểu học 
Hoàng Văn Thụ - Lạng Sơn (khánh thành 
tháng 5.2018). Không chỉ hỗ trợ nhà 
trường trong công tác bán trú, mô hình 
bếp còn phục vụ cho công tác tham 
quan, học tập và ứng dụng của các đơn 
vị và trường học trên cả nước.  

Được biết, trong năm học sắp tới, Dự 
án sẽ đẩy mạnh triển khai sâu rộng đến 
các trường tiểu học bán trú trên toàn 
quốc để mang đến bữa ăn cân bằng dinh 
dưỡng, từ đó cải thiện sức khỏe và tầm 
vóc cho thể hệ tương lai cũng như nâng 
cao chất lượng giáo dục và đào tạo./. 

PV // https://vov.vn.- 2019 
 (ngày 28 tháng 2)

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

KHẨN TRƯƠNG TRẢ LẠI VẺ ĐẸP HIẾM CÓ CỦA BÃI ĐÁ 7 MÀU 

gày 20/2 vừa qua, UBND tỉnh 
Bình Thuận đã có văn bản số 
598/UBND-KGVXNV liên quan 

đến việc san lấp mặt bằng làm ảnh 
hưởng đến bãi rêu và bãi đá 7 màu tại xã 
Bình Thạnh, huyện Tuy Phong 

Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận yêu 
cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, 
phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch, UBND huyện Tuy Phong khẩn 

trương tổ chức đoàn công tác (gồm các 
chuyên gia về tài nguyên môi trường, 
thủy lợi, bảo tồn, bảo tàng) kiểm tra, 
đánh giá cụ thể, xác định chính xác hiện 
trạng. 

Từ đó, báo cáo, đề xuất giải pháp khả 
thi để khôi phục, trả lại hiện trạng ban 
đầu cho bãi đá 7 màu, bãi rêu và khu vực 
liền kề đã bị san ủi trái phép. 

N 

https://images.vov.vn/w600/uploaded/0my4wpimuay/2019_02_28/hoc_duong_4_smlq.jpg
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UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch chỉ đạo Bảo tàng tỉnh đưa vào 
kế hoạch khảo sát, nghiên cứu, xây dựng 
hồ sơ khoa học và khoanh vùng bảo vệ 
thắng cảnh bãi đá 7 màu, bãi rêu tại xã 
Bình Thạnh, huyện Tuy Phong để trình 
UBND tỉnh xem xét, xếp hạng thắng cảnh 
cấp tỉnh vào năm 2020 (sau khi đã thực 
hiện khôi phục cơ bản hiện trạng bãi đá 
7 màu và bãi rêu). 

 

Bãi đá 7 màu tuyệt đẹp ở Bình Thuận.  

UBND huyện Tuy Phong có báo cáo 
cụ thể về trách nhiệm quản lý nhà nước, 
hành vi vi phạm trên lĩnh vực đất đai tại 
khu vực bãi đá 7 màu, bãi rêu tại xã Bình 
Thạnh; kết quả chỉ đạo xử lý vụ việc việc 
san lấp mặt bằng làm ảnh hưởng đến bãi 
rêu và bãi đá 7 màu. 

Trước tình hình này, Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch Bình Thuận đã cử đoàn 
công tác đến kiểm tra. Qua kiểm tra, 
Đoàn công tác cho biết, việc san ủi trái 
phép đất, cát từ trên đồi xuống phía biển 
với chiều dài khoảng 100m dọc bãi biển 
đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
thắng cảnh bãi đá 7 màu và bãi rêu. 

Cụ thể, bãi đá Bà Khòm (bãi rêu) đã bị 
cát phủ ra tới mép nước biển, hiện đã 
không còn nhìn thấy bãi đá con phía 
trước; bãi đá 7 màu cũng bị cát phủ lấp 
một phần. Việc san ủi trái phép nêu trên 
đã phá hủy toàn bộ thảm thực vật trên 
mặt đất và dải phân cách tự nhiên (cây 
bụi, xương rồng) kéo dài khoảng 100m 
ngăn cách giữa bãi biển với thửa đất liền 
kề bị san ủi trái phép. 

Bên cạnh đó, việc san lấp đã tạo thành 
đồi cát rất cao (khoảng 10m) tiếp giáp với 
bãi biển, bãi rêu và bãi đá 7 màu kéo dài 
khoảng 100m. Do đó, nguy cơ cát tiếp 
tục phủ lấp lên trên bãi rêu và bãi đá 7 
màu rất cao, nhất là khi triều cường lên 
cao, gió mùa Đông Bắc, trời mưa. Nếu 
không có giải pháp hữu hiệu, trong thời 
gian tới, thắng cảnh bãi đá 7 màu và bãi 
rêu tại xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong 
sẽ tiếp tục biến động do bị cát phủ lấp, 
không còn giữ được vẻ đẹp tự nhiên vốn 
có. 

Bãi đá 7 màu nằm ven biển thuộc 
xã Bình Thạnh (huyện Tuy Phong). 
Đây là bãi đá tuyệt đẹp chạy dài hơn 
1 km với những viên đá đủ màu sắc 
và kích cỡ. Bãi đá 7 màu từ lâu là 
thắng cảnh nổi tiếng của huyện Tuy 
Phong nói riêng và của tỉnh Bình 
Thuận nói chung, thu hút đông đảo 
du khách đến tham quan. 

Nguyễn Thanh // http://danviet.vn.- 
2019 (ngày 28 tháng 2) 

 
 

Như tin TTXVN đã đưa, từ đầu 
tháng 1/2019, ông Cao Văn Cư, một 
hộ dân ở xã Bình Thạnh đã lấn chiếm 
hơn 4.000m2 đất công, tự ý thuê xe 
xúc, xe ủi san lấp mặt bằng và đồi cát 
đã lấp một phần bãi đá 7 màu, lấp bãi 
đá con, đe dọa bãi rêu và phần còn lại 
bãi đá 7 màu. 
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NGUY CƠ CHÁY RỪNG CAO DO NẮNG NÓNG KÉO DÀI 

iện tại, tỉnh Bình Thuận đang 
vào những tháng mùa khô 2019 
với những đợt nắng nóng kéo 

dài khiến các lá cây tại các khu rừng trở 
nên khô hanh và nguy cơ cháy rừng rất 
cao. 

 

Ảnh minh họa 

Được biết hiện nay, rừng tại các huyện 
Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận 
Nam, Hàm Thuận Bắc và thành phố 
Phan Thiết được đưa vào danh sách 
nguy cơ cháy. 

Theo Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận, 
nắng nóng kéo dài đến khoảng tháng 9 
sẽ là thách thức lớn trong bảo vệ rừng. 
Hiện các đơn vị kiểm lâm triển khai 
phòng chống và cảnh giác cao độ cháy 
rừng. Việc tuyên truyền được đẩy 

mạnh, cảnh báo, thông báo cấp cháy 
rừng, tuần tra bảo vệ rừng, đôn đốc 
kiểm tra thường xuyên. 

Trước tình hình trên, để phòng tránh 
cháy rừng thì các địa phương tập trung 
thực hiện phương án “4 tại chỗ” (lực 
lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương 
tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ) trong 
phòng chống cháy rừng. 

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn tập trung củng cố Ban 
Chỉ huy bảo vệ rừng – phòng chống 
chữa cháy rừng từ cấp huyện đến các 
xã có rừng và chủ rừng với trên 1.000 
thành viên, 150 kiểm lâm địa bàn được 
tập huấn nghiệp vụ chữa cháy rừng. 

Đáng chú ý, UBND tỉnh Bình Thuận 
có văn bản yêu cầu sở, ngành, địa 
phương liên quan thực hiện nghiêm 
văn bản chỉ đạo của Chính phủ, UBND 
tỉnh về quản lý, bảo vệ rừng và phòng 
cháy chữa cháy rừng trong mùa khô 
năm 2019. 

Có thể nói, Bình Thuận là vùng khô 
hạn nhất nước, lượng mưa trung bình 
ít, luôn phải đối mặt với nguy cơ cháy 
rừng cao. Trong khi tỉnh lại có tổng diện 
tích rừng trên 370.000 ha; trong đó, 
hơn 150.000 ha nguy cơ cháy cao. 

Thanh Tâm // 
https://moitruong.net.vn.- 2019 

 (ngày 13 tháng 2)
----------------------------------------------------------- 

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THANH TRA, 
KIỂM TRA CÁC LỄ HỘI 

BND tỉnh Bình Thuận vừa có 

văn bản yêu cầu các Sở, 

Ngành, UBND huyện, thị xã, 

thành phố tăng cường công tác quản lý 

và tổ chức lễ hội năm 2019. 

Theo đó, để công tác quản lý và tổ 

chức lễ hội trên địa bàn tỉnh năm 2019 

H 

U 
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đi vào nề nếp, đúng quy định của pháp 

luật và thu hút, tập hợp được đông đảo 

quần chúng nhân dân tham gia, UBND 

tỉnh Bình Thuận giao trách nhiệm cho 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phổ 

biến sâu rộng, thực hiện nghiêm Nghị 

định, Chỉ thị của Chính phủ và Văn bản 

của UBND tỉnh về quản lý và tổ chức lễ 

hội đến UBND xã, phường, thị trấn, ban 

quản lý các di tích đã được xếp hạng di 

tích cấp quốc gia, cấp tỉnh; các cơ sở 

tín ngưỡng, tôn giáo và cá nhân, tổ 

chức có liên quan. 

 
Ảnh minh họa (nguồn: Báo Nhân dân điện 

tử) 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao UBND 

các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục 

thực hiện quản lý nhà nước về lễ hội 

theo đúng quy định tại Điều 20 Nghị 

định số 110/2018/NĐ-CP ngày 

29/8/2018 của Chính phủ; phân công 

trách nhiệm, cơ chế phối hợp quản lý 

nhà nước đối với các đơn vị có liên 

quan trong công tác tổ chức lễ hội trên 

địa bàn, đảm bảo được tiến hành trang 

trọng, đúng nghi lễ truyền thống. 

Đặc biệt, không lợi dụng việc tổ chức 

lễ hội nhằm mục đích trục lợi cá nhân, 

phục vụ lợi ích nhóm; không ép buộc tổ 

chức, cá nhân tham gia đóng góp kinh 

phí tổ chức lễ hội; không thực hiện nghi 

lễ có tính bạo lực, phản cảm, trái với 

truyền thống yêu hòa bình, nhân đạo 

của dân tộc Việt Nam; loại bỏ hoặc thay 

thế những tập tục không còn phù hợp 

với xu thế hội nhập và phát triển... 

Ngoài ra, chú trọng tuyên truyền, vận 

động nâng cao ý thức, trách nhiệm của 

các cấp, các ngành, nhân dân và du 

khách nghiêm túc thực hiện các quy 

định của Nhà nước về tổ chức lễ hội. 

Chú trọng tuyên truyền, giới thiệu về 

nguồn gốc của lễ hội, di tích và các 

nhân vật được thờ phụng, tôn vinh tại 

di tích, lễ hội; gìn giữ, bảo tồn có chọn 

lọc những phong tục tập quán tốt đẹp 

của dân tộc, địa phương theo xu hướng 

lành mạnh, tiến bộ, tiết kiệm, phù hợp 

với điều kiện kinh tế - xã hội của địa 

phương, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng 

của nhân dân. 

Đồng thời, tăng cường công tác 

thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau 

khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn và 

xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là 

các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để 

trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành, 

kinh doanh văn hóa phẩm trái phép và 

các hành vi vi phạm pháp luật khác. 

 

Lan Phạm // http://toquoc.vn.- 

2019 (ngày 20 tháng 2)
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IV. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN 

NÔNG DÂN BÌNH THUẬN TRÚNG LỚN NHỜ THANH LONG 
GIỮ GIÁ CAO 

ừ sau Tết Nguyên đán đến nay, 
thanh long ở tỉnh Bình Thuận vừa 
trúng mùa vừa trúng giá. Nông 
dân rất phấn khởi vì thu lãi cao. 

Sau Tết, nhiều vườn thanh long ở tỉnh 
Bình Thuận chong đèn chín rộ cho năng 
suất cao. Mặc dù, nguồn hàng nhiều, 
nhưng giá thanh long mua tại vườn ở tỉnh 
Bình Thuận trong vòng nửa tháng qua 
được giữ ở mức ổn định từ 16.000-
18.000 đồng/kg. Hiện, giá đã nhích lên 
19.000 đồng/kg. Hàng đẹp xuất cảng Pò 
Chài (trên 80% hàng cồ) có giá trên 
20.000 đồng/kg. 

 

Vườn thanh long chín đỏ của gia đình anh 
Nguyễn Văn Tới, xã Mương Mán, huyện 
Hàm Thuận Nam 

Đối với thanh long chong đèn, nếu 
được thương lái mua tại vườn với từ 
15.000 đồng/kg trở lên, nông dân đã bắt 
đầu có lời. Ở mức giá từ 16.000-20.000 
đồng/kg, mỗi ha thanh long mang về 
hằng trăm triệu đồng. 

Các nhà vườn có thanh long thu hoạch 
trong dịp này rất phấn khởi. Theo nông 
dân địa phương, lứa chong đèn này vừa 
trúng năng suất vừa trúng giá, mang về 
nguồn lợi nhuận cao. 

Anh Nguyễn Văn Tới, nông dân xã 
Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam 
chuyên trồng thanh long xuất khẩu cho 
biết: "Có nhiều mức giá, khoảng 16.000 
đồng, 27.000 đồng và 20.000 đồng. 
Thanh long năm nay ngon, giá năm nay 
làm ăn được hơn mấy năm trước. Cỡ 
15.000-16.000 đồng là đã có lời. Mỗi ha, 
với giá 16.000 đồng/kg, sẽ lời hơn 200 
triệu đồng”. 

Việt Quốc // https://vov.vn.- 2019 
(ngày 22 tháng 2)

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

THANH LONG BÁN GIÁ CAO, NÔNG DÂN PHẤN KHỞI 

hời điểm hiện tại, giá bán thanh 
long ở Bình Thuận giao động 
15.000 -16.000 đồng/kg. Với mức 

giá này, sau khi trừ các chi phí, người 
dân có lợi nhuận từ 40-50 triệu đồng/ha.   

Ngày 15-2, ông Phạm Hữu Thủ, 
Chánh Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh 
Bình Thuận cho biết, sau dịp Tết Nguyên 

đán 2019, giá bán trái thanh long vẫn tiếp 
tục giữ ở mức ổn định, có tăng hơn so 
với cùng kỳ năm 2018.  

Khảo sát tại một số vùng trồng thanh 
long lớn nhất tỉnh Bình Thuận, thời điểm 
hiện tại, giá loại trái cây này giao động 
15.000 -16.000 đồng/kg. Với mức giá 

T 

T 
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này, sau khi trừ các chi phí, người dân có 
lợi nhuận từ 40-50 triệu đồng/ha. 

 

Với mức giá ổn định, người trồng thanh long 
ở Bình Thuận thu lời từ 40-50 triệu đồng/ha 

Anh Trần Vĩnh Kha (ngụ xã Hàm Mỹ, 
huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 
Thuận) cho biết: "Hiện tại, giá thanh long 
tăng 2.000 - 3.000 đồng/kg so với cùng 
kỳ năm 2018. Trung bình 1ha thanh long 
người dân thu hoạch được khoảng 10 
tấn trái. Sau khi trừ chi phí chăm sóc, 
nhân công, người dân thu lợi nhuận hàng 
chục triệu đồng". 

Theo một số thương lái, sở dĩ giá 
thanh long sau tết vẫn ổn định là do phía 

thị trường Trung Quốc đang cần một 
lượng hàng lớn để phục vụ nhu cầu 
người dân trong dịp Tết Nguyên tiêu sắp 
tới. 

 

Những vườn thanh long trĩu quả ở Bình 
Thuận 

Hiện tại, tỉnh Bình Thuận đang được 
xem là “thủ phủ” thanh long của cả nước 
với diện tích gần 30.000ha, sản lượng 
đạt hơn 500.000 tấn/năm. Trong đó, hơn 
80% sản lượng được xuất khẩu sang thị 
trường Trung Quốc theo đường tiểu 
ngạch.  

Nguyễn Tiến // 
http://www.sggp.org.vn.- 2019 

 (ngày 15 tháng 2)
---------------------------------------------------------- 

TRỒNG DỪA TRÊN ĐẤT CÁT Ở XỨ BIỂN DU LỊCH HÀM TIẾN 
CHO THU NHẬP ỔN ĐỊNH 

ô hình trồng dừa trên đất cát tại 
Bình Thuận, mang lại nguồn thu 
nhập ổn định cho người dân và 

giúp bảo tồn hình ảnh đẹp để phát triển 
du lịch. 

Phường Hàm Tiến, thành phố Phan 
Thiết là nơi tập trung phần lớn các resort 
đẳng cấp quốc tế của tỉnh Bình Thuận. 
Sở dĩ các nhà đầu tư chọn phát triển du 
lịch tại đây vì xứ biển Rạng - Hàm Tiến 
có bãi tắm đẹp với những rặng dừa thơ 
mộng. Tuy nhiên, theo thời gian, không ít 
rặng dừa tuyệt đẹp bị phá bỏ do quá trình 
đô thị hóa, xây dựng các công trình phục 
vụ du lịch, cũng như do già cỗi. 

Dừa xứ Rạng là hình ảnh mang nét rất 
riêng, hấp dẫn du khách trong nước và 
quốc tế mỗi khi đến nghỉ dưỡng ở Hàm 
Tiến – Mũi Né. Nếu để mất các rặng dừa, 
khu vực du lịch biển này sẽ kém đặc sắc. 
Thế nên, gần đây, chính quyền địa 
phương đã khuyến khích nông dân 
chuyển đổi những loại cây trồng kém 
hiệu quả sang trồng dừa trên vùng đất 
cát. 

Hưởng ứng chủ trương này, 4 năm 
trước, gia đình anh Nguyễn Văn Hải ở 
khu phố 2, phường Hàm Tiến đã chặt bỏ 
vườn điều già cỗi. Thay vào đó, anh 
trồng 100 cây dừa xiêm trên diện tích 
2.000 m2, sau 3 năm, những cây dừa đã 
cho ra trái lứa đầu tiên. 

M 
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“Hiện nay, hàng tháng tôi hái mỗi lứa 
bán được 5 triệu đồng. Qua đó, cho thấy 
gia đình hàng tháng cũng có nguồn thu 
nhập ổn định” - anh Hải nói. 

 

Biển Rạng Hàm Tiến và Mũi Né thêm đẹp 
nhờ những rặng dừa thơ mộng 

Cụ Nguyễn Sáu, người địa phương 
cho biết vùng đất cát ven biển Rạng, 
phường Hàm Tiến rất thích hợp để trồng 
dừa. Trước đây, giống dừa cũ là dừa 
Tam Quan, Bình Định do các cư dân 
vùng Ngũ Quảng đưa vào trồng theo các 
đợt di dân trong thời nhà Nguyễn. Nay 
người dân địa phương thay bằng giống 
dừa mới hiệu quả kinh tế hơn, trong đó 
phổ biến nhất là dừa xiêm.  

Thực tế cho thấy dừa xiêm rất phù hợp 
với chất đất và khí hậu ở đây, vừa dễ 
chăm sóc vừa cho nhiều trái, nên nông 
dân nhanh thu hồi vốn.  

 “Dừa đóng trái từ dưới đất đóng lên. 
Dừa xiêm không phải dừa ta đâu mà lâu 
ăn. Chỉ 3 năm rưỡi là cho thu hoạch” - 
ông Đặng Văn Mai, một người trồng dừa 
cho biết. 

Đối với những hộ nông dân có hoàn 
cảnh khó khăn, Hội Nông dân phường 
Hàm Tiến đã hỗ trợ nguồn vốn vay từ Hội 
Nông dân thành phố Phan Thiết phân bổ 
để phát triển diện tích trồng dừa. Hiện đã 
có 10 hộ trong phường được vay vốn với 
tống số tiền giải ngân là 100 triệu đồng. 
Nông dân trồng dừa được vay với lãi 
suất 0,7%/tháng, trả trong vòng 3 năm. 

 “Hội Nông dân phường tổ chức cho 
các hộ nông dân vay vốn, tạo điều kiện 
cho bà con vay vốn trồng lại dừa  để kiếm 
thêm thu nhập kinh tế, mặt khác để tạo 
ra môi trường xanh, giữ nguồn nước ở 
dất xứ Rạng này” - ông Nguyễn Mai 
Luân, Phó Chủ tịch Hội Nông dân 
phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết 
nói. 

 

Nông dân phường Hàm Tiến thay giống dừa 
mới nhanh cho thu hoạch và trái nhiều hơn 

Ba năm qua, tại phường Hàm Tiến, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 
đã có thêm hàng chục ngàn cây dừa 
được trồng mới. Cây dừa xiêm dễ trồng, 
quả dừa được khách du lịch đến Bình 
Thuận ưa chuộng nên số lượng tiêu thụ 
cũng tăng cao. Giá bán dừa tại vườn từ 
10.000-12.000 đồng/quả, vào mùa nắng 
có khi hơn 15.000 đồng/quả. Do đó, mô 
hình phát triển cây dừa trên đất cát vừa 
giúp các hộ nông dân địa phương có thu 
nhập ổn định, vừa giữ gìn vẻ đẹp biển xứ 
Rạng, góp phần vào sự phát triển chung 
của ngành du lịch tỉnh Bình Thuận./. 

Với 4.000 m2 trồng dưa lưới Nhật Bản, 
mỗi tháng trang trại của anh Tùng thu 
được 5 tấn, lãi khoảng 100 triệu đồng. 

Những ngày này, bà con huyện Quỳnh 
Lưu, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đang 
thu hoạch dứa với niềm vui được mùa, 
được giá, mỗi ha dứa thu lãi khoảng 120 
triệu đồng. 

Việt Quốc // https://vov.vn.- 2019 
(ngày 15 tháng 2 ) 

https://images.vov.vn/cr_w600/uploaded/g13ck4wdcok/2019_02_15/vov_bien_ham_tien_mui_ne_dep_nho_nhung_rang_dua_tho_mong_fybb.jpg
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V. DU LỊCH – ĐỊA LÝ – LỊCH SỬ 

BÌNH THUẬN ĐÓN GẦN 110.000 LƯỢT KHÁCH 
DỊP TẾT KỶ HỢI 

hông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch Bình Thuận, trong dịp 
tết cổ truyền Kỷ Hợi (từ ngày 2/2 

- 10/2), Bình Thuận ước đón gần 
110.000 lượt khách lưu trú, (tăng 22% 
so với năm 2018), trong đó khách du 
lịch quốc tế đạt khoảng 36.400 lượt, 
chủ yếu là khách Nga, Đức, Trung 
Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan…  

 

Lượng khách lưu trú sẽ tăng cao trong 
dịp Tết Kỷ Hợi. 

Bình quân trong 9 ngày nghỉ tết công 
suất phòng của các nhà nghỉ, khách 
sạn, resort từ 1 - 2 sao khoảng từ 70 - 
80%, các khách sạn và resort từ 3 sao 
trở lên đạt 80 - 88%, riêng khu vực Hàm 
Tiến - Mũi Né từ mùng 2 - 6 tết lượng 
khách du lịch đến rất đông, hầu hết các 
cơ sở lưu trú du lịch đều đạt công suất 
phòng tối đa 100%.  

Trong khi đó, hệ thống khách sạn tại 
khu vực trung tâm thành phố Phan 
Thiết, các resort khu vực Hòn Rơm, 
Long Sơn - Suối Nước, Tiến Thành, 
Hàm Thuận Nam, La Gi dự báo lượng 
khách lưu trú sẽ tăng cao vào các ngày 
từ mùng 3 - 5 tết Kỷ Hợi.  

Bên cạnh thời tiết những ngày tết 
năm nay ấm áp và sự đầu tư cho chất 
lượng cơ sở lưu trú và đa dạng sản 
phẩm du lịch, điểm đến Phan Thiết - 
Bình Thuận còn có nhiều giải pháp để 
bảo đảm môi trường, an ninh và an 
toàn cho du khách vui xuân, đón tết. 
Ngoài ra, ngành du lịch còn tăng cường 
kiểm tra việc chấp hành các quy định về 
giá, thực hiện niêm yết và bán đúng giá 
niêm yết, vệ sinh môi trường, vệ sinh 
an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, 
phòng chống cháy nổ, thông báo 
chương trình văn hóa văn nghệ, thể 
dục thể thao và du lịch phục vụ khách 
du lịch dịp tết cũng đã tạo thêm nét hấp 
dẫn thu hút đông khách du lịch. 

Thông tin từ các công ty lữ hành lớn 
trong nước và quốc tế, mùa du lịch vui 
xuân, đón tết Kỷ Hợi, thành phố Phan 
Thiết tiếp tục là 1 trong 10 điểm đến 
được khách du lịch chọn lựa cho 
chuyến du lịch đón năm mới Kỷ Hợi. 

 

Nguyên Vũ // http://toquoc.vn.- 2019 
(ngày 2 tháng 2)

 

 
 

T 
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ĐIỂM ĐẾN HẤP DẪN TRONG DỊP TẾT KỶ HỢI 

hiều đoàn khách du lịch ở các tỉnh 
thành phía Nam và Tây Nguyên 
đã đến các khu du lịch ven biển 

Bình Thuận du xuân trong dịp Tết.  

 

Khách nước ngoài đón tết cổ truyền của Việt 
Nam. Ảnh minh họa. 

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch, trong dịp tết cổ truyền Kỷ 
Hợi (từ ngày 2 - 10/2), Bình Thuận ước 
đón gần 110.000 lượt khách lưu trú, 
(tăng 22% so với  năm 2018), trong đó 
khách du lịch quốc tế đạt khoảng 36.400 
lượt, chủ yếu là khách Nga, Đức, Trung 
Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan.. 

Bình quân trong 9 ngày nghỉ tết công 
suất phòng của các nhà nghỉ, khách sạn, 
resort từ 1 - 2 sao khoảng từ  70 - 80%, 

các khách sạn và resort từ 3 sao trở lên 
đạt 80 - 88%, riêng khu vực Hàm Tiến - 
Mũi Né từ mùng 2 - 6 tết lượng khách du 
lịch đến rất đông, hầu hết các cơ sở lưu 
trú du lịch đều đạt công suất phòng tối đa 
100%. Trong khi đó, hệ thống khách sạn 
tại khu vực trung tâm thành phố Phan 
Thiết, các resort khu vực Hòn Rơm, Long 
Sơn - Suối Nước, Tiến Thành, Hàm 
Thuận Nam, La Gi dự báo lượng khách 
lưu trú sẽ tăng cao vào các ngày từ mùng 
3 - 5 tết Kỷ Hợi. 

Các giải pháp bảo đảm môi trường, an 
ninh và an toàn cho du khách vui xuân, 
đón Tết đã tạo được được cảm giác bình 
an cho khách du lịch. Ngoài ra, ngành du 
lịch còn tăng cường kiểm tra việc chấp 
hành các quy định về giá, thực hiện niêm 
yết và bán đúng giá niêm yết, vệ sinh môi 
trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an 
ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, thông 
báo chương trình văn hóa văn nghệ, thể 
dục thể thao và du lịch phục vụ khách du 
lịch dịp Tết cũng đã tạo thêm nét hấp dẫn 
thu hút đông khách du lịch. 

 

Hiền Lê // http://toquoc.vn.- 2019 
(ngày 8 tháng 2)

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

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DU LỊCH 
TỈNH BÌNH THUẬN  

u lịch được xác định là ngành 
kinh tế mũi nhọn của Việt Nam. 
Ngành Du lịch cả nước nói 
chung và của tỉnh Bình Thuận 

nói riêng đã và đang góp phần đáng kể 
vào tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm 
quốc nội của đất nước. Bài viết đánh giá 
thực trạng phát triển sản phẩm du lịch 
đặc thù cùng với việc nâng cao năng lực 
cạnh tranh của ngành Du lịch ở tỉnh Bình 

Thuận. Bằng việc sử dụng phương pháp 
nghiên cứu định tính, bài viết đề cập đến 
cơ sở lý luận và thực trạng của việc xây 
dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc 
thù, từ đó kiến nghị một số giải pháp để 
phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, nâng 
cao tính cạnh tranh của ngành Du lịch 
Bình Thuận trong bối cảnh đẩy mạnh hội 
nhập hiện nay.  

 

N 

D 
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Cơ sở lý luận 

Trong lĩnh vực du lịch, năng lực cạnh 
tranh điểm đến là một khái niệm đa 
chiều, nó có thể được xem xét từ ba cấp 
độ khác nhau: Quốc gia; địa phương và 
doanh nghiệp. Trong phạm vi bài viết, tác 
giả chỉ đề cập đến năng lực cạnh tranh 
điểm đến theo cấp độ địa phương. Sức 
cạnh tranh là tổng hoà các đặc tính về 
tiêu dùng và giá trị vượt trội của sản 
phẩm trên thị trường, có nghĩa là sự vượt 
trội của sản phẩm so với các sản phẩm 
cạnh tranh cùng loại trong điều kiện cung 
vượt cầu. 

Theo M. Porter, năng lực cạnh tranh 
phụ thuộc vào khả năng khai thác các 
năng lực đặc biệt của mình để tạo ra sản 
phẩm có giá phí thấp và sự khác biệt của 
sản phẩm. Muốn nâng cao năng lực cạnh 
tranh, cần phải xác định lợi thế cạnh 
tranh. Lợi thế cạnh tranh của sản phẩm 
được hiểu là những thế mạnh mà sản 
phẩm có hoặc có thể huy động để đạt 
hiệu quả trong cạnh tranh. Thông 
thường, có hai nhóm lợi thế cạnh tranh, 
gồm: 

- Lợi thế về chi phí: Tạo ra sản phẩm 
có chi phí thấp hơn đối thủ cạnh tranh. 
Các nhân tố sản xuất như đất đai, vốn và 
lao động thường được xem là nguồn lực 
để tạo lợi thế cạnh tranh. 

- Lợi thế về sự khác biệt: Dựa vào sự 
khác biệt của sản phẩm làm tăng giá trị 
cho người tiêu dùng, hoặc giảm chi phí 
sử dụng sản phẩm, hoặc nâng cao tính 
hoàn thiện khi sử dụng sản phẩm. Lợi thế 
này cho phép thị trường chấp nhận mức 
giá thậm chí cao hơn đối thủ. Sự khác 
biệt về sản phẩm là khả năng cung ứng 
giá trị ưu việt và độc đáo cho người mua 
về chất lượng cũng như tính năng sản 
phẩm. 

Một yếu tố quan trọng nữa đó là việc 
lựa chọn vị thế cạnh tranh để định vị, 
nhất là việc xác định phạm vi. Trong 
ngành Du lịch phạm vi rất quan trọng vì 

tính phân tán. Phạm vi được xác định 
theo vùng địa lý, sản phẩm, kênh phân 
phối, loại khách du lịch. Trong lĩnh vực 
cạnh tranh, cũng cần phải đề cập đến 
khái niệm năng lực cạnh tranh tuyệt đối 
và năng lực cạnh tranh tương đối. Năng 
lực cạnh tranh tuyệt đối là những điều 
kiện đặc trưng riêng của một vùng hay 
quốc gia mà đối thủ không có được, cũng 
như khả năng xác định được chính xác 
vị trí của mình trong cạnh tranh. 

Như vậy, năng lực cạnh tranh du lịch 
của một điểm đến là điểm đến đó phải tối 
ưu hóa sự hấp dẫn của mình đối với 
người lưu trú và người không lưu trú trú, 
nhằm cung cấp chất lượng, sự sáng tạo 
và hấp dẫn dịch vụ du lịch (ví dụ như việc 
cung cấp hàng hóa tương xứng với đồng 
tiền bỏ ra) cho người tiêu dùng nhằm đạt 
được thị phần trên thị trường nội địa và 
toàn cầu, đồng thời đảm bảo rằng nguồn 
lực sẵn được sử dụng một cách hiệu quả 
và bền vững (Dupeyras và MacCallum, 
2013). 

Đối với việc phân tích năng lực cạnh 
tranh của một quốc gia, ngoài việc xác 
định những năng lực và tiềm năng du lịch 
đặc trưng, cần phải so sánh năng lực 
tương đối của các sản phẩm du lịch. 
Trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, một sản 
phẩm du lịch có thể được định nghĩa là 
tổng hòa của sự hài lòng vật lý và tâm lý 
mà nó cung cấp cho khách du lịch trong 
quá trình tham quan. Các sản phẩm du 
lịch tập trung vào các cơ sở và dịch vụ 
được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của 
khách du lịch. Nó được xem như một sản 
phẩm tổng hợp mà kết quả được đo đếm 
bằng sự hài lòng của khách hàng. Mỗi 
thành phần của một sản phẩm du lịch 
được cung cấp bởi các nhà cung cấp 
dịch vụ cá nhân khác nhau như công ty 
khách sạn, hãng hàng không, đại lý du 
lịch. 

Theo nghiên cứu của Phạm Trung 
Lương, sản phẩm du lịch đặc thù được 
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phát triển dựa trên tính độc đáo/duy nhất, 
nguyên bản và đại diện về tài nguyên du 
lịch (tự nhiên và nhân văn) cho một lãnh 
thổ/điểm đến du lịch với những dịch vụ 
không chỉ làm thỏa mãn nhu cầu/mong 
đợi của du khách mà còn tạo được ấn 
tượng bởi tính độc đáo và sáng tạo. 

Phương pháp nghiên cứu 

Bằng việc sử dụng phương pháp 
nghiên cứu định tính (thống kê, mô tả và 
so sánh), bài viết đề cập đến cơ sở lý 
luận và thực trạng của việc xây dựng và 
phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, từ đó 
kiến nghị giải pháp để phát triển sản 
phẩm du lịch đặc thù, nâng cao tính cạnh 
tranh của điểm đến Bình Thuận trong bối 
cảnh hội nhập hiện nay. Kết quả nghiên 
cứu cho thấy, du lịch Bình Thuận đã có 
những bước phát triển đáng ghi nhận với 
tốc độ tăng trưởng khả quan về số lượng 
khách du lịch, phát triển dịch vụ trong giai 
đoạn 2010 - 2017. 

Kết quả nghiên cứu 

Kết quả nổi bật của ngành Du lịch 

Cùng với sự phát triển nhanh chóng 
của xã hội, hoạt động du lịch đã trở thành 
một hiện tượng phổ biến và phát triển với 
tốc độ ngày càng nhanh. Hiện nay, Du 
lịch được xác định là Ngành tạo ra nhiều 
việc làm, thu hút khoảng 227 triệu lao 
động trực tiếp, chiếm 10,9% lực lượng 
lao động thế giới - cứ 9 lao động thì có 1 
người làm nghề du lịch… Năm 2016, 
lượng khách du lịch quốc tế trên phạm vi 
toàn cầu đã đạt 1,23 tỷ lượt khách, chiếm 
hơn 30% xuất khẩu dịch vụ thương mại 
của thế giới (UNWTO, 2017). Theo dự 
báo của Tổ chức Du lịch Thế giới 
(UNWTO), trong giai đoạn 2010 -2030, 
số lượng khách du lịch quốc tế sẽ tăng 
trung bình 3,3%/năm. Đến năm 2020, du 
lịch sẽ trở thành ngành kinh tế “công 
nghiệp” chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ 
cấu những ngành xuất khẩu hàng hóa và 
dịch vụ với gần 1,4 tỷ lượt khách du lịch. 
Năm 2023 sẽ đạt khoảng 1,5 tỷ lượt và 

năm 2030 khoảng 1,8 tỷ lượt khách du 
lịch.   

Bình Thuận là địa phương có nhiều 
loại hình, sản phẩm du lịch có tiềm năng 
như: Du lịch sinh thái biển, đảo; du lịch 
nghĩ dưỡng, chữa bệnh, tắm khoáng 
nóng; du lịch ẩm thực; du lịch tâm linh; du 
lịch văn hóa (gồm quần thể tháp Chăm 
Pôsah Inư, lễ hội độc đáo: Lễ hội Nghinh 
ông, Đua thuyền, Mbăng Katê, Trung 
thu…). Đặc biệt, là quần thể tự nhiên độc 
đáo như: Đồi cát bay Mũi Né, Đồi cát Hòa 
Thắng, Đồi Hồng, Bàu Trắng, Suối 
Tiên… 

Ở Việt Nam, ngành Du lịch tuy đã hình 
thành và phát triển gần 60 năm, song 
hoạt động du lịch chỉ thực sự diễn ra sôi 
động với tư cách là một ngành kinh tế từ 
thập kỷ 90 của thế kỷ trước gắn liền với 
chính sách mở cửa hội nhập của Đảng 
và Nhà nước. Vai trò và vị trí của ngành 
Du lịch được xác định: "Phát triển du lịch 
là một chiến lược quan trọng trong 
đường lối phát triển kinh tế - xã hội nhằm 
góp phần thực hiện công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước” (Chỉ thị số 46/CT-
TW Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá 
VII, 10/1994) và “phát triển du lịch thực 
sự trở thành một ngành kinh tế mũi 
nhọn”(Văn kiện Đại hội Đảng IX). Đến 
Đại hội Đảng X tiếp tục nhấn mạnh việc 
đẩy mạnh phát triển du lịch, tạo bước đột 
phá, góp phần thực hiện mục tiêu sớm 
đưa Việt Nam thoát khỏi tình trạng kém 
phát triển. 

 

Quan điểm của Đảng đối với phát triển 
du lịch ở Việt Nam tiếp tục được khẳng 
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định tại Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 
16/01/2017 của Bộ Chính trị. 

Theo đó, phát triển du lịch trở thành 
ngành kinh tế mũi nhọn là định hướng 
chiến lược quan trọng để phát triển đất 
nước, tạo động lực thúc đẩy phát triển 
các ngành, lĩnh vực khác. Thực hiện chủ 
trương của Đảng, Chính phủ đã ban 
hành Nghị quyết số 103/NQ-CP về 
Chương trình hành động thực hiện Nghị 
quyết số 08-NQ/TW. Nghị quyết số 
103/NQ-CP đã tạo động lực, nâng cao 
nhận thức trong hành động, hỗ trợ và 
thúc đẩy cho sự phát triển của ngành Du 
lịch. Quốc hội và Chính phủ đã hiện thực 
hoá quan điểm của Đảng bằng hệ thống 
chính sách mà điển hình là việc Pháp 
lệnh Du lịch được ban hành năm 1999, 
tiếp đó được thay thế bằng Luật Du lịch 
(năm 2005) và gần đây là Luật Du lịch 
sửa đổi (năm 2017) kèm theo các nghị 
định, thông tư hướng dẫn thực hiện. 
Chiến lược và quy hoạch tổng thể phát 
triển du lịch Việt Nam đến năm 2010 
cũng đã được thực hiện trong những 
năm 1990. Tiếp đó, năm 2011, Chiến 
lược và quy hoạch tổng thể phát triển du 
lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 
đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt. Nhằm tăng cường hiệu 
lực phối hợp liên ngành, Ban Chỉ đạo 
Nhà nước về Du lịch cũng được thành 
lập từ những năm 2000. 

Với sự quan tâm và sát sao chỉ đạo 
triển khai các chiến lược của Đảng và 
Nhà nước, thời gian qua, đặc biệt từ 
những năm 90 của thế kỷ XX, du lịch Việt 
Nam đã đạt được những kết quả quan 
trọng, đóng góp tích cực trong phát triển 
kinh tế - xã hội. Lượng khách du lịch 
quốc tế đến Việt Nam thời gian qua liên 
tục tăng, riêng năm 2017 Việt Nam đã 
đón gần 13 triệu lượt khách quốc tế; thu 
nhập từ du lịch đạt trên 500.000 tỷ đồng, 
tương đương 23 tỷ USD, đóng góp 
khoảng 7,5% GDP của đất nước; dự kiến 
tỷ lệ này sẽ tăng lên 9,7% vào năm 2020 

(WTTC, 2017). Trong thành công chung 
đó, du lịch Bình Thuận đã có những 
bước phát triển đáng ghi nhận, với tốc độ 
tăng trưởng trung bình về khách du lịch 
giai đoạn 2010-2017, đạt 10,38% cao 
hơn bình quân cả nước và vùng Duyên 
hải Nam Trung Bộ. Năm 2017, Bình 
Thuận đón 5,11 triệu lượt khách, trong 
đó có hơn 2,3 triệu lượt khách quốc tế; 
thu nhập từ du lịch đạt trên 10.812 tỷ 
đồng, tăng 20% so với năm 2016. Nhìn 
chung, phát triển du lịch của Bình Thuận 
bước đầu đã có những đóng góp tích cực 
cho phát triển kinh tế - xã hội, tạo thêm 
nhiều việc làm cho người dân địa 
phương... 

Mặc dù, đạt được những kết quả đáng 
ghi nhận, nhưng sự phát triển của du lịch 
Việt Nam vẫn chưa tương xứng với tiềm 
năng, lợi thế và kỳ vọng. Có nhiều 
nguyên nhân được đề cập, trong đó, đến 
nay hệ thống sản phẩm du lịch đặc thù ở 
cấp quốc gia, vùng và địa phương còn 
chưa phát triển. Đây chính là nguyên 
nhân của tình trạng trùng lặp về sản 
phẩm du lịch giữa các vùng, giữa các địa 
phương có đặc điểm địa lý tương đồng, 
qua đó làm hạn chế tính hấp dẫn và khả 
năng cạnh tranh của điểm đến du lịch 
Việt Nam nói chung và của từng địa 
phương nói riêng, trong đó có Bình 
Thuận. Trong thực tế, vấn đề xây dựng 
và phát triển sản phẩm du lịch, nhất là 
sản phẩm du lịch đặc thù của du lịch Bình 
Thuận hiện nay còn gặp không ít khó 
khăn. Do vậy, để nâng cao năng lực cạnh 
tranh giai đoạn tới cho từng vùng, từng 
địa phương, đặc biệt là các địa phương 
trọng điểm có vai trò quan trọng đối với 
phát triển du lịch Việt Nam như Bình 
Thuận cần tập trung phát triển mạnh các 
sản phẩm du lịch đặc thù. 

Phát triển sản phẩm du lịch gắn với 
nâng cao năng lực cạnh tranh 

Bình Thuận là địa phương thuộc vùng 
Duyên hải Nam Trung Bộ, nằm trong tam 
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giác tăng trưởng du lịch là TP. Hồ Chí 
Minh - Đà Lạt - Phan Thiết, nơi có nhiều 
tiềm năng du lịch đặc sắc và điều kiện tổ 
chức du lịch quanh năm với nhiều địa 
danh nổi tiếng thu hút khách tới tham 
quan như: Mũi Né, Bàu Trắng, Mũi Điện, 
Tà Cú… Chiến lược phát triển du lịch 
Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 
năm 2030, xác định Bình Thuận là một 
trong những địa phương trọng điểm, 
đóng vai trò quan trọng không chỉ đối với 
phát triển du lịch vùng Duyên hải Nam 
Trung Bộ mà còn của cả du lịch Việt 
Nam. Bình Thuận là địa phương có nhiều 
loại hình, sản phẩm du lịch có tiềm năng 
như: Du lịch sinh thái biển, đảo; du lịch 
nghĩ dưỡng, chữa bệnh, tắm khoáng 
nóng; du lịch ẩm thực; du lịch tâm linh; 
du lịch văn hóa (gồm quần thể tháp 
Chăm Pôsah Inư, lễ hội độc đáo: Lễ hội 
Nghinh ông, Đua thuyền, Mbăng Katê, 
Trung thu…). Đặc biệt, là quần thể tự 
nhiên độc đáo như: Đồi cát bay Mũi Né, 
Đồi cát Hòa Thắng, Đồi Hồng, Bàu 
Trắng, Suối Tiên… 

Trên cơ sở khai thác tiềm năng và lợi 
thế của mình, giai đoạn 2010 - 2017 du 
lịch Bình Thuận đã có những bước phát 
triển đáng ghi nhận, tốc độ tăng trưởng 
bình quân về khách du lịch đạt 10,38%, 
cao hơn bình quân cả nước và vùng 
Duyên hải Nam Trung Bộ. Mặc dù, Bình 
Thuận được xem là địa phương đi đầu 
trong phát triển sản phẩm du lịch nghỉ 
dưỡng biển và trở thành điểm sáng của 
du lịch Việt Nam từ những năm 2000 với 
thương hiệu “Thủ đô Resort”, nhưng theo 
đánh giá của các chuyên gia, hoạt động 
du lịch của Bình Thuận thời gian qua cơ 
bản còn dựa vào khai thác tiềm năng du 
lịch sẵn có, thiếu những nghiên cứu cơ 
bản để xây dựng sản phẩm du lịch đặc 
thù; chưa khai thác có hiệu quả những tài 
nguyên du lịch đặc sắc, riêng có của địa 
phương để tạo ra sự khác biệt, nâng cao 
tính cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập 
hiện nay. 

Khảo sát cũng cho thấy, ngành Du lịch 
Bình Thuận hiện nay vẫn chưa được 
quan tâm nghiên cứu, đầu tư đúng mức. 
Chưa có một nghiên cứu chính thức nào 
được công bố hoặc cơ quan, tổ chức cá 
nhân nào trả lời rằng sản phẩm du lịch 
đặc thù của Bình Thuận là sản phẩm gì? 
Việc tổ chức hoạt động du lịch của Tỉnh 
chỉ mới dừng lại ở khai thác phục vụ du 
lịch tự nhiên, du lịch “đại chúng”, do đó 
đã bắt đầu bộc lộ những yếu kém, gây 
tác động xấu đến cảnh quan môi 
trường… 

 

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên 
có nhiều, song tựu chung là do trong một 
thời gian dài Bình Thuận chưa xác định 
rõ những lợi thế so sánh để phát triển 
sản phẩm du lịch đặc thù, nâng cao năng 
lực cạnh tranh điểm đến, cụ thể như: 

Thứ nhất, nhận thức của cấp ủy, chính 
quyền, nhất là các cơ quan quản lý nhà 
nước về ý nghĩa và tầm quan trọng của 
phát triển sản phẩm du lịch đặc thù chưa 
đầy đủ. 

Thứ hai, sự liên kết trong phát triển du 
lịch tại tỉnh Bình Thuận còn chưa chặt 
chẽ. 
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Thứ ba, chưa có nghiên cứu cụ thể về 
phát triển sản phẩm du lịch đặc thù của 
địa phương để làm cơ sở đầu tư phát 
triển. 

Thứ tư, nguồn lực phát triển sản phẩm 
du lịch đặc thù còn hạn chế, khó khăn. 

Thứ năm, sự phối hợp giữa các cơ 
quan quản lý nhà nước về du lịch với các 
ngành liên quan, Hiệp hội du lịch Tỉnh 
chưa được phát huy đúng mức, thiếu sự 
hỗ trợ từ các cơ quan liên quan ở Trung 
ương. 

Định hướng phát triển sản phẩm du 
lịch đặc thù ở Bình Thuận 

Theo Đề án quy hoạch tổng thể phát 
triển du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn 
đến năm 2030, UBND tỉnh Bình Thuận 
đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng lượng 
khách đến tăng từ 10-12%/năm đến năm 
2020 và 8-10%/năm đến năm 2030 
(trong đó khách quốc tế tăng từ 10-
13%/năm) với tổng lượng khách đến 
năm 2030 đạt 17,5 triệu lượt, khách quốc 
tế đạt 2,2 triệu lượt; Doanh thu tăng từ 
17 – 19%/năm, đến năm 2030 đạt trên 
78.000 tỷ đồng và 3,78 tỷ USD. Trên cơ 
sở các định hướng phát triển, mục tiêu 
chiến lược phát triển du lịch Bình Thuận 
hướng đến thị trường du khách quốc tế, 
sản phẩm, hạ tầng, đầu tư, bảo tồn và 
phát triển tài nguyên, quảng bá tuyên 
truyền và phát triển nguồn nhân lực. 

Định hướng phát triển sản phẩm du 
lịch đặc thù của Bình Thuận phải dựa 
trên những lợi thế so sánh về tài nguyên 
du lịch của Tỉnh so với những tỉnh khác, 
trước hết là các tỉnh trong vùng và những 
tỉnh có địa lý tương đồng như: Khánh 
Hòa, Ninh Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu… 
Với cách tiếp cận này, Bình Thuận cần 
tập trung khai thác nhóm tài nguyên du 
lịch có khả năng phát triển thành sản 
phẩm du lịch đặc thù, bao gồm: 

Thứ nhất, về tài nguyên du lịch tự 
nhiên. Bình Thuận có điều kiện khí hậu lý 

tưởng, với chiều dài 192 km bờ biển, có 
nhiều bãi biển đẹp, nước trong xanh, cát 
trắng mịn như: Mũi Né- Hòn Rơm, Tiến 
Thành, Long Sơn – Suối nước, Cam 
Bình, Đồi Dương, Tân Hải, Hòn Lan – Kê 
Gà – Thuận Quý… thu hút khách du lịch 
tới nghĩ dưỡng. Bên cạnh đó, hệ thống 
các đảo gần bờ cũng có thể giúp tỉnh 
Bình Thuận phát triển loại hình du lịch 
khám phá biển đảo như: Hòn Bà (La Gi), 
Hòn Ghềnh (Phan Thiết), Phú Quý… 

Trong giai đoạn 2010-2017, du lịch 
Bình Thuận đã có những bước phát triển 
đáng ghi nhận với tốc độ tăng trưởng 
bình quân về khách du lịch đạt 10.38%, 
cao hơn bình quân cả nước và vùng 
Duyên hải Nam Trung Bộ. Năm 2017, 
Bình Thuận đón 5,11 triệu lượt khách, 
trong đó có hơn 2,3 triệu lượt khách quốc 
tế; thu nhập từ du lịch đạt trên 10.812 tỷ 
đồng, tăng 20% so với năm 2016. 

Ngoài ra, Bình Thuận còn có lợi thế 
trong phát triển du lịch sinh thái với hệ 
sinh thái đa dạng như: Khu bảo tồn thiên 
nhiên Tà Kou vùng núi thấp ven biển có 
diện tích rừng đặc dụng 7.248 ha và 
1.045 ha rừng sản xuất, đa dạng về động 
thực vật Núi Tà Cú - nơi có hệ sinh thái 
rừng tự nhiên đa dạng; Hồ Núi đất –La 
Gi cảnh quan đẹp, rất thanh bình; Thắng 
cảnh Hồ Hàm Thuận - Đa Mi có khí hậu 
mát độc đáo gần giống Đà Lạt; Suối Tiên 
(Phan Thiết) được ví như “Tiên cảnh 
giữa sa mạc” có sự kiến tạo tự nhiên độc 
đáo giữa nước và cát... 

Thứ hai, về tài nguyên du lịch văn hóa, 
Bình Thuận là nơi có nhiều di tích lịch sử 
nổi tiếng như: Trường Dục Thanh – Nơi 
Bác Hồ dừng chân dạy học trước khi ra 
đi tìm đường cứu nước; Quần thể tháp 
Chăm PsahInư, Lầu Ông Hoàng, Dinh 
Thầy Thím, Vạn Thạch Long, Di tích 
nghệ thuật Thanh Minh Tự và Miếu Ngũ 
hành; Căn cứ Lê Hồng Phong… Cùng 
với đó là nhiều lễ hội đặc trưng của các 
dân tộc sinh sống tại Tỉnh như: Lễ hội 
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Mpăng Katê, Lễ Hội nghinh ông, Lễ hội 
Dinh Thầy Thím, Lễ hội Trung thu… 

Không chỉ vậy, tỉnh Bình Thuận còn có 
nhiều di sản văn hóa quý giá như: Văn 
hóa Cồng Chiêng của dân tộc K’ho, Răc 
Lay, khèn bầu, đàn Chapi, trống 
Pranưng… Nét đặc trưng trong du lịch 
văn hóa của Bình Thuận có thể kể đến 
đó là ẩm thực, với những làng nghề làm 
nên thương hiệu lớn như: nước mắm 
Phan Thiết. Đặc biệt, do đặc điểm là nơi 
giao nhau giữa các dòng đối lưu dưới 
đáy biển nên Bình Thuận có nhiều hải 
sản ngon: như Cua Huỳnh Đế, Mực một 
nắng, có Bóp, cá Liệt dầu… hấp dẫn du 
khách. Đây chính là điều kiện tốt để Bình 
Thuận phát triển sản phẩm du lịch khám 
phá biển đảo kết hợp với thưởng thức 
ẩm thực mang đặc trưng địa phương. 

Nhằm khai thác tiềm năng sẵn có phát 
triển thành sản phẩm du lịch đặc thù, 
Bình Thuận cần quan tâm một số vấn đề 
sau: 

- Cần có sự thống nhất cao trong nhận 
thức về sự cần thiết phát triển sản phẩm 
du lịch đặc thù, nâng cao tính cạnh tranh 
của điểm đến trong bối cảnh hội nhập. 

- Xây dựng Đề án phát triển sản phẩm 
du lịch đặc thù điểm đến Bình Thuận phù 

hợp với định hướng Quy hoạch tổng thể 
phát triển du lịch Việt Nam đến năm 
2020, tầm nhìn đến năm 2030 và phù 
hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa 
phương. Trong đó, cần chú ý xác lập tiêu 
chí khoa học cho lựa chọn sản phẩm du 
lịch đặt thù, làm cơ sở xác định sản phẩm 
du lịch đặt thù của Bình Thuận là sản 
phẩm gì?  

- Làm tốt công tác nghiên cứu thị 
trường và xúc tiến quảng bá sản phẩm 
đặc thù điểm đến Bình Thuận; Đào tạo 
phát triển nguồn nhân lực du lịch nhằm 
nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh 
của sản phẩm du lịch điểm đến; Hợp tác 
trong hoạt động xúc tiến đầu tư, khuyến 
khích các nhà đầu tư trong và ngoài 
nước đầu tư vào địa phương bằng các 
chính sách rõ ràng và cụ thể. 

- Khẩn trương hoàn thành các dự án 
hạ tầng hỗ trợ phát triển du lịch như: Khu 
đô thị du lịch biển Phan Thiết, đặc biệt là 
hệ thống giao thông, sân bay Phan Thiết, 
đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.       

 
Hoàng Thanh Liêm // 

http://tapchitaichinh.vn.- 2019 
 (ngày 1 tháng 2)  

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

NẮNG NHƯ ĐỔ LỬA, DU KHÁCH KÉO VỀ MŨI NÉ TẮM BIỂN 

hiệt độ ngoài trời hơn 30 độ C và 
nắng gắt có lẽ là một trong những 
lý do khiến các bãi tắm ở Mũi Né, 

TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vẫn chật 
kín người, xe du lịch chở khách đậu hàng 
dài… 

Được biết đến là một trong những 
thiên đường du lịch biển đẹp nhất Việt 
Nam, Mũi Né có phong cảnh hoang sơ 
với những bãi cát trắng trải dài, biển 
xanh. Cũng như mọi năm, dịp Tết năm 
nay Mũi Né thu hút đông đảo khách du 
lịch khắp nơi.  

 

Du khách khắp nơi đổ về Mũi Né tắm biển.  

N 

https://img.infonet.vn/w490/Uploaded/2019/jwqyqdxwp/2019_02_09/infonet_mui_ne_3.jpg
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Theo ghi nhận của PV Infonet sáng 9/2 
(mùng 5 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi), dọc 
đường Nguyễn Đình Chiểu (đường 706), 
các resort luôn trong tình trạng đông đúc, 
khách sạn “cháy phòng”. Một số du 
khách chưa đặt phòng trước đành phải 
quay về TP. Phan Thiết tìm khách sạn.  

 

Nhiệt độ ngoài trời hơn 30 độ C và nắng gắt, 

thế nhưng nhiều du khách vẫn tắm biển.  

Trong khi đó, giá phòng ở các resort 
tại khu vực cuối Mũi Né bị đẩy lên cao 
gấp 1,5 thậm chí gấp 2 lần so với ngày 
thường. Đơn cử như tại resort 
Pandanus, giá phòng đôi ngày thường 
chỉ 3,5 triệu đồng/đêm nhưng dịp Tết đã 
tăng gấp đôi, lên 7,5 triệu đồng/đêm.  

 

Xe du lịch chở khách đậu dài hai bên đường.  

Một điểm đến thu hút du khách chơi 
Tết tại Mũi Né là Hòn Rơm, thuộc ấp 
Long Sơn, phường Mũi Né, TP. Phan 
Thiết. Mặc dù nhiệt độ ngoài trời hơn 30 
độ C và nắng gắt, thế nhưng khách du 

lịch khắp nơi vẫn tấp nập đổ về Hòn Rơm 
tắm biển. Tình trạng quá tải luôn xảy ra 
tại các bãi tắm ở Hòn Rơm vào những 
ngày nghỉ Tết này.  

 

Nhiều phụ huynh tranh thủ dịp nghỉ Tết dẫn 

con em đi tắm biển.  

 

Các bãi xe luôn trong tình trạng quá tải.  

 

Các nhân viên phải làm việc hết công suất 

https://img.infonet.vn/w490/Uploaded/2019/jwqyqdxwp/2019_02_09/infonet_mui_ne_2.jpg
https://img.infonet.vn/w490/Uploaded/2019/jwqyqdxwp/2019_02_09/infonet_mui_ne_5.jpg
https://img.infonet.vn/w490/Uploaded/2019/jwqyqdxwp/2019_02_09/infonet_mui_ne_8.jpg
https://img.infonet.vn/w490/Uploaded/2019/jwqyqdxwp/2019_02_09/infonet_mui_ne_4.jpg
https://img.infonet.vn/w490/Uploaded/2019/jwqyqdxwp/2019_02_09/infonet_mui_ne_6.jpg


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 02 năm 2019                           __             -46- 
 

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

 

Dịp Tết này khách du lịch đổ về Mũi Né rất 

đông.  

 

Một số gia đình bày biện đồ ăn thức uống tại 
các bóng mát dọc bãi biển, quây quần với 

nhau.  

 

Trên cùng đường dọc bờ biển Mũi Né, du 
khách có thể ghé các điểm du lịch nổi tiếng 
khác như Đồi cát hồng, Bàu Trắng - Bàu 

Sen, Hòn Ghềnh... 

Theo nhân viên công ty TNHH du lịch 
Thùy Trang, cụm bãi tắm ở Hòn Rơm có 
nhiều khu như Hòn Rơm 1, Hòn Rơm 2, 
Thùy Trang… tuy vậy, hầu hết các bãi 
tắm này chỉ dành cho du khách trong 
nước. Du khách nước ngoài thường tập 
trung tại các resort hay khách sạn cao 
cấp trên đường 706.  

 

Từng nhóm phượt dừng lại ven đường chụp 
ảnh.  

 

Phong cảnh biển xanh, cát trắng đặc trưng 
của Mũi Né, làm say đắm du khách thập 
phương.  

 

Phương Nam // https://infonet.vn.- 
2019 (ngày 10 tháng 2)

 

 
 

https://img.infonet.vn/w490/Uploaded/2019/jwqyqdxwp/2019_02_09/infonet_mui_ne_7.jpg
https://img.infonet.vn/w490/Uploaded/2019/jwqyqdxwp/2019_02_09/infonet_mui_ne_10.jpg
https://img.infonet.vn/w490/Uploaded/2019/jwqyqdxwp/2019_02_09/infonet_mui_ne_9.jpg
https://img.infonet.vn/w490/Uploaded/2019/jwqyqdxwp/2019_02_09/infonet_mui_ne_1.jpg
https://img.infonet.vn/w490/Uploaded/2019/jwqyqdxwp/2019_02_09/infonet_mui_ne_11.jpg
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RỰC RỠ MÙA HOA KEO LÁ TRÀM TẠI PHAN THIẾT 

han Thiết (Bình Thuận) từ lâu đã 
nổi tiếng với cát trắng, nắng vàng 
và biển xanh. Nhưng ít người biết 

rằng, vào những ngày đầu năm mới, 
thành phố lại có một màu sắc hoàn toàn 
khác lạ và mới mẻ. Đó là gam màu của 
rừng hoa keo lá tràm vàng rực rỡ trên 
nền cát trắng tinh và dưới bầu trời xanh 
thẳm. 

 

Những ngày này, khi tiết xuân vẫn còn 
lảng bảng, có dịp đi dọc đường Võ 
Nguyên Giáp (706B), hay cung đường 
Mũi Né - Bàu Trắng và Hòa Thắng - Hòa 
Phú, du khách sẽ dễ dàng bắt gặp những 
hàng keo lá tràm đua nhau khoe sắc làm 
bừng sáng cả một góc trời thành phố 
biển xinh đẹp. Những cây keo lá tràm 
không quá cao, hoa nhỏ nhưng mỗi cây 
lại có hàng ngàn cánh hoa tỏa nắng, đủ 
sức làm xao xuyến khách bộ hành bất 
chợt đi ngang. 

 

Không chỉ có hoa rực rỡ, mà keo lá tràm 
còn là loài cây có sức sống mạnh mẽ, 
chịu hạn tốt và luôn phát triển trước nắng 
và gió biển của thành phố Phan Thiết. Vì 
vậy, không có gì ngạc nhiên khi những 
cung đường đang vàng rực hoa keo lá 
tram ở thành phố Phan Thiết nhanh 
chóng trở thành địa chỉ sống ảo mới của 
không chỉ giới trẻ địa phương và du 
khách, mà còn là địa điểm chụp ảnh cưới 
của những đôi tình nhân, những nhiếp 
ảnh gia chuyên nghiệp và khách du lịch 
yêu thiên nhiên. 

 

Bạn còn chờ gì nữa mà không về ngay 
Phan Thiết, để vừa có một chuyến du lịch 
biển đáng nhớ, vừa được chiêm ngưỡng 
mùa hoa keo lá tràm độc đáo này! 

 

Nguyên Vũ // http://toquoc.vn.- 2019 
(ngày 21 tháng 2)

P 

https://toquoc.mediacdn.vn/2019/2/20/2-1550671361396566962126.jpg
https://toquoc.mediacdn.vn/2019/2/20/1-15506713613871065313033.jpg
https://toquoc.mediacdn.vn/2019/2/20/3-15506713614031918368499.jpg
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THÁNH ĐƯỜNG DÀNH RIÊNG CHO “DÂN NGHIỆN” 
DU LỊCH 

ình Thuận thuộc tỉnh duyên hải 
cực Nam Trung Bộ, nơi sở hữu 
nhiều bãi biển đẹp như mộng, 

một “Maldives” vừa chất chứa sự 
hoang sơ của biển cả vừa kiều diễm 
và bỏng rát như một “cô gái xinh đẹp” 
bởi những đồi cát trắng. Với Bình 
Thuận, mọi lữ khách sẽ không cầm 
được lòng khi được dừng chân và 
thăm nhiều địa danh du lịch bí ẩn và 
nghỉ dưỡng đặc biệt “có một không 
hai” tại Việt Nam. 

 

Đồi cát Bàu Trắng nơi được mệnh danh 
là Maldives thứ 2 (Ảnh chudu24h) 

Với đồi cát trắng hay còn gọi là đồi cát 
Bàu Trắng mà dân du lịch đã từng gọi 
bằng một cái tên khá mỹ miều: tiểu sa 
mạc Sahara. Bên cạnh đó, với một bờ 
biển trải dài cho từng buổi sớm mai dành 
cho du khách đón mặt trời mọc. Ở đó, có 
âm thanh của tiếng chài lưới, từng tiếng 
nói khỏe khoắn của ngư dân nơi đây và 
hơn hết cung đường phượt độc nhất ở 
Việt Nam dành cho dân mê du lịch bụi và 
sự trải nghiệm thiên nhiên hoang sơ, kỳ 
vĩ. 

Một đồi cát bàu trắng chỉ có ở châu 
Âu 

Với hai “cung đường thần thánh” dẫn 
đến địa danh Bàu Trắng: Thứ nhất, đi từ 

Hòn Rơm đến Mũi Né, qua chợ Mũi Né, 
Đồi Hồng đi khoảng 1h/ đồng hồ tới Bàu 
Trắng. Ở cung đường này, sẽ đi qua một 
bãi biển tuyệt đẹp, nhiều con đường 
uống lượn mang đậm cảm giác chiêm 
nghiệm dành cho dân du lịch khám phá 
Biển. Nếu là người yêu rừng thì chọn 
cách di chuyển từ hòn rơm 8 km hay đi 
từ Lương Sơn xuống, rồi từ Hòn Rơm sẽ 
có nhiều quan cảnh hữu tình, thiên nhiên 
thấm đượm sự gần gũi khi đến với Guest 
House Hòa Thắng có cả Rừng và Biển 
để du khách lựa chọn. Một thiên nhiên 
đẹp đúng theo câu: Phong cảnh hữu tình, 
cách chừng đó khoảng 5km sẽ là một 
không gian tĩnh lặng tựa thiên đường 
dành cho gia đình và những ai yêu biển, 
mến đồi. Để rồi cứ mỗi sáng lại nghe âm 
thanh của biển từ cuộc sống của những 
người dân chài, tiếng rừng cây, âm thanh 
xào xạc của lá. 

 

Bàu Trắng – Cung đường phượt hấp dẫn 
nổi tiếng khi có cả biển và núi. Ảnh Tuấn 
Anh Kizzik 

Ở đồi cát Bàu Trắng sẽ nghe đâu đó 
những câu ca dao: “Tháng năm tát cá 
dưới bàu – Nắng ơi! Là nắng dãi dẫu vì 
ai.” Với sự biến đổi lớn lao từ thiên nhiên 
đã làm cho cát ở bàu từ màu vàng 
chuyển sang trắng nhằm tạo nên sự độc 
đáo, lạ kỳ và đặc biệt bậc nhất Việt Nam. 

B 
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Cung đường phượt Bình Thuận – 
Ninh Thuận: hạnh phúc là trải nghiệm 

Không chỉ có một “đồi trinh nữ” tên gọi 
từ ngày xưa mà bây giờ là đồi cát Bàu 
Trắng mà cung đường phượt mới là món 
ăn trải nghiệm dành cho dân “nghiện” du 
lịch. Với vườn Thanh Long chín đỏ, 
những chiếc thuyền của ngư dân thả trôi 
bồng bềnh trong sự tĩnh lặng của buổi 
chiều hoàng hôn, sau một ngày đánh bắt 
mệt nhoài. Rồi ở đó có những ngọn tháp 
chàm tĩnh lặng, kỳ vĩ, huyền bí của 
Vương Quốc Chămpa xưa. Nói như nhà 
nghiên cứu Phạm Côn Sơn:  “Có nhiều 
bãi tắm cát trắng, nước trong xanh sạch 
sẽ với những dãy núi trùng điệp, nối 
những bãi biển nên thơ bởi những dãi 
đồng bằng bát ngát. Bình thuận có rất 
nhiều điểm du lịch nổi  tiếng như: Phan 
Thiết, Mũi né, Hàm Dương, Đồi Dương” 
(trích trong Non Nước Việt Nam, trang 
540). 

 

Khung cảnh ngư dân chài chờ thuyền về 
buổi sáng. Ảnh: Tuấn Anh Kizzik 

Mọi lữ khách đều là những người lạ, 
nhưng điểm dừng chân lý tưởng sẽ biến 
một vùng địa danh xa lạ thành nơi tri âm, 
tri kỷ. Nếu đến Bình Thuận để trải nghiệm 
một không gian hoang sơ thì Guest 
House Hòa Thắng là một sự hội tụ đầy 
những ẩn ý trong cẩm nang các nhà nghỉ 
tại Bàu Trắng, Hòa Thắng để cho lữ 
khách khám phá. Hơn thế nữa, gia đình, 
bạn bè sẽ có một đêm đốt lửa gần cạnh 

bãi biển để những bữa ăn thêm không 
khí lãng mạn và thi vị. 

 

Guest House Hòa Thắng: Nơi có Đồi, Biển, 
Ngư Dân 

 

Trong ánh nắng bình minh đã là cuộc 
sống của ngư dân cho một ngày mới bắt 
đầu, nơi biển tuôn trào nhựa sống. nhà 
nghỉ Bàu Trắng  sẽ là một điểm nhấn 
toàn diện của một cuộc sống biển đầy đủ 
nhất ở Bình Thuận. Ở đây, sẽ là một 
không gian không quá hoa lệ để tạo ra 
sự thẹn thùng mà một sự tiện nghi vừa 
đủ để làm cho cuộc sống của du khách 
thêm ấm cúng. Đồng thời, với đồ ăn biển 
tươi sống bậc nhất thì Guest House Hòa 
Thắng sẽ điểm đến xứng tầm cho các tín 
đồ ẩm thực “chất”. Nếu tới Bình Thuận 
không biết Guest House Hòa Thắng sẽ là 
một thiếu sót dành cho người mê du lịch 
Phan Thiết chân chính. 
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Mọi chi tiết xin liên hệ: 
Guest House Hòa Thắng 

Địa chỉ: 568 Đường ĐT 716 Hòa 
Thắng, Bắc Bình, Bình Thuận, Việt Nam 

Booking phòng ngày lễ, tết: +84 
972211778 

Website: www.khachsanhoathang.com 

Duy Kỳ - Xuân Thủy // 
http://vanhien.vn.- 2019  

(ngày 9 tháng 2) 

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

 BÍ ẨN CON SỐ 1449 TRÊN MẶT TIỀN NGÔI NHÀ CỔ 
TẠI PHAN THIẾT 

hiều người dân không khỏi thắc 
mắc về con số 1449 được đắp bằng 
xi măng ở vị trí trang trọng ngay 

chính giữa mặt tiền biệt thự cổ có ghi năm 
xây dựng 1923 tại Phan Thiết (Bình 
Thuận). 

Ngôi nhà nằm ở địa chỉ số 38 đường 
Nguyễn Văn Trỗi - TP Phan Thiết. Đây là 
ngôi nhà có kiến trúc cổ, rất đẹp, đã được 
chủ nhân tu bổ lại nhưng vẫn giữ nguyên 
nét cổ kính của thời gian. 

 

Ngôi nhà cổ và con số 1449 bí ẩn. 

Chủ nhân của ngôi nhà là bà Mai Thị 
Bạch Ba, có tên thường gọi là bà Ba, hiện 

đã mất. Bà Ba còn có một người anh trai 
lập nghiệp ở Sài Gòn. Do không có chồng 
con nên khi bà và anh trai mất, các cháu là 
con của anh trai bà được thừa kế căn nhà. 

Hiện các người cháu này đang sinh 
sống ở nước ngoài, chỉ còn một người 
cháu ở TP.HCM thỉnh thoảng về nhang 
khói và chăm nom ngôi nhà. Hơn 10 năm 
kể từ ngày bà Ba mất, ngôi nhà không có 
người ở. Gia đình phải thuê người hằng 
ngày đến quét dọn và quản lý ngôi nhà. 

Khi chúng tôi đến thì căn nhà vẫn đóng 
kín cửa. Liên hệ với những người hàng 
xóm và người thân của bà Ba đang sống 
ở Phan Thiết nhưng hầu như không ai biết 
chính xác con số 1449 có ý nghĩa là gì. 

Quá trình thu thập thông tin chúng tôi 
nhận thấy có khá nhiều giả thuyết được 
mọi người đưa ra: đó là năm xây dựng 
ngôi nhà, số nhà, số hiệu bưu chính hay số 
hiệu kinh doanh... 

Xét giả thuyết đó là năm xây dựng ngôi 
nhà. Lần theo lịch sử hình thành vùng đất 
Phan Thiết - Bình Thuận chúng ta thấy rõ, 
vùng đất này xưa là đất Chiêm Thành. 
Phải đến năm 1653 thì Phan Thiết mới có 
người Việt sinh sống. Vì vậy ngôi nhà này 
không thể được hình thành từ năm 1449 
được. 

Về giả thuyết số nhà, từ năm 1975 về 
trước đường Nguyễn Văn Trỗi chỉ là 

N 
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đường nhỏ, dài khoảng hơn một cây số, 
rất ít nhà dân, chủ yếu là các nhà lều chế 
biến nước mắm của các hàm hộ (tên gọi 
những người sản xuất nước mắm lớn tại 
Phan Thiết). Các nhà lều thường có chiều 
rộng mặt tiền rất lớn, nên căn nhà trên con 
đường này không thể có số nhà nhiều lên 
đến con số 1449 được. 

 

Từ khi bà Ba mất, người cháu của bà ở 
TP.HCM thi thoảng Phan Thiết về nhang khói 
và chăm nom ngôi nhà. 

Giả thuyết khác có thể đây là số hiệu 
bưu chính hoặc số hiệu kinh doanh (giống 
số đăng ký kinh doanh ngày nay) của chủ 
nhân ngôi nhà. Tuy nhiên thông thường 
các cửa tiệm, hiệu buôn, hãng hay công ty 
thường khắc tên thương hiệu của mình lên 
ngôi nhà như Chánh Ngữ, Liên Thành, 
Hồng Hương, Hồng Sanh, ... chứ không ai 
khắc số hiệu bưu chính hay số hiệu kinh 
doanh lên mặt tiền ngôi nhà cả. 

Từ những vô lý về các giả thuyết nói trên 
đã thôi thúc chúng tôi tìm hiểu sâu hơn về 
ngôi nhà này. 

Tìm đến ông M.C.T là người đồng thừa 
kế, đang trực tiếp quản lý ngôi nhà. Ông T 
cho chúng tôi biết, mảnh đất xây dựng ngôi 

nhà này có nguồn gốc từ xưa là tài sản 
thừa kế của bà nội ông mang họ Dương. 
Sau khi lập gia đình với ông nội ông - họ 
Mai thì ông bà nội ông sinh sống tại đây. 

Cũng như đa số người dân sống trong 
khu vực này, ông bà nội ông làm nghề 
buôn bán nước mắm đựng trong các tĩn 
bằng sành chở bằng ghe ra miền Trung và 
miền Bắc bán. Đến năm 1923 sau khi dành 
dụm đủ tiền, ông bà nội ông mới tiến hành 
xây dựng lại căn nhà như ngày nay. 

Sau khi ông bà nội mất thì cô của ông T 
là bà Ba sinh sống tại căn nhà này, làm 
nghề buôn bán tạp hóa ra đảo Phú Quý và 
mua nông sản từ Phú Quý về Phan Thiết 
bán lại. 

Về con số 1449, ông T nói cũng không 
xác định chính xác lắm, nhưng ông có 
nghe nói con số đó là thời điểm đánh dấu 
năm 1449 là năm khởi đầu của dòng họ 
ông bà tổ tiên ông ở Quãng Ngãi. Ông T 
chỉ biết đó là tổ tiên mình chứ không biết 
chính xác tổ tiên là phía ông nội hay bà nội 
ông, tức họ Dương hay họ Mai. Ông T 
cũng xác nhận với chúng tôi dù đó là họ 
Mai hay họ Dương thì con cháu họ Mai của 
ông vẫn tự hào và giữ gìn, thờ phụng suốt 
đời. 

Ngoài ra, trong quá trình tìm hiểu chúng 
tôi có nghe một người bà con gần của bà 
Ba tên M.T.Đ nói rằng, lúc nhỏ có nghe 
người lớn nói số 1449 là số tiền gia đình 
bà Ba xây dựng căn nhà này. Họ ghi số 
tiền này lên để kỷ niệm và để đời sau biết 
giá trị của căn nhà. 

Năm 1923 thời Khải Định, đất Bình 
Thuận thuộc xứ Nam Kỳ là thuộc địa của 
Pháp. Năm 1923 cũng là thời điểm Ngân 
hàng thuộc địa Đông Dương phát hành tờ 
giấy bạc mới, tiền dùng chung cho 3 nước 
Đông Dương, ghi bằng 3 thứ tiếng Hán - 
Việt - Miên. Qua tham khảo tài liệu, năm 
1923, ngân sách thuộc địa toàn xứ Nam 
Kỳ chỉ khoảng 13 triệu đồng thì so với số 
tiền 1449 đồng để xây dựng một căn nhà 
ở quả là khá lớn. Tuy nhiên, việc ghi số tiền 
xây dựng nhà lên mặt tiền cũng là một 
chuyện lạ và bà Đ cũng xác nhận rằng đây 
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chỉ là thông tin bà nghe nói chứ không 
chắn chắn. 

Xem ra có quá nhiều giả thuyết để lý giải 
và thực tế con số 1449 trên ngôi nhà số 38 

đường Nguyễn Văn Trỗi - Phan Thiết vẫn 
còn là điều bí ẩn. 

Lê Huân // https://vietnamnet.vn.- 
2019 (ngày 20 tháng 2) 

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

CHUYỆN ÍT BIẾT VỀ QUÁN ĂN HƠN 100 NĂM Ở BÌNH THUẬN 

han Thiết từ xa xưa đã có nhiều sản 
vật, công trình, cơ sở nổi tiếng khắp 
trong Nam ngoài Bắc tồn tại đến 

ngày nay. Nam Thạnh Lầu, Kim Sơn Lầu 
là hai trong số những niềm tự hào của 
người Phan Thiết (Bình Thuận). 

 

Tiệm cơm Kim Sơn Lầu năm 1967 

Quán ăn người Hoa trên đất Việt 

Những năm đầu của thế kỷ 20, những 
người Hoa đặt chân đến Phan Thiết, lập 
phố, lập phường ở cửa sông Phú Hài bắt 
đầu chuyển dần về khu vực Đức Nghĩa 
theo chủ trương phát triển đô thị của chính 
quyền bảo hộ Pháp. 

Lúc này, ở khu vực bến xe gần chợ 
Phan Thiết, xuất hiện một quán ăn nhỏ của 
một gia đình người Phúc Kiến (Trung 
Quốc) chỉ bán những món ăn truyền thống 
của người Hoa bản xứ. 

Với những người Hoa tha hương lập 
nghiệp, mặc dù hết sức tằn tiện nhưng họ 
vẫn tới quán ăn một tô mì, uống một chén 
canh để ủng hộ đồng hương và tìm lại chút 
không khí của quê nhà nơi đất khách. 

Nhờ vậy, quán nhỏ của cha con ông già 
người Phúc Kiến dần dần phát triển từ một 
bàn ăn lên hai, rồi ba bàn. 

Vài năm sau, người cha bắt đầu già yếu 
nên người con trai cả là Hai Mọi đứng ra 
thay cha quán xuyến công việc. 

Vốn là người thông minh, lại có năng 
khiếu nấu nướng, không những nấu ngon 
các món ăn của người Hoa do cha truyền 
dạy mà Hai Mọi còn nấu được các món ăn 
của người Việt nên dần dà quán ăn của 
Hai Mọi có thêm người Việt và người Tây 
vào ăn. 

Khoảng năm 1925, khi quán đã bắt đầu 
đông khách, ông Hai Mọi sửa sang lại 
quán, làm thêm căn gác và đặt tên quán 
ăn của mình là tiệm Nam Thạnh Lầu. 

Ngoài các món ăn truyền thống của 
người Hoa và người Việt, ông đã sáng tạo 
ra món cơm cháy chiên giòn ăn kèm nước 
sốt và nấu món sườn lăn bột ngon đến 
mức nhiều người Pháp trong chính quyền 
Bình Thuận thời đó đã mời ông đến để nấu 
món này khi họ tổ chức đại tiệc. 

Hai món ăn này cũng là nét riêng độc 
đáo mà con cháu ông Hai Mọi vẫn gìn giữ 
cho đến ngày nay. 

Cha truyền con nối 

Năm 1935, người con trai thứ năm của 
ông Hai Mọi là ông Đinh Văn Ngọ vốn là 
đầu bếp chính cho tiệm Nam Thạnh Lầu 
khi đó đã lập gia đình và xin ra riêng. 

Ông Hai Mọi cho con trai mình số tiền là 
5.000 đồng bạc Đông Dương để làm vốn. 

Năm Ngọ bỏ ra 4.000 đồng để sang lại 
ngôi nhà ở gần tiệm của cha (nay là số 58 
Nguyễn Thị Minh Khai) để mở tiệm cơm và 
lấy thương hiệu là Kim Sơn Lầu. 

P 
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Ông Đinh Văn Ngọ (Năm Ngọ) người sáng 
lập tiệm cơm Kim Sơn Lầu. 

Là người có tài nhất trong số hơn mười 
người con của ông Hai Mọi, Năm Ngọ đã 
một tay gầy dựng cơ nghiệp của riêng 
mình và phát triển thương hiệu Kim Sơn 
Lầu nổi tiếng không kém thương hiệu của 
cha. 

Đến năm 1942, ông Hai Mọi khi ấy đã 
trên 60, sức khỏe suy yếu, nên giao lại 
tiệm cơm Nam Thạnh Lầu cho người con 
trai thứ mười của mình là ông Đinh Văn 
Thân. 

Không phụ lòng cha, ông Mười Thân 
cũng đã phát triển tiệm cơm Nam Thạnh 
Lầu trở thành một trong những tiệm ăn lớn 
nhất Phan Thiết trong suốt thời kỳ Pháp 
thuộc và những năm đầu khi quân đội Mỹ 
vào miền Nam. 

Giữ gìn thương hiệu 

Khi ông Mười Thân già yếu, giao lại tiệm 
cơm Nam Thạnh Lầu cho con trai là ông 
Đinh Văn Học. Hiện nay, con gái của ông 
Đinh Văn Học là bà Đinh Thị Nghiêm đang 
tiếp nối thương hiệu và nghề của cha ông 
để lại. 

Riêng tiệm Kim Sơn Lầu, mặc dù có hơn 
mười người con và nhiều người cũng từng 
phụ việc làm bếp nhưng ông Năm Ngọ lại 
giao thương hiệu Kim Sơn Lầu cho người 
con gái của mình là bà Đinh Thị Nhơn, 
người mà ông biết rõ có thể thay ông nấu 
những những món ăn ngon nhất của Kim 
Sơn Lầu. 

Bà Nhơn lập gia đình cùng ông Lý 
Trường Tiền gốc người Hải Nam (Trung 
Quốc) vốn là đầu bếp trước đó của tiệm 
cha mình. 

Với sự kết hợp đa dạng các món ăn của 
người Phúc Kiến và người Hải Nam, đặc 
biệt chỉ sử dụng đầu bếp là người gia đình 
chứ không thuê thợ ngoài, tiệm cơm Kim 
Sơn Lầu dưới thời của vợ chồng bà Nhơn 
có nhiều món ăn đặc sắc và ngon hơn các 
quán ăn khác. 

Hiện nay, thương hiệu Kim Sơn Lầu 
được bà Nhơn giao lại cho con gái mình là 
bà Lý Thị Mỹ. Riêng người con trai cả của 
bà Nhơn là ông Lý Hoàng Cương, trước 
đây cũng là người đứng bếp chính của Kim 
Sơn Lầu, tách ra riêng mở quán ăn mang 
tên Kim Anh Quán vào năm 1992. 

Tiệm cơm Kim Anh Quán của ông 
Cương hiện cũng là một trong những tiệm 
ăn ngon, thu hút rất đông người dân địa 
phương và du khách khi đến Phan Thiết. 

 

 

Chia sẻ với chúng tôi, ông Lý Hoàng 
Cương nói, ông tự hào là một thành viên 
của một gia đình lớn có bề dày hàng trăm 
năm phục vụ ẩm thực cho người dân Phan 
Thiết. 

Ông Cương cũng cho biết, dù thế hệ 
ông hay các thế hệ sau nữa, các thành 
viên trong gia tộc ông cũng sẽ cố gắng gìn 
giữ và phát huy truyền thống đáng tự hào 
của cha ông mình để lại. 

Lê Huân // https://vietnamnet.vn.- 
2019 (ngày 23 tháng 2)
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NĂM TÂN HỢI BÁC HỒ ĂN TẾT Ở HÀM HIỆP 

Trên hành trình tìm đường cứu nước, 
Phan Thiết là nơi Bác Hồ dừng chân dạy 
học. Có một địa danh mà lâu nay chưa 
từng nhắc đến làng Đại Nẫm, xã Hàm 
Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình 
Thuận, nơi còn lưu giữ nhiều kỉ niệm về 
cuộc đời hoạt động cách mạng, tìm đường 
cứu nước của Bác Hồ. 

Khoảng năm 1900, nhà nho Lê Trọng 
Thiều, người xứ Nghệ, hoạt động trong 
phong trào Duy Tân bất thành, xuôi đường 
tàu vào Nam dừng chân tại ga Phú Hội, 
thuộc địa phận làng Đại Nam. Lấy vợ, mở 
trường dạy học, tiếp tục bắt liên lạc với tổ 
chức để hoạt động cách mạng. Phú Hội 
cách TP Phan Thiết khoảng 4 km, thuận 
lợi để hội tụ các nhà trí thức yêu nước. Ga 
Phú Hội nằm ngay trung tâm xã Hàm Hiệp 
là ngã 3 thuận lợi giao nhau đường bộ, 
đường sắt và đường sông (chảy về nhà 
máy nước Phan Thiết). 

Vợ của thầy giáo Lê Trọng Thiều là bà 
Tư Đỏ, thuộc dòng dõi trí thức yêu nước, 
giàu có nhất vùng Phú Hội, Đại Nẫm. Thầy 
Thiều mở trường dạy học ngay trong đất 
nhà vợ, nằm thông thoáng trên vùng đất 
cao, rộng khoảng 2.000m2. Khi dạy học ở 
trường Dục Thanh, thầy giáo Nguyễn Tất 
Thành thường xuyên về Phú Hội, Đại Nẫm 
thăm người bạn đồng hương, đồng chí là 
nhà nho yêu nước Lê Trọng Thiều. Theo 
tài liệu của Đảng ủy xã Hàm Hiệp, thời kì 
này nhà thầy Thiều là nơi khách lạ thường 
lui tới liên lạc, nhất là khách từ các tỉnh 
miền Trung, trong đó có nhà cách mạng 
lão thành, thầy giáo Ngô Đức Tốn dạy học 
tại trường của thầy Thiều. Thầy giáo Ngô 
Đức Tốn là người gây dựng cơ sở Đảng 
Cộng sản đầu tiên tại Tam Tân, nay thuộc 
thị xã La Gi, Bình Thuận. Trường làng của 
thầy Thiều lúc nào cũng có hơn 100 học 
sinh từ các vùng lân cận về học lớp Năm 
và lớp Bốn, tức lớp Một và lớp Hai bây giờ. 
Muốn học lớp Ba phải qua thị xã Phan 

Thiết, học trường Pháp Việt, nay là trường 
Đức Thắng I, ngay trung tâm TP Phan 
Thiết. Thầy giáo Nguyễn Tất Thành 
thường xuyên tham gia dạy học tại trường 
của thầy Thiều. Thường thầy Thành đi 
theo đường thủy, thông thương hướng tắc 
từ trường Dục Thanh về Phú Hội khoảng 
2km. Khuôn viên trường học của thầy 
Thiều hiện nay là trụ sở thôn Đại Thiện I, 
xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc. 
Những người cao tuổi, trong đó có ông 
Phạm Khắc Hoàng, nay hơn 100 tuổi, ông 
Trần Văn Bình hơn 80 tuổi kể lại: “Vợ thầy 
Thiều là bà Tư Đỏ, thời chiến tranh còn lưu 
giữ nhiều kỉ vật như hình ảnh của thầy giáo 
Nguyễn Tất Thành và thầy giáo Lê Trọng 
Thiều, ảnh chụp kỉ niệm ngôi trường tất 
niên vào Tết Tân Hợi năm 1911. 

 

Hàm Hiệp ngày nay 

Đặc biệt, thầy giáo Nguyễn Tất Thành 
rất thích hoa trường sanh ở Hàm Hiệp, 
ngày Tết, hoa trường sanh nở rất đẹp và 
tươi lâu. Phú Hội, Hàm Hiệp là xứ sở sinh 
ra loài hoa trường sanh có nguồn gốc từ 
châu Phi, đi theo đường tàu vào đến ga 
Phú Hội. Hoa trường sanh hợp với đất 
Hàm Hiệp nên tốt tươi, vững mạnh như 
người quân tử yêu nước, thương dân. 

Lý Nam 
Người cao tuổi.- 2019.- Số 28  

(ngày 15 tháng 2).- Tr.8 
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