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I. CHÍNH TRN – KINH TẾ 

BÌNH THUẬN ĐĨNH ĐẠC VÀO XUÂN 

inh tế chuyển biến tích cực sau thời gian khó 
khăn do ảnh hưởng suy thoái, những mảng 

sáng kinh tế Bình Thuận trong năm 2014 đang tạo 
tiền đề vững chắc cho sự phát triển bứt phá trong 
giai đoạn tới đây. Phóng viên Báo Đầu tư điện tử - 
Baodautu.vn có cuộc phỏng vấn Chủ tịch UBND 
tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương về những kết quả 
này. 

Thưa ông, những chỉ số về kinh tế Bình Thuận 
năm vừa qua toát lên nhiều gam màu sáng, ông có 
nhận xét gì về những kết quả đó? 

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2014 trong 
điều kiện nền kinh cả nước còn  khó khăn, thách 
thức tuy nhiên tỉnh Bình Thuận đã quyết tâm triển 
khai nhiều giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ đã 
đề ra.   

Có thể thấy rõ rằng lĩnh vực kinh tế của địa 
phương có những chuyển biến rõ nét và khá hơn 
rất nhiều so với năm trước. Cơ cấu kinh tế tích 
cực chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành 
công nghiệp - dịch vụ. Bình Thuận đạt tốc độ tăng 
GRDP đạt 8,75% trong đó lĩnh vực công nghiệp – 
xây dựng tăng 8,3%, dịch vụ tăng 10,7%, nông 
lâm thủy sản tăng 4,95%. 

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công 
nghiệp 20.549 tỷ đồng, tăng 10,8% so với năm 
trước. Trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng 
28,9%. Bên cạnh đó, hai chỉ tiêu xuất khẩu và thu 
ngân sách có bước chuyển mới khi kim ngạch xuất 
khẩu cán mức hơn 400 triệu USD, tổng thu nhân 
sách nhà nước 7100 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 
đạt 3975 tỷ đồng. 

Ngay trong lúc khó khăn, Bình Thuận nỗ lực 
huy động rất tốt các nguồn lực để đầu tư phát 
triển. Tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn 
ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ 
ước thực hiện 2.154,3 tỷ đồng. 

Năm qua, ngành du lịch tỉnh đón 3,7 triệu lượt 
khách du lịch, tăng 7,5% so với năm trước, trong 
đó khách quốc tế khoảng 410 ngàn lượt, tăng 
7,9% tạo ra nguồn doanh thu khoảng 6.459 tỷ 
đồng, tăng 18%. Ngành du lịch tiếp tục là trụ cột 
kinh tế của địa phương. 

Nhìn chung, các chỉ tiêu kinh tế đều đạt và 
vượt kế hoạch đề ra. Tình hình kinh tế ổn định và 
bắt đầu có những chỉ dấu tăng trưởng tích cực sẽ 
tạo đà phát triển tốt hơn trong nhưng năm tới. 

Người dân đặt niềm tin vào triển vọng tươi mới 
trong năm tới khi ngay tại thời điểm khó tỉnh đã 

dành quan tâm đáng kể cho đầu tư phát triển. Ông 
nhận xét gì về điều này? 

Như tôi đã đề cập trên đây, năm 2014, tổng 
vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách 
nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ ước thực 
hiện 2.154,3 tỷ đồng. Trong đó vốn ngân sách tập 
trung 661 tỷ đồng, vốn trung ương hỗ trợ có mục 
tiêu 223,1 tỷ đồng, vốn trái phiếu Chính phủ 416 tỷ 
đồng, vốn ODA 320 tỷ đồng… Đây là nguồn lực 
quan trọng để đầu tư kết cấu hạ tầng cho Bình 
Thuận. 

Bên cạnh đó, chúng tôi rất chú trọng công tác 
thu hút cho các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn 
ngoài ngân sách nhà nước. Đến nay, Bình Thuận 
có 41 dự án có vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà 
nước được cấp giấy chứng nhận đầu tư, với tổng 
vốn đăng ký đầu tư là 2.635 tỷ đồng; trong đó có 5 
dự án FDI với tổng vốn 51,47 triệu USD. 

Để tạo tiền đề cho thu hút đầu tư, tỉnh Bình 
Thuận tiếp tục đôn đốc các doanh nghiệp đẩy 
nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng các khu 
công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN). Cụ 
thể,  KCN Phan Thiết giai đoạn 2, Hàm Kiệm I, 
Sông Bình cơ bản hoàn thành đầu tư kết cấu hạ 
tầng. Riêng KCN Hàm Kiệm II cơ bản hoàn thành 
đầu tư kết cấu hạ tầng giai đoạn I (230 ha), đang 
triển khai thi công giai đoạn II. 

Trong năm, các KCN thu hút thêm 9 dự án, lũy 
kế đến nay có 47 dự án đầu tư, trong đó có 33 dự 
án đầu tư trong nước, với tổng vốn 3.207 tỷ đồng 
và 14 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn 
125,9 triệu USD. KCN Tuy Phong đã được khởi 
công và đang đầu tư xây dựng hạ tầng để đón các 
nhà đầu tư. Các CCN tiếp tục triển khai thi công 
kết cấu hạ tầng như CCN Thắng Hải 1 và 2. 

Bình Thuận đã thực hiện hiệu quả giải pháp 
cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi 
nhất cho các nhà đầu tư đến với tỉnh. Năm qua, 
chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Bình 
Thuận có sự bứt phá ngoạn mục từ thứ hạng 47 
lên thứ hạng 22, tăng 25 bậc. Điều này cho thấy 
nỗ lực của địa phương nhằm xóa bỏ rào cản, tháo 
gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh, cải thiện tốt môi trường đầu 
tư cho doanh nghiệp. Trong tương lai gần khi các 
tuyến đường giao thông trong điểm trong trên đại 
bàn tỉnh như quốc lộ 1A, sân bay Phan Thiết, 
đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết được xây 
dựng thì sẽ tạo ra sức hút lớn với các nhà đầu tư. 

K
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Tôi kỳ vọng nhiều vào hiệu quả các nguồn đầu 
tư. Chúng sẽ giúp kinh tế địa phương bứt tốc trong 
thời gian tới. 

Để phát triển một cách vững chắc, năm 2015, 
Bình Thuận sẽ tập trung vào mục tiêu lớn nào? 

Chuyển biến tích cực xong quy mô kinh tế 
Bình Thuận còn nhỏ, phát triển chưa vững chắc, 
tiến độ đầu tư hạ tầng các KCN, CCN, thu hút các 
dự án thứ cấp còn chưa đáp ứng yêu cầu. Năm 
2015, chúng tôi sẽ phát huy tối đa các lợi thế để 
tăng trưởng kinh tế hợp lý.  Bình Thuận chú trọng 
thu hút đầu tư phát triển. Mục tiêu chúng tôi đề ra 
là đạt tốc độ tăng GRDP trên 9%. 

Ưu tiên hàng đầu là tiếp tục tạo môi trường 
thuận lợi, thu hút đầu tư để định hình 3 trung tâm 
kinh tế mang tầm Quốc gia là Trung tâm năng 
lượng, Trung tâm chế biến quặng sa khoáng titan 
và Trung tâm du lịch - thể thao biển. Theo đó, Bình 
Thuận sẽ triển khai thực hiện quy hoạch thăm dò, 
khai thác, chế biến quặng sa khoáng titan đã được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, Bình 
Thuận tích cực kêu gọi đối tác đầu tư chế biến sâu 
quặng sa khoáng titan trên cơ sở gắn chặt hiệu 
quả kinh tế với hiệu quả xã hội, bảo vệ nghiêm 
ngặt môi trường. Xây dựng Đề án Trung tâm chế 
biến sa khoáng quặng titan. Bên cạnh đó đẩy 
nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các KCN, CCN. 

Chúng tôi cũng khởi động xây dựng Đề án 
Trung tâm năng lượng. Bình Thuận hỗ trợ các chủ 
đầu tư triển khai các dự án thủy điện, nhiệt điện, 

điện gió đã được chấp thuận đầu tư như Nhiệt 
điện Vĩnh Tân 4, thủy điện Đan Sách 2, Đan Sách 
3, La Ngâu, Sông Lũy, Phong điện Phú Lạc… Khởi 
công Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 và 3. 

Về du lịch, tỉnh thực hiện Quy hoạch tổng thể 
phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, 
tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó tập trung củng 
cố, nâng chất lượng các loại dịch vụ phục vụ du 
lịch. Tăng cường quản lý, xây dựng hình ảnh điểm 
đến du lịch Bình Thuận và giữ vững thương hiệu 
khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né. Đẩy mạnh và nâng 
cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động quảng bá, 
xúc tiến giới thiệu tiềm năng, hình ảnh điểm đến 
của du lịch Bình Thuận đến với du khách trong 
nước và quốc tế. 

Ngoài ra, Bình Thuận sẽ đẩy nhanh triển khai, 
tiến độ thi công và giải phóng mặt bằng để triển 
khai các công trình trọng điểm, các dự án lớn để 
tạo tiền đề phát triển cho giai đoạn tiếp theo như: 
Sân bay Phan Thiết; đường cao tốc Dầu Giây - 
Phan Thiết, cầu đường Hùng Vương, đường Lê 
Duẩn, đường Hòa Thắng - Hòa Phú; cảng tổng 
hợp Vĩnh Tân; các khu, cụm công nghiệp và dự án 
về năng lượng. 

Về đầu tư, Bình Thuận phấn đấu huy động các 
nguồn vốn cho đầu tư phát triển là 16.945 tỷ đồng, 
trong đó từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh là 
750 tỷ đồng. 

Ngọc Tuấn // http://baodautu.vn/ .- 2015 
(ngày 18 tháng 2) 

_________________________________________ 

VỊ CHỦ TỊCH TỈNH VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN NHỎ 

uối năm Giáp Ngọ trên mạng xã hội Facebook 
lan truyền một câu chuyện nhỏ mà ông Lê 

Tiến Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận 
thực hiện. 

Đó là vụ tai nạn giao thông (TNGT) thảm khốc 
xảy ra ngày 9-2 tại Hàm Minh, Hàm Thuận Nam 
làm 10 người thiệt mạng. Sau vụ tai nạn, hiện 
trường vương vãi khắp nơi trước nhà dân trong 
khi Tết đã đến quá gần. Nhiều người hỏi thôn ai sẽ 
giải quyết dọn hiện trường thì thôn chỉ xã. Hỏi xã 
thì xã chỉ huyện. Lên huyện thì lại chỉ ngược xuống 
xã. Nóng ruột, có người nhắn tin cho ông Phương. 

Lập tức vị chủ tịch tỉnh yêu cầu các cơ quan có 
trách nhiệm dọn ngay hiện trường để người dân 
nhanh chóng quên đi vụ TNGT đau lòng và đón 
Tết. Cẩn thận hơn ông còn yêu cầu cơ quan y tế 
xịt thuốc khử trùng khu vực hiện trường. Nhiều 
người khen nhưng cũng có không ít người chê 
việc ông Phương làm vì cho rằng đây chỉ là 
chuyện nhỏ. 

Còn nhớ, cuối năm 2010 khi Thủ tướng Chính 
phủ phê chuẩn bổ sung thành viên UBND tỉnh 

Bình Thuận và bổ nhiệm ông Lê Tiến Phương 
nhận nhiệm vụ Chủ tịch tỉnh, có lẽ tôi là một trong 
những người làm báo đầu tiên được ông tiếp trên 
cương vị tân chủ tịch. 

Lần hẹn gặp đó khá gai góc bởi tòa soạn 
muốn tìm hiểu UBND tỉnh Bình Thuận sẽ thực hiện 
kết luận của Thanh tra Chính phủ về những sai 
phạm của người tiền nhiệm như thế nào. Không 
tránh né, trả lời thẳng thắn, ngắn gọn, vị tân chủ 
tịch cho biết sẽ có những vấn đề cần phải kiến 
nghị lại để nhìn bản chất sự việc khách quan, 
chính xác hơn (sau này kiến nghị đã được tổng 
thanh tra Chính phủ và Thủ tướng đồng ý-PN) . 

Xong việc, mời tôi ly trà, ông Phương tâm sự, 
trước đây ông đã từng qua Nhật khi đất nước này 
chưa bị thảm họa sóng thần. Lần đó được những 
người Nhật hướng dẫn tham quan một khu phố 
sầm uất ở Tokyo. Đến một con phố, những người 
tham quan vô cùng ngạc nhiên khi thấy con đường 
quá hẹp, đi lại khó khăn không xứng đáng chút 
nào với một nơi được xem là trung tâm tài chính 
của châu Á. Một người trong đoàn liền đặt câu hỏi, 
vì sao đất nước Nhật Bản với nền kinh tế bậc nhất 

C 
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thế giới lại có một con lộ quá hẹp mà không giải 
tỏa để làm mới hiện đại hơn. “Đất nước chúng tôi 
không thiếu tiền nhưng nếu giải tỏa đoạn đường 
này chỉ sợ mất lòng dân bởi họ đã gắn bó với nơi 
chật chội này nhiều thế hệ rồi”, vị quan chức người 
Nhật giải thích. 

 

 
Ngay sau vụ TNGT thảm khốc ngày 9-2 xảy ra, ông Phương 
đã thức trắng đêm động viên lực lượng tham gia và đến 
từng giường bệnh thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân.  

Theo ông Phương, đó là câu chuyện về sự 
quan tâm khiến ai cũng phải suy nghĩ, nó giống 
như câu chuyện mà một giáo viên ra đề thi với học 
sinh: Hãy cho biết tên người phụ nữ quét dọn 
trong trường học. Học sinh nào cũng biết người 
phụ nữ này nhưng không hề biết tên vì thiếu sự 
quan tâm. “Trong công việc, ta sẽ gặp gỡ rất nhiều 
người hàng ngày và ai cũng đều quan trọng để 
xứng đáng nhận được sự quan tâm dù chỉ là nụ 
cười, cái gật đầu chào nhau…” - vị chủ tịch chia 
sẻ. 

Thú thật, sau cuộc gặp này, tôi đã mở hẳn một 
cuốn sổ theo dõi để xem vị tân chủ tịch có thực 
hiện những “chuyện nhỏ”, “chuyện bình thường” 
như ông đã từng tâm sự hay chỉ là những triết lý 
của nghệ thuật xã giao rồi cũng quên bẵng đi. 

Có lần, ra chợ Phú Thủy (Phan Thiết) vô tình 
nghe mấy “bà tám” bán rau sống kháo nhau 
chuyện ông chủ tịch tỉnh vừa nhổ bật gốc cây nhãn 
của ông Mười, một người dân sống trên đường 
Nguyễn Tương gần đó. Trời đất, có chuyện động 

trời này nữa sao? Tò mò tìm hiểu mới biết cây 
nhãn khổng lồ nói trên nằm chình ình giữa đường 
Nguyễn Tương nhiều năm qua trông rất nhức mắt 
nhưng không thể giải tỏa do chính quyền và người 
dân không thỏa thuận được với nhau về giá tiền 
đền bù và đất tái định cư . Ông Phương lên chủ 
tịch, thương lượng nhổ được cây nhãn, láng nhựa 
phần đường còn lại nối liền với đường Tôn Đức 
Thắng khiến con đường Nguyễn Tương mỹ quan 
và có giá hẳn lên. Một người dân sinh sống trên 
con đường này phát biểu: “Chuyện tưởng nhỏ 
nhưng không hề nhỏ, cây nhãn nằm ở đây hơn 
chục năm rồi còn gì”. 

Mùa mưa năm 2011, khi đang đi công tác, tôi 
bất ngờ nhận được điện thoại của bác sĩ Đoàn 
Thành Công, Trưởng Khoa Ngoại-Thần kinh-Lồng 
ngực Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Đầu dây 
bên kia, bác sĩ Công hối hả giục phải lên ngay 
bệnh viện để chụp ảnh. Giọng vị bác sĩ này xúc 
động cho biết ông đang đứng trên lầu nhìn hình 
ảnh đích thân vị chủ tịch tỉnh đang đứng dưới trời 
mưa để thị sát việc giải phóng những hàng quán 
nhếch nhách trước cổng bệnh viện tồn tại đã nhiều 
năm rồi. Tôi cắc cớ: “Sao chủ tịch không đi làm 
chuyện lớn lại đi lo những chuyện nhỏ thế”. Bác sĩ 
Công phản ứng: “Sao ông cho là chuyện nhỏ? Cái 
bệnh viện này là của cộng đồng, nó liên quan đến 
hàng ngàn bệnh nhân, hàng ngàn thân nhân người 
bệnh, nó lại nằm ngay QL1A là bộ mặt của tỉnh, 
sao gọi là chuyện nhỏ được”. 

Câu chuyện tiểu thương chợ Phan Thiết phản 
đối xây lầu là điển hình của sự xung đột của chính 
quyền và người dân trong việc không tìm ra tiếng 
nói chung của công tác kêu gọi người dân tham 
gia xã hội hóa. Năm 2012, UBND TP Phan Thiết 
đã tổ chức bao nhiêu cuộc họp hiệp thương, thậm 
chí họp báo nhưng gần cả ngàn tiểu thương cũng 
không mặn mà gì. Một tiểu thương nhận xét, 
phương án xây chợ kiểu này là quá ép dân. Nhà 
nước chỉ có đất trong khi tiểu thương bỏ tiền ra 
xây chợ chỉ được thuê lại gian hàng của mình có 
15 năm, lại không được sang nhượng. Chưa hết, 
mục tiêu của dự án là xây dựng chợ văn minh, 
xứng tầm với đô thị loại II. “Nếu muốn “xứng tầm” 
sao Nhà nước không đầu tư mà lại huy động vốn 
của tiểu thương lại xây lầu là thêm tốn kém”, tiểu 
thương này bức xúc. 

Đem câu “chuyện nhỏ” này của các tiểu 
thương đăng ký gặp chủ tịch tỉnh nhưng do công 
việc bận rộn, cuối tháng 11-2012, chúng tôi mới 
gặp được ông Phương. Sau vài câu hỏi thăm về 
sức khỏe, gia đình, vị chủ tịch vui vẻ cho biết mọi 
việc đã giải quyết xong và hầu hết tiểu thương đều 
đồng tình. Ông Phương tâm sự mình đã thức trắng 
mấy đêm liền để sửa lại dự án này. Trước đây 
người dân chỉ được thuê 15 năm nay được sửa lại 
là được thuê hết vòng đời của công trình. Theo đó, 
nếu đầu tư nhiều thì công trình càng kiên cố, bền 
vững và tiểu thương càng có cơ hội sở hữu lâu dài 
từ 20-30 năm thậm chí 40-50 năm, chỉ đến khi 
công trình xuống cấp cần phải tháo dỡ thì mới 
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chấm dứt hợp đồng và họ được toàn quyền sang 
nhượng. Mục tiêu “xứng tầm” của dự án cũng 
được ông Phương chấp bút sửa lại là: Thuận lợi 
cho bà con buôn bán, kinh doanh; đảm bảo an 
toàn cháy nổ, đảm bảo tính mạng, tài sản… Chính 
những lời lẽ chân tình, mộc mạc, không “có cánh” 
này mới gần dân hơn và được họ chấp nhận. Và 
trong năm 2015 này ngôi chợ Phan Thiết khang 
trang sẽ được đưa vào hoạt động. 

Trong công tác điều hành, gần đây đã có hàng 
loạt chủ tịch các huyện, thành phố bị ông Phương 
ký công văn phê bình, nhắc nhở. Có người nói, 
ông Phương “cứng” và mạnh tay quá vì đó chỉ là 
những sai lầm nhỏ nhặt. 

Tôi đã thử điện thoại cho ông Nguyễn Thanh 
Đạt, Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc, người 
vừa bị ông Phương ký công văn phê bình chưa 
ráo mực. Kỳ lạ là ông Đạt không buồn hay tự ái 
mà còn cho rằng việc ông bị phê bình là cần thiết 
nhằm nhắc nhở mình điều hành công việc tốt hơn. 
Suy cho cùng, sai lầm là điều nên tránh nhưng nếu 
đã phạm sai lầm thì đó là điều cần thiết phải đối 
mặt và không tiếc nuối. Ở đời sự thành công 
không có nghĩa là không lần nào sai lầm mà quan 
trọng là rút ra được bài học. Nếu có ai cho rằng 

mình chưa bao giờ phạm sai lầm thì chắc chắn 
người đó sẽ có một vấp ngã và thất bại lớn trong 
tương lai. 

Mùng ba Tết năm ngoái chúng tôi đến nhà ông 
Phương chúc tết. Sau ly rượu xuân, ông Phương 
thẳng thắn nhờ tôi nhận xét thật lòng những điều 
làm được, chưa được của ông trên cương vị chủ 
tịch tỉnh thời gian qua. Thú thật là chưa lần nào 
được một quan chức đặt vấn đề chuyện tế nhị này 
nên tôi khá bối rối. Cuối cùng nhờ động viên, tôi đã 
nói thẳng những gì dư luận nghĩ về ông. Đó là việc 
đông đảo nhiều người thích những công việc nhỏ 
mà ông đã làm. Tuy nhiên cũng có không ít ý kiến 
còn cho rằng ông quá “cứng”, “thẳng như mực 
Tàu”,  ít linh động với một số “đại gia” kinh tế nên 
cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến lĩnh vực đầu tư, 
làm tỉnh chậm đà phát triển…. 

Vị chủ tịch tỉnh cảm ơn và cho biết sẽ ghi nhận 
điều này. Bất chợt tôi nhìn lên tấm lịch nhà ông 
Phương, nơi có câu nói nổi tiếng của nghệ sĩ 
người Mỹ Bill Cosby: “Tôi không biết chìa khóa của 
thành công là gì nhưng tôi biết chìa khóa của thất 
bại là cố gắng làm vừa lòng mọi người”… 

Phương Nam // http://phapluattp.vn/ .- 2015 
(ngày 20 tháng 2)

_________________________________________ 

PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC CÓ SỨC HÚT LỚN 

ỉnh Bình Thuận phấn đấu trong quý 1/2015 
hoàn thành việc triển khai phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với mục tiêu trên 
95% khối các cơ quan, doanh nghiệp, nhà 
trường trên địa bàn đăng ký thực hiện tiêu 
chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. 

Năm 2015, tỉnh Bình Thuận tiếp tục đổi mới 
nội dung, hình thức truyên truyền, vận động cán 
bộ, công nhân viên chức, người lao động, học 
sinh, sinh viên tham gia công tác bảo đảm an 
ninh, trật tự gắn với tổ chức các đợt cao điểm 
phát động quần chúng tấn công, trấn áp tội 
phạm; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, gắn 
với thực hiện nhiệm vụ chính trị chào mừng Đại 
hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XII của Đảng. 

Năm 2014, toàn tỉnh có 745/797 đơn vị, 
chiếm 85% các cơ quan, doanh nghiệp, nhà 
trường đăng ký thực hiện tiêu chí “An toàn về an 
ninh trật tự”. Theo đó, các cơ quan, đơn vị phối 
hợp với các lực lượng chức năng triển khai các 
biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
pháp luật; nắm tình hình dư luận quần chúng, 
cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, người 
lao động, học sinh, sinh viên... về các vụ việc 

liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn 
xã hội; duy trì quy chế phối hợp và tổ chức ký 
kết thực hiện bảo đảm an ninh trật tự trên địa 
bàn. Các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường 
trong tỉnh duy trì hoạt động 18 mô hình “Tự 
phòng, tự quản”, tăng 6 mô hình so với năm 
2013. Các mô hình như: “Khu công nghiệp Phan 
Thiết đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự”; 
mô hình “ 5 không – 5 đảm bảo” của Công ty 
TNHH đầu tư Tân Hà (Hàm Tân); mô hình “ 4 
không – 5 tốt” của trường PTTH chuyên Trần 
Hưng Đạo; mô hình “3 trong 1” của Hội phụ nữ 
các cấp… đã phát huy hiệu quả. Qua đó, các cơ 
quan, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, người dân 
đã cung cấp gần 600 nguồn tin có giá trị, giúp 
cơ quan chức năng phát hiện xử lý 450 vụ việc, 
475 đối tượng vi phạm an ninh trật tự trên địa 
bàn. Với những kết quả đạt được, 55 tập thể và 
18 cá nhân khối các cơ quan, doanh nghiệp nhà 
trường có thành tích xuất sắc trong phong trào 
toàn dân bảo vệ an ninh Tố quốc năm 2014 đã 
được UBND và Giám đốc Công an tỉnh biểu 
dương, khen thưởng . 

Tấn Hùng // http://dangcongsan.vn/ .- 2015 
(ngày 29 tháng 1) 

T
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ĐỒNG BÀO VÙNG CAO BÌNH THUẬN VUI ĐÓN TẾT ĐẦU LÚA 

rong 2 ngày 2-3/2 ( tức ngày 14-15 tháng 
Chạp), đồng bào dân tộc Raglai và K'ho 

thuộc 4 xã miền núi Phan Sơn, Phan Lâm, Phan 
Tiến, Phan Điền của huyện Bắc Bình (Bình 
Thuận) đã tụ họp về xã Phan Tiến để cùng vui 
đón Tết Đầu lúa; tham dự Ngày hội văn hóa thể 
thao các xã vùng cao.  

Đây là ngày hội quan trọng, mang nhiều nét 
văn hóa độc đáo, thể hiện sự gắn bó đoàn kết 
của cộng đồng người Raglai, K’ho đang sinh 
sống trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.  

Năm nay, đồng bào rất phấn khởi vì sản 
xuất được mùa nên không khí đón Tết cũng náo 
nhiệt hơn những năm trước. Tết Đầu lúa giờ 
đây đã thực sự trở thành một ngày hội đoàn kết 
ở các xã vùng cao huyện Bắc Bình, thu hút sự 
tham gia của đông đảo người dân. Nhiều du 
khách đã đến tìm hiểu, nghiên cứu nét văn hóa 
đặc trưng qua Tết Đầu lúa.  

Ngay từ sáng sớm, các đoàn đón Tết của 
đồng bào vùng cao đã tập trung về Trung tâm 
Văn hóa xã Phan Tiến để dựng trại và tổ chức 
nấu nướng, ăn uống vui Tết truyền thống của 
dân tộc. Tại ngày hội vui Tết Đầu lúa, sau các 

nghi thức lễ cúng hạt lúa mới, cầu mưa thuận 
gió hòa là phần hội. Phần hội diễn ra với nhiều 
hoạt động sôi nổi như: Thi bắn nỏ, thi gùi nước 
về làng, thi dựng cây nêu, biểu diễn trang phục 
dân tộc…  

Tết Đầu lúa hay còn gọi là Tết Nhôbrêhê, Lễ 
Ăn lúa mới… của đồng bào Raglai, K’ho có từ 
rất lâu đời và gắn liền với tập tục trồng lúa rẫy 
của đồng bào, được tổ chức từ ngày rằm tháng 
Chạp hằng năm, sau khi người dân đã thu 
hoạch lúa. Tết Đầu lúa thể hiện sự tôn vinh và 
niềm tin của người dân đối với cây lúa mẹ trên 
rẫy, cầu cho cây lúa không bị quấy nhiễu, không 
bị sâu rầy để đơm bông trổ hạt, đem lại ấm no 
cho dân làng.  

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo tỉnh Bình 
Thuận đã đến thăm và chúc đồng bào đón Tết 
Đầu lúa vui tươi, đầm ấm, tiết kiệm; đồng thời 
mong muốn đồng bào phát huy truyền thống văn 
hóa của dân tộc, phát triển sản xuất, xây dựng 
quê hương ngày càng giàu đẹp. 

Hồng Hiếu // http://dangcongsan.vn/ .- 2015 
(ngày 2 tháng 2) 

_________________________________________ 

GẶP MẶT CHỨC SẮC CÁC TÔN GIÁO, DÂN TỘC, NGƯỜI TIÊU BIỂU 
NĂM 2015 

y ban MTTQ  tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức 
họp mặt chức sắc các tôn giáo, dân tộc, 

người tiêu biểu trong toàn tỉnh. Các đại biểu đã 
nghe UBMTTQ tỉnh báo cáo tình hình và kết quả 
hoạt động công tác Mặt trận năm 2014 và 
chương trình phối hợp thống nhất hành động 
năm 2015.  

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh 
Văn Tí đã đã biểu dương tinh thần phấn đấu 
của cán bộ, nhân dân trong tỉnh và gửi lời cảm 
ơn sâu sắc đến chức sắc các tôn giáo, dân tộc, 

người tiêu biểu trong năm qua đã góp phần 
quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội 
tỉnh nhà. Đồng thời, mong rằng thời gian tới 
chức sắc các tôn giáo, dân tộc, người tiêu biểu 
toàn tỉnh phát huy tốt hơn nữa trách nhiệm của 
mình với xã hội, xứng đáng là những hạt nhân 
xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngay từ 
cơ sở. 

Hà Lê - Đại đoàn kết.-2015.-Số 40 
(ngày 09 tháng 2).-Tr. 4 

_________________________________________ 

NGƯỜI “ĂN CƠM NHÀ…” 

ó là ông Nguyễn Thận - nguyên Chủ tịch 
UBND xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh 

Bình Thuận - ân nhân của rất nhiều người 

Năm 1998, tôi về công tác ở xã Tân Minh. 
Xã này nằm ngay trên Quốc lộ 1A và nghèo 
nhất tỉnh Thuận Hải (cũ). Ruộng quá ít mà cằn 
cỗi, quanh năm ngằn ngặt đồi hoang lởm chởm 

đá và nắng gió, dân tứ xứ ngụ cư ở đây chỉ 
trông chờ vào thu nhập từ đốt than củi trên rừng 
hoặc làm rẫy. 

Hồi ấy, ông Nguyễn Thận vừa nhậm 
chức Chủ tịch UBND xã Tân Minh sau nhiều 
năm là giáo viên rồi trưởng công an xã. Điều 
khổ tâm nhất của ông là quanh năm cứ phải 

T

Ủ 

Đ 



Thoâng tin tö lieäu Bình Thuaän – Soá 02 naêm 2015 - 8 - 

Thö vieän tænh Bình Thuaän – Soá 286 Traàn Höng Ñaïo – Tp. Phan Thieát – Tænh Bình Thuaän 

thấy người dân gửi đơn xin cứu trợ, lên huyện 
họp lần nào cũng “muối mặt” vì chỉ biết xin ngân 
sách hỗ trợ chứ xã có nguồn thu gì đâu. 

Ông đam mê học hỏi qua sách báo, chưa 
thấy vị chủ tịch xã nào ở thời bao cấp tập hợp 
nhiều sách báo như ông. Không có tiền mua thì 
xin báo cũ, cắt giữ cẩn thận những bài viết về 
nông nghiệp, khuyến nông. Đọc rồi học, rồi làm 
thử trên chính đất cằn đá sỏi của địa phương để 
người dân làm theo. Đấy là bí quyết khiến cho 
Tân Minh “thay áo” với bạt ngàn mía, mì và 
những trang trại nhãn, cam. 

Những việc ông Nguyễn Thận làm đến tai 
những người mê làm nông nghiệp bên Pháp. Họ 
về tận Tân Minh, mời ông sang Pháp xem 
những mô hình trình diễn nông nghiệp, rồi quay 
lại Tân Minh mở cho xã này một trường nông 
nghiệp đào tạo cán bộ khuyến nông. Đấy là lực 
lượng giúp cho nông dân Tân Minh đưa khoa 
học kỹ thuật vào khai mở tiềm năng đất đai, trở 
thành xã nông nghiệp hàng đầu về nộp ngân 
sách của huyện Hàm Tân. 

 
Ông Nguyễn Thận so sánh vật chứng trong vụ kêu oan 
cho phạm nhân Huỳnh Văn Nén. Ảnh: Sỹ Nhân 

Những năm 2000, Tân Minh nằm trong vùng 
có đàn voi dữ luôn về uy hiếp dân lành. Trong 
khi lãnh đạo hàng loạt xã trong vùng chỉ biết báo 
cáo cấp trên thì ông Thận một mặt huy động lực 
lượng bảo vệ dân, một mặt lặn lội vào TP HCM 
năn nỉ các cơ quan báo chí lên tiếng để các 
ngành chức năng quan tâm và tìm kế ứng phó. 

Suốt nhiều năm trước khi đàn voi được di 
dời, căn nhà riêng của ông Thận trở thành nơi tụ 
hội của cánh nhà báo. Phóng viên nào về tìm 
hiểu thực hư chuyện voi hại dân cũng được ông 
xem như khách quý, cơm nước thì vợ ông lo, 
phương tiện có anh em dân quân xã hỗ trợ. 
Nhất cử, nhất động của đàn voi đều được ông 
báo tin. Nhờ vậy mà thời điểm đó, nhiều bạn 
đọc đã khen ngợi các báo đưa tin nhanh và 
chính xác về vụ này mà không biết rằng các báo 
đều nhờ vào “thông tín viên” đặc biệt chính là 
ông Thận báo từ Tân Minh. 

Mấy năm gần đây, dư luận biết ông Nguyễn 
Thận nhiều hơn qua việc ông quyết liệt kêu oan 
cho một số người liên quan trong vụ án vườn 
điều và vụ Huỳnh Văn Nén. Ông đi khắp nơi gửi 
đơn tận tay quan chức và các cơ quan chức 
năng để kiến nghị. Khổ nhất là việc tìm luật sư 
bào chữa miễn phí cho những người kêu oan. 
Nhiều luật sư đã đồng cảm với ông Thận để đến 
với xã Tân Minh, tìm lại công lý cho dân nghèo. 

Cuối năm 2014, nhân có việc TAND Tối 
cao hủy bản án sơ thẩm kết tội Huỳnh Văn Nén 
giết người, cướp tài sản, tôi về Tân Minh ghé 
thăm ông Thận. Hỏi vì sao các cơ quan hành 
pháp luôn khẳng định đã đúng người đúng tội 
của 2 kỳ án này mà 14 năm ròng rã ông quả 
quyết là oan sai, ông Thận nói: “Tất cả ở tai mắt 
của dân. Nếu cơ quan điều tra biết dựa vào dân 
thì đâu đến nỗi như thế”. 

Điều ông Thận nói không sai. Nhà ông có 
khách liên tục bất kể ngày đêm, mưa gió, ngay 
cả khi ông nghỉ hưu. Họ đến để nhờ ông tư vấn, 
chia sẻ với ông về những điều mắt thấy tai 
nghe; có người xem ông như Bao Công, nhờ 
phân xử những tranh chấp xóm giềng. Việc gì 
ông cũng tận tình giúp. 

Khi tòa tuyên án Huỳnh Văn Nén vào năm 
2000, ông Huỳnh Văn Truyện (cha của phạm 
nhân Nén) muốn kêu oan cho con nên đến tìm 
ông Thận. Ông Thận không rành việc này song 
ngay trong đêm bắt xe đò dẫn ông Truyện vào 
tận nhiều cơ quan báo, đài ở TP HCM để được 
hướng dẫn. Cuối năm 2013, ông Thận đau tim 
nặng. Vừa xuất viện chờ tái khám thì ông 
Truyện lại đến, kể vụ án oan của ông Nguyễn 
Thanh Chấn ở Bắc Giang để bày tỏ hy vọng ông 
Thận giúp kêu oan tiếp cho con mình. Ông Thận 
ôm theo cả bao thuốc trợ tim đưa ông Truyện ra 
Hà Nội. Sau chuyến đi ấy, ông Thận như khỏe 
lại bội phần vì VKSND Tối cao kháng nghị và 
TAND Tối cao hủy bản án sơ thẩm vụ Huỳnh 
Văn Nén để xem xét lại. 

 

VỢ ÔNG THẬN CŨNG LÀ MỘT NGƯỜI HAY. 

 Nghỉ hưu hôm trước, hôm sau ông đã phải 
treo biển bán cái nhà cấp 4 để lo bệnh tật và 
trang trải nợ nần do chi liên tục bao năm trời 
cho những việc của thiên hạ như thế, vậy mà 
vợ ông cũng không một câu phàn nàn. “Bán 
đi thì hy vọng còn chút tiền để mua lại cái nhà 
nhỏ hơn mà ở. Tôi hiểu việc chồng tôi làm và 
tôi thấy đó là niềm hạnh phúc” - bà chia sẻ. 
 

Lương Duy Cường // http://nld.com.vn/ .- 
2015 (ngày 17 tháng 2)
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BÌNH THUẬN ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
TRONG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

ông tác cải cách thủ tục hành chính trên địa 
bàn tỉnh Bình Thuận được các cấp, các 

ngành, địa phương triển khai thực hiện khá 
đồng bộ và nghiêm túc. Cơ chế “một cửa” và 
“một cửa liên thông” được duy trì và phát huy 
hiệu quả, trong đó việc ứng dụng công nghệ 
thông tin được quan tâm thực hiện có hiệu quả, 
góp phần nâng cao công tác quản lý, đẩy mạnh 
công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa 
bàn. 

Tuy có chuyển biến, nhưng công tác cải 
cách hành chính ở Bình Thuận vẫn còn nhiều 
hạn chế nhưchất lượng, hiệu quả thực hiện cơ 
chế “một cửa”, “một cửa liên thông” ở một số 
nơi chưa đạ dâng về cat yêu cầu, tình trạng hồ 
sơ trễ hẹn vẫn còn; tài liệu quy hoạch sử dụng 
đất, quy hoạch xây dựng chưa được công bố 
rộng rãi dẫn đến việc tiếp cận người dân và 
doanh nghiệp còn hạn chế; công tác thanh tra, 
kiểm tra thúc đẩy giải quyết công việc chưa 
thường xuyên… 

Mục tiêu tỉnh Bình Thuận đề ra trong năm 
2015 là đơn giản và cắt giảm tối thiểu 25% chi 
phí trong các nhóm thủ tục hành chính liên quan 
đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cá nhân 

và doanh nghiệp; nâng cao dịch vụ công, đảm 
bảo sự hài lòng của cá nhân trong lĩnh vực giáo 
dục, y tế trên 60%; ít nhất 60% các văn bản, tài 
liệu chính thức được trao đổi qua mạng điện tử 
và 50% các dịch vụ công cơ bản trực tuyến đến 
người dân và doanh nghiệp. 

Để thực hiện đạt mục tiêu trên, năm 2015, 
tỉnh Bình Thuận tiếp tục đẩy mạnh việc ứng 
dụng công nghệ thông tin gắn với nâng cao 
năng lực giải quyết công việc của cán bộ, công 
chức thực hiện cải cách hành chính; trọng tâm 
là tăng cường chất lượng, làm tốt công tác kiểm 
tra, kiểm soát đảm bảo thủ tục hành chính được 
công bố công khai đầy đủ, kịp thời, dễ thực hiện 
đối với tổ chức và người dân. Tỉnh cũng yêu cầu 
các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát, 
tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện cải cách 
thủ tục hành chính, nhất là các lĩnh vực đất đai, 
cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp vốn ngân 
sách, xây dựng cơ bản…từng bước nâng cao 
chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng của tổ 
chức, cá nhân và doanh nghiệp khi đến thực 
hiện thủ tục hành chính công. 

Tấn Hùng // http://dangcongsan.vn/ .- 2015 
(ngày 9 tháng 2)

________________________________________ 

RA QUÂN ĐẦU NĂM TRÊN CÔNG TRÌNH MỞ RỘNG QUỐC LỘ 1A 
ĐOẠN QUA BÌNH THUẬN 

 

áng 20-2 (mùng 2 Tết Ất Mùi 2015), Ban 
quản lý Dự án 1 (PMU 1) thuộc Bộ Giao 

thông vận tải cùng các nhà thầu thi công Dự án 
mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua Bình Thuận đã tổ 
chức Lễ ra quân đầu năm 2015 đẩy nhanh tiến 
độ thi công công trình ngay trong những ngày 
đầu năm mới Ất Mùi 2015. 

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã đến dự 
và chúc Tết các cán bộ, công nhân các đơn vị 
đang trực tiếp thi công tại công trường. 

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn 
qua địa bàn tỉnh Bình Thuận có chiều dài là 
169,38 km, được chia thành 3 dự án thành 
phần. Trong đó, Dự án cải tạo, nền mặt Quốc lộ 
1 đoạn Phan Thiết - Đồng Nai (BOT) qua địa 
bàn tỉnh Bình Thuận là 50,18 km đã hoàn thành 
giữa tháng 1-2015. Hai Dự án còn lại là mở rộng 
Quốc lộ 1, gồm nguồn trái phiếu chính phủ và 
nguồn vốn đầu tư xây dựng theo hình thức BOT 
có tổng chiều dài gần 120 km đang được các 
chủ đầu tư, nhà thầu đầy nhanh việc hoàn thành 
các hạng mục công trình theo tiến độ đã cam 
kết với Bộ Giao thông vận tải. 

Tại công trường thi công đoạn qua thị trấn 
Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) 
do Tổng Công ty xây dựng đường thủy thi công, 
kỹ sư Lê Xuân Trường, Chỉ huy trưởng công 
trường cho biết, đơn vị thi công đến 28 Tết thì 

C

S
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nghỉ, anh em cán bộ, công nhân nhiều người 
quê ở miền bắc đã không về quê ăn Tết mà ở 
lại ăn Tết tại công trường để kịp đến ngày mùng 
2 Tết là tiếp tục bắt tay vào công việc được 
ngay. Ngay trong ngày ra quân đầu năm, đơn vị 
đã huy động 25 cán bộ, công nhân cùng 18 
phương tiện và thiết bị tham gia thi công. 

Ông Hoàng Đình Phúc, Tổng Giám đốc Ban 
quản lý Dự án 1, Bộ Giao thông vận tải, là chủ 

đầu tư công trình, cho biết hôm nay tất cả các 
nhà thầu thi công đồng loạt ra quân trên toàn 
tuyến với một tinh thần quyết tâm rất cao, huy 
động đầy đủ cán bộ kỹ sư, công nhân cùng các 
phương tiện, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi 
công phấn đấu hoàn thành công trình vượt 
trước thời hạn được giao. 

Đình Châu // http://www.nhandan.org.vn/ .- 
2015 (ngày 20 tháng 2) 

_________________________________________ 

TẾT THÊM GẮN BÓ, NGHĨA TÌNH 

ào dịp Tết Nguyên đán những năm qua, 
Trạm Ra-đa 55, Trung đoàn 292 (Sư đoàn 

377, Quân chủng Phòng không-Không quân) 
đều tổ chức gói bánh chưng, vừa để bộ đội ăn 
Tết, vừa để tặng người dân trên đảo Phú Quý 
(tỉnh Bình Thuận). 

Thượng úy Vũ Văn Vinh, Trạm trưởng Trạm 
Ra-đa 55, cho biết: “Tết năm nay, đơn vị gói 300 
chiếc bánh chưng để bộ đội đón Tết và tặng 
người dân trên đảo, vì người 
dân trên đảo không gói bánh chưng. Việc làm 
này đã trở thành truyền thống từ nhiều năm nay 
của đơn vị”. 

Chiến sĩ Trương Minh Trí ở Trung đội Thông 
tin cho biết: “Đây là năm đầu tiên tôi ăn Tết 
trong môi trường quân đội. Tuy xa nhà, nhớ nhà 
nhưng được cùng các đồng đội tham gia vào 
những hoạt động ngày Tết, được chỉ huy đơn vị 
và gia đình động viên, nên tôi rất yên tâm đón 
Tết, thực hiện nhiệm vụ và còn cùng đồng đội 
gói bánh tặng người dân, góp phần tăng cường 
tình đoàn kết quân-dân trên đảo”. 

Giáp Tết, cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra-đa 55 
chia thành từng tốp mang theo hơn 200 chiếc 
bánh chưng tỏa đi khắp đảo Phú Quý tặng các 
gia đình. Theo đoàn cán bộ, chiến sĩ do Thượng 
úy Phan Thanh Nghĩa, Chính trị viên Trạm Ra-
đa 55, dẫn đầu, chúng tôi đến các gia đình 

chính sách ở thôn Mỹ Khê, xã Tam Thanh, 
huyện đảo Phú Quý. Đang loay hoay dọn nhà, 
bà Nguyễn Thị Liên, vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Hiện 
vội bỏ dở công việc đón chúng tôi. Bà tâm sự: 
“Nhà đã sắm Tết khá tươm tất, nhưng vẫn thiếu 
bánh chưng. Giờ có bánh chưng của bộ đội 
Trạm Ra-đa 55 tặng, nhà tôi có đủ đầy hương vị 
Tết cổ truyền rồi. Những ngày lễ, Tết, anh em 
trong đơn vị đều đến thăm hỏi, động viên, chúng 
tôi thấy thân thiết như người thân trong gia 
đình”. 

Ông Mai Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Tam 
Thanh, cho biết: “Tình cảm quân-dân trên đảo 
Phú Quý với các đơn vị bộ đội nói chung và với 
Trạm Ra-đa 55 nói riêng rất thắm thiết. Cán bộ, 
chiến sĩ Trạm Ra-đa 55 còn thường xuyên tổ 
chức giúp địa phương xây dựng nông thôn mới, 
giúp dân sửa lại nhà sau bão, khám, chữa bệnh 
miễn phí cho bà con…”. 

Xuân này, đảo Phú Quý đã có nhiều đổi 
thay: Điện gió phục vụ sinh hoạt, sản xuất 
24/24; nhiều con đường nông thôn mới được 
trải nhựa phẳng phiu, hoàn thành trước Tết... 
Tình quân-dân trên đảo cũng được vun đắp 
ngày càng gắn bó qua nhiều hoạt động thiết 
thực, nghĩa tình. 

Đức Tuấn, Văn Minh // http://www.qdnd.vn/ .- 
2015 (ngày 23 tháng 2)

_________________________________________ 

TRAO QUÀ TẾT CHO BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG VÀ GIA ĐÌNH PHỤ NỮ 
KHÓ KHĂN 

gày 7/2, đoàn cán bộ Hội LHPN TP.HCM đã 
đến thăm và tặng quà Tết cho bộ đội đồn 

biên phòng Tân Thắng, phụ nữ dân tộc Chăm 
có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Thắng, huyện 
Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Đoàn đã trao 100 
phần quà bao gồm tiền mặt và các nhu yếu 
phẩm với kinh phí 30 triệu đồng. Dịp này, Hội 
Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, cơ quan thường 
trực phía Nam cũng trao 200 suất quà gồm tập 

bút, quần áo, giày dép… cho các em nhỏ khó 
khăn trên địa bàn huyện Hàm Tân. Trước đó, 
đoàn cán bộ Hội LHPN TP đã đến thăm và trao 
quà Tết cho bốn đồn biên phòng trú đóng trên 
địa bàn huyện Cần Giờ và phụ nữ có hoàn cảnh 
khó khăn ở các huyện Cần Giờ, Nhà Bè và Hóc 
Môn. Kinh phí do Nhà Văn hóa Phụ Nữ, Công ty 
nước giải khát Coca Cola Việt Nam, Ngân hàng 

V

N
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Techcombank, Công ty Kềm Nghĩa, Hội LHPN 
Q.3, Q.7, Q.Tân Bình đóng góp. 

Việt Phương // http://phunuonline.com.vn/ .- 
2015 (ngày 9 tháng 2) 

_________________________________________ 

HÀ NỘI SẼ ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ THANH LONG BÌNH THUẬN 

hành phố Hà Nội sẽ triển khai các điểm, khu 
bày bán thanh long tại khu bày bán hoa quả 

trong các siêu thị, chợ đầu mối…UBND TP Hà 
Nội vừa ban hành kế hoạch xúc tiến thương mại 
tiêu thụ trái thanh long và một số sản phẩm lợi 
thế tiêu biểu của tỉnh Bình Thuận ra thị trường 
Hà Nội. 

Kế hoạch này nằm trong Chương trình hợp 
tác phát triển kinh tế xã hội giữa UBND TP Hà 
Nội và UBND tỉnh Bình Thuận, nhằm đáp ứng 
nhu cầu của người dân Hà Nội về nguồn quả và 
thực phẩm an toàn được quản lý về chất lượng, 
nguồn gốc xuất xứ, có thương hiệu trong dịp Tết 
Nguyên đán, các Lễ hội, tiến tới đáp ứng nhu 
cầu tiêu dùng thường xuyên của nhân dân Thủ 
đô, 

Theo đó, sẽ phối hợp hỗ trợ quảng bá sản 
phẩm mở rộng thị trường tiêu thụ trái thanh long 
và một số sản phẩm lợi thế của Bình Thuận, 
như nước mắm Phan Thiết, nước khoáng Vĩnh 
Hảo, mủ trôm, tảo Spirulina… nhằm góp phần 
phát triển sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất của tỉnh Bình 
Thuận. 

 
Trái thanh long - đặc sản tỉnh Bình Thuận - sẽ được tiêu 
thụ rộng rãi tại thị trường Hà Nội 

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn 
Ngọc Tuấn cũng bày tỏ hy vọng, thông qua các 
hoạt động này sẽ góp phần hạn chế, ngăn chặn 
việc vận chuyển, tiêu thụ hàng nhập lậu, hàng 
nhái, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an 
toàn thực phẩm trên địa bàn Thủ đô. UBND TP 
Hà Nội cũng giao cho các đơn vị của Hà Nội căn 
cứ vào năng lực sản xuất, kinh doanh chủ động 
liên hệ, thống nhất số lượng, chất lượng các 
sản phẩm hàng hóa, phương án giao nhận, vận 
chuyển với các đơn vị của tỉnh Bình Thuận có 

kinh nghiệm, uy tín trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh trái thanh long và một số sản phẩm 
lợi thế khác. Danh sách các đơn vị cung cấp do 
các Sở Công Thương, Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn tỉnh Bình Thuận giới thiệu. 

Liên quan đến tổ chức hệ thống phân phối, 
mạng lưới tiêu thụ, tạo thuận lợi cho doanh 
nghiệp tổ chức, đa dạng kênh phân phối, tiêu 
thụ trái thanh long và một số sản phẩm lợi thế 
của tỉnh Bình Thuận. Trên cơ sở, đảm bảo, an 
toàn thực phẩm, thiết lập được mạng lưới tiêu 
thụ đến các chợ đầu mối, siêu thị, cửa hàng tiện 
ích, chợ truyền thống, khu phố, khối phố, cộng 
đồng dân cư, các cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa 
bàn thành phố. 

UBND TP Hà Nội giao các doanh nghiệp 
chủ động liên hệ với HTX, doanh nghiệp sản 
xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hóa của tỉnh 
Bình Thuận, tổ chức phương án thu mua, vận 
chuyển, giao nhận về TP Hà Nội. Triển khai các 
điểm, khu bày bán trái thanh long mang thương 
hiệu “Thanh long Bình Thuận” tại khu bày bán 
hoa quả trong các siêu thị, chợ đầu mối, bảo 
đảm mỹ quan, an toàn thực phẩm, phục vụ nhu 
cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn thành 
phố. Quan tâm cung cấp thông tin về trái thanh 
long Bình Thuận tới người tiêu dùng đến tham 
quan, mua sắm về quy trình sản xuất, đóng gói, 
phân phối, lựa chọn sản phẩm, công dụng cũng 
như giới thiệu các cách sử dụng trái thanh long. 

Về tổ chức mạng lưới bán hàng cố định, 
thành phố giao các đơn vị Tổng Công ty 
Thương mại Hà Nội, Công ty cổ phần Intimex 
Việt Nam, Công ty cổ phần Siêu thị Vinmart, 
Công ty TNHH Sài Gòn Coop Hà Nội, Công ty 
TNHH Thương mại quốc tế dịch vụ siêu thị BigC 
Thăng Long, Công ty TNHH Metro Cash&Carry 
Việt Nam… Bán hàng qua sàn giao dịch, giao 
Sàn giao dịch rau quả và thực phẩm an toàn Hà 
Nội thuộc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu sản 
phẩm xanh Việt Nam thực hiện cung cấp sản 
phẩm. 

Chợ đầu mối Long Biên, Đền Lừ là nơi tập 
kết sản phẩm “Thanh long Bình Thuận”, phát 
luồng đi các chợ nhỏ lẻ trên địa bàn. Các hộ 
kinh doanh tại chợ đầu mối thực hiện chức năng 
là đầu mối giao nhận, bán buôn cho các hộ kinh 
doanh tại các chợ truyền thống khác. 

Thúy Ngọc // http://baocongthuong.com.vn/ .- 
2015 (ngày 2 tháng 2) 

T
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II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC 

TẾT ẤT MÙI THĂM TRUNG TÂM TRƯNG BÀY VĂN HÓA CHĂM 
BÌNH THUẬN 

ón chào Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, 
Trung tâm Trưng bày văn hóa Chăm Bình 

Thuận sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa dân 
gian Chăm phục vụ nhân dân địa phương và du 
khách vui xuân mới. 

 

Với ý nghĩa tạo khí thế vui tươi, lành mạnh 
Mừng Đảng – Mừng Xuân 2015, thu hút khách 
tham quan và nhân dân địa phương đến vui 
chơi trong những ngày Tết cổ truyền cũng như 
quảng bá, giới thiệu giá trị văn hóa vật thể và 
phi vật thể của người Chăm, sẽ có nhiều hoạt 
động văn hoá – du lịch hấp dẫn diễn ra từ ngày 
20 – 21/02/2015 (từ mùng 2 – 3 Tết) tại Trung 
tâm Trưng bày văn hóa Chăm. 

Ngoài số hiện vật đang trưng bày, khách 
tham quan Trung tâm Trưng bày văn hoá Chăm 
sẽ được thuyết minh giới thiệu về 269 hiện vật 
gốc các loại có giá trị về niên đại văn hóa lịch sử 
qua sưu tầm, chuyển nhượng được bổ sung 
vào bộ sưu tập. Du khách sẽ được chiêm 
ngưỡng cách thức bày trí ánh sáng, hoa mỹ 
thuật tại gian chính thờ thần Siva để tạo dấu ấn 
tôn nghiêm và sự long trọng phục vụ du khách 
và nhân dân đến thắp hương tượng thần Siva. 

Khách tham quan còn có cơ hội xem và tìm 
hiểu 2 nghề truyền thống của người Chăm là dệt 
và làm gốm. Các nghệ nhân nổi tiếng sẽ trực 
tiếp trình diễn và giới thiệu nguồn gốc và ý 
nghĩa của 2 nghề truyền thống này, việc lưu giữ, 
phát huy phục vụ đời sống cũng như hiện nâng 
lên thành những sản phẩm mỹ nghệ phục vụ du 
lịch. Du khách sẽ được hướng dẫn cách nặn 
gốm dân dụng, mỹ nghệ và kỹ thuật Dệt thổ 
cẩm. Các sản phẩm do du khách tạo ra sẽ được 
nghệ nhân chấm điểm và tặng lưu niệm cho du 
khách. 

Tham quan Trung tâm Trưng bày văn hóa 
Chăm dịp đầu năm mới Ất Mùi, du khách sẽ 
thêm cảm xúc khi trải nghiệm cùng “Hội thi nâng 
cao tay nghề Gốm mỹ nghệ và Dệt truyền thống 
lần 5/2015”. Song song với hội thi nghề truyền 
thống, tại Trung tâm Trưng bày văn hoá Chăm 
còn liên tục diễn ra các chương trình nghệ thuật 
dân gian Chăm với những giai điệu ca ngợi mùa 
Xuân, ca ngợi quê hương, đất nước thanh bình; 
hay đêm văn nghệ “Mừng Đảng – Mừng Xuân”; 
Liên hoan Tiếng hát dân ca Chăm và trình diễn 
trang phục truyền thống lần thứ 4/2015. 

 
 

Giới thiệu thời trang truyền thống Chăm 

Vui Xuân, đón Tết tại Trung tâm Trưng bày 
văn hoá Chăm khách còn có dịp tham gia các 
trò chơi dân gian có thưởng như thi trình bày lễ 
vật, thi làm bánh Gừng, thi viết chữ Chăm. Để 
hấp dẫn du khách, hướng dẫn viên của Trung 
tâm Trưng bày văn hoá Chăm sẽ được giới 
thiệu và hướng dẫn kết nối tour du lịch tham 
quan di tích kiến trúc lịch sử – văn hoá tại đền 
thờ Po Klaong và xem bộ sưu tập báu vật kho 
mở Hoàng tộc Chăm Mânai (giữa thế kỷ 17) tại 
làng Tịnh Mỹ, xã Phan Thanh. 

Kính mời du khách yêu thích văn hóa Chăm 
hãy đến tham quan và thưởng thức các hoạt 
động nghệ thuật dân gian mừng xuân mới 2015 
tại Trung tâm Trưng bày Văn hóa Chăm Bình 
Thuận theo địa chỉ: Ngã ba Sông Mao, xã Phan 
Hiệp, huyện Bắc Bình. 

Theo TỔNG CỤC DU LỊCH .- 2015 
(ngày 3 tháng 2) 

Cùng đưa tin: http://www.nhandan.org.vn 

Đ
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DI TÍCH THÁP CHĂM PÔ SAH INƯ MỪNG NĂM MỚI 2015 

hào mừng năm mới Ất Mùi 2015, tại di tích 
văn hóa Tháp Chăm Pô Sah Inư Phan Thiết 

(Bình Thuận) sẽ liên tục diễn ra nhiều hoạt động 
văn hóa văn nghệ độc đáo phục vụ nhu cầu tham 
quan và thưởng lãm nghệ thuật của người dân địa 
phương và khách du lịch. 

 

Chào mừng năm mới 2015, liên tục trong các 
ngày từ 20 – 22/2/2015 (từ mùng 2 – 4 Tết Nguyên 
đán) tại nhà biểu diễn nghệ thuật của di tích sẽ 
diễn ra các chương trình biểu diễn văn nghệ dân 
gian Chăm do Đội Văn nghệ dân gian Chăm huyện 
Ninh Phước (Ninh Thuận) thực hiện. Từ ca, múa 
cho đến trình tấu nhạc cụ truyền thống Chăm. 
Trong không gian ấm áp của thời khắc giao mùa 
thưởng thức những câu hát, điệu múa nồng nàn 
cùng nhưng giai điệu kỳ bí của kèn Saranai, trống 
Paranưng, trống Ghinăng chắc chắn sẽ là những 
kỷ niệm rất đẹp mà di tích Pô Sah Inư cũng như 
thành phố biển xinh đẹp dành tặng cho du khách 
xa, gần trong những ngày xuân! 

Tại nhà biểu diễn nghệ thuật liên tục trong 3 
ngày từ 20 – 22/2/2015 còn diễn ra hoạt động trình 

diễn nghề truyền thống dân tộc Chăm. Trình diễn 
nghề dệt thổ cẩm, làm gốm truyền thống bằng 
phương pháp thủ công do các nghệ nhân các 
huyện Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình và huyện Ninh 
Phước (Ninh Thuận) biểu diễn. Bên cạnh nhà biểu 
diễn, giữa không gian thoáng mát của khu di tích 
trong các ngày từ 20 – 28/2/2015 (mùng 2 – mùng 
10 Tết) sẽ liên tục diễn ra hoạt động trình diễn 
nghệ thuật tranh cát. Hoạt động do các em khuyết 
tật của Công ty TNHH Tranh cát Phi Long (Phan 
Thiết) và nhóm “Khát vọng” trình diễn bằng thủ 
pháp vẽ tranh bằng cát, làm hoa vải. 

Ngoài ra, tạo thêm không khí vui tươi phục vụ 
du khách đón xuân, trong các ngày Tết cổ truyền 
tại di tích tháp Pô Sah Inư còn có triển lãm ảnh 
nghệ thuật chủ đề “Phan Thiết xưa” và các lễ hội 
tiêu biểu tại Bình Thuận. Thông qua ngôn ngữ 
nhiếp ảnh, một phần lịch sử hình thành và phát 
triển của thành phố biển được khắc họa một cách 
sinh động và chân thực. Thưởng lãm triển lãm 
người xem sẽ có cái nhìn trọn vẹn hơn về vùng đất 
hoang sơ nép yên bình bên biển xanh hôm qua và 
một trung tâm du lịch sôi động của hôm nay. 

Theo Ban Quản lý di tích, ngoài đón xem các 
chương trình biểu diễn nghệ thuật, đến với Tháp 
Chăm Pô Sah Inư vào những ngày đầu năm mới 
Ất Mùi, du khách còn có dịp khám phá và nghe 
thuyết minh đầy đủ về di tích, tham dự các trò chơi 
dân gian, tham quan các dịch vụ hàng lưu niệm, 
tranh gỗ, gốm, thổ cẩm, lựa chọn những món quà 
lưu niệm rất đặc trưng và mang đậm nét văn hóa 
truyền thống Chăm. 

// http://www.dulichvn.org.vn/ .- 2015 
(ngày 13 tháng 2) 

_________________________________________ 

XUÂN SÔI ĐỘNG VỚI LỄ HỘI ĐUA THUYỀN TRUYỀN THỐNG 
BÌNH THUẬN 

ái nắng đổ lửa ngày Xuân không làm giảm đi 
sức dẻo dai, quyết tâm của các tay chèo, cũng 

như sự háo hức của hàng vạn người hâm mộ 
trước những cuộc đấu quyết liệt. 

Lễ hội đua thuyền mùng 2 Tết trên sông Cà 
Ty, TP.Phan Thiết là một trong những hoạt động 
thể thao lâu đời, gắn bó với đời sống văn hóa và 
tinh thần của người dân nơi đây mỗi dịp Xuân về. 

Trong không khí tưng bừng, náo nhiệt của 
những ngày đầu năm, hàng vạn người dân tập 
trung hai bên bờ sông để cổ vũ cho 9 đội thuyền 
với sự góp mặt của hơn 270 vận động viên về đây 
đua tài. 

 

C 

C 
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Mặc dù đến khoảng 13h30 chiều, cuộc đua 
mới chính thức bắt đầu do đợi con nước lên, 
nhưng từ 12h30 người dân đã đứng dày hai bên 
dòng Cà Ty. 

Năm nay có 9 đội đua của 9 xã phường dự 
thi, chia làm 3 bảng A, B, C gồm: Đức Thắng, Đức 
Nghĩa, Phú Trinh, Đức Long, Bình Hưng, Lạc 
Đạo, Phú Hải, Đức Tài và Mũi Né. 

 
 

Mỗi thuyền gồm 25 vận động viên nam thi đấu hai 
nội dung: đua thuyền đồng hàng cự ly 500m, đua 
thuyền quay vòng 1700m; môn quẩy, lắc thúng 
đơn, đôi. 

 

Những cánh tay rám nắng, dũng mãnh và tinh 
thần vượt khó của những chàng trai xứ biển lướt 
dòng nước xiết trong cái nắng đổ lửa. 

Không chỉ là một hoạt động vui xuân thường 
niên được nhiều người trông đợi, lễ hội đua 
thuyền mùng 2 Tết còn thu hút đông đảo du khách 
ghé đến. 

Đây được xem là một trong những lễ hội 
truyền thống lâu đời còn được lưu giữ đến ngày 
nay của Phan Thiết. Tính đến nay lễ hội đã bước 
qua tuổi 33, trở thành nét đặc trưng của người 
dân xứ biển. 

 

 

 

Lễ hội là nơi tập trung các ngư dân lành nghề, 
ngoài ra, đây còn là cái nôi sản sinh ra nhiều tài 
năng và gặt hái được nhiều thành công cho đội 
tuyển đua thuyền quốc gia. 

 

Không chỉ là một món ăn tinh thần ngày đầu 
xuân cho người dân địa phương, cầu mong những 
chuyến biển thuận buồm xuôi gió, lễ hội đua thuyền 
còn là dịp để ngư dân gặp gỡ, đoàn kết hơn trong 
nghề. 

Huyền Châu // http://phunuonline.com.vn/ .- 
2015 (ngày 21 tháng 2) 



Thoâng tin tö lieäu Bình Thuaän – Soá 02 naêm 2015 - 15 - 

Thö vieän tænh Bình Thuaän – Soá 286 Traàn Höng Ñaïo – Tp. Phan Thieát – Tænh Bình Thuaän 

250 VĐV THI CHẠY VƯỢT ĐỒI CÁT MŨI NÉ MỪNG XUÂN MỚI 

uộc thi có hơn 250 vận động viên tham gia ở 3 
nội dung: nữ phong trào, nam phong trào và nam 

chuyên nghiệp. 

Sáng 22/2 (mùng 4 Tết), thành phố Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội thi chạy vượt đồi cát Mũi 
Né chào Xuân mới Ất Mùi 2015. Đây là một trong 
những hoạt động thể thao truyền thống tạo sân chơi 
lành mạnh cho người dân miền biển Bình Thuận. 

 

Rất đông khán giả đến xem và cổ vũ cho các vận động viên 

Từ sáng sớm, đông đảo người dân từ các nơi đã 
đổ về khu đồi cát Mũi Né, Phan Thiết làm cho không 
khí ở đây trở nên tưng bừng và nhộn nhịp. Trên 
khuôn mặt mỗi người, ai cũng phấn khởi đón chờ 
cuộc thi đầy thú vị mà mỗi năm chỉ diễn ra một lần. 

Năm nay, cuộc thi có hơn 250 vận động viên 
tham gia ở 3 nội dung: nữ phong trào, nam phong 
trào và nam chuyên nghiệp. Dưới cái nắng chói 
chang của miền biển Bình Thuận, các vận động viên 
tranh tài sôi nổi. 

 

Trao giải cho các VĐV nam 

Những vận động viên nam phải vượt qua 600 
mét đường trường và gần 3.500 mét đồi cát để về 
đích. Đối với vận động viên nữ, sau khi chạy hết 600 
mét đường trường, phải vượt qua 1.000 mét đồi cát 
trên địa hình cát lún. Mọi người đều thi đấu hết mình 
trước sự cổ vũ nhiệt tình của người dân và du khách 
đón xem. 

Cùng với đua thuyền trên sông Cà Ty, từ lâu hội 
thi chạy vượt đồi cát Mũi Né đã trở thành hoạt động 
văn hóa - thể thao truyền thống của miền biển Phan 
Thiết. Hội thi góp phần tạo nên sân chơi bổ ích và 
lành mạnh cho người dân địa phương trong mỗi dịp 
đầu năm mới. 

Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2015 
(ngày 22 tháng 2)

_________________________________________ 

SINH VIÊN BÁN BAO LÌ XÌ GIÚP TRẺ EM NGHÈO CÓ TẾT 

ới các hoạt động bán tranh thư pháp, bao lì xì, 
móc khóa..., các sinh viên làm công tác thiện 

nguyện đã trao hơn 250 phần quà cho các em 
nhỏ Raglay tỉnh Bình Thuận. 

 

Trao quà tết cho các em nhỏ Raglay, tỉnh Bình Thuận - 
Ảnh: CTV 

Trước thềm Tết Ất Mùi 2015, các sinh viên của 
Khoa Nhân học, Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG-
HCM) phối hợp với Hộ pháp viên, Viện Giác Thiền 
Tự đã trao hơn 250 phần quà tết qua chương trình 
Tết cho em tại tỉnh Bình Thuận. 

Mỗi phần gồm 1kg muối, 1kg đường, 1 chai 
nước mắm,1 thùng mì, 5kg gạo và áo quần cũ. Ngoài 
ra, các bạn sinh viên còn vận động mạnh thường 
quân tài trợ 30 xe đạp để tiếp sức cho các em nhỏ 
Raglay tỉnh Bình Thuận đến trường.  

Bạn Thảo Phạm - thành viên trong chương trình 
chia sẻ: “Những ánh mắt ngây thơ trong sáng các em 
nhỏ đồng bào Raglay, những đôi dép không còn 
nguyên vẹn, những bộ quần áo mỏng manh giữa khí 
trời lạnh đã cho tôi thấy chúng ta cần phải làm một 
điều gì đó và những phần quà trao tay mang đến 
niềm vui nho nhỏ cho họ trong mùa xuân này." 

C.Oanh // http://tuoitre.vn/ .- 2015 
(ngày 14 tháng 2) 

C

V
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III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

CHUYỆN MỚI VÀ CŨ Ở PHÚ QUÝ 

ể thích nghi với cuộc sống kể từ khi có điện, 
Phú Quý đang thay đổi từng ngày. Dù hiện đại 

hơn, nhưng hòn đảo có diện tích gần 18km2 thuộc 
tỉnh Bình Thuận này vẫn giữ nguyên bản sắc của 
nó. 

 
Du khách yêu thích Phú Quý bởi bờ biển đẹp và cuộc sống 
thanh bình. Ành Yến Trinh 

Từ cảng biển đông đúc ở huyện đảo Phú Quý 
rẽ vào những thôn xóm, lần đầu tiên đến thăm hòn 
đảo này chúng tôi bắt gặp hình ảnh tương phản: 
một phụ nữ đeo gùi, đội chiếc nón vải đang cúi 
nhặt những lát khoai mì phơi khô bên đường, phía 
sau là cột điện gió sừng sững xoay nhanh. 

Những đổi thay: Con đường Võ Văn Kiệt lớn 
nhất ở huyện đảo Phú Quý bao gồm cả trung tâm 
hành chính của huyện. Trên đường, khoảng 4-5 
khách sạn, nhà nghỉ được xây dựng khá khang 
trang. Một số cửa tiệm điện máy, tạp hóa mới mở 
dọc hai bên đường. 7g sáng, người đi làm, trẻ con 
đi học... rộn ràng. 

Ông Tư Chính, chủ tiệm điện máy TV (xã Tam 
Thanh), cho biết từ ngày có điện 1-7-2014, ông đã 
mua thêm máy giặt, tủ lạnh, bếp từ... bán cho 
người dân trong huyện. Lượng hàng bán ra tăng 
30% so với trước đây. 

“Người dân trước đây quen nấu cơm bằng bếp 
củi một phần vì giá gas vận chuyển ra đảo cao, 
nay có nồi cơm điện tạo sự đổi thay lớn lắm” - ông 
nói. Chủ một nhà nghỉ trên đường này cũng chia 
sẻ: “Giá điện rẻ nên chi phí phục vụ du khách cũng 
đỡ phần nào, cảm giác nhà nghỉ của mình cũng 
tươm tất hơn”. 

Theo báo cáo của UBND huyện Phú Quý, năm 
2014 khách du lịch đến đảo đạt 6.500 lượt người, 
một con số khả quan so với những năm trước. 

Trên bờ biển sát nhà hàng - khách sạn Long 
Vĩ (xã Long Hải), hai du khách Mỹ chuẩn bị lướt 
ván. Michael Houston, 37 tuổi, cùng vợ là Linda 
cười sảng khoái: “Từ ba năm nay, mỗi năm chúng 

tôi đều đến đây du lịch. Chúng tôi rất mê lướt ván. 
Bờ biển ở đây thật đẹp”. 

Vén mớ tóc mái vàng rực, Linda khoe: “Đây 
này, da tôi sau vài ngày trông thật tuyệt. Ở đây tôi 
thấy khỏe ra vì không khí trong lành, khác biệt với 
thời tiết bốn mùa ở Mỹ”. 

 
Những chuyến hàng cập cảng Phú Quý đầu năm 2015 sau 
những ngày biển động - YẾN TRINH 

Cái duyên đến với Phú Quý của vợ chồng này 
cũng tình cờ: khi Linda xem một bộ phim có nhắc 
đến Việt Nam, cả hai bắt đầu tìm hiểu rồi quyết 
định đến Phú Quý du lịch xem sao. Buổi sáng họ 
thường đi dạo trên đê biển, chụp ảnh ngư dân và 
cảnh sinh hoạt trong các làng xóm. Buổi chiều, sau 
khi lướt ván, họ chạy bộ. 

“Mỗi lần rời nơi này, chúng tôi thấy rất lưu 
luyến vì cuộc sống nơi đây quá bình yên. Người 
dân đối xử với chúng tôi rất tốt dù họ không rành 
tiếng Anh. Tôi cũng rất thích chiếc gùi mà họ đeo 
mỗi ngày đi làm rẫy. Làng chài hiền hòa, những 
mảnh đất trồng rau tươi tốt, món ăn lạ lẫm... luôn 
có sức cuốn hút đặc biệt” - Michael chia sẻ. 

Trong ngôi nhà của chị Nguyễn Thị Thanh Tú 
(38 tuổi, thôn Thương Châu, xã Ngũ Phụng), hai 
đứa con gái đang cặm cụi ngồi học bài. Chị loay 
hoay giặt giũ, dọn dẹp. Sáng chị dậy từ 4g để 
chuẩn bị ra chợ bán hàng, trưa về con gái đã cắm 
nồi cơm, chị chỉ nấu nướng qua loa là mẹ con có 
bữa ăn. Buổi tối, sau khi cơm nước xong, vợ 
chồng thường xem tivi trong lúc hai con ngồi học. 

“Có điện, giá cả sinh hoạt cũng rẻ hơn đôi 
chút, tôi mua thêm bếp từ và ấm điện để đun nước 
khi cần. Vợ chồng cũng đang dành dụm để mua 
thêm cái tủ lạnh” - chị Tú nói. Cách nhà chị Tú 
chừng 1km là một khung cảnh sôi động với quán 
cà phê, quán ăn và đèn đường sáng trưng. 

Dĩ nhiên Phú Quý vẫn còn những tồn tại, 
đường giao thông nhiều nơi còn đang sửa sang, 
kinh tế hộ dân còn khó khăn, công tác hộ nghèo, 
giải quyết việc làm... Nhưng sự đổi thay đã nhìn 
thấy rõ. 

Đ 
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Đất cũ đãi người mới: Theo quyển Những 
chặng đường lịch sử do Đảng bộ huyện Phú Quý 
biên soạn năm 2007, cư dân trên đảo có gốc là 
người Chăm, Hoa, Kinh... trong quá trình theo tàu 
đánh bắt cá đã dạt vào đảo. Ngoài nghề chài lưới, 
nuôi trồng thủy sản, người dân Phú Quý thường 
làm rẫy, trồng các loại cây (dừa, xoài, mít...), nuôi 
heo, bò... 

Chừng vài năm nay, người dân có thêm nghề 
nuôi kỳ nhông, trồng rau trong nhà lưới. 

Chị Lê Thị Hồng Cư, 41 tuổi, quê ở Thanh 
Hóa, theo chồng ra Phú Quý năm 2003. Cưới 
nhau năm 1991, ba năm sau chồng chị theo bạn 
bè ra Phú Quý làm công nhân bốc xếp ở cảng. 
Thấy cuộc sống ngoài này dễ thở, chị đưa hai con 
gái ra theo. Làm lụng tích cóp, họ cũng mua được 
căn nhà nhỏ ở thôn Mỹ Khê, xã Tam Thanh. 

Con gái lớn của chị giờ là cô giáo ở đảo, con 
gái thứ hai đang theo học trung cấp trong Sài Gòn. 
Chồng chị ngày đi bốc xếp, tối đi mổ heo thuê. 
“Cuộc sống chúng tôi bây giờ so với lúc ở quê tốt 
hơn nhiều. Tuy xa quê hương nhưng vợ chồng 
con cái có nhau, các con ngoan ngoãn, tiền bạc 
dành dụm cũng được chút ít” - chị nói. 

Còn gia đình ông Lê Văn Hợi, 53 tuổi, ở Phú 
Quý 30 năm nay. Từ Quảng Bình, với hai bàn tay 
trắng, ông Hợi ra đảo sống bằng nghề đi biển. Rồi 
ông lấy vợ - bà Ngô Thị Xuân - cũng từ Bình 
Thuận ra đảo. Ông bà có với nhau ba mặt con, 
ngôi nhà sau nhiều lần cơi nới đã khá rộng rãi. 

Ông kể: “Ngày mới ra đảo có khi bữa cơm chỉ 
có canh chan, biển thương thì được mẻ cá lớn, 
biển phụ thì vợ chồng ngậm ngùi an ủi nhau. Bòn 
mãi cũng xây được nhà. Lúc đó đi lại còn là đường 
đất, vợ chồng phải gánh vật liệu ngoài đường lớn 
vào”. 

Ông Hợi ngồi cạnh vợ, sửa lại mấy con tôm 
nhựa dùng để câu mực, đôi mắt ánh lên vẻ hài 
lòng về cuộc sống mà ông bà đã mất nửa đời 
người để tạo dựng. 

Hồn của đảo: Những người mới đến sống ở 
đảo xem nơi này là quê hương của mình. Ngày 
mới đến, gia đình chị Cư chưa quen nếp sống, 
cách ăn uống vì người trên đảo hay ăn ngọt. 

“Lâu dần, chúng tôi cũng quen khẩu vị, đặc 
biệt là cách ăn uống giản dị của người ngoài này. 
Một con cá với ít giá hẹ nấu lên cũng thành tô 
canh, ít thịt kho sơ qua là đã có bữa cơm đầm ấm” 
- chị nói. Để vơi nỗi nhớ quê, khoảng sân bé xíu 
trước nhà chị trồng cây khế, đào giếng và quây 
mấy luống rau vào mùa mưa gợi nhớ những ngõ 
nhà ở đồng bằng Bắc bộ. 

Chị nhớ lại: “Ngày mới ra, chúng tôi may mắn 
được bà con chòm xóm giúp đỡ, nhà có việc gì chỉ 
cần mở miệng là có người chung tay chia sẻ. 
Nhiều lúc tôi nghĩ có thể chọn sống nơi khác sẽ 
khá giả hơn nhưng không được bình yên như ở 
đây đâu”. 

Bà Xuân từ bảy năm nay là hội trưởng Hội phụ 
nữ thôn Mỹ Khê. Lớn tuổi rồi nên ngày ngày bà tìm 
cách để hoạt động hội thiết thực hơn. Bà đi từng 
nhà xem hoàn cảnh ai nghèo khó, con học giỏi mà 
không có điều kiện theo học, về họp bàn rồi tìm 
cách giúp đỡ. 

Mấy chị em phụ nữ mới ra đảo sống cũng 
được bà mời vào hội để chia sẻ, động viên qua lúc 
khó khăn. Bà nói tuy mất thời gian nhưng đó là 
cách bà trả ơn hòn đảo đã dung chứa gia đình bà 
bao nhiêu năm nay. 

“Ở đây mọi người thương nhau lắm, mùa 
màng hái được ít đậu, chuối... cũng đem cho, ai 
gặp chuyện không may hàng xóm cũng tìm cách 
giúp đỡ. Nhà nào có người mất là mọi người đều 
đi đưa tiễn, phúng điếu” - bà kể. Những cư dân 
trên đảo hiểu rằng dù không cùng dòng máu 
nhưng họ cùng uống mạch nước của đảo, cùng 
nương tựa nhau trong cảnh xa quê nên lợi ích vật 
chất không phải là tất cả. 

Những con đường trên đảo còn có vài khẩu 
hiệu đơn giản từ bầu cử cho đến việc sinh đẻ, học 
tập... Họ quét một mảng sơn trắng lên tường rào ở 
những ngã tư, viết lên hàng chữ vừa đủ mắt nhìn. 
Hàng xóm, người đi chợ, đi làm về gặp mặt nhau 
thường ngồi bệt xuống khoảng ximăng nơi vệ 
đường hoặc phía trước nhà để chuyện trò. 

Ra chợ cũng hiếm có cảnh mặc cả, bởi những 
thứ họ trồng tỉa được có giá rất rẻ, chỉ vài chục 
ngàn đồng là có bữa cơm ngon. Cư dân Phú Quý 
từ ba miền ra đảo sinh sống trải qua nhiều đời vẫn 
giữ nét chắt chiu, hăng say lao động đặc trưng quê 
mình. Những cụ bà đã 60-70 tuổi lưng vẫn đeo 
gùi, dao rựa để lên rẫy trồng tỉa. 

Cầm rựa phát bớt đám cỏ rậm trong rẫy, bà 
Dương Thị Diễn nói: “Ở không buồn lắm, chẳng ai 
bắt mình làm mình cũng đi làm. Đi cho khỏe người 
sống lâu với con cháu”. 

Có lẽ hồn của đảo nằm trong ánh mắt, nụ cười 
chân thật, trong cảnh sống giản dị và trong cả 
cách cư dân Phú Quý gửi gắm ước mơ đời con 
đời cháu cho hòn đảo, gạt đi nỗi lo mơ hồ về sự 
phát triển làm lòng người hẹp lại và cầu mong 
những nét chân phương sẽ mãi được gìn giữ.   

Gia đình ông Huỳnh Văn Hưng, chủ tịch UBND 
huyện Phú Quý, đã mấy đời gắn bó với hòn đảo. 
Ông nói nét thu hút của Phú Quý là những giá trị 
văn hóa lịch sử lâu đời như di sản Hán Nôm, chùa 
chiền, lễ hội... thuộc cả ba xã Tam Thanh, Long 
Hải, Ngũ Phụng. 

Người ta yêu mến hòn đảo và những đứa con 
của đảo từ những điều này, trong đó có cả những 
giá trị từ phong tục, cách sống, cách đối xử của 
người dân. Phú Quý cũng oằn mình đi qua kháng 
chiến, đau thương và sức mạnh từ đó cũng hun 
đúc nên đặc trưng con người nơi đây. 

Bà Bùi Thị Kim Huê, phó chủ tịch phụ trách 
văn xã UBND xã Ngũ Phụng, cho biết điều bà trăn 
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trở là việc nâng cao đời sống tinh thần của người 
dân, tạo dấu ấn cho Phú Quý từ những hoạt động 
sinh hoạt văn hóa, lập Câu lạc bộ đờn ca tài tử, tổ 
chức lễ hội đua thuyền dịp năm mới, lễ cầu ngư... 

Yến Trinh // http://tuoitre.vn/ .- 2015 
(ngày 9 tháng 2)

________________________________________ 

TẶNG QUÀ TẾT VÀ GIẾNG NƯỚC SẠCH CHO NGƯỜI NGHÈO 

gày 11-2, Báo Công an TP.HCM phối hợp 
cùng Công an tỉnh Bình Thuận, Sở Khoa học 

& Công nghệ Bình Thuận và các nhà tài trợ đến xã 
Nghị Đức, huyện Tánh Linh, Bình Thuận trao 100 
phần qùa Tết (trị giá 30 triệu đồng) cho các hộ 
nghèo của địa phương, chung tay chia sẻ khó 
khăn với bà con nhân dịp tết đến xuân về. Dịp này, 
Báo CATP và các nhà tài trợ cũng tổ chức bàn 
giao 4 giếng nước sạch (trị giá 40 triệu đồng) phục 
vụ sinh hoạt cho bà con xã Nghị Đức. 

Ông Hồ Phúc, Phó chủ tịch UBND xã xúc động 
gửi lời cảm ơn chân thành đến Báo CATP và các 

đơn vị đồng hành đã quan tâm đến tặng quà Tết, 
giếng nước sạch, giúp người dân nơi đây có được 
một cái Tết cổ truyền nhiều ý nghĩa. 

Theo chương trình, ngày mai (12-2), Báo 
CATP tiếp tục đến xã Phan Điền, huyện Bắc Bình 
(Bình Thuận) trao 100 phần qùa Tết cho bà con 
nghèo.   

Ngọc Uyên // http://www.congan.com.vn/ .- 
2015 (ngày 11 tháng 2) 

_________________________________________ 

PHAN THIẾT: CHỢ HOA XUÂN TẬP TRUNG ĐẮT HÀNG 

P Phan Thiết (Bình Thuận) dành khu đất diện 
tích 4 ha làm chợ hoa Xuân tập trung đầu tiên 

thu hút khách mua trong dịp tết Ất Mùi.  

 
Những ngày qua, chợ hoa Xuân thu hút hàng nghìn 
lượt người đến mua bán mỗi ngày - Ảnh: Ng.Nam 

Đến chiều 18-2 (30 tết), nhiều người dân 
vẫn đến chợ hoa Xuân tập trung này để mua hoa 
kiểng chưng tết.  

Những năm trước đây, tiểu thương bán hoa 
kiểng tết thường tập trung buôn bán ven sông Cà 
Ty, gây nên tình trạng tắc nghẽn giao thông, mất 
vệ sinh môi trường tại khu vực ven sông. 

Đến mùa tết năm nay, UBND TP Phan Thiết 
mời tất cả các tiểu thương bán hoa kiểng vào khu 
vực mới để buôn bán. 

Các tiểu thương cho biết nhờ tập trung số 
lượng lớn gian hàng nên hàng bán chạy hơn mọi 
năm. Họ mong muốn năm sau TP tổ chức cung 
cấp nguồn nước, điện để tưới nước cho hoa kiểng 
(năm nay các gian hàng hoa kiểng phải câu nước 
nhờ từ các hộ dân lân cận). 

Dịp tết Ất Mùi, TP Phan Thiết có nhiều hoạt 
động thu hút khách du lịch như bắn pháo hoa 
trong đêm giao thừa, thi chạy bộ trên đồi cát vàng, 
đua thuyền trên sông Cà Ty. 

 
Chợ hoa Xuân tập trung bày bán nhiều loại hoa kiểng bình 
dân như bông giấy - Ảnh: Ng.Nam 

 
Người dân chọn mua hoa mai - Ảnh: Ng.Nam 

Ng.Nam // http://tuoitre.vn/ .- 2015 
(ngày 18 tháng 2)

N

T
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 RỪNG PHÒNG HỘ SÔNG LŨY LẠI BỊ ĐỐN HẠ 

ỉnh Bình Thuận đồng ý chuyển hồ sơ vụ phá 
rừng Nà Dệt, Giếng Cọp sang cơ quan điều 

tra. 

Liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ Sông 
Lũy ở huyện Bắc Bình (Bình Thuận), ngoài vụ phá 
rừng bằng lăng tại Sông Dú và ba vụ phá rừng 
khác, chúng tôi lại vừa phát hiện thêm hai điểm 
phá rừng mới tại Bắc Bình. 

Cụ thể, tại khu vực suối Trinh thuộc tiểu khu 
139 (xã Phan Tiến, Bắc Bình) có gần 200 cây căm 
liên với đường kính gốc từ 30 cm đến 40 cm đã bị 
triệt hạ và khoảng 30 cây sến móng tay, gạo 
đường kính 50-60 cm bị cưa hạ. Ngoài ra tại 
đường “xe gãy” thuộc tiểu khu 71 (xã Phan Sơn) 
có khoảng 30 gốc bằng lăng đường kính 70-80 cm 
cũng đã bị lâm tặc “hóa kiếp”... Ước tính lượng gỗ 
bị hạ tại các điểm phá rừng này khoảng 120 m3. 

 
Tại khu vực suối Trinh có gần 250 gốc bằng lăng, căm liên 
bị hạ nhưng cơ quan chức năng chưa biết. Ảnh: P.NAM 

Tại hiện trường các điểm phá rừng này, lâm 
tặc đã vận chuyển, tẩu tán toàn bộ gỗ cưa hạ, chỉ 
còn sót lại vài hộp gỗ xẻ, gỗ tròn. Căn cứ vào dấu 
mạt cưa, các vụ phá rừng này trùng với thời gian 
bốn điểm phá rừng tại Sa Mai, Sông Dú, dốc Ho 
Lao bị lâm tặc triệt hạ. Tuy nhiên, các gốc cây, số 
gỗ còn sót tại hiện trường vẫn chưa được đánh số 
kiểm tra, chứng tỏ lực lượng bảo vệ Ban Quản lý 

rừng phòng hộ Sông Lũy, Hạt Kiểm lâm huyện Bắc 
Bình chưa phát hiện. 

Về các vụ phá rừng ở Hàm Thuận Nam mà 
chúng tôi đã phản ánh, ngày 8-2, Văn phòng 
UBND tỉnh Bình Thuận cho biết: UBND tỉnh đã có 
công văn gửi Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận, 
thống nhất cho Sở NN&PTNT chuyển hồ sơ sang 
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận thụ lý 
giải quyết theo thẩm quyền. 

Công văn cũng yêu cầu giám đốc Công ty 
TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận tăng cường 
công tác tuần tra, quản lý diện tích rừng tự nhiên 
và đất lâm nghiệp được giao quản lý theo đúng 
quy định. “Để xảy ra vụ việc khai thác lâm sản trái 
pháp luật trên địa bàn, lâm phận quản lý trong thời 
gian dài nhưng không phát hiện, báo cáo, xử lý kịp 
thời thì trách nhiệm trước hết thuộc về các tập thể, 
cá nhân thuộc Xí nghiệp Lâm nghiệp Hàm Thuận 
Nam, Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận và Hạt 
Kiểm lâm huyện Hàm Thuận Nam. Do đó, yêu cầu 
Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận tổ chức kiểm 
điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân 
có liên quan, xử lý theo quy định. Sở Nội vụ theo 
dõi, kiểm tra công tác triển khai kiểm điểm này. 
Giám đốc Sở NN&PTNT chỉ đạo kiểm điểm tập 
thể, cá nhân có liên quan của Hạt Kiểm lâm huyện 
Hàm Thuận Nam và trường hợp của một cán bộ 
thuộc Đội Kiểm lâm cơ động Bình Thuận xử lý 
theo quy định” - công văn nêu. 

Như chúng tôi đã thông tin, từ cuối năm 2012 
đến tháng 5-2014, tại rừng Nà Dệt, Giếng Cọp, Tà 
Nớ có hơn 1.000 cây gỗ bị triệt hạ. Tuy nhiên, đơn 
vị chủ rừng là Xí nghiệp Lâm nghiệp Hàm Thuận 
Nam không hề có báo cáo nào. Đặc biệt trong vụ 
phá rừng này có dấu hiệu bảo kê và liên quan của 
một phó giám đốc xí nghiệp và một cán bộ bảo vệ 
rừng. 

Phương Nam - Pháp luật Tp.HCM.- 2015.- Số 40 
(ngày 9 tháng 2).- Tr.4 

_________________________________________ 

TIẾP TỤC HỖ TRỢ NẠN NHÂN VỤ TNGT TẠI BÌNH THUẬN 

ha con anh Mậu là hai nạn nhân đáng thương 
nhất trong vụ tai nạn tại Bình Thuận ngày 9/2 

vừa qua. 

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội 
(MIC) ngày 13/2 cho biết, lãnh đạo Tổng công ty 
do ông Huỳnh Thiện Nghĩa cùng CBNV MIC Nam 
Trung Bộ đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn 
và trao hỗ trợ nhân đạo 6 triệu đồng (trích từ quỹ 
tấm lòng vàng MIC) chia sẻ mất mát với gia đình 
anh Trần Văn Mậu. 

Anh Mậu và con trai là cháu Trần Trung Nhân 
là hai nạn nhân đáng thương nhất trong vụ tai nạn 
tại Bình Thuận ngày 9/2 vừa qua. 

Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, anh Mậu đưa 
con từ TP. Phan Thiết đi TP. Hồ Chí Minh để khám 
bệnh. Khi đi đến đoạn QL 1A thuộc xã Hàm Minh – 
huyện Hàm Thuận Nam – Bình Thuận, một vụ tai 
nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách 
giường nằm 51B-141.22 và xe ô tô 29 chỗ 86B -
002.84 xảy ra, kiến 9/13 người trên xe 86B -002.84 

T

C 
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và tài xế xe 51B -141.22 bị tử vong, trong đó có 
cha con anh Mậu. 

Được biết, anh Mậu là lao động của gia đình 
có hoàn cảnh khó khăn. Một mình anh đi làm nuôi 
vợ cùng 2 con nhỏ và cha mẹ già. 

H.Tú // http://www.baogiaothong.vn/ .- 2015 
(ngày 13 tháng 2) 

_________________________________________ 

KIỂM TRA “BIỆT THỰ LẠ” CHỈ ĐÓN KHÁCH NGA TẠI PHAN THIẾT 

hu biệt thự ở xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết 
(Bình Thuận) kín cổng cao tường, bên trong 

có chó dữ, chỉ đón khách Nga và không cho khách 
người Việt vào. 

 
Khu biệt thự đóng kín cổng 

Chỉ có khách Nga 

Trưa 25-2, công an tỉnh Bình Thuận tiến hành 
kiểm tra, xác minh khu vực và thu thập thông tin từ 
những người dân sống xung quanh khu biệt thự. 

Đây là khu đất rộng hàng trăm mét vuông nằm 
tại một nơi có ít nhà dân của xã Thiện Nghiệp. 
Phía cuối biệt thự xây một căn nhà nghỉ một lầu 
một trệt. Giữa khu đất có một căn nhà lớn được 
dùng để trưng bày hiện vật. 

Nhiều người dân địa phương cho biết họ được 
thuê xây dựng khu biệt thự này. Căn nhà nghỉ 
được xây lên từ nhiều năm trước, còn khu trưng 
bày mới hoàn thành và đưa vào đón khách Nga 
được vài tháng nay. 

 
Khu biệt thự có chó canh giữ từ bên trong rào. 

Ngoài đón khách tham quan vào ban ngày thì 
ban đêm người dân còn thấy nhiều người Nga tổ 
chức tiệc tùng ở bên trong. 

Một người dân từng được thuê vào chăm sóc 
cỏ ở bên trong cho biết bên trong khu trưng bày có 
nhiều hiện vật của Việt Nam.  

Buôn bán ì xèo, địa phương không biết 

Chiều 25-2, một xe du lịch của hãng lữ hành 
Pegas biển số 29LD-4020 chở một đoàn khách 
Nga vào khu biệt thự trên. Sau khi đi tham quan, 
chụp ảnh tại khu vực bên trong căn biệt thự, khách 
du lịch được giới thiệu đến khu nhà triển lãm. 

Tại đây, các hàng hóa dược liệu được xếp trên 
một góc nhà triển lãm được khách Nga đặc biệt 
chú ý. Theo quan sát của PV Tuổi Trẻ, các hàng 
hóa được bày bán là dược liệu, nhân sâm và có cả 
rắn hổ ngâm trong rượu. Mỗi loại hàng hóa đều có 
bảng chú thích bằng tiếng Nga. 

Ông Trần Tú Minh, Bí thư kiêm Chủ tịch xã 
Thiện Nghiệp, cho biết khi nghe có phản ánh khu 
biệt thự này không cho người Việt vào, ông Minh 
và các cán bộ xã đã liên hệ với người phiên dịch 
của nhóm người Nga này và vào bên trong xem. 

“Hiện nay họ không có giấy phép kinh doanh 
nên không buôn bán gì, chỉ có triển lãm các hình 
ảnh, hiện vật, cũng không biết họ có xin phép triển 
lãm không vì chuyện này do cấp tỉnh quản lý. Anh 
người Nga này buôn bán ở Hàm Tiến mấy năm 
nay, rồi mua đất nhờ người Việt đứng tên, xây nên 
khu vực này”, ông Minh nói. 

 
Khu biệt thự được rào kín xung quanh 

Về vấn đề tại sao khu biệt thự không cho 
người Việt vào, ông Minh cho hay có lẽ chủ nhà 
người Nga có quan hệ làm ăn với khách du lịch 

K
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người Nga nên mới cho vào tham quan, còn người 
Việt không quen biết nên không cho vào, vì địa 
điểm này không có bán vé. 

Theo công an xã Thiện Nghiệp, cư trú thường 
xuyên tại đây có đôi vợ chồng người Nga là ông 
Zhigulev Eduard (45 tuổi) và bà Kyrstya Ekaterina 
(36 tuổi). Người chồng có thẻ tạm trú giá trị đến 
ngày 22-2-2015, còn người vợ đăng ký tạm trú từ 
ngày 2-8-2012 đến ngày 14-11-2013, đến nay 
chưa đăng ký lại. 

Người đứng tên mua khu đất này là ông 
Nguyễn Thế Sơn (Giám đốc Công ty lướt sóng 
Việt-Nga, gốc Quảng Bình, hiện ngụ P.Phú Thủy, 
TP Phan Thiết). 

Ông Ngô Minh Chính, Giám đốc Sở Văn hóa, 
Thể thao & Du lịch Bình Thuận, cho biết đã chỉ đạo 
các cơ quan chức năng kiểm tra hoạt động của địa 
điểm trên. 

Nguyễn Nam // http://tuoitre.vn/ .- 2015 
(ngày 25 tháng 2) 

________________________________________ 

THÀNH PHỐ BỔ NHIỆM, PHƯỜNG KHÔNG MIỄN NHIỆM 

iệc lạ” này xảy ra trong vụ Chủ tịch UBND 
TP Phan Thiết (Bình Thuận) ký quyết định 

điều động và bổ nhiệm cán bộ đối với ông Hà Thúc 
Thủy - Phó Chủ tịch UBND P.Mũi Né. 

 
Ông Hà Thúc Thủy - Ảnh: Nguyễn Nam 

Ngày 27-12-2014, Chủ tịch UBND TP Phan 
Thiết (Bình Thuận) Đỗ Ngọc Điệp đã ký quyết định 
về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ đối với ông 
Hà Thúc Thủy - Phó Chủ tịch UBND P.Mũi Né. 

Theo đó, ông Thủy được điều động và bổ 
nhiệm có thời hạn 5 năm, giữ chức vụ giám đốc 
Ban quản lý khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né (Phan 
Thiết) kể từ ngày 5-1-2015. 

2 lần không miễn nhiệm được:  

Đến ngày 16-1, HĐND P.Mũi Né tổ chức kỳ 
họp bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch 
UBND P.Mũi Né đối với ông Thủy để ông Thủy 
nhận công tác mới. 

Ông Doãn Hồ Lưu, Chủ tịch HĐND P.Mũi Né, 
cho hay khi bỏ phiếu có 26/27 đại biểu, kết quả chỉ 
có 10 phiếu đồng ý miễn nhiệm (37%), còn không 
đồng ý miễn nhiệm lên đến 16 phiếu (59,3%). 

Trước tình hình này, HĐND P.Mũi Né đã hỏi ý 
kiến HĐND TP Phan Thiết. 

“Do việc này chưa có tiền lệ nên trên hướng 
dẫn bỏ phiếu lần 2, HĐND phường sau đó tiến 
hành bỏ phiếu miễn nhiệm lần 2” - ông Lưu cho 
hay. 

Tuy nhiên, trong lần bỏ phiếu miễn nhiệm lần 
2, kết quả tuy có “khá hơn” lần 1 nhưng vẫn không 
đủ số phiếu để miễn nhiệm ông Thủy. 

Một lãnh đạo HĐND P.Mũi Né nhận xét ông 
Hà Thúc Thủy (51 tuổi) là người được lòng các 
đại biểu HĐND phường, các đại biểu có “cảm 
tình” với ông Thủy. Một đại biểu HĐND P.Mũi 
Né giấu tên cho biết các đại biểu không chịu bỏ 
phiếu miễn nhiệm ông Thủy vì ông Thủy làm 
việc tốt, được lòng các đại biểu, tức là được 
lòng dân. 

Cụ thể, có 24/27 đại biểu tham gia bỏ phiếu 
lần 2, cho ra kết quả 13 phiếu đồng ý miễn nhiệm 
(48,15%), 11 phiếu không đồng ý miễn nhiệm 
(40,74%). 

Mặc dù chưa được HĐND P.Mũi Né đồng ý 
miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND phường, 
nhưng ông Hà Thúc Thủy vẫn dọn dẹp đồ đạc 
chuyển sang làm công việc mới tại Ban quản lý 
khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né. 

Trả lời câu hỏi vì sao HĐND P.Mũi Né chưa 
miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND P.Mũi 
Né mà ông đã đi nhận công tác mới, ông Thủy nói: 

“Tổ chức Đảng phân công tôi thì tôi chấp 
hành. Trước khi tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm, tôi 
có phát biểu với các đại biểu HĐND là mong các 
đại biểu miễn nhiệm để tôi nhận công tác mới. 
Nhưng cuối cùng kết quả lại như vậy. Trước khi 
nhận được quyết định bổ nhiệm công tác mới, cấp 
trên đã gặp tôi làm công tác nhân sự và tôi cũng 
đồng ý nhận nhiệm vụ mới”. 

Ý kiến trái chiều 

Về việc xử lý ra sao với trường hợp của ông 
Hà Thúc Thủy, ông Doãn Hồ Lưu nói rằng về quy 
trình thì sau khi nhận được quyết định điều động, 
bổ nhiệm đối với ông Thủy, UBND P.Mũi Né phải 
xin ý kiến của UBND TP Phan Thiết về việc đề 
nghị HĐND P.Mũi Né tổ chức bỏ phiếu miễn 
nhiệm. 

“V
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Tuy nhiên khi chưa có ý kiến của cấp trên mà 
UBND P.Mũi Né đã đề nghị HĐND P.Mũi Né tổ 
chức bỏ phiếu miễn nhiệm. 

“Chúng tôi đang tổng hợp hồ sơ vụ việc này để 
báo cáo HĐND TP Phan Thiết” - ông Lưu nói. 

Ông Đỗ Ngọc Điệp, Chủ tịch UBND TP Phan 
Thiết, cho hay quyết định điều động, bổ nhiệm đối 
với ông Hà Thúc Thủy được làm đúng quy trình, 
tuy nhiên các cấp ở P.Mũi Né đã làm không chắc 
khi tổ chức miễn nhiệm. 

Thành ủy Phan Thiết đã tổ chức kiểm điểm đối 
với Đảng ủy P.Mũi Né vì sự việc này. 

Theo ông Điệp, việc hai lần tổ chức bỏ phiếu 
miễn nhiệm nhưng không được như vậy do P.Mũi 
Né làm không tốt, được xem là không có kết quả, 
HĐND P.Mũi Né trong thời gian tới có thể sẽ họp 
bất thường để bỏ phiếu miễn nhiệm lại. 

Trái với nhận định của Chủ tịch HĐND P.Mũi 
Né và Chủ tịch UBND TP Phan Thiết cho rằng việc 

tổ chức miễn nhiệm trên còn thiếu sót, một vị lãnh 
đạo của Thành ủy Phan Thiết khẳng định quy trình 
bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với ông Hà Thúc Thủy 
như vậy là bình thường. 

“Các nơi đều làm theo quy trình như vậy 
nhưng không hiểu sao kết quả tại P.Mũi Né kỳ lạ 
như vậy. Chúng tôi đang làm rõ sự việc này” - vị 
này nói. 

Trong ngày 3-2, PV Tuổi Trẻ đã liên hệ với 
Chủ tịch HĐND TP Phan Thiết để hỏi về trường 
hợp của ông Hà Thúc Thủy, vị này cho biết đang 
tiến hành xác minh sự việc theo ý kiến của lãnh 
đạo Thành ủy Phan Thiết. 

Còn ông Nguyễn Thanh Nam, Giám đốc Sở 
Nội vụ Bình Thuận, cho hay cơ quan này chưa 
nhận được báo cáo về trường hợp của ông Thủy. 

Nguyễn Nam // http://tuoitre.vn/ .- 2015 
(ngày 4 tháng 2) 

_________________________________________ 

NHÀ ĐẤT 1,29 TỶ ĐỒNG, BÁN... 400 TRIỆU 

hi cục trưởng Chi cục thi hành án (THA) dân 
sự thị xã (TX) La Gi vừa có văn bản gửi 

Chủ tịch UBND thị xã này đề nghị thu hồi giấy 
chủ quyền (sổ hồng) số BS 814959 căn nhà đã 
cấp cho bà Nguyễn Thị Khánh Ly (ngụ TX.La 
Gi) ngày 29-7-2014. Lý do, việc mua bán này 
nhằm mục đích tẩu tán tài sản (TS), trốn tránh 
nghĩa vụ THA. 

 
Cơ quan chức năng TX.La Gi xử lý tài sản để thi hành án 

NGĂN CHẶN BẤT THÀNH 

Vợ chồng bà Phan Dạ Thảo (SN 1975) ông 
Mông Tiến Hùng (SN 1970, cùng ngụ P.Tân An, 
TX.La Gi) trình bày, theo quyết định (QĐ) ngày 
27-2-2014 của TX.La Gi, bà Ngô Thị Thuận và 
chồng là ông Hồ Quốc Hùng (trú KP4, P.Bình 
Tân, TX.La Gi) phải trả cho vợ chồng bà 1,514 
tỷ đồng. Trước khi đến thời hạn thanh toán 
(ngày 20-8-2014), bà Thuận - ông Hùng đã bán 
căn nhà xây trên khu đất 225m2 thuộc thửa 213, 
tờ bản đồ 18, KP4, P.Bình Tân cho bà Nguyễn 
Thị Khánh Ly giá 400 triệu đồng, được Văn 

phòng công chứng La Gi chứng thực ngày 12-6-
2014. 

Ngày 17-6-2014, bà Thảo có đơn gửi UBND 
TX.La Gi đề nghị ngăn chặn việc chuyển 
nhượng nhà, đất trên. Ngày 18-6-2014, Chi cục 
THA TX.La Gi có văn bản (VB) đề nghị UBND 
thị xã kiểm tra và cho tạm dừng việc chuyển 
dịch TS vì có dấu hiệu tẩu tán nhằm trốn tránh 
nghĩa vụ THA. Chủ tịch UBND TX.La Gi - Phùng 
Thị Thọ ngày 21-6-2014, ký VB chỉ đạo Phòng 
Tài nguyên - Môi trường (TN-MT), Văn phòng 
đăng ký quyền sử dụng đất (ĐKQSDĐ) nghiên 
cứu, đề xuất UBND thị xã xem xét. 

Tiếp đơn, đại diện của bà Phạm Thị Trúc Ly 
(ngụ TX.La Gi) ngày 4-7-2014 cũng có đơn yêu 
cầu ngăn chặn, do bà Trúc Ly đã đặt cọc 100 
triệu đồng mua căn nhà trên với giá 1,29 tỷ 
nhưng bà Thuận - ông Hùng “lật kèo”, bán cho 
bà Khánh Ly chỉ 400 triệu đồng (!). 

Ngày 21-7-2014, Chi cục trưởng Chi cục 
THA TX.La Gi - Trần Văn Ba ký VB gửi UBND 
TX.La Gi đề nghị cho tạm dừng chuyển nhượng 
nhà đất để làm rõ một số vấn đề liên quan nhằm 
tránh phát sinh khiếu kiện về sau. Ông Ba còn 
đề nghị UBND thị xã chỉ đạo Chi cục Thuế làm 
rõ hành vi lập hợp đồng mua bán gian dối nhằm 
trốn thuế, gây thất thoát ngân sách; chỉ đạo 
Công an TX.La Gi điều tra làm rõ hành vi chiếm 
đoạt TS của bà Thuận - ông Hùng theo đơn tố 
cáo của người mua nhà đất trước đây. 

Văn bản của Chi cục THA rõ ràng như thế 
nhưng UBND TX.La Gi vẫn cấp sổ hồng căn 

C
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nhà trên cho bà Khánh Ly ngày 29-7-2014. Vợ 
chồng bà Thảo nhiều lần có đơn kiến nghị thu 
hồi, ngày 26-11-2014 Chủ tịch Thọ ký VB chỉ 
đạo Phòng TN-MT kiểm tra, tham mưu UBND 
thị xã giải quyết. 

Ngày 19-12-2014, Phó chủ tịch UBND TX.La 
Gi - Phạm Trọng Nhân ký VB gửi vợ chồng bà 
Thảo, cho rằng: tại thời điểm cấp sổ hồng cho 
bà Khánh Ly, UBND thị xã không nhận được VB 
nào về việc kê biên đảm bảo THA với nhà đất 
nêu trên (!). Quá bức xúc, vợ chồng bà Thảo 
làm đơn tố cáo gửi các cơ quan bảo vệ pháp 
luật tỉnh Bình Thuận và TX.La Gi đề nghị làm rõ 
hành vi của bà Thuận - ông Hùng cũng như một 
số cán bộ Phòng TN-MT, Văn phòng ĐKQSDĐ 
TX.La Gi đã tham mưu, đề xuất cấp sổ hồng trái 
pháp luật. 

THI HÀNH ÁN BẢO LƯU QUAN ĐIỂM 

Trong VB mới nhất gửi UBND TX.La Gi, Chi 
cục trưởng Trần Văn Ba nêu rõ, đến ngày 23-
10-2014 THA TX.La Gi đã thụ lý giải quyết một 
số hồ sơ liên quan đến nghĩa vụ THA đối với vợ 
chồng bà Thuận - ông Hùng, tổng số tiền theo 
đơn yêu cầu THA là 2,314 tỷ đồng. Sau khi áp 
dụng biện pháp cưỡng chế, kê biên, xử lý TS, 
Chi cục THA tiếp tục giải quyết một số hồ sơ 
THA khác có liên quan đến bà Thuận - ông 
Hùng với số tiền hơn 1,122 tỷ (hai khoản phải 
THA trên 3,436 tỷ). Ngoài số tiền phải THA, bà 
Thuận - ông Hùng đang thế chấp căn nhà 51 
Cách Mạng Tháng Tám (CMTT), P.Bình Tân 
cho ngân hàng vay cả gốc và lãi tính đến ngày 
10-12-2014 là gần 850 triệu. 

Chi cục THA đã kê biên xử lý TS để đảm 
bảo THA đối với vợ chồng bà Thuận, gồm nhà 
đất 51 CMTT trị giá 1,154 tỷ đồng, nhà đất tại 
KP4, P.Bình Tân (đã bán cho bà Khánh Ly) trị 
giá 1,22 tỷ. Trước đó, THA đã đề nghị Chủ tịch 

UBND TX.La Gi xem xét, có ý kiến chỉ đạo tạm 
dừng việc chuyển dịch TS. 

Chi cục trưởng Trần Văn Ba nhấn mạnh, 
nhà đất nêu trên hiện đã bị kê biên để đảm bảo 
THA theo khoản 1 điều 6 Thông tư Liên tịch số 
14 ngày 26-7-2010 của Bộ Tư pháp, TAND tối 
cao và Viện KSND tối cao. Liên quan đến việc 
chuyển nhượng nhà đất cho bà Khánh Ly, ông 
Ba khẳng định việc này diễn ra từ ngày 12-6 đến 
29-7-2014, cả bên bán lẫn phía mua đủ nhận 
thức để biết TS sẽ bị kê biên để đảm bảo THA 
nhưng vẫn giao dịch, đây là việc làm cố ý, 
không ngay tình của cả hai bên nhằm tẩu tán 
TS, trốn tránh nghĩa vụ THA... 

Theo lời ông Ba, cơ quan THA sẽ thực hiện 
các thủ tục THA theo luật định, tuy nhiên do 
UBND TX.La Gi cấp sổ hồng cho bà Khánh Ly 
nên việc THA gặp nhiều trở ngại. Ông đề nghị 
Chủ tịch UBND TX.La Gi chỉ đạo cơ quan 
chuyên môn tiến hành thủ tục thu hồi sổ hồng 
đã cấp cho bà Khánh Ly. 

Theo dõi vụ việc, luật sư Lê Hà Gia Thanh 
(Đoàn Luật sư TPHCM) nêu ý kiến, vợ chồng bà 
Thảo và Chi cục THA TX.La Gi đề nghị ngăn 
chặn việc chuyển nhượng TS là có căn cứ, 
đúng pháp luật. Việc chuyển nhượng nhà đất 
giá 400 triệu đồng thể hiện sự không ngay tình, 
có dấu hiệu tẩu tán TS để trốn tránh nghĩa vụ 
THA, trốn thuế thu nhập cá nhân và thuế trước 
bạ, làm ảnh hưởng đến nguồn thu của Nhà 
nước, đúng như nhận định của Chi cục trưởng 
Chi cục THA TX.La Gi. Trong quá trình giải 
quyết khiếu nại nếu xét thấy bị thiệt hại, vợ 
chồng bà Thảo được quyền khởi kiện hành 
chính yêu cầu bồi thường theo Luật Trách 
nhiệm bồi thường nhà nước.  

Huy Văn // http://www.congan.com.vn/ .- 2015 
(ngày 3 tháng 2) 

________________________________________ 

NHIỀU PHẠM NHÂN NỔI LOẠN, THIỆT HẠI HÀNG TRĂM TRIỆU ĐỒNG 

gày 24-2, một nguồn tin cho biết Cơ quan 
Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận 

đang làm rõ hành vi gây rối, hủy hoại tài sản của 
một số phạm nhân tại Trại giam Huy Khiêm (Bộ 
Công an), nằm trên địa bàn huyện Tánh Linh, 
trong bữa cơm chiều 20-2 (mùng 2 tết). 

Vào thời điểm trên, một số phạm nhân nhận 
cơm gồm có cá và trứng nhưng lại phản ứng vì 
cho rằng không đúng khẩu phần Tết. Nhóm phạm 
nhân này đã la hét, kích động và phá khóa các 
buồng biệt giam cho các phạm nhân khác thực 
hiện ý định bỏ trốn, tuy nhiên lực lượng cảnh sát 
bảo vệ tại chỗ đã quyết liệt ngăn cản. Ngay sau khi 
nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Thuận lập tức 

tăng cường 160 cảnh sát cơ động đến Huy Khiêm 
và sau khoảng hơn một giờ đồng hồ thì trật tự 
được vãn hồi. Có bốn phạm nhân bị thương nhẹ 
do quá hung hăng trong lúc đập phá và bỏ trốn 
trong ống khói nhà ăn khi thấy lực lượng cảnh sát 
phong tỏa. 

Được biết, Trại giam Huy Khiêm có hơn 2.000 
phạm nhân đang cải tạo, và số phạm nhân gây rối 
khoảng vài chục người. Qua tính toán sơ bộ, tài 
sản của trại giam bị đập phá thiệt hại hơn 400 triệu 
đồng.  

Phương Nam // http://phapluattp.vn/ .- 2015 
(ngày 25 tháng 2) 

N
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IV. CÔNG NGHỆ – NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN 

KSA KHỞI CÔNG XÂY NHÀ MÁY CHẾ BIẾN XỈ TITAN TẠI BÌNH THUẬN 

gày 6/2/2015, tại Cụm công nghiệp Thắng Hải 
(huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), Công ty 

CP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận (KSA) tổ 
chức lễ khởi công xây dựng nhà máy chế biến xỉ 
titan, công suất 60 nghìn tấn/năm. 

 
Lễ khởi công xây dựng nhà máy chế biến xỉ titan công suất 
60 nghìn tấn/năm tại Bình Thuận 

Với nguồn trữ lượng quặng titan Việt Nam 
đứng thứ 2 thế giới, trong đó 92% tập trung tại 
Bình Thuận. Tuy nhiên nguồn tài nguyên quý 
không tái tạo ấy lại chủ yếu dừng lại ở khai thác 
thô, giá trị gia tăng rất thấp. Trong bối cảnh ấy, 
tháng 9/2013, Chính phủ đã đi đến thống nhất 
quyết định số 1546/QĐ-TTg ngày 03/09/2013 trong 
đó nêu rõ phát triển chuỗi chế biến sâu titan đến 
năm 2020, có xét đến 2030, tỉnh Bình Thuận được 
quy hoạch là trung tâm chế biến titan Việt Nam. 
Bên cạnh đó, Chính phủ nghiêm cấm xuất khẩu 
quặng thô nhằm đảm bảo đủ nguyên liệu cho các 

nhà máy, khuyến khích phát triển công nghiệp chế 
biến sâu, nâng cao giá trị sản phẩm.  

Nhà máy chế biến xỉ titan của KSA ra đời có ý 
nghĩa lớn nhằm đưa các sản phẩm chế biến 
sâu titan đi ra thế giới, mang lại giá trị kinh tế cao, 
góp phần thu hút các dự án cần dùng xỉ titan như 
Titan xốp, Titan kim loại… 

Chia sẻ tại Lễ khởi công, ông Nguyễn Quang 
Minh - TGĐ Công ty CP Công nghiệp Khoáng sản 
Bình Thuận (KSA) cho biết: “Lễ khởi công xây 
dựng nhà máy hôm nay là sự kiện vô cùng quan 
trọng với chúng tôi, mở đầu cho một giai đoạn phát 
triển mới của công ty. Công ty sẽ tập trung toàn 
lực để nhà máy được xây dựng nhanh chóng và 
sớm đi vào vận hành. Từ đó, mang lại giá trị cao 
cho cổ đông, tạo công ăn việc làm cho người lao 
động và đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội 
của địa phương.” 

Titan có nhiều ứng dụng rộng rãi và quan 
trọng trong nhiều lĩnh vực như: cơ khí, điện tử, 
hàng không, vũ trụ, y học, sơn, giấy, nhựa, lớp 
phủ… Sau khi sử dụng, không thể tái chế nên nhu 
cầu về dài hạn luôn vượt xa khả năng cung 
ứng. Nhà máy chế biến xỉ Titan Bình Thuận do 
KSA đầu tư sẽ góp phần tăng năng lực sản xuất 
và vị thế của Việt Nam trên bản đồ cung ứng titan 
toàn cầu. 

Thành Trung // http://dddn.com.vn/ .- 2015 
(ngày 6 tháng 2) 

Cùng đưa tin: http://baodautu.vn/

_________________________________________ 

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN:  

CHƯA CÓ LAO ĐỘNG VIỆT NAM NÀO ĐƯỢC TUYỂN 
gày 3-2, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Bình 
Thuận cho biết ông Lê Tiến Phương - Chủ tịch 

UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu Sở LĐ-TB&XH 
chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tiếp tục 
thông báo tuyển dụng, cung ứng lao động Việt 
Nam làm việc cho nhà thầu dự án xây dựng Nhà 
máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 (huyện Tuy Phong) đến 
hết ngày 16-2. Sau thời hạn trên, báo cáo kết quả 
cho UBND tỉnh để xem xét, giải quyết. 

Trước đó Văn phòng điều hành Nhà máy nhiệt 
điện Vĩnh Tân 1, tổng thầu là Công ty Guangdong 
Electric Power Design Institute (GEDI - Trung 
Quốc) đã hợp đồng với Trung tâm Dịch vụ việc 
làm tỉnh Bình Thuận để tuyển dụng, cung ứng 
1.844 lao động Việt Nam gồm lao động kỹ thuật và 

chuyên gia làm việc tại dự án. Theo đó, yêu cầu là 
trình độ ĐH-CĐ, tiếng Anh và khoảng 50% vị trí 
cần kinh nghiệm năm năm, 50% không cần kinh 
nghiệm, mức lương dự kiến từ 12 đến 16 triệu 
đồng/tháng. Tuy nhiên, sau gần hai tháng ký hợp 
đồng, dự án nói trên đã không tuyển được một lao 
động địa phương nào, có một số lao động nộp hồ 
sơ nhưng khi phỏng vấn đã bị đánh rớt. Trong khi 
theo quy định của Chính phủ thì sau hai tháng 
đăng ký với cơ quan chức năng, nếu không tuyển 
được lao động Việt Nam thì nhà thầu có quyền 
chọn lựa lao động Trung Quốc vào làm việc… 

Phương Nam- Pháp luật Tp.HCM.- 2015.- Số 35 
(ngày 4 tháng 2).- Tr.2 
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QL1A THI CÔNG, XE CỘ NÊN TRÁNH ĐOẠN TUY PHONG 

 
QL1A đoạn đi qua huyện Tuy Phong đang thi công dồn dập 
nên vô cùng nguy hiểm - Ảnh : N.C.T 

uốc lộ 1A (QL1A) đoạn đi qua huyện Tuy 
Phong, tỉnh Bình Thuận đang thi công dồn 

dập, phần đường dành cho xe cộ lưu thông khá 
hẹp, cát, đất, đá ngổn ngang, khói bụi mịt mù. 

Đoạn đường dài hơn 20 km này lại có độ 
dốc lên xuống nên khá nguy hiểm cho xe cộ lưu 
thông. 

Vì vậy trong thời gian thi công QL1A đoạn đi 
qua huyện Tuy Phong, các tài xế có thể đi đường 
tránh như sau: từ TP.HCM ra, đến thị trấn Phan Rí 
Cửa quẹo phải vào đến chợ Phan Rí Cửa rồi cặp 
theo Tỉnh lộ 716 ven biển, đến Cổ Thạch quẹo trái 
trở ra gặp lại QL1A tại ngã ba Liên Hương; từ phía 
Bắc vào, đến ngã ba Liên Hương quẹo trái vào Cổ 
Thạch rồi cặp theo Tỉnh lộ 716 ven biển, đến thị 
trấn Phan Rí Cửa trở ra gặp lại QL1A tại ngã ba 
đường vào ra thị trấn. Tỉnh lộ 716 là con đường 
ven biển đẹp, nhiều cây xanh mát mẻ.  

Nguyễn Công Thành // http://tuoitre.vn/ .- 2015 
(ngày 10 tháng 2) 

_________________________________________ 

NÔNG DÂN PHẬP PHỒNG VÌ THANH LONG CHONG ĐÈN RỚT GIÁ 

hiều hộ dân trồng thanh long tại Bình Thuận 
đang lo lắng khi những ngày Tết đã cận kề 

nhưng giá bán thanh long tại vườn cứ theo đà sụt 
giảm liên tục trong hơn một tháng trở lại đây. 

 
Chị Lê Nguyễn Minh Trang, một nông dân trồng thanh long 
tại huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận - Ảnh: Văn 
Nam 

Tuy giá giảm nhưng chi phí thuê nhân công 
trồng, chăm sóc và thu hoạch thanh long những 
ngày cuối năm vẫn giữ nguyên khiến chủ vườn 
thêm lo lắng. 

Theo quan sát của Thời báo Kinh tế Sài Gòn 
Online tại các hộ dân trồng thanh long chong đèn 
tại huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận trong 
hôm nay -tức 27 tháng chạp- không khí thu hoạch 
thanh long của người dân tất bật, ai nấy đều bận 
rộn để tăng lượng thu hoạch để đóng thùng, đưa 
đi các nơi tiêu thụ. 

Chị Lê Nguyễn Minh Trang, 46 tuổi, sống tại 
thôn Hiệp Nghĩa, xã Tân Thuận, huyện Hàm 
Thuận Nam cho biết, vài ba tháng trước có lúc 
thanh long trái vụ bán tại vườn 20.000 – 25.000 
đồng/kg nhưng đến thời điểm hiện tại giá giảm chỉ 
còn 14.000 – 15.000 đồng/kg. 

Theo chị Trang, nếu cộng chi phí chong đèn, 
thuê hơn 10 nhân công chăm sóc, thu hoạch cho 
vườn thanh long 6.000 trụ của chị ở mức giá hiện 
nay chỉ mong hòa vốn. Còn nếu giá giảm sâu hơn 
nữa, chắc chắn chị sẽ bị lỗ. 

Theo ông Lê Văn Đức, một người dân trồng 
thanh long tại xã Tân Hải, thị xã La Gi cho biết 
nguyên nhân việc giá thanh long rớt mạnh gần đây 
là do lượng tiêu thụ và giá thu mua từ phía các 
thương lái Trung Quốc đều giảm. 

Một số doanh nghiệp thu mua thanh long tại thị 
xã La Gi, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận cho 
hay các chuyến hàng thanh long qua thị trường 
Trung Quốc theo các cửa khẩu các tỉnh phía Bắc 
gần đây đều không có lời nhiều, có nhiều chuyến 
bị lỗ. 

Chi phí của mỗi chuyến xe chở thanh long từ 
Bình Thuận ra đến các cửa khẩu phía Bắc khoảng 
85 - 90 triệu đồng. Tuy nhiên, khi ra đến cửa khẩu 
gặp thời điểm các thương lái thu mua bên kia biên 
giới thông báo hạ giá mua thì cũng phải bấm bụng 
bán. 

Bà Trương Thị Hường, Giám đốc Công ty 
Thanh long Tâm Hường, thành phố Phan Thiết 
(Bình Thuận) cho hay công ty bà đã bị lỗ gần 3 tỉ 
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đồng sau các chuyến hàng thanh long bán sang 
Trung Quốc trong một tháng nay. 

Những năm gần đây, diện tích cây thanh long 
ở Bình Thuận phát triển quá nhanh, vượt quá quy 
hoạch ban đầu của tỉnh. 

Bình Thuận trước đây quy hoạch diện tích 
trồng thanh long đến năm 2015 là 15.000 héc ta 

nhưng hiện diện tích trồng cây này đã lên đến 
22.000 héc ta, vượt quy hoạch 7.000 héc ta. 
Nguyên nhân chính là do rất nhiều người dân bỏ 
lúa chuyển sang trồng thanh long với hy vọng lợi 
nhuận cao hơn cây lúa. 

Văn Nam // http://www.thesaigontimes.vn/ .- 
2015 (ngày 15 tháng 2)

_________________________________________ 

NGƯ DÂN BÌNH THUẬN TIẾP CẬN TÀU ĐÁNH BẮT XA BỜ BẰNG COMPOSITE 

gày 5-2, tại cảng Phan Thiết (Bình Thuận), Chi 
cục quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Bình 

Thuận phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn và đóng tàu Việt-Nhật (VIJAS) cùng Tập 
đoàn Yanmar tổ chức giới thiệu tàu cá đánh bắt xa 
bờ bằng vật liệu composite.  

Vỏ tàu được làm bằng vật liệu composite, 
được Viện Nghiên cứu chế tạo tàu thủy thuộc 
Trường Đại học Nha Trang (Khánh Hòa) chế tạo 
theo đơn đặt hàng với vốn đầu tư 7,8 tỷ đồng. Tàu 
dài 18m, rộng 4,5m, công suất 350CV, tốc độ tối 
đa 11 hải lý/giờ, có thể hoạt động trong điều kiện 

gió cấp 7, cấp 8. Ngoài ra, tàu còn trang bị các 
thiết bị hàng hải, thiết bị đánh bắt hiện đại như 
máy dò cá, thiết bị định vị. Chín hầm chứa trên tàu 
dù có kích thước nhỏ nhưng được thiết kế giữ 
nhiệt, đảm bảo chất lượng bảo quản hải sản. Tàu 
có tuổi thọ tối thiểu 20 năm, chi phí bảo dưỡng mỗi 
năm thấp hơn nhiều so với tàu gỗ, vỏ sắt. 

Đây là lần đầu tiên được tiếp cận với loại tàu 
bằng vật liệu mới nên ngư dân Bình Thuận rất hào 
hứng tham quan và tìm hiểu. 

Lan Anh- Đại đoàn kết.-2015.-Số 37 
(ngày 06 tháng 2).- Tr.11 

________________________________________ 

VƯƠN KHƠI CHIỀU CUỐI NĂM 

ảng biển thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận trong 
ngày 28 tết thật nhộn nhịp, hối hả. Đó đây rộn 

vang tiếng cười đùa xen lẫn tiếng máy ghe thuyền 
từ khơi xa về cập bến, nhiều ngư dân đang tất bật 
chuẩn bị ngư cụ để tiếp tục ra khơi chuyến cuối 
năm với hy vọng có thêm chút tiền để gia đình có 
cái tết đủ đầy. 

 
Niềm vui sau một chuyến biển cuối năm với nhiều cá tôm - 
Ảnh: Văn Nam 

Theo các ngư dân tại vùng biển La Gi, Bình 
Thuận thì những ngày gần đây thời tiết không 
thuận lợi. Nhiều chuyến dự trù đánh bắt trên biển 
trong 7 ngày nhưng gặp phải thời tiết xấu, sóng to 
gió lớn nên đành rút lại còn 4 – 5 ngày, thu nhập 
theo đó cũng giảm ít nhiều so với lúc biển êm sóng 
lặng. 

 
Ngư dân chuẩn bị ngư cụ, thực phẩm cho chuyến biển 
cuối năm - Ảnh: Văn Nam 

Anh Trần Văn Hạnh, một ngư dân vừa đang 
xếp lưới, thực phẩm lên chiếc thuyền nhỏ của 
mình để chuẩn bị ra khơi chuyến biển cuối năm 
vừa nói: “chuyến biển ngày hôm qua vừa về không 
được nhiều, chia anh em bạn thuyền mỗi người 
được 600.000 đồng. Hôm nay tiếp tục đi chuyến 
cuối hy vọng kiếm thêm chút đỉnh về vợ con ăn 
tết!”. 

Trong lúc đó, ở một góc bến bến cảng La Gi 
trong ánh nắng chiều vàng, anh Nguyễn Thanh 
Nhật, 29 tuổi đang hối hả dùng bữa ngay trên bờ 
đá cảng La Gi. Vừa ăn xong, anh Nhật vội vàng 
gói nắm dây neo, tay cầm chèo phóng xuống chiếc 
thúng chai chèo vội vàng ra thuyền để chuẩn bị 
cho chuyến biển chiều cuối năm. Hai đứa con anh 
Nhật tần ngần đứng trên bờ nhìn theo chiếc 
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thuyền của ba chúng mỗi lúc đi càng xa, nhỏ dần 
ngoài khơi xa. 

 
Bữa ăn vội vàng bên cảng biển La Gi để tiếp tục chuyến đi 
biển muộn - Ảnh: Văn Nam 

Trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online, 
anh Nhật cho biết tuy thời tiết không mấy thuận lợi, 
nhưng nhờ chịu khó bám biển nên chuyến biển 

chiều 27 tết vừa qua, anh Nhật cũng kiếm được 3 
triệu đồng đưa về vợ con để trang trải, mua sắm 
ba ngày tết. Theo anh Nhật, hôm nay là chuyến 
biển cuối cùng trong năm, chiều 30 tết anh sẽ về 
bờ để anh tết với gia đình. Đến mùng 2 tết lại dong 
thuyền vươn khơi chuyến biển đầu năm. 

Theo chia sẻ của nhiều ngư dân tại vùng biển 
đầy nắng và gió La Gi, những ngày cuối năm nay 
nhiều thuyền câu và thuyền lưới đi dài ngày trên 
biển đã trúng đậm vụ ghẹ, tôm và bán hàng trăm 
triệu đồng mỗi chuyến.  

Theo thống kê của UBND thị xã La Gi, toàn thị 
xã có 1.915 thuyền đánh bắt thủy sản. Riêng trong 
tháng 1-2015 toàn thị xã La Gi đã khai thác 2.050 
tấn thủy sản, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Văn Nam // http://www.thesaigontimes.vn/ .- 
2015 (ngày 16 tháng 2) 

_________________________________________ 

MÙNG 6 TẾT, NGƯ DÂN BÌNH THUẬN XUẤT HÀNH CHUYẾN BIỂN ĐẦU NĂM 

ác chủ ghe cũng như bạn thuyền, ai cũng hy 
vọng thu hoạch được nhiều hải sản trong 

chuyến đánh bắt khởi đầu cho năm mới. 

Sau những ngày nghỉ Tết, sáng nay (24/2), tức 
ngày mùng 6 Tết Ất Mùi các bến neo đậu tàu 
thuyền ở Phan Thiết (Bình Thuận) nhộn nhịp trở 
lại. Trên bến thuyền dọc hai bờ sông Cà Ty, ngư 
dân tập trung đông đúc. Người lo cúng ghe, người  
lo vận chuyển ngư lưới cụ, chuẩn bị cho chuyến đi 
biển đầu năm mới. Không khí trên bến thuyền 
nhộn nhịp, đông vui như ngày hội. 

Theo phong tục địa phương, trong ngày xuất 
hành đầu năm, chủ tàu và anh em bạn thuyền lên 
ghe tay bắt mặt mừng niềm nở. Mọi người chúc 
nhau dồi dào sức khỏe, cầu mong một năm làm ăn 
phát đạt, tôm cá đầy ghe. 

Chuyến đi đầu năm chủ yếu là để lấy hên, do 
vậy các tàu đánh cá công suất lớn ở Bình Thuận 
thường chỉ chuẩn bị nhiên liệu và lương thực vừa 
đủ dùng cho 10 ngày đến nửa tháng. Nếu ra khơi 
gặp ngay luồng cá tốt, đánh xong, họ sẽ trở về chứ 
không đi tiếp dài ngày. 

Chuẩn bị 2.000 lít dầu, 200 cây đá cùng lương 
thực đi biển, thuyền trưởng Trần Hữu Hùng cùng 
16 thuyền viên tàu cá BTh 99625 ra khơi trong 
sáng hôm nay. 

Trước giờ xuất bến, thuyền trưởng Trần Hữu 
Hùng cho biết: “Tùy theo tuyến đường đi, nếu gặp 
cá lộng, tuyến lộng thì khoảng 130 hải lý, còn 
tuyến khơi từ 180 đến 200 hải lý. Nếu ra khơi đánh 
được cá sớm thì ngư dân sẽ về sớm”. 

Bình Thuận là một trong ba ngư trường lớn 
của cả nước. Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 7.800 tàu 

thuyền đánh bắt hải sản. Xuất hành trong chuyến 
đầu năm, ngư dân Bình Thuận quyết tâm vươn 
khơi bám biển, thu hoạch những mẻ lưới bội thu 
trong năm mới Ất Mùi 2015. 

 

Hầu hết ngư dân Bình Thuận chọn mùng 6 Tết xuất hành đi 
biển đầu năm. 

 

Một ngư dân Phan Thiết cúng ghe trước khi xuất bến 
chuyến đầu năm 

Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2015 
(ngày 24 tháng 2) 
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V. DU LNCH – ĐNA LÝ – LNCH SỬ 

KHÁCH NƯỚC NGOÀI ĐÓN TẾT ĐẬM CHẤT DÂN GIAN VIỆT NAM 

ón Tết ấm cúng trong không gian đậm chất 
văn hoá truyền thống, đặc trưng của Bình 

Thuận là những gì du khách đang tận hưởng tại 
vùng đất này. 

Bánh chưng, măng hầm, thực phẩm từ thanh 
long và nhiều sản vật khác mang đậm hương vị 
Tết Bình Thuận đã được các resort coi là sản 
phẩm đặc trưng nhằm mang đến cho du khách 
một cái Tết đầy ý nghĩa. 

Hoà mình vào không gian Tết Việt tại Bình 
Thuận, du khách trong và ngoài nước còn có dịp 
tham quan hệ thống chùa chiền, đình làng, các di 
tích lịch sử đậm nét văn hóa địa phương như Vạn 

Thuỷ Tú, tháp Pô Sah Inư, các lễ hội đầu năm, đặc 
biệt là lễ hội đua thuyền trên sông Cà Ty. 

Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Bình Thuận 
cho biết, dịp Tết Ất Mùi, hệ thống nghỉ dưỡng tại 
đây đã được du khách đặt trước với trên 80%, 
tăng đến 2% so với năm ngoái. Ước tính có gần 
75.000 lượt du khách đến Bình Thuận vui Xuân, 
đón Tết. Trong đó, có 90% là du khách trong nước 
với chi tiêu tương đối lớn, khách quốc tế có 
khoảng 22.000 lượt. 

Chưng Hưng, Minh Tâm // http://vtv.vn/ .- 2015 
(ngày 21 tháng 2) 

________________________________________ 

DU KHÁCH ĐẾN BÌNH THUẬN TĂNG MẠNH TRONG DỊP NGHỈ TẾT ẤT MÙI 

 
Du khách ngâm mình trong hồ bơi khoáng ấm - Trung tâm 
bùn khoáng Mũi Né. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN) 

o kỳ nghỉ Tết Ất Mùi 2015 kéo dài nên những 
ngày qua, lượng du khách đến tham quan và 

nghỉ dưỡng tại các khu du lịch của tỉnh Bình Thuận 
tăng mạnh. Nhờ công tác quản lý tốt nên dù lượng 
khách tăng đột biến song vẫn không xảy ra tình trạng 
lộn xộn, bừa bãi, “chặt chém” khách du lịch. Theo 
báo cáo nhanh của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Bình Thuận, từ 27 đến mùng 5 Tết (15-23/2), có 
khoảng 75.000 lượt khách (trong đó có 22.000 lượt 
khách quốc tế) đến lưu trú tại các khu du lịch lớn như 
Phan Thiết, Hàm Thuận Nam, La Gi...  

Du khách tập trung nghỉ ngơi và vui chơi tại các 
khách sạn, resort cao cấp ở Phan Thiết; đông nhất là 
khu du lịch Hàm Tiến-Mũi Né và trung tâm thành phố, 
công suất phòng đạt trên 80%.  

Ngoài ra, du khách còn tập trung đông ở các khu 
vực biển đẹp Hòn Rơm, Bàu Trắng, Tuy Phong, La 
Gi... Tại các điểm đến này, bình quân mỗi ngày đón 
gần 15.000 lượt khách tới vui chơi, giải trí.  

Thống kê của các công ty lữ hành, dịch vụ du lịch 
từ Thành phố Hồ Chí Minh thì thành phố biển Phan 
Thiết là một trong những điểm đến được du khách 
trong và ngoài nước chọn làm nơi nghỉ ngơi, tham 
quan. Đặc biệt, dịp Tết năm nay có rất nhiều công ty 
du lịch ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc chào đi tour Mũi 
Né-Phan Thiết để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng 
của du khách.  

Năm nay, lượng khách quốc tế đến Bình Thuận 
khoảng 22.000 lượt, đông nhất là khách Nga, Đức, 
Australia, Pháp… và một số nước châu Á. Ngoài các 
khu du lịch, tại các điểm vui chơi, giải trí như cà phê, 
khu phố ẩm thực biển, sân khấu ca nhạc ở thành phố 
Phan Thiết cũng đón chào nhiều du khách quốc tế 
đến vui chơi.  

Mặc dù lượng khách đến rất đông nhưng giá cả 
phòng nghỉ và dịch vụ tại các khu du lịch cao cấp chỉ 
tăng khoảng 10%. Còn tại các khu du lịch cộng đồng 
ở Hòn Rơm, Mũi Né, Tiến Thành hay trung tâm thành 
phố Phan Thiết giá cả tăng gần 30%.  

Dù đông, nhưng theo nhận xét của của du khách 
cũng như các ngành chức năng, trong những ngày 
Tết cổ truyền, tình hình an ninh trật tự, giá cả dịch vụ, 
môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được 
bảo đảm.  

Mùa du lịch đón Năm mới Ất Mùi tại Phan Thiết-
Bình Thuận thật sự đầm ấm, đúng với chủ trương 
xây dựng Phan Thiết là điểm đến thân thiện trong 
lòng du khách. 

Nguyễn Thanh // http://www.vietnamplus.vn/ .- 
2015 (ngày 24 tháng 2) 

Đ 
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THƯƠNG HIỆU DU LỊCH BIỂN BÌNH THUẬN 

hép lại năm 2014, Du lịch Bình Thuận tiếp tục 
là một điểm đến hấp dẫn với tốc độ tăng 

trưởng cao cả lượng khách đến và doanh thu. Để 
không ngừng khẳng định thương hiệu trong năm 
mới 2015, du lịch Bình Thuận liên tiếp đón nhận 
nhiều tin vui. 

Điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng 

Đó chính là điểm nhận xét chung nhất của du 
khách khi đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Phan 
Thiết – Bình Thuận trong năm 2014. Theo báo cáo 
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, năm 2014 
lượng khách đến đã tăng 10% so với năm 2013 
với 3,7 triệu lượt khách và đạt tổng doanh thu 
6.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng khách quốc tế có 
400.000 lượt đến từ Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, 
Nhật Bản, Mỹ, Đức, Anh, Pháp, Úc, Hà Lan, Thái 
Lan, Malaysia, Indonesia… 

Điểm đến an toàn, thân thiện và chất lượng 
liên tục được giới thiệu thông qua công tác xúc 
tiến, quảng bá hình ảnh ngày càng chuyên nghiệp 
cả về hình thức lẫn tính hiệu quả. Thương hiệu du 
lịch biển Mũi Né - Bình Thuận ngày càng gần gũi 
và thân quen trong lòng du khách khi tham gia các 
sự kiện du lịch lớn như: Ngày hội Du lịch TP. HCM 
lần thứ 10 năm 2014; Liên hoan Làng nghề truyền 
thống Hà Nội, Liên hoan Ẩm thực Đồng Nai, Hội 
chợ Du lịch Quốc tế TP. HCM – ITE HCMC 2014. 
Đối với thị trường quốc tế, bên cạnh tích cực gửi 
ấn phẩm du lịch để giới thiệu tại các Roadshow tổ 
chức tại các quốc gia châu Á, hình ảnh thân thiện 
và hấp dẫn của du lịch Bình Thuận còn được 
quảng bá tại thị trường khách tiềm năng Liên Bang 
Nga khi tham gia Hội chợ du lịch nghi dưỡng 
Otdykn - Leisure Moscow 2014, Hội chợ ASEAN – 
CAEXPO tại Trung Quốc, Tuần lễ Văn hóa – Du 
lịch tại Nhật Bản và Hàn Quốc, Hội chợ JATA tại 
Nhật Bản. Đến với Bình Thuận bạn sẽ có dịp tham 
quan và tìm hiểu rất nhiều công trình di tích lịch sử 
văn hóa giữa một nền văn hóa đa dạng, lâu đời và 
đầy bản sắc của nhiều dân tộc như Kinh, Chăm, 
Hoa. 

Không ngừng nâng cao chất lượng các sản 
phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu thị trường du 
lịch trong nước và quốc tế. Tạo ra nhiều sản phẩm 
du lịch độc đáo để thu hút khách quốc tế và nội địa 
với nhiều điểm du lịch, sản phẩm du lịch mới hơn, 
các lễ hội truyền thống được gìn giữ và phát huy, 
nhiều sự kiện quốc gia, quốc tế tổ chức thành 
công như Hoa hậu Đại Dương Việt Nam, Giải Lướt 
ván buồm quốc tế, các giải vô địch Golf, Festival 
thuyền buồm, khinh khí cầu… Bình Thuận còn 
phát triển các sản phẩm du lịch chuyên đề văn 
hoá, thể thao trên biển, thể thao trên cát tạo sự 
hấp dẫn để thu hút du khách trở lại nhiều hơn. Bên 
cạnh đó, kêu gọi đầu tư xây dựng các trung tâm 
giải trí, văn hóa, thể dục thể thao, mua sắm, chăm 
sóc sức khỏe để làm phong phú thêm sản phẩm 

du lịch; tăng cường hợp tác với các địa phương để 
tạo ra các sản phẩm du lịch vùng, sản phẩm liên 
kết, tour tuyến du lịch độc đáo hấp dẫn như: Chợ 
Bến Thành – Hoa Đà Lạt - Biển Mũi Né, liên tuyến 
biển rừng Mũi Né – Đà Lạt; con đường ven biển 
Vũng Tàu – Mũi Né – Nha Trang. 

Trung tâm Du lịch biển quốc gia 

Một trong những cơ sở để Bình Thuận sẽ trở 
thành một trung tâm du lịch biển quốc gia chính là 
Đề án “Phát triển du lịch biển, đảo và vùng ven 
biển Việt Nam đến năm 2020” do Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch phê duyệt. Trong đó, thành phố 
Phan Thiết là đô thị du lịch quốc gia; Mũi Né là khu 
du lịch quốc gia trong không gian du lịch biển Nam 
Trung bộ; đảo Phú Quý là điểm du lịch quốc gia. 
Cùng với định hướng phát triển thị trường và tạo 
ra các sản phẩm du lịch biển mang tính liên kết, 
Bình Thuận sẽ được ưu tiên xây dựng các sản 
phẩm du lịch đặc thù và sản phẩm du lịch biển hấp 
dẫn. Trong chuyến thăm và làm việc mới đây tại 
Bình Thuận, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch Hoàng Tuấn Anh khẳng định: “Bình Thuận 
sẽ là địa điểm để xây dựng Trung tâm du lịch - thể 
thao biển quốc gia và Trung tâm huấn luyện thể 
thao quốc gia…”. 

Xác định là một trong những ngành kinh tế 
trọng điểm của địa phương, tỉnh Bình Thuận đã 
ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành 
động quốc gia về du lịch giai đoạn 2013 – 2020. 
Một trong những nhiệm vụ chính là phát triển 
thương hiệu du lịch Bình Thuận ngang tầm quốc 
gia và khu vực Đông Nam Á. Sẽ tập trung nhiều 
nguồn lực để định vị ngày càng vững chắc thương 
hiệu du lịch Mũi Né – Phan Thiết ở các thị trường 
du lịch quốc tế và trong nước, giữ uy tín và đảm 
bảo chất lượng sản phẩm để bảo vệ thương hiệu. 
Đến năm 2020, Bình Thuận sẽ là trung tâm thể 
thao biển quốc gia và là điểm đến nổi bật với loại 
hình du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái rừng – biển – 
đảo kết hợp du lịch văn hóa, ẩm thực. 

Bên cạnh “chương trình hành động”, du lịch 
Bình Thuận tiếp tục được quan tâm đầu tư thông 
qua Đề án quy hoạch tổng thể phát triển du lịch 
đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Theo 
đó, huy động cả nguồn vốn Nhà nước, đầu tư 
nước ngoài, doanh nghiệp và nhân dân để phát 
triển du lịch. Tập trung đầu tư phát triển nguồn 
nhân lực, giải pháp quy hoạch, đa dạng hóa sản 
phẩm, kiểm soát chất lượng hoạt động du lịch, bảo 
vệ môi trường và hợp tác phát triển du lịch. Ông 
Ngô Minh Chính – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch, cho biết thêm: “Cơ hội để định vị 
thương hiệu du lịch biển Bình Thuận còn thể hiện 
rất rõ qua Nghị quyết phát triển du lịch Bình Thuận 
đến năm 2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 
khóa 12 với nhiều nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 
hướng đến một trung tâm du lịch quốc gia”. 

K



Thoâng tin tö lieäu Bình Thuaän – Soá 02 naêm 2015 - 30 - 

Thö vieän tænh Bình Thuaän – Soá 286 Traàn Höng Ñaïo – Tp. Phan Thieát – Tænh Bình Thuaän 

Cùng với nét hấp dẫn rất riêng, hạ tầng giao 
thông đến Mũi Né – Bình Thuận đang hoàn thiện 
cũng là một điểm cộng hấp dẫn. Quốc lộ 1A đang 
khẩn trương mở rộng và sẽ hoàn thành vào quý 4 
năm 2015. Cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết sẽ khởi 
công vào quý 2 năm 2015 và hoàn thành vào năm 
2017 kết nối với đường cao tốc Long Thành - Dầu 
Giây hiện hữu. Sân bay Phan Thiết sẽ chính thức 
khởi công xây dựng vào đầu năm 2015 và sẽ hoàn 
thành giai đọan 1 sẵn sàng đón khách vào năm 
2017… khi đó, Mũi Né càng gần hơn trong mắt du 
khách. 

Giữa không gian se lạnh của gió xuân đang 
về, hình ảnh những nụ cười rạng ngời của khách 
du lịch, những cử chỉ mời gọi du khách thân thiện 
của người dân địa phương… như tiếp thêm cơ hội 
và niềm tin cho ngành Du lịch Bình Thuận tiếp tục 
khẳng định thương hiệu trên bản đồ du lịch Việt 
Nam và thế giới. 

// http://www.dulichvn.org.vn/ .- 2015 
(ngày 10 tháng 2) 

_________________________________________ 

72H NGAO DU MIỀN NẮNG GIÓ BÌNH THUẬN 

hám phá Cổ Thạch, hải đăng Kê Gà, chinh 
phục Tà Cú và ngắm nhìn Bàu Trắng là những 

chặng đường hấp dẫn cho kỳ nghỉ lễ Tết.  

Bình Thuận, tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, có 
vị trí địa lý trải dài. Trong đó, phía Tây Bắc giáp 
Ninh Thuận, mạn Bắc giáp Lâm Đồng còn khu vực 
phía Nam và Tây Nam tiếp giáp Bà Rịa – Vũng 
Tàu, Đồng Nai. 

Địa hình nơi đây đặc biệt được thiên nhiên ưu 
đãi với rừng núi, đồi cát, biển đảo... Tất cả biến 
Bình Thuận thành vùng đất có thế mạnh lớn về du 
lịch. Dưới đây là lịch trình gợi ý cho du khách trong 
72h ở đây. 

Ngày 1: Sài Gòn – Tà Cú – Kê Gà – Phan 
Thiết 

Chinh phục đỉnh Tà Cú, tham quan mũi Kê Gà, 
dạo đêm thành phố biển Phan Thiết và thưởng 
thức các món đặc sản địa phương là những điều 
thú vị du khách cần dành thời gian khám phá, tìm 
hiểu trong ngày đầu tiên đặt chân đến Bình Thuận. 

Buổi sáng: chinh phục đỉnh Tà Cú 

Núi Tà Cú cách TP HCM khoảng 175 km. Du 
khách cần vượt đoạn đường hơn 2 km với khoảng 
2 giờ đi bộ qua những rừng cây, núi đá để đến 
đỉnhcao 649 m so với mặt nước biển. Đoạn đường 
từ chùa Dưới lên chùa Trên, bạn sẽ bắt gặp tượng 
Phật Thích Ca dài 49m. 

Chinh phục ngọn núi, ngắm nhìn cảnh quan 
tươi đẹp trải dài từ những ruộng đồng vươn đến 
bờ biển phía xa xa mang lại du khách trải nghiệm 
thú vị về sức khỏe và tinh thần. Các bạn cũng có 
thể “bay vù” lên đỉnh núi bằng hệ thống cáp treo 
nếu không có nhiều thời gian hoặc sức khỏe 
không đảm bảo cho hành trình chinh phục. 

Buổi trưa: nghỉ ngơi và cơm trưa 

Sau hành trình chinh phục Tà Cú, du khách có 
thể bị mệt mỏi.  Đến vùng biển Kê Gà để dùng 
cơm trưa và nghỉ ngơi là lựa chọn hợp lý về không 
gian lẫn giá cả. Nhiều món ăn từ đơn sơ, dân dã 
đến các loại hải sản đều có ở những quán gần hải 

đăng Kê Gà như Trọng Tâm, Cây Dứa... Một bữa 
ăn cho nhóm 4 - 6 người chỉ mất khoảng 300.000 
đồng với nhiều món. Ngoài ra tại nơi này, du 
khách có thể thuê ca nô ra tham quan hải đăng Kê 
Gà gần đó. 

Buổi chiều: tham quan mũi Kê Gà 

Sau bữa cơm trưa và nghỉ ngơi, điểm đến tiếp 
theo là vùng biển mũi Kê Gà cùng ngọn hải đăng 
lâu đời nơi đây. Biển ở mũi Kê Gà khá đẹp với 
những dải cát trắng còn hoang sơ, bãi đá hình thù 
kỳ lạ, đẹp mắt thích hợp cho các bạn đam mê săn 
ảnh. 

 
Mũi Kê Gà có cảnh sắc đẹp, thích hợp cho những ai đam 
mê chụp ảnh.  

Ngọn hải đăng Kê Gà sừng sững được công 
nhận là lâu đời nhất ở Việt Nam. Để ra đó, bạn có 
thể thuê ca nô hoặc đi bằng thuyền thúng. Chi phí 
một chuyến ca nô tùy thuộc vào đoàn đông hoặc ít 
(thông thường là 50.000 đồng mỗi người). Từ 
ngọn hải đăng ngắm nhìn ra phía làng chài, bãi đá, 
đồi cát là những khung cảnh mà du khách sẽ hoàn 
toàn bị chinh phục bởi vẻ đẹp của thiên nhiên. Nếu 
dư giả về thời gian, bạn có thể ngắm nhìn hoàng 
hôn ngả bóng chiều tà rất đẹp trước khi khởi hành 
về thành phố Phan Thiết. 

Buổi tối: dạo đêm thành phố Phan Thiết 

Sau một ngày khám phá và chinh phục, thành 
phố Phan Thiết sẽ là nơi thích hợp cho bạn nghỉ 

K
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ngơi và thưởng thức bữa tối. Quán ăn, nhà hàng 
trên đường Phạm Văn Đồng (bờ kè sông Cà 
Ty) có đầy đủ những món ăn ngon, lạ chiều lòng 
thực khách khó tính nhất. Giá cả từ 30.000 đến 
 80.000 đồng cho một món như dông cát, cá lồi, ốc 
voi... 

Sau bữa tối, các bạn có thể dạo mát trên đoạn 
bờ kè ngắm nhìn tháp nước cổ, cầu Lê Hồng 
Phong bắc qua dòng Cà Ty dưới ánh đèn lung linh 
trước khi nghỉ ngơi, chuẩn bị một hành trình mới 
vào ngày hôm sau. 

Ngày 2: Phan Thiết – Bàu Trắng – Cổ Thạch 
– Mũi Né 

Ngày thứ hai của hành trình sẽ là chuyến đi về 
phía Đông Bắc - nơi có các thắng cảnh, kiến trúc 
đặc trưng như tháp chàm Po Sah Inư, Bàu Trắng, 
Bàu Sen, chùa Cổ Thạch, bãi đá bảy màu... 

Buổi sáng: tham quan tháp Chàm, khám phá 
Bàu Trắng, Bàu Sen 

Đặc sản bánh hỏi lòng heo Phú Long hẳn sẽ là 
lựa chọn thú vị cho bữa sáng ngon miệng và nhẹ 
bụng. Phú Long cách thành phố Phan Thiết 
khoảng 7km về phía Bắc với hơn 10 quán kinh 
doanh món ăn ngon, lạ, đặc trưng này. 

Sau bữa điểm tâm, du khách có thể rảo bước 
trên dốc đá tham quan di tích tháp chàm Po Sah 
Inư trên đồi Bà Nài để tìm hiểu văn hóa, kiến trúc 
Chăm rất đặc trưng còn lưu lại. Từ đỉnh đồi, phóng 
tầm mắt về làng chài Phú Hài xa xa, lắng nghe 
tiếng nhạc réo rắt vang trên đồi, ai cũng sẽ cảm 
thấy cuộc sống thật thanh bình, yên ả, mọi bận rộn 
dường như không còn. 

Sau khi tham quan tháp chàm Po Sah Inư, bạn 
nên tận dụng thời gian nắng sớm còn chưa gay 
gắt để đến khám phá Bàu Trắng, Bàu Sen. Thời 
gian đẹp để khám phá bàu vào khoảng 8h30 đến 
10h. 

Bàu Trắng được bao quanh bởi những đồi cát 
trắng trải dài mênh mông, còn Bàu Sen được 
người dân trồng sen rất đẹp. Nơi đây được thiên 
nhiên ban tặng hai bàu nước như làm dịu bớt sự 
mênh mông, khô hạn của vùng hoang mạc. Các 
tay săn ảnh thỏa  sức sáng tạo hoặc bạn trẻ năng 
động có thể thuê xe địa hình để chinh phục và 
khám phá các đồi cát trắng. 

Buổi trưa: nghỉ ngơi tránh nắng và ăn trưa 

Nhiều lựa chọn tùy theo khẩu vị và sở thích ăn 
uống đáp ứng nhu cầu du khách cho bữa trưa. 
Bạn có thể ăn ngay tại khu du lịch Bàu Trắng, đi 
thẳng đến thị trấn Liên Hương thưởng thức hải 
sản tươi ngon hoặc tới chùa Cổ Thạch để dùng 
bữa chay thanh tịnh với giá cả rất phải chăng. Điều 
lưu ý là nên nghỉ ngơi ngay tại đây vì ánh nắng 
buổi trưa ở vùng đất này rất gay gắt. 

Buổi chiều: tham quan chùa Cổ Thạch, ngắm 
hoàng hôn ở bãi đá bảy màu 

Chùa Cổ Thạch là một quần thể kiến trúc độc 
đáo. Các điện, cốc, am của chùa nằm hài hòa trên 
đồi đá hoặc lọt thỏm giữa tảng đá to nên chùa Cổ 
Thạch còn được gọi là chùa Hang. 

Kiến trúc tôn giáo, văn hóa chùa Cổ Thạch có 
từ lâu đời và có giá trị tinh thần, tâm linh. Mất 
khoảng hơn một giờ để tham quan hết khuôn viên 
của chùa. Dạo chơi thăm thú bãi biển Cà Dược 
(bãi đá bảy màu Cổ Thạch) gần chùa chắc chắn là 
lựa chọn không thể bỏ qua. Cũng như các bãi biển 
khác, biển Cổ Thạch thuộc xã Bình Thạnh, huyện 
Tuy Phong, có màu nước xanh biếc tuyệt đẹp. 

 
Rất nhiều món đặc sản đang chờ bạn thưởng thức với 
hương vị đậm tính địa phương. 

Điểm hấp dẫn nhất chính là bãi đá cuội đầy 
màu sắc mà người dân còn gọi là bãi sỏi. Bãi đá 
tại Cổ Thạch được công nhận là bãi đá có nhiều 
màu sắc nhất Việt Nam. Dạo bước chân trần ở 
đây cũng được xem là liệu pháp spa đá nóng thiên 
nhiên tuyệt vời bên những đợt sóng vỗ. Lang 
thang và đợi chờ ánh nắng nhạt dần về phía chân 
đồi, ngắm nhìn hoàng hôn buôngxuống trên những 
viên đá sẽ là trải nghiệm khó quên. 

Buổi tối: dạo biển Mũi Né, thưởng thức hải sản 

Sau khi ngắm hoàng hôn, chia tay Cổ Thạch, 
du khách sẽ quay về Mũi Né nghỉ ngơi sau một 
ngày rong chơi khám phá. Vốn được mệnh danh 
“thiên đường resort phương Nam”, Mũi Né là lựa 
chọn hợp lý cho một đêm nghỉ ngơi tại đây để 
ngắm bình mình sớm hôm sau. 

Ở đây có rất nhiều khách sạn, resort san sát 
dọc bờ biển trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Do 
đó, không quá khó để lựa chọn một điểm nghỉ ngơi 
phù hợp tài chính. Dạo bước trên bãi biển về đêm, 
lắng nghe tiếng sóng vỗ bờ và thưởng thức hải 
sản ở làng chài sẽ để lại dấu ấn lãng mạn trong 
lòng du khách về chuyến đi. 

Ngày 3: Mũi Né – La Gi – Hàm Thuận – Sài 
Gòn 

Ngày cuối cùng của hành trình, hãy dành một 
buổi sáng nghỉ ngơi, thả lỏng trên bãi biển Mũi Né 
để hồi phục sức khỏe, tinh thần chuẩn bị cho công 
việc sau kỳ nghỉ. Thưởng thức hải sản ở thị xã 
Lagi, tham quan vùng đất thanh long Hàm Thuận 
Nam, sua đó bạn mới quay về TP HCM. 
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Buổi sáng: điểm tâm, nghỉ ngơi và thư giản 

Hãy dậy thật sớm và tìm cho mình một góc 
quan sát đẹp, tựa lưng vào cây dừa ven biển lặng 
lẽ ngắm nhìn mặt trời từ từ nhô dần lên phía xa. 
Sau đó, bạn mới trở về dùng điểm tâm và tiếp tục 
dành hẳn buổi sáng để nghỉ ngơi, tắm biển. Thả 
mình trong dòng nước biển xanh trong, bước chân 
trên những bờ cát trắng trải dài là cách nhanh và 
tốt nhất để hồi phục sức khỏe. 

 
Những hàng cây thanh long thẳng tắp cả một vùng rộng 
lớn đang là nguồn kinh tế cho các hộ gia đình nơi đây. 

Buổi trưa: tham quan và ăn trưa ở thị xã Lagi 

Sau khi chia tay Mũi Né, trên hành trình quay 
trở về du khách có thể dừng chân tại thị xã Lagi để 
tham quan và ăn trưa. Lagi đang chuyển mình 
mạnh mẽ nhưng vẫn lưu giữ nét mộc mạc, hoang 
sơ. Bạn có thể tham quan làng chài, chợ hải sản 

và chọn thực phẩm yêu thích để chế biến thành 
các món ăn cho bữa trưa. 

Buổi chiều: thăm vườn cây thanh long Hàm 
Thuận Nam, quay về TP HCM 

Thanh long được mệnh danh là loài cây “thoát 
nghèo, làm giàu” của người nông dân Hàm 
Thuận Nam. Từ loài cây ban đầu được trồng chơi 
do thân, hoa lá trổ rất đẹp và phù hợp với khí 
hậu khô hạn khắc nghiệt, thanh long vươn mình, 
trở thành nguồn kinh tế cho các hộ gia đình làm 
nghề nông ở địa phương này. 

Trên hành trình trở về TP HCM, bạn sẽ bắt 
gặp những vườn thanh long rộng lớn, xanh mát ở 
Hàm Thuận Nam, nơi mệnh danh là xứ sở của cây 
thanh long. Dành thời gian ghé thăm vườn cây, 
thưởng thức trái thanh long có vị  ngọt thơm mát 
của vùng đất đầy nắng để cảm nhận vị quê hương. 
Sau đó, bạn có thể mua về làm quà.  

Phương tiện di chuyển 

Du khách có thể đến Phan Thiết bằng các 
phương tiện cá nhân như xe máy, ô tô để linh 
động trong việc di chuyển tham quan. Bạn cũng có 
thể di chuyển bằng các hãng xe trên tuyến Sài 
Gòn – Phan Thiết như Phương Trang, Mai Linh... 
Hoặc để tiết kiệm thời gian hãy chọn xe lửa. Hành 
trình di chuyển khoảng 3,5 tiếng trên tuyến SPT2 
chạy hàng ngày, xuất phát từ TP HCM lúc 6h50 và 
đến Phan Thiết lúc 10h30. 

Khánh Bằng // http://dulich.vnexpress.net/ .- 
2015 (ngày 8 tháng 2) 

_________________________________________ 

KHÁM PHÁ ĐỘNG HÒN LAN – BÌNH THUẬN 

ọc bờ biển Tân Thành (huyện Hàm Thuận 
Nam) như một chuỗi dài địa danh huyền thoại. 

Từ Suối Nhum đến Cửa Cạn gần 24 km với Khe 
Cả, suối Ông Diên, Đá Dâm, Khe Gà, Hòn Lan, Đá 
Một… còn là những cảnh quan thiên nhiên kỳ thú. 
Điều thường thấy ở những vùng nghèo khó như 
đất nắng Tân Thành luôn tiềm ẩn niềm khát khao 
là sự yên bình trong cuộc sống, cho nên nhiều địa 
danh khoác lên mình một sự tích hoang đường 
nhưng có giá trị nhân văn, hướng đến nhân lành 
phúc đức. Trong đó, Hòn Lan có một chỗ đứng 
trong đời sống tâm linh của ngư dân vùng biển địa 
phương. 

Hòn Lan nằm cách xa mũi điện Kê Gà khoảng 
2 km, trên bờ biển phía Tây - Nam. Đây là một 
động cát cao nhưng phần chồm ra biển, thật lạ 
lùng có mỏm đá hình thành bởi những phiến đá 
hình tổ ong, màu xám đen chồng chất lên nhau 
được cho là dung nham núi lửa đã phong hóa từ 
hàng nghìn năm xưa. Mũi Hòn Lan tạo ra bến đỗ 
và che chắn cho những chiếc thuyền nhỏ, thúng 
chai của ngư dân Kê Gà, Cây Găng vào mùa gió 
chướng, biển động. Ngoài khối đá lô nhô màu đen 

tuyền, lấp lánh kết dính vào nhau trên đỉnh động 
cao nghiêng mình ra biển sóng, dưới chân động là 
bãi cát phẳng mịn màng và rải rác những tảng đá 
mồ côi, lạc lõng chỉ nhô lên khi thủy triều thấp 
xuống, nhìn từ xa tưởng chừng đó là bầy chim hải 
âu về đây phơi cánh đón nắng trời. Người dân Tân 
Thành nằm lòng sự tích về động Hòn Lan. Kể 
rằng, ngày xưa có người thanh nữ tên Lan đang 
tuổi lớn, xinh đẹp nhất làng, hàng ngày siêng năng 
đi ra đồng bắt ốc mò cua để phụ giúp gia đình. 
Hôm ấy cô Lan mò cua ở bàu nước ngọt bên chân 
động Từ Bi, gặp được nhiều cá nhưng không 
mang theo giỏ đựng nên cô ngậm một con cá rô 
lớn vào miệng để dùng hai tay tiếp tục kiếm thêm 
cá. Không may con cá rô vùng vẫy chui vào cổ 
họng và làm cho cô Lan nghẽn thở dẫn đến cái 
chết thương tâm. Về sau, câu chuyện linh ứng của 
cô Lan, còn gọi là cô Rô truyền miệng nhau trong 
dân gian. Nhiều người cho rằng oan hồn cô Lan 
qua chiếc bóng ẩn hiện, chập chờn trên động cát 
cao vào những lúc chập choạng tối thật lạ lùng. 
Ngư dân trước giờ ra biển thường ghé động cao 
thắp nén nhang để cầu sự an lành. Chỗ thắp 

D
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nhang lâu dần với những tảng đá được gom lại 
thành một nấm mộ vô danh đầy bí ẩn, nhưng trong 
tâm tưởng mọi người coi đó là mộ cô Lan và trở 
thành tên gọi Hòn Lan từ đó. Có lẽ từ sự cảm mến 
lòng hiếu thảo, tính cần cù của cô gái trinh trắng 
của người dân quê nghèo này luôn ám ảnh trước 
những hiện tượng kỳ diệu của thiên nhiên với một 
dải đồi cát hoang sơ, cây xanh thơ mộng. 

Cạnh động cát Hòn Lan có một bàu nước ngọt 
quanh năm mà ngư phủ thường ghé đến lấy nước 
để dùng, nằm dưới chân động Từ Bi, trước đây là 
rừng cây xanh um tùm, có loài cây mang tên từ bi. 
Nối với Hòn Lan là bãi biển của xóm chài Cây 
Găng với rặng dương xanh mượt mà, quyến rũ. 
Ngoài biển chỉ vài chục mét nước, nổi lên một hòn 
đá lớn, trông như một thiền sư ngồi cúi đầu khổ 

hạnh, hứng chịu những làn sóng dữ gầm gào để 
che chở cho xóm chài nghèo khó được an lành. 
Cho nên ngư dân ở đây cũng có câu chuyện linh 
thiêng về hòn Đá Một cô đơn. Đây là đoạn bờ biển 
đẹp và còn giữ được môi trường sinh thái trong 
lành. Không biết từ bao giờ những thiếu phụ ở 
làng biển này vẫn thường hát ru lời mộc mạc 
nhưng thấm đẫm nỗi nhớ nhung, trông đợi: “Chiều 
chiều én liệng Hòn Lan/ Chim kêu Cửa Cạn, sao 
chàng biệt tin”. Tuy đã có những khu du lịch nghỉ 
dưỡng quy mô rộng hàng chục ha nằm dọc bờ 
trên 3 km như Việt Pháp, Trung Sơn, Biển Hòn 
Lan… nhưng vẫn còn vắng vẻ và dáng đứng Hòn 
Lan như đau đáu cùng mây nước ngàn trùng. 

// http://www.dulichvn.org.vn/ .- 2015 
(ngày 30 tháng 1)

________________________________________ 

ĐẤT MŨI LA GÀN 

hùa Cổ Thạch Tự - đình làng Bình An - lăng 
Ông Nam Hải - mũi La Gàn (Tuy Phong, Bình 

Thuận) là điểm đến có những nét độc đáo sẽ đem 
lại cho du khách nhiều bất ngờ, thú vị. 

 
Bình minh ở mũi La Gàn 

La Gàn là một làng chài nhỏ cách thị trấn Liên 
Hương chừng 7 - 8km tính theo đường chim bay 
về phía Nam của huyện Tuy Phong. La Gàn phía 
đông giáp bờ biển, phía nam giáp xã Chí Công 
(Duồng). Phía tây cách quốc lộ 1 từ 5 - 6km, gồm 
động cát và rừng chồi thấp, dày đặc. Mũi La Gàn 
nằm lấn ra ngoài biển tạo thành vòng cung nên là 
nơi rất thuận tiện cho ghe thuyền núp tránh bão 
hay chờ gió để ra khơi, nhất là về mùa đông. 

Xã Bình Thạnh gắn liền với những di tích lịch 
sử được nhiều người biết đến. Ngoài chùa Cổ 
Thạch Tự, đình làng Bình An, lăng Ông Nam Hải 
thì mũi La Gàn cũng là một điểm nhấn, làm nên 
thương hiệu cho ngành du lịch Tuy Phong. Nơi 
đây có nhiều tảng đá cuội tự nhiên với nhiều hình 
thù nằm nhô ra biển, tạo nhiều hình dáng cho 
những ai thích du lịch khám phá. Mỗi buổi sớm 
mai, mũi La Gàn đón ánh bình minh, những tảng 
đá được gội rửa bởi con sóng nhỏ vỗ bờ. Những 

chiếc thuyền thúng của ngư dân sau một đêm 
đánh bắt, nối đuôi nhau cập bến, cảnh bình yên 
hiện diện với niềm vui của bao gia đình. Buổi trưa, 
La Gàn đắm mình trong ngọn gió biển lồng lộng 
thổi vào. 

Với vị trí thuận lợi, đất mũi La Gàn một phần 
nằm giáp biển dài gần 2km, trải dài và uốn cong, 
bên trên là động cát trắng với những đồi dương lá 
thấp xanh rì, kế bên là những tảng đá to, nhỏ đủ 
sắc màu đứng sừng sững hướng ra biển khơi, bên 
dưới là sóng biển xanh biếc vỗ bờ. Tất cả hòa 
quyện vào nhau, tạo bức tranh thiên nhiên thêm 
đặc sắc và sinh động. Điều đặc biệt chạy dài theo 
đất mũi La Gàn là những bãi đá nhiều hình thù 
nằm xen kẽ nhau. Bên cạnh các bãi đá có hai 
“giếng nước ngọt”. Nói là giếng, chứ thật ra chỉ hai 
cái hố rộng khoảng 2m², có độ sâu chừng 2m, 
được xây trên bãi đá nằm sát biển, hai giếng này 
lại có dòng nước ngọt, mát lạnh quanh năm. Ngư 
dân ở đây cho biết, có nước ngọt là do được lọc 
qua những tầng đá và những mạch nước ngầm từ 
động cát thấm ra. Đây là “hai giếng” được ngư dân 
sử dụng sinh hoạt sau những chuyến vươn khơi. 

Có thể nói đất mũi La Gàn hội tụ sự phóng 
khoáng của thiên nhiên ban tặng. Những ngày 
nước cạn, tức ngày đầu tháng và giữa tháng là 
thời điểm thích hợp để mọi người về các bãi đá 
ven bờ biển vui chơi ngắm cảnh, một số ngư dân 
địa phương thu nhặt các loại hải sản như ốc các 
loại... Trong ký ức của không ít người dân xã Bình 
Thạnh thì làng chài hiu hắt đất mũi La Gàn ngày 
xưa, nay đã đổi mới nhờ du lịch phát triển, cuộc 
sống ngư dân cũng thay đổi từ đây, họ chuyển 
sang làm dịch vụ du lịch. Mũi La Gàn đã tạo ra một 
không gian yên bình với cuộc sống lắm đỗi hiền 
hòa… 

// http://www.dulichvn.org.vn/ .- 2015 
(ngày 2 tháng 2) 
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