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I. CHÍNH TRN – XÃ HỘI 

XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐẢNG TRONG DOANH NGHIỆP NGOÀI KHU VỰC 
NHÀ NƯỚC 

ỉnh Bình Thuận xác định, cùng với việc đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ 

trương, chính sách của Đảng, cần nâng cao nhận 
thức về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể cho đội 
ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động và người 
sử dụng lao động trong các doanh nghiệp ngoài 
khu vực Nhà nước. 

Các cấp ủy địa phương, các đoàn thể chính trị-
xã hội, các tổ chức hội nghề nghiệp… phối hợp rà 
soát, thống kê và chọn doanh nghiệp tiêu biểu để 
tập trung phát triển đảng viên, tiến tới thành lập tổ 
chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà 
nước khi có đủ điều kiện.  

Cùng với đó, tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ 
sung các tiêu chí, quy định phù hợp với điều kiện 
thực tế của doanh nghiệp để bồi dưỡng đoàn viên, 
hội viên ưu tú tạo nguồn phát triển đảng viên mới 
là công nhân, người lao động đang công tác, làm 
việc trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà 
nước, chú trọng chất lượng, không chạy theo 
thành tích. 

Trước mắt, các cấp ủy phối hợp chặt chẽ với 
các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội phát hiện 
quần chúng ưu tú, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển 
đảng viên mới và tiến tới thành lập tổ chức Đảng 
trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước 
khi có đủ điều kiện 

Thời gian qua, các doanh nghiệp ngoài khu 
vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã kết nạp được 
177 đảng viên, thành lập được 7 chi bộ cơ sở 

Đảng, 25 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn với hơn 
3.300 đoàn viên.  

Trong đó, đã thành lập được 5 nghiệp đoàn 
nghề cá tại các huyện, thị xã, thành phố ven biển 
và huyện đảo Phú Quý với 800 đoàn viên là những 
lao động biển trên các tàu cá đánh bắt xa bờ; hơn 
100 tổ chức công đoàn cơ sở. Các tổ chức Đoàn 
thanh niên, Hội thanh niên, Hội phụ nữ, Hội cựu 
chiến binh... cũng được thành lập.  

Nhờ đó, quy chế dân chủ ở cơ sở được các 
doanh nghiệp triển khai thực hiện khá nghiêm túc, 
tạo được mối quan hệ tốt giữa người sử dụng lao 
động và người lao động, đem lại hiệu quả trong 
hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị, góp 
phần thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu 
phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. 

Tuy nhiên, chủ doanh nghiệp ngoài khu vực 
Nhà nước vẫn chưa nhận thức được vai trò, vị trí, 
tầm quan trọng của tổ chức Đảng, đoàn thể chính 
trị-xã hội trong việc tập hợp, đoàn kết, giáo dục, 
phát huy năng lực sáng tạo, ý thức kỷ luật và vai 
trò xung kích, gương mẫu của đảng viên, đoàn 
viên, hội viên nhằm thúc đẩy doanh nghiệp phát 
triển.  

Cấp ủy địa phương chưa thực sự quan tâm 
chỉ đạo; còn lúng túng trong tổ chức thực hiện; đội 
ngũ cán bộ còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ… nên kết quả đạt được còn thấp. 

Tấn Hùng // http://www.vietnamplus.vn/ .- 2015 
(ngày 14 tháng 1) 

_________________________________________ 

4.300 HỘ ĐÃ THOÁT NGHÈO 

heo ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở LĐ-
TB&XH tỉnh Bình Thuận, nhờ có sự chỉ đạo sát 
sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa 

phương, sự phối kết hợp chặt chẽ của Mặt trận và 
các tổ chức đoàn thể, tỉnh đã triển khai thực hiện 
đồng bộ các giải pháp giảm nghèo theo chỉ tiêu Nghị 
quyết HĐND tỉnh giao, kết quả có khoảng 4.300 hộ 
thoát nghèo, tương ứng giảm 1,5% hộ nghèo. Đến 
cuối năm 2014 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 
3,64%. 

Nguồn vốn tín dụng cho hộ nghèo vay ưu đãi để 
phát triển sản xuất, giảm nghèo một cách bền vững 
là một kênh quan trọng, giải pháp hàng đầu về hỗ trợ 
trực tiếp cho hộ nghèo làm ăn, vươn lên thoát nghèo. 
Trong năm, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình 

Thuận đã giải quyết cho 4.360 hộ nghèo vay vốn với 
kinh phí gần 74,9 tỷ đồng. Đến nay dư nợ hơn 575,7 
tỷ đồng với 26,411 hộ vay. Nổi bật của mô hình giúp 
nông dân giảm nghèo ở Bình Thuận là hỗ trợ cho 
nông dân vốn và dạy nghề trồng thanh long, phù hợp 
với đặc thù kinh tế nông nghiệp của tỉnh Bình Thuận. 
Nhiều hộ nông dân nhờ được sự trợ giúp về vốn vay 
ưu đãi và dạy nghề lao động nông thôn miễn phí đã 
mở rộng sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật đã tăng 
năng suất rõ rệt, đem lại thu nhập cao, vươn lên 
thoát nghèo, khá giả. Tại xã Hồng Sơn, huyện Hàm 
Thuận Bắc hiện có 1.760 ha cây thanh long, trong đó 
có 440 ha đã tham gia vào nhóm VietGap (trồng 
thanh long chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế). 
Mỗi ha thanh long trừ đi chi phí còn thu về cho người 
lao động khoảng 200 triệu đồng. Nhờ vào nghề trồng 

T 

T 
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thanh long mà hàng trăm hộ dân địa phương đã thoát 
nghèo, vươn lên khá giả, giàu có, đời sống được 
nâng cao. Bộ mặt nông thôn được thay da đổi thịt. 
Theo thống kê của UBND xã Hồng Sơn, tính trung 
bình người nông dân trồng thanh long tại địa phương 
có mức thu nhập bình quân khoảng trên 10 triệu 
đồng/ lao động/ tháng. Riêng thôn Suối Đá xã Hồng 
Sơn thì người lao động có mức thu nhập gần 20 triệu 
đồng/ lao động/ tháng. Anh Lưu Ngọc Tinh ngụ tại 
thôn Suối Đá, xã Hồng Sơn cho biết: Gia đình tôi 
trồng 600 trụ thanh long, diện tích khoảng hơn 5 sào, 
trừ đi chi phí mỗi năm thu về khoảng trên 200 triệu 
đồng. Nhờ có cây thanh long mà gia đình chúng tôi 
đã có nhà cửa khang trang, con cái được học hành, 
thu nhập của cây thanh long cao gấp nhiều lần so với 
trồng lúa. Người nghèo còn được hỗ trợ để xây dựng 
nhà ở. Trong năm toàn tỉnh đã hoàn thành việc hỗ trợ 
xây dựng 344 căn nhà ở cho hộ nghèo với kinh phí 
trên 10 tỷ đồng (có 300 căn do Ngân hàng cổ phần 
Công thương tài trợ 9 tỷ đồng từ năm 2013 và 44 căn 
vận động tài trợ năm 2014 với kinh phí trên 1 tỷ 
đồng), hỗ trợ 500 người nghèo học nghề, kinh phí 
đào tạo 12,5 tỷ đồng. Miễn giảm học phí và hỗ trợ chi 
phí học tập cho 9.038 học sinh, sinh viên gần 15,3 tỷ 
đồng. Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo 5 tỷ 92 triệu 
đồng. 

Các chính sách giảm nghèo và đầu tư cơ sở hạ 
tầng ở vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo, bãi ngang 
ven biển cũng được địa phương đặc biệt chú trọng 
để giảm nghèo bền vững ở những vùng khó khăn 
này, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa nông thôn 
và thành thị. Trong năm 2014, từ nguồn Ngân sách 
Trung ương đã hỗ trợ gần 9,7 tỷ đồng, tỉnh đã đầu tư 
xây dựng 36 công trình hạ tầng cơ sở cho các xã có 
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và xã đặc 
biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. 
Ông Huỳnh Văn Hưng, Chủ tịch UBND huyện Phú 
Quý cho biết: Trong năm 2014, được sự quan tâm 
của nhà nước để phát triển kinh tế biển đảo, huyện 
đã được đầu tư với tổng vốn là hơn 56,5 tỷ đồng, từ 
nhiều nguồn vốn. Huyện đã chủ động triển khai thực 
hiện tốt công tác đầu tư, xây dựng được nhiều công 
trình trọng điểm phục vụ dân sinh địa phương, quy 
hoạch xây dựng các khu dân cư. Các loại hình dịch 

vụ thương mại phát triển tương đối ổn định. Sản 
lượng thủy sản khai thác tăng so với cùng kỳ. 
Chương trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng 
giao thông nông thôn được tập trung chỉ đạo. Hoạt 
động tín dụng trên địa bàn ổn định, an toàn, hiệu quả, 
góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa 
phương phát triển. Giá điện giảm bằng với giá điện 
cả nước đã đem đến cho nhân dân và các doanh 
nghiệp niềm phấn khởi và nhiều lợi thế. Đến cuối 
năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm chỉ còn 
hơn 1%. Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất 
đối với vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc được 
tỉnh chú trọng thực hiện thông qua các biện pháp tiếp 
tục giúp đồng bào dân tộc thiểu số quản lý và sử 
dụng có hiệu quả đất sản xuất và đất rừng đã giao 
khoán quản lý, bảo vệ. Cung cấp giống, thu mua mủ 
cao su. Thực hiện chính sách đầu tư ứng trước cho 
hàng ngàn hộ trồng bắp lai và lúa nước, đã góp phần 
tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định đời sống cho 
đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng cao, miền 
núi. Các địa phương khác đã chủ động rà soát quỹ 
đất, nơi không còn quỹ đất thì hướng dẫn cho hộ 
nghèo chuyển đổi ngành nghề, tạo việc làm để tăng 
thu nhập. 

Nhận định về hiệu quả các mặt hoạt động của 
ngành, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở LĐ-
TB&XH tỉnh Bình Thuận đánh giá: Trong năm 2014 
bằng các giải pháp và sự phối hợp hiệu quả, công tác 
của ngành LĐ-TB&XH ở các lĩnh vực như giải quyết 
việc làm, đào tạo nghề, giảm nghèo, chính sách 
người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em… đạt 
được kết quả tốt. Các chính sách an sinh xã hội 
được đảm bảo, các hoạt động cứu trợ, hỗ trợ nhà ở 
hộ nghèo do các doanh nghiệp tài trợ được kịp thời. 
Trong năm 2015, toàn ngành phấn đấu hoàn thành 
các chỉ tiêu của ngành LĐ-TB&XH mà Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII (nhiệm kỳ 2011 – 2015) 
đề ra nhằm góp phần tăng trưởng kinh tế đi đôi với 
cải thiện đời sống nhân dân như đào tạo nghề, tạo 
việc làm, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã 
hội. Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,5%. 

Ngọc Minh - Lao động xã hội.- 2015.- Số 1 
(ngày 1 tháng 1).- Tr.33

__________________________________ 

ÐỘI DÂN PHÒNG NỮ Ở HÀM MINH 

ã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam được xem 
là một trong những địa phương trồng thanh long 
lớn nhất tỉnh Bình Thuận. Sự phát triển kinh tế 

nhanh, thu nhập của người dân nâng cao đã thu hút 
nhiều người lao động trong cả nước đến làm ăn, sinh 
sống. Nhưng cũng từ đây, nảy sinh nhiều vấn đề 
phức tạp về an ninh, trật tự xã hội. 

Công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại địa 
bàn xã Hàm Minh do lực lượng công an và các đội 
dân phòng đảm trách. Mặc dù, có nhiều cố gắng 
nhưng tình hình ANTT, đặc biệt là các tệ nạn xã hội 
vẫn diễn biến phức tạp. Do một số gia đình buông 
lỏng việc quản lý, giáo dục con em và người thân, 
dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật như gây rối 
trật tự trong làng xóm, bạo lực gia đình, cờ bạc... 

Trước thực tế này, Hội phụ nữ xã xác định sự tham 
gia của phụ nữ trong công tác bảo đảm ANTT rất 
quan trọng. Ngày 8-2-2012, UBND xã Hàm Minh ra 
Quyết định thành lập "Ðội dân phòng nữ giữ gìn an 
ninh trật tự" trên cơ sở đề xuất của Hội Liên hiệp phụ 
nữ phối hợp lực lượng Công an xã. 

Tham gia đội có chín cán bộ hội phụ nữ, được 
chọn đều từ ba thôn trong xã. Chị Ðoàn Thị Xia, ở 
thôn Minh Hòa, Ðội trưởng Ðội dân phòng cho biết, 
hoàn cảnh gia đình của từng chị em còn nhiều khó 
khăn, nhưng tất cả đều mong muốn làm giảm nguy 
cơ vi phạm pháp luật của người thân, bà con làng 
xóm, góp phần giữ gìn bình yên cho xã hội. 

Chị Trần Thị Thanh Thảo, đội viên, ở thôn Minh 
Tiến tâm sự: "Lúc đầu chồng tôi phản ứng dữ lắm, 

X 
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rằng bảo vệ ANTT đã có lực lượng công an, dân 
phòng nam. Phụ nữ chân yếu tay mềm làm sao đối 
đầu với những đối tượng nguy hiểm được. Nhưng 
qua một vài vụ việc hiệu quả tích cực, dần dà, chồng 
tôi bị thuyết phục, ủng hộ việc làm của vợ". 

 
Các thành viên đội dân phòng nữ cùng với lãnh đạo chính 
quyền và công an xã họp bàn triển khai công tác bảo đảm 
an ninh trật tự trên địa bàn. 

Ðược sự hướng dẫn tập huấn nghiệp vụ của 
Công an xã, ngoài việc tổ chức tuần tra, đội dân 
phòng nữ còn thường xuyên phối hợp các đội dân 
phòng nam, công an xã tuần tra, mật phục giữ gìn 
ANTT. Ngoài việc chăm lo kinh tế gia đình, các chị 
đều ứng trực ngay tại địa bàn nơi cư trú, khi có vụ 
việc thì nhanh chóng tới hiện trường phối hợp các 
lực lượng khác giải quyết. Hàng đêm, cùng tham gia 
trực, đi tuần với các dân phòng nam từ 18 giờ đến 21 
giờ. Ðặc biệt, vào những dịp diễn ra các sự kiện thể 
thao lớn hoặc có lễ hội, thì ở lại đơn vị để sẵn sàng 
giải quyết các vụ việc, tình huống phát sinh. 

Phó Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Công an xã 
Hàm Minh Nguyễn Văn Non cho biết, xã Hàm Minh 
có một chợ nổi tiếng nằm cạnh Quốc lộ 1 (còn gọi là 
chợ 23). Tại đây hay xảy ra tranh chấp giữa các chị 
em tiểu thương, gây mất trật tự địa phương, cản trở 
các phương tiện tham gia giao thông trên quốc lộ 1. 
Anh em Công an xã phải nhờ tới chị em dân phòng 
tham gia giải quyết. Chị Cao Thị Cúc, đội viên ở thôn 
Minh Hòa chia sẻ, lợi thế của chị em phụ nữ là dễ 

gần gũi, nắm bắt nhiều thông tin có giá trị mà nam 
giới rất khó tiếp cận. Ở địa phương, tham gia đánh số 
đề chủ yếu là nữ, chỉ có chị em mới xâm nhập được 
vào và biết họ đánh bằng cách nào. Ðiển hình như vụ 
bà Trần Thị Tuyết bán số đề ở thôn Minh Thành, chị 
em đã trực tiếp phát hiện, báo cơ quan chức năng, 
đồng thời tham gia khám xét trong người mới có đầy 
đủ chứng cứ cùng tang vật để chuyển giao cho Công 
an huyện xử lý. 

Qua hơn hai năm hoạt động, đội dân phòng nữ 
phối hợp các đội dân phòng nam và lực lượng Công 
an xã Hàm Minh tham gia hơn 60 đợt tuần tra giữ gìn 
ANTT trên địa bàn; phát hiện, bắt giữ, xử lý hơn 60 
đối tượng gây rối trật tự công cộng, gần 20 đối tượng 
trộm cắp vặt, giải tán nhiều hàng quán buôn bán quá 
giờ quy định... Giúp lực lượng Công an xã điều tra 
khám phá làm rõ tám vụ vi phạm ANTT tại địa 
phương, bắt chín đối tượng; cung cấp cho chính 
quyền và lực lượng chức năng gần 30 nguồn tin có 
giá trị; phối hợp bắt quả tang bốn sòng bạc với 14 đối 
tượng. Ngoài ra, các thành viên trong đội còn tích 
cực tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết ổn 
thỏa gần 40 vụ mâu thuẫn gia đình, tranh chấp đất 
đai. 

Xã Hàm Minh có khoảng 2.200 hộ với hơn 10 
nghìn khẩu, thu nhập chủ yếu dựa vào trồng thanh 
long hoặc kinh doanh, mua bán thanh long. Kinh tế 
phát triển, giao lưu hàng hóa thuận lợi làm cho bộ 
mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Cùng với lực 
lượng công an xã và các đội dân phòng nam, tập thể 
đội dân phòng nữ xã Hàm Minh đã có những đóng 
góp hiệu quả bảo đảm ANTT tại địa phương, được 
Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng trong phong trào 
Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2013. 

Chủ tịch UBND xã Hàm Minh Lê Vinh Chi cho 
biết: "Ðây là đội nữ dân phòng đầu tiên và cũng là 
duy nhất của tỉnh Bình Thuận đến thời điểm này, là 
lực lượng nòng cốt và là cánh tay đắc lực cho chính 
quyền địa phương trong việc bảo đảm ANTT trên địa 
bàn". 

Đình Châu - Nhân dân.- 2015.- Số 21661 
(ngày 11 tháng 01).- Tr.3 

_________________________________________ 

 

BỘ CHQS TỈNH BÌNH THUẬN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM 
VỤ QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG NĂM 2015 

Năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo hoàn 
thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; tuyển chọn 1.400 thanh niên nhập ngũ, đạt 100% 
chỉ tiêu; giáo dục kiến thức quốc phòng – an ninh cho hơn 56.000 lượt người; tham gia hội thi, hội thao 
do Quân khu 7 tổ chức đoạt giải cao; phối hợp các lực lượng tuần tra kiểm soát giữ vững an ninh trật tự. 
Năm 2015, Bộ CHQS tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì tốt nền nếp chính quy, tổ 
chức tốt đại hội Đảng các cấp, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã khen 
thưởng 77 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Duy Thỉnh- Quân đội nhân dân.- 2015.- Số 19321 (ngày 19 tháng 01).- Tr.3 
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NGƯỜI CAO TUỔI CƠ SỞ TÍCH CỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY 
DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

 
Hội viên và NCT tham gia tập huấn Luật Bảo vệ môi trường 

ở cơ sở. 

ội NCT xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc vận 
động 1.380 hộ hội viên NCT kí cam kết không 
vứt rác ra đường; 15 hộ NCT tháo dỡ, san lấp 

mặt bằng 550m2 trước nhà, khơi thông cống rãnh, 
thoát nước; vận động nhân dân hạn chế sử dụng túi 
ni-lông; đóng góp công, tiền của xây dựng 16 tuyến 
đường giao thông dài 11.963m, nhân dân đóng góp 

1,13 tỉ đồng, NCT góp 250 triệu đồng, gia đình NCT 
góp 36 triệu đồng. 

Hội NCT xã Gia An, huyện Tánh Linh vận động 
hộ NCT ủng hộ giải phóng mặt bằng, làm 1.140m 
đường bê-tông; triển khai 5,5km đường dây điện 
chiếu sáng cho 6 thôn, lắp 169 bóng đèn; mỗi quý/lần 
NCT cùng thanh niên, học sinh quét dọn vệ sinh 
tuyến đường ĐT 720. 

Hội NCT thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân 
tuyên truyền cho 250 hộ gia đình chung tay xây dựng 
nông thôn mới, 150 hộ gia đình có hội viên NCT ủng 
hộ 200 triệu đồng và 300 ngày công làm đường giao 
thông nông thôn. Gia đình ông Nguyễn Quốc Vinh 
ủng hộ 10 triệu đồng và hiến 130m2 đất mặt tiền ven 
đường, trồng 150 cây lâu năm, được UBND huyện 
tặng Giấy khen 

Việt Quang- Người cao tuổi.- 2015.- Số 3 
(ngày 6 tháng 01).- Tr.2 

_________________________________________ 

ĐÔI TAY THỨ HAI CỦA NGƯỜI THƯƠNG BINH NẶNG 

 phường Tân An, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, 
nhắc đến anh thương binh hạng 1/4 Nguyễn 

Văn Lộc, ai cũng biết và bày tỏ lòng khâm phục trước 
ý chí, tinh thần vượt khó và cách sống nghĩa tình, 
nhân ái của anh. Anh đã vượt lên chiến thắng thương 
tật, làm giàu cho gia đình và tích cực giúp đỡ đồng 
đội khó khăn, người nghèo ở địa phương. 

 

Thương binh Nguyễn Văn Lộc (bên phải) trong cơ sở 
kinh doanh của mình. 

Tháng 2-1984, anh Lộc nhập ngũ vào Đại đội 15, 
Trung đoàn 94 (Sư đoàn 307, Quân khu 5) chiến đấu 
giúp nước bạn Cam-pu-chia. Tháng 7-1986, anh bị 
thương nặng ở đùi và đôi bàn tay bị giập nát, phải cắt 
bỏ. Tháng 10-1987, xuất ngũ trở về địa phương, 
hoàn cảnh gia đình khó khăn, từ số tiền trợ cấp 
thương tật tiết kiệm được, anh mở ki-ốt bán phụ tùng 
xe đạp. Nắm bắt được nhu cầu thị trường, năm 1990, 
anh vay vốn hơn 100 triệu đồng mở tiệm sửa chữa 

và cửa hàng kinh doanh phụ tùng xe gắn máy. Anh 
tự học để nắm vững các quy định của pháp luật trong 
kinh doanh, nghiên cứu nắm vững kỹ thuật xe để 
điều hành hoạt động của cửa hàng. Không còn hai 
bàn tay, mọi việc đối với anh hết sức khó khăn, vất 
vả. Quá trình kinh doanh, anh luôn gương mẫu và 
yêu cầu nhân viên nêu cao trách nhiệm, lấy chữ “tín” 
làm đầu. Nhờ vậy, cơ sở của anh luôn được khách 
hàng tin cậy, kinh doanh đạt hiệu quả cao. Năm 
2002, anh xây dựng được ngôi nhà khang trang. Kinh 
doanh có hiệu quả, anh chủ động mở rộng quy mô 
nhằm tạo việc làm cho con của các đồng đội thương 
binh, CCB có hoàn cảnh khó khăn. Một phần lợi 
nhuận được anh sử dụng để giúp đỡ các gia đình 
chính sách, hộ nghèo trên địa bàn và ủng hộ đồng 
bào bị thiên tai lũ lụt, cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ 
tại các vùng biển, đảo. Bằng tình thương, trách 
nhiệm, uy tín của mình, anh được bầu làm Phó chi 
hội trưởng Hội CCB khu phố 9, phường Tân An. 
Những năm qua, thương binh Nguyễn Văn Lộc được 
biết đến như một "sứ giả" hòa giải, thường xuyên gần 
gũi các hộ gia đình để vận động, thuyết phục, giải 
quyết thành công nhiều mâu thuẫn nội bộ ở khu dân 
cư. 

Anh nhận được nhiều bằng, giấy khen về thành 
tích công tác xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Năm 2013, 
anh được tham dự Hội nghị toàn quốc biểu dương 
“Người có công và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trong sự 
nghiệp bảo vệ biên giới-biển đảo” do Bộ LĐ-TB và 
XH tổ chức. Anh Lộc tâm sự: “Mỗi khi trái gió trở trời, 
vết thương cũ tái phát hoặc kinh doanh gặp khó 
khăn, tôi lại nhớ lời Bác dạy: “Thương binh tàn 
nhưng không phế” để có thêm nghị lực, niềm tin. 
Không còn đôi tay thì mình trui rèn ý chí, nuôi dưỡng 

H 

Ở 
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tấm lòng. Đó chính là "đôi tay thứ hai" của mình!”. Đại 
tá CCB Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch Hội CCB tỉnh 
Bình Thuận, cho biết: “Anh Lộc là điển hình tiên tiến 
của Hội CCB tỉnh. Tấm gương vượt khó và tấm lòng 
nhân ái, tinh thần hết mình vì công việc hội của anh 

đã được Hội CCB tỉnh tuyên dương, nêu gương, phổ 
biến để mọi người học tập, noi theo”. 

Duy Hiển // http://www.qdnd.vn/ .- 2015 
(ngày 4 tháng 1)

________________________________________ 

KIỂM TRA LỮ ĐOÀN TÊN LỬA BỜ 681 

hiều 18-1, Thượng tướng Lê Hữu Đức, Ủy viên 
Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 
và đồng chí Huỳnh Văn Tí, Ủy viên Trung ương 

Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận đã đến thăm, kiểm 
tra Lữ đoàn Tên lửa bờ 681 (Quân chủng Hải Quân). 
Cùng đi có các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, 
lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và tỉnh ủy Bình 
Thuận. 

 
Thượng tướng Lê Hữu Đức thăm Lữ đoàn Tên lửa bờ 681. 

Tại Lữ đoàn Tên lửa bờ 681, chỉ huy đơn vị đã 
báo cáo với đoàn một số hoạt động nổi bật trong năm 
2014 và những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015. 
Là một đơn vị được trang bị nhiều loại tên lửa và tổ 
hợp ra-đa bờ cũng như các loại khí tài đặc chủng 
hiện đại khác, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn xác 
định nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu đó là làm tốt việc 
tiếp nhận, nghiên cứu, học hỏi, làm chủ hệ thống vũ 
khí hiện đại. Tổ chức huấn luyện, vận hành 
khí tài phù hợp với cách đánh truyền thống của Quân 
đội ta. Đồng thời, tăng khả năng phối hợp tác chiến 
với các quân binh chủng khác đạt hiệu quả cao nhất. 

Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến 
đấu, nắm thế chủ động để Tổ quốc không bị bất ngờ 
trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc vùng biển và 
hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Bên cạnh đó, Lữ 
đoàn còn tham gia tích cực vào các hoạt động của 
địa phương như tham gia chữa cháy rừng, làm tốt 
công tác dân vận trên địa bàn đóng quân. 

Sau khi nghe chỉ huy Lữ đoàn báo cáo, Thượng 
tướng Lê Hữu Đức đánh giá cao thành tích mà cán 
bộ, chiến sĩ đơn vị đạt được trong năm qua và nhấn 
mạnh, trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy truyền 
thống của đơn vị, làm tốt công tác huấn luyện, sẵn 
sàng chiến đấu. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, 
xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện, 
chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ. Sớm hoàn thành 
việc xét duyệt nhà công vụ để cán bộ, nhân viên đơn 
vị yên tâm công tác.  

Với Chi nhánh MB Bình Thuận, đồng chí Thứ 
trưởng biểu dương kết quả sản xuất, kinh doanh của 
chi nhánh. Đồng thời mong muốn cán bộ, nhân viên 
tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau 
hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ. Tham 
gia tích cực vào công tác an sinh xã hội, các hoạt 
động “Đền ơn đáp nghĩa” và tích cực tham gia phát 
triển kinh tế địa phương. Hai đơn vị tiếp tục giữ vững 
mối quan hệ máu thịt với nhân dân trên địa bàn để 
hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ” không những đẹp trong huấn 
luyện, chiến đấu mà còn đẹp cả trong sản xuất kinh 
doanh. 

Vũ Quang Thái // http://www.qdnd.vn/ .- 2015 
(ngày 18 tháng 1) 

_________________________________________ 

“TÔI SẼ MÃI GẮN BÓ VỚI ĐẢO…” 
ặc dù đã xác định tư tưởng từ trước, thế nhưng, 
giờ phút bước chân lên tàu đi nhận nhiệm vụ tại 

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Phú Quý (BĐBP 
tỉnh Bình Thuận), trên nét mặt của Thiếu úy QNCN 
Mai Hồng Hà vẫn mang một nỗi buồn thầm kín. Anh 
buồn vì sắp phải xa đất liền và buồn vì cô bạn gái mà 
anh đem lòng yêu thương đã kiên quyết chia tay anh 
chỉ vì lý do cô không thể chấp nhận việc anh rời xa 
thành phố biển Phan Thiết xinh đẹp. 

Thế rồi, những ngày buồn của Hà cũng qua 
nhanh khi anh hòa nhập vào không khí hăng say 
huấn luyện, lao động sản xuất của quân và dân trên 
đảo. Thêm nữa, trên đảo lại có không khí tươi trẻ 
do các chàng trai, cô gái trong đội thanh niên xung 
kích ngày đêm miệt mài kiến thiết, xây dựng đảo tiền 

tiêu mang lại. Thời gian thấm thoắt qua nhanh, 5 năm 
từ ngày Mai Hồng Hà ra đảo, đến nay, anh đã có một 
gia đình hạnh phúc cùng cô con gái nhỏ với người vợ 
trẻ là bác sĩ tình nguyện Trần Thị Nguyệt, công tác tại 
bệnh viện đa khoa của huyện đảo. Tự hào về mái ấm 
hạnh phúc của mình, Mai Hồng Hà chia sẻ: “Tình yêu 
của chúng tôi đến thật tự nhiên, tôi thường ví nó 
giống như những con sóng của biển khơi. Hạnh phúc 
không phải bắt đầu từ những gì to tát mà nhiều khi nó 
đến từ những điều rất giản dị. Đảo Phú Quý là nơi đã 
cho tôi tình yêu và giờ đây đã trở thành quê hương 
thứ hai của chúng tôi. Tôi sẽ mãi gắn bó với hòn đảo 
xinh đẹp này…”. 

Chu Anh // http://www.qdnd.vn/ .- 2015 
(ngày 7 tháng 1) 

C 
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Chung tay khắc phục hậu quả bom, mìn 

BỒI DƯỠNG BẢN LĨNH, KỸ THUẬT CHO CHIẾN SĨ 

rong các cuộc kháng chiến, trên địa bàn tỉnh 
Bình Thuận đã diễn ra nhiều trận đánh ác liệt, 

nên nơi đây sau chiến tranh còn sót lại nhiều bom, 
mìn, vật nổ. Để phát triển kinh tế-xã hội, Bộ CHQS 
tỉnh đã phối hợp với các lực lượng tích cực triển 
khai nhiệm vụ rà phá bom, mìn. Chỉ riêng năm 
2014, đơn vị đã rà phá, xử lý an toàn 3 quả bom; 
372 quả đạn cối, pháo các loại, cùng hàng nghìn 
quả mìn, đạn M79, đạn nhọn. Ngày 15-12-2014, 
tại phường Phú Tài, TP Phan Thiết, cán bộ, chiến 
sĩ Đại đội Công binh 19 (Bộ CHQS tỉnh Bình 
Thuận) đã rà phá xử lý an toàn 7 quả bom, đạn 
M79. 

 

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Công binh 19 xử lý an 
toàn bom, mìn ngày 15-12-2014, tại phường Phú 
Tài (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận). 

Đại tá Phạm Văn Long, Chính ủy Bộ CHQS 
tỉnh cho biết: “Chiến tranh đã lùi xa gần 40 năm, 
nhiều quả bom, mìn vùi lấp trong đất lâu năm bị 
han gỉ. Nhiệm vụ khó khăn, vất vả nguy hiểm, 
trong khi cán bô,̣ chiến sĩ tuổi đời còn trẻ, sinh ra 
sau chiến tranh, kinh nghiệm hạn chế. Để hoàn 
thành nhiệm vụ, đơn vị chú trọng bồi dưỡng cán 
bộ, chiến sĩ giỏi về chuyên môn, bản lĩnh vững 
vàng”. 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đơn vị không 
ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, 
xác định mỗi giờ huấn luyện cũng là những giờ 
chiến đấu. Đơn vị thường xuyên tập huấn, bồi 
dưỡng, rút kinh nghiệm, huấn luyện cho bộ đội 
nắm vững tính năng kỹ thuật, chiến thuật của các 
loại bom, mìn; đồng thời nêu cao tinh thần gương 
mẫu của cán bộ, giáo dục bộ đội xác định rõ vị trí, 
ý nghĩa việc rà, phá bom, mìn. Đơn vị còn mời các 
cựu chiến binh nói chuyện truyền thống, kinh 
nghiệm, đặc điểm địa bàn trong chiến tranh. Trước 
khi thực hiện nhiệm vụ, đơn vị phối hợp với các 
ban, ngành tổ chức tốt việc khảo sát địa hình, diện 
tích, thời tiết, khí hậu, tình hình dân cư, kinh tế-xã 
hội, đặc biệt là mức độ ô nhiễm bom, mìn còn sót 
lại sau chiến tranh. 

Duy Hiển, Duy Thỉnh // http://www.qdnd.vn/ .- 
2015 (ngày 10 tháng 1) 

__________________________________________ 

ĐỜI MÌNH GẮN VỚI ĐẢO XA 

iữa trưa, vừa ăn xong chén cơm, trung sĩ Diệp 
Thế Anh (21 tuổi, y sĩ quân y trạm rađa 575, 

trung đoàn rađa 451, Phú Quý, Bình Thuận) đã 
khoác vội chiếc áo blouse trắng đến nhà dân chữa 
bệnh. 

 
Trung sĩ Thế Anh là đảng viên trẻ nhất của trạm radar 575 - 

Ảnh: Y.Trinh 

Thế Anh là đảng viên trẻ nhất của đơn vị được 
kết nạp khi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

Từ quê nhà Ninh Thuận, sau khi tốt nghiệp 
THPT, Thế Anh theo học y sĩ đa khoa Trường cao 
đẳng Y tế Bình Thuận rồi làm việc tại một cơ sở y 
tế tư nhân. 

Dù đang có việc ổn định nhưng khi có lệnh gọi 
nhập ngũ, Thế Anh háo hức lên đường. Anh về 
trạm radar 575 từ tháng 6-2014, vào Ðảng bốn 
tháng sau đó. 

Hỏi vì sao lại chọn cuộc sống quân ngũ, anh 
chia sẻ: “Có lẽ đó là duyên nghiệp. Tôi thích nghi 
cuộc sống bộ đội rất nhanh, sự thân thiết với các 
chiến sĩ khác làm vơi đi nỗi nhớ nhà. Tôi cảm thấy 
trong tim mình có gì đó cháy bỏng khi lựa chọn 
cuộc sống này”. 

Nguyện ở lại đảo 

Những ngày đầu ở đảo, cuộc sống không sôi 
động như trong đất liền, sinh hoạt trong quân ngũ 
nghiêm ngặt nên chàng y sĩ trẻ luôn tâm niệm việc 
hoàn thành nhiệm vụ là ưu tiên hàng đầu. Dần 
quen, Thế Anh bắt đầu yêu quý con người và cảnh 
sống đảo xa. 

T 

G 
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Thế Anh bộc bạch: “Tôi nghĩ trong nghề 
nghiệp của mình, điều ý nghĩa nhất là giúp được 
cho nhiều người vượt nỗi đau bệnh tật. Chuyện 
sống ở thành thị hay đảo xa không quan trọng 
nữa”. 

Phú Quý chỉ có ba xã đi cái vèo là hết, ngoài 
giờ làm nhiệm vụ, người đảng viên trẻ này thường 
ra ngoài gặp gỡ người dân để hiểu thêm cuộc 
sống của họ. 

“??i sống bà con còn nhiều khó khăn nhưng 
mọi người đối xử với nhau rất tốt, coi nhau như 
người thân. Họ cũng hay tặng tôi những món quà 
từ tấm lòng. Cảm động lắm!” - anh kể. 

Mỗi ngày Thế Anh trực ở phòng quân y của 
đơn vị. Khi người dân đau yếu cần đến, bất kể giờ 
giấc, anh luôn xách túi thuốc lên đường. Thời gian 

rảnh, anh thường mày mò tìm tòi bổ sung các loại 
thuốc cho tủ thuốc, tìm hiểu thêm về y học qua 
việc xem tivi, đọc báo để nâng cao tay nghề. 

Trên bàn làm việc của anh còn có quyển từ 
điển tiếng Anh, mấy quyển sách học ngữ pháp để 
khi có thì giờ rảnh anh lại cặm cụi ngồi học. Tiền 
trợ cấp hằng tháng anh cũng nhín nhút chi tiêu, để 
dành gửi về lo cho em trai đang học tại TP.HCM. 

Thế Anh chia sẻ: “Là đảng viên rồi, tôi vừa 
cảm thấy mình phải sống mạnh mẽ hơn, đồng thời 
nhận ra sự gần gũi đời thường trong sinh hoạt chi 
bộ giữa các anh em đồng chí. Tôi tin sức trẻ và sự 
tha thiết của mình sẽ góp phần vào bình yên cuộc 
sống người dân nơi đảo tiền tiêu”. 

Yến Trinh // http://tuoitre.vn/ .- 2015 
(ngày 26 tháng 1)

_________________________________________ 

"MÁI ẤM CHIẾN SĨ" ĐẬM TÌNH QUÂN DÂN 

hực hiện Cuộc vận động “Mái ấm chiến sĩ nơi 
biên giới” do Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng 

(BĐBP) phát động, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bình 
Thuận phối hợp chặt chẽ với địa phương, vận 
động các ban, ngành, doanh nghiệp, nhà hảo tâm 
cùng vào cuộc, mang lại hiệu quả thiết thực. 

Về thôn Phước Thọ, xã Tân Phước, thị xã La 
Gi, tỉnh Bình Thuận, chúng tôi được chứng kiến 
niềm vui của gia đình Trung úy QNCN Trần Văn 
Bảy, nhân viên báo vụ Đồn Biên phòng Phước 
Lộc, vừa được Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh bàn giao nhà 
“Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới”. Dẫn chúng tôi 
tham quan ngôi nhà diện tích xây dựng 50m2, 
tường xây, nền lát gạch hoa, anh Bảy bày tỏ: “Có 
căn nhà mới ổn định, vợ chồng tôi không còn phải 
đi thuê nhà nữa, giúp tôi thêm yên tâm công tác”. 

Trung úy QNCN Trần Văn Bảy, quê ở tỉnh 
Quảng Trị, có 19 năm gắn bó với Đồn Biên phòng 
Phước Lộc. Năm 2011, anh lập gia đình với chị 
Nguyễn Thị Thúy, ngụ ở phường Bình Tân, thị xã 
La Gi. Việc làm của chị Thúy không ổn định, vợ 
chồng phải thuê nhà ở nên cuộc sống rất khó 
khăn. Xét hoàn cảnh của anh, đơn vị đã  hỗ trợ 60 
triệu đồng và 100 ngày công của cán bộ, chiến sĩ 
xây tặng vợ chồng anh căn nhà đồng đội. 

Tại Đồn Biên phòng Hòa Minh, Thiếu tá QNCN 
Đặng Phú Hiền, Phó trạm trưởng Trạm Kiểm soát 
Biên phòng Phan Rí Cửa, cũng được tặng nhà. 
Anh Hiền, quê ở huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, 
đã 24 năm công tác ở đồn, vẫn chưa có nhà ở. 
Mặc dù khó khăn nhưng anh luôn gương mẫu tận 
tụy trong công tác. Nay được sống trong căn nhà 
mới khang trang, diện tích 65m2, vợ chồng anh rất 
hạnh phúc. 

Thượng tá Nguyễn Kiến Thức, Phó chủ nhiệm 
Chính trị Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Thuận, cho 
biết: “Sĩ quan, QNCN của đơn vị đến từ nhiều 

vùng quê khác nhau, nhiều đồng chí hoàn cảnh rất 
khó khăn, nhưng luôn phấn đấu hoàn thành tốt 
nhiệm vụ. Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ chỉ huy 
BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, 
nắm chắc hoàn cảnh của từng đồng chí, lập kế 
hoạch xây dựng “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới” 
trong từng năm”. 

Bình Thuận vẫn là một tỉnh nghèo, những năm 
qua, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh gặp 
khó khăn, nhưng nhờ tuyên truyền, vận động tốt, 
chương trình đã nhận được sự đồng thuận, hỗ trợ 
với khả năng cao nhất. Riêng năm 2014, thực 
hiện chương trình "Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới" 
trên địa bàn tỉnh đã xây dựng và bàn giao 20 căn 
nhà (trị giá 60 triệu đồng/căn) tặng quân nhân có 
hoàn cảnh khó khăn. Có được sự đồng thuận, hỗ 
trợ cao từ cấp ủy, chính quyền, ban ngành địa 
phương và các doanh nghiệp là nhờ những năm 
qua, đơn vị luôn phối hợp thực hiện hiệu quả các 
chương trình, mục tiêu phát triển KT-XH, giúp dân 
xóa đói, giảm nghèo. Đặc biệt, khi xảy ra thiên tai,  
cán bộ, chiến sĩ không quản hiểm nguy cứu ngư 
dân, bảo vệ tính mạng, tài sản của dân, giúp dân 
dựng nhà, sản xuất, khắc phục hậu quả, ổn định 
cuộc sống. Năm 2014, đơn vị đã cứu hộ cứu nạn 
được 8 tàu, thuyền và 16 ngư dân gặp nạn trên 
biển; huy động hơn 1000 cán bộ, chiến sĩ lao động 
giúp dân; đồng thời đóng góp, giúp đỡ nhân dân bị 
thiên tai hơn 300 triệu đồng. Sống trong lòng dân, 
hết mình vì dân nên khi cần, đơn vị luôn nhận 
được sự ủng hộ, giúp đỡ tận tình của chính 
quyền địa phương và nhân dân, khiến tình đoàn 
kết quân dân thêm gắn bó. 

Duy Hiển, Đình Phú 

Quân đội nhân dân.- 2015.- Số 19321  

(ngày 19 tháng 01).- Tr.2

 

T 
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NIỀM VUI CUỐI NĂM TỪ “THIẾT BỊ TRẠM BỜ” CỦA NGƯ DÂN 
LAGI, BÌNH THUẬN 

 
Bà Lê Thị Bạch Phượng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Thuận 
(góc trái) cùng ngư dân kiểm tra thiết bị trạm bờ 

gày 23.1, tại thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận, 
LĐLĐ tỉnh Bình Thuận đã tổ chức bàn giao bộ 

Thiết bị Trạm bờ do Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng 
vàng Lao động tài trợ với tổng giá trị 300 triệu 
đồng. 

Cũng tại buổi lễ, theo đề nghị của LĐLĐ tỉnh 
Bình Thuận, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã tặng 60 
triệu đồng làm quà cho 60 cán bộ, đoàn viên 
nghiệp đoàn nghề cá trong thị xã có hoàn cảnh 
khó khăn, mỗi suất 1 triệu đồng. 

Bà Lê Thị Bạch Phượng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh 
Bình Thuận cho biết: Từ khi có chủ trương thành 
lập nghiệp đoàn nghề cá trong cả nước, Chương 
trình nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa do Tổng 
LĐLĐVN phát động và Quỹ Tấm lòng vàng Lao 
động đã tích cực đồng hành cùng ngư dân cả 
nước và có nhiều ưu ái cho ngư dân Bình Thuận, 
ngư dân thị xã. 

Trước và sau ngày thành lập, các nghiệp đoàn 
nghề cá tỉnh nhà và riêng thị xã Lagi đã được Quỹ 

Tấm lòng vàng Lao động tài trợ hơn 2 tỷ đồng. 
Ngoài ra, quỹ còn hỗ trợ bà con ngư dân và con 
em có thêm điều kiện học hành, giải quyết khó 
khăn lúc ốm đau, hoạn nạn; gặp tai nạn lúc hành 
nghề, giúp ngư dân mua bảo hiểm thân tàu, bảo 
hiểm tai nạn thuyền viên, trang bị phương tiện liên 
lạc tầm xa cho các tàu cá… 

Thiết bị trạm bờ được lắp đặt tại thị xã Lagi là 
hệ thống thông tin liên lạc rất cần thiết để phục vụ 
cho công tác báo cáo vị trí tàu thuyền của ngư dân 
trong thị xã và trong tỉnh đang khai thác hải sản ở 
các vùng biển xa. Máy có công suất phát 125 W 
cho phép cự ly liên lạc trên 500 hải lý, có tích hợp 
sẵn phần thu và phát tọa độ tàu trên biển, vì vậy 
có thể truyền vị trí của tàu cá đang ở ngoài khơi về 
bờ, đồng thời có thể kết nối máy tính để lưu trữ dữ 
liệu của các tàu cá và truy xuất báo cáo, nhìn thấy 
vị trí tàu trên hải đồ qua màn hình máy tính … 

Việc xác định vị trí tàu thuyền đang khai thác 
hải sản ở các vùng biển xa sẽ giúp ngư dân mở 
rộng ngư trường khai thác và phục vụ đắc lực cho 
công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn 
tàu thuyền trên biển hiệu quả như: khi có bão, áp 
thấp nhiệt đới trên biển Đông, hệ thống sẽ nhanh 
chóng thông báo cho ngư dân biết về nơi trú ẩn kịp 
thời và an toàn hoặc khi ngư dân tỉnh nhà chẳng 
may bị nạn trên biển hệ thống sẽ cập nhật vị trí tọa 
độ của tàu cá bị nạn và báo động ngay cho các 
đơn vị chức năng ứng cứu, cứu hộ kịp thời bảo 
đảm an toàn cho ngư dân … 

Ngoài ra, mục đích của trạm còn thông báo 
cho ngư dân tránh đánh bắt vùng biển thuộc nước 
ngoài, giúp ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền 
biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc…  

Hà Anh Chiến // http://laodong.com.vn/ .- 2015 
(ngày 24 tháng 1) 

__________________________________ 

HOÀN THÀNH NÂNG CẤP QL 1A ĐOẠN PHAN THIẾT - ĐỒNG NAI 

Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng vừa làm lễ thông xe và tổng kết dự án đầu tư xây dựng cải tạo 
nền, mặt đường quốc lộ 1A đoạn Phan Thiết - Đồng Nai sau thời gian 20 tháng thi công. 

Theo đó, công ty đã hoàn thành nâng cấp cải tạo nền, mặt đường quốc lộ 1A dài 114 km từ điểm đầu 
ở xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đến điểm cuối ở xã Trung Hòa, huyện Trảng 
Bom (Đồng Nai). Toàn tuyến được nâng cấp theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, giữ nguyên bề 
rộng nền, cải tạo cục bộ bề rộng nền đường theo quy mô đoạn tuyến tương ứng, có mặt đường cấp cao 
A1… Công trình có tổng mức đầu tư 2.071 tỉ đồng, được thực hiện theo hình thức BOT. Khi thông tuyến 
sử dụng, nhà đầu tư được phép đưa Trạm thu phí Sông Phan (Bình Thuận) vào khai thác thu phí, hoàn 
vốn trong thời hạn hơn 22 năm. 

AS- Pháp luật TP.HCM.- 2015.- Số 19 (ngày 19 tháng 01).- Tr.5 

Các báo cùng đưa tin: Tin tức số 16/ Tiền phong số 18/ Sài Sòn tiếp thị số 8/Quân đội nhân 
dân số 19320 

N 
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HỖ TRỢ CHỦ TÀU VÀ NGƯ DÂN BÌNH THUẬN GẶP NẠN 

 
Trao tiền hỗ trợ cho ngư dân 

ừa qua, bà Lê Thị Bạch Phượng - Chủ tịch 
Liên đoàn Lao động Bình Thuận - đã trao 92 

triệu đồng từ Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động hỗ trợ 
cho chủ tàu và ngư dân gặp nạn. 

Trong đó, trao cho ông Đỗ Minh Thành - chủ 
tàu - 80 triệu đồng và 6 ngư dân mỗi người 2 triệu 
đồng. Trước đó, gia đình ngư dân mất tích cũng 
đã được hỗ trợ 10 triệu đồng. Từ đầu tháng 
8.2014, tàu cá BTh 96947 TS có công suất máy 
165 CV do ông Đỗ Minh Thành (ngụ tại xóm 17 
thôn Hà Thủy 2, xã Chí Công, huyện Tuy Phong) 
điều khiển đang hoạt động trên khu vực biển Chí 
Công, cách bờ khoảng 23 hải lý thì bị sóng lớn 
đánh chìm. 6 trong số 7 ngư dân trên tàu đã được 
các tàu cá đang hoạt động gần đó cứu vớt, đưa 
vào bờ an toàn. Hiện, ông Lê Văn huệ (xã Chí 
Công, huyện Tuy Phong) vẫn mất tích. 

Ông Đỗ Minh Thành rất xúc động khi nhận 
được số tiền này, ông nói: “Sự giúp đỡ này là 
nguồn động viên cả tinh thần lẫn vật chất cho gia 
đình, cũng như các thuyền viên gặp nạn có thêm 

niềm tin trong cuộc sống, tiếp tục đầu tư, mua sắm 
ngư lưới cụ để ra khơi, ổn định cuộc sống. Chúng 
tôi tiếp tục tham gia vào tổ đoàn kết khai thác hải 
sản trên biển, bám biển, góp phần giữ vững vùng 
biển quê hương…". 

* Tặng 2 mái ấm CĐ cho Đoàn viên có hoàn 
cảnh khó khăn 

Cũng nhân dịp này, Liên đoàn Lao động Bình 
Thuận đã trao 2 “Mái ấm công đoàn” cho 2 đoàn 
viên. Hai đoàn viên công đoàn được tặng nhà là 
anh Hổ Hữu Đức - công đoàn cơ sở Phòng Nội vụ 
Tuy Phong và cô Kinh Thị Thu Vân (dân tộc Chăm) 
- Trường tiểu học Hòa Phú 4. Cả 2 đoàn viên này 
có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, lương thấp, 
con nhỏ, người thân có việc làm bấp bênh. Tại 
buổi lễ, đại diện Phòng Giáo dục - Đào tạo, Phòng 
Nội vụ, Liên đoàn Lao động Tuy Phong, lãnh đạo 
và công đoàn trường, phòng cũng đã tặng quà cho 
2 gia đình  

 

Trao nhà “ Mái ấm công đoàn” 

Hà Thu Thủy- Lao động.- 2015.- Số 11 
(ngày 14 tháng 01).- Tr.1 

_________________________________________ 

CẦN TRÊN 46.300 TỈ ĐỒNG ĐẦU TƯ TUYẾN CAO TỐC NHA TRANG - 
PHAN THIẾT 

an Quản lý dự án 6 vừa trình Bộ GTVT xin phê 
duyệt dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc 

Bắc Nam đoạn Nha Trang (Khánh Hòa) - Phan 
Thiết (Bình Thuận) có 4 làn xe theo hình thức huy 
động các nguồn vốn của các nhà đầu tư, ngân 
sách Nhà nước, vốn ODA... 

Mục tiêu của dự án nhằm giải quyết nhu cầu 
vận tải hành khách và hàng hóa, rút ngắn thời gian 
đi lại từ các địa phương tới các khu vực tỉnh 
Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận để từng 
bước hoàn chỉnh quy hoạch đồng bộ cao tốc Bắc 
Nam phía Đông từ Hà Nội - Cần Thơ.  

Theo đó, đường cao tốc Nha Trang - Phan 
Thiết có chiều dài 235km điểm đầu xã Diên Thọ 

(Diên Khánh - Khánh Hòa), điểm cuối km235 giao 
với Quốc lộ 1A đi Bà Bàu, cũng là điểm cuối dự án 
đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết (xã Hàm 
Kiệm, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận). Cùng đó, 
Ban Quản lý dự án 6 đưa ra 3 phương án đầu tư. 

Phương án 1: từ km0-km235 dài 235km, kinh 
phí 47.558 tỉ đồng. Tuy nhiên, đơn vị lập dự án 
cũng nhìn nhận phương án này có chi phí đầu tư 
lớn, khó khăn trong việc huy động vốn ở thời điểm 
này.  

Phương án 2 bắt đầu ở km6+647-km235 dài 
228km với tổng mức đầu tư 46.330 tỉ đồng nhằm 
đảm bảo tính kết nối tốt với mạng lưới giao thông 
quốc gia, kết nối TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía 

V 

B 
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Nam với thành phố Nha Trang, nâng cao hiệu quả 
đầu tư đồng thời sớm hoàn thiện đường cao tốc 
Bắc Nam phía Đông theo quy hoạch được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt.  

Phương án 3 tại km3+400-km235 có chiều dài 
183km với số vốn 39.937 tỉ đồng. Phương án này 
có vốn đầu tư không lớn, phù hợp với sự phân kỳ 
theo đoạn tuy nhiên lại khó hoàn thành sớm mạng 
lưới đường cao tốc Bắc-Nam theo quy hoạch. 

Nếu được Bộ GTVT phê duyệt, dự án sẽ được 
khởi công vào quý 3/2015 và hoàn thành vào năm 
2020. 

Đặng Tiến // http://laodong.com.vn/ .- 2015 
(ngày 8 tháng 1) 

Các báo cùng đưa tin: Giáo dục TP.HCM Số 
1152 

_________________________________________ 

NGÀNH THUẾ BÌNH THUẬN: 

NỖ LỰC VƯỢT KHÓ, HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC DỰ TOÁN THU 
NGÂN SÁCH 

rong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn 
nhưng nhờ triển khai nhiều chính sách nhằm 

tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nên kết 
thúc năm 2014, ngành Thuế Bình Thuận đã đạt 
số thu 7.251 tỷ đồng, vượt hơn 12% so dự toán 
năm, cao hơn mức bình quân chung của cả 
nước… 

Báo cáo của Cục Thuế Bình Thuận tại Hội 
nghị “Tổng kết công tác thuế năm 2014 – Triển 
khai giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế 
năm 2015” cho biết, năm 2014 ngành Thuế Bình 
Thuận thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà 
nước (NSNN) trong bối cảnh nền kinh tế trong 
nước gặp nhiều khó khăn, thách thức; nhất là 
căng thẳng trên biển Đông ảnh hưởng lớn đến 
sự ổn định và phát triển; chất lượng và sức 
cạnh tranh còn thấp, nhất là tình hình sản xuất 
kinh doanh của doanh nghiệp (DN) vẫn còn gặp 
nhiều khó khăn, DN ngưng hoạt đông, giải thể 
tiếp tục diễn ra; thị trường bất động sản trầm 
lắng;… Bên cạnh đó, triển khai thực hiện các 
chính sách thuế mới để tháo gỡ khó khăn cho 
DN đã tác động làm giảm lớn nguồn thu ngân 
sách (NS), cũng như tạo áp lực lớn cho công 
tác điều hành thu NS. Tuy nhiên, với sự nỗ lực 
phấn đấu của ngành Thuế, tập trung triển khai 
quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện dự 
toán thu NSNN, ngành Thuế Bình Thuận đã 
thực hiện 7.251 tỷ đồng, đạt 112,1% so dự toán 
năm và bằng 96,6% so cùng kỳ. Trong đó: Thu 
từ dầu thô 2.702 tỷ đồng, đạt 103,9% so dự toán 
năm; thu từ xuất nhập khẩu 335 tỷ đồng, đạt 
118% so dự toán năm. 

“Nhìn chung trong năm qua, ngành Thuế đã 
làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính 
quyền địa phương triển khai thực hiện các cơ 
chế chính sách thuế. Công tác quản lý thuế, 
điều hành dự toán thu NSNN đúng luật định, 
triển khai hiệu quả các giải pháp tăng thu, chống 
thất thu NS, phối hợp thực hiện tốt công tác 
tuyên truyền hỗ trợ cho người nộp thuế (NNT); 

quản lý tốt các nguồn thu về thuế, phí, lệ phí ở 
các xã, phường, thị trấn. Ngoài ra, các sở, 
ngành liên quan đã thực hiện tốt quy chế phối 
hợp trong việc cung cấp thông tin cho cơ quan 
thuế (CQT) về các đơn vị nhận thầu xây dựng, 
thi công các công trình thuộc các dự án do đơn 
vị làm chủ đầu tư, cung cấp kịp thời thông tin về 
tài khoản của các DN nợ đọng thuế khi có yêu 
cầu của CQT để áp dụng các biện pháp thu hồi 
các khoản nợ tiền thuế vào NSNN…” – Cục 
trưởng Cục Thuế Bình Thuận Nguyễn Văn Tài 
đánh giá. 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Tiến Phương 
– Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã biểu 
dương, ghi nhận sự đóng góp, phối hợp tích 
cực của các ngành, các cấp và sự nỗ lực, quyết 
tâm phấn đấu của cán bộ, công chức ngành 
Thuế, sự vượt khó của các DN, doanh nhân đã 
thực hiện tốt nghĩa vụ, nghĩa vụ thu, nộp NS đối 
với Nhà nước năm 2014. Ông Phương nhấn 
mạnh: “Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu 
năm 2015, tỉnh đã yêu cầu mỗi cán bộ công 
chức ngành Thuế tỉnh nêu cao quyết tâm, tích 
cực triển khai nhiệm vụ chính trị ngay từ những 
ngày đầu năm 2015 với tinh thần khẩn trương, 
tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, đẩy 
mạnh đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền 
chính sách, pháp luật thuế nhằm tạo sự đồng 
thuận, ý thức và trách nhiệm của mỗi người 
dân, DN, cá nhân NNT trong việc thực hiện 
nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước; đồng thời nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy quản lý nhà 
nước về công tác thuế trên địa bàn toàn tỉnh, 
đẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hóa công 
tác thuế theo đúng lộ trình đã được Bộ trưởng 
Bộ Tài chính phê duyệt đến năm 2015”. 

Được biết, năm 2015 ngoài nhiệm vụ thu 
NSNN được HĐND và UBND tỉnh giao thực 
hiện 8.080 tỷ đồng (gồm thu nội địa 3.930 tỷ 
đồng, thu dầu thô 3.800 tỷ đồng và thu từ xuất 
nhập khẩu 350 tỷ đồng), ngành Thuế Bình 

T 
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Thuận đồng thời triển khai kịp thời, hiệu quả các 
Nghị quyết của Chính phủ đã ban hành, ra soát 
để tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 
chính và tháo gỡ những khó khăn, khắc phục 
những hạn chế, rào cản làm ảnh hưởng đến 
quá trình phát triển của DN, góp phần cải thiện 
môi trường kinh doanh và tăng cường thu hút 
đầu tư, tạo đà kích thích tăng trưởng kinh tế; 
tăng cường kỷ luật, kỷ cương nội ngành, thực 
hiện tốt chương trình phòng, chống tham nhũng, 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong CQT 
các cấp… 

Nhân dịp này, được sự ủy nhiệm của Chủ 
tịch nước, ông Lê Tiến Phương – đã trao 1 

Huân chương Lao động hạng Nhì, 3 Huân 
chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước 
cho các cá nhân là lãnh đạo, cán bộ viên chức 
Cục Thuế; 12 Bằng khen của Chính phủ cho 4 
tập thể, 8 cá nhân thuộc ngành Thuế tỉnh. Ngoài 
ra, Cục trưởng Cục Thuế cũng trao Bằng khen 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho 13 DN, doanh 
nhân tiêu biểu, Chủ tịch UBND tỉnh tặng 17 
Bằng khen cho tập thể đơn vị có thành tích 
trong công tác thu, nộp NSNN năm 2013. 

Ngọc Phúc- Pháp luật Việt Nam.- 2015.- Số19 
(ngày 19 tháng 1). Tr.12 

_________________________________________ 

HÀ NỘI KẾT NỐI TIÊU THỤ THANH LONG BÌNH THUẬN 

iệc ký kết này nhằm đáp ứng nhu cầu của 
người dân Hà Nội về nguồn gốc và thực 

phẩm an toàn. 

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc 
Tuấn vừa ký ban hành kế hoạch xúc tiến 
thương mại tiêu thụ thanh long và một số sản 
phẩm lợi thế của tỉnh Bình Thuận như nước 
mắm Phan Thiết ra thị trường Hà Nội.  

Việc ký kết này nhằm đáp ứng nhu cầu của 
người dân Hà Nội về nguồn gốc và thực phẩm 
an toàn, được quản lý về chất lượng, nguồn gốc 
xuất xứ, có thương hiệu trong dịp tết, tiến tới 
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thường xuyên của 
người dân thủ đô. 

Theo đó, UBND TP Hà Nội giao Tổng công 
ty Thương mại Hà Nội, Công ty CP Intemex VN, 
Công ty CP siêu thị Vinmart, Công ty Sài Gòn 
Coop Hà Nội, siêu thị Big C Thăng Long... tổ 
chức các điểm kinh doanh cố định đối với sản 
phẩm thanh long Bình Thuận. 

TP cũng giao Công ty cổ phần Xuất nhập 
khẩu sản phẩm xanh VN thực hiện cung cấp 
sản phẩm thanh long Bình Thuận qua bán hàng 
trên sàn giao dịch. 

Xuân Long- Tuổi trẻ TP.HCM.- 2015.- Số 
13 (ngày 13 tháng 01).- Tr.7 

_________________________________________ 

ĐƯA THANH LONG TRỞ THÀNH CÂY “LÀM GIÀU” 

hanh long từng là cây “xóa đói giảm 
nghèo”của nông dân Bình Thuận. Những 

năm gần đây, thanh long trở thành cây “làm 
giàu”, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng 
nông thôn mới của địa phương.  
Dẫn chúng tôi thăm vườn thanh long xanh 
mướt, anh Lưu Thanh Tuấn, ngụ ở thôn Văn 
Kê, xã Tân Thành (huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh 
Bình Thuận) không ngớt lời kể về sự nỗ lực 
vươn lên làm giàu của mình. Tháng 12-1994, 
hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa 
phương, kinh tế khó khăn nhưng gia đình anh 
có 4ha ruộng đất lại chủ yếu trồng sắn, hoa màu 
năng suất thấp, nên kinh tế luôn "thiếu trước hụt 
sau". Anh Tuấn mạnh dạn vay vốn ngân hàng 
đầu tư trồng 200 trụ thanh long. Thấy có lãi, 
năm 2009, anh đầu tư trồng 10.000 trụ. Anh cho 
hay: Năm 2014, mặc dù giá thanh long có thời 
điểm xuống thấp nhưng gia đình vẫn thu lợi gần 

400 triệu đồng. Gia đình anh Tuấn, là một trong 
những hộ điển hình vươn lên làm giàu từ trồng 
thanh long của xã Tân Thành. Không chỉ làm 
giàu cho mình, anh còn tạo việc làm ổn định cho 
10 lao động là bộ đội xuất ngũ với mức lương 5 
triệu đồng/tháng. Anh Tuấn cũng tích cực phổ 
biến kỹ thuật, kinh nghiệm cho bà con trong 
vùng. Mỗi năm, anh trích lợi nhuận hơn 50 triệu 
đồng giúp đỡ những CCB khó khăn, xây dựng 
nông thôn mới, xây dựng quỹ "Đền ơn đáp 
nghĩa". 

Ông Mai Kừu, Giám đốc Sở Nông nghiệp & 
Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận, cho biết: 
“Trong xây dựng nông thôn mới, xã Tân Thành 
là một trong những xã làm điểm về xây dựng mô 
hình trồng cây thanh long. Từ thành công của 
xã, tỉnh đã nhân rộng ra các địa phương khác. 
Quá trình thực hiện, các địa phương đều tập 
huấn kỹ thuật cho nông dân, phát huy kinh 

V 

T 
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nghiệm làm vườn truyền thống, hỗ trợ vốn cho 
gia đình có khó khăn”. 

 
Nông dân xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam thu 
hoạch thanh long. 

Với lợi thế do tự nhiên ban tặng, Bình Thuận 
đã lựa chọn, phát huy đúng cây trồng phù hợp 

chất đất, khí hậu, xây dựng nên thương hiệu 
“Thanh long Bình Thuận”, có uy tín trong và 
ngoài nước. Năm 2014, Bình Thuận, có gần 
24.000ha, chủ yếu được trồng trên đất thổ cư, 
đất vườn tạp khô cằn, bạc màu, đất cát hoang 
hóa; thu hoạch đạt hơn 500.000 tấn, trong đó 
80% xuất khẩu đến 15 quốc gia, vùng lãnh thổ. 
Hiện Bình Thuận có hơn 200 doanh nghiệp, hợp 
tác xã sản xuất, chế biến thanh long, tạo việc 
làm ổn định cho hơn 100.000 lao động nông 
nhàn, có thu nhập ổn định; tích cực phối hợp với 
các trung tâm khoa học, viện nghiên cứu nhân 
giống, tiếp cận, chuyển giao công nghệ kỹ thuật 
mới; tổ chức liên kết chặt chẽ giữa doanh 
nghiệp với nông dân, đẩy mạnh xúc tiến thương 
mại, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, 
khắc phục sự phụ thuộc vào một thị trường nhất 
định.  

Duy Hiển // http://www.qdnd.vn/ .- 2015 
(ngày 15 tháng 1) 

_________________________________________ 

KSA LÊN KẾ HOẠCH LÃI 38 TỶ ĐỒNG TRONG NĂM 2015 

 
Phối cảnh nhà máy Titan. Nguồn: KSA 

CTCP Công nghiệp khoáng sản Bình 
Thuận (mã KSA – HOSE) vừa công bố Nghị 
quyết HĐQT ngày 13/1/2015. 

Theo đó, HĐQT KSA đã thông qua kết 
quả kinh doanh năm 2014 với doanh thu đạt 
97,66 tỷ đồng, đạt 100,6% kế hoạch. Lợi 
nhuận sau thuế đạt 22,08 tỷ đồng, đạt 102,7% 
kế hoạch. 

Với kết quả đạt được, HĐQT KSA lên kế 
hoạch kinh doanh năm 2015 với doanh thu dự 
kiến 500 tỷ đồng, tăng gấp 5,12 lần so với 
thực hiện 2014. Lợi nhuận sau thuế mục tiêu 
là 38 tỷ đồng, tăng 1,72 lần so với thực hiện 
2014. 

HĐQT KSA bầu ông Nguyễn Văn Hoàng 
làm tân Chủ tịch HĐQT KSA kể từ ngày 
13/1/2015, thay cho ông Hoàng Đức Hải. 

Tại phiên họp cuối năm 2014, HĐQT KSA 
xác định năm 2015 là thời cơ để tập trung 
nguồn lực vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là 
chế biến sâu các sản phẩm Titan trên địa bàn 
tỉnh Bình Thuận. 

Được biết, Dự án nhà máy chế biến xỉ 
Titan Bình Thuận công suất 60.000 tấn/ năm 
của KSA tại Cụm công nghiệp Thắng Hải, tỉnh 
Bình Thuận đã chính thức được cấp giấy 
chứng nhận đầu tư. Tỉnh Bình Thuận được 
biết đến là “thủ phủ” Titan của Việt Nam với 
trữ lượng ước lên đến gần 600 triệu tấn, 
chiếm 92% trữ lượng Titan cả nước. 

Theo đó, trong năm nay, KSA sẽ khẩn 
trương thực hiện thoái vốn tại các công ty 
ngoài ngành để tập trung nguồn lực cho nhà 
máy sản xuất Titan này. 

Tính đến thời điểm 30/9/2014, KSA đầu tư 
238,5 tỷ đồng vào các công ty con gồm Công 
ty TNHH MTV Chế biến Titan Bình Thuận 
(174 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV Zircon 
Bình Thuận (33,7 tỷ đồng) và Công ty TNHH 
Năng lượng xanh KSA (30,8 tỷ đồng). Ngoài 
ra, KSA còn đầu tư gần 92 tỷ đồng vào công 
ty liên kết là CTCP Đầu tư và phát triển công 
nghiệp Bảo Thư. 

N.Tùng // http://tinnhanhchungkhoan.vn/ .- 
2015 (ngày 14 tháng 1)
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II. GIÁO DỤC – VĂN HÓA 

KHAI MẠC TRIỂN LÃM “HOÀNG SA, TRƯỜNG SA CỦA VIỆT NAM - 
NHỮNG BẰNG CHỨNG LỊCH SỬ VÀ PHÁP LÝ” TẠI BÌNH THUẬN 

 
Đông đảo các tầng lớp nhân dân, LLVT đã đến tham 
quan triển lãm 

áng 16-1, tại TP Phan Thiết (Bình Thuận), 
Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với 

UBND tỉnh Bình Thuận đã khai mạc Triển lãm 
bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường 
Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử 
và pháp lý” được tổ chức tại Bình Thuận. 

Tham dự có đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin 
và Truyền thông, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư 
lệnh Quân khu 7, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cùng 
hơn 1.000 cán bộ, công nhân viên chức, học 
sinh, sinh viên, cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ 
trang và quần chúng nhân dân trong tỉnh. 

Tại lễ khai mạc, ông Trương Minh Tuấn, 
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nêu 
rõ: Triển lãm khẳng định lập trường chính nghĩa 
của Việt Nam, nâng cao tinh thần đoàn kết, ý 
thức trách nhiệm của nhân dân trong nước, kiều 
bào ta ở nước ngoài trong công cuộc bảo vệ 
chủ quyền biển đảo; giúp bạn bè quốc tế, trong 
đó có người dân Trung Quốc hiểu được sự thật 
lịch sử, hiểu được mong muốn nguyện vọng của 
nhân dân Việt Nam trong việc duy trì hòa bình, 
ổn định khu vực. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, ông 
Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
nhấn mạnh: “Triển lãm tổ chức tại Bình Thuận 
tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ công chức viên 
chức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hiểu 
biết sâu sắc hơn về những bằng chứng khẳng 
định chủ quyền không thể chối cãi của Việt nam 
đối với hai quần đảo hoàng Sa và Trường Sa. 
Qua đó, sẽ góp phần quan trọng trong việc 
truyền tải những thông tin về vị trí, tầm quan 
trọng trong việc giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển 
đảo của Tổ Quốc”. 

Với nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn 
phẩm và gần 100 bản đồ được trưng bày tại 
Triển lãm là tập hợp các nguồn tư liệu đã được 
công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên 
cứu, học giả trong nước và quốc tế; là một phần 
bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý chứng 
minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần 
đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông. 
Các tư liệu cho thấy các nhà nước Việt Nam đã 
khai phá, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền 
quốc gia đối với hai quần đảo Hoàng Sa và 
Trường Sa liên tục, lâu dài, diễn ra trong hòa 
bình, được ghi nhận trong nhiều nguồn sử liệu 
của Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. 

Triển lãm gồm các nhóm tư liệu như: Phiên 
bản của các văn bản Hán Nôm, văn bản Việt 
ngữ và Pháp ngữ do triều đình phong kiến Việt 
Nam và chính quyền Pháp ở Đông Dương, thay 
mặt nhà nước Việt Nam đương thời, ban hành 
từ thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 20, khẳng định quá 
trình xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của 
Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và 
Trường Sa. Đặc biệt là các châu bản triều 
Nguyễn (từ triều Gia Long đến triều Bảo Đại) 
ban hành liên quan trực tiếp đến vấn đề khai 
thác, quản lý, xác lập và thực thi chủ quyền đối 
với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa dưới 
triều Nguyễn (1802 - 1945). 

Phiên bản các văn bản hành chính của 
chính quyền Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam 
Việt Nam ban hành trong thời kỳ 1954 - 1975 
tiếp tục khẳng định quá trình quản lý hành 
chính, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt 
Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường 
Sa. 

 

Phiên bản các văn bản hành chính của nhà 
nước Cộng hòa XHCH Việt Nam ban hành từ 

S 
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năm 1975 đến nay tiếp tục khẳng định thực thi 
và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai 
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và những 
vùng biển đảo khác thuộc lãnh thổ Việt Nam. 

Triển lãm cũng trưng bày một số tư liệu, ấn 
phẩm do các nước phương Tây biên soạn và 
xuất bản từ thế kỷ 18 đến thế kỷ 19 liên quan 
đến chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần 
đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Một số hình ảnh, 
tư liệu về quá trình thực thi và bảo vệ chủ quyền 
của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và 
Trường Sa từ những năm 1930 đến trận “Hải 
chiến Hoàng Sa” ngày 19-1-1974. 

Sưu tập gồm 65 bản đồ chứng minh chủ 
quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa 
và quần đảo Trường Sa, do Việt Nam, phương 
Tây công bố từ thế kỷ 17 đến nay; bốn tập bản 
đồ (atlas) và 30 bản đồ do các nhà nước Trung 
Quốc xuất bản và phát hành chính thức qua các 
thời kỳ lịch sử. Trong đó, đáng chú ý là bốn 
cuốn atlas do nhà Thanh và Chính phủ Trung 
Hoa Dân quốc xuất bản gồm: Trung Quốc địa đồ 
(năm 1908), Trung Quốc toàn đồ (năm 1917), 
Trung Hoa bưu chính dư đồ (năm 1919) và 
Trung Hoa bưu chính dư đồ (năm 1933). Các 
bản đồ được lập chi tiết ở từng tỉnh, thể hiện rõ 
các con đường vận chuyển thư từ, công văn 
trong các tỉnh, thành của Trung Quốc. Cương 
giới cực nam của Trung Quốc trong các atlas 
này luôn chỉ giới hạn đến đảo Hải Nam, mà 
không hề nhắc đến Hoàng Sa và Trường Sa. 
Điều này chứng tỏ rằng hai quần đảo Hoàng Sa 
và Trường Sa vẫn nằm ngoài cái gọi là “chủ 
quyền lịch sử của Trung Quốc” như họ vẫn 
tuyên bố hiện nay. 

Bộ Atlas Universel do Philippe 
Vandermaelen (1795 - 1869), nhà địa lý học 
người Bỉ, người sáng lập Viện Địa lý Hoàng gia 
Bỉ biên soạn, gồm sáu tập, xuất bản tại 
Bruxelles (Bỉ) vào năm 1827. Đây là một tài liệu 
vô giá, không chỉ về mặt học thuật, mà còn là 
một tài liệu có giá trị pháp lý góp thêm vào bộ hồ 
sơ chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với 
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

Triển lãm còn giới thiệu những công trình 
nghiên cứu, ấn phẩm của các học giả Việt Nam 
và nước ngoài về chủ quyền của Việt Nam đối 
với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được 
xuất bản từ năm 1975 cho đến nay; Sưu tập 
hiện vật và hình ảnh về công cuộc thực thi chủ 
quyền và đấu tranh “Bảo vệ chủ quyền Hoàng 
Sa, Trường Sa” ; tư liệu về “Hoàng Sa, Trường 
Sa trong trái tim Việt Nam và bạn bè quốc tế” …; 
một số hình ảnh, tư liệu về hoạt động phát triển 
kinh tế, văn hóa và xã hội của Trường Sa trong 
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Tại lễ khai mạc, đại diện lãnh đạo Bộ Thông 
tin và Truyền thông đã trao tặng tỉnh Bình Thuận 
toàn bộ bản đồ và tư liệu được trưng bày tại 
Triển lãm. 

Sau khi xem các tư liệu và bản đồ được 
trưng bày tại Triển lãm, Phó Giám đốc Sở Giáo 
dục-Đào tạo Bình Thuận Nguyễn Thị Bích Hoàn 
cho biết suy nghĩ của mình: “Đây là lần đầu tiên 
tôi được dự buổi triển lãm về chủ quyền biển 
đảo, khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của 
Việt Nam. Tôi nghĩ những cuộc triển lãm như 
thế này rất có ý nghĩa, giúp cho tất cả mọi người 
dân Việt Nam nâng cao nhận thức ý thức trách 
nhiệm, niềm tự hào để bảo vệ, giữ gìn chủ 
quyền thiêng liêng của Tổ quốc mà ông cha ta 
đã trao lại cho con cháu”. 

 

Bạn Phan Thị Thu Hằng, đoàn viên phường 
Đức Thắng, TP Phan Thiết xúc động nói: 
“Thông qua cuộc Triển lãm giúp em có được cái 
nhìn toàn diện và hiểu biết sâu sắc hơn về chủ 
quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng 
Sa và Trường Sa. Em sẽ về nói lại với bà con ở 
địa phương đến với Triển lãm để tìm hiểu và 
nâng cao nhận thức về chủ quyền biển đảo của 
Tổ quốc” 

Chị Nguyễn Thị Oanh, giáo viên trường 
Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Lê Quý 
Đôn, TP Phan Thiết (Bình Thuận) nói lên cảm 
tưởng của mình: “Bản thân là một giáo viên lịch 
sử, với những tư liệu được trưng bày tại Triển 
lãm sẽ giúp tôi bổ sung thêm những kiến thức tư 
liệu để chuyển tải cho học sinh về chủ quyển 
biển đảo của Việt Nam”. 

Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt 
Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại 
Bình Thuận được tổ chức tại ở hai địa phương, 
TP Phan Thiết từ ngày 16 đến 21-1 và huyện 
đảo Phú Quý từ 18 đến 21-1-2015. 

Đình Châu // http://www.nhandan.org.vn/ .- 
2015 (ngày 16 tháng 1) 

Các báo cùng đưa tin: Pháp luật Việt Nam 
Số15; Bưu điện Việt Nam Số 8; An ninh biên 

giới Số 3 
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LỄ DÂNG TRÂU TẾ THẦN CỦA TỘC NGƯỜI K’HO Ở HUYỆN HÀM 
THUẬN BẮC  

ông Giang là xã vùng cao của huyện Hàm 
Thuận Bắc thuộc xã thuần đồng bào dân tộc 

thiểu số, gồm tộc người K’ho và Raig cùng sinh 
sống, cùng chung tín ngưỡng là thờ các vị thần: 
thần núi, thần lúa mẹ, thần mặt trời… 

Với tộc người K’ho thì cứ 17 năm, tộc này phải 
tổ chức lễ dâng trâu tế thần một lần để tạ ơn thần 
mặt trời, thần lúa mẹ, tổ tiên… đã cho tộc họ con 
cháu khỏe mạnh, có cái ăn cái mặc. 

Ông K’ Văn Thiên - già làng xã Đông Giang 
nói: “Xã Đông Giang có 3 thôn, 9 xóm, mỗi xóm 
đều có thờ các vị thần, riêng thần núi thì mỗi xóm 
thờ 1 vị thần núi. Đến 17 năm thì cả tộc người 
K’ho sẽ cùng tập trung về đông đủ, tổ chức  đại lễ 
của tộc tại sân làng hoặc bìa rừng”.  

 

Tại sao lại có lễ đâm trâu và tại sao 17 năm 
mới tổ chức một lần? Theo tộc người K’ho cho 
biết, từ thời xa xưa, tộc người K’ho rất ít người, tổ 

tiên họ chỉ sinh ra được 1 người con gái (mẫu hệ), 
rồi người con gái đó lớn lên lập gia đình cũng chỉ 
sinh ra tiếp 1 đứa con gái và cứ nối tiếp nhau như 
vậy. Nói là dòng tộc nhưng đếm chẳng được bao 
người, đến lượt người con gái sau này lấy chồng 
chưa thấy có con, mặc dù đã đi xin, đi cầu các vị 
thần, tổ tiên khắp nơi. Đêm ấy người nữ đó nằm 
mơ, có người báo là phải ăn thịt trâu tơ thì sẽ đông 
con lắm cháu. Sáng hôm sau người này quyết định 
làm theo giấc mơ, gia đình đã mổ trâu cho cô ăn, 
cô đã ăn hết 1 con trâu trong vòng 7 ngày. Và 1 
tháng sau cô đã có tin vui. Cô đã sinh 9 người con 
đều khỏe mạnh, và 9 người con này lớn lên lập gia 
đình cũng sinh rất nhiều con cháu. Từ đó, người 
K’ho cho rằng ăn thịt trâu rất may mắn, nên họ làm 
trâu cúng tế thần linh. Còn 17 năm làm một lần, 
con số 17 là số tuổi con người mới lớn, tràn đầy 
nhựa sống, khỏe mạnh, con số đẹp của tộc người 
K’ho. 

Mâm lễ dâng lên tế thần gồm có thịt trâu, thịt 
gà, thịt heo, thịt dê, khăn trắng, rượu cần, lúa mẹ, 
bánh nếp, trứng gà, cơm. Con dao dùng để đâm 
trâu, heo, dê, có hình lưỡi kiếm và phải được cúng 
kỹ lưỡng. 

Bà K’Thị Hôn - trưởng tộc người K’ho cho biết: 
“Là phận con cháu phải biết ơn đến ông bà tổ tiên, 
đến các vị thần, nên cứ 17 năm là tộc tôi phải làm 
lễ tạ ơn, sau đó cũng là cầu bình an, may mắn đến 
với họ tộc, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng 
bội thu”. 

// http://www.dulichvn.org.vn/ .- 2015 
(ngày 21 tháng 1) 

________________________________________ 

TƯ VẤN TUYỂN SINH TẠI BÌNH THUẬN 

hương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 
năm 2015 sẽ đến với học sinh tỉnh Bình Thuận 

trong hai ngày cuối tuần này.  

Từ 14g ngày 24-1 chương trình sẽ được tổ 
chức tại Trường THPT Lý Thường Kiệt (609, 
P.Tân An, thị xã La Gi, Bình Thuận). Sau đó, 
chương trình sẽ tiếp tục diễn ra tại Trường THPT 
Phan Chu Trinh (163 Tuyên Quang, TP Phan 
Thiết, Bình Thuận) vào sáng 25-1. 

Tham gia chương trình có các chuyên gia tư 
vấn đến từ nhiều trường ĐH công lập lớn tại 
TP.HCM và đại diện các trường ĐH, CĐ địa 
phương. Đặc biệt, thành phần ban tư vấn của 
chương trình này còn có các chuyên gia đến từ Bộ 
GD-ĐT. 

Chương trình do báo Tuổi Trẻ, Bộ GD-ĐT, Sở 
GD-ĐT Bình Thuận và Tỉnh đoàn Bình Thuận phối 
hợp tổ chức. 

Chương trình gồm ba phần: tư vấn chung, tư 
vấn chung ban tư vấn sẽ cung cấp cho học sinh 
những thông tin chung nhất về kỳ thi THPT quốc 
gia và tuyển sinh năm 2015; tư vấn chuyên sâu 
theo từng nhóm ngành nghề, trả lời những khúc 
mắc cụ thể hơn tại các khu vực tư vấn chuyên sâu 
gồm có: nhóm ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, 
quản trị kinh doanh...; nhóm ngành khoa học kỹ 
thuật, công nghệ thông tin, xây dựng, giao thông, 
cơ khí, điện tử, nông lâm...; nhóm ngành khoa học 
xã hội, sư phạm, ngoại ngữ, luật, quân đội, công 
an, y dược…; và phần ba các học sinh có thể gặp 
gỡ, trao đổi trực tiếp với các thầy cô ban tư vấn. 

Trần Huỳnh - Tuổi trẻ TP.HCM.- 2015.- Số 21 
( ngày 21 tháng 01).- Tr.12 

 

Đ 

C 
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III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

BÌNH THUẬN CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG CHÁY RỪNG MÙA KHÔ 

ình Thuận là một trong những tỉnh cực Nam 
Trung Bộ, khí hậu khô hạn, lượng mưa rất ít 

trong năm và thời tiết nắng nóng nhất nước vào 
những tháng mùa khô. 

Thời tiết hanh hao đầy nắng và gió của Bình 
Thuận là yếu tố quan trọng tiềm ẩn nguy cơ 
cháy rừng và dễ lan nhanh. Năm 2014, xảy ra 
27 vụ cháy rừng, trong đó có 19 trường hợp 
cháy rừng tự nhiên. Tuy không gây ra thiệt hại 
lớn, nhưng nguyên nhân cháy rừng cần phải 
được các cơ quan chức năng đặc biệt quan 
tâm. Vào dịp trước và sau Tết Nguyên đán, đa 
phần dân các huyện thị lên rừng chặt củi, tìm 
mai vàng, tìm gỗ, tre… 

Những bếp lửa rừng cháy dang dở, đồng 
bào dân tộc đốt rẫy không được dập tắt rất dễ 
gây cháy. Trời lạnh, những người đi đêm 
thường đốt “cúi rơm” làm đuốc cũng dễ gây 
cháy. Ngay cả một tàn thuốc lá rơi xuống lá khô 
và cỏ tơ bùi nhùi cũng có thể gây ra đám cháy 
rừng khủng khiếp. Vào ban đêm tối trời, người 
dân vùng Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, 
Tuy Phong, Bắc Bình, Đức Linh là những huyện 
có nguy cơ cháy rừng cấp độ nguy hiểm nhất. 

 

Các lực lượng phối hợp diễn tập PCCC rừng. 

Năm qua, Hạt Kiểm lâm TP Phan Thiết đã 
khởi tố 1 trường hợp cháy rừng trồng với diện 
tích 15ha do Ban Quản lý rừng phòng hộ Phan 
Thiết quản lý. Trên cơ sở xác định, thời tiết khô 
hạn kéo dài trong năm 2015, UBND tỉnh đã ban 
hành các chỉ thị, phương án bảo vệ và phòng 
chống cháy rừng. Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận 
đã có văn bản gửi các Hạt kiểm lâm, các đơn vị 
chủ rừng tăng cường công tác bảo vệ rừng và 
phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô theo chỉ 
đạo của Bộ NN&PTNT và UBND tỉnh. 

Phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và 
CNCH (Công an tỉnh) tổ chức kiểm tra, triển khai 
các biện pháp PCCC rừng như cày băng cản 
lửa đối với rừng trồng, dọn phát và đốt làm giảm 
vật liệu cháy, chăm sóc băng xanh của các đơn 
vị còn lại, thu gom vật liệu cháy, bố trí nguồn 
nước thích hợp để dập lửa khi xảy ra cháy... 

Mặt khác, các địa phương tăng cường việc 
tuyên truyền các văn bản pháp luật về bảo vệ 
rừng cho 16/67 xã trọng điểm trên toàn tỉnh với 
trên 1.000 người tham gia và ký cam kết bảo vệ 
rừng, thực hiện tốt PCCC đối với cư dân sống 
trong khu vực có rừng. 

Theo Chi cục Kiểm lâm cho biết, tỉnh Bình 
Thuận đang là một trong những địa phương có 
nguy cơ cháy rừng ở cấp độ 5 (cấp cực kỳ nguy 
hiểm). Bình Thuận hiện có tổng diện tích rừng 
371.072ha, trong đó có trên 200.000ha thuộc 
diện có nguy cơ cháy cao. Đặc biệt khi thời tiết 
diễn biến bất thường như hiện nay, nguy cơ 
cháy rừng càng đáng báo động hơn. 

Cơ quan chức năng đã chủ động thành lập 
Ban chỉ đạo bảo vệ và PCCC rừng, trang bị máy 
thổi gió, xe cơ giới và hơn 2.500 dụng cụ dập 
lửa của các tập thể, cá nhân sẵn sàng ứng 
chiến khi có tình huống xảy ra. 

Ông Mai Văn Quỳnh, Giám đốc Ban Quản lý 
Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú (huyện Hàm 
Thuận Nam) cho biết, BQL đã huy động 50 hộ 
dân làm rẫy sống ven khu bảo tồn tham gia vào 
công tác phòng, chống cháy rừng và bảo vệ 
rừng. Tuy nhiên, trong công tác phòng, chống 
“giặc lửa” tại Bình Thuận vẫn còn không ít khó 
khăn. Ngoài việc bất lợi về điều kiện tự nhiên và 
thời tiết, kinh phí đầu tư cho PCCC rừng hiện 
còn thấp, phương tiện và điều kiện còn thiếu, 
yếu. 

Việc chi trả công cho những người tham gia 
chữa cháy không đảm bảo. Do đó, công tác 
tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức bảo vệ 
rừng trong dân và trách nhiệm của hạt kiểm lâm, 
các BQL rừng, chủ rừng đóng vai trò rất quan 
trọng trong công tác phòng chống cháy rừng 
mùa khô tại Bình Thuận. 

Nam Yên- Công an nhân dân.- 2015.- Số 3456 
(ngày 12 tháng 01).- Tr.4
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KHÓ KHĂN TRONG DI DỜI DÂN VÙNG SẠT LỞ Ở BÌNH THUẬN 

ặc dù tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp 
nhưng chính quyền TP Phan Thiết, Bình 

Thuận chỉ dừng ở mức vận động người dân di 
dời, còn người dân chần chừ không chịu đi. 

Do sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt nên 
hầu như các hộ dân tại vùng nguy cơ sạt lở cao 
vẫn bám trụ với mái nhà, thuyền đánh bắt của 
mình đến phút cuối cùng. Rất ít hộ di dời. Đó là 
chưa kể, do hầu hết là hộ nghèo nên không có 
tiền bạc để di dời. Tư tưởng trông chờ vào sự 
hỗ trợ của ngành chức năng vẫn là phổ biến. 

Đến nay, tại các vùng nguy cơ sạt lở cao chỉ 
mới bố trí cho người dân ở tạm trong một nhà 
kho, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn nên không 
nhiều hộ dân chịu di dời. Chỉ riêng xã Tiến 

Thành đã có hơn 80 hộ nằm trong vùng sạt lở. 
Sạt lở đang lan rộng theo diễn biến của thời tiết 
cũng như những công trình cảng biển đang xây 
dựng ngày càng nhiều. 

Các ngành chức năng đang tiếp tục tính 
toán các dự án xây dựng khu tái định cư để di 
dời dân. Còn người dân vùng sạt lở lại trông 
chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Như vậy, 
hàng trăm hộ dân thành phố Phan Thiết đang 
tiếp tục sống trong phập phồng lo sợ vì biển 
xâm thực ngày càng nặng nề, nhà cửa cuốn trôi 
theo sóng biển bất cứ lúc nào. 

Thái Bình // http://vtv.vn/ .- 2015 
(ngày 25 tháng 1) 

_________________________________________ 

GIÁ ĐẤT CAO NHẤT 27 TRIỆU ĐỒNG/M2 

ừ ngày 1-1-2015 đến 31-12-2019, tỉnh Bình 
Thuận áp dụng bảng giá đất mới sau khi 

HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết quy định giá 
đất trên địa bàn. 

Theo đó, khu vực có giá cao nhất thuộc về 
đường Nguyễn Huệ (Phan Thiết) với giá 27 triệu 
đồng/m2. Riêng con đường Trưng Trắc nằm dọc 
sông Cà Ty giá đất tăng nhẹ lên 16 triệu 
đồng/m2. Tại Mũi Né, khu vực đường Nguyễn 
Đình Chiểu - Nguyễn Thông có giá 5,4 triệu 

đồng/m2. Về đất du lịch ven biển, khu vực Hàm 
Tiến (mệnh danh là “thủ đô resort”) vẫn đứng 
đầu bảng với giá 5,6 triệu đồng/m2. Tại thị xã La 
Gi, hai con đường có giá đất cao nhất là Hai Bà 
Trưng và Lê Lợi có cùng giá 7 triệu đồng/m2. 

Giá đất làm muối, đất lâm nghiệp nằm ngoài 
khu du lịch và các huyện vẫn giữ nguyên theo 
giá đất năm 2014. 

Phương Nam - Pháp luật TP.HCM.- 2015.- 
Số 2 (ngày 2 tháng 01).- Tr.6 

________________________________________ 

GIÁ THANH LONG TĂNG THÊM 4.000 ĐẾN 6.000 ĐỒNG/KG 

ông dân Bình Thuận hết sức vui mừng vì 
thanh long mới tăng giá trở lại ba ngày nay. 

Từ đầu tuần đến nay, giá bán thanh long 
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã tăng trở lại. Các 
thương lái thu mua cho biết, nguồn cung thanh 
long đang sụt giảm, hàng hóa không còn dồi 
dào như lúc trước. Ba ngày qua, giá bán thanh 
long trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã nhích dần 
lên từng ngày. 

Hôm nay (7/1), thương lái thu mua thanh 
long tại vườn, loại đẹp từ 15.000 đến 16.000 
đồng/kg. Riêng đối với thanh long xuất khẩu 
đi Trung Quốc, có màu sắc và cân nặng không 
quá khắt khe, giá bán từ 10 đến 12.000 đồng/kg, 
tăng 4.000 đến 6.000 đồng/kg so với vài ngày 
trước. Mặc dù thanh long mới tăng giá trở lại ba 
ngày nay, nhưng nông dân Bình Thuận hết sức 

vui mừng. Bởi lẽ, với mức giá này, nông dân đã 
hòa vốn, đối với những vườn chăm sóc tốt, có 
trái chín đẹp bán trên giá 12.000 đồng/kg nông 
dân đã có lãi. 

Theo các tiểu thương thu mua mặt hàng trái 
cây này, thanh long tăng giá trở lại do bị đứt lứa, 
nguồn cung bị sụt giảm đáng kể. Một số doanh 
nghiệp do thiếu hàng xuất khẩu đã đội giá lên 
cao để thu gom cho đủ. Hơn một  tháng  qua, 
giá bán thanh long tại thị trường Bình Thuận rất 
ảm đạm, có lúc xuống mức thấp chỉ còn 6.000 
đồng/kg, tương đương hoặc thậm chí thấp hơn 
lúc chính vụ, không ít nông dân thu hoạch vào 
thời điểm đó bị thua lỗ nặng. 

Huỳnh Hiền // http://vov.vn/ .- 2015 
(ngày 7 tháng 1)
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NHỮNG BỮA CƠM TÌNH NGHĨA 

ể trợ giúp các bệnh nhân nghèo, người cơ 
nhỡ trong quá trình điều trị, Hội Từ thiện 

Thanh Tâm đã lập các bếp ăn từ thiện quanh khu 
vực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Những 
bếp ăn đã kết nối nhiều tấm lòng thiện nguyện, 
giúp các bệnh nhân nghèo vượt qua bệnh tật, yên 
tâm điều trị… 

Giúp người trong lúc gian khó 

Khu vực quanh Bệnh viện Đa khoa Bình 
Thuận có rất nhiều bếp ăn từ thiện, được mở ra 
không phải để kinh doanh, mà để giúp những bệnh 
nhân nghèo. Với các bệnh nhân có thể tự ra ngoài 
ăn, được phục vụ tại chỗ, còn với người sức khỏe 
yếu, được nhân viên mang vào tận nơi. Ông 
Nguyễn Chung, chủ bếp ăn từ thiện tâm sự: “Làm 
việc thiện này, tôi thấy vui vì được giúp đỡ người 
bệnh trong lúc họ gặp khó khăn”. 

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận là địa chỉ khám 
bệnh của rất nhiều bệnh nhân nghèo là công nhân, 
lao động đến từ khắp nơi. Hôm chúng tôi có mặt, 
chưa tới 10 giờ sáng, khu phát cơm từ thiện của 
bệnh viện đã chật kín người. Tiếng bát đũa lách 
cách, tiếng trò chuyện, nói cười rôm rả. Ông Trần 
Văn Phước, bệnh nhân nghèo đang điều trị bệnh 
xúc động bày tỏ: “Nhờ các bếp ăn từ thiện nên tôi 
mới có sức sống được đến ngày hôm nay đấy. Gia 
đình neo đơn, con cái đều mưu sinh ở xa, nên việc 
ăn uống đều được người khác giúp cả. Những 
bữa cơm này sâu nặng nghĩa tình lắm”. Ra đời 
chưa lâu nhưng các bếp ăn từ thiện đã làm ấm 
lòng hàng trăm bệnh nhân nghèo. Đều đặn mỗi 
ngày, buổi sáng hàng trăm phần cháo các loại, 
trưa cơm, chiều cơm nóng được đưa đến tận tay 
từng người bệnh. 

Một trong những người tiên phong xây dựng 
bếp ăn từ thiện cho bệnh nhân nghèo là anh Trần 
Thanh Liêm, anh từng khởi xướng một bếp ăn từ 
thiện ở Bệnh viện Hàm Thuận Nam, sau thấy khu 
vực Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận có nhiều bệnh 
nhân cần giúp đỡ, anh quyết định mở thêm một 
bếp tại đây. Mỗi ngày trung bình có trên 200 suất 
từ bếp ăn của anh Liêm được đưa đến cho các 
bệnh nhân nghèo. Chị Nguyễn Thị Lan, tình 
nguyện viên tại các bếp ăn từ thiện ở đây cho biết: 
“Các suất ăn đều đảm bảo đủ dưỡng chất, thậm 
chí có chất lượng hơn so với các quán cơm thông 
thường ở bên ngoài. Những tình nguyện viên như 
chúng tôi luôn xác định giúp người bệnh nghèo 
cũng như giúp người thân của mình vậy, không 
phân biệt, câu nệ gì…” Anh Trần Văn Hoàng ở bếp 
ăn từ thiện Hoàng chia sẻ: Đây là cách giúp đỡ 
trực tiếp người bệnh có ý nghĩa nhất. Bởi khi bị 
bệnh, là lúc cơ thể con người cần có đủ dưỡng 
chất để chống chọi với bệnh tật. Nhìn người bệnh 
ăn uống vui vẻ là chúng tôi quên đi mọi mệt mỏi và 
lo toan, tiếp tục phục vụ người bệnh. 

Thắp lên niềm tin yêu cuộc sống 

Từ những bếp ăn từ thiện này đã kết nối tình 
yêu thương, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau của các 
người bệnh. Một số người sau khi vượt qua bệnh 
tật, khó khăn đã quay về ủng hộ trực tiếp giúp các 
bếp ăn đặc biệt này. Bà Nguyễn Thị Hoa, từng 
phải điều trị dài ngày bởi bệnh đái tháo đường, 
tâm sự: “Chồng tôi mất sớm, các con đều nghèo 
khó ở tận ngoài Bắc, một mình tôi vào đây mưu 
sinh bằng nghề bán vé số dạo. Khi bị bệnh số tiền 
dành dụm chỉ đủ thanh toán tiền viện, chẳng còn 
tiền để chi phí việc ăn uống nữa. May có các bếp 
ăn từ thiện, tôi như lấy lại được lòng tin yêu cuộc 
sống, yên tâm điều trị bệnh”. Bệnh nhân Nông Thu 
Cúc, cũng tâm sự: “Quê tôi tận Cao Bằng, nhà bị 
sập trong một trận bão lớn, tôi vào đây mưu sinh 
bằng nghề bán phế liệu. Khi ngã bệnh, người quen 
quyên góp được 5 triệu đồng đóng viện phí. Còn 
toàn bộ ăn uống trong gần một tháng điều trị, đều 
được các bếp ăn từ thiện trợ giúp”. Ông Nguyễn 
Đức Toàn, chủ một bếp ăn, chia sẻ: “Tôi làm bếp 
ăn từ thiện phục vụ các bệnh nhân cũng lâu rồi. 
Các bệnh nhân đều quen biết, xem các bếp ăn của 
chúng tôi như chính nhà của họ vậy. Nhiều khi chủ 
và khách không phân biệt, bệnh nhân khỏe ra 
quán ăn cơm còn xắn tay cùng tham gia nấu ăn, 
phục vụ, rất ấm cúng”. 

Chị Trần Thị Thanh là một trường hợp đặc 
biệt. Cách đây 4 năm, chị làm nghề mua bán phế 
liệu, bị bệnh phổi vào điều trị, rồi được ác bếp ăn 
từ thiện giúp đỡ. Khi ra viện, buồn bán hàng tạp 
hóa có lời lãi, chị đều đặn hàng tháng quay về ủng 
hộ các bếp mua đồ nấu cơm cho bệnh nhân 
nghèo. Để tăng tinh thần kết nối, hàng tuần các 
bếp ăn tổ chức sinh hoạt văn nghệ cho các bệnh 
nhân đã dần hồi phục sức khỏe. Điều đó như kích 
thích thêm tinh thần và động lực an tâm trị bệnh 
cho họ. 

Chị Thanh bộc bạch, ban đầu phải nhờ vả đến 
bếp ăn như thế này có cảm giác tự ti lắm vì hoàn 
cảnh của mình khó khăn. Nhưng rồi, sự ấm cúng 
và đồng điệu của nhiều cảnh ngộ đã xua tan cảm 
giác mặc cảm đó. Nhiều bệnh nhân có chung hoàn 
cảnh như nhau còn kết thân và gắn bó với nhau từ 
chính những lần ăn cơm trong các bếp ăn đặc biệt 
này. Đó là trường hợp anh Nguyễn Văn Chuyên, 
làm nghề bốc vác tự do gặp chị Lê Thị Tám tại bếp 
ăn, sau đó hai người đã nương tựa cùng nhau 
vượt qua những tháng ngày gian khó. Bây giờ 
cuộc sống tuy chưa dư dật, nhưng thỉnh thoảng 
anh chị vẫn về ủng hộ cho các bệnh nhân nghèo. 

“Nếu không có cơm từ thiện, nằm viện, tiền 
mua thuốc còn không có, lấy tiền đâu mà mua 
cơm. Thật may cho tôi” – Đó là tâm sự của ông 
Hai Năm, 70 tuổi, đang điều trị tại Bệnh viện Đa 
khoa Bình Thuận. Cầm trên tay suất cơm đang 
nóng hổi, bà Nguyễn Thị Hà, 76 tuổi ở huyện Tuy 
Phong, cảm kích: “Tôi vô cùng cảm ơn các cô chú 
của bếp ăn từ thiện, ai cũng tận tình chu đáo. Tôi 

Đ 
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nằm viện đã hơn một tuần, nhà xa, con cháu bận 
công việc nên không ở đây chăm sóc thường 
xuyên. Tôi thấy cơm ở đây còn ngon hơn cơm ở 
nhà. Nhờ bữa cơm từ thiện mà tôi và bệnh nhân 

nghèo đều có bữa ăn tươm tất. Mong sao ở nhiều 
nơi khác cũng có những bếp ăn như thế…” 

Văn Đạo - Lao động xã hội.- 2015.- Số 1 
(ngày 1 tháng 1).- Tr.17

________________________________________ 

KHÔNG ĐỂ NGƯỜI DÂN ĐẢO PHÚ QUÝ KẸT TRONG ĐẤT LIỀN DỊP TẾT 

BND tỉnh Bình Thuận đã chuẩn bị tới phương 
án nhờ đến sự giúp đỡ của tàu quốc phòng để 

giải tỏa lượng khách không bị ứ đọng ở đất liền. 

Năm nào cũng vậy, cứ đến gần Tết Nguyên 
Đán, giao thông đường biển ra đảo Phú Quý, tỉnh 
Bình Thuận luôn gặp khó khăn. Năm nay, nhằm 
đảm bảo cho các chuyến tàu chở khách và hàng 
hóa kịp ra đảo trong dịp cận tết, Sở Giao thông - 
Vận tải Bình Thuận đã lên phương án dự trù cho 
những tình huống xấu nhất. 

 
Tàu khách Quê Hương 2 cập cảng đảo Phú Quý vào tối 

20/1/2015 

Tuyến đường biển nối đất liền và đảo Phú Quý 
có 4 chiếc tàu khách. Hiện tại, hai tàu của tư nhân 

là Quê Hương 2 và Phú Quý 07 hoạt động bình 
thường. Còn hai chiếc Bình Thuận 16 và Bình 
Thuận 18 của Nhà nước đang đi sửa chữa, kiểm 
định, dự kiến sẽ về phục vụ trước Tết Ất Mùi. 

Dự báo vào thời điểm cuối năm âm lịch, lượng 
hành khách về đảo Phú Quý sẽ tăng đột biến do 
sinh viên, học sinh, người lao động ở đất liền được 
nghỉ về quê đón Tết. Đây cũng là thời điểm sóng 
gió bất thường, không thuận lợi cho các chuyến 
tàu khách vốn chỉ chịu được gió cấp 7 trở xuống. 
Trong trường hợp xấu nhất, nếu cận Tết xảy ra 
tình trạng hành khách còn kẹt lại trong đất liền, 
tỉnh Bình Thuận sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của tàu 
quốc phòng. 

Ông Nguyễn Tấn Luật, Trưởng phòng Quản lý 
vận tải phương tiện và người lái - Sở Giao thông - 
Vận tải tỉnh Bình Thuận cho biết: “Nếu thời tiết xấu 
đột ngột, khó khăn quá các tàu này không thể đi 
được, Ủy ban Nhân dân tỉnh luôn có sự hỗ trợ, đề 
nghị Quân khu 7 hỗ trợ tàu Quân đội để giải tỏa 
lượng khách không bị ứ đọng để kịp thời về quê 
ăn tết”. 

Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2015 
(ngày 21 tháng 1) 

_________________________________________ 

ĐỘC ĐÁO CÂU CÁ BẰNG CHAI 

hông thường, câu cá thì phải có cần, dây nhợ, 
mồi và lưỡi câu. Tôi biết, có hai nơi là Phan 

Thiết và Đà Nẵng, câu cá không có cần câu, “lưỡi” 
và mồi câu rất lạ. Nói là lạ vì mồi là bột mì. Thay 
cho lưỡi câu là chai nhựa. Cách này chỉ dùng để 
câu cá đối. 

Cá đối thường sống thành đàn, nhiều nhất là 
vùng nước lợ, đặc biệt ở cửa sông. Cá đối chỉ ăn 
tảo, trầm tích nên không thể câu bằng mồi sống. 
Thông thường, cá cỡ hai ngón tay, dài khoảng 
15cm. Trước đây, bắt cá đối thường dùng lưới là 
chủ yếu. 

Dân Đà Nẵng “câu” cá đối bằng chai hoặc hộp 
nhựa hình ống, đường kính chừng 5 - 7cm, một 
bên dùi lỗ để buộc dây cước nối với cần. Mồi là 
nhúm bột mì, loại thức ăn mà cá đối rất ghiền. 
Nghe mùi thơm của bột, cá tranh nhau lủi vào, lọt 
thỏm. Thấy động, người câu kéo cần lên là trúng 

phóc, không chạy đi đâu được vì cá đối không biết 
“cài số de” như nhiều loài cá khác. Loại câu này 
không cần học, chỉ nhìn qua thao tác là có thể 
hành nghề và kiếm cá dễ dàng, ai cũng câu được. 
Thời điểm tốt nhất để "hành nghề" là xế chiều. 

Dân Phan Thiết cũng câu bằng chai nhưng có 
chút khác biệt: là các loại chai nước suối, nước 
ngọt bằng nhựa PET; cắt làm đôi, lấy phần trên, 
nắp vặn chặt; cổ chai đựng bột nhử cá. Hai bên 
thành chai có đục lỗ để buộc dây câu. Cách làm 
này giúp chai dễ chìm khi ngập nước và giữ thăng 
bằng tốt hơn. 

Chiều chiều, dọc bờ sông Cà Ty (còn gọi là 
sông Mương Mán) hay sông Phú Hài, có nhiều 
dân địa phương, du khách, thi thoảng có cả người 
nước ngoài hào hứng câu cá bằng chai. Mới nhìn 
cứ tưởng họ nghịch nước: dùng tay thả dây xuống 
bờ sông, giật, kéo chai lên, đổ nước vào thùng… 

U 

T 
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chơi. Đến gần, mới hay họ đang câu cá bằng chai, 
rất độc đáo. Đảm bảo, ai câu cũng có cá chứ 
không khó khăn và điệu nghệ như câu cá bình 
thường. Nửa giờ là có cá đối nhậu lai rai. Cách 
câu này không phá sức hoặc làm tổn thương cá 
nên cá sống lâu hơn. 

Cuối thu, đầu đông là mùa cá đối đẻ trứng. 
Dân sành ăn không thể bỏ qua món cá đối trứng 
còn nhảy đành đạch, bỏ lên bếp than nướng mộc 
rồi chấm muối ớt, tương hoặc nước mắm giằm ớt 
thì ngon điếc mũi. Cá đối có thể kho cà chua, kho 
thơm, kho dưa chua, kho cải chua… cho nhừ rồi 
ăn cả xương. Các món riêu cá đối, chiên xù, hấp 

cách thủy cuốn bánh tráng cũng không thể bỏ qua. 
Nhớ là phải ăn cả đầu vì “Bán ruộng đầu cầu, ăn 
đầu cá đối”. 

Đi nhiều nước, chưa thấy nơi nào có sáng kiến 
câu cá bằng chai độc đáo như ở Việt Nam. Các 
công ty lữ hành đang rục rịch đưa vào tour chương 
trình mới “Thi câu cá bằng chai”, “Thi chế biến 
món ngon từ cá đối”... Du khách có thể quây quần 
hát hò rồi thưởng thức các chiến lợi phẩm tự chế 
biến, còn gì thú vị hơn. 

Nguyễn Văn- Phụ nữ TP.HCM- 20156.- Số 4 
(ngày 9 tháng 01).- Tr.16 

_________________________________________ 

“NHÀ TÌNH YÊU” GIỮA HOANG MẠC CÁT 

iữa cánh đồng cát trắng, bên cạnh tàn tích 
của những ngôi mộ cũ là tổ ấm của cặp vợ 

chồng mà người dân địa phương vẫn quen gọi là 
“ông bà Đan Mạch”: Ông Kurt Lendar và bà Tiêu 
Thị Ngọc Sang. Những ngày cuối năm, khi mùa 
xuân đang về, ông Kurt Lendar cần mẫn chăm 
bẵm cho từng chậu cây để chúng có thể vươn 
mình nở hoa trên nền cát khô cằn, giống như tình 
yêu ông dành cho người phụ nữ Việt Nam… 

“Chuyện tình chôm chôm” 

Giữa tháng 6/2014, một Facebook chia sẻ câu 
chuyện về “ông Đan Mạch” ở Tuy Phong (Bình 
Thuận), ngay lập tức, người ta bắt đầu tò mò: Ông 
ở đâu tận xứ Bắc Âu sao “lạc” đến đất cát gió này? 
Khi những cơn gió dịu nhẹ ùa về, báo hiệu một 
mùa xuân mới đang đến, chúng tôi tìm đến ngôi 
nhà đặc biệt mà người ta vẫn quen gọi đó là “Nhà 
tình yêu”. Giữa đêm, đứng từ ngoài quốc lộ 1A 
nhìn vào, một ngôi nhà được xây theo kiểu dáng 
nhỏ xinh mái nhọn nằm lọt thỏm trong một vườn 
cây xanh mát giữa hoang mạt cát. 

Từ 5 giờ sáng, ông Kurt dậy sớm, đi tưới cây 
trong khắp khu đất của mình, ông bảo: “Ở vùng cát 
gió này, cây không tưới không sống nổi”. Trong 
một mái chòi nhỏ lịch sự, trong nhiều năm qua, 
ông cùng người bạn đời của mình luôn bắt đầu 
một ngày mới bằng cách ngồi bên nhau, ăn bánh 
mì bơ, uống cà phê, trò chuyện và cùng nhìn mặt 
trời mọc. “Sáng nào ông cũng dậy sớm lắm, nên 
tôi dậy cùng ông, chỉ có lúc sáng sớm này không 
có tiếng xe, không khí trong lành để ngồi uống cà 
phê”, vừa nói, bà Sang nhẹ nhàng gỡ miếng phô 
mai cho ông. 

Nhớ lại những ngày đầu tiên họ gặp nhau, vào 
những năm 1992 tại TP HCM, ông Kurt kể: “Thời 
trai trẻ, tôi là thủy thủ của chuyến tàu du lịch vòng 
quanh thế giới. Khi ngừng công việc này, tôi mua 
con tàu câu cá nhỏ, 22 năm dài ra khơi với nghề 
cá, năm 1992, tôi quyết định bán tàu, cùng 2 người 
bạn đi du lịch Việt Nam, đó cũng là thời gian tôi 
chia tay với người vợ cũ của mình. Khi đến Sài 
Gòn, tôi nhìn thấy bà bán chôm chôm, cứ 30 quả, 

bà cho một túi, tôi trả bà 1USD. Khi ấy, ấn tượng 
đầu của tôi đối với người phụ nữ đó là khá xinh 
xắn, thật thà, tốt bụng và như một sự run rủi, tôi cứ 
muốn quay lại mua chôm chôm hoài”. 

Như một mối duyên đã được sắp đặt từ trước, 
năm đó bà Sang cũng vừa bước sang tuổi 45, đã 
chia tay chồng và đang nuôi con gái nhỏ. Mỗi 
ngày, bà đều mang chôm chôm từ Long Khánh 
(Đồng Nai) về Tp HCM bán. Cuộc gặp gỡ của họ 
chỉ ngắn ngủi trong vài ngày ông đi chơi ở TP 
HCM và đến gặp bà… mua chôm chôm nhưng lại 
như một sợi dây vô hình gắn kết hai con người đã 
bước qua hơn nửa cuộc đời sau những cuộc hôn 
nhân đổ vỡ. Để rồi, khi ông Kurt rời Việt Nam, trở 
về Đan Mạch, bà Sang không biết rằng, vị khách 
từng ngày nào cũng ghé mua chôm chôm lại liên 
tục viết thư cho bà, bất chấp bà không trả lời vì… 
không biết tiếng Anh. “Tôi nhờ em trai mang thư ra 
tiệm dịch lại, tôi mới hiểu tình cảm ông Kurt dành 
cho tôi chỉ sau những ngày đầu gặp gỡ đó. Ông 
hứa với tôi rằng, 1 năm sau sẽ quay lại. Nhưng chỉ 
6 tháng sau, ông đã bay tới Sài Gòn, về tận Long 
Khánh, thăm đứa con gái của tôi và mẹ tôi. Ông đi 
lại giữa Đan Mạch – Việt Nam 3 lần thì ngỏ lời 
cưới tôi, một đám cưới 15 bàn nhỏ được tổ chức ở 
làng quê Long Khánh, tôi theo ông về Đan Mạch, 
cùng bắt đầu một cuộc sống mới”, bà Sang kể. 

“Vì tôi đã yêu người phụ nữ Việt Nam” 

“Việt Nam là một đất nước rất thú vị, tôi muốn 
cùng người bạn đời của mình gây dựng những 
điều tốt đẹp cho mảnh đất này và tôi muốn cuối 
đời mình được an nghỉ tại đây”, đôi mắt ông Kurt 
ánh lên niềm hạnh phúc. Đó không còn là dự định, 
cũng không phải là kế hoạch ông chỉ vẽ ra, bởi từ 
1996, khi ông Kurt nhận công việc mới tại Đại sứ 
quán Đan Mạch ở Việt Nam, nhìn những cây cầu 
ở vùng sâu vùng xa cheo leo qua những dòng suối 
nguy hiểm vào mùa mưa, trẻ con đi học phải ngồi 
trên bè kéo dây qua sông, ông không đành lòng. 
Ông Kurt vận động bạn bè được 500m cáp làm 
dây văng, xin được cả hãng vận tải Maersk vận 
chuyển miễn phí từ Đan Mạch đến Việt Nam. “Cây 

G 
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cầu này được xây thay cái phao nổi và sợi dây bắc 
ngang. Người ta bảo năm nào cũng có người chết 
đuối, có những đứa trẻ con chưa bao giờ được đi 
trên một cây cầu mùa lũ”, ông Kurt kể khi chỉ tay 
vào những cây cầu trong ảnh mà ông còn giữ. 

Không còn trẻ khi đến với nhau nhưng ông 
Kurt và bà Sang lại cùng nhau trải qua quãng thời 
gian với những cuộc phiêu lưu đầy gió bụi. Họ chở 
nhau trên chiếc xe motor Bonus, đi hết những 
vùng quanh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Ninh Thuận để 
xây cầu, trường học và làm nhà cho người khuyết 
tật. Hàng chục năm qua, với sự hỗ trợ của Đại sứ 
quán Đan Mạch và cả những vận động riêng từ 
bạn bè, ông Kurt và bà Sang đã xây xong 24 cây 
cầu, 6 ngôi trường cho người khuyết tật, ông bảo: 
“Trong album ảnh gia đình của vợ chồng tôi, 
những cây cầu và chuyến đi xa là một phần trong 
hàng trăm hình ảnh mà tôi lưu giữ”. 

Theo ông Kurt đi phiêu du khắp nơi và tìm 
cách giúp đỡ những người gặp khó khăn, bà Sang 
càng hiểu, quý mến và trân trọng người bà đã 
chọn làm chồng. Còn người đàn ông ngoại kiều đã 
bước sang độ tuổi thất thập, ông không chỉ yêu 
người phụ nữ đã cùng ông thức dậy, ăn sáng và 

ngắm bình minh mỗi ngày, ông còn yêu và sắn 
sàng giúp quê hương của bà thêm tốt đẹp. “Tôi đã 
xây xong bếp rồi. Giờ tới nhà, tôi muốn xây những 
căn nhà nhỏ ở đây, giống như ngày xưa tôi đi xây 
nhà cho người khuyết tật. Nhà này để đón người 
khuyết tật nếu họ muốn ra đây nghỉ ngơi, cũng có 
thể là điểm dừng chân cho người lỡ đường, cần 
một chỗ ngủ. Hoàn toàn miễn phí”, ông Kurt khoe. 

2 năm dài từ khi dọn về ở tại nơi chỉ có nắng 
và cát trắng, ông Kurt thuê thêm vài người thợ xây, 
những khi hết tiền, ông tự làm, xếp từng viên 
gạch, trát từng đoạn xi măng, đóng từng cái vì 
kèo, xây nên ngôi nhà nhỏ “kiểu Đan Mạch” như 
ông yêu thích – làm tổ ấm cho người phụ nữ ông 
yêu. Khi một mùa xuân mới đang về, ông lại tự tay 
chăm từng gốc mai, chậu cảnh. Ông bảo: “Tình 
yêu cũng như cây cỏ, nếu chịu khó chăm bẵm, nó 
sẽ đâm chồi, kết hoa. Tôi muốn những chậu cây 
này sẽ bung hoa vào đầu năm mới, dành tặng 
chúng cho người phụ nữ của mình vì tôi đã yêu bà 
ấy – một người phụ nữ Việt Nam”. 

Khánh Ly- Phụ nữ Việt Nam.- 2014.- Số 2 
(ngày 8 tháng 1).- Tr.6

_________________________________________ 

KHO BÁU NÚI TÀU (KỲ 1): GIẤC MƠ HAI THẾ KỶ 

ôm nay (1/1/2015) việc thăm dò kho báu núi 
Tàu đã chính thức chấm dứt, khép lại một 

"huyền thoại" gây nhiều tranh cãi. Đây là lần thứ 
năm kể từ năm 1993 ông Trần Văn Tiệp được 
UBND tỉnh Bình Thuận cấp phép thăm dò, cho gia 
hạn khai thác kho báu núi Tàu. 

Điều gì đã làm ông Trần Văn Tiệp bỏ gần cả 
cuộc đời và hàng ngàn cây vàng truy tìm kho báu 
này trong vô vọng? PLO xin giới thiệu toàn bộ tư 
liệu mà PV Phương Nam trên con đường theo sát 
“kho báu” này hàng chục năm qua thu thập được. 

Hơn 60 năm trôi qua từ khi Nhật Bản đầu hàng 
quân Đồng Minh, kết thúc Thế chiến thứ II nhưng 
những cuộc tìm kiếm cái gọi là “Kho báu 
Yamashita” vẫn được rất nhiều người quan tâm và 
sẵn sàng đổ công sức theo đuổi trong vô vọng. 

Hàng trăm địa điểm nghi là kho báu từ 
Philippines, Indonesia, Singapore… bị lén lút, hoặc 
công khai đào bới. Tại Việt Nam cũng không ngoại 
lệ. Núi Tàu thuộc xã Phước Thể, huyện Tuy 
Phong, Bình Thuận bị băm nát để tìm kiếm kho 
báu. 

Hai người đàn ông, một là cha của tổng giám 
đốc một ngân hàng lớn ở TPHCM; một nguyên là 
Bí thư Tỉnh ủy, cán bộ cao cấp của Ban Nội chính 
Trung ương đã bỏ ra hàng chục năm trời, hàng tỷ 
đồng vẫn khẳng định chuyện tìm được nắp hầm 
“Kho báu Yamashita” chỉ là vấn đề thời gian. 

Kho báu bí ẩn 

Tháng 8-1945, khi tướng Tomoyuki Yamashita 
của Nhật đầu hàng quân Đồng minh thì những đồn 
thổi về kho báu mang tên viên tướng này xuất hiện 
khắp nơi. 

Người ta cho rằng sau khi đánh bại Anh ở 
Malaysia và Singapore, Yamashita đã cướp bóc ở 
các nước ở Đông Á và Đông Nam Á  một khối 
lượng vàng cực kỳ lớn, trị giá hàng tỷ USD. Ngoài 
ra, Yamashita còn vơ vét hàng đống kim cương, 
cổ vật, những tượng phật bằng vàng ròng nặng 
hàng tấn tại các đền chùa, ngân hàng, viện bảo 
tàng ở các nước Châu Á mà Nhật chiếm đóng. 

 
 

Tướng Tomoyuki Yamashita 

H 
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Để đảm bảo an toàn cho số tài sản khổng lồ 
này, Yamashita cho vận chuyển đến Philippines , 
Singapore, Indonesia…chia ra nhiều địa điểm để 
cất giấu. Phần lớn trong số đó được Yamashita 
cùng thuộc hạ vận chuyển bằng tàu biển về Nhật. 

Tuy nhiên, do bị máy bay quân Đồng Minh 
oanh kích nên số tàu chở báu vật được lệnh di 
chuyển vào một địa điểm bí mật ở ven biển Nam 
Trung bộ Việt Nam, nơi quân Nhật đang chiếm 
đóng để chôn giấu trên một ngọn đồi. Sau đó toàn 
bộ số tàu tham gia vận chuyển đều bị đánh đắm ở 
ven Biển Đông. 

Toàn bộ nhân công người bản xứ, thậm chí 
những đốc công người Việt và người Nhật tham 
gia chôn giấu kho báu đều bị thủ tiêu sau khi lấp 
miệng hầm. Bí mật của kho báu được giữ kín và 
chỉ có tướng Yamashita cùng một vài sĩ quan cao 
cấp trong quân đội Phát xít Nhật nắm giữ. 

Tấm bản đồ bị đánh cắp 

Nơi chôn giấu số tài sản khổng lồ của tướng 
Yamashita lúc đó đã được nhiều người cất công 
tìm hiểu. Trong đó có ông Trần Văn Tiệp hiện 
đang sống tại đường Nguyễn Trọng Tuyển, 
phường 15, quận Phú Nhuận, TPHCM. 

Ông Tiệp là một đại gia có máu mặt trong giới 
buôn gỗ lúc bấy giờ tại các tỉnh Buôn Mê Thuột, 
Sông Bé, Bình Tuy… 

Năm 1970, báo chí Sài Gòn liên tục đưa tin về 
việc Thượng nghị sĩ Hoàng Kim Quy xin phép 
chính quyền Sài Gòn đi công cán “thăm dò kim loại 
quý” tại một số tỉnh trung phần, trong đó có Bình 
Thuận. Năm 1971, một trực thăng dân sự của Mỹ 
đáp xuống đỉnh núi Tàu thuộc huyện Tuy Phong, 
Bình Thuận. Các chuyên gia người Mỹ đã thuê 
nhân công đúc một tấm bê tông tại đây, như là để 
đánh dấu. Một trung đội lính Bảo an ở Bình Thuận 
nhận được lệnh bảo vệ cho chuyến khảo sát trên. 
Tất nhiên những dữ liệu này đều được ông Tiệp 
lưu ý. 

 
  

Một trong những hình vẽ được cho là bản đồ dẫn đến một 
kho báu của Yamashita 

Điều đáng nói là trước đó qua làm ăn tại Bình 
Tuy, ông Tiệp quen với ông Lê Văn Bường, Tỉnh 
trưởng tỉnh Bình Tuy (nay là Bình Thuận). Tháng 
11/1963, khi anh em nhà Ngô Đình Diệm bị giết thì 
ông Bường bỗng biến mất, bỏ lại toàn bộ tài sản. 

Dù chỉ là tỉnh trưởng một tỉnh nhỏ, ông Bường 
vẫn bị phe đảo chính truy nã gắt gao. Đích thân 
đại tướng chế độ Sài Gòn Dương Văn Minh giao 
trách nhiệm cho tướng Đỗ Cao Trí truy lùng ông 
Bường. Lý do của hành động này là do ông Bường 
bị nghi ngờ đang nắm giữ bản đồ và bí mật kho 
báu Yamashita mà anh em Diệm, Nhu đã mua lại 
của một người Nhật và giao  cho ông Bường giữ. 

 

 

Bà Vũ Thị Thanh Xuân, vợ bé Thiếu tá Lê Văn Bường là 
những người có liên quan đến kho báu  

Năm 1973, ông Tiệp tình cờ gặp lại ông 
Bường tại Gia Định, lúc này đã mang một cái tên 
khác. Mang ơn cứu giúp của ông Tiệp, ông Bường 
đã kể ra mọi  bí mật về kho báu Yamashita tại núi 
Tàu. Riêng tấm bản đồ kho báu, ông Bường cho 
biết Tỉnh phó Nội an tỉnh Bình Tuy Lê Văn Sĩ đã 
chiếm đoạt khi nghe tin đảo chính. 

Cũng trong năm 1973, ông Bường bất ngờ đột 
tử. Dù không tìm được chứng cứ nhưng ông Tiệp 
vẫn cho là cái chết của ông Bường có liên quan 
đến kho báu. 

Người theo đuổi kho báu không mệt mỏi 

Ông Tiệp năm nay đã 99 tuổi. Trước năm 
1945, ông làm thợ mộc và lái xe tại Sông Bé, Sài 
Gòn. Sau 1945, ông tham gia kháng chiến chống 
Pháp tại Sài Gòn-Gia Định và từng bị bắt. Năm 
1968, ông chuyển sang nghề xay đá tại Tuyên 
Đức và từ 1971-1975 về làm trang trại tại Bình 
Tuy. Sau giải phóng, ông làm tài xế tại Nông 
trường Quốc doanh cao su Dầu Tiếng. Thuyên 
chuyển nhiều nơi, đến năm 1986, ông hợp đồng 
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với Quân khu 7 làm kinh tế, chủ yếu là tìm kiếm 
các kho vũ khí của Nhật tại Tân Minh, Hàm Tân, 
Bình Thuận. 

 
  

Ông Tiệp đã gần 100 tuổi vẫn nuôi giấc mơ tìm ra kho báu 

Năm 1990, ông gửi nhiều báo cáo đến các cấp 
chính quyền về các kho báu tại Bình Giã (Bà Rịa-
Vũng Tàu); núi Tàu (Bình Thuận). Ông đã đích 
thân đến núi Tàu để khảo sát thăm dò. 

Năm 1992, ông gửi đơn đến UBND tỉnh Bình 
Thuận xin phép khai quật kho báu. Sau nhiều cuộc 
họp và căn cứ trên các chỉ đạo của chính quyền 
các cấp, ông Tiệp chính thức thuê máy móc thăm 
dò; xác định vị trí khai thác, đền bù nhà cửa hoa 
màu của dân; phân chia tỷ lệ tài sản thu được và 
hợp đồng bảo vệ….Tháng 10-1993, ông tổ chức 
đào bới, san ủi trên ngọn núi Tàu để tìm kiếm “Kho 
báu Yamashita” dưới sự hướng dẫn của Viện 
Khoa học và Xã hội TPHCM. 

Phương Nam // http://plo.vn/ .- 2015 
(ngày 1 tháng 1) 

________________________________________ 

KHO BÁU NÚI TÀU (KỲ II): MỘT KHO TÀNG, HAI GIẤC MƠ 

ọi là núi chứ thật ra núi Tàu chỉ cao như một 
ngọn đồi, nằm sát QLIA, đối diện với Nhà máy 

nước khoáng Vĩnh Hảo nổi tiếng. 

Do là vùng bán sơn địa nên núi Tàu không có 
cây lớn mà chỉ đầy lùm bụi cằn cỗi, gai góc. 

Nguồn kinh phí để thuê nhân công, máy khoan 
đào hàng ngàn tấn đá trên độ cao khoảng 130m 
được ông Tiệp đầu tư bằng số tiền cả đời dành 
dụm được. 

Cái bắt tay định mệnh 

Ông Tiệp nhận được tài trợ tiền bạc của các 
con ở trong và nước ngoài gởi về. Ông còn thế 
chấp căn nhà ở quận Phú Nhuận (TPHCM) lấy 
700 triệu đồng. Ở thời điểm năm 1993, dám bỏ ra 
cả hai tỷ đồng, tương đương hàng ngàn cây vàng, 
để đổ vào cuộc truy tìm kho báu là cả một vấn đề 
lớn. 

Giúp đỡ ông về mặt quan hệ với trung ương, 
địa phương để xin và gia hạn giấy phép là ông Lê 
Văn Hiền, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thuận Hải (Bình 
Thuận, Ninh Thuận ngày nay). Ông Hiền cũng là 
người có niềm tin mãnh liệt về “kho báu 
Yamashita”. 

Theo ông Hiền, năm 1987 khi được Trung 
ương điều về làm việc tại Ban Nội chính, ông đã 
có một số bằng chứng và cơ sở về việc quân đội 
Nhật chôn giấu kho báu tại núi Tàu trước khi Thế 
chiến thứ II kết thúc. Ngoài ra, năm 1976, tỉnh 
Thuận Hải đã cho thợ lặn ra Cù Lao Câu cách núi 
Tàu hơn 3 hải lý lặn tìm những con tàu đắm dưới 
biển. Kết quả những con tàu đắm ở vùng biển này 
đều rỗng ruột. Họ càng tin chắc tài sản trên đó đã 
được đem lên chôn giấu ở đất liền. Kẻ bỏ của, 
người bỏ công”, vậy là hai ông già bắt tay nhau để 
biến ước mơ thành sự thật. 

 
Tướng Yamashita và một bức tượng vàng được cho là tìm 
thấy trong kho báu của  ông ở Phillipines 

Kế hoạch LB 

Sau đúng một năm  đào bới trên diện tích 
3000m2, trong đó điểm thăm dò chính có cắm mốc 
dài 20m, rộng 10m và sâu 3m nhưng không phát 
hiện được gì. Tháng 11/1994, UBND tỉnh Bình 
Thuận ra quyết định đình chỉ hoạt động thăm dò, 
khai thác. 

Trước tình hình đó, ông Tiệp trình báo mình đã 
tìm được nắp hầm, nhưng do việc đào đá thủ công 
quá khó khăn, tiến độ thi công chậm nên xin phép 
ủy ban cho dùng chất nổ để phá đá. 

Tháng 2-1995, được sự cho phép của ủy ban 
ông Tiệp bắt đầu “Kế hoạch LB”. LB tức Lê Bửu, 
một nhân vật giàu có hàng đầu ở Bình Thuận 
trước 1975. Theo lời ông Bửu, cha ông có tham 
gia làm đốc công trong việc chôn giấu kho báu vào 
một hang đá tự nhiên ở núi Tàu. Sau khi chôn 
giấu, đã dùng đá lấp lại ngụy trang thành sườn núi 
giả. Do sợ bị thủ tiêu, cha của ông Bửu đã bỏ trốn 
nên thoát chết. 

G 
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Căn cứ vào đó, ông Tiệp bỏ ra gần 200 triệu 
đồng, ký hợp đồng phá đá bằng chất nổ với Bộ chỉ 
huy Quân sự tỉnh Bình Thuận và ký một hợp đồng 
khai thác “Kho báu Yamashita” với Công ty TNHH 
Diên Hồng, TPHCM. 

Từ 1995-1999, suốt bốn năm ròng rã, điều mà 
ông Tiệp đeo đuổi chỉ đem lại kết quả là băm nát 
ngọn núi Tàu. Tuy thế, ông không hề nản chí mà 
còn đem về rất nhiều tảng đá cho là “kim la bàn’, 
“nắp hầm”, “bùa yểm” của kho báu để khoe với 
nhiều người. 

Năm 1999, kế hoạch này lại bị ủy ban tỉnh ra 
quyết định chấm dứt. Nhờ vào uy tín của nguyên 
Bí thư Hiền, cả hai ông vẫn thỉnh thoảng lên xuống 
khu vực núi Tàu để khảo sát. 

Năm 2000, ông Tiệp quyết định “hạ sơn”, quay 
về TPHCM sau 7 năm tìm kiếm kho báu vô vọng. 
Thế nhưng, ông vẫn thuê hai cha con ông Bành 
Hoài Hơn và Bành Hoài Vân dựng chòi trên đỉnh 
núi Tàu trông coi trên núi Tàu. 

Những dấu hiệu bất thường xung quanh 
kho báu 

Tháng 10-2000, ông Hơn báo cáo một tin kinh 
động là sau khi tự moi một hố sâu khoảng 1m, ông 
phát hiện nắp hầm của kho báu. 

Do là nắp hầm nên khi trời mưa tất cả nước 
mưa theo dòng chảy xối xả vào miệng hầm. Đặc 
biệt khi đưa máy radio đến “miệng hầm” radio 
bỗng mất sóng, đồng hồ đang chạy bình thường 
bỗng kim chạy bị giật. 

Cùng lúc này, ông Tiệp báo cáo một số “dấu 
hiệu bất thường” xung quanh “kho báu 
Yamashita”. Theo đó, có một công ty nước ngoài 
đến thuê đất dưới chân núi Tàu. Hàng đêm xe cơ 
giới hoạt động rầm rộ, pha đèn sáng rực. Công ty 
này cũng đã khoan thăm dò hàng loạt mũi khoan 
dưới chân núi; đồng thời có rất nhiều người lạ mặt 

xuất hiện quanh khu vực mà ông Tiệp trước đây 
đào bới. 

Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với 
Công an huyện Tuy Phong đến hiện trường để xác 
minh. Kết quả, những người lạ mặt này đều là dân 
địa phương đi lượm đá bán kiếm tiền. Việc radio 
hay đồng hồ có vấn đề cũng không chính xác. 

 
  

Hai vị trí được cho là “khe dị thường” và đường dẫn vào 
kho báu 

Riêng công ty nước ngoài khoan thăm dò là có 
thật. Đó là do công ty Tomtec ký hợp đồng với 
Công ty Bạch Đằng làm đường từ QLIA vào Công 
ty. Thêm nữa, Công ty Tomtec có hợp đồng với 
Đoàn Địa chất TPHCM khoan thăm dò nguồn 
nước và chất đất để nuôi tôm. 

Hàng loại thất bại, hàng loạt tưởng tượng viển 
vông không có cơ sở và hàng tỷ đồng đã đổ xuống 
đỉnh núi Tàu nhưng giấc mơ của hai ông vẫn 
không tắt. Năm 2002, họ lại xin được giấy phép để 
trở lại với núi Tàu. Lần này họ đem theo một nhà 
ngoại cảm và một thanh kiếm cổ của Nhật với cán 
kiếm hình đầu rồng. 

Phương Nam // http://plo.vn/ .- 2015 
(ngày 1 tháng 1) 

________________________________________ 

HẬU DỰ ÁN CẢNG KÊ GÀ: CÀ KÊ CHUYỆN ĐỀN BÙ 

ai năm trôi qua sau quyết định dừng đầu tư 
xây dựng dự án cảng Kê Gà, việc đền bù thiệt 

hại cho các nhà đầu tư du lịch bị ảnh hưởng bởi 
dự án cảng biển này vẫn chưa đi đến đâu. 

Khó có thể đong đếm hết thiệt hại của những 
nhà đầu tư du lịch được tỉnh Bình Thuận kêu gọi 
đầu tư tại khu vực Kê Gà. 

“Nàng thiên nga” xưa... 

Vào đầu những năm 2000, nhiều nhà đầu tư 
du lịch theo lời mời gọi đầu tư của tỉnh Bình Thuận 
đã xây dựng các khu resort tại vùng ven biển Kê 
Gà  (xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, Bình 
Thuận). Vùng đất này hứa hẹn sẽ trở thành “nàng 
thiên nga” của ngành du lịch Bình Thuận khi các 

resort hoàn thành đi vào hoạt động, nằm liền nhau 
trên con đường ven biển uốn lượn. 

 
Dự án Đồi Phong Lan được xây dựng sắp hoàn chỉnh, phải 
bỏ hoang từ khi có dự án cảng Kê Gà đến nay - Ảnh: 
Nguyễn Nam 

H 
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Có resort đang xây dựng dở dang, có resort 
xây dựng gần xong chuẩn bị đi vào hoạt động, có 
nơi đã đón khách đến nghỉ dưỡng thì năm 2007, 
Bộ Giao thông vận tải có văn bản bổ sung quy 
hoạch Kê Gà thành cảng tổng hợp và yêu cầu 
UBND tỉnh Bình Thuận hướng dẫn các nhà đầu tư 
xây dựng cảng biển. 

Tôi yêu cầu bồi thường trên 15 tỉ đồng, họ 
đồng ý 4 tỉ và nói tính toán thêm công lao động. 
Chúng tôi đâu muốn phải kèo nài như vậy. Dù 
sao cũng phải tính toán bồi thường hợp đạo lý 
cho người ta. Chúng tôi đang làm ăn ngon lành, 
anh đến lấy đất rồi không làm gì, gây thiệt hại 
nhưng đền bù kiểu như vậy coi sao được 

Ông NGUYỄN THỊNH PHÁT  

(Chủ đầu tư dự án Thạnh Đạt) 

Rất nhanh sau đó, vào tháng 4-2008 Sở Kế 
hoạch - đầu tư tỉnh Bình Thuận thông báo chủ 
trương xây dựng cảng Kê Gà nhằm vận chuyển 
bôxit từ Tây nguyên xuống. Kinh phí đầu tư xây 
dựng cảng ban đầu là 550 triệu USD, sau đó được 
điều chỉnh lên 1 tỉ USD. Dự án cảng Kê Gà có 
chiều dài 2,3km bờ biển với tổng diện tích 366ha. 

Các nhà đầu tư du lịch bị buộc phải nhường 
đất cho dự án cảng biển mang tầm quốc gia này. 
Theo kế hoạch, cảng Kê Gà khởi công xây dựng 
vào tháng 9-2009 nhưng sau nhiều lần trì hoãn, dự 
án này vẫn không khởi công. 

Mãi đến ngày 18-2-2013, tại buổi làm việc với 
sự tham dự của các cán bộ chủ chốt tỉnh Bình 
Thuận, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định 
dự án xây dựng cảng Kê Gà không hiệu quả, yêu 
cầu ngừng xây dựng cảng và giao các bộ liên 
quan phối hợp với UBND tỉnh Bình Thuận giải 
quyết hậu quả thiệt hại của các nhà đầu tư du lịch. 

Tỉnh Bình Thuận bắt đầu thống kê thiệt hại của 
các nhà làm du lịch để bồi thường cho họ... 

Hoang phế 

Những ngày đầu năm này, từ thị xã La Gi hoặc 
thị trấn Thuận Nam (huyện Hàm Thuận Nam) chạy 
theo đường nhựa dẫn đến địa danh Kê Gà, du 
khách vẫn bắt gặp đây đó có bảng chỉ dẫn của khu 
du lịch Thế Giới Xanh được đặt ven đường. Tuy 
vậy hiện nay khu du lịch này được tận dụng để... 
nuôi gà, phơi rong biển... 

Anh Đ.V.C. (ngư dân ở xã Tân Thành) từ 
nhiều năm qua đã bỏ hẳn nghề đi biển để làm việc 
trông coi khu du lịch Thế Giới Xanh. 

Tại một góc sân của khu du lịch, anh C. cho 
chất ngổn ngang trái dứa dại chuẩn bị xuất bán 
cho thương lái. Ngoài ra, anh C. còn nuôi gà tại 
đây. 

“Tôi làm ở đây được chín năm rồi. Ông chủ 
khu du lịch này vừa mới mất để lại cho con trai làm 
chủ. Lâu lâu người nhà chủ mới ghé lên đây” - anh 
C. nói. 

Các phòng nghỉ của khu du lịch Thế Giới Xanh 
được khóa lại, bụi bám dày trên cửa và tường. 
Phía ngoài khuôn viên chỉ thấy toàn lá cây. Đâu 
đâu cũng chỉ thấy màu rêu phong, cũ nát. 

Nếu như khu du lịch Thế Giới Xanh còn có 
người trông giữ thì resort Đồi Phong Lan cách đó 
không xa bị bỏ hoang luôn. Tòa nhà chính của Đồi 
Phong Lan chưa được gắn cửa, nền gạch xuất 
hiện nhiều điểm vỡ nát. 

Từ trên lầu 1 của tòa nhà chính nhìn xuống 
khu hồ bơi phía dưới, nước trong hồ bơi nhuộm 
màu xám của bụi đất do lâu ngày không được 
thay. Cả resort này gồm có dãy phòng nghỉ hàng 
chục phòng, hồ bơi, khu nhà hàng... bị dầm mưa 
dãi nắng từ ngày này qua tháng khác. 

Rủi ro do chính sách không ổn định 

“Đây chính là rủi ro về chính sách không ổn 
định đã gây thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư du 
lịch ở cảng Kê Gà. 

Những thiệt hại của các chủ đầu tư rất khó 
đo đếm vì ngoài công sức, tiền bạc, họ còn mất 
đi cơ hội đầu tư. 

Trước tình cảnh như vậy, các cơ quan chức 
năng cần đặc biệt quan tâm hỗ trợ các chủ đầu 
tư bị thiệt hại, điều mà không ai mong muốn xảy 
ra, cũng là để bảo vệ môi trường đầu tư du lịch 
của Bình Thuận. 

Tôi được biết các cơ quan chức năng ở 
Bình Thuận đã rất tích cực tháo gỡ, đề xuất 
những chính sách để đền bù thiệt hại cho các 
nhà đầu tư du lịch. 

Tuy nhiên còn nhiều vướng mắc về việc giải 
quyết chính sách hỗ trợ từ cơ quan chức năng 
ở trung ương.   

Ông NGUYỄN VĂN KHOA  

(Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Thuận) 

Những dự án du lịch khác như Thạnh Đạt, 
Phương Bắc, Hương Bắc, Thạnh Lợi, Đức Hạnh, 
Minh Ngọc... cũng rơi vào tình trạng tương tự. Nơi 
khá hơn có người canh giữ, còn chỗ khác để 
hoang hóa, bỏ mặc cho công trình tiền tỉ xuống 
cấp dần theo thời gian. 

Dọc con đường có các khu du lịch bị ảnh 
hưởng bởi dự án cảng Kê Gà là hình ảnh những 
công trình tiền tỉ bị bỏ hoang, “nàng thiên nga” mà 
các nhà đầu tư du lịch từng kỳ vọng nay chỉ còn là 
ký ức. 

Cò kè bớt một thêm hai 

UBND tỉnh Bình Thuận và Vinacomin đã gặp 
nhau để thống nhất xử lý tồn tại khi dừng đầu tư 
cảng Kê Gà.  

Tháng 6-2014, ông Lê Tiến Phương, chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận, đã gửi văn bản cho Chính 
phủ nêu rõ việc thay đổi chủ trương này đã làm tổn 
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thất lớn cho các doanh nghiệp hoạt động ngành du 
lịch. 

UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị Thủ tướng 
Chính phủ cho chủ trương, chính sách hỗ trợ chi 
phí cơ hội đầu tư để giảm bớt phần nào khó khăn 
cho doanh nghiệp trong thời gian dừng hoạt động. 

Cụ thể, chi phí cơ hội đầu tư được tính trên 
10% giá trị vốn đã đầu tư. Hỗ trợ tiền lãi suất tiết 
kiệm cho các doanh nghiệp bình quân từ năm 
2007-2014 theo lãi suất của Ngân hàng Đầu tư và 
phát triển VN với thời gian 80 tháng, được tính 
trên giá trị vốn đã đầu tư. 

Các doanh nghiệp sau đó đã gửi hồ sơ kê khai 
phần thiệt hại cho hội đồng đánh giá thiệt hại của 
tỉnh Bình Thuận: Thế Giới Xanh trên 64 tỉ đồng, 
Thạnh Đạt trên 15 tỉ đồng, Đức Hạnh trên 33 tỉ 
đồng, Đồi Phong Lan trên 43 tỉ đồng, các doanh 
nghiệp còn lại từ vài trăm triệu đến gần 4 tỉ đồng. 
Tổng cộng có 12 dự án bị ảnh hưởng vì cảng Kê 
Gà. 

Phương án bồi thường tài sản thiệt hại cho 
doanh nghiệp cũng được hội đồng đánh giá thiệt 
hại đưa ra chi tiết như đối với tài sản được đánh 
giá tỉ lệ còn lại 30% đến dưới 50% thì đề xuất mức 
bồi thường 70% giá trị; còn lại trên 50% đến dưới 
70% đề xuất bồi thường 50% giá trị; còn lại trên 
70% đề xuất bồi thường 30% giá trị. 

Những chi phí không chứng từ khác như điện 
nước, thiết bị phòng cháy, nội thất công trình, quản 
lý dự án, tháo dỡ cải tạo lại mặt bằng... cũng được 
hội đồng đánh giá thiệt hại đề xuất đưa ra để hỗ 
trợ doanh nghiệp. 

UBND tỉnh Bình Thuận sau đó tiếp tục đề xuất 
phương án bồi thường cho Chính phủ và các bộ 
liên quan. Tuy nhiên phương án bồi thường của 
Bình Thuận vẫn chưa được chấp thuận. Nguồn tin 
của Tuổi Trẻ cho biết UBND tỉnh Bình Thuận đang 
làm lại báo cáo thiệt hại của các doanh nghiệp vì 
sau khi nhận được báo cáo thiệt hại ban đầu, Bộ 
Công thương cho rằng giá đền bù cao, đề nghị tỉnh 
Bình Thuận tính toán lại. 

Khi tiến trình đền bù vẫn chưa đến đâu thì ông 
Nguyễn Đức Hiếu - chủ đầu tư Thế Giới Xanh, 
doanh nghiệp bị thiệt hại nặng nhất - đã qua đời 
vào tháng 9-2014. Khu du lịch Thế Giới Xanh đi 
vào hoạt động chưa được bao lâu thì sinh ra dự án 
cảng Kê Gà.  

Các chủ đầu tư cho hay thiệt hại của họ không 
thể nào đong đếm được. Họ đã rất vất vả khi nhiều 
lần đi lại, họp hành, làm hồ sơ để yêu cầu bồi 
thường. Tuy nhiên từ đó đến nay vẫn chưa có kết 
quả gì cụ thể. 

Nguyễn Nam- Tuổi trẻ TP.HCM.- 2015.- Số 21 
(ngày 21 tháng 01).- Tr.18    

_________________________________________ 

CTY CP ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI BÌNH THUẬN: 

BUÔN LẬU VÀ TRỐN THUẾ HÀNG CHỤC NGÀN TẤN QUẶNG TITAN 

 
Con tàu Luck Fortune chở 4.800 tấn quặng titan từ Cty 
KSBT bán cho Cty Đông Quân, trên thực tế không hoạt 
động. 

ừ năm 2013 - 2014, báo Lao Động đã đăng 
loạt bài điều tra phanh phui dấu hiệu "buôn lậu" 

và "trốn thuế", qua việc kinh doanh hàng chục 
ngàn tấn quặng titan tại Cty CP đầu tư khoáng sản 
và thương mại Bình Thuận (viết tắt Cty KSBT). 
Mới đây, cơ quan chức năng đã xác minh, làm rõ 
các sai phạm trên và kiến nghị Thủ tướng Chính 
phủ chuyển hồ sơ cho Cơ quan An ninh điều tra 

(Bộ Công an) khởi tố vụ án, xử lý nghiêm theo quy 
định pháp luật. 

Giả mạo hợp đồng, buôn lậu hàng chục 
ngàn tấn quặng titan 

Sai phạm bị lộ tẩy từ tố cáo của ông Nguyễn 
Thành Long - Chủ tịch HĐQT Cty KSBT - đối với 
bà Hoàng Thị Lý - Phó Chủ tịch HĐQT và ông Tô 
Tài Tích - Tổng GĐ Cty KSBT. Ông Long đã tố cáo 
bà Lý và ông Tích câu kết, lạm dụng tín nhiệm 
chiếm đoạt 60% cổ phần của ông Long tại Cty 
KSBT; có hành vi buôn lậu và trốn thuế… Thật 
vậy, qua Kết luận 6541/KL-TCHQ ngày 4.11.2013 
của Tổng cục Hải quan và Kết luận giám định số 
114/CV/C54B ngày 21.8.2013 của Phân viện Khoa 
học hình sự tại TPHCM, thì hành vi buôn lậu của 
Cty KSBT được thể hiện qua 37 hợp đồng giả mạo 
(con dấu photocopy và không thực xuất hàng), với 
33.000 tấn quặng titan. 

Trong đó, thể hiện rõ nhất qua việc Cty KSBT 
ký hợp đồng bán 4.800 tấn Ilmenite (800.000 
đồng/tấn), trị giá hơn 3,84 tỉ đồng, cho Cty TNHH 
đầu tư thương mại và dịch vụ Đông Quân (trụ sở 
4/227 Lê Thánh Tông, P.Máy Chai, Q.Ngô Quyền, 
TP.Hải Phòng). Và lô hàng 4.800 tấn quặng 

T 
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Ilmenite đã được tàu Luck Fortune, thuộc Cty 
TNHH Hà Minh Phúc (TPHCM) tiếp nhận tại cảng 
Vũng Tàu để vận chuyển ra tỉnh Quảng Ninh cho 
Cty Đông Quân… Tuy nhiên, theo xác minh của 
Công an tỉnh Bình Thuận, trên thực tế không có 
giao dịch giữa Cty KSBT và Cty Đông Quân. Cty 
Đông Quân thực tế không hoạt động; GĐ Cty 
Đông Quân - bà Hoàng Thị Nhung - hiện đã bỏ đi 
đâu không rõ… 

Trốn thuế hàng chục tỉ đồng… 

Theo các quy định của Chính phủ, bộ, ngành 
trung ương và Luật Thuế tài nguyên, thì Bảng giá 
tính thuế tài nguyên đối với quặng sa khoáng titan 
(quặng thô) là 2 triệu đồng/tấn; tinh quặng ti tan 
(đã được tinh chế gồm 5 loại): Quặng Ilmenite là 
2,5 triệu đồng/tấn và quặng Zicon là 50 triệu 
đồng/tấn… 

Theo Kết quả điều tra của Cục CSPC tội phạm 
về môi trường (C49) - Bộ Công an và Kết luận điều 
tra của Tổng cục Hải quan, thì với 37 hồ sơ giả 
mạo xuất khẩu 33.000 tấn quặng titan, trị giá 21 
triệu USD (tương đương 432 tỉ đồng), với số tiền 
thuế phải nộp là 62 tỉ đồng. Thế nhưng, Cty KSBT 
đã gian dối khai giá thấp hơn, chỉ… 5,7 triệu USD 
(tương đương 114 tỉ đồng), nên chỉ nộp vẻn vẹn… 
14 tỉ đồng tiền thuế, gây thất thoát 48 tỉ đồng tiền 
thuế, mà lẽ ra, Cty KSBT phải nộp vào ngân sách 
nhà nước. Với các hành vi phạm pháp trên, mới 
đây, Thanh tra Chính phủ cũng đã vào cuộc xác 
minh và khẳng định việc ông Nguyễn Thành Long 
tố cáo dấu hiệu “buôn lậu” và “trốn thuế” xảy ra tại 
Cty KSBT là “có cơ sở”. Ngoài ra, việc ông Long tố 
cáo Cty KSBT tổ chức khai thác sai thiết kế để xảy 
ra tai nạn lao động chết người; vi phạm pháp luật 
về đất đai và môi trường, Tổng cục Địa chất - 
Khoáng sản (Bộ TNMT) đã thành lập đoàn kiểm tra 
Cty KSBT. 

Theo đó, Bộ TNMT cũng khẳng định Cty KSBT 
đã khai thác sai thiết kế mỏ, gây hậu quả chết 
người; xây dựng và lắp đặt thiết bị trái phép trên 
diện tích đất chưa được Nhà nước giao đất, cho 
thuê đất, làm vỡ hồ chứa bùn đỏ gây ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng trên diện rộng vào ngày 
19.11.2013. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã 
chỉ đạo xử lý nghiêm sai phạm này và Cty KSBT 
đã bị xử phạt hành chính 200 triệu đồng… Trước 

hàng loạt dấu hiệu vi phạm luật pháp nêu trên, từ 
ngày 17.10.2013, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an, 
đã thu thập hồ sơ để điều tra. 

Tuy nhiên, từ đó đến nay đã quá thời hạn theo 
quy định, nhưng cơ quan này vẫn chưa khởi tố vụ 
án, khởi tố bị can. Việc chậm khởi tố vụ án, khởi tố 
bị can trong sự vụ này là vi phạm Thông tư liên 
tịch số 03/2006/TTLT-VKSNDTC-BCA-TTCP-BQP 
ngày 23.5.2006 của Bộ Công an - Thanh tra Chính 
phủ - Viện KSND Tối cao và Bộ Quốc phòng. 
Chính vì vậy, suốt thời gian qua, vụ việc vẫn chưa 
được giải quyết thỏa đáng, các thành viên trong 
HĐQT Cty KSBT vẫn tiếp tục tố cáo lẫn nhau… 

Trước tình hình này, ngày 15.12.2014, Văn 
phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến 
của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về giải 
quyết đơn tố cáo của ông Nguyễn Thành Long. 
Theo đó, Phó Thủ tướng đã giao Thanh tra Chính 
phủ chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để điều tra 
làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân 
có liên quan.  

Thực hiện chỉ đạo trên của Phó Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc, ngày 31.12.2014, Thanh tra 
Chính phủ đã đề nghị Bộ Công an giao Tổng cục 
An ninh II phối hợp cùng Thanh tra Chính phủ 
khẩn trương xử lý nghiêm vụ việc sai phạm trên 
theo quy định pháp luật và chỉ đạo của Phó Thủ 
tướng Chính phủ. 

Việc tranh chấp quyền lợi, dẫn tới đơn tố cáo 
lẫn nhau giữa các thành viên góp vốn tại Cty 
KSBT diễn ra đã lâu. Công an tỉnh Bình Thuận đã 
vào cuộc xác minh và UBND tỉnh Bình Thuận cũng 
thành lập đoàn thanh tra làm rõ vụ việc… Tuy 
nhiên, sau khi kết thúc thanh tra, UBND tỉnh Bình 
Thuận lại không công khai và cung cấp kết luận 
thanh tra cho đối tượng thanh tra là ông Nguyễn 
Thành Long. Theo Thanh tra Chính phủ, việc làm 
trên của UBND tỉnh Bình Thuận là vi phạm quy 
định của Luật Thanh tra và Nghị định số 
86/2011/NĐ-CP ngày 22.9.2011 của Chính phủ. 
Việc ông Long tố cáo UBND tỉnh Bình Thuận 
không công khai kết luận thanh tra Cty KSBT, theo 
Thanh tra Chính phủ - “là có cơ sở”. 

Cao Nguyễn Đông Anh // 
http://laodong.com.vn/ .- 2015 (ngày 23 tháng 1) 

_________________________________________ 

CÂY CỔ THỤ 100 TUỔI BỊ “XẺ THỊT” KHÔNG THƯƠNG TIẾC 

ây cổ thụ săng đào (thuộc loại gỗ nhóm II) 
khoảng 100 tuổi tại huyện Hàm Thuận Nam 

(Bình Thuận) bị chặt phá không thương tiếc. 

Ngày 5-1, Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Thuận 
Nam (Bình Thuận) đã làm việc với các cơ quan 
chức năng của xã Tân Thuận (huyện Hàm Thuận 
Nam) để xác minh cho rõ về sự việc cách đây hơn 
2 tháng. 

Ngày 10-10-2014, người dân phản ánh Hạt 
kiểm lâm huyện rằng có một nhóm đối tượng lái xe 
máy cày chở 4 hộp gỗ lớn. Tổ kiểm lâm cơ động 
chặn bắt, thu giữ được toàn bộ số gỗ trên nhưng 
các đối tượng vận chuyển gỗ nhanh chân tẩu thoát 
“bỏ của chạy lấy người”. 

Toàn bộ số gỗ trên (khoảng 1m3) được xẻ ra 
từ một cây săng đào trên 100 năm tuổi tại nghĩa 
địa xóm Rẫy, thôn Hiệp Nhơn, xã Tân Thuận. 

C 
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Người dân trong khu vực có cây săng đào bị 
chặt phá rất bức xúc vì cây săng đào này là cây cổ 
thụ lâu năm trong nghĩa trang, được họ xem như 
cây thiêng của làng. 

 
Gỗ tang vật bị lực lượng kiểm lâm huyện Hàm Thuận Nam 
bắt quả tang - Ảnh: NGUYỄN NAM 

Cây săng đào này nằm trong sự quản lý của 
chính quyền địa phương và Hạt kiểm lâm huyện 
Hàm Thuận Nam. 

Kiểm lâm xác định ông Nguyễn Huy Trí (thợ 
xây) có tham gia quá trình chặt cây săng đào. Ông 

Trí khai được ông Thịnh Văn Bang (trưởng công 
an xã Tân Thuận) nhờ khai thác và vận chuyển 
cây săng đào. 

Tường trình của ông Lưu Minh Cường, tổ phó 
tổ kiểm lâm cơ động Hạt Kiểm lâm cho biết khi đến 
hiện trường thu giữ số gỗ có gặp ông Trịnh Văn 
Bang. Ông Bang đề nghị được xin lại số gỗ trên 
nhưng bị tổ công tác từ chối. 

 
Hiện trường cây cổ thụ bị chặt phá chỉ còn trơ gốc 

Nguyễn Nam // http://tuoitre.vn/ .- 2015 
(ngày 5 tháng 1) 

_______________________________________ 

BÌNH THUẬN KHÓ GIỮ ĐƯỢC RỪNG GIÁP RANH 

ù đã tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm 
soát, nhưng đơn vị chủ rừng vẫn khó đẩy lùi 

nạn khai thác lâm sản trái phép đa và đang diễn 
ra. 

Gần đây, rừng phòng hộ Sông Lũy, tỉnh Bình 
Thuận, nơi giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng bị tàn phá 
nghiêm trọng. Mặc dù đã tăng cường lực lượng 
tuần tra, kiểm soát, nhưng đơn vị chủ rừng vẫn 
khó đẩy lùi nạn khai thác lâm sản trái phép đa và 
đang diễn ra. 

 
Hầu hết cây gỗ bị khai thác đều là cây lớn, có giá trị. 

Tiểu khu 73A (xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình) 
hiện là một trong những điểm nóng phá rừng của 
tỉnh Bình Thuận. Địa hình khu vực này giáp với 
tỉnh Lâm Đồng rất hiểm trở. Phải mất gần một 
ngày đường, đi vòng qua huyện Đức Trọng, tỉnh 
Lâm Đồng, sau đó vượt qua những triền núi cao 

và khe suối sâu, chúng tôi mới có thể tiếp cận 
được hiện trường. Tại đây, hàng loạt cây bằng 
lăng, dầu rái, sến mủ có đường kính hơn nửa mét 
bị đốn hạ, nằm trơ gốc. Nằm bên cạnh là những 
phách gỗ, hộp gỗ đã bị lâm tặc cưa xẻ, nhưng 
chưa kịp tẩu tán hết. Sau khi phát hiện, các nhân 
viên bảo vệ rừng Sa Mai đã báo cáo về cấp trên. 

Ông Nguyễn Tấn Hào, Trạm trưởng Trạm 
quản lý bảo vệ rừng Sa Mai nói: “Anh em tuần tra 
và báo cáo về lãnh đạo xử lý. Bây giờ đã xảy ra 
rồi, tổ chức tuần tra liên tục, triển khai lực lượng 
24/24 trên khu vực rừng giáp ranh.” 

 
Hiện trường khai thác rừng trái phép tại tiểu khu 73A - 
rừng phòng hộ Sông Lũy 

Tháng 12 vừa qua, Ban quản lý rừng phòng hộ 
Sông Lũy đã lập các tổ công tác tiến hành kiểm 
tra, xác minh hiện trường. Đợt kiểm tra vào ngày 3 

D 
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tháng 12, xác định tại tiểu khu 73A thuộc lâm phần 
quản lý của trạm Sa Mai, 42 gốc bằng lăng với trữ 
lượng hơn 49 m3 bị các đối tượng khai thác trái 
phép. Tại tiểu khu 79 thuộc quản lý của trạm Đại 
Ninh, 16 gốc với trữ lượng 23,9 m3 cũng bị đốn 
hạ.   

Trong hai đợt kiểm tra vào ngày 16 và ngày 
20/12, tổ công tác xác định tại tiểu khu 73A có 
thêm 29 cây bằng lăng, 4 cây dầu rái, 2 cây sến 
mủ và 1 cây trâm bị khai thác trái phép với tổng trữ 
lượng gỗ hơn 63 m3 (mét khối). Một số đã được 
vận chuyển trót lọt, một số khác đang còn nằm tại 
hiện trường. 

 
Những hộp gỗ đã bị lâm tặc xẻ ra, nhưng chưa kịp vận 
chuyển ra khỏi rừng 

Ông Phan Văn Minh, Trưởng ban quản lý rừng 
phòng hộ Sông Lũy, tỉnh Bình Thuận nói: “Khi phát 
hiện ra những điểm nóng, đơn vị chúng tôi cũng 
chia nhỏ ra các tổ chốt tại khu vực giáp ranh. Đã 
thực hiện được 3 tổ chốt hiện nay đang canh giữ 
các con đường trọng điểm mà bọn lâm tặc vào 
rừng. Thực tế, việc ngăn chặn bắt phương tiện hay 
giữ người, thì điều này quá sức tưởng tượng của 
chúng tôi.” 

Hiện còn hơn 35 m3 gỗ bị khai thác trái phép 
lâm tặc chưa kịp vận chuyển, còn nằm lại trong 
rừng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 
Bình Thuận đã tăng cường lực lượng kiểm lâm cơ 
động của tỉnh ra hỗ trợ Ban quản lý rừng phòng hộ 
Sông Lũy quản lý điểm nóng, bảo vệ hiện trường, 

chờ cơ quan chức năng củng cố hồ sơ, khởi tố vụ 
án phá rừng trái phép. 

Rừng phòng hộ Sông Lũy rộng hơn 23.000 
héc-ta, trong đó, khu vực giáp ranh với tỉnh Lâm 
Đồng là rừng thường xanh còn trữ lượng gỗ rất 
lớn. Do vậy, các đối tượng lâm tặc ở tỉnh Lâm 
Đồng thường xuyên qua đây khai thác trái phép. 
Địa hình đồi núi hiểm trở, địa bàn rộng, các đối 
tượng lâm tặc vừa đông vừa manh động, trong khi 
đó lực lượng cắm chốt ở đây rất mỏng, nhưng lại 
thiếu công cụ hỗ trợ, nên khó ngăn chặn nạn phá 
rừng. Tình trạng chống đối lực lượng bảo vệ rừng 
trong thời qua cũng rất đáng báo động. Gần đây 
nhất là vào đêm 11 tháng 12 vừa qua, các nhóm 
lâm tặc ngoan cố chống người thi hành công vụ, 
giải thoát cho hai xe chở gỗ ở trạm Đại Ninh và 
trạm Sa Mai. 

Nói về thực trạng chung, ông Nguyễn Văn 
Hòa, Tổ trưởng tổ cơ động, Ban quản lý rừng 
phòng hộ Sông Lũy cho biết: “Chúng tôi đi chỉ có 
mấy gậy điện thôi, mà trong lúc đó đương sự nó 
rất manh động, nó sẵn sàng chống trả lại và nó có 
mã tấu, kể cả súng tự chế. Nên chi khi sáp vào, nó 
hầu như khống chế lực lượng bảo vệ rừng. Thứ 
hai nữa, nó gần với khu dân cư dân Ninh Loan của 
Đức Trọng, nên quá trình ngăn chặn rất khó và 
hầu như chúng tôi bất lực với lực lượng này.) 

Rừng phòng hộ Sông Lũy giáp ranh với tỉnh 
Lâm Đồng kéo dài hơn 50 cây số trên địa hình đồi 
núi hiểm trở. Những đối tượng phá rừng thường 
sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng bằng các 
loại vũ khí tự chế, đe dọa tính mạng của các nhân 
viên bảo vệ rừng. Lực lượng bảo vệ rừng ở đây 
vừa mỏng vừa thiếu công cụ hỗ trợ, do vậy, nếu 
có phát hiện, cũng không thể khống chế các nhóm 
lâm tặc có tổ chức đến từ Lâm Đồng. Với tình hình 
như thế, vào mùa khô, nhất là thời điểm gần tết 
Nguyên đán Ất Mùi, Ban Quản lý rừng phòng hộ 
Sông Lũy sẽ tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn và 
phức tạp trong công tác bảo vệ rừng”. 

Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2015 
(ngày 7 tháng 1)

_________________________________________ 

BỊA CHUYỆN BỎ CON VÀO NHÀ XÁC ĐỂ XIN TIỀN 

gày 4-1, Công an phường Phú Tài, TP 
Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết đã yêu 

cầu bà Nguyễn Thị Thúy K. (37 tuổi) tạm trú tại 
một nhà trọ ở phường này đến trụ sở công an 
để làm rõ việc bà bịa chuyện, bêu xấu bệnh viện 
(BV). 

Theo anh T., trước đây anh có quen biết với 
bà K. Ngày 1-1, bà khóc, điện thoại cho anh nói 
là con trai năm tuổi của bà đang điều trị ở BV 
Bình Thuận đã tử vong. Do không có tiền đưa 
thi thể con về nhà, bà phải bỏ lại ở nhà xác. 
“Đang đi công tác xa, tôi điện thoại cho bạn bè 

nhờ mang 2 triệu đồng đến BV đưa cho bà K. và 
liên hệ với một BV đưa xe cứu thương đến chở 
thi thể đứa bé xấu số về nhà. Khi bạn tôi đến 
BV, một phụ nữ xưng là em bà K. nhận tiền và 
từ chối xe cứu thương” - anh T. kể. 

Theo anh T., hai ngày sau bà K. tiếp tục 
điện thoại thông báo là con bà sống lại nên gia 
đình đưa vào BV Nhi đồng 2 (TP.HCM) cấp cứu 
và xin… giúp đỡ tiếp. Nghe bà K. nói về chuyện 
đứa bé sống lại, anh cho rằng BV Bình Thuận 
vô trách nhiệm, yêu cầu bà K. cung cấp giấy 

N 
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chứng tử của BV để làm rõ nhưng không được 
đáp ứng. 

Chúng tôi xác minh tại BV Nhi đồng 2, nơi 
đây cho biết toàn BV không có bệnh nhi nào có 
tên như bà K. cung cấp đang nằm điều trị. Còn 
BS Nguyễn Hữu Quang, Giám đốc BV Bình 
Thuận, khẳng định không có bé nào điều trị như 
bà K. mô tả. 

Được biết ngoài anh T., bà K. đã sử dụng 
câu chuyện này để lợi dụng lòng thương của 
không ít người. 

Phương Nam- Pháp luật TP.HCM.- 2015.- Số 
5 (ngày 5 tháng 01).- Tr.4 

________________________________________ 

BIẾN HÀNG LẬU THÀNH HÀNG NỘI ĐỊA 

ang xem xét xử lý  chi cục trưởng Chi cục 
Quản lý thị trường Bình Thuận. 

Ngày 12-1, một nguồn tin cho biết UBND tỉnh 
Bình Thuận đang xem xét xử lý kỷ luật chi cục 
trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Bình 
Thuận vì liên quan đến một vụ trả hàng lậu. 

Cụ thể, ngày 30-3-2011, Đội QLTT số 7 kiểm 
tra xe tải 34L-4657 do ông Đặng Văn Lợi (ngụ Hải 
Dương) điều khiển từ Hà Nội vào TP.HCM. Đội 
QLTT phát hiện xe chở hàng ngàn bộ phụ tùng mô 
tô do nước ngoài sản xuất và 3.000 khẩu súng đồ 
chơi Trung Quốc. Lô hàng trị giá gần 400 triệu 
đồng này không có hóa đơn, chứng từ. Hai ngày 
sau, Chi cục QLTT xử phạt lái xe 15 triệu đồng vì 
vận chuyển hàng lậu và phát thông báo tìm chủ 
hàng trên các phương tiện thông tin đại chúng. 
Hơn một tháng thông báo nhưng không có chủ 
hàng đến nhận, Đội QLTT số 7 và phòng Nghiệp 
vụ đề xuất chi cục trưởng Chi cục QLTT ra quyết 
định tịch thu hàng hóa diện vắng chủ. 

 
 

 Đội QLTT số 7 (Bình Thuận) bắt giữ một xe chở hàng lậu, 
trong đó có súng đồ chơi TQ. Ảnh: PN 

Thế nhưng 42 ngày sau khi hàng bị bắt, có 
một người ở Hải Phòng tên V. đến xưng là chủ các 
lô hàng trên. Người này chứng minh trong lô hàng 
có một phần là hàng Việt Nam (trị giá khoảng 35 
triệu đồng). Thế là số hàng lậu thành hàng Việt 
Nam mà không thông qua giám định hoặc lập hội 
đồng xem xét, đánh giá. Sau đó Đội QLTT số 7 ra 
quyết định trả lại số hàng trị giá 35 triệu đồng này. 

Đối với số hàng còn lại, ngày 19-5-2011, chi 
cục trưởng Chi cục QLTT Bình Thuận ra quyết 
định tịch thu, lập thủ tục chuyển sang Sở Tư pháp 

tỉnh Bình Thuận để bán đấu giá, sung công quỹ 
nhà nước. Ngày 21-6-2011, ông V. có đơn gửi Sở 
Công Thương và Chi cục QLTT Bình Thuận xin 
mua lại số hàng trên theo giá ưu đãi nhưng không 
được giải quyết. 

 

Quyết định hủy bỏ việc tịch thu tang vật của Chi cục QLTT 
Bình Thuận. 

Thế nhưng gần hai tháng sau khi có quyết 
định tịch thu lô hàng sung công quỹ, ngày 12-7-
2011, Đội QLTT số 7 “biến” toàn bộ số hàng đã có 
quyết định sung công quỹ thành hàng nội địa. 
Trong biên bản ghi rõ là trên mỗi thùng hàng đều 
ghi xuất xứ hàng nước ngoài nhưng mỗi sản phẩm 
lại không có bao bì thương phẩm và nhãn hàng 
hóa nên kết luận là hàng… Việt Nam rồi trả lại 
toàn bộ lô hàng này cho ông V.! 

Bất thường nữa là hai ngày sau khi trả hàng, 
chi cục trưởng Chi cục QLTT Bình Thuận mới ra 
quyết định hủy quyết định tịch thu, sung công quỹ 
mà mình đã ký trước đó. 

Việc hô biến hàng lậu thành hàng nội rồi trả lại 
cho chủ hàng không lạ ở Đội QLTT số 7. Tháng 4-
2013, đơn vị này cũng trả lại lô hàng 250 triệu 
đồng khi kiểm tra xe tải 43B-010.86. Vụ này Chi 
cục QLTT đã ra quyết định cách chức quyền đội 
trưởng Đội QLTT số 7 đối với ông Phạm Hoàng 
Lâm và sa thải bà Hoàng Thị Mỹ Liên, kế toán Chi 
cục QLTT, do bà Liên có sai phạm về kế toán, tài 
chính. 

Phương Nam- Pháp luật Tp.HCM.- 2015.- Số 13 
(ngày 13 tháng 1).- Tr.4 
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IV. CÔNG NGHỆ – NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN 

ĐƯA VÀO VẬN HÀNH ĐƯỜNG DÂY 220KV VĨNH TÂN – PHAN THIẾT 

ổng công ty Truyền tải điện Quốc gia 
(EVNNPT) cho biết vào lúc 18 giờ 26 phút 

ngày 18/1, Tổng công ty đã phối hợp với các đơn 
vị tư vấn, thi công, quản lý vận hành tổ chức 
nghiệm thu, đóng điện và đưa vào vận hành 
đường dây 220kV Vĩnh Tân-Phan Thiết. 

Theo EVNNPT, việc đóng điện đưa vào vận 
hành đường dây 220kV Vĩnh Tân-Phan Thiết sẽ 
góp phần quan trọng trong việc truyền tải công 
suất Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 vào hệ thống 
điện Quốc gia. 

Đồng thời, đường dây 220kV Vĩnh Tân-Phan 
Thiết tạo liên kết lưới điện 220kV khu vực Duyên 
hải Nam Trung bộ, cũng như tăng cường công 
suất, nâng cao độ tin cậy trong cung cấp điện, đáp 
ứng nhu cầu phát triển trồng cây thanh long tăng 
cao khu vực tỉnh Bình Thuận. 

Đường dây 220kV Vĩnh Tân-Phan Thiết thuộc 
danh mục các dự án cấp bách cấp điện cho miền 
Nam, được khởi công vào ngày 23/10/2013. 

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 999 tỷ đồng do 
EVNNPT làm chủ đầu tư. Ban Quản lý dự án các 

công trình điện Miền Trung (CPMB) thay mặt chủ 
đầu tư điều hành quản lý dự án. Công ty Cổ phần 
Tư vấn Xây dựng điện 4 tư vấn thiết kế. 

Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt 
Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên Xây lắp điện 2 thi công. 

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
Thí nghiệm điện miền Trung thí nghiệm hiệu chỉnh. 
Công ty Truyền tải điện 3 tiếp nhận quản lý vận 
hành khi công trình hoàn thành. 

Công trình Đường dây 220kV Vĩnh Tân-Phan 
Thiết hai mạch có quy mô xây dựng mới dài gần 
92,5km từ Trạm biến áp 500kV Vĩnh Tân đến 
Trạm biến áp 220kV Phan Thiết. 

Tuyến đường dây đi qua địa bàn các huyện 
Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc và thành 
phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Công trình cũng 
mở rộng diện tích xây dựng Trạm biến áp 220kV 
Phan Thiết, xây dựng thêm 4 ngăn xuất tuyến 
220kV tại Trạm biến áp 220kV Phan Thiết. 

Mai Phương- Tin tức.- 2015.- Số 16 
(ngày 19 tháng 01).- Tr.7

_________________________________________ 

10 MÓN ĂN ĐÊM CỰC NGON KHÔNG THỂ BỎ QUA KHI ĐẾN PHAN THIẾT 

ột trong những điểm thu hút, khiến nhiều du 
khách nhớ nhung thành phố biển Phan Thiết 

chính là ẩm thực đường phố. Khi đến đây bạn hãy 
tuần tự thử danh sách 10 món ăn đêm thơm ngon 
khó sánh tại vùng biển này nhé! 

Dạo vòng quanh thành phố biển trong tiết trời 
lạnh se se đầu năm, thưởng thức những món ăn 
đêm nóng hổi, ngon tuyệt như hải sản bờ kè, bánh 
căn, bánh xèo, mì quảng… là những ý tưởng tuyệt 
vời cho chuyến du lịch ngắn ngày đến Phan Thiết 
của bạn. 

1. Hải sản đêm 

 

Mấy năm gần đây nhiều du khách đến Phan 
Thiết thường có thói quen la cà những quán nhậu 
hải sản nướng về đêm dọc bờ kè bên dưới cầu 
Trần Hưng Đạo, dọc đường ra biển Đồi Dương 
hay các quán nhậu tạm dựng lên nhan nhản dọc 
bờ biển Mũi Né. 

Không khí mát mẻ, thoáng đạt, vui nhộn, thực 
đơn các món từ hải sản phong phú, giá cả phải 
chăng,… chính là những yếu tố khiến những quán 
nhậu này luôn đông đúc. Ngoài các loại hải sản 
như tôm, mực, cá, sò điệp, cua, ghẹ… bạn còn có 
thể thưởng thức các món đặc sản khác từ dông tại 
đây. 

2. Bánh tráng mắm ruốc 

Bánh tráng mắm ruốc nướng là một trong 
những món đặc sản bạn không thể bỏ qua khi đến 
Phan Thiết. Giấc mưa hay trời lạnh như vầy mà 
được ngồi ghế đẩu vòng quanh bếp than đỏ lửa, 
xem tận mắt, cầm tận tay, hít hà những cuốn bánh 
tráng nướng hành mỡ, mắm ruốc, bơ, trứng, chả, 
nem… thơm nức, nóng hôi hổi thì còn gì tuyệt 
bằng. 

 

T 

M
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Với món ăn này bạn có thể bắt gặp ở hầu như 
trước cổng trường học hay dọc đường quanh 
thành phố từ giấc chiều trở đi. Tuy vậy nổi tiếng 
nhất vẫn là bánh tráng nướng Góc Phố (trên 
đường Thủ Khoa Huân), ngã tư Trần Hưng Đại - 
Thủ Khoa Huân, ngã 3 Tam Biên gần cà phê Tiếng 
Xưa đường Trần Hưng Đạo; bánh tráng nướng 
trên đường Ngư Ông lối vào Vạn Thủy Tú… 

3. Bánh mì chờ 

 

Khuya khuya nổi cơn đói bụng thì chỉ việc chạy 
xuống cầu Lê Hồng Phong hướng chợ ngay góc 
bùng bình là đã thấy quán bánh mì hai chị em. 
Quán này chỉ mở từ 7h tối về khuya nhưng được 
cái càng về khuya càng đông nên còn gọi là bánh 
mì chờ. Vì là ngay góc đường nên khách đến đây 
thường đứng chờ ôm một vòng quán. 

Ở đây có đủ các loại nhân yêu thích của người 
Phan Thiết từ xíu mại, chả chiên, chả hấp, thịt, 
trứng luộc… Ổ bánh mì nóng giòn trước khi cho 
nhân vào được phết chút tương đen, thêm rau dưa 
thiệt nhiều và không thể thiếu chút nước béo, 
muỗng mắm ớt cay ngọt, sánh dẻo. 

4. Lẩu cá 

Ra Phan Thiết mà không thưởng thức món lẩu 
cá bớp cùng gia đình và bè bạn thì thật là thiếu 
sót! Để thưởng thức món ngon này, bạn có thể 

ghé quán lẩu cá Ngọc Lan, hay lẩu cá May Huệ 
trên đường Phan Đình Phùng (gần chợ Phan 
Thiết). Ngoài những khoanh cá béo thơm, bao tử 
cá được chế biến khéo léo chấm cùng đĩa nước 
mắm “thùng lều” càng khiến cho cuộc vui về đêm 
tại thành phố biển thêm phần thi vị. 

 

5. Răng mực 

 

Ngoài bánh tráng mắm ruốc nướng, bánh 
tráng chấm mắm ruốc bán dọc bãi biển Đồi 
Dương, thực đơn các món từ răng mực như răng 
mực nướng, hấp, xào lăn, chiên... ăn kèm đồ 
chua, rau răm cũng là món ăn được nhiều người 
tìm ăn khi đến Phan Thiết. 

Với món này bạn có thể ghé quán 49 trên 
đường Phạm Văn Đồng Bờ kè sông Cà Ty, các 
quán răng mực nướng trên đường Nguyễn Tất 
Thành đường ra biển Đồi Dương, hoặc khu ăn 
đêm trên đường Võ Thị Sáu gần nhà thờ Đông 
Hải. 

6. Bánh xèo 

 

Cùng với bánh căn, những chiếc bánh xèo 
vàng giòn to bằng bàn tay người lớn cũng là đặc 
sản phải nếm thử khi đến Phan Thiết. Buổi tối, khi 
đi ngang những con đường có bán bánh xèo, bạn 
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sẽ bị “phong tỏa” bởi hương vị thơm nức của đủ 
thứ nguyên liệu từ bột, thịt, tôm, mực đến cả vị 
nước mắm đậu phộng chan ăn kèm bánh. 

Để thưởng thức món đặc sản bình dân này 
bạn có thể ghé đến quán Cây Phượng, cây Xoài 
đường Tuyên Quang, bánh xèo “chửi” đằng sau 
trường cấp 2 Hùng Vương… 

7. Bánh căn 

 

Bánh căn Phan Thiết ngon nhờ sự giản dị của 
bột bánh, của tô nước mắm pha đỏ au, của sự đa 
vị của thức ăn kèm bao gồm nước cá kho, tóp mỡ, 
xíu mại viên, xoài băm, nước mắm, khế băm đậm 
đà đưa vị. 

Trời về đêm mát lạnh, ngồi vòng tròn quanh lò 
đổ bánh, đưa tay hứng lấy những chiếc bánh vừa 
cạy khỏi lò nóng giòn, cho nước mắm vào ngập tô, 
ăn kèm món nhân yêu thích thì còn gì tuyệt bằng. 

Bạn có thể ghé đến quán Bánh Căn số 168 
Thủ Khoa Huân, quán bánh căn số 8 đường Hải 
Thượng Lãn Ông hoặc quán dưới chân cầu Dục 
Thanh. 

8. Bánh canh chả cá 

Bánh canh chả cá là món bình dân được 
người Phan Thiết ăn nhiều vào buổi sáng và tối. 
Nước dùng nấu bánh canh thường được nấu từ 
xương cá rất ngọt, thanh, ăn kèm với chả cá chiên 
và chả cá hấp vàng ươm thơm dẻo, chấm cùng 
với bánh mì theo kiểu Phan Thiết. Ngoài bánh 
canh, bạn cũng có thể ăn thêm món bánh mì chấm 
với xíu mại hoặc bánh mì chả trứng tại các quán 
này. 

 

Bánh canh có mặt ở hầu hết nẻo đường của 
thành phố bởi là món ăn ngon, bình dân, tuy vậy 
bạn có thể tham khảo một vài địa điểm như: Quán 

bánh canh chả cá Bà Lý số 556 Trần Hưng Đạo, 
quán bánh canh ngã tư Cao Thắng, Thủ Khoa 
Huân, bánh canh cô Yến trên đường Thủ Khoa 
Huân gần nhà thờ Thanh Hải… 

9. Mì quảng vịt 

 

Về Phan Thiết mà chưa thử qua món mì 
quảng đêm thì quả là một thiếu sót lớn. Mì quảng 
Phan Thiết có cách nấu khá khác so với hầu hết 
các loại mì quảng miền Trung khác. Tô mì quảng ở 
đây thường được nấu cùng giò heo, đùi vịt, thịt lát, 
có vị hơi ngọt ăn kèm húng lũi, rau thơm… 

Để ăn mì quảng Phan Thiết bạn có thể ghé 
đến số 129 Trần Phú, mì quảng Bà Phượng đối 
diện trường cấp 1 Tuyên Quang trên đường Trần 
Hưng Đạo, hoặc quán mì quảng đêm sau lưng chợ 
Phan Thiết nằm đối diện chùa Tịnh Hội, quán mì 
quảng đầu đường Phan Đình Phùng… 

10. Trái cây đĩa 

 

Sau một hồi thưởng thức các món mặn, một 
đĩa trái cây đĩa Phan Thiết chắc chắn sẽ là một kết 
thúc hoàn hảo. Ở Phan Thiết các xe bán trái cây 
đĩa nằm nhiều dọc con đường Nguyễn Tất Thành 
hướng ra biển Đồi dương. Ngoài ra quán bán trái 
cây đĩa ngay ga xe lửa cũ cũng được nhiều người 
yêu thích. 

Điểm đặc biệt của trái cây đĩa Phan Thiết là 
ngoài các loại trái cây theo mùa, đĩa trái cây ở đây 
còn nhấn nhá thêm nước cốt dừa, chút si rô, đậu 
xanh đánh, đậu phộng, có nơi còn cho thêm chút 
sầu riêng và đặc biệt là không thể thiếu đĩa bánh 
lọt kèm theo. 

Huyền Châu // http://phunuonline.com.vn/ .- 
2015 (ngày 2 tháng 1)
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V. DU LNCH – ĐNA LÝ – LNCH SỬ 

BÌNH THUẬN HÚT KHÁCH TRONG DỊP NGHỈ TẾT TÂY 

Có bãi biển đẹp, nhiều di tích văn hóa và phong 
cảnh hữu tình chính là yếu tố giúp cho Bình Thuận 
luôn thu hút du khách. 

Trong dịp nghỉ tết Dương lịch, đông đảo du 
khách đã chọn Phan Thiết - Bình Thuận làm điểm 
nghỉ ngơi và vui chơi sau một năm làm việc vất vả. 
Có bãi biển đẹp, nhiều di tích văn hóa và phong 
cảnh hữu tình chính là yếu tố giúp cho Bình Thuận 
luôn thu hút du khách. 

Bình Thuận nằm giữa miền Nam và miền 
Trung, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 200 
km. Do vậy, khoảng cách đi lại khá phù hợp để du 
khách sắp xếp thời gian vừa tham quan vừa nghỉ 
dưỡng trong 4 ngày nghỉ tết Tây. Bên cạnh đó, sự 
hấp dẫn của vùng đất Bình Thuận cũng là lý do để 
nhiều người lựa chọn. 

 
Du khách chụp ảnh tại khu di tích tháp Chăm. (Ảnh: VQ) 

Ông Nguyễn Anh Tuấn - du khách đến từ 
thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Tôi chọn Phan 
Thiết du lịch vì nó có những điểm đặc biệt mà chỗ 
khác không có. Khí hậu nó cũng tốt, không nóng 
quá, không lạnh quá. Thức ăn bây giờ cũng cải 
thiện hơn nhiều so với ngày xưa.” 

Trong dịp này, ngành Du lịch Bình Thuận đã 
triển khai nhiều biện pháp phục vụ tốt nhu cầu du 
khách. Trong đó, vấn đề đảm bảo an toàn thực 
phẩm, việc quản lý giá cả và hỗ trợ khách du lịch 

qua đường dây nóng được thực hiện khá tốt, tạo 
môi trường du  lịch thật sự an toàn và thân thiện. 

Với nhiều du khách, sau một năm làm việc vất 
vả, còn gì vui bằng khi được ngâm mình dưới biển 
mặn đùa vui với những con sóng bạc đầu, được 
tham quan di tích tháp Chăm Phố Hài, lên dốc Đá 
nghe chuyện tình của thi nhân Hàn Mặc Tử, rồi 
chinh phục đồi cát Mũi Né để thưởng ngoạn phong 
cảnh hữu tình, và nhất là thưởng thức những món 
đặc sản hấp dẫn của địa phương. 

 
Khu du lịch tắm biển Hòn Rơm, Mũi Né. (Ảnh: VQ) 

Cùng gia đình đi du lịch Phan Thiết trong hai 
ngày qua, bà Ngô Thị Bích Lan (đến từ thành phố 
Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Khi đi ra Phan Thiết, ấn 
tượng để lại cho gia đình thật là dễ chịu, vui vẻ. 
Không khí trong lành lắm. Nó khác hẳn với sự ồn 
ào náo nhiệt của thành phố”. 

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh 
Bình Thuận, trong hai ngày đầu năm Dương lịch, 
hầu hết các cơ sở lưu trú ở đây đều kín phòng. 
Ước tính trong 4 ngày nghỉ tết Dương lịch, Bình 
Thuận đón khoảng 37.500 lượt khách. Trong đó có 
khoảng 8.400 khách quốc tế. Điều đó cho thấy 
Bình Thuận vẫn là điểm đến hấp dẫn đối với du 
khách vào mỗi dịp nghỉ lễ dài ngày. 

Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2015 
(ngày 3 tháng 1) 

_________________________________________ 

DU LỊCH BẰNG THỦY PHI CƠ TỚI MŨI NÉ 

rưa 3-1, hai chiếc thủy phi cơ của Công ty 
Hàng không Hải Âu (tập đoàn Thiên Minh) chở 

theo 14 du khách Nga khởi hành từ sân bay Tân 
Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) đã đáp xuống Bàu 
Trắng, thuộc xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình (Bình 
Thuận), mở đầu cho các chuyến bay du lịch bằng 
thủy phi cơ từ TP Hồ Chí Minh – Mũi Né và ngược 
lại. 

Từ sau khi sự kiện Nhật thực toàn phần 1995, 
Mũi Né của TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã trở 
thành địa điểm du lịch nổi tiếng không chỉ ở trong 
nước mà cả với quốc tế. Tuy nhiên, để đến Mũi Né 
khách du lịch chỉ có một lựa chọn duy nhất là giao 
thông đường bộ. Vì vậy, việc mở dịch vụ du lịch 
bằng thủy phi cơ đã mở ra một hướng mới trong 
việc thu hút du khách giàu tiềm năng đến với Mũi 

T 
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Né. Máy bay xuất phát từ TP Hồ Chí Minh qua 
vùng Đông Nam Bộ ra biển bay dọc theo bờ biển 
Bình Thuận ngang qua các địa danh TX La Gi, hải 
đăng Kê Gà, TP Phan Thiết và hạ cách xuống khu 
vực biển Mũi Né. Ngoài ra, nếu điều kiện thời tiết 
biển không thuận lợi thì máy bay sẽ hạ cách xuống 
địa điểm dự phòng là Bàu Trắng, xã Hòa Thắng, 
huyện Bắc Bình, cách Mũi Né hơn 10 km về phía 
bắc. 

 

Thời gian bay khoảng hơn 1 giờ. Theo đại diện 
Công ty Hàng không Hải Âu cho biết, máy bay đưa 
vào khai thác là Cessna Grand Caravan EX, loại 
máy bay hiện đại bậc nhất, do công ty Cessna 
thuộc tập đoàn Textron của Mỹ sản xuất. Mỗi máy 
bay có thể chở 12 khách, nhưng để tạo sự hài lòng 
giúp hành khách có thể thoải mái ngắm cảnh và 
ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, nên mỗi 
chuyến máy bay chỉ chở từ 6–8 khách. Dự kiến, 
khi đi vào khai thác thương mại, mỗi ngày sẽ có 
hai chuyến từ TP Hồ Chí Minh đi Mũi Né. Giá thuê 
cho một chuyến đi Mũi Né theo lịch bay là 2.500 
USD/chiều, 4.250USD theo thời gian chọn của 
khách; giá vé cho khách quốc tế là 250 
USD/người/chiều, khách Việt Nam là 175 
USD/người/chiều. 

Đình Châu // http://www.nhandan.org.vn/ .- 2015 
(ngày 3 tháng 1) 

Các báo cùng đưa tin: Người lao động số 
6718 

_________________________________________ 

DU KHÁCH NGA ĐẾN BÌNH THUẬN DỰ BÁO GIẢM MẠNH TRONG 2015 

ự báo năm 2015 ngành du lịch tỉnh Bình 
Thuận gặp nhiều khó khăn do lượng khách 

Nga đang có xu hướng sụt giảm nghiêm trọng. 

Làm thế nào để thu hút du khách quốc tế từ 
các thị trường khác để bù lại lỗ hổng khách Nga, 
đó là bài toán đang được ngành du lịch tại Bình 
Thuận tính lại trong thời điểm này. 

Trong những năm qua, Bình Thuận luôn là 
điểm đến hấp dẫn đối với du khách quốc tế. Vào 
mùa cao điểm, từ tháng 11 năm này đến tháng 4 
năm sau, các khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Bình 
Thuận gần như kín phòng. Năm 2014, khách quốc 
tế vẫn ổn định với 400.000 lượt. Nhưng bắt đầu từ 
tháng 1/2015 trở đi, tình hình bắt đầu thay đổi. 
Lượng du khách ngày càng giảm mạnh. 

 
Lượng khách Nga sụt giảm đang ảnh hưởng lớn đến du 
lịch Bình Thuận. 

Theo Hiệp hội du lịch Bình Thuận, trong năm 
2015, ngành du lịch địa phương sẽ có nhiều trở 
ngại. Lâu nay, du khách Nga luôn chiếm tỷ trọng 
cao trong thị trường khách quốc tế đến Bình 
Thuận. Nhưng hiện nay do ảnh hưởng kinh tế Nga 

suy giảm cũng như sự mất giá của đồng Ruble so 
với USD, người Nga bắt đầu hạn chế đi du lịch 
nước ngoài. Do đó, lượng khách Nga đến với Bình 
Thuận cũng sụt giảm nghiêm trọng. Đây là vấn đề 
ngành du lịch Bình Thuận tính đến để có giải pháp 
kịp thời. 

Ông Trần Việt Hà – Giám đốc khu nghỉ dưỡng 
Pô Sha Nư (thành phố Phan Thiết) cho biết: “Để 
thay thế cho khách Nga ngày càng giảm, chúng tôi 
chủ yếu khai thác mảng khách Tây Âu và Bắc Âu 
cũng như mảng khách của các nước Châu Á như: 
Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước 
trong khối ASEAN.” 

Cũng theo ông Trần Việt Hà, để khai thác đối 
tượng khách này không có cách nào khác là phải 
nâng cao chất lượng phục vụ để cạnh tranh một 
cách lành mạnh. Bởi giảm giá dịch vụ chưa phải là 
yếu tố quyết định mà quan trọng nhất là chất 
lượng dịch vụ. Khi chất lượng dịch vụ được nâng 
lên, thì du khách mới quay lại nghỉ dưỡng. 

 
Nguyên nhân chính dẫn đến việc khách Nga giảm là do 
đồng Ruble mất giá. 

D 
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Ngoài ra, công tác xúc tiến, quảng bá cũng 
không kém phần quan trọng. Ông Nguyễn Văn 
Khoa - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bỉnh Thuận 
cho biết: trong năm nay các doanh nghiệp trong 
hiệp hội sẽ tham gia các hội chợ du lịch quốc tế tổ 
chức ở khu vực Đông Âu, Tây Âu, Đông Nam Á và 
Trung Quốc để quảng bá hình ảnh điểm đến hấp 
dẫn của Mũi Né – Phan Thiết – Bình Thuận. Cơ 
hội tìm kiếm thị trường mới từ các hội chợ quốc tế 
cũng không hề nhỏ. 

“Qua những hội chợ đó, chúng tôi gặp gỡ các 
đơn vị lữ hành lớn để trao đổi với họ, mời họ sang 

khảo sát sản phẩm của chúng ta. Cũng qua đó, 
trao đổi với các doanh nghiệp ở đây để ký kết các 
hợp đồng đưa du khách ở nước họ đến với chúng 
ta.”, ông Nguyễn Văn Khoa nói. 

Trước mắt, dù đang gặp khó khăn, nhưng với 
sự chủ động tìm kiếm thị trường, nâng cao chất 
lượng dịch vụ, ngành du lịch Bình Thuận hy vọng 
sẽ tiếp tục thu hút du khách quốc tế, bù vào lượng 
khách Nga đang bị sụt giảm trong năm nay. 

Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2015 
(ngày 11 tháng 1)

_________________________________________ 

ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TRỤ XOAY THÔNG TIN PHỤC VỤ DU KHÁCH 

hằm phục vụ tốt nhất nhu cầu tìm kiếm thông 
tin du lịch của du khách khi đến Bình Thuận, 

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch vừa thiết kế 
và lắp đặt 2 trụ xoay thông tin hỗ trợ du khách đặt 
tại Ga Phan Thiết và Công viên biển Đồi Dương. 

 

Do thời điểm lắp đặt đúng dịp nghỉ Tết Dương 
lịch 2015 nên các trụ xoay thông tin du lịch Bình 
Thuận nhanh chóng nhận được sự quan tâm và 
đồng tình của khách du lịch lẫn nhân dân địa 
phương. Trụ xoay thông tin gồm trục xoay bằng 
inox xung quanh lắp 6 lá mica để gắn các tấm ghi 
thông tin du lịch rất tiện ích. Trụ xoay thuận lợi, dễ 

dàng cho du khách mọi lứa tuổi sử dụng và tìm 
kiếm thông tin. 

Bên cạnh thiết kế, thông tin du lịch thể hiện 
trên trụ xoay rất đầy đủ và phong phú. Cụ thể là 
danh sách các địa điểm tham quan, các di tích lịch 
sử - văn hóa, hệ thống khách sạn, resort, nhà 
nghỉ, nhà hàng, địa chỉ các dịch vụ, các sản phẩm 
du lịch, khu vui chơi, giải trí, mua sắm, tour tuyến 
du lịch hay các  tuyến xe buýt, taxi, ga tàu, bến xe, 
cảng, chợ, bệnh viện, ngân hàng, trạm ATM, siêu 
thị, nhà thi đấu, rạp hát… Ngoài ra, trụ xoay thông 
tin còn có 2 số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ 
du khách: 0623.810.801 - 0623. 608.222. 

Theo kế hoạch, trong năm 2015, Trung tâm 
Thông tin xúc tiến du lịch Bình Thuận sẽ tiếp tục 
lắp đặt thêm các trụ xoay thông tin tại các điểm 
tham quan, khu du lịch lớn như Hàm Tiến, Mũi Né, 
Tiến Thành, Hàm Thuận Nam, trong đó tại khu vực 
Đồi Dương - Thương Chánh sẽ xây dựng Trạm 
Thông tin hỗ trợ du khách. 

// http://www.dulichvn.org.vn/ .- 2015 
(ngày 6 tháng 1)

_________________________________________ 

PHÚ QUÝ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH BIỂN 

rong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 
2015, huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) 
hướng đến phát triển các loại hình dịch vụ và 

sản phẩm gắn với biển phục vụ du lịch hướng đến 
phát triển du lịch xanh và bền vững. 

Sản phẩm du lịch đa dạng 

Là huyện đảo duy nhất của tỉnh Bình Thuận, 
cách thành phố Phan Thiết 56 hải lý về hương 
Đông Nam, Phú Quý sở hữu nhiều lợi thế về tài 
nguyên thiên nhiên và nhân văn phong phú, có thể 
phát triển nhiều loại hình du lịch đặc thù như sinh 
thái, tham quan, dã ngoại, thể thao, nghỉ dưỡng, 

du lịch văn hóa bản địa. Ông Huỳnh Văn Hưng, 
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý cho biết: để thỏa 
mãn nhu cầu và kéo dài thơi gian lưu trú, tăng chi 
tiêu của du khách, Phú Quý sẽ ưu tiên đầu tư, khai 
thác tiềm năng phát triển loại hình du lịch sinh thái, 
du lịch tín ngưỡng và du lịch tham quan các làng 
nghề truyền thống. 

Đối với loại hình du lịch sinh thái biển kết hợp 
với tham quan các đảo và câu cá giải trí, du khách 
sẽ đi thuyền du lịch và được hướng dẫn tham 
quan các đảo Hòn Tranh, Hòn Hải, khảo sát các 
khu rừng nguyên sinh trên đảo và tham gia dịch vụ 
giải trí câu cá biển, chế biến món ăn từ hải sản 

N 
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biển. Một trong những lợi thế của Phú Quý nữa là 
tiềm năng văn hoá miền biển lâu đời với nhiều di 
tích văn hóa tín ngưỡng và lễ hội dân gian. Tham 
quan Phú Quý du khách sẽ có cơ hội tìm hiểu và 
khám phá tại các di tích lịch sử cấp quốc gia Chùa 
Linh Quang, Vạn An Thạnh, các danh lam thắng 
cảnh miếu Bà Chúa, mộ Thầy, chùa Linh Sơn, 
chùa Linh Bửu, đuốc Bác Hồ; các lễ hội Rước sắc 
Thầy và Cầu Ngư. 

 

Tham quan các làng nghề truyền thống tại Phú 
Quý cũng là nét hấp dẫn thú vị. Đến với đảo, du 
khách sẽ được giới thiệu một số làng nghề mang 
tính đặc trưng như nghề nuôi cá lồng bè xã Tam 
Thanh, nghề đan gùi, đan võng xã Ngũ Phụng và 
nghề lặn ốc xã Long Hải. Ngoài tìm hiểu nghề 
truyền thống, du khách còn được trải nghiệm cùng 
những nét sinh hoạt đời thường của người dân 
đảo. Như tham quan làng nuôi cá lồng bè sẽ được 
hướng dẫn cách chọn hải sản ngon và chế biến 
các món ăn dân dã, tìm hiểu nghề lặn ốc biển sẽ 
được chia sẻ công việc chế tác sản phẩm mỹ nghệ 
từ vỏ ốc các loại. 

Giải pháp phát triển sản phẩm 

Trên cơ sở “Quy hoạch tổng thể phát triển du 
lịch giải đoạn 2011 – 2015, định hướng đến năm 
2020”, Phú Quý tích cực triển khai công tác quy 
hoạch chi tiết về phát triển sản phẩm - dịch vụ du 
lịch, quy hoạch các khu điểm du lịch theo chuyên 
đề, xây dựng các làng nghề du lịch tiêu biểu, các 

giá trị văn hóa miền biển, sáng tạo sản phẩm thủ 
công mỹ nghệ mới, hình thành thêm nhiều tour, 
tuyến tham quan du lịch biển đảo. 

Bên cạnh việc tranh thủ hỗ trợ của tỉnh cũng 
như Trung ương, huyện đảo sẽ huy động các 
nguồn lực để đầu tư hoàn thiện hạ tầng du lịch, 
nhất là hệ thống hạ tầng đến các khu, điểm du lịch. 
Khuyến khích đầu tư xây dựng các cơ sở lưu trú, 
nhà hàng, trung tâm thương mại, dịch vụ đa dạng 
hiện đại. Trước mắt, đôn đốc dự án khách sạn Sài 
Gòn Đảo triển khai thi công, chỉnh trang quy hoạch 
khu du lịch Long Vĩ, khu dã ngoại vịnh Triều 
Dương, khu lạch Dù. Phú Quý cũng sẽ kêu gọi đầu 
tư phát triển các sản phẩm, loại hình du lịch đặc 
thù như du lịch kết hợp nghiên cứu khoa học, du 
lịch kết hợp thể thao mạo hiểm, du lịch tâm linh tín 
ngưỡng, du lich thưởng thức văn hóa bản địa và 
ẩm thực biển đảo. 

Song song với các giải pháp về xúc tiến quảng 
bá hình ảnh điểm đến, huyện cũng sẽ ưu tiên phát 
triển nguồn nhân lực. Tăng cường đào tạo cán bộ 
quản lý, hướng dẫn viên du lịch, lực lượng tiếp thị 
quảng bá, đào tạo nghiệp vụ nghề du lịch cho đội 
ngũ nhân viên, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng giao 
tiếp, ứng xử văn hóa cho nhiều đối tượng nghề 
nghiệp gắn với hoạt động du lịch, dịch vụ. 

Và để luôn đảm bảo môi trường du lịch sạch 
đẹp, thân thiện, Phú Quý sẽ tăng cường giáo dục 
và nâng cao ý thức trong cộng đồng dân cư về gìn 
giữ, bảo vệ môi trường thiên nhiên và xã hội. Cùng 
với việc khuyến khích các tour du lịch có chương 
trình trồng cây xanh, làm sạch môi trường biển, địa 
phương sẽ xây dựng và thành lập lực lượng bảo 
vệ khách du lịch để luôn đảm bảo một chuyến du 
lịch đảo Phú Quý an toàn và chất lượng cho du 
khách khắp nơi. 

// http://www.dulichvn.org.vn/ .- 2015 
(ngày 20 tháng 1) 
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HÀM THUẬN NAM ĐIỂM ĐẾN HOANG SƠ CỦA DU LỊCH BÌNH THUẬN 

 

ách thành phố Phan Thiết 28 km, cách TP Hồ 
Chí Minh 155 km, Hàm Thuận Nam có vẻ hấp 

dẫn của vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, nếp sinh 
hoạt dân dã… 

Hàm Thuận Nam mới được khai thác du lịch 
gần đây, nên chưa có những dịch vụ hoặc khu 
nghỉ dưỡng chuyên nghiệp như ở Mũi Né. Tuy 
nhiên, rất nhiều du khách, nhất là những người 
thích khám phá điểm đến mới, khách Tây balô và 
giới nhiếp ảnh, yêu thích. 

Điểm hấp dẫn đầu tiên ở Hàm Thuận Nam là 
những bãi biển còn nguyên nét đẹp tinh khôi với 
biển xanh, cát trắng, những hàng phi lao chao 
nghiêng trong gió và nếp sinh hoạt dân dã của 
những làng chài. Được yêu thích nhất là các làng 
chài ven biển thuộc các xã Tân Thành, Thuận 
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Quý, Tân Thuận… với những tour tuyến đưa du 
khách ra biển ngắm bình minh và trải nghiệm sinh 
hoạt làng chài buổi sáng sớm. Thông thường, các 
công ty du lịch từ thành phố Phan Thiết đưa khách 
đến đây từ 5 giờ sáng, ngắm cảnh mặt trời mọc 
trên biển, tận hưởng gió biển lành lạnh hiền hòa, 
trải nghiệm cảnh ngư dân cặp bờ sau một đêm 
đánh bắt, để rồi thích thú nhìn cảnh mua bán nhộn 
nhịp ở làng chài… 

Hàm Thuận Nam còn là huyện trồng nhiều 
thanh long, đặc biệt tại thôn Phú Mỹ, xã Hàm Mỹ. 
Thôn nằm trên Quốc lộ 1A, rất gần thành phố 
Phan Thiết. Đến đây du khách không chỉ được 
chiêm ngưỡng những vườn thanh long xanh thẳng 

tắp bạt ngàn bởi tất cả các hộ dân trong thôn đều 
có vườn thanh long, mà còn trải nghiệm không 
gian làng quê miền Trung xưa vẫn còn được giữ 
gìn khá nguyên vẹn, các đường liên thôn uốn 
quanh nên thơ. 

Nơi đây còn có Hải đăng Kê Gà được xây 
dựng từ năm 1899 trên hòn Bà, bằng đá hoa 
cương với hơn 180 bậc thang xoắn ốc. Đây là một 
trong những điểm đến được yêu thích với nhiều 
tour ra đảo ngắm biển từ ngọn hải đăng, chiêm 
ngưỡng vẻ đẹp của đá hoa cương và những cây 
sứ đại thụ. 

// http://www.dulichvn.org.vn/ .- 2015 
(ngày 23 tháng 1)
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VÃN CẢNH LINH SƠN TRƯỜNG THỌ - BÌNH THUẬN 

inh Sơn Trường Thọ, còn gọi là chùa Núi trên 
đỉnh Tà Cú, nằm ven Quốc lộ 1A, thuộc thị trấn 

Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, cách thành 
phố Phan Thiết (Bình Thuận) 28 km về phía Nam. 
Đây là khu di tích, thắng cảnh cấp quốc gia, một 
điểm đến thú vị cho những ai thích mạo hiểm, 
khám phá. 

 

Sáng sớm sườn Đông núi Tà Cú đã ngập tràn 
trong nắng mai, nhưng sườn Tây vẫn còn lâm 
thâm, dịu mát. Đường lên núi Tà Cú mát mẻ với 
rừng cây nguyên sinh gồm nhiều danh mộc như 
trắc, bằng lăng, gỏ, căm xe… Ngoài ra, còn có các 
loại cây dầu sơn rái, sao, trâm, bình linh, mét… và 
dây leo hoang dại như thần thông, cổ rùa, huyết 
rồng đan xen tạo màu xanh ngút ngàn. Thỉnh 
thoảng một vài khe nước nhỏ chạy vắt ngang 
đường, nước trong vắt, mát lạnh soi thấy rõ mặt 
người với bóng cây thâm u. Đâu đó, thoang 
thoảng mùi hương nhè nhẹ của lan rừng, hoa 
trôm, ngọc lan, nhài dại… Ấn tượng nhất là màu 
hoa đỏ như lửa của những cây vông đồng mùa 
khô trơ trụi lá – loại cây gặp khá nhiều ở đại ngàn 
Nam Trường Sơn. Tiếng chim hót trên những vòm 
cây cao vút. 

Sau hơn 2 giờ vừa leo núi vừa ngắm rừng, 
qua dốc Bằng Lăng nghiêng gần 45 độ, là đến 
chùa Linh Sơn Trường Thọ nằm ở độ cao 563 
mét. Nhiệt độ trung bình trên núi từ 18 đến 22°C. 

Theo các nghiên cứu địa chất, xưa kia đây là một 
ngọn núi lửa thuộc đệ nhất nguyên đại nên trong 
đất có lẫn vàng sa khoáng và một số ít đá quý. 
Nếu không leo núi, du khách có thể ngồi 10 phút 
trong cabin thưởng thức cảm giác lướt như bay 
giữa không gian thoáng đãng với đường cáp dài 
1.600 mét, ở độ cao trên 500 mét, chiêm ngưỡng 
vẻ đẹp kỳ vĩ của rừng nguyên sinh bao la. 

Trước khi chiêm ngưỡng tượng Phật Nằm, du 
khách sẽ chiêm bái tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát 
và nhóm tượng "Tam Thế Phật" xếp thành hàng 
ngang: tượng A Di Đà ở giữa cao 7 mét, bên trái là 
tượng Quán Thế Âm và bên phải tượng Đại Thế 
Chí đều cao 6,5 mét. Khung cảnh nơi đây kỳ vỹ 
với núi non trùng điệp, thấp thoáng mái chùa cổ 
kính ẩn sau rừng cây. Tượng Đức Phật Nhập Niết 
Bàn là trung tâm của núi Tà Cú, do kiến trúc sư 
Trương Đình Ý thực hiện từ năm 1962 đến 4 năm 
sau mới hoàn thành, được đúc bằng bê tông cốt 
thép. Tượng với nghệ thuật điêu khắc bậc thầy đã 
thể hiện trạng thái an nhiên, tự tại của đức Phật 
lúc nhập Niết bàn. 

Tên chùa Linh Sơn Trường Thọ có lịch sử lâu 
đời. Giữa thế kỷ 19, nhà sư Trần Hữu Đức (1812-
1887) pháp danh Thông Ân, pháp hiệu Hữu Đức 
từ Phú Yên vào Bình Thuận dựng một thảo am ở 
làng Kim Thạnh (Bàu Trâm) vừa tu hành vừa bốc 
thuốc. Năm 1872 nhà sư lên núi Tà Cú tu hành, và 
nổi tiếng là một thầy thuốc giỏi. Năm Tự Đức thứ 
33 (1880) Hoàng Thái hậu bệnh nặng, nhà sư gởi 
đơn thuốc về triều trị bệnh cho Hoàng Thái hậu. 
Bệnh thuyên giảm, vua Tự Đức ban cho tên chùa 
là "Linh Sơn Trường Thọ" và nhà sư là "Đại lão 
hòa thượng". 

Trải qua nhiều đời tổ sư, những năm 60 của 
thế kỷ trước, chùa được đại trùng tu và khởi công 
Tượng Phật Nằm. Lúc đó núi Tà Cú và vùng phụ 
cận còn rất hoang vu. Chùa nằm cheo leo ở lưng 
chừng núi cao hơn 500 mét, muốn lên chùa phải đi 
qua quãng đường dài quanh co, khúc khuỷu trên 2 
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cây số, vượt bao dốc cao, vực thẳm ngổn ngang 
cây rừng âm u, rậm rạp, vách đá cao ngất. Hàng 
ngàn tấn xi-măng, sắt thép được vận chuyển hoàn 
toàn bằng sức người. 

Tượng hoàn thành tôn thêm không gian tôn 
nghiêm của Linh Sơn Trường Thọ chan hòa cùng 
cảnh sắc thiên nhiên Tà Cú. Dưới chân tượng là 
bãi đá hoa cương. Chung quan tượng là rừng cổ 
thụ với các loài sao, sến, bằng lăng, xoài mút… 
rợp bóng. Ở sườn núi cạnh tượng Phật Nằm còn 

có hai cây cổ thụ trên 500 tuổi, cao chừng 50m, 
quấn quýt lấy nhau - một cây bằng lăng, một cây 
đa. 

Từ năm 2002, núi Tà Cú được xây dựng thành 
khu du lịch với vốn đầu tư hơn 65 tỉ đồng, có diện 
tích trên 250.000 mét vuông. Hằng năm vào các 
dịp lễ, dịp rằm du khách đi lễ chùa Núi rất đông, 
nhất là vào ngày giỗ Tổ sư (5-10 âm lịch). 

// http://www.dulichvn.org.vn/ .- 2015 
(ngày 16 tháng 1)

________________________________________ 

MÓN CHAY ĐỘC ĐÁO TỪ CÁC LOÀI RAU TỰ NHIÊN Ở CHÙA HANG, 
BÌNH THUẬN 

hùa Hang được xây dựng vào năm Minh Mạng 
thứ 16 (1835) do nhà sư Bửu Tạng sáng lập, 

tọa lạc trên vùng đồi núi đá lô nhô sát biển ở độ 
cao 64m thuộc xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, 
Bình Thuận. Dưới chân đồi là biển Đông với nhiều 
ghềnh, đá núi, bãi cát, bãi đá màu tự nhiên kết hợp 
lại tạo thành danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở phía 
Bắc Bình Thuận. Chùa này còn nổi tiếng với các 
món rau mọc tự nhiên. 

Vị Tổ sư vừa làm món chay vừa tu hành 

Theo các nhà sư ở chùa Hang thì tổ sư Bửu 
Tạng là người sáng lập nên ngôi chùa độc đáo 
nằm giữa vùng thiên nhiên rừng biển này. Ngay từ 
khi đặt nền móng làm chiếc am nhỏ để tu hành 
đạo pháp thì Ngài đã gắn việc chế biến các món 
chay tịnh hàng ngày rồi tự tu hành chứ khi ấy cũng 
chưa có phật tử đến với chùa. Rồi lòng chân tu 
của Tổ sư cũng đạt mức cao tăng đắc đạo. 

Khi xưa, ngay từ con đường lên chùa, tổ sư 
Bửu Tạng đã có chủ ý để cho rau, quả mọc quanh. 
Ý Ngài muốn gửi gắm ý niệm đã vào chùa nghĩa là 
tìm thấy sự chay tịnh và sức sống ngay từ những 
bậc thềm đi lên. Đường lên chùa phải qua những 
bậc, thềm đá, dọc đường có nhiều tranh, tượng 
miêu tả cuộc đời Đức Phật và chư vị Bồ Tát uy 
nghi, đứng nhìn ra biển khơi. Cạnh chùa là bãi đá 
bảy màu chạy dọc bở biển. Khách thập phương 
đứng trên đỉnh đồi đá có thể ngắm nhìn bao quát 
cảnh quan cả vùng với hàng ngàn tảng đá lớn, nhỏ 
xếp chồng ngổn ngang lên nhau thành thiên hình 
vạn trạng. Khu đồi Cổ Thạch có nhiều hang động 
với vẻ nguyên sơ độc đáo còn rất nhiều bí ẩn. 
Những địa điểm xưa kia tổ sư Bửu Tạng thường 
hay “tăng gia” rau quả cho mình là hướng về gió 
biển. 

Hòa thượng Thích Huệ Trí – Ban trị sự 
GHPGVN huyện Tuy Phong cũng là người có 
nhiều am hiểu và gắn bó với chùa Hang này cho 
biết: “Cùng với cơm trắng thì rau chay là món chủ 
đạo của các nhà tu hành. Món rau ở chùa Hang 
này bảo đảm tuyệt đối an toàn nên không phải lo 
cho sức khỏe nữa”. Là người am hiểu khá sâu sắc 

về đạo Phật, cũng như tổ sư Bửu Tạng nhà sư 
Thích Huệ Trí thường xuyên đến chùa Hang để 
phổ độ đạo pháp. Sau này nhà sư Thích Minh Đức 
về trụ trì chùa Hang thì ông cũng giữ đúng các 
quan niệm về chay tịnh mà tổ sư Bửu Tạng đã đề 
ra trước đó. Hàng năm cứ đến những ngày lễ 
quan trọng của nhà Phật, hàng ngàn phật tử khắp 
nơi lại hành hương về cùng chế biến các món 
chay tịnh này tưởng nhớ đến tổ sư. Trong những 
buổi lễ quan trọng ấy, nhà sư Thích Huệ Trí cũng 
đã có mặt. 

Đậm đà hương vị rau tự nhiên 

Theo các tăng ni ở chùa Hang thì những ngày 
đầu thành lập chùa, tổ sư là người phát kiến trong 
chùa từ các cao tăng cho đến các ni sư, chư tăng 
cũng như những phật tử đã được lập pháp danh 
trong chùa thì chỉ ăn rau, các món rau tự nhiên 
mọc giữa miền gió cát này. Đặc biệt, mỗi năm có 2 
đến 3 dịp lễ, tổ sư của chùa Hang kêu gọi các phật 
tử về chùa để làm những món rau chay độc đáo 
này. Chỉ với 30 phút và các loại rau củ quen thuộc, 
đã có thể chế biến 3 đĩa rau xào ngon, đa vị cho 
những ngày lễ trọng đại của nhà Phật là Lễ Phật 
Đản, Lễ Vu Lan. 

Cũng theo tăng ni Thích Thanh Huệ thì những 
món rau chay ở chùa Hang có vị rất khác biệt so 
với các món rau ở nhiều nơi khác vì ngôi chùa này 
nằm biệt lập giữa một vùng gió cát, xung quanh 
bốn bề là biển. Có lúc quanh chùa rau mọc rất 
nhiều nên các ni sư, phật tử chỉ cần thu hoạch và 
chế biến. Rau quanh chùa Hang cũng giống như 
những loại thực vật mọc ở đảo vậy, hoàn toàn tự 
nhiên. Vị ngọt tự nhiên, bùi bùi của rau củ hòa 
quyện cùng gia vị đậm đà của những thứ chỉ được 
chế biến từ thực vật sẽ khiến cho món ăn hấp dẫn. 
Quanh chùa khi xưa đậu que mọc rất nhiều. Chỉ 
cần thêm cà rốt và chút sa tế chay là có món đậu 
xào rất ưng ý. Đậu que rửa sạch, cắt khúc vừa ăn. 
Cà rốt gọt vỏ, xắt sợi nhỏ, cắt ngắn bằng đậu que. 
Chần đậu que, cà rốt qua nước sôi, để ráo. Cho 
dầu vào chảo, dầu nóng trút hành vào phi thơm 
sau đó cho sa tế chay, ớt bột, dầu hào chay vào 
xào thơm. Cho cà rốt, đậu que vào đảo đều trong 
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2 phút, thêm ít nước nóng vào, nêm hạt nêm chay, 
nước tương, đường vừa ăn, đảo nhanh tay 
khoảng 5 phút. Tắt bếp, rắc tiêu lên. Cho đậu que 
xào chay ra đĩa ăn với cơm nóng và nước tương. 
Đây là món ăn không thể thiếu trong các ngày lễ 
cũng như mỗi dịp các phật tử tập trung đông đúc 
về chùa Hang này. 

 
Món rau cải xào nấm chay của chùa 

Loài rau cải mọc tự nhiên quanh chùa Hang 
cũng là một thực phẩm độc đáo. Cải ở đây dường 
như có vị đậm đà hơn, tuy không tươi mượt nhưng 
dưỡng chất thì đảm bảo. Nấm tự nhiên cắt gốc, 
tách cây nấm, rửa sạch, để ráo nước, xé sợi vừa 
ăn. Cải ngọt cắt gốc rửa sạch, cắt khúc cho vừa 
ăn. Đun nóng dầu ăn, cho sa tế chay vào xào 
thơm cùng hành sau đó cho nấm vào đảo nhanh 
tay trên lửa lớn. Thêm nước tương, dầu hào chay, 
hạt nêm, ít muối vào đảo đều trong 3 phút. Khi 
nước sốt sệt lại, cải ngọt, nấm vừa chín tới, tắt 
bếp. Cho cải ngọt xào nấm ra đĩa, dùng nóng với 
cơm chay. Chỉ cần món rau cải xào này ở chùa 
Hang mà có những phật tử ăn liên tục trong chùa 
hàng tháng mà không biết chán. 

Thanh tịnh và trong lành giữa thiên nhiên 

Nhiều phật tử thường xuyên đến với chùa 
Hang còn bởi không khí trong lành, thanh tịnh, 
trang nghiêm. Phật tử Thích Giác Chơn cho biết 
nhiều ngôi chùa khác nằm giữa phố xá ồn ào quá 
cũng không ấn tượng bằng ngôi chùa này. Bước 
chân đến đây đã thấy trong lòng nhẹ nhõm, thư 
thái giữa bốn bề thiên nhiên kỳ vĩ, tiếng chuông 
chùa như réo rắt vào lòng người hơn. Chùa Hang 
còn có một tên gọi khác là chùa Cổ Thạch. Cũng 
bởi những nét đặc trưng ấy mà chùa đã được nhà 
nước công nhận là một di tích, thắng cảnh cấp 
quốc gia vào năm 1993. Cạnh chùa là bãi đá Cà 
Dược nhiều màu sắc chạy dọc bờ biển. Tại đây có 
bãi biển còn khá hoang sơ. Bên cạnh đó còn có 
làng du lịch Cổ Thạch – một trong những loại hình 
du lịch sinh thái, tâm linh rất thích hợp trong khung 
cảnh này. 

Đặc biệt, hầu hết những món ăn chủ đạo trong 
làng du lịch này cũng được chế biến từ các món 
rau, làm theo cung cách chế biến chay của nhà 
chùa. Khung cảnh xung quanh chùa được tôn 
thêm bởi những thế núi, thế đá kì lạ với những nét 
đẹp rất hoang sơ, kỳ vĩ. Nhiều khu nhà đơn sơ 
được xây dựng lên để đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi 
của Phật tử. Ngoài ra, khu vực bán quà lưu niệm 
về nhà Phật cũng như các loại sách triết lý về nhà 
Phật cũng là một đặc trưng rất đáng quan tâm khi 
ghé thăm chùa. Theo nhiều Phật tử cũng như 
khách thập phương thì sau khi hành lễ và dùng 
món chay tịnh trong chùa, ngồi trên những mỏm 
đá lớn quanh chùa, phóng tầm mắt ra biển, nghe 
tiếng sóng vỗ vào bở đá và nhìn thấy những cột 
nước trắng xóa tung lên cao trong không trung với 
từng cơn gió mang vị mặn của biển thổi ùa vào, 
văng vẳng bên tai tiếng chuông thì chẳng ở đâu có 
được như chùa Cổ Thạch. 

Lê Bảo Trâm- Pháp luật và cuộc sống.- 2015.- 
Số 5 (ngày 15 tháng 1) 
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