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I. CHÍNH TRỊ – KINH TẾ

PHÊ CHUẨN CHỦ TỊCH TỈNH BÌNH THUẬN
hủ tướng Chính phủ vừa có các
Quyết định phê chuẩn nhân sự
UBND tỉnh Bình Thuận.

T

Ông Nguyễn Ngọc Hai được phê chuẩn giữ
chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

Cụ thể, Thủ tướng quyết định phê
chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch
UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011 2016 đối với ông Nguyễn Ngọc Hai, Phó
Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; phê chuẩn
kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011 2016 đối với ông Lương Văn Hải, Ủy
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ông
Nguyễn Đức Hòa, Ủy viên Ban Chấp
hành Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và
Đầu tư. Thủ tướng cũng phê chuẩn kết
quả bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh
Bình Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối
với ông Nguyễn Ngọc Chỉnh, Ủy viên
__________________________________

Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Giám đốc Sở
Nội vụ và ông Nguyễn Đình Trung,
Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
Cùng với đó, Thủ tướng cũng phê
chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch
UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011 2016 đối với ông Lê Tiến Phương,
nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy để nghỉ hưu
trước tuổi theo Nghị định số
26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 của
Chính phủ; miễn nhiệm chức vụ Phó
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm
kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn
Ngọc, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy để nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị
định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015
của Chính phủ và ông Huỳnh Thanh
Cảnh để nhận nhiệm vụ mới.
Thủ tướng cũng phê chuẩn việc
miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND
tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016
đối với ông Nguyễn Thanh Nam, nguyên
Giám đốc Sở Nội vụ để nhận nhiệm vụ
mới.
Phương Nhi // http://baochinhphu.vn/
.- 2015 (ngày 27 tháng 12)

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH BÌNH THUẬN TIẾP XÚC CỬ TRI

S

au kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII,
trong 2 ngày 1-2/12, Đoàn đại biểu
Quốc hội tỉnh Bình Thuận đã tiếp xúc cử
tri. Tại các buổi tiếp xúc, cử tri tỉnh Bình
Thuận phấn khởi trước kết quả tốt đẹp
của kỳ họp thứ 10, đặc biệt đánh giá cao
phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Trong
kỳ họp vừa qua, các đại biểu đã thể hiện

rõ trách nhiệm của mình, thắng thắn
chất vấn Thủ tướng Chính phủ và các
Bộ trưởng về những vấn đề dư luận
quan tâm.
Theo các cử tri, thời gian qua Quốc
hội đã có nhiều đổi mới trong công tác
xây dựng hệ thống luật. Tuy nhiên, Quốc
hội cần làm tốt hơn nữa công tác này.
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Một văn bản luật khi ban hành cần đảm
bảo tính ổn định lâu dài, tránh tình trạng
lỗi thời sau một thời gian ngắn. Cùng với
đó, việc thi hành pháp luật cũng cần
thống nhất trong quá trình thực hiện. Cử
tri Nguyễn Thanh Lương, thị trấn Võ Xu
nêu câu chuyện: Tại huyện Đức Linh,
một công ty chuyên nuôi heo lại đi xin
khai thác mỏ cát bên cạnh trại nuôi heo.
Nhận thấy việc khai thác cát ảnh hưởng
đến môi trường, do đó Ban giám sát tài
nguyên khoáng sản của thị trấn Võ Xu
không đồng ý, nhưng không hiểu vì sao
công ty này lại được tỉnh cho phép khai
thác. Ông Nguyễn Thanh Lương cho
rằng: “Việc thị trấn không đồng ý phê
vào đơn cho công ty Thiên Hồng Phúc
khai thác, nhưng sau một thời gian công
ty này đã có giấy phép và ngang nhiên
khai thác là không đúng quy định của
pháp luật. Luật thì quy định một đường tức là giao cho địa phương quản lý,
nhưng thực tế tỉnh tự động quyết định
không cần địa phương nữa”.

Cử tri tỉnh Bình Thuận gửi tới đoàn ĐBQH
tỉnh nhiều kiến nghị để chuyển tới Quốc hội
và Chính phủ

Cử tri huyện Tuy Phong cho rằng
Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 được
xây dựng tại xã Vĩnh Tân nhằm góp
phần phát triển kinh tế đất nước, nhưng
cử tri rất băn khoăn về biện pháp đảm
bảo vệ sinh môi trường tại đây. Trong
khi chưa xử lý xong vấn đề phân tán bụi
xỉ ra môi trường, thì mới đây lại phát
sinh thêm hiện tượng tràn xỉ khi xuất
hiện mưa lớn. Ông Hồ Ngọc Giàu, cử tri
xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong kiến
nghị: “Mới có một nhà máy mà hiện nay
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đã quá tải và cũng không tiêu thụ được.
Trong khi bờ bao của bãi xí không kiên
cố, nếu tiếp tục mưa lớn sẽ vỡ, khi đó
hậu quả rất khôn lường. Đề nghị các đại
biểu Quốc hội phải có ý kiến với Thủ
tướng Chính phủ để có biện pháp xử lý”.

Ông Vũ Hải - Phó Tổng Giám đốc VOV, đại
biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận thay mặt
đoàn tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Tại nhiều địa phương, cử tri kiến
nghị Chính phủ cần điều chỉnh chính
sách phụ cấp cho cán bộ không chuyên
trách cấp xã và thôn, khu phố, bởi mức
lương khoảng 1 triệu đồng/tháng như
hiện nay cán bộ không thể yên tâm công
tác. Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, cử
tri ở huyện miền núi Đức Linh không
đồng tình với chủ trương của Bộ Giáo
dục và Đào tạo nhập môn Lịch sử vào
môn Địa lý và Giáo dục Công dân. Theo
các cử tri, lịch sử phải là một môn học
độc lập. Nếu như, thế hệ trẻ ít hiểu biết
lịch sử dân tộc chắc chắn khó hun đúc
lòng yêu nước. Cử tri Nguyễn Văn Thể,
xã Trà Tân, huyện Đức Linh nói: “Lịch
sử liên quan đến vấn đề tự hào dân tộc.
Dân tộc nào cũng có lòng tự hào. Một
quốc gia, một chính thể không thể thiếu
môn Lịch sử”. Ngoài ra, cử tri Bình
Thuận còn kiến nghị nhiều vấn đề khác
liên quan đến chính sách nhà nước, đời
sống xã hội tại địa phương. Tất cả các
kiến nghị của cử tri sẽ được Đoàn Đại
biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận tổng hợp
trình lên Quốc hội và kiến nghị với Chính
phủ trong thời gian tới.
Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2015
(ngày 2 tháng 12)
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN RA NGHỊ QUYẾT
“TRÁNH OAN SAI”
ần đầu tiên HĐND tỉnh Bình Thuận
thông qua nghị quyết về nâng cao chất
lượng công tác điều tra truy tố xét xử
tránh để xảy ra tình trạng oan sai gây bức
xúc dư luận.
Sau 3 ngày làm việc, chiều
11/12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình
Thuận khóa IX bế mạc kỳ họp thứ 12.
Ông Nguyễn Ngọc Hai được bầu giữ chức
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ
2011-2016.

L

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐND tỉnh
Bình Thuận tặng hoa và chúc mừng Chủ tịch, 2
Phó Chủ tịch và 2 Ủy viên mới của UBND tỉnh
Bình Thuận

Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận
đã tiến hành miễn nhiệm và bầu mới các
chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban
Nhân dân tỉnh và ủy viên Ủy ban Nhân
dân tỉnh theo thẩm quyền.
Ông Nguyễn Ngọc Hai, Phó Bí thư
thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình
Thuận nhiệm kỳ 2011-2016 thay cho ông
Lê Tiến Phương nghỉ hưu trước tuổi, theo
nguyện vọng cá nhân.
Theo nghị quyết về kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội đã được thông qua,
năm 2016, tỉnh Bình Thuận phấn đấu thực
hiện tốt các chỉ tiêu, trong đó, tốc độ tăng
GRDP đạt 7,5%; sản lượng hải sản khai
thác đạt 198.200 tấn; kim ngạch xuất khẩu
đạt 475 triệu USD; giải quyết việc làm cho
24.000 lao động và giảm tỷ lệ hộ nghèo
còn 1,2%...

Kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình
Thuận khóa IX

Trước kiến nghị của cử tri, các đại
biểu tập trung chất vấn ngành chức năng
về biện pháp giảm tình trạng ô nhiễm môi
trường tại một số điểm nóng, chất vấn các
cơ quan tố tụng về tình trạng oan sai.
Qua quá trình chất vấn, các cơ quan
tư pháp đã thấy rõ hơn trách nhiệm của
mình trong quá trình điều tra, truy tố, xét
xử.
Trên cơ sở xem xét các báo cáo của
Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân
tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, tại kỳ họp này,
lần đầu tiên Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình
Thuận thông qua nghị quyết về tiếp tục
nâng cao chất lượng, kết quả, hiệu quả
công tác điều tra truy tố xét xử, thi hành
án hình sự, thi hành án dân sự trên địa
bàn tỉnh nhằm tránh để xảy ra tình trạng
oan sai gây bức xúc dư luận.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch
Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận cho
biết: “Nghị quyết này là một trong những
nghị quyết đầu tiên trong tỉnh được ban
hành nhằm nâng cao kết quả và hiệu quả
trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Tôi
nghĩ rằng đây cũng là nghị quyết có sự
mong mỏi của đông đảo cử tri và nhân
dân trong tỉnh. Qua quá trình thảo luận và
ý kiến góp ý, các đại biểu đã đồng tình rất
cao về tinh thần cũng như nội dung của
nghị quyết”.
Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2015
(ngày 11 tháng 12)
Cùng đưa tin: Pháp luật TP.HCM Số 334
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TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN

C

hiều ngày 10/12, Đoàn công tác Ủy
ban Trung ương MTTQ Việt Nam do
Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh làm trưởng
đoàn đã có buổi kiểm tra công tác Mặt
trận năm 2015 tại Ủy ban MTTQ tỉnh
Bình Thuận.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh phát biểu
tại buổi làm việc.
Theo báo cáo của ông Nguyễn Viết
Triều - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy
ban MTTQ tỉnh Bình Thuận: Năm 2015,
MTTQ các cấp và các tổ chức thành
viên đã tập trung triển khai và thực hiện
có kết quả những nhiệm vụ trọng tâm đề
ra. Cụ thể, Ủy ban MTTQ các cấp và các
tổ chức thành viên luôn chú trọng phát
huy vai trò người tiêu biểu, già làng,
trưởng dòng họ, người tiêu biểu trong
việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn
dân tộc.
Đối với công tác giám sát và phản
biện xã hội, Ban Thường trực Ủy ban
MTTQ tỉnh thành lập Đoàn giám sát tiến
hành giám sát UBND tỉnh về việc ban
hành các chính sách và công tác lãnh
chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị
liên quan thực hiện việc bồi thường thiệt
hại về nhà ở cho một số hộ dân ở xã
Vĩnh Tân bị ảnh hưởng do việc nổ mìn
thi công nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4,
huyện Tuy Phong; Giám sát Sở Giao

thông vận tải về việc triển khai thực hiện
giá cước bốc xếp, vận chuyển hàng hóa,
hành khách tại các cảng Phú Quý, cảng
cá Phan Thiết...
Bên cạnh đó, trong năm 2015, Ban
Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu
tư cộng đồng xã, phường, thị trấn đã
giám sát gần 547 công trình tập trung ở
các lĩnh vực như: xây dựng, giao thông
nông thôn, văn hoá, giáo dục, nhà tình
thương, tuyến hẻm nội thị… với tổng giá
trị khoảng hơn 285,4 tỷ đồng, riêng vốn
huy động trong nhân dân hơn 42,5 tỷ
đồng .
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó
Chủ tịch Bùi Thị Thanh ghi nhận những
mô hình hay và những cách làm sáng
tạo của địa phương. Phó Chủ tịch đề
nghị UBMTTQ tỉnh Bình Thuận thời gian
tới cần nâng cao hơn nữa hiệu quả
tuyên truyền, vận động, tập hợp các
tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy
sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc;
Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản
của nhân dân; Phát huy dân chủ, đại
diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp,
chính đáng của nhân dân; tăng cường
công tác giám sát và phản biện xã hội
phù hợp với điều kiện của địa phương;
Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực
hoạt động của hệ thống MTTQ, đáp ứng
yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Trước đó, sáng ngày 10-12 đoàn công
tác cũng đã kiểm tra công tác Mặt trận
tại huyện Hàm Thuận Bắc. Tại đây, Phó
Chủ tịch Bùi Thị Thanh đánh giá cao sự
phối hợp đồng bộ của các cấp chính
quyền và các ban ngành, đoàn thể, công
tác Mặt trận ở các cấp trong huyện đã
có nhiều khởi sắc, làm cho mọi hoạt
động của MTTQ đều có tính thiết thực,
hiệu quả và hướng về cơ sở.
Văn Nhất // http://daidoanket.vn/ .2015 (ngày 11 tháng 12)

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

Thông tin tư liệu Bình Thuận – Số 12 năm 2015

-7-

ĐIỂM TỰA BIÊN PHÒNG TRÊN VÙNG BIỂN BÌNH THUẬN

B

uổi sáng, khi hàng trăm tàu, thuyền
vẫn ngủ yên dưới âu tàu cảng cá
Phú Hài thì trên bờ, buổi huấn luyện của
Trung đội Dân quân biển phường Phú
Hài (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đã
diễn ra sôi động. Sau khi hướng dẫn các
chiến sĩ động tác cứu hộ, cứu nạn trên
biển, Thượng úy Nguyễn Quang Huynh,
Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Thanh
Hải (Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận)
chỉ huy toàn trung đội lên tàu của một số
ngư dân để phổ biến nội dung bảo đảm
an toàn cho người và phương tiện trước
khi ra khơi. Vừa thị phạm cho các chiến
sĩ, Thượng úy Nguyễn Quang Huynh
vừa nhắc chủ tàu bổ sung phao bè,
phao cá nhân và kiểm tra thiết bị thông
tin liên lạc. Ông Nguyễn Hữu, một ngư
dân của huyện đảo Phú Quý cho biết:
“Nhờ các chú Bộ đội Biên phòng thường
xuyên kiểm tra, nhắc nhở, chúng tôi mới
khắc phục được nhiều thiếu sót để rồi
yên tâm hơn trong mỗi chuyến đi biển
dài ngày”.

Cán bộ Đồn Biên phòng Thanh Hải huấn
luyện dân quân biển phường Phú Hài (TP
Phan Thiết).

Cảng Phú Hài là khu tránh bão và
dịch vụ hậu cần biển của khu vực Nam
Trung Bộ, trung bình mỗi ngày ở đây có
khoảng 300 tàu, thuyền ra vào mua bán
hải sản, tiếp nhận lương thực, thực
phẩm, nhiên liệu. Số lượng người và
phương tiện ra vào đông, khiến tình hình

an ninh, trật tự khu vực cảng diễn biến
phức tạp. Là đơn vị phụ trách địa bàn,
thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên
phòng Thanh Hải thường xuyên tăng
cường kiểm soát người và phương tiện;
đơn giản hóa các thủ tục hành chính;
tuần tra, phát hiện, xử lý kịp thời các
hành vi vi phạm pháp luật; bảo vệ tài
sản ngư dân. Trong quá trình thực hiện
nhiệm vụ, đơn vị phối hợp chặt chẽ với
lực lượng công an và quân sự địa
phương; nắm chắc địa bàn; coi trọng
công tác tuyên truyền và tích cực hỗ trợ
ngư dân; xây dựng các “Tổ đoàn kết
khai thác hải sản trên biển” để giúp đỡ
nhau trong khai thác, tiêu thụ hải sản; hỗ
trợ nhau trong phòng, chống thiên tai,
cứu hộ, cứu nạn và đấu tranh với những
hành vi vi phạm chủ quyền biển, đảo.
Theo đánh giá của UBND tỉnh Bình
Thuận, Bộ đội Biên phòng đã giữ vai trò
quan trọng trong công tác giữ gìn an
ninh, trật tự, bảo vệ môi trường, tạo điều
kiện cho hoạt động du lịch tại địa
phương phát triển bền vững. Ông Cao
Văn Thuận, Giám đốc Hợp tác xã Dịch
vụ du lịch Gành-Mũi Né – doanh nghiệp
đang quản lý, khai thác hơn 3ha bờ biển
và rừng tại phường Mũi Né, cho biết:
Đồn Biên phòng Mũi Né thường xuyên
cử cán bộ xuống phổ biến pháp luật về
biển và chủ quyền biển, đảo cho cán bộ,
nhân viên trong công ty; tổ chức bến bãi,
sắp xếp tàu, thuyền neo đậu để du
khách có bãi tắm và không gian thư giãn
thoải mái; tổ chức tuần tra canh gác, giữ
gìn an ninh trật tự, cứu hộ, cứu nạn,
giúp hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp ngày càng thuận lợi, góp phần
cho hoạt động du lịch và kinh tế địa
phương phát triển.
Đông Thành/
Quân đội nhân dân.- 2015.- Số 19656
(ngày 24 tháng 12).- Tr.3
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GIÚP NGƯ DÂN VỮNG TIN VƯƠN KHƠI BÁM BIỂN
ằng những việc làm thiết thực, cán
bộ, chiến sĩ Đồn BP Thanh Hải,
BĐBP Bình Thuận, đang từng ngày,
từng giờ kề vai sát cánh cùng ngư dân,
tích cực hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám
biển đánh bắt hải sản, phát triển kinh tế,
giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn
xã hội tại địa phương, xây dựng thế trận
biên phòng toàn dân vững chắc, góp
phần vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền
biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

B

Cán bộ Đồn BP Thanh Hải sinh hoạt với Tổ
tàu thuyền đoàn kết sản xuất trên biển trước
lúc ra khơi.

Đợi lâu lắm chúng tôi mới có dịp
được cùng cán bộ Đồn BP Thanh Hải,
BĐBP Bình Thuận, tham gia một buổi
sinh hoạt Tổ tàu thuyền đoàn kết sản
xuất trên biển, với những ngư dân trước
chuyến đi biển dài ngày tại ngư trường
Trường Sa. Với những cử chỉ thân thiện,
tiếng cười giòn tan, làm cho chúng tôi
cảm nhận được sự gần gũi của những
cán bộ làm công tác Biên phòng với ngư
dân nơi đây. Mở đầu câu chuyện bằng
những câu nói của một lão ông với
nhiều năm bám biển, ngư dân Trịnh Văn
Bảy, chủ 3 tàu cá BTh 99934TS, BTh
98134TS, và 98034 TS, ở Tổ tàu thuyền
đoàn kết số 2, phường Đức Thắng, TP
Phan Thiết. Ông Bảy kể lại: Với nhiều
năm hành nghề trên biển, đã từng đánh
cá ở nhiều ngư trường khác nhau, từng
gặp không ít bão tố nguy hiểm, nhiều khi
còn bị sức ép từ những tàu cá nước
ngoài, nhiều lúc làm ông chùn bước
muốn bỏ nghề, nhưng từ ngày được cán

bộ Đồn BP Thanh Hải vận động tham
gia vào Tổ tàu thuyền đoàn kết sản xuất
trên biển, được thường xuyên sinh hoạt
cùng cán bộ Biên phòng trước mỗi
chuyến ra khơi để thông báo tình hình,
tần số, số điện thoại liên lạc khi cần
thiết, tuyên truyền các chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước, các quy định khi hành nghề trên
biển, ông và các ngư dân khác như
được tiếp thêm sức mạnh, vững tin hơn
khi ra khơi đánh bắt hải sản.
“Trước mỗi chuyến đi biển, các anh
Biên phòng đều xuống tàu gặp gỡ động
viên, thăm hỏi và thông báo tình hình
trên biển cho ngư dân và cho tần số, số
điện thoại để khi cần liên lạc về đất liền.
Vì vậy, khi phát hiện tàu nước ngoài
xâm phạm vùng biển, các vụ việc vi
phạm trên biển, chúng tôi nhanh chóng
liên lạc thông báo cho các anh, đặc biệt
những lúc gặp sự cố trên biển, chúng tôi
thông báo về đồn, trạm thì đều được các
anh giúp đỡ hết sức nhiệt tình, như
những người anh, người em trong gia
đình mình vậy”, ông Bảy chia sẻ.
Với nhiệm vụ quản lý 39km bờ
biển, 8 phường, xã thuộc thành phố
Phan Thiết, với 1.523 phương tiện khai
thác đánh bắt hải sản trên biển, trong
những năm qua, cán bộ, chiến sĩ nơi
đây đã và đang làm tốt mọi nhiệm vụ mà
Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó,
luôn là chỗ dựa tinh thần, niềm tin vững
chắc cho ngư dân mỗi khi vươn khơi
làm ăn trên biển. Ngoài việc tuyên
truyền cho các tàu làm ăn trên biển, khi
ngư dân đến đăng ký ra vào bến, cán
bộ, chiến sĩ Đồn BP Thanh Hải còn
tranh thủ thời gian tàu đang neo đậu tại
bờ để tổ chức tuyên truyền, cung cấp
cho ngư dân những nội dung cơ bản về
Luật Biển Việt Nam, các hiệp định, quy
chế về vùng đánh cá, các nội quy, quy
định khi đánh bắt trên biển. Khi được
tuyên truyền, vận động, hiểu rõ chủ
trương đảm bảo an toàn làm chủ vùng
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biển, các ngư dân đã an tâm hơn trong
nhưng chuyến vươn khơi bám biển dài
ngày.
Đang trao đổi thông tin và cung cấp
tần số, số điện thoại liên lạc cho ngư
dân, Trung úy Nguyễn Lê Anh Thức,
Trạm trưởng Trạm KSBP Phan Thiết
cho biết: Trạm đã tổ chức các ca kíp
trực thường xuyên tại các cửa sông Phú
Hài và sông Cà Ty, qua đó kịp thời tiếp
nhận cũng như phát hiện các vụ việc
xảy ra, từ đó nhanh chóng báo cáo cho
chỉ huy Đồn để kịp thời có phương án
xử lý. Khi xảy ra bão hoặc áp thấp nhiệt
đới, trạm thường xuyên chủ động nắm
tình hình, kịp thời thông báo cho tàu,
thuyền đang hoạt động trên biển kịp thời
về neo đậu, tránh trú an toàn đồng thời
chủ động phương tiện, lực lượng kịp
thời làm tốt công tác cứu nạn khi có vụ
việc xảy ra.
Bên cạnh đó, trạm còn cử cán bộ
xuống địa bàn nắm tình hình an ninh
nông thôn, tham mưu cho chính quyền
địa phương, ban quản lý cảng, có biện
pháp phù hợp, nhằm xử lý, ngăn chặn,
tránh để xảy ra điểm nóng, gây mất trật
tự an toàn xã hội trên địa bàn. Là địa
bàn có số lượng tàu, thuyền hoạt động
trên biển với 1.523 chiếc, trong đó có 5
tàu vận tải tuyến Phan Thiết - Phú Quý,
thời gian qua, việc làm tốt công tác an
ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn,
góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh
tế, xã hội của địa phương luôn được cán
bộ, chiến sĩ Biên phòng nơi đây đặc biệt
quân tâm, chú trọng. Để làm tốt vấn đề
này, cấp ủy, chỉ huy đơn vị thường
xuyên phối hợp với chính quyền địa
phương trao đổi, nắm bắt tình hình địa
bàn, tuyên truyền nâng cao ý thức về
bảo vệ chủ quyền biển, đảo, kịp thời
động viên tinh thần, quyết tâm bám biển
làm ăn của ngư dân; giúp ngư dân trong
việc lắp đặt, sử dụng, bảo dưỡng có
hiệu quả các trang thiết bị thông tin liên
lạc trên tàu.
Ông Nguyễn Văn Mong, Chủ tịch
UBND phường Thanh Hải, TP Phan
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Thiết cho biết: Việc cán bộ, chiến sĩ Đồn
BP Thanh Hải thường xuyên sinh hoạt
cùng bà con ngư dân trước mỗi chuyến
ra khơi để nắm bắt trao đổi thông tin;
phối hợp chặt chẽ cùng địa phương
tuyên truyền, phổ biến các chủ trương
chính sách, pháp luật, các quy định khi
hành nghề trên biển đã góp phần giúp
bà con ngư dân địa phương an tâm làm
ăn sản xuất, ổn định cuộc sống. Từ đó
góp phần vào việc giữ gìn an ninh chính
trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển
kinh tế tại địa phương trong thời gian
qua.
Thượng tá Nguyễn Văn Thường,
Đồn trưởng Đồn BP Thanh Hải, cho biết:
Với mỗi ngư dân, mỗi con tàu khi vươn
khơi bám biển sẽ là một "cột mốc sống"
khẳng định chủ quyền thiêng liêng trên
vùng biển thân yêu của Tổ quốc. Chính
vì vậy, việc thường xuyên làm tốt công
tác trao đổi thông tin từ đó có biện pháp
hỗ trợ kịp thời ngư dân trong mỗi
chuyến vươn khơi luôn là nhiệm vụ và
trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.
Bên cạnh đó thường xuyên tổ chức lực
lượng trực tiếp xuống địa bàn phối hợp
với cấp ủy, chính quyền địa phương,
các lực lượng tuyên truyền cho người
dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ
quyền biển đảo, năm bắt tình hình qua
đó kịp thời xử lý tốt tình hình trên địa
bàn, không để xảy ra điểm nóng về an
ninh trong khu vực biên giới biển.
Bằng những việc làm thiết thực,
cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Thanh Hải đang
từng ngày, từng giờ kề vai sát cánh
cùng ngư dân, tích cực hỗ trợ ngư dân
vươn khơi bám biển đánh bắt hải sản,
phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh chính
trị trật tự an toàn xã hội tại địa phương,
xây dựng thế trận biên phòng toàn dân
vững chắc, góp phần vào sự nghiệp bảo
vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của
Tổ quốc.
Trung Thành //
http://cand.com.vn/ .- 2015
(ngày 12 tháng 12)
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TRAO TẶNG THIẾT BỊ LIÊN LẠC HÀNG HẢI CHO NGƯ DÂN CÁC
TỈNH VEN BIỂN
50 bộ thông tin liên lạc các loại trị giá
gần 730 triệu đồng và đã trao cho ngư
dân các tỉnh Quảng Ninh, Quảng Nam
và TP Đà Nẵng.

áng 20-12, tại TP Phan Thiết (Bình
Thuận), Trung ương Hội Chữ thập
đỏ Việt Nam tổ chức lễ trao tặng thiết bị
thông tin liên lạc hàng hải cho ngư dân
các tỉnh ven biển gồm Bình Thuận, Ninh
Thuận, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu
và TP Hồ Chí Minh.

S

Tại buổi lễ, 213 bộ thiết bị Icom 718
đã được trao cho đại diện Hội Chữ thập
đỏ các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận,
Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP
Hồ Chí Minh. Trong đó, Bình Thuận
được tặng 89 bộ. Những đối tượng
được trao tặng thiết bị thông tin liên lạc
là những ngư dân có tàu thuyền đánh cá
công suất từ 20 đến 89 CV chưa có
trang thiết bị thông tin liên lạc.

Đây là những thiết bị thông tin liên
lạc hàng hải được mua bằng nguồn kinh
phí quyên góp từ Chiến dịch vận động
“Kết nối biển Đông” do Trung ương Hội
Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Bộ
Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền
hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam
tổ chức thực hiện.
Mục tiêu của Chiến dịch “Kết nối
Biển Đông” vận động sự ủng hộ của các
tổ chức, cá nhân trong nước và kiều bào
Việt Nam ở nước ngoài để mua thiết bị
thông tin liên lạc hỗ trợ ngư dân, giúp
ngư dân sớm nắm bắt được thông tin,
chủ động thực hiện các biện pháp phòng
tránh, ứng phó với thiên tai, góp phần cổ
vũ ngư dân bám biển, phát triển kinh tế
biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo của
Tổ Quốc.
Ông Đặng Văn Thái, Phó Chủ tịch
Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
cho biết, sau một thời gian vận động,
Chương trình đã nhận được số tiền ủng
hộ gần 10 tỷ đồng, Trung ương Hội Chữ
thập đỏ Việt Nam cùng các nhà đồng tổ
chức đã mua 747 bộ thiết bị Icom phân
bổ cho 24 tỉnh, thành phố ven biển.
Ngoài ra, Chương trình cũng nhận được

Bộ thiết bị Icom 718 trao tặng cho ngư dân.

Ông Phạm Thoàng, phường Lạc
Đạo, TP Phan Thiết, là chủ tàu được
nhận thiết bị đợt này phấn khởi cho biết,
từ lâu chúng tôi rất mong sắm được thiết
bị thông tin liên lạc trên biển phục vụ
hoạt động đánh bắt, nhưng vì điều kiện
còn khó khăn nên không mua được. Nay
được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt
Nam trao tặng, tôi rất vui mừng và xúc
động vì nó sẽ giúp ích rất nhiều cho
chúng tôi khi đánh bắt trên biển, giữ
vững thông tin liên lạc giữa biển và đất
liền, biết được các thông tin thời tiết xấu
để chủ động phòng tránh.
Ông Huỳnh Thanh Cảnh, Phó Bí
thư thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Bình Thuận khẳng định,
chương trình này có ý nghĩa rất lớn đối
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với tỉnh Bình Thuận, bởi vì chương trình
sẽ giúp cho ngư dân Bình Thuận có
thêm trang thiết bị để thông tin về bờ,
đặc biệt là để cảnh báo thiên tai trên
biển phòng tránh cho kịp thời. Mặt khác,
cũng giúp cho bà con có điều kiện để
thông tin hỗ trợ lẫn nhau khi khai thác
đánh bắt trên biển cũng như khi có sự
cố xảy ra. Giúp cho ngư dân Bình Thuận
__________________________________
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yên tâm bám biển khơi xa, đồng thời
cũng góp phần bảo vệ chủ quyền biển
đảo của Tổ quốc.
Đình Châu //
http://www.nhandan.org.vn/ .- 2015
(ngày 20 tháng 12)
Các báo cùng đưa tin: Lao động
Số 295/ Văn hóa Số 152

TUỔI TRẺ CÔNG AN BÌNH THUẬN HỌC TẬP, THỰC HIỆN TỐT
6 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY
hong trào “Thanh niên Công an
nhân dân học tập, thực hiện 6 điều
Bác Hồ dạy” là phong trào hành động
xuyên suốt trong tuổi trẻ lực lượng
CAND. Phát huy vai trò xung kích, tình
nguyện của Đoàn viên Thanh niên, từ
năm 2013 đến nay, tuổi trẻ Công an
Bình Thuận đã triển khai, thực hiện
nhiều nội dung thi đua như: “4 xung
kích”, “3 tình nguyện”…

P

Hoạt động của tuổi trẻ Công an Bình Thuận.

Đến nay đã xuất hiện nhiều mô
hình tốt, cách làm hay, nhiều cá nhân
điển hình phong trào, hiệu quả cao,
phục vụ tốt từng nhiệm vụ của các đơn
vị công an. Trong đó, thực hiện nội dung
“cần, kiệm, liêm, chính” được nhiều cán
bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần gương
mẫu, liêm khiết, không nhận hối lộ, nhặt
được của rơi trả người đánh mất. Phong
trào “Sáng tạo trẻ” có 192 ý tưởng, sáng
kiến của tuổi trẻ Công an được áp dụng

vào thực tiễn góp phần nâng cao hiệu
suất và chất lượng công tác.
Tuổi trẻ các đơn vị đã thực hiện 75
công trình, phần việc thanh niên trong
công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự
an toàn xã hội, trật tự an toàn giao
thông, xây dựng lực lượng công an
nhân dân và 54 công trình, phần việc cải
cách thủ tục hành chính.
Phong trào tình nguyện vì cộng đồng,
đã trao tặng 3 nhà “Nghĩa tình đồng đội”,
sửa chữa 4 nhà cho hộ nghèo, tu sửa
được hơn 3.000m và bê tông hóa 174m
đường giao thông nông thôn và nạo vét
4.600m kênh mương dẫn nước. Tăng
cường công tác giữ gìn ANTT, các lực
lượng Công an đã phối hợp thực hiện 3
công trình “Ánh sáng an ninh”, trao tặng
4.988 suất quà cho các hộ gia đình
nghèo, gia đình chính sách và học sinh
nghèo vượt khó, trồng hơn 4.000 cây
xanh, nhận giúp đỡ hỗ trợ thường xuyên
31 trường hợp cùng nhiều hoạt động ý
nghĩa khác ước tổng giá trị trên 2,3 tỷ
đồng. Ngoài ra, tuổi trẻ Công an hiến
máu tình nguyện được 388 đơn vị máu,
tổ chức được 79 buổi tuyên truyền pháp
luật tại các địa bàn dân cư…
Nam Yên // http://cand.com.vn/ .- 2015
(ngày 21 tháng 12)
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GIAO LƯU VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP QĐND
VIỆT NAM
hân dịp kỷ niệm 71 năm ngày thành
lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 22/12/2015) và 26 năm Ngày hội quốc
phòng
toàn
dân
(22/12/1989
22/12/2015), tối 19-12, Hội Liên hiệp phụ
nữ và Trung tâm văn hóa huyện Hàm
Tân, tỉnh Bình Thuận đã đến thăm và giao
lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ Tiểu
đoàn Huấn luyện- Cơ động, BĐBP tỉnh.

N

tại Tiểu đoàn 19 BĐBP Tây Ninh, Đội
Tuyên truyền văn nghệ Trung tâm Văn
hoá tỉnh phối hợp Đội Tuyên truyền Văn
hóa BĐBP Tây Ninh tổ chức giao lưu văn
nghệ với tuổi trẻ 3 lực lượng: Công an,
Quân sự, Biên phòng.

Công an và BĐBP giao lưu bằng một tiết mục
văn nghệ trong chương trình. Ảnh: Trung Quân
Một tiết mục trong đêm giao lưu. Ảnh: Đình
Phú

Tại buổi giao lưu, sau phần ôn lại
những truyền thống vẻ vang của QĐND
Việt Nam trải qua 71 năm chiến đấu, xây
dựng và trưởng thành là những lời thăm
hỏi, động viên của lãnh đạo Hội LHPN
huyện gửi tới cán bộ, chiến sỹ đơn vị,
nhất là các chiến sỹ mới. Các mẹ, các chị
đã đem những bài hát ca ngợi tình yêu
quê hương, đất nước, về truyền thống
cách mạng đến với các chiến sỹ. Bên
cạnh đó, các chiến sĩ mới cũng trình bày
nhiều tiết mục ca, múa hiện đại khiến
không khí buổi giao lưu sôi nổi, vui tươi,
thắm tình đoàn kết.
Qua buổi sinh hoạt giao lưu nhằm
tạo không khí vui tươi, đoàn kết, là nguồn
động viên to lớn giúp các chiến sỹ luôn an
tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ, góp
phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN;
xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”
mà nhân dân đã trao tặng.
Nằm trong các hoạt động chào
mừng kỷ niệm 71 năm ngày thành lập
Quân đội Nhân dân Việt Nam, tối 20-12,

Với những bài hát ca ngợi về Đảng,
Bác Hồ kính yêu, về tình yêu quê hương
đất nước và đặc biệt là về truyền thống
của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh
hùng, lồng ghép vào chương trình ca nhạc
là phần trả lời các câu hỏi tìm hiểu về
truyền thống của Quân đội nhân dân Việt
Nam.
Đêm giao lưu mang lại những phút
giây vui tươi, thoải mái cho các bạn trẻ,
đồng thời gửi gắm thông điệp đến các
chiến sỹ đang huấn luyện tại Tiểu đoàn 19
phát huy truyền thống anh hùng của Quân
đội, ra sức thi đua học tập và rèn luyện,
sẵn sàng lên đường nhận và hoàn thành
mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững
chắc chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc.
Được biết, trước đó, hai Đội Tuyên
truyền của Trung tâm Văn hoá tỉnh và
BĐBP Tây Ninh đã tổ chức được 10 buổi
tuyên truyền, giao lưu phục vụ đồng bào
biên giới và một số đơn vị vũ trang trong
tỉnh.
Đình Phú, Trung Quân //
http://www.bienphong.com.vn/ .- 2015
(ngày 21 tháng 12)
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TRẬN ĐÁNH KHÔNG THỂ QUÊN
ừng tham gia nhiều trận đánh trong
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thế
nhưng, trận tiêu diệt đồn bảo an Kim Bình
(Bình Thuận) ngày 14-3-1975 để lại ấn
tượng sâu sắc nhất đối với ông trên
cương vị Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 482
(Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận). Sau chiến
thắng đó, ông được báo cáo thành tích tại
Bộ tư lệnh Quân khu 7 về sự quyết đoán,
sáng tạo trong chỉ huy chiến đấu. Ông là
Đại tá Nguyễn Thành Tâm, nguyên Chỉ
huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận.

T

Trong một lần kể chuyện truyền
thống cho thanh niên địa phương trúng
tuyển nghĩa vụ quân sự trước ngày nhập
ngũ, Đại tá Nguyễn Thành Tâm nhắc lại:
- Đồn Kim Bình có khoảng một đại
đội lính bảo an, được bảo vệ bằng hệ
thống công sự vững chắc, hỏa lực khá
mạnh. Chúng thường xuyên tổ chức càn
quét, gây bao đau thương cho nhân dân
trong xã. Lợi dụng thời cơ quân địch liên
tiếp thất bại trên các chiến trường, Bộ
CHQS tỉnh Bình Thuận triển khai cho Tiểu
đoàn 482 xây dựng kế hoạch tiêu diệt đồn
Kim Bình.

Đại tá Nguyễn Thành Tâm giới thiệu bức ảnh
ông chụp cùng đồng đội trong trận đánh năm
xưa.

Thực hiện nhiệm vụ đó, ông Tâm
trực tiếp chỉ huy trinh sát nắm địch và lập
phương án tác chiến, chia thành hai mũi
bí mật phối hợp với lực lượng đặc nhiệm

tiến công. Thời gian nổ súng dự kiến lúc 3
giờ ngày 14-3, ông cùng mũi tiến công
chủ yếu do Đại đội 1 đảm nhiệm. Công tác
chuẩn bị hoàn tất, đêm hôm đó ở trong
đồn chỉ có gần 2 trung đội địch, số còn lại
đã ra khỏi đồn. Khi đơn vị thực hành cơ
động tiếp cận mục tiêu thì bị địch phát
hiện lực lượng dự bị của ta. Tình thế nguy
cấp, đã sắp đến giờ hiệp đồng, nhiều ý
kiến đề nghị rút quân để bảo toàn lực
lượng. Đánh hay không đánh là vấn đề
gây tranh luận trong chỉ huy tiểu đoàn. Về
thời khắc căng thẳng đó, Đại tá Nguyễn
Thành Tâm kể: Tôi phân tích nhanh tình
hình, nếu rút quân ra sẽ rất nguy hiểm,
địch chắc chắn huy động hỏa lực truy kích
và tăng cường phòng bị, khó cho ta tiến
công lần sau. Trong khi đó, hướng chủ
yếu và thứ yếu của ta chưa bị lộ, lực
lượng, phương tiện đủ sức tiến công,
nhưng phải nhanh chóng trước khi chúng
kịp báo tin cho nhau…
Theo ông Tâm, điều ông trăn trở là,
địch có công sự vững chắc gây khó khăn
cho ta, bởi hỏa lực của tiểu đoàn không
đủ mạnh do thiếu biên chế và ít đạn. Cân
nhắc nhanh, ông Tâm quyết định khẩn
trương đánh chiếm mục tiêu theo kế
hoạch mặc cho một số ý kiến không đồng
tình. Đúng lúc này, lực lượng trinh sát bắt
được một tên lính bảo an. Qua khai thác
thông tin, đơn vị nắm được vị trí bố trí hỏa
lực và những nơi trọng yếu trong đồn. Lập
tức, ông Tâm điều chỉnh phương án chiến
đấu, phối hợp cả hai mũi áp sát đồn địch,
đồng loạt nổ súng khiến chúng không kịp
trở tay. Sau khi kiểm tra hoàn tất công tác
chuẩn bị, ông hạ lệnh tiến công. Hỏa lực
của tiểu đoàn tập trung bắn mạnh vào đồn
địch, các mũi thực hành đánh chiếm mục
tiêu. Bọn địch trong đồn phản công quyết
liệt. Tuy nhiên, với ý chí quyết tâm đánh
nhanh, đánh mạnh và dứt điểm, tiểu đoàn
đã tiêu diệt gọn đồn bảo an Kim Bình.
Mấy chục năm đã qua nhưng mỗi khi nhớ
lại trận công đồn năm đó, ánh mắt người
lính già vẫn sáng lên niềm tự hào. Ông
chia sẻ: “Mỗi lần nói chuyện truyền thống
cho học sinh, sinh viên và giao lưu với
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thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự,
tôi luôn nhấn mạnh tinh thần sáng tạo và
sự quyết đoán, dám đánh, chắc thắng của
bộ đội ta. Phải tìm ra điểm mạnh trong thế
yếu, chớp thời cơ để giành thắng lợi. Điều
__________________________________

- 14 -

đó rất có ý nghĩa không chỉ trong môi
trường quân ngũ”.
Hoàng Thành // http://www.qdnd.vn/ .2015 (ngày 18 tháng 12)

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GTVT BÌNH THUẬN:
ĐẨY MẠNH CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA
gày 16 tháng 12 năm 2015, Công
đoàn ngành Giao thông vận tải
(GTVT) tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt
động Công đoàn ngành năm 2015 và Sơ
kết giữa nhiệm kỳ (2012-2017). Đến dự và
chỉ đạo Hội nghị có bà Lê Thị Bạch
Phượng - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt
Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Bình Thuận.

N

của Sở và Hội đồng sáng kiến của các
doanh nghiệp công nhận và được áp dụng
có hiệu quả trong công tác quản lý và sản
xuất. Cụ thể đã có 47 đề tài sáng kiến
được công nhận và giá trị làm lợi trên 1 tỷ
đồng...
Có thể nói trong nửa nhiệm kỳ qua,
qua đánh giá, phân loại tổ chức công
đoàn, hàng năm có từ 80% CĐCS đạt
danh hiệu vững mạnh, trong đó 35% đạt
danh hiệu vững mạnh xuất sắc và không
có yếu kém. Đã tôn vinh 04 tập thể, và 07
cá nhân là những tấm gương tiêu biểu,
điển hình tiên tiến xuất sắc của ngành.
Trong đó có 01 cá nhân là tấm gương
điển hình tiêu biểu được tham dự Hội nghị
điển hình tiên tiến cấp tỉnh.

Đồng chí Phạm Văn Chương – Chủ tịch Công
đoàn ngành GTVT Bình Thuận, báo cáo kết quả
hoạt động nữa nhiệm kỳ (2012 -2017).

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Công đoàn
ngành GTVT đã phối hợp tốt với lãnh đạo
Sở GTVT tập trung phát động các phong
trào thi đua yêu nước như Phong trào thi
đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”;
phong trào “Xanh- sạch- đẹp”; Phong trào
xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
đạt “chuẩn văn hóa”, phong trào thi đua “
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”;
phong trào “Thi đua phục vụ sự nghiệp
Công nghiệp hóa- hiện đại hóa nông
nghiệp và phát triển giao thông nông
thôn”...
Từ đó đã có nhiều đề tài sáng kiến
cải tiến kỹ thuật được Hội đồng sáng kiến

Bà Lê Thị Bạch Phượng – Chủ tịch Liên đoàn
Lao động tỉnh Bình Thuận, trao học bổng cho
em Lê Văn Chương, học sinh lớp 8 và em
Nguyễn Xuân Cẩm Tú, học sinh lớp 11.

Bà Lê Thị Bạch Phượng – Ủy viên
Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam,
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình
Thuận đề nghị, đẩy mạnh các phong trào
thi đua, trong đó có phong trào thi đua xây
dựng người cán bộ, công chức “Trung
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thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” gắn
với việc học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh; Triển khai và thực
hiện tốt xây dựng giai cấp công nhân Việt
Nam thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hoá,
hiện đại hoá đất nước.…Nhân Hội nghị
tổng kết, bà Lê Thị Bạch Phượng - Chủ
tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 2
__________________________________
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suất học bỗng (mỗi suất trị giá 5 triệu
đồng) cho 2 học sinh là con em gia đình
công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn, từ nguồn tài trợ của Quỹ Tấm
lòng vàng – Báo Lao Động.
Hoàng Sinh // http://laodong.com.vn/ .2015 (ngày 17 tháng 11)

BÌNH THUẬN DẪN ĐẦU CẢ NƯỚC VỀ HỖ TRỢ NGƯ DÂN
Thuận hiện đang đứng đầu cả nước về
việc triển khai Nghị định 67/2014/NĐ-CP
của Chính phủ về số tiền giải ngân và số
tàu hạ thủy. Có được thành công này là
nhờ trong thời gian qua, tỉnh Bình Thuận
liên tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
phổ biến sâu rộng chính sách khuyến
khích phát triển thủy sản theo Nghị định
67 đến tận người dân, nhất là các đối
tượng có nhu cầu đóng mới, nâng cấp tàu
thuyền đánh bắt xa bờ.
Nhiều tàu cá đóng mới của ngư dân Bình
Thuận từ nguồn vốn cho vay theo Nghị định 67
của Chính phủ

T

hông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn tỉnh Bình Thuận ngày
25-12 cho biết với việc các ngân hàng đã
giải ngân cho 19 trường hợp với tổng số
tiền hơn 100 tỉ đồng và đã có 17 tàu cá
của ngư dân được đóng mới, tỉnh Bình

Trong năm 2016, Bình Thuận đề ra
chỉ tiêu tăng gấp đôi số tiền giải ngân và
số tàu đóng mới cho ngư dân. Lãnh đạo
tỉnh này yêu cầu các ngân hàng thương
mại tạo điều kiện cho vay, giải ngân vốn
tín dụng theo Nghị định 67 vừa bảo đảm
đúng quy định, phù hợp, đồng bộ với việc
miễn giảm thuế cho người dân.
M.Hải // http://nld.com.vn/ .- 2015
(ngày 25 tháng 12)
__________________________________

GIẤC MƠ RA KHƠI ĐÃ THÀNH HIỆN THỰC
hỉ hơn một năm triển khai cho vay,
Agribank Chi nhánh Bình Thuận đã
giải ngân cho ngư dân gần 100 tỉ đồng
vay ưu đãi đóng tàu đánh bắt xa bờ.
Sau hơn một năm triển khai cho vay vốn
phát triển nông nghiệp, nông thôn theo
Nghị định 67/2014 (NĐ 67), nhiều ngư
dân ở tỉnh Bình Thuận đã được tiếp cận
với nguồn vốn vay. Tính đến nay huyện
đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) đã giải

C

ngân gần 100 tỉ đồng với các loại tàu
đóng mới có công suất 400-800 CV.
Đã giải ngân gần 100 tỉ đồng cho
ngư dân
Ông Trần Văn Hai, Giám đốc
Agribank Chi nhánh Bình Thuận, cho
hay để đạt được kết quả trên, đó là nỗ
lực của nhiều ngành, từ UBND, Ngân
hàng Nhà nước Chi nhánh Bình Thuận,
Argibank Chi nhánh Bình Thuận… đến
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các cơ quan ban ngành cấp huyện, xã.
Thực tế tổng số tàu cá được UBND tỉnh
phê duyệt đóng mới là 149 tàu. Trong
đó, số tàu dịch vụ hậu cần khai thác thủy
sản xa bờ 24 tàu; đóng mới tàu khai
thác thủy hải sản xa bờ 92 tàu; nâng
cấp, sửa chữa 33 tàu. Hiện tại đã có 36
tàu làm xong thủ tục cấp giấy phép đóng
mới. 17 trường hợp đã được ngân hàng
thẩm định, cam kết cho vay hợp đồng tín
dụng tổng cộng 97,3 tỉ đồng, đã giải
ngân được hơn 71 tỉ đồng; có chín chiếc
đóng mới được hạ thủy và đi đánh bắt
xa bờ.

Những con tàu được đóng mới theo “vốn
67” sẽ góp phần giúp ngư dân vươn khơi,
bám biển.

Ông Phạm Văn Trịnh, Phó Giám
đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bình
Thuận, kiêm Phó ban Chỉ đạo thực hiện
các chính sách phát triển thủy sản tỉnh
Bình Thuận, chia sẻ: “Để hỗ trợ người
dân tìm hiểu và tiệm cận nguồn vốn theo
Nghị định 67 của Chính Phủ, phía
NHNN Chi nhánh tỉnh Bình Thuận kết
hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hội
nghị tiếp xúc trực tiếp với ngư dân.
Ngoài ra, để ngư dân có thể tìm hiểu
sâu hơn, bất cứ lúc nào chúng tôi cũng
cung cấp danh bạ số điện thoại của
những cán bộ được giao nhiệm vụ này.
Nếu có chỗ nào chưa rõ, chưa hiểu, ngư
dân điện thoại trực tiếp để chúng tôi giải
đáp khúc mắc, từ đó họ có thể tiếp cận
vốn ngân hàng”.
Nhiều con tàu đã hạ thủy
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Anh Châu Minh Cương ở xã Tam
Thanh, huyện đảo Phú Quý cho biết cán
bộ Ngân hàng Agribank hướng dẫn thủ
tục từng bước một. “Ngân hàng bảo làm
đến đâu chúng tôi làm tới đó. Lúc đầu
cũng thấy hơi rắc rối vì lâu nay chúng tôi
chỉ quen với biển nhưng rồi cũng đến
ngày con tàu của tôi đã hạ thủy với công
suất 500 CV. Tổng kinh phí đầu tư trên 5
tỉ đồng. Trong đó, Ngân hàng Agribank
Chi nhánh huyện đảo Phú Quý đã đứng
ra cho vay 4 tỉ đồng theo chính sách hỗ
trợ vốn, lãi suất 1%/năm. Trước đây chỉ
có ghe nhỏ, đánh bắt gần bờ, sản lượng
cũng không nhiều nên tôi thường mơ
ước có con tàu to hơn để đi ra xa hơn,
đánh bắt được nhiều hơn. Khi nghe
Chính phủ hỗ trợ ngư dân đóng tàu, tôi
mừng quá… không ngờ mình được vay
vốn và giờ đã có tàu. Giấc mơ ra khơi xa
đã thành hiện thực” - anh Cương giãi
bày.
Không chỉ anh Cương, mới đây
vào đầu tháng 10, ông Nguyễn Văn
Quáng ở thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận
cũng đã hạ thủy tàu gỗ bọc composite
giá gần 10 tỉ đồng. Điều đó cho thấy
Nghị định 67 đã đi vào thực tiễn, nỗ lực
của Agribank trên địa bàn đã góp phần
không nhỏ giúp người dân dễ dàng tiếp
cận nguồn vốn.

Riêng ở huyện Ninh Hải (Bình
Thuận) đến ngày 31-10, Chi nhánh
Agribank huyện Ninh Hải đã cho
ngư dân vay đóng mới ba con tàu
với tổng số tiền là hơn 32 tỉ đồng.
Trong đó có hai tàu đánh bắt khai
thác và một tàu hậu cần. Một tàu cá
đã hạ thủy, hai con tàu còn lại dự
kiến lần lượt hạ thủy trong tháng 12
và trung tuần tháng 1-2016.
Ông ĐINH THẾ MẪN, Giám
đốc Agribank huyện Ninh Hải
N.Sơn/Pháp luật TP.HCM.- 2015.- Số
325 (ngày 3 tháng 12).- Tr.9C
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MỘT CÁN BỘ TÍN DỤNG PHẢI QUẢN LÝ 1.500 HỘ VAY
ới số lượng cán bộ tín dụng ít ỏi là
chín người, Agribank Chi nhánh
Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đang
phục vụ hơn 14.000 hộ dân. Hàm
Thuận Bắc là một huyện thuộc tỉnh
Bình Thuận với hai thị trấn và 15 xã.
Đặc thù của vùng chủ yếu là nông
nghiệp trong đó trồng thanh long là
chính. Đây cũng là vùng có diện tích
trồng Thanh Long lớn thứ hai cả nước.
Chính vì thế nhu cầu vốn của người
dân rất lớn, do đó vai trò của Agribank
huyện Hàm Thuận Bắc được đánh giá
rất quan trọng.

V

Có xã cách ngân hàng huyện 70
km

Anh Nguyễn Út, xã Hàm Chính, huyện Hàm
Thuận Bắc, bên những gốc thanh long do
Agribank cấp vốn.

Ông Nguyễn Đức Chí, Phó Giám
đốc Chi nhánh Hàm Thuận Bắc, cho
biết nơi đây có điều kiện thuận lợi là
được ưu đãi lớn từ Nhà nước, có công
trình thủy điện lớn… Để mở rộng đầu
tư cho vay nông nghiệp, ngân hàng chi
nhánh huyện đã phối hợp với các đoàn
thể, ban chấp hành hội nông dân các
xã, thôn để hướng dẫn người dân thủ
tục vay vốn cũng như cùng người dân
lên phương án kinh doanh hiệu quả
nhất. Tính đến ngày 30-9 tổng dư nợ
của chi nhánh này lên tới 724,3 tỉ
đồng, riêng dư nợ cho vay phát triển
nông nghiệp nông thôn là 107,9 tỉ đồng

với 11.322 hộ vay chiếm 97,7% tỉ trọng
cho vay/toàn chi nhánh.
Địa bàn vùng nông thôn với đặc
thù địa lý có xã cách chi nhánh ngân
hàng đến tận 70 km. Trong khi đó, cán
bộ tín dụng của huyện chỉ vỏn vẹn có
chín người với tổng số lượng khách
hàng lên tới 14.000 hộ dân của 15 xã.
Nghĩa là một cán bộ tín dụng hiện
đang quản lý 1.500 hộ vay. Trong đó
các món vay đa số là nhỏ lẻ 30-50
triệu đồng nên cũng gây khó khăn
trong việc quản lý, xử lý nợ. “Thời gian
qua nhiều vùng trồng thanh long có
hiện tượng đốm nâu nên người dân
bán ra giá thấp gây khó khăn trong
việc trả nợ ngân hàng. Chưa kể thời
gian qua trên địa bàn giáp ranh tệ nạn
như ma túy xuất hiện nhiều. Các quỹ
tín dụng nở rộ nên cũng cạnh tranh
đến Chi nhánh Agribank” - ông Chí
chia sẻ.
Agribank Hàm Thuận Bắc đã
đồng hành với người dân trong vùng
phát triển nông nghiệp. Ngoài ra,
Agribank cũng đang đồng hành cùng
sự phát triển chung của huyện. Cụ
thể Agribank đang tài trợ toàn phần
cho học bổng Lê Quý Đôn có truyền
thống suốt hơn 20 năm qua dành
cho học sinh giỏi, giáo viên giỏi.
Trước đây chúng tôi chật vật trong
việc tìm nguồn tài trợ để duy trì quỹ
học bổng ý nghĩa này. Nhưng từ
năm 2012 đến nay Agribank đã ký sẽ
tài trợ toàn phần. Đây là điều ý nghĩa
tốt đẹp mà một ngân hàng đã làm
được góp phần phát triển chung cho
địa bàn.
Ông TRẦN NGỌC HIỀN, Phó
Chủ tịch huyện Hàm Thuận Bắc,
Bình Thuận
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Đồng hành cùng sự phát triển
của huyện
Chính vì một cán bộ tín dụng
quản lý đến hàng ngàn hộ dân vay nên
khi nói về kỹ thuật trồng cây thanh long
hay việc đầu tư trụ, giống, công trồng,
phân, tiền điện… nhân viên ngân hàng
hiểu rõ như một chuyên gia nông
nghiệp trồng thanh long.
Dẫn chúng tôi đến nhà anh
Nguyễn Út (xã Hàm Chính, huyện Hàm
Thuận Bắc) hiện đang được Agribank
chi nhánh huyện hỗ trợ vay 300 triệu
đồng đầu tư thanh long và chăn nuôi
bò, một cán bộ tín dụng ngân hàng
rành rẽ cho biết với 1.000 trụ thanh
long, trừ tiền điện, tiền công, tiền vốn
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ban đầu, giá bán ở mức nào thì người
dân sẽ lời bao nhiêu. “Do giá thanh
long xuống nên năm qua anh Út chỉ
mới trả được 50 triệu đồng thôi” - cán
bộ tín dụng này nói. Một khách hàng
khác là Công ty TMNN Dịch vụ Sơn
Hòa (xã Hàm Chính, huyện Hàm
Thuận Bắc) kinh doanh các sản phẩm
phục vụ cho nông nghiệp như phân, xi
măng làm cột thanh long… Ông Lê
Minh Sơn - Giám đốc công ty này
thông tin công ty đang được Agribank
hỗ trợ tổng vốn là 3,5 tỉ đồng, lãi suất
cho nông nghiệp được hạ xuống chỉ
còn 7%.
Y.Trang/Pháp luật TP.HCM.- 2015.Số 323 (ngày 01 tháng 12).- Tr.9C

__________________________________

KHAI TRƯƠNG SIÊU THỊ CO.OPMART LA GI, BÌNH THUẬN
gày 22-12, Liên hiệp Hợp tác xã
Thương mại TP.HCM (Saigon
Co.op) khai trương Siêu thị Co.opmart
La Gi tại đường Thống Nhất, khu vực
4, phường Tân Thiện, thị xã La Gi,
Bình Thuận. Đây là thành viên thứ 79
của hệ thống Co.opmart phân bố rộng
khắp cả nước.

N

Co.opmart La Gi có vốn đầu tư
hơn 100 tỉ đồng, diện tích sử dụng hơn
4.000 m2 với khu tự chọn kinh doanh
hơn 30.000 mặt hàng thực phẩm tươi
sống, thực phẩm công nghệ, hóa

phẩm, may mặc, đồ dùng gia đình.
Siêu thị đi vào hoạt động sẽ giúp
người dân có thêm một nơi mua sắm
hàng hóa có xuất xứ rõ ràng, giá cả
hợp lý và chất lượng tốt. Cùng với hệ
thống Co.opmart cả nước, Co.opmart
La Gi sẽ là điểm bán hàng bình ổn giá
phục vụ cho người dân thị xã La Gi và
khu vực lân cận. Nhân dịp khai trương,
siêu thị áp dụng chương trình giảm giá
đến 50% cho hàng trăm mặt hàng nhu
yếu phẩm; tặng hàng trăm phần quà
hấp dẫn; tổ chức rút thăm trúng
thưởng với các giải thưởng hấp dẫn
như xe Honda Lead, tivi LG, tủ lạnh
Sanyo, bếp hồng ngoại Sanko… Một
số sản phẩm bưởi, dưa hấu, cam, nho
Mỹ, cà chua, bắp cải, thịt heo, thịt gà,
sữa tươi, dầu gội đầu, bếp gas, nồi
cơm điện… được giảm giá từ 10% đến
50%.
Thanh Tú/Pháp luật TP.HCM.- 2015.Số 344 (ngày 22 tháng 12).- Tr.9D
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II. GIÁO DỤC – VĂN HÓA

BÌNH THUẬN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
VÙNG ĐỒNG BÀO CHĂM

B

ình Thuận là một tỉnh có đông đồng
bào Chăm sinh sống. Nhiều năm qua,
tỉnh đã thực hiện tốt chính sách cử tuyển,
miễn giảm học phí, mở rộng quy mô, loại
hình đào tạo… nên công tác giáo dục
trong vùng đồng bào dân tộc Chăm đã đạt
được nhiều kết quả thiết thực.

dân tộc Chăm chiếm 95%. Hầu hết các
xã, thôn đã cơ bản hoàn thành phổ cập
giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, trung học
cơ sở và mầm non cho trẻ 5 tuổi. Giáo
viên là người dân tộc Chăm tăng nhanh,
với 316 người có trình độ trung cấp trở
lên.

Hàng năm, tỉnh đầu tư hàng tỷ đồng
nâng cấp và xây mới hệ thống trường,
lớp, đáp ứng nhu cầu học tập của con em
đồng bào. Nhờ vậy, đến nay, 100% số xã
vùng đồng bào Chăm của tỉnh đã có
trường tiểu học, trung học cơ sở; các thôn
xen ghép đều có trường mẫu giáo, tiểu
học… Toàn tỉnh hiện có 5 trường phổ
thông dân tộc nội trú, trong đó học sinh

Để bảo tồn và phát huy tiếng nói,
chữ viết của đồng bào, việc dạy và học
chữ Chăm trong các trường tiểu học ở
Bình Thuận được đặc biệt quan tâm, duy
trì. Tỷ lệ học sinh học tiếng Chăm chiếm
90% trong tổng số học sinh dân tộc Chăm
của toàn tỉnh.
Nguyễn Thanh/Báo ảnh Dân tộc và
Miền núi.- 2015.- Số 11 (tháng 11).- Tr.6

__________________________________

THỰC HIỆN ĐIỀU ĐỘNG BIỆT PHÁI GIÁO VIÊN CÓ THỜI HẠN
trường THCS thuộc UBND các huyện, thị
xã, thành phố còn thiếu giáo viên. Tuy
nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau
nên trong quá trình triển khai thực hiện
còn nhiều vướng mắc trong công tác rà
soát, lập danh sách giáo viên dôi dư do
vượt định mức, cơ cấu bộ môn tại các
trường THPT trên toàn tỉnh.

ở GD&ĐT Bình Thuận cho biết, những
năm gần đây, do số học sinh giảm
nên hiện nay giáo viên THPT tạm thời dôi
dư ở một số bộ môn do vượt định mức cơ
cấu so với qui định của Bộ GD&ĐT.

S

Từ tình hình đó, UBND tỉnh chủ
trương thực hiện điều chuyển giáo viên
cấp trung học phổ thông vượt định mức,
cơ cấu bộ môn về giảng dạy tại các

Trước tình hình đó, ngày 24/11/2015
UBND tỉnh đã ban hành văn bản quy định
cụ thể việc điều chuyển giáo viên cấp
THPT vượt định mức, cơ cấu bộ môn
sang dạy cấp THCS theo chế độ biệt phái
có thời hạn; theo đó đối với nữ là 2 năm
và nam là 3 năm. Trong quá trình rà soát
cử giáo viên biệt phái tạm hoãn đối với
giáo viên nữ đang mang thai hoặc nuôi
con nhỏ dưới 36 tháng …
Sở GD&ĐT cho biết, việc thực hiện
chủ trương điều động biệt phái giáo viên

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

Thông tin tư liệu Bình Thuận – Số 12 năm 2015

có thời hạn đã tháo gỡ nhiều khó khăn
trong việc thực hiện đồng bộ cơ cấu bộ
môn bậc học phổ thông, đảm bảo sự công
bằng hợp lý giữa các giáo viên trong quá
trình điều chuyển giáo viên THPT về giảng
dạy tại các trường THCS thuộc UBND các
huyện, thị xã, thành phố.
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Ngành Giáo dục xác định đây là
nhiệm vụ quan trọng và cấp bách nhất
hiện nay để cân đối đội ngũ giáo viên các
cấp học, đồng thời từng bước giải được
bài toán giáo viên dôi dư do vượt định
mức, cơ cấu bộ môn của Ngành.
Lập Phương // http://giaoducthoidai.vn/
.- 2015 (ngày 5 tháng 12)

__________________________________

GIẢI BÓNG ĐÁ CÚP BIA SÀI GÒN 2015 KHU VỰC BÌNH THUẬN:

4 NGÀY NÓNG BỎNG
iễn ra tại sân Quảng trường Nguyễn
Tất Thành từ ngày 5 đến 8/12, giải
bóng đá mini phong trào toàn quốc – Cúp
Bia Sài Gòn 2015 khu vực Bình Thuận
đang mang đến không khí thể thao nóng
bỏng nơi đây.

D

Theo giới chuyên môn, rất khó để dự
đoán những ứng cử viên của giải đấu tại
Bình Thuận năm nay. Không có các đội
bóng yếu và những cuộc lật đổ đều đã
sẵn sàng để mang đến những bất ngờ
cho khán giả.

Trong suốt 4 ngày diễn ra, lễ hội văn
hóa – thể thao này sẽ mang đến nhiều trải
nghiệm lý thú cho người yêu thể thao. Đặc
biệt, các trận đấu bóng đá đỉnh cao và sự
góp mặt của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng
sẽ là điểm nhấn của giải.

Người yêu thể thao Bình Thuận đến chật kín
khán đài

Đại diện BTC giải và Nhà tài trợ chụp hình lưu
niệm

32 đội bóng tại khu vực Bình Thuận
đã chờ đợi để được góp mặt trong ngày
hội đỉnh cao này. Những cái tên sáng giá
nhất của bóng đá phong trào Bình Thuận
cùng những đội bóng tiềm năng đã cống
hiến cho khán giả những trận đấu gay
cấn, đẹp mắt.

Chất lượng chuyên môn của giải đấu
rất cao và đó là một trong những yếu tố
thu hút khán giả đến sân. Người đam mê
bóng đá có dịp thưởng thức và thảo luận
về các trận đấu như ở một giải chuyên
nghiệp.
Kịch tính của các trận đấu được đẩy
lên rất cao với thể thức loại trực tiếp. Các
đội phải loại nhau sau từng ngày để tìm ra
2 đại diện xuất sắc nhất góp mặt trong
trận chung kết vào tối ngày 8/12.
Đội vô địch sẽ nhận được phần
thưởng 40 triệu đồng, hạng Nhì 20 triệu
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đồng, hạng Ba và Tư có giải thưởng lần
lượt 10 và 5 triệu đồng.
Cũng trong 4 ngày diễn ra giải đấu,
khán giả thành phố biển Phan Thiết sẽ
được phục vụ miễn phí các tiết mục biểu
diễn của nhóm hài nghệ sĩ Hoàng Sơn, ca
sĩ Khổng Tú Quỳnh, Kasim Hoàng Vũ, Bùi
Anh Tuấn.
Ngoài các tiết mục biểu diễn ca
nhạc, khán giả còn được thưởng thức
những màn biểu diễn DJ, vũ đạo, chơi trò
__________________________________
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chơi, rút thăm trúng thưởng. Bên cạnh đó,
BTC cũng có khu vực phục vụ những sản
phẩm tốt nhất của Bia Sài Gòn.
Các hoạt động giải trí cùng không
khí thể thao sôi nổi sẽ mang đến những
ngày nóng bỏng cho người yêu bóng đá
tại Bình Thuận.
Thùy Trâm //
http://thethaovanhoa.vn/ .- 2015 (ngày 6
tháng 12)

GIẢM ĐÁNG KỂ TÌNH TRẠNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
hấn đấu đến năm 2020 có 95% số
nạn nhân bị bạo lực gia đình được
tiếp cận các hoạt động hỗ trợ về phòng
ngừa bạo lực gia đình, tư vấn pháp lý và
chăm sóc sức khỏe; 95% người có hành
vi bạo lực gia đình được tiếp cận các hoạt
động hỗ trợ về phòng ngừa, chuyển đổi
hành vi…

P

Đó là mục tiêu được đề ra tại hội
nghị tổng kết kế hoạch phòng, chống bạo
lực gia đình giai đoạn 2009 - 2015 do Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình
Thuận tổ chức vào ngày 16/12. Với mục
tiêu giảm từ 10% - 15% số hộ có bạo lực
gia đình mỗi năm, thời gian tới, Ban chỉ
đạo công tác gia đình tỉnh Bình Thuận tiếp
tục thực hiện lồng ghép nội dung phòng
chống bạo lực gia đình vào các chương
trình xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề,
xây dựng nông thôn mới… Tỉnh phát động
phong trào trong cộng đồng dân cư, lấy
gia đình làm nền tảng trong việc giữ gìn,
phát huy những giá trị văn hóa, truyền
thống tốt đẹp của dân tộc. Cùng với đó,
tỉnh tiếp tục nhân rộng các mô hình, các
câu lạc bộ gia đình hạnh phúc ở khu dân
cư, nhất là thu hút sự tham gia của nam
giới…
Những năm qua, nhận thức tầm
quan trọng của công tác phòng chống bạo
lực gia đình trong thời đại mới, Ban chỉ
đạo công tác gia đình tỉnh Bình Thuận đã
chủ động phối hợp với các ngành, đoàn

thể tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận
thức và trách nhiệm của các cấp, ngành,
gia đình, cộng đồng và toàn xã hội cùng
tham gia phòng, chống bạo lực gia đình,
từng bước ngăn chặn và giảm dần số vụ
bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh. Qua đó,
tình trạng bạo lực gia đình giảm đáng kể
qua từng năm. Nếu năm 2009 toàn tỉnh
xảy ra 1.860 vụ với 1.900 nạn nhân thì
trong 6 tháng tháng đầu năm 2015, con số
này còn 449 vụ với 449 nạn nhân (năm
2014 là 779 vụ). 70% nạn nhân bị bạo
hành được tiếp nhận, tư vấn và chăm sóc
sức khỏe tại cơ sở y tế. Toàn tỉnh tổ chức
xử phạt vi phạm hành chính 325 đối
tượng gây bạo lực gia đình; tư vấn tại
cộng đồng dân cư cho trên 4.500 nạn
nhân bạo lực gia đình và người gây bạo
lực gia đình…
Nhiều mô hình can thiệp giảm thiểu
tình trạng bạo lực gia đình được thành lập
và phát huy hiệu quả như: Câu lạc bộ gia
đình phát triển bền vững; Nhóm phòng
chống bạo lực gia đình; Tổ hòa giải và hỗ
trợ nạn nhân bạo lực gia đình… Hiện toàn
tỉnh có 99 trong tổng số 127 xã, phường
thành lập Ban chỉ đạo mô hình phòng
chống bạo lực gia đình; 398 “địa chỉ tin
cậy” và 257 “đường dây nóng” được
thành lập ở cộng đồng để kịp thời giải
quyết và hỗ trợ nạn nhân bị bạo hành…
Hồng Hiếu // http://dangcongsan.vn/ .2015 (ngày 16 tháng 12)
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PHỐI HỢP GIÁO DỤC, GIÚP ĐỠ PHẠM NHÂN TRONG ĐỘ TUỔI
THANH NIÊN TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG
hiều 11-12, Trại giam Thủ Đức và Hội
Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
(LHTN) tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội
nghị tổng kết chương trình phối hợp về
công tác giáo dục, giúp đỡ phạm nhân
trong độ tuổi thanh niên tái hòa nhập cộng
đồng giai đoạn 2012-2015 và tiếp tục triển
khai ký kết chương trình phối hợp giai
đoạn 2016-2020. Đến dự hội nghị có
Thiếu tướng Đỗ Tá Hảo, Cục trưởng Cục
Giáo dục và cải tạo cộng đồng (C86),
Tổng cục VIII, Bộ Công an; đại diện các
phòng nghiệp vụ Cục C86, cùng nhiều vị
đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận,
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tỉnh
đoàn Bình Thuận...

C

Đánh giá về những kết quả đã đạt
được cũng như những khó khăn, hạn chế
trong thực hiện các hoạt động phối hợp
giáo dục, giúp đỡ phạm nhân trong độ tuổi
thanh niên tái hòa nhập cộng đồng giai
đoạn 2012-2015, anh Trần Sinh Toàn,
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình
Thuận nhấn mạnh, thông qua nhiều hình
thức khác nhau, các cấp bộ Hội trong tỉnh
căn cứ theo điều kiện đặc thù và tình hình
hoạt động của từng cấp bộ Hội, đã phối
hợp với Trại giam Thủ Đức triển khai
nhiều hoạt động tuyên truyền phong phú
đa dạng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
giáo dục đã góp phần làm cho phạm nhân
nhận thức đầy đủ hơn về giá trị của cuộc
sống, niềm tin vào tương lai phía trước,
để họ yên tâm học tập, lao động, học
nghề...

Một số tiết mục chào mừng hội nghị

Hội nghị cũng đã tổ chức giao lưu
với một số thanh niên tái hòa nhập cộng
đồng thành công, thanh niên tiêu biểu
đang chấp hành bản án cải tạo tại trại
giam; cán bộ Hội LHTN Việt Nam làm tốt
chương trình phối hợp; đại diện Hội
Doanh nhân trẻ tỉnh, Giám thị Trại giam và
cán bộ quản giáo.

Giao lưu với cán bộ trại giam, thanh niên hoàn
lương và đại diện doanh nghiệp

Đại diện Trại giam Thủ Đức và LHTN tỉnh Bình
Thuận ký kết chương trình phối hợp 20162020.

Tại hội nghị, Hội LHTN Việt Nam
tỉnh Bình Thuận đã tặng 20 phần quà cho
phạm nhân trong độ tuổi thanh niên có
quá trình cải tạo tốt. Đại diện Hội Doanh
nhân trẻ tỉnh Bình Thuận và Trại giam Thủ
Đức đã trao Bản giao ước nhận việc làm
giúp đỡ phạm nhân sau khi hết án hòa
nhập cộng đồng của doanh nghiệp. Khen
thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích
trong giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ thanh
niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương…
Phú Lữ // http://cand.com.vn/ .- 2015
(ngày 12 tháng 12)

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

Thông tin tư liệu Bình Thuận – Số 12 năm 2015

- 23 -

III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT

HƠN 200 NGƯỜI NGHÈO ĐƯỢC KHÁM BỆNH, CẤP PHÁT THUỐC
MIỄN PHÍ
ới mục tiêu chung tay vì sức khỏe
cộng đồng, sáng 9-12, Hội Chữ thập
đỏ phối hợp cùng với Sở Y tế, Bộ Chỉ huy
Quân sự và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình
Thuận, Công ty dịch vụ Mobifone khu vực
8 tổ chức buổi khám bệnh, cấp thuốc
miễn phí và tặng quà cho hơn 200 người
dân nghèo, gia đình chính sách tại xã
Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh
Bình Thuận.

V

người dân, trong đó chủ yếu là người già
và trẻ em.

Đông đảo nhân dân đến khám bệnh, nhận
thuốc miễn phí. Ảnh: Trung Thành

Các y, bác sĩ của Đoàn khám chữa bệnh cho
nhân dân xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận
Nam, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Trung Thành

Tham gia đoàn khám bệnh, cấp phát
thuốc miễn phí lần này có 21 y, bác sỹ
đến từ Hội chữ thập đỏ tỉnh, Bệnh viện Đa
khoa tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền,
Bệnh viện Lao - Phổi, Bộ chỉ huy Quân sự
và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh. Tại buổi khám
bệnh, các y, bác sỹ đã tiến hành khám
bệnh, tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho 200
__________________________________

Người dân địa phương chủ yếu mắc
các bệnh về đường ruột, huyết áp, tai mũi
họng, mắt, tim mạch… Các bác sỹ đã tiến
hành kê đơn, cấp phát thuốc miễn phí và
hướng dẫn phương pháp điều trị, đồng
thời tư vấn cho người dân các kiến thức
phòng tránh một số bệnh phổ biến, từ đó
giúp họ nâng cao ý thức chăm sóc sức
khỏe cho bản thân và gia đình. Cũng tại
đây, Công ty dịch vụ Mobifone khu vực 8
đã tặng 200 phần quà trị giá 30 triệu đồng
cho đối tượng chính sách và người nghèo
tại địa phương.
Trung Thành //
http://www.bienphong.com.vn/ .- 2015
(ngày 9 tháng 12)

TRIỀU CƯỜNG UY HIẾP LÀNG BIỂN
hững ngày qua, triều cường dâng
cao, kết hợp với gió mạnh đã gây
xâm thực bờ biển tại TP. Phan Thiết, tỉnh
Bình Thuận.

N

Hơn 1km bờ biển thôn Tiến Đức, xã
Tiến Thanh bị sạt lở; 1 căn nhà bị sập

hoàn toàn, 3 căn bị sập thiệt hại từ 3050%; 43 hộ dân đang sinh sống ven bờ
bị triều cường uy hiếp phải trực tiếp di dời
đến những nơi khác ở tạm. Nhằm khắc
phục thiệt hại, UBND xã Tiến Thành, TP.
Phan Thiết đã huy động lực lượng, vật tư
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của địa phương cùng với người dân trong
khu vực di dời tài sản, sơ tán dân và hỗ
trợ làm kè tạm chống đỡ, hạn chế phần
nào nguy cơ sạt lở bờ biển.
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Tuy Ninh // http://danviet.vn/ .- 2015
(ngày 7 tháng 12

__________________________________

GIÁ MỦ CAO SU XUỐNG THẤP KỶ LỤC
à con nông dân trồng cao su ở tỉnh
Bình Thuận đang gặp nhiều khó khăn
do giá mủ cao su xuống thấp ở mức kỷ
lục.

B

Tại tỉnh Bình Thuận, giá mủ cao
su dao động từ 5.000 - 7.000 đồng/kg,
thấp hơn 3 - 4 lần so với những năm
trước. Nguyên nhân của tình trạng này là
do giá mủ cao su thế giới xuống thấp. Để
giảm bớt chi phí thuê nhân công, các hộ
trồng cao su đã phải giãn khoảng cách
giữa các lần cạo mủ từ 2 ngày/lần lên 3

ngày/lần. Thậm chí đã xảy ra tình trạng
nông dân không thu hoạch mủ. Một số
vườn cao su 1 - 2 năm tuổi đã bị chặt hạ
để chuyển sang trồng cây khác. Huyện
Đức Linh có diện tích cao su lớn thứ hai ở
tỉnh Bình Thuận với hơn 12.000ha. Năm
2013, cây trồng này đóng góp cho ngân
sách của huyện 29 tỷ đồng, năm 2014 là
23 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong năm 2015,
con số này giảm xuống chỉ còn 8 tỷ đồng.
Trâm Anh, Thanh Nhã //
http://vtv.vn/ .- 2015 (ngày 24 tháng 12)
_________________________________

BÁO ĐỘNG Ô TÔ SẮP HẾT NIÊN HẠN CHỞ CÔNG NHÂN, HỌC SINH
hiều xe khách sắp hết niên hạn đưa
rước công nhân, học sinh không đảm
bảo ATGT trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

N

Một đoạn QL1 qua tỉnh Bình Thuận.

Theo Sở GTVT tỉnh Bình Thuận từ
đầu năm đến cuối tháng 11/2015, lực
lượng TTGT và Tổ kiểm tra liên ngành
1943 đã phát hiện và xử lý 88 trường hợp
xe khách. Trong đó có 6 xe chở học sinh
và đưa rước công nhân vi phạm về điều
kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô và trật
tự vận tải, xử phạt gần 170 triệu đồng,
tạm giữ 7 phương tiện, tước quyền sử

dụng GPLX 53 trường hợp, phát hiện và
tịch thu 2GPLX giả.
Đặc biệt, mới đây lực lượng TTGT
đã phát hiện 1 xe chở công nhân sử dụng
giấy chứng nhận kiểm định kỹ thuật và
bảo vệ môi trường giả. Trường hợp này
lực lượng chức năng đã xử phạt, tịch thu
giấy tờ giả và tạm giữ phương tiện vi
phạm. Để ngăn chặn tình trạng này Sở
GTVT đã chỉ đạo lực lượng TTGT và Tổ
kiểm tra liên ngành 1943 tăng cường liên
tục công tác thanh tra, kiểm tra tại cổng
các khu công nghiệp, trường học, kiên
quyết xử lý nghiêm lái xe, chủ phương
tiện cố tình vi phạm.
Theo Sở GTVT tỉnh Bình Thuận cho
biết hiện nay tại các Khu công nghiệp,
trường học trên địa bàn tỉnh sử dụng
phương tiện sắp hết niên hạn, xuống cấp
để đưa rước công nhân và học sinh còn
chở quá số người quy định, tiềm ẩn rủi ro
TNGT.
Vĩnh Phú // http://www.atgt.vn/ .- 2015
(ngày 9 tháng 12)
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BẤT CẬP ĐIỂM MỞ DẢI PHÂN CÁCH TRÊN QL1

T

rên QL1 qua Bình Thuận, việc mở
dải phân cách tại vị trí gần vòng
xoay cổng chào Phan Thiết chưa hợp
lý...

Dải phân cách được mở trước cổng Trường
THCS Hàm Mỹ

Trên QL1 qua Bình Thuận, việc mở
dải phân cách tại vị trí gần vòng xoay
cổng chào Phan Thiết chưa hợp lý,
trong khi quyết định mở dải phân cách ở
vị trí khác gần đó lại chưa được triển
khai, nên nguy cơ TNGT vẫn tiềm ẩn.
Sáng 10/12, PV Báo Giao thông có
mặt trên QL1 đoạn mở dải phân cách
trước cổng trường THCS Hàm Mỹ (thôn
Phú Khánh, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm
Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) cách vòng
xoay cổng chào Phan Thiết khoảng 1,5
km, nhận thấy phụ huynh, học sinh vô tư
băng ngang đường, bất chấp dòng xe cộ
nườm nượp. Cách điểm mở này khoảng
15 m là những vết sơn vạch khám
nghiệm hiện trường một vụ TNGT xảy ra
cách đây vài ngày.
Anh Nguyễn Tăng Nhiều, chủ cơ
sở kinh doanh tôn, cán thép (số 107,
QL1, thôn Phú Khánh, xã Hàm Mỹ,
huyện Hàm Thuận Nam) cho rằng, vị trí
mở dải phân cách trước cổng trường
THCS Hàm Mỹ là chưa hợp lý. Bởi đoạn
này gần vòng xoay Phan Thiết là đoạn
đường cong. Vào giờ cao điểm xe tải, xe
khách hướng từ TP HCM ra Hà Nội

thường xuyên quay đầu rẽ vào cây xăng
Phú Hưng và các trạm dừng chân.
Ngoài ra, ven QL1, nhiều xe container ra
vào bốc xếp hàng tại các vựa, cơ sở
xuất khẩu thanh long phải chạy lên hơn
1 km rẽ trái đi TP HCM... “Vào giờ cao
điểm, giờ tan học, học sinh, phụ huynh
băng ngang đường, trong khi xe tải,
container… cua gấp quay đầu để ghé
vào đổ xăng, đổ khách tại trạm dừng
chân, khiến nhiều vụ TNGT xảy ra”, anh
Nhiều nói.
Ông Huỳnh Ngọc Thanh, Chánh
văn phòng Ban ATGT tỉnh Bình Thuận
xác nhận, sau khi mở dải phân cách tại
điểm này, phụ huynh, học sinh thường
băng qua đường, xung đột với dòng xe
trên QL1 rẽ trái, quay đầu xe tại điểm
mở dải phân cách, dẫn đến va chạm và
TNGT.
Trước thực tế trên, Đoàn liên
ngành Cục Quản lý đường bộ IV (Cục
QLĐB IV) phối hợp cùng Cục QLXD&
chất lượng công trình giao thông, Cục
CSGT, Sở GTVT và Ban ATGT tỉnh
Bình Thuận đã thống nhất chấp thuận
mở dải phân cách tại Km 1710+100
đoạn đi qua thôn Phú Sơn, Phú Khánh
(xã Hàm Mỹ). Bởi nơi đây là khu dân cư,
có nhiều vựa thanh long nằm ven QL1,
lượng xe tải, xe container thường xuyên
ra vào với mật độ cao, giảm tải cho điểm
mở trước cổng trường THCS Hàm Mỹ.
Ngày 15/10, Tổng cục Đường bộ
Việt Nam (TCĐBVN) đã ra văn bản yêu
cầu chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu
chậm nhất đến ngày 30/10 phải hoàn
thành việc mở dải phân cách giữa tại
Km 1710+100. Tới tháng 11, Cục QLĐB
IV lại có văn bản nhắc nhở nhà thầu thi
công, nhưng đến nay việc mở dải phân
cách tại Km 1710+100 vẫn chưa được
thực hiện.
Tại Công văn 334 ngày 1/12 trả lời
về việc mở dải phân cách tại Km
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1710+100, ông Lương Quang Thanh,
Phó tổng giám đốc Ban QLDA 1 cho
biết, do công trình đã được bàn giao cho
Cục QLĐB IV, nên Ban QLDA 1 kiến
nghị TCĐBVN giao cho đơn vị quản lý
trực tiếp thực hiện việc đóng mở dải
phân cách trong giai đoạn khai thác.
Tuy nhiên, sáng 9/12, ông Nguyễn
Công Thanh, Phó Cục trưởng Cục
__________________________________
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QLĐB IV cho PV Báo Giao thông biết,
trách nhiệm mở dải phân cách của Ban
QLDA1 và Cục sẽ tiếp tục nhắc nhở yêu
cầu Ban QLDA 1 thực hiện theo ý kiến
chỉ đạo của TCĐBVN và đoàn liên
ngành.
Vĩnh Phú // http://www.atgt.vn/ .- 2015
(ngày 16 tháng 12)

NGĂN CHẶN HÀNH VI THÁO TẤM CHỐNG CHÓI TRÊN TUYẾN
QUỐC LỘ 1A
hằm ngăn chặn hành vi tháo tấm
chống chói trên dải phân cách tuyến
quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Bình Thuận,
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình
Thuận Lê Tiến Phương đã chỉ đạo Ủy
ban Nhân dân các huyện: Tuy Phong,
Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận
Nam và thành phố Phan Thiết tăng
cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý
nghiêm hành vi tháo bỏ tấm chống chói
trên dải phân cách tuyến Quốc lộ 1A qua
địa bàn tỉnh Bình Thuận.

N

Các đơn vị liên quan tổ chức tuyên
tuyền, giải thích để người dân hiểu tác
dụng đảm bảo an toàn giao thông của
tấm chống chói; phân tích rõ việc tháo
dỡ tấm lưới chống chói để vượt qua dải
phân cách băng qua đường không chỉ là
hành vi phá hoại kết cấu hạ tầng giao
thông đường bộ gây mất an toàn giao
thông, nguy hiểm đến tính mạng bản
thân và người tham gia giao thông trên
tuyến mà đây còn là hành vi vi phạm
Luật Giao thông đường bộ.
Các địa phương, đơn vị chức năng
cần rà soát, thống kê các vị trí người
dân tự ý tháo dỡ tấm chống chói trên
tuyến quốc lộ 1A và thông báo kịp thời
cho Sở Giao thông vận tải để yêu cầu
các đơn vị quản lý đường bộ tuyến quốc
lộ 1A có biện pháp khắc phục, lắp đặt
lại. Công trình mở rộng Quốc lộ 1A qua

tỉnh Bình Thuận được đầu tư mở rộng
với quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe
hỗn hợp, có bố trí dải phân cách ở giữa
và tấm lưới chống chói trên dải phân
cách để đảm bảo an toàn giao thông.
Tấm chống chói có tác dụng hạn
chế đèn của các xe đi ngược chiều
chiếu thẳng vào mặt để người điều
khiển phương tiện giao thông không bị
lóa mắt và nhìn thấy rõ đường ở phía
trước vào ban đêm. Tuy nhiên, sau khi
được đưa vào sử dụng, nhiều tấm lưới
chống chói đã bị người dân tự ý tháo dỡ
để vượt qua dải phân cách băng qua
đường. Đây là hành vi phá hoại kết cấu
hạ tầng giao thông đường bộ, tiềm ẩn
nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông vì các
phương tiện lưu thông trên tuyến quốc
lộ 1A với tốc độ cao. Tại các vị trí tấm
chống chói bị tháo dỡ không có hệ thống
an toàn giao thông như biển báo, vạch
sơn giảm tốc độ, cảnh báo có người đi
bộ băng qua đường… nên rất dễ xảy ra
tai nạn.
Theo thống kê của Ban An toàn
giao thông tỉnh Bình Thuận, từ tháng 7
đến tháng 12/2015, đoạn Quốc lộ 1A
Bình Thuận qua địa bàn tỉnh đã có hơn
200 tấm chống lóa bị tháo dỡ.
Nguyễn Thanh //
http://www.vietnamplus.vn/ .- 2015
(ngày 29 tháng 12)
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HÀNG CHỤC HỘ DÂN CHẶN XE PHẢN ĐỐI BÃI RÁC GÂY Ô NHIỄM
Sự việc xảy ra từ chiều ngày 21.12,
người dân đã kéo nhau ra đường dẫn vào
bãi rác để phản đối việc thiêu hủy rác gây
khói bụi ô nhiễm bao trùm khu dân cư,
gây hại sức khỏe cho người dân. Sự việc
tạm lắng khi chính quyền địa phương tới
thương thảo với người dân và hứa sẽ có
biện pháp xử lý.

Ảnh: Phương Nam_PLO

gày 27.12, chính quyền địa phương
TX. LaGi, tỉnh Bình Thuận đã vận
động, giải thích người dân thôn Phước
Tiến, xã Tân Phước, TX. LaGi không chặn
xe gây mất trật tự xã hội. Nguyên nhân do
người dân không cho xe chở rác của Đội
vệ sinh môi trường TX. LaGi vào bãi rác
Phước Tiến vì bãi rác này quá ô nhiễm.

N

Ngày 26.12 phát hiện bốn xe chở rác
tiếp tục chạy vào bãi rác Tân Phước, hàng
chục người dân đã kéo nhau ra đường
chặn không cho đoàn xe này vào. Họ
dùng bạt, chiếu trải giữa đường trực suốt
đêm. Bãi rác Tân Phước có diện tích
khoảng 5 ha, là bãi rác lộ thiên tập trung
các loại rác thải của TX. LaGi được quy
hoạch từ năm 1998, khu vực bãi rác có
khoảng 40 hộ dân sinh sống.
Sỹ Lê/Lao động.- 2015.- Số 301
(ngày 28 tháng 12).- Tr.3

__________________________________

LƯƠNG KHÔNG ĐỦ SỐNG, CẢ UBND XÃ CHỈ LÀM VIỆC NỬA NGÀY

T

phòng đến lãnh đạo xã. Ngay cả công an
xã cũng không có ai túc trực.

Tình trạng này đang gây bức xúc
trong nhân dân cần phải được kịp thời
chấn chỉnh.

Tất cả các phòng làm việc ở xã Mỹ Thạnh đều
khóa chặt

ình trạng cán bộ công chức tại UBND
xã chỉ làm việc nửa ngày đang diễn ra
phổ biến tại một số xã vùng cao tỉnh Bình
Thuận. Trong khi cả nước đang tiến hành
cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận
lợi cho người dân đến liên hệ giải quyết
công việc, ở tỉnh Bình Thuận lại xuất hiện
tình trạng một số xã vùng xa vùng cao chỉ
làm việc vào buổi sáng, còn buổi chiều
đóng cửa, không có ai túc trực giải quyết
sự vụ tại cơ quan.

Mỹ Thạnh là xã vùng cao, xa nhất
huyện Hàm Thuận Nam. Đầu giờ chiều
thứ Ba ngày 8/12, chúng tôi có mặt tại trụ
sở “Đảng ủy, HĐND, UBND xã này. Mặc
dù mới 14h chiều nhưng trụ sở xã đã
ngưng làm việc. Tất cả các phòng làm
việc đều khóa chặt cửa. Cán bộ, công
chức đều vắng mặt, từ nhân viên văn

Trụ sở làm việc của xã Mỹ Thạnh
không có một bóng cán bộ, nhân viên nên
chúng tôi đành tìm đến nhà ông Huỳnh
Văn Long, Bí thư Đảng ủy xã. Ông Long
cho biết, ông đang bận việc nhà nên xin
nghỉ, không đến cơ quan.
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Còn ông Huỳnh Văn Ní, Chủ tịch
UBND xã Mỹ Thạnh cũng đang bận việc
riêng. Trao đổi qua điện thoại, ông Chủ
tịch UBND xã cho biết, ở vùng cao này, xã
thường chỉ làm việc buổi sáng. Buổi chiều
nghỉ việc, trừ khi có công việc theo kế
hoạch định trước.
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Đảng ủy - người đứng đầu cơ quan chỉ có
3,2 triệu đồng/1 tháng, có bằng cấp đầy
đủ. Nếu mức lương như thế thì làm sao
mà duy trì được cho nên làm việc một
buổi là đương nhiên”.

Ông Huỳnh Văn Ní nói: “Chúng tôi
chỉ làm việc buổi sáng. Buổi chiều nghỉ,
nếu có việc đăng ký mới làm. Nếu có việc
cần thiết liên lạc qua điện thoại”.
Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở
xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc. 14h
chiều thứ 6 (20/11) vừa qua, chúng tôi
ghé trụ sở UBND xã nhưng không có một
ai, chỉ duy nhất có chú chó mực nằm
trước cửa canh chừng người lạ ra vào.
Bên cạnh là tấm bảng nội quy màu xanh
chữ trắng, ghi rõ: “Bộ phận tiếp nhận và
trả kết quả làm việc các ngày trong tuần
từ thứ hai đến thứ sáu. Giờ làm việc: Buổi
sáng từ 7h – 11h30; buổi chiều từ 13h30
– 17h”.
Ở tầng trệt, tất cả các phòng, kể cả
Văn phòng UBND, bộ phận một cửa là nơi
thường xuyên giải quyết công việc cho
công dân đều khóa chặt cửa. Trên tầng
lầu, phòng Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã
Đa Mi... cũng khóa kín.
Mãi hơn nửa tiếng đồng hồ sau khi
chúng tôi có mặt, mới có một thanh niên
mặc áo dân phòng ra tiếp chuyện. Anh
này cho biết: ở xã Đa Mi vào chiều thứ
Sáu nghỉ hết không làm việc. Nếu có
muốn ký giấy tờ gì, chạy thẳng qua nhà cô
văn thư ở cách xã không xa.
Chúng tôi tìm đến nhà ông Ngô Xuân
Vân, Bí thư Đảng ủy xã Đa Mi để xác
minh thông tin, vị lãnh đạo này nói thẳng
rằng xã Đa Mi chỉ làm việc 1 buổi vì lương
cán bộ công chức ở đây thấp, không đủ
sống.
Ông Vân nói: “Nói thật với anh là xã
vùng cao chỉ làm 1 buổi/1 ngày. Lương
một tháng của cán bộ không chuyên trách
có khoảng hơn 900.000 đồng, thử hỏi làm
sao duy trì được cuộc sống. Còn công
chức, có khoảng 2,2 triệu, không đủ nuôi
sống bản thân. Chẳng hạn như một Bí thư

Trong nội quy làm việc của xã Đa Mi không có
chuyện cho nghỉ làm buổi chiều.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, không
những Đa Mi và Mỹ Thạnh, mà một số xã
vùng xa vùng cao khác ở Bình Thuận
cũng có hiện tượng cán bộ công chức xã
“trốn việc” vào buổi chiều. Người dân địa
phương biết rất rõ, nhưng không dám lên
tiếng vì họ sợ bị trù dập, gây khó khăn sau
này.
Làm việc với lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh
Bỉnh Thuận, chúng tôi được biết, tỉnh Bình
Thuận không hề có có chủ trương cho các
xã vùng sâu vùng xa, vùng cao miền núi
làm việc 1 buổi. Chính quyền xã bỏ nhiệm
sở vào buổi chiều là vi phạm quy định về
giờ giấc, tác phong làm việc. Sở Nội vụ
đang khẩn trương chấn chỉnh tình trạng
này.
Ông Nguyễn Ngọc Chỉnh, Giám đốc
Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận nói: “Sau khi
phát hiện thông tin có một vài xã ở vùng
sâu vùng xa ngày làm việc 1 buổi, chúng
tôi đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh
có văn bản chỉ đạo UBND các huyện kịp
thời chấn chỉnh ngay. Những xã có cán bộ
công chức không làm việc vào buổi chiều
nếu không có lý do chính đáng phải kiểm
điểm để chấn chỉnh lề lối tác phong ngay”.
Xã là chính quyền cơ sở, thường
xuyên tiếp nhận và giải quyết công việc
hằng ngày cho dân. Việc bỏ làm buổi
chiều hoàn toàn vi phạm quy định về tác
phong và giờ giấc làm việc tại cơ quan
Nhà nước. Nếu không được chấn chỉnh

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

Thông tin tư liệu Bình Thuận – Số 12 năm 2015

kịp thời, điều này sẽ làm giảm lòng tin của
nhân dân đối với cấp ủy đảng và chính
quyền địa phương.
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Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2015
(ngày 16 tháng 12)

__________________________________

TÁI DIỄN NẠN PHÁ RỪNG PHÒNG HỘ Ở BÌNH THUẬN

T

ình trạng phá rừng lại tiếp tục xảy ra
trên địa bàn, hơn 58ha rừng phòng
hộ tại huyện miền núi Đức Linh đang bị
tàn phá nghiêm trọng. Từ tháng 9 đến
nay, nạn phá rừng diễn ra rầm rộ tại tiểu
khu 420 và 422 thuộc lâm phận Ban
quản lý rừng phòng hộ Đức Linh. Đã có
433 cây rừng bị cưa hạ với số gỗ hơn
177,8 m3. Trong đó, các đối tượng
vận chuyển trót lọt ra khỏi rừng 336 cây
(khoảng 155 m3). Những khu vực bị khai
thác nằm gần rẫy canh tác nông nghiệp
của người dân Đồng Nai.

Rừng phòng hộ tại Bình Thuận liên tục bị
phá

Sau khi cưa hạ, các đối tượng cắt
thành lóng kéo xuống đường mòn và
dùng xe máy vận chuyển về hướng
Quốc lộ 20 tỉnh Đồng Nai mang đi tiêu
__________________________________

thụ. Theo Ủy ban nhân dân huyện Đức
Linh, tình trạng này khó ngăn chặn do
lực lượng bảo vệ rừng mỏng, trong khi
địa hình đồi núi hiểm trở, các đối tượng
phá rừng có tổ chức, thường xuyên
canh đường, báo cho các đối tượng khai
thác gỗ khi phát hiện lực lượng chức
năng đi tuần tra, kiểm soát.
Ông Huỳnh Văn Tú, Phó chủ tịch
Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh cho
biết: “Dân sản xuất xung quanh đây, chủ
yếu là dân Phú Sơn, huyện Tân Phú,
tỉnh Đồng Nai, cho nên nắm thông tin
khó khăn. Dân ngoài tỉnh vào đây phá
rừng làm rẫy, rồi khai thác gỗ; điều kiện
anh em ít, cho nên tuần tra kiểm soát
hết thì đi không nổi, nếu đi xong 1 tiểu
khu phải trên 1 ngày, đồi dốc cheo leo
rất khó”.
Từ đầu năm đến nay, không những
ở Đức Linh, mà nhiều nơi khác cũng xảy
ra tình trạng tương tự, nhất là các rừng
phòng hộ ở khu vực giáp ranh với 2
huyện Di Linh và Đức Trọng của tỉnh
Lâm Đồng.
Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2015
(ngày 6 tháng 12)

CƠ QUAN TỐ TỤNG TỈNH BÌNH THUẬN XIN LỖI
ÔNG HUỲNH VĂN NÉN
ng Huỳnh Văn Nén bị án oan sai 17

Ônăm, 5 tháng, 5 ngày vừa được trao

quyết định trả tự do. Ông Nén là người 2
lần bị tù oan trong 2 vụ án giết bà Lê Thị

Bông năm 1998 và “kỳ án vườn điều” năm
1993…
Sáng ngày 3-12, tại UBND Thị trấn
Tân Minh, huyện Hàm Tân (Bình Thuận,
ba cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận gồm:
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Cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát
nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh Bình
Thuận đã tổ chức công khai xin lỗi “người
tù thế kỷ” Huỳnh Văn Nén, 53 tuổi, quê
quán Cà Mau, thường trú tại thị trấn Tân
Minh, huyện Hàm Tân. Ông Nén bị khởi
tố, bắt tạm giam từ ngày 15-5-1999 về tội
“giết người” và “cướp tài sản”.
Từ sáng sớm, hàng ngàn người dân
thị trấn và các vùng lân cận, các luật sư,
người thân gia đình ông Nén, các cơ quan
báo chí, truyền thông hay tin đã ùn ùn kéo
nhau về ngồi chật cứng hội trường và
ngoài sân để chứng kiến buổi lễ công khai
xin lỗi ông Huỳnh Văn Nén bị án oan sai
17 năm, 5 tháng, 5 ngày vừa được trao
Quyết định trả tự do. Ông Nén là người 2
lần bị tù oan trong 2 vụ án giết bà Lê Thị
Bông năm 1998 và “kỳ án vườn điều” năm
1993.
Buổi lễ chỉ diễn ra trong 30 phút,
nhưng để lại rất nhiều sự lắng đọng về
trách nhiệm đối với con người, xã hội của
các cơ quan tố tụng trong việc xử lý oan
sai…
Đúng 8h30, Bà Trần Thị Kim
Hương- Phó Chánh Toà Hành Chính,
TAND tỉnh Bình Thuận thay mặt ba cơ
quan tố tụng tỉnh Bình Thuận công bố
quyết định và đọc lời xin lỗi, quá trình diễn
biến toàn bộ sự việc dẫn đến việc kết án
oan sai ông Huỳnh Văn Nén.
Lời xin lỗi có đoạn: “Việc để xảy ra
oan sai cho gia đình ông Nén là lỗi của
các cơ quan tiến hành tố tụng Bình Thuận
gồm có: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện
KSND Bình Thuận và Tòa án nhân dân
Bình Thuận. Suốt thời gian rất dài của vụ
án 17 năm, là những mất mát to lớn của
gia đình ông Nén không gì bù đắp được.
Lời xin lỗi của chúng tôi là một phần rất
nhỏ so với những gì ông Nén và gia đình
phải chịu đựng. Một công dân mất tự do
17 năm, gia đình khó khăn ly tán…Thông
qua buổi xin lỗi này, chúng tôi gửi lời xin
lỗi sâu sắc đến ông Nén, gia đình ông
Nén, bà con tỉnh Bình Thuận và nhân dân
cả nước”.
Phát biểu tại buổi nhận lời xin lỗi của
các cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận sáng
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nay, ông Huỳnh Văn nén đã không cầm
được bước mắt khi nói: “Tôi cám ơn
những người đã nhìn nhận ra sự thật để
giải oan cho mình”. Cả khán phòng im
phăng phắc trong thổn thức, nghẹn ngào
của ông. Giọng của ông Nén như lạc đi:
“Có ai trên đất nước ngày khổ như tôi
không? Chắc không có, và tôi cũng không
muốn có. Bởi cay đắng đó, dù chỉ một
ngày thì cũng không ai muốn nếm trải”.
Hôm qua (2-12), Công an tỉnh Bình
Thuận cho biết, đã tiếp nhận việc đầu thú
và bắt giam nghi can Nguyễn Thọ, 39 tuổi,
ngụ thị trấn Tân Minh, Hàm Tân (Bình
Thuận) nghi là hung thủ số một trong vụ
án giết bà Lê Thị Bông cướp tài sản vào
năm 1998.
Trước đó, từ đơn tố giác của anh
Nguyễn Phúc Thành, khi cải tạo tại trại
giam Sông Cái (Ninh Thuận), đã gửi
người nhà chuyển đơn tố giác đến ông
Nguyễn Thận - Nguyên Chủ tịch UBND xã
Tân Minh, là người suốt hơn 15 năm xuôi
ngược, để kêu oan cho Huỳnh Văn Nén vì
ông có bằng chứng, có niềm tin ông Nén
không phải hung thủ giết người.
Ông Thận tâm sự: “Nếu tin rằng trên
đời này có báo ứng thì sự báo ứng đó nay
đã ứng nghiệm. Thọ ra đầu thú có thể do
lương tâm cắn rứt vì hành vi thủ ác của
mình hoặc biết khó tránh khỏi sự truy nã
của các cơ quan chức năng. Gieo nhân
nào thì gặt quả ấy thôi”.
Còn anh Nguyễn Phúc Thành, người
đã viết đơn tố giác Thọ giết người cho
biết, anh và Thọ từng là bạn của nhau một
thời: “Tôi mong rằng Thọ nhìn nhận được
tội lỗi của mình gây ra, thành thật khai báo
để chuộc lại một phần lỗi lầm”.
Nam Yên - Việt Hà/Công an nhân dân.2015.- Số 338 (ngày 4 tháng 12).- Tr.8
Các báo cùng đưa tin: Người cao
tuổi Số 194/ Pháp luật TP.HCM Số 325/
Tuổi trẻ TP.HCM Số 2967/Lao động Số
280/ Tuổi trẻ TP.HCM Số 329/ Lao động
Số 281/ Tiền phong Số 338/Pháp luật
TP.HCM Số 326/ Văn hóa Số 145/ Tuổi
trẻ TP.HCM Số 332/ Đại đoàn kết Số
338/
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KIỂM ĐIỂM, LÀM RÕ VỤ ‘ĐƯỢC ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA VẪN KÊU OAN’

N

gày 4-12, Đại tá Nguyễn Văn Nhiều Chánh Văn phòng Công an tỉnh Bình
Thuận cho biết:
Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận vừa
đề nghị VKSND tỉnh phối hợp với cơ quan
CSĐT công an tỉnh tổ chức họp với các cơ
quan tố tụng huyện Hàm Thuận Nam để
kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc về vụ
án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư
khoáng sản và Thương mại (CPKS) Bình
Thuận.
Tại cuộc họp này, theo đề nghị của Sở
TT&TT, Công an tỉnh Bình Thuận cũng sẽ
trả lời chi tiết liên quan đến bài báo “Đình
chỉ điều tra vẫn kêu oan” trên báo Pháp
Luật TP.HCM số ra ngày 24-11. Theo Đại tá
Nhiều, đây là vụ án phức tạp do quan điểm
của các cơ quan tố tụng chưa thống nhất
với nhau về tội danh lẫn cách xử lý. Cho
đến nay CQĐT Công an tỉnh Bình Thuận
vẫn bảo lưu quan điểm việc khởi tố ông
Phan Đình Hiển, giám đốc công ty và ông
Hoàng Đắc Hòa, cán bộ công ty là đúng.
Cụ thể, ngày 3-1-2013, ông Hiển và
ông Hòa cùng một số công nhân đuổi đánh
ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch HĐQT
công ty, gạt máy laptop của tổ công tác Cục
Cảnh sát môi trường (C49) Bộ Công an
đang làm việc tại đây và đạp gây hư hỏng…
Ngày 5-3-2013, Công an huyện Hàm Thuận
Nam khởi tố ông Hiển và ông Hòa về tội
chống người thi hành công vụ. Hai ngành
công an và VKSND huyện Hàm Thuận Nam
đều thống nhất quan điểm xử lý.
Tuy nhiên, ngày 28-6-2013, Ủy ban
Kiểm sát VKSND tỉnh Bình Thuận tiến hành
họp và kết luận hành vi của các bị can
không phạm tội chống người thi hành công
vụ mà phạm tội gây rối trật tự công cộng vì
hai lý do: ý thức chủ quan của ông Hiển
không biết có tổ công tác C49 đang làm việc
và vì công vụ của tổ công tác thiếu minh
bạch. VKSND cũng yêu cầu thay đổi tội
danh, hủy bỏ biện pháp tạm giam cho bảo
lãnh đối với ông Hiển. Quan điểm này
không được CQĐT đồng ý nên VKSND tỉnh
đã có văn bản gửi và được VKSND Tối cao
đồng ý.

Ngày 8-10-2015, Ban Nội chính Tỉnh
ủy tổ chức cuộc họp lần thứ ba liên quan
đến vụ án. Tại cuộc họp, đại diện VKSND
tỉnh và TAND tỉnh đều xác định xử lý các bị
can về tội gây rối trật tự công cộng nhưng
không chứng minh được hậu quả nghiêm
trọng xảy ra nên không làm rõ được tội
danh này, do vậy cần đình chỉ.
Theo Đại tá Nhiều, trong quá trình
điều tra, cơ quan CSĐT công an tỉnh đã ba
lần có công văn xin ý kiến chỉ đạo của Bộ
Công an, của Ban Nội chính Tỉnh ủy và đều
giữ nguyên quan điểm truy tố các bị can
trên về tội chống người thi hành công vụ.
Đến ngày 12-11, VKSND huyện Hàm Thuận
Nam trả hồ sơ cho cơ quan CSĐT Công an
huyện Hàm Thuận Nam điều tra chứng
minh hành vi gây rối trật tự công cộng. Tuy
nhiên, sau đó VKSND lại xin rút quyết định
và hồ sơ, đến ngày 17-11 ra quyết định đình
chỉ bị can theo khoản 1 Điều 25 BLHS (miễn
trách nhiệm hình sự do chuyển biến của
tình hình).
Trong khi đó, ông Hiển và ông Hòa
vẫn tiếp tục làm đơn kêu oan và cho rằng
việc đình chỉ trên là để né bồi thường oan vì
thực chất họ không có tội. Ông Hiển cho
rằng ngày 3-1-2013, nghe tin có cán bộ của
Bộ Công an đến làm việc, ông cùng công
nhân tổ chức ngừng việc là để kiến nghị.
Thấy ông Long tự ý phá cửa văn phòng nên
anh em công nhân bức xúc đuổi đi chứ
không hề có ý đồ gây rối, bởi toàn bộ diễn
biến sự việc đều diễn ra trong sân của công
ty. Ngoài ra tổng giám đốc là người đại diện
theo pháp luật của công ty lúc đó chưa có
mặt nên cần đánh giá đúng tính pháp lý của
buổi làm việc với C49. Tổng giám đốc là
người có quyền cung cấp tài liệu, chứng cứ
cho các cơ quan chức năng theo điều lệ
công ty. Từ đó mới có căn cứ để nhận định
việc ngừng việc, rượt đuổi ông L. (Chủ tịch
HĐQT công ty) có ảnh hưởng và trực tiếp
cản trở hoạt động của Công ty CPKS hay
không.
Phương Nam/Pháp luật Tp.HCM.- 2015.Số 329 (ngày 7 tháng 12).- Tr.9
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IV. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ – NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN

BÌNH THUẬN ĐẶT RA TRỌNG ĐIỂM TRONG PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP CNTT
ế hoạch phát triển ngành công nghiệp
CNTT tỉnh Bình Thuận đến năm 2020,
tầm nhìn 2025 xác định một số mục tiêu
trọng điểm như xây dựng khu CNTT tập
trung khi có điều kiện, đồng thời phấn đấu
có đủ nguồn nhân lực CNTT...

K

UBND tỉnh Bình Thuận mới đây vừa
ban hành Kế hoạch phát triển ngành công
nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) trên
địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020,
tầm nhìn đến năm 2025 trên cơ sở
Chương trình mục tiêu phát triển ngành
công nghiệp CNTT đến năm 2020, tầm
nhìn đến năm 2025 của Thủ tướng Chính
phủ. Mặc dù Bình Thuận chưa có khu
CNTT tập trung nhưng Kế hoạch khá chi
tiết này hứa hẹn sẽ thúc đẩy tiềm năng
phát triển ngành công nghiệp CNTT trên
địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Bình Thuận mới đây vừa ban hành
Kế hoạch phát triển ngành công nghiệp CNTT
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020,
tầm nhìn đến năm 2025 trên cơ sở Chương
trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp
CNTT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025
của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh minh họa.
Nguồn: Internet.

Theo Cổng thông tin điện tử Sở
TT&TT tỉnh Bình Thuận đăng tải, Kế
hoạch đã xác định các mục tiêu trọng
điểm đến 2020 và 2025 là Phát triển các

loại hình cung cấp dịch vụ CNTT trong cơ
quan Nhà nước; Tham gia với khu vực
kinh tế phía Nam trong chuỗi các khu
CNTT tập trung nhằm nâng cao năng lực
sản xuất, gia công với mức độ tăng
trưởng 15% một năm (tương đương mặt
bằng trong Chương trình mục tiêu chung);
đồng thời Xây dựng khu CNTT tập trung
khi có điều kiện. Đến năm 2025, Bình
Thuận phấn đấu có đủ nguồn nhân lực và
hạ tầng kỹ thuật tham gia sản xuất, gia
công các sản phẩm, dịch vụ CNTT đáp
ứng nhu cầu thị trường trong tỉnh, trong
nước và xuất khẩu.
Để đáp ứng các mục tiêu, Kế hoạch
có nêu ra một số nhiệm vụ. Thứ nhất, đó
là định hướng, hỗ trợ, tạo điều kiện cho
các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư hoạt
động sản xuất, kinh doanh về CNTT dưới
các hình thức xây dựng các chính sách
khuyến khích, ưu đãi, thu hút đầu tư công
nghiệp CNTT trên địa bàn tỉnh, tạo điều
kiện thuận lợi để các nhà đầu tư được
thuê đất tại các khu công nghiệp, hưởng
ưu đãi về chính sách thuế.
Thứ hai, đó là hỗ trợ phát triển sản
phẩm CNTT trọng điểm, cụ thể là phát
triển các sản phẩm, phần mềm dùng
chung, dùng riêng trong các cơ quan Nhà
nước, các doanh nghiệp và xã hội, phần
mềm ứng dụng trên mạng di động, trên
Internet, phát triển các sản phẩm, giải
pháp trên nền công nghệ mở, công nghệ
điện toán đám mây. Bình Thuận sẽ ưu
tiên ứng dụng và phát triển các sản phẩm
nội dung số thương hiệu Việt phục vụ các
ngành y tế, giáo dục, khoa học công nghệ,
giao thông vận tải, nông nghiệp…, ưu tiên
sử dụng và tham gia nghiên cứu các phần
mềm nhúng, tích hợp trong các sản phẩm
phần cứng thương hiệu Việt. Bình Thuận
còn hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị
trường để từng bước gia công xuất khẩu
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phần mềm, chuyển giao công nghệ phần
mềm có hiệu quả.
Thứ ba, Bình Thuận sẽ phát triển
dịch vụ CNTT, cung cấp dịch vụ CNTT
cho các cơ quan Nhà nước, tổ chức,
doanh nghiệp, thị trường trong nước và
quốc tế như nâng cấp, phát triển Trung
tâm Tích hợp Dữ liệu tỉnh theo công nghệ
đám mây, khuyến khích phát triển việc
thuê dịch vụ CNTT trong các cơ quan, tổ
chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, hỗ
trợ đầu tư phát triển một số dịch vụ CNTT
lợi thế của tỉnh, thực hiện các chương
trình hỗ trợ đào tạo cho các doanh nghiệp,
các trung tâm hoạt động trong lĩnh vực
CNTT, trên địa bàn tỉnh đạt được một
trong các chứng chỉ như CMMi, ISO, nâng
cao năng lực trong quản lý điều hành
doanh nghiệp và đảm bảo các đơn vị,
doanh nghiệp trong tỉnh có khả năng cung
cấp các dịch vụ có chất lượng. Hơn nữa,
Bình Thuận sẽ tham gia với các doanh
nghiệp Trung ương và TP.HCM thực hiện
gia công phần mềm cho các doanh nghiệp
trong và ngoài nước với tỷ lệ tăng trưởng
bình quân hàng năm 15%.
Thứ tư, trong giai đoạn tới tỉnh đã
xác định tập trung phát triển nguồn nhân
lực cho công nghiệp CNTT là nhiệm vụ
trọng tâm nhằm nâng cao năng lực hoạt
động và sức cạnh tranh cho các tổ chức,
doanh nghiệp CNTT trên địa bàn tỉnh, đào
tạo nghiệp vụ quản lý Nhà nước về công
nghiệp CNTT và đào tạo chuyên ngành
phục vụ phát triển phần mềm và nội dung
__________________________________
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số, bao gồm đào tạo đội ngũ kỹ sư phần
mềm và hệ thống tại Trung tâm CNTT&TT
đạt chuẩn kỹ năng nhân lực CNTT chuyên
nghiệp và chuẩn quốc tế. Bình Thuận sẽ
hỗ trợ, tạo điều kiện cho Trung tâm
CNTT&TT tỉnh liên kết với các trường Đại
học để đào tạo nguồn nhân lực về lĩnh
vực công nghiệp CNTT, nâng cao chất
lượng cho các cơ sở đào tạo CNTT, hỗ
trợ, hướng dẫn áp dụng các chuẩn, tiêu
chuẩn trong nước và quốc tế về quy trình
sản xuất, quản lý chất lượng trong lĩnh
vực CNTT cho các tổ chức, doanh nghiệp.
Thứ năm, Bình Thuận đặt nhiệm vụ
xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và
phát triển thị trường, khuyến khích kêu gọi
đầu tư các doanh nghiệp trong và ngoài
nước xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị
truyền thông, lắp ráp linh kiện điện, thiết bị
điện tử, trên cơ sở khai thác lợi thế về đất
đai và nguồn lao động địa phương, thu hút
các doanh nghiệp trong và ngoài nước
đầu tư phát triển thị trường công nghiệp
phần mềm, đặc biệt là thị trường gia công
xuất khẩu phần mềm và dịch vụ. Bình
Thuận sẽ đầu tư, phát triển thị trường,
tham gia cùng với các hoạt động của Bộ
TT&TT khu vực phía Nam và cơ quan xúc
tiến thương mại của tỉnh giới thiệu, cung
cấp thông tin để thu hút đầu tư, dự án về
gia công, xây dựng, chế tạo thiết bị, phần
mềm CNTT tại địa phương.
H.A.H // http://ictnews.vn/ .- 2015
(ngày 6 tháng 12)

PHÁT HIỆN LOÀI CUA MỚI CỰC HIẾM Ở BÌNH THUẬN

C

uối tháng 11, các nhà khoa học Việt
Nam đã công bố một giống và loài
cua nước ngọt mới cho thế giới sau 4
năm nghiên cứu.
Giống và loài mới có tên khoa học
Binhthuanomon vinhtan được phát hiện
trong chuyến khảo sát từ năm 2011 tại
khu vực Núi Chùa (xã Vĩnh Tân, Tuy
Phong, Bình Thuận). Cua có kích thước
trung bình, mai màu đỏ tới nâu đỏ, càng
và chân đỏ tươi. Chúng sống trong các

hang sâu dưới lòng đất khoảng 50-100
mm, gần nguồn nước. Giống mới thường
hoạt động vào buổi chiều tối cho tới gần
sáng, thức ăn chủ yếu là các loài côn
trùng và thực vật quanh suối.
Để có công bố này, nhóm nghiên
cứu thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công
nghệ Việt Nam mất khoảng 4 năm phân
tích, tìm tòi với không ít khó khăn. Giữa
năm 2011, trong một dự án điều tra khảo
sát, các chuyên gia thuộc Viện Sinh học
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Nhiệt đới đã tìm thấy mẫu cua trên. Tuy
nhiên thời điểm đó chỉ thu được 2 cá thể,
do mẫu vật ít cùng với điều kiện không
cho phép, nghiên cứu phải tạm dừng.

Cua có kích thước trung bình, mai có màu đỏ
tới nâu đỏ, càng và chân đỏ tươi. Ảnh do nhóm
nghiên cứu cung cấp.
Giống cua Binhthuanomon vinhtan. Ảnh do
nhóm nghiên cứu cung cấp.

Tháng 7/2014, nhà nghiên cứu Phan
Doãn Đăng và Lê Văn Thọ quay lại tìm
mẫu vật. "Địa hình dốc đứng nên đi lại rất
khó khăn, chúng tôi phải thuê người địa
phương dẫn đường đến đúng vị trí, rồi
cắm trại để đến đêm đi tìm", anh Đăng kể.
Tập tính kiếm ăn ban đêm và chỉ
xuất hiện nhiều khi trời mưa cùng địa hình
gập ghềnh khiến việc tiếp cận mẫu vật
của nhóm khó khăn. Anh Đăng và đồng
nghiệp phải thức từ đêm đến sáng, sau
rất nhiều lần đi lại cuối cùng nhóm cũng
thu được 16 con cua và bắt đầu quá trình
so sánh đối chiếu mẫu.
Khu vực tìm thấy cua là ở vùng núi
đá có độ cao khoảng 800 m so với mực
nước biển. Chúng phân bố dọc 2 bên bờ
ở tận cùng của một dòng suối nhỏ, phạm
vi phân bố rất hẹp, khoảng 80 m dọc theo
bờ suối và chiều rộng khoảng 30 m từ
lòng suối. Đoạn suối nơi cua cư ngụ
tương đối bằng phẳng. Tận cùng của
dòng suối có nhiều tảng đá lớn, hiểm trở.

Khi có mẫu vật, Viện Sinh học Nhiệt
đới kết hợp với tiến sĩ Đỗ Văn Tứ ở Viện
Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật nghiên
cứu. Đối chiếu với một số mẫu vật từ
trước, với công bố nước ngoài cùng sự
giúp đỡ về tư liệu của chuyên gia thế giới
trong hơn một năm, cuối tháng 11/2015,
nhóm đã công bố giống cua mới.
"Ban đầu chúng tôi chỉ nghĩ đó là loài
mới, nhưng sau khi nghiên cứu kỹ xác
định không chỉ là loài mới mà còn là giống
mới cho khoa học. Chúng tôi càng vui
mừng hơn khi nghiên cứu được chấp
nhận đăng trên tạp chí quốc tế uy tín, bởi
đối với nhà nghiên cứu trẻ thì việc này
không dễ", tiến sĩ Đỗ Văn Tứ nói.
Theo tiến sĩ Tứ, nghiên cứu này góp
phần tạo cơ sở cho công tác bảo tồn đa
dạng cho cua nước ngọt nói riêng cũng
như đa dạng thủy sinh vật Việt Nam nói
chung. "Vẫn còn nhiều loài cua nước ngọt
của Việt Nam chưa được giới khoa học
biết tới. Chúng đang đối mặt với nguy cơ
bị đe dọa tuyệt chủng do sự suy thoái và
phá hủy môi trường sống", tiến sĩ Tứ nói.
Phạm Hương // http://laodong.com.vn/
.- 2015 (ngày 6 tháng 12)
_________________________________

LÀM GIÀU TỪ LOÀI CÂY "ĐÁNG NGUYỀN RỦA"
rong khi nhiều nơi xem bụp giấm hay
atisô đỏ là loài cây “đáng nguyền rủa”
vì mọc hoang dại, tràn lan gây khó chịu,
thì tại một số xã ở huyện Tuy Phong (Bình
Thuận) lại khác.

T

Hiện tại, nông dân trồng cây bụp
giấm tại huyện Tuy Phong đang bước vào
vụ thu hoạch chính. Theo thống kê của
Phòng Nông nghiệp huyện Tuy Phong,
diện tích cây bụp giấm toàn huyện hiện
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khoảng gần 100 ha, tập chung chủ yếu ở
các xã Phong Phú, Vĩnh Hảo và khu vực
Dốc Cúng (xã Liên Hương). Theo bà con
nông dân, bụp giấm năm nay cho sản
lượng khá, giá cao. Theo ước tính, vụ
mùa năm nay, nông dân trồng bụp giấm
tại huyện Tuy Phong thu hoạch trung bình
1,5 tạ hoa khô/sào. Với giá bán hiện nay
đạt 80.000-100.000 đồng/kg hoa khô,
người nông dân sẽ có lời khoảng 7-10
triệu đồng/sào. Ông Phan Hiểu (xã Liên
Hương), chia sẻ: “Làm nông ở vùng đất
khô hạn này mà có được thu nhập như
vậy là chúng tôi rất phấn khởi. Trước đây,
khi chưa trồng cây bụp giấm, đất đai
dường như bị bỏ hoang quanh năm,
không thể canh tác được cây gì”.
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thuật nên nâng cao chất lượng cho sản
phẩm cây dược liệu này. Đồng thời, hiện
tại ở địa phương vẫn chưa có nhà máy
chế biến loại dược liệu này nên chưa tận
dụng được nguồn nguyên liệu tại chỗ,
sẵn.

Người dân thu hoạch hoa bụp giấm hay atisô
đỏ để bán cho thương lái.

Cánh đồng hoa bụp giấm bát ngát ở Bình
Thuận.

Phòng Nông nghiệp huyện Tuy
Phong cũng cho biết hàng năm ở địa
phương lượng mưa chỉ khoảng 600 mm
nên việc sản xuất cây nông nghiệp gặp rất
nhiều khó khăn. Từ năm 2010, khi cây
bụp giấm được đưa vào trồng thử nghiệm
đã cho kết quả khả quan. Vì là loại cây
chịu hạn tốt, ít công chăm sóc, phí đầu tư
ít,… nên rất thích hợp để trở thành cây
trồng chủ lực cho địa phương. Tuy nhiên,
hiện tại, đầu ra cho sản phẩm hoa bụp
giấm ở nước ta vẫn chưa ổn định. Người
dân trồng bụp giấm ở huyện Tuy Phong
nói riêng và một số nơi ở nước ta nói
chung vẫn chủ yếu bán sản phẩm cho các
thương lái, giá cả phụ thuộc hoàn toàn
vào phía họ nên có nhiều năm giá bị rớt
thê thảm. Do vậy, đối với huyện Tuy
Phong, trước mắt huyện khuyến cáo bà
con không nên trồng tràn lan, mà nên chú
tâm đầu tư, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ

Cây bụp giấm là cây dược liệu thuộc
họ bông, có nguồn gốc từ Tây Phi. Người
ta trồng cây bụp giấm để thu lấy đài hoa.
Đài hoa của loài hoa này dày và có màu
tím, có vị chua rất độc đáo, hàm lượng
vitamin C rất cao và thường được dùng
để làm trà, làm thuốc, làm mứt, làm sirô… Theo đông y, bụp giấm có vị chua,
tính mát; có tác dụng thanh nhiệt, giải
khát, lợi tiểu, lợi mật. Đã có nhiều công bố
kết quả nghiên cứu về tác dụng dược lý
của đài hoa bụp giấm đối với tình trạng rối
loạn lipid máu, tăng huyết áp, đái tháo
đường, ung thư. Bụp giấm còn có tính
kháng khuẩn, kháng nấm, chống viêm,
chống oxy hóa (sự già hóa của cơ thể),
giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch, tăng
cường chức năng tiêu hóa... Còn theo một
số nghiên cứu của nước ngoài, ngoài
những công dụng tuyệt vời trên, hoa bụp
giấm có chứa nhiều chất nhưng quan
trọng nhất là diosgenin, gitogenin và
clorogenin (những chất có tác dụng tăng
cường sinh lý). Đây là những thành phần
quan trọng đã được ngành y dược của
nhiều quốc gia ứng dụng để bào chế
thuốc tăng cường sinh lý cho cả nam và
nữ.
Minh Hải // http://danviet.vn/ .- 2015
(ngày 2 tháng 12)
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TIẾT GIẢM VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN TRONG SẢN XUẤT THANH LONG:

LỢI ĐỦ ĐƯỜNG
heo Công ty Điện lực Bình Thuận ,
trong giai đoạn 2011- 2015, ngành
điện đã đầu tư 1.013 tỷ đồng nâng cấp,
phát triển hệ thống điện, trong đó chủ yếu
để cấp điện cho thanh long nhưng vẫn
không đáp ứng đủ nhu cầu trồng thanh
long của tỉnh.

T

Quyết liệt tiết giảm và tiết kiệm
điện
Trước thực tế này, tỉnh Bình Thuận
và ngành điện quyết liệt thực hiện các giải
pháp tiết giảm và tiết kiệm điện trong trồng
thanh long. Trong đó, tỉnh đã thực hiện
phương án tiết giảm 50% công suất trạm
biến áp chong đèn thanh long cho mùa vụ
2015. Theo đó, người dân lắp trạm biến
áp mới nếu cam kết sử dụng 100% bóng
đèn compact tiết kiệm điện để chong đèn
thanh long thì sẽ được cấp đủ 100% nhu
cầu điện vườn thanh long. Đối với khách
hàng đã có trạm biến áp chong đèn thanh
long hiện hữu (đang thực hiện tiết giảm
50% công suất trạm biến áp) có nhu cầu
phát triển chong đèn thanh long mới tại
khu vực có thể dùng chung trạm biến áp
hiện hữu, nếu cam kết sử dụng 100%
bóng đèn compact tiết kiệm điện để chong
đèn các vườn thanh long thì sẽ được đáp
ứng 100% nhu cầu điện trong khả năng
của trạm biến áp hiện hữu (không cần
phải đầu tư trạm biến áp mới).
Cùng với đó, Tổng công ty Điện lực
miền Nam (EVN SPC) triển khai Chương
trình Hỗ trợ nông dân trồng thanh long
thay đèn tròn sợi đốt bằng đèn compact
tiết kiệm điện. Chương trình thực hiện
trong hai năm 2014 – 2015, tại 3 tỉnh Bình
Thuận, Tiền Giang và Long An với mục
tiêu sử dụng 2 triệu bóng đèn tiết kiệm
điện thay thế đèn sợi đốt. Ông Nguyễn
Thành Ngôn, Phó Giám đốc Công ty Điện
lực Bình Thuận cho biết, riêng tỉnh Bình
Thuận dự kiến thay trên 1 triệu bóng đèn
compact tiết kiệm điện và đến nay đã thay
được 968.000 bóng.

Ông Ngôn cũng cho biết, tính đến
tháng 10/2015, Bình Thuận có hơn 9 triệu
bóng đèn compact, chiếm 71,2% trong
tổng số hơn 12,63 triệu bóng dùng để
chong thanh long. Nhờ lượng bóng đèn
compact được sử dụng tăng cao đã làm
giảm công suất đỉnh của hệ thống điện
khoảng 360MW, tương đương với sản
lượng 196,56 triệu kWh. Với giá điện
1.518 đồng/kWh, người trồng thanh long
tiết kiệm khoảng 298 tỷ đồng/năm. Đối với
ngành điện tương ứng với tiết kiệm đầu tư
900 tỷ đồng.
Giảm chi phí, tăng hiệu quả
Ông Nguyễn Văn Trung (thôn Thuận
Điền, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận
Bắc) trồng 3.000 trụ thanh long chia sẻ:
“Gia đình tôi đầu tư trạm biến áp dung
lượng 50 kVA. Khi tiết giảm 50% mà sử
dụng bóng sợi đốt thì chỉ chong được
1.000 trụ, nhưng khi chuyển sang dùng
bóng compact thì tăng lên 1.500 trụ. Tôi
chong đèn luân phiên 2 đợt trên diện tích
hiện có vừa phù hợp với khả năng của gia
đình, vừa là một cách rải vụ để bảo đảm
hiệu quả sản xuất”.
Gia đình anh Nguyễn Duy Toàn (xã
Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam) có 2 ha
thanh long chong đèn. Anh cho biết, từ khi
chuyển sang sử dụng 100% bóng đèn
compact tiết kiệm điện. Tuy giá thành đầu
tư ban đầu cao hơn, nhưng sản lượng
điện tiêu thụ chỉ bằng 1/3 so với bóng đèn
sợi đốt. Vì vậy không ảnh hưởng gì đến
nhu cầu chong đèn thanh long.
Ông Ung Ngọc Hải chủ trang trại
thanh long Ngọc Hân, xã Hàm Kiệm,
huyện Hàm Thuận Nam cho biết, trang trại
có 14.000 trụ thanh long đã sử dụng đèn
compact từ 5 năm nay. Ông khẳng định,
dùng bóng đèn compact thay bóng đèn
sợi đốt công suất điện tiêu thụ giảm rất
nhiều, nhưng năng suất thanh long vẫn
không giảm, cho nên dù có tiết giảm 50%
công suất điện thì vẫn coi như là không
tiết giảm. Việc tiết giảm điện như vậy là
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phù hợp để hệ thống điện không quá tải
và vận hành được an toàn.
Qua kết quả khảo nghiệm của Trung
tâm nghiên cứu và phát triển cây thanh
long Bình Thuận phối hợp với Công ty Cổ
phần bóng đèn Điện Quang thực hiện về
hiệu quả sử dụng bóng đèn compact 20W
và bóng đèn sợi đốt 60W xử lý thanh long
ra hoa trái vụ cho thấy, sử dụng bóng đèn
compact năng suất và chất lượng thanh
long tương đương như khi sử dụng đèn
sợi đốt, nhưng điện năng tiêu thụ giảm
2/3.

Ông Nguyễn Văn Linh (thôn Tiến
Hòa, xã Hàm Tiến, TP. Phan Thiết) trồng
1.200 trụ thanh long trên diện tích 1 ha đã
nhiều năm sử dụng đèn compact. Ông
cho biết, sử dụng đèn compact, hàng
năm gia đình ông tiết kiệm điện được
khoảng 30 triệu đồng so với khi còn sử
dụng bóng đèn sợi đốt. Ngoài ra, dùng
đèn compact khi gặp trời mưa không bị
cháy, nổ và tuổi thọ cao gấp 6-7 lần so với
bóng đèn sợi đốt, vì vậy tiết kiệm được chi
phí sản xuất.
Hồng Dương/Tiền phong.- 2015.- Số
344 (ngày 10 tháng 12).- Tr.12II
__________________________________

TRỒNG “THANH LONG SẠCH” VƯƠN TỚI THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ
ần đây, nông dân Bình Thuận đã cảm
nhận rõ sự bấp bênh về đầu ra của
trái thanh long do phụ thuộc quá nhiều
vào thị trường Trung Quốc. Trong khi đó,
muốn tiêu thụ ở các thị trường mới như
châu Âu thật sự không dễ dàng do rào
cản về chuẩn “an toàn thực phẩm”. Hiện
một số trang trại thanh long ở Bình Thuận
đang nỗ lực sản xuất theo quy trình Thực
hành Nông nghiệp tốt Toàn cầu
(GlobalGAP) để có thể xuất khẩu đến
nhiều thị trường.

G

Tiên phong
GlobalGAP

trồng

thanh

long

Công nhân làm việc ở đây được tập huấn kỷ
lưỡng về kỹ thuật.

Có kinh nghiệm hơn 20 năm trồng và
xuất khẩu thanh long, ông Trần Ngọc Hiệp
- Phó Chủ tịch Hiệp hội Thanh long tỉnh
Bình Thuận cho rằng, trong thời kinh tế

hội nhập, Bình Thuận cần sản xuất theo
hướng an toàn - đảm bảo sức khỏe cộng
đồng, mới mong được nhiều nước chấp
nhận. Nhìn xa trông rộng, từ năm 2007,
Công ty Thanh long Hoàng Hậu của ông
Hiệp đã xây dựng trang trại thanh long
GlobalGAP quy mô hơn 300ha tại thị trấn
Thuận Nam và xã Hàm Cần, huyện Hàm
Thuận Nam. Trong đó, gần 100ha đã
được cấp chứng nhận đủ tiêu chuẩn
GlobalGAP.
Ông nói: “Trồng thanh long sạch,
trước hết là vì trách nhiệm với xã hội và
đảm bảo lợi ích người tiêu dùng. Có thể
hiệu quả chưa cao, nhưng đó là chiến
lược lâu dài trong xu thế hội nhập kinh tế
quốc tế.”
Lâu nay, Trung Quốc là thị trường
chủ lực của công ty. Nhưng với tình hình
như hiện nay, Thanh long Hoàng Hậu
đang đưa loại đặc sản này đến với nhiều
thị trường hơn. Với diện tích thanh long
đạt tiêu chuẩn GolbalGAP hiện có, Công
ty Thanh long Hoàng Hậu đã và đang
mạnh dạn tìm kiếm các thị trường mới
ngoài Trung Quốc. “Sắp tới chúng tôi mở
ra thêm thị trường châu Âu và các Tiểu
Vương quốc Ả Rập. Vì đấy là thị trường
cho trái thanh long ổn hơn so với thị
trường lân cận”- ông Hiệp cho biết thêm.
Đầu tư lớn, khó chăm sóc…
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Trang trại thanh long sản xuất theo
quy trình GlobalGAP hoàn toàn khác với
các trang trại thanh long bình thường.
Trước hết, trang trại phải có quy mô lớn,
được phân ra thành từng khu, từng lô
theo thứ tự dễ dàng quản lý và ghi chép
quy trình kỹ thuật.
Được xây dựng tại xã Hàm Minh trên
diện tích 20ha, Trang trại thanh long
GlobalGAP của Doanh nghiệp tư nhân
Rau quả Bình Thuận có 6 khu từ A-F. Mỗi
khu như vậy lại được chia ra làm 4 lô. Mỗi
lô có từ 700-900 trụ trồng theo trật tự
hàng lối thẳng tắp.

Thanh long GlobalGAP của trang trại thanh
long Rau Quả Bình Thuận tại xã Hàm Minh,
huyện Hàm Thuận Nam.

Hiện nay, mỗi ngày 20 công nhân
của trang trại chăm sóc vườn theo kế
hoạch lập sẵn một cách khoa học, vừa
đảm bảo sức khỏe cho người trực tiếp
sản xuất, vừa đảm bảo an toàn thực
phẩm cung ứng sản phẩm ra thị trường.
Kỹ sư Đinh Tấn Linh - Quản lý kỹ thuật tại
Trang trại thanh long GlobalGAP Rau quả
Bình Thuận cho biết: “GlobalGAP nó cũng
có cái khó. Thứ nhất là đòi hỏi về kỹ thuật.
Thứ hai, công việc của mình phải được
sắp xếp theo một hệ thống bài bản. Rồi
phải ghi chép nhật ký công việc hằng
ngày phải cụ thể.”
Việc ghi chép nhật ký nhằm đảm bảo
cho việc truy nguyên nguồn gốc khi nông
sản có vấn đề về chất lượng. Lúc xảy ra
sự cố dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, chỉ
cần lật lại nhật ký là có thể biết được do
lỗi bởi khâu nào.
Vì sản xuất theo quy trình tỉ mỉ từng
khâu từ làm đất, xuống giống, chăm sóc
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cho đến thu hoạch và bảo quản, do vậy
chi phí đầu tư sản xuất của trang trại
thanh long GlobalGAP cao hơn từ 30 đến
40%. Đổi lại, thanh long sạch xuất qua
châu Âu có giá trên dưới 1 USD/kg, hơn
hẳn thanh long thường.
… Nhưng là hướng sản xuất bền
vững
Trang trại thanh long Rau quả Bình
Thuận được đầu tư xây dựng vào năm
2011. Đây là năm đầu tiên trang trại này
cho thu hoạch với sản lượng gần 400 tấn.
Phần lớn được xuất khẩu chính ngạch
qua thị trường châu Âu và nhiều nước
khác. Thanh long của trang trại được các
thị trường khó tính đón nhận là nhờ trồng
theo tiêu chuẩn GlobalGAP, đảm bảo các
tiêu chuẩn về rào cản kỹ thuật, an toàn
cho người tiêu dùng.
Ông Võ Tính - Trưởng phòng Kế
hoạch Xuất khẩu – Danh nghiệp tư nhân
Rau quả Bình Thuận cho biết: “Vì hiện
nay người tiêu dùng của dần dần nhận
thức được rằng vấn đề an toàn thực phẩm
rất là quan trọng. Nhất là người tiêu dùng
quốc tế thì người ta đòi hỏi chất lượng rất
là cao. Chính vì vậy, chúng ta phải đi theo
con đường đó nếu muốn đảm bảo được
nguồn hàng trái cây Việt Nam, nhất là
thanh long Bình Thuận xuất khẩu mang
tính lâu dài.”
Toàn tỉnh Bình Thuận có 11 trang
trại trồng thanh long được cấp chứng chỉ
sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP. Gần
đây, các doanh nghiệp xuất khẩu có uy tín
tại Bình Thuận cũng đã kết nối được với
hệ thống phân phối rau quả tại nhiều
nước châu Âu. Theo các doanh nghiệp
xuất khẩu chính ngạch, trở ngại lớn nhất
để thanh long sạch đến với thị trường này
là vận chuyển bằng đường biển quá xa, tỷ
lệ hư hao nhiều. Do vậy, tới đây với việc
áp dựng công nghệ bảo quản tốt hơn,
thanh long sạch của Bình Thuận sẽ được
tiêu thụ mạnh tại thị trường châu Âu và
nhiều quốc gia trên thế giới.
Tuy Ninh // http://danviet.vn/ .- 2015
(ngày 16 tháng 12)
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V. ĐỊA LÝ – DU LỊCH

KÊ GÀ - VẺ ĐẸP HOANG SƠ
trong ngày, đá ở đây cũng liên tục thay đổi
màu sắc, óng ánh phản chiếu ánh sáng
mặt trời. Sóng xô đá, đá chen cát, nước
biển xanh cứ lan ra vô tận, như hòa lẫn cả
vào màu trời biếc.

Mũi Kê Gà (Bình Thuận), điểm đến hấp dẫn du
khách.

ù những khu nghỉ dưỡng cứ lần lượt
mọc lên san sát, nhưng Mũi Kê Gà
(Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) vẫn giữ
được vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng. Nơi
đây ghi dấu ấn trong lòng du khách bởi
biển trời xanh trong, những làng chài bình
yên, những bãi đá muôn hình vạn trạng
cùng ngọn hải đăng cao nhất và được xây
dựng gần như sớm nhất Đông - Nam Á.

D

Mũi Kê Gà hay mũi Khe Gà, là một
dải đất nhô ra Biển Đông, cách thành phố
Phan Thiết chừng 40 km về phía nam.
Theo tương truyền, vào cuối thế kỷ 18,
những nghĩa quân Tây Sơn trốn tránh nhà
Nguyễn đã đến vùng đất Bình Thuận và
chọn nơi này làm một điểm dừng chân,
sinh cơ lập nghiệp. Làng chài Kê Gà hình
thành và gắn bó với biển khơi từ đấy.
Ngày nay, Kê Gà trở thành điểm du
lịch thú vị, hấp dẫn của tỉnh Bình Thuận
nhờ những đặc điểm độc đáo của thiên
nhiên và văn hóa. Trải qua hàng vạn năm
kiến tạo, địa hình bị chia cắt mạnh bởi
dòng chảy đã tạo nên nhiều bãi đá cổ với
đủ hình thù, kích cỡ, trải dọc một vùng bờ
biển rộng lớn bao la. Sóng và gió biển đã
tạc nên những mỏm đá lớn và đẹp như
Hòn Lan, Đá Một, Từ Bi... để rồi cùng với
trí tưởng tượng và văn hóa dân gian tạo
thành nhiều truyền thuyết cổ ly kỳ và
huyền ảo. Ở những thời điểm khác nhau

Du khách có thể thỏa thích tắm, bơi
ở gần bờ hoặc lang thang dọc bờ biển để
ghi lại những khoảnh khắc đẹp. Vào buổi
sáng sớm và chạng vạng tối, người dân
địa phương thường họp chợ ven biển, bày
bán nhiều loại hải sản vừa đánh bắt cực
kỳ tươi ngon trong không khí giản dị, náo
nhiệt vùng quê. Không chỉ có vậy, những
người dân chài luôn sẵn sàng dùng ca-nô
hoặc thuyền thúng để đưa khách du lịch
đến thăm ngọn hải đăng Kê Gà, một công
trình kiến trúc độc đáo rất đáng ghé thăm
khi đến đây. Hải đăng Kê Gà nằm trên
một hòn đảo nhỏ, tục gọi là Hòn Bà, cách
đất liền khoảng 0,5 km. Khi thủy triều lên,
đảo này chơ vơ giữa biển cả, nhưng khi
nước rút thì một dải cát mịn vàng ươm lại
hiện ra, làm con đường nối mũi Kê Gà với
đất liền. Được người Pháp xây dựng từ
năm 1897, ngọn hải đăng đã đứng hiên
ngang sừng sững giữa vùng biển này gần
120 năm qua.
Với kết cấu vững chãi và vị trí đắc
địa, thời gian chỉ làm ngọn tháp tăng thêm
vẻ đẹp cổ kính và sức hấp dẫn của lịch
sử. Trên hòn đảo nhỏ trồng toàn hoa sứ
cổ thụ trắng tinh, thơm ngát, phải vượt
qua mấy chục bậc tam cấp bằng đá tảng,
rồi thêm 184 bậc thang xoáy trôn ốc bằng
thép, mới lên đến đỉnh ngọn hải đăng. Tại
đây, du khách sẽ thấy choáng ngợp trước
một vùng trời biển mênh mông tuyệt đẹp
ở bốn phía chung quanh. Ngọn hải đăng
chứa một bóng đèn lớn có bán kính quét
sáng 22 hải lý, tương đương 40 km, là
“con mắt của biển” soi sáng, dẫn đường
cho tàu bè qua lại. Chiêm ngưỡng bình
minh hoặc hoàng hôn từ hải đăng Kê Gà
chắc chắn là một trải nghiệm đáng nhớ.
Nhiều nhóm bạn trẻ đi “phượt” còn chọn
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hình thức cắm trại, ngủ lều trên đảo để
được gần gũi với thiên nhiên hơn (tất
nhiên sau khi đã được sự đồng ý của
những chiến sĩ canh giữ hải đăng).
Trong hai cuộc kháng chiến chống
thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược,
làng biển Kê Gà từng là vùng căn cứ cách
mạng của vùng chiến trường Nam Trung
Bộ. Người dân nơi đây đã kiên cường
bám biển, giữ làng, chiến đấu anh dũng
bảo vệ căn cứ cách mạng Tân Thành.
Vùng biển Mũi Điện, Kê Gà trong những
năm chiến tranh ác liệt còn in dấu tích của
những đoàn tàu không số trên đường vận
chuyển vũ khí, lương thực vào tiếp viện
__________________________________
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cho chiến trường miền nam, góp phần làm
nên những kỳ tích huyền thoại của dân
tộc.
Mặc dù còn thiếu một cơ sở hạ tầng
du lịch hiện đại, nhưng có thể điều đó góp
phần làm nên sức hấp dẫn của mũi Kê Gà
hôm nay. Làng biển hiền hòa trong nắng
gió thu hút khách bởi khung cảnh thiên
nhiên hoang sơ, hữu tình, con người thân
thiện, mộc mạc và những sản vật, hương
vị đặc trưng miền quê biển.
Hoàng Hạnh //
http://www.nhandan.org.vn/ .- 2015
(ngày 16 tháng 12)

BÃI BIỂN MỚI Ở BÌNH THUẬN - ĐIỂM ĐẾN SIÊU ĐẸP, SIÊU VUI
CHO KỲ NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH!

C

hỉ cách Sài Gòn 3 tiếng chạy xe, bãi
biển Sơn Mỹ màu sắc, mô hình cắm
trại siêu vui và hàng loạt những hoạt động
ngoài trời phù hợp với nhóm bạn, đây
chắc chắn là địa điểm tuyệt vời cho kỳ
nghỉ Tết dương lịch sắp tới. Thời gian gần
đây, có vẻ Bình Thuận đã trở thành một
trong những điểm đến vô cùng lý tưởng
dành cho bất cứ ai mê du lịch biển, khi nơi
đây liên tục mở ra những bãi tắm, khu vui
chơi mới cực kỳ hấp dẫn, mới lạ và nhất
là hợp xu thế của các bạn trẻ.
Còn nhớ cách đây vài tháng, tại xã
Lagi Bình Thuận đã gây sốt với bãi biển
theo phong cách dã ngoại, cắm trại đầu
tiên ở đây mang tên Coco Beachcamp. Và
rồi mới đây tại xã Sơn Mỹ lại vừa cho ra
mắt một bãi biển mới, cực rộng và lạ mắt
không kém với tên gọi Sơn Mỹ Beach,
thuộc huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.
Từ TP.HCM, bạn chỉ mất khoảng hơn 3
tiếng đồng hồ để đến thị xã Sơn Mỹ, Bình
Thuận. Nằm phía bên trong tuyến Đường
Ven Biển, Sơn Mỹ Beach gần như được
tách biệt hoàn toàn với một vùng đất đẹp
tuyệt vời. Ngay trên đường chạy vào, bạn
sẽ phải đi ngang những đoạn đường dốc,
và từ đó bạn có thể ngắm được bao quát
toàn bộ bãi biển đẹp thơ mộng mà mình
sắp hướng tới, với một màu biển xanh và

kéo dài ôm thành hình cánh cung, bên
trên là một bãi cát trắng mịn, xen kẽ với
một cánh rừng thông, hàng dừa. Cạnh
bên là những căn nhà gỗ đầy màu sắc mà
bạn sắp sửa đến đó để nghỉ chân.
Do đây là một bãi biển hoàn toàn
mới, thậm chí còn chưa được khai trương
một cách chính thức nên vẫn khá vắng
khách vào các ngày trong tuần. Nhưng
ngược lại, tôi cảm thấy đây lại chính là
điểm hay của nó và cho những ai muốn
tìm một nơi xinh đẹp để nghỉ ngơi, thư
giãn và tìm cho mình một không gian riêng
nào đó, với biển, nắng và gió như thế này.
Sơn Mỹ Beach cũng là một bãi biển đi
theo phong cách cắm trại, dã ngoại ngoài
trời với những căn lều được dựng sẵn
trên một bãi cát trắng mịn nằm cuối bãi
biển. Tại đây có khoảng hơn 20 chiếc lều
các loại từ to đến nhỏ, từ dùng cá nhân
cho đến tập thể với mức giá từ 75k 150k/người. Một mức giá cực kỳ hợp lý và
cũng tương đương với các khu vực gần
đó. Đây cũng là dạng du lịch biển hiện
đang được rất nhiều bạn trẻ yêu thích vì
tiết kiệm được rất nhiều chi phí mà còn có
thể gần gũi, tận hưởng thiên nhiên, nắng
gió miền biển xung quanh mình.
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Tuy nhiên, cái đặc biệt ở Sơn Mỹ
Beach đó là ngoài những chiếc lều như
thế kia, thì còn có cả một dãy phòng gỗ
xinh xắn được thiết kế giống các bãi biển
ở nước ngoài, thích hợp với những ai
không thích ngủ lều, không chịu được
nắng và gió oi bức vào ban ngày của miền
biển. Ở đây, các phòng được thiết kế như
một căn biệt thự thu nhỏ. Mỗi căn đều có
một màu sắc khác nhau, đại diện cho
từng quốc gia với những lá cờ được treo
dọc trên vách cửa. Nội thất bên trong thì
thuộc dạng đầy đủ, với máy lạnh, quạt,
TV, tủ lạnh nhỏ, máy sấy tóc,... còn nhà
tắm thì cực kỳ sạch sẽ và tươm tất ngoài
sức tưởng tượng.
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còn đang trong quá trình hoàn thiện. Bãi
biển vẫn chưa có nhiều hoạt động vui
chơi, ngoài đốt lửa trại, tiệc nướng vào
các ngày thứ 7, Chủ Nhật cuối tuần. Được
biết đến khoảng hơn 1 tháng nữa thì Sơn
Mỹ Beach sẽ hoàn tất với nhiều phòng gỗ
xinh xắn hơn và bắt đầu khởi động vô số
hoạt động ngoài trời như chèo xuồng,
Jetski, kéo phao và phao chuối,...

Nhà hàng đặc biệt của bãi biển, nơi mà bạn có
thể tìm được rất nhiều những món hải sản tươi
sống ở đây.

Lối đi dẫn đến những căn phòng gỗ xinh xắn.

Trong một căn nhà xinh xắn như thế
này, bạn có thể thoải mái đi chơi tận
hưởng một cách trọn vẹn trong kỳ nghỉ
của mình. Những hôm nắng nóng oi bức
hay mưa gió cũng chẳng sợ. Ngoài ra
thiết kế của những căn phòng này đều
được hướng thẳng ra biển và chỉ cách
khoảng 20 - 30m mà thôi, nên hầu như từ
sáng đến tối, lúc nào căn phòng cũng tràn
ngập ánh sáng và gió mát. Thậm chí
những buổi trưa nắng trên đỉnh đầu, bạn
cũng chẳng cần phải bật máy lạnh làm gì.
Chỉ cần mở toang hết cửa, đặt một chiếc
ghế ở đằng trước rồi ngồi đấy mà đón gió,
ngắm biển, ngay trước cửa mỗi nhà đều
có một khu vườn cây nho nhỏ nên càng
làm bạn cảm thấy thoải mái và tuyệt đối
thư giãn. Các phòng ở đây có giá dao
động từ 450k - 800k/phòng, tùy vào phòng
dành cho 1 người hay 4 người sẽ có độ
chênh lệch khác nhau.

Một điểm lưu ý khá lớn dành cho các
bạn trước khi quyết định vác túi lên đường
rằng, những bãi biển theo phong cách
cắm trại và dã ngoại như thế này sẽ chỉ
thích hợp với những ai có niềm vui, sở
thích và thật sự muốn gần gũi với thiên
nhiên. Bởi đây là những bãi biển gần như
tách biệt với mọi thứ xung quanh. Không
nhà cửa, không đô thị ồn ào, không chợ
búa, siêu thị hay thậm chí các trung tâm
thương mại lại càng không. Nên mục đích
chính là bạn cần có được sự trải nghiệm,
một nơi để mình và những người bạn, gia
đình có thể quây quần vui vẻ với các hoạt
động đơn giản và gần gũi với thiên
nhiên. Vì thế nếu bạn đang muốn tìm đến
một bãi biển sầm uất, đầy rẫy các quán
ăn, cửa hàng, cà phê lê la ở xung quanh
như Nha Trang, Vũng Tàu hay Đà
Nẵng,... thì cần phải suy nghĩ thật kỹ
trước khi lên đường. Và nếu muốn đi thì
hãy tìm thêm cho mình vài người bạn
đồng hành để có thể cùng nhau chia sẻ
những trải nghiệm một cách thú vị hơn.
Kim Thanh // http://kenh14.vn/ .- 2015
(ngày 30 tháng 12)

Tuy nhiên có một điểm trừ là do bãi
biển còn khá mới, nên mọi thứ tại đây vẫn
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