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I. CHÍNH TRN – KINH TẾ 

 

CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI BÌNH THUẬN 

hằm kiểm tra tình hình phát triển kinh tế xã 
hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, tình hình 

thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và công 
tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, trong hai ngày 
16-17/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng 
đoàn công tác Trung ương đã thăm và làm việc tại 
tỉnh Bình Thuận. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nghe 
lãnh đạo chủ chốt tỉnh cùng các bộ, ngành đánh 
giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội của 
tỉnh. 

 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham quan mô hình kết 
hợp trồng thanh long với chăn nuôi đạt hiệu quả kinh tế 
cao của các hộ gia đình ở xã nông thôn mới Thiện Nghiệp, 
thành phố Phan Thiết. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN 

5 năm qua, Bình Thuận đạt tăng trưởng kinh 
tế bình quân 8,9%; với cơ cấu chuyển dịch theo 
hướng tích cực. Về nông nghiệp, giá trị gia tăng 
của ngành thủy sản Bình Thuận tăng bình quân 
7,2%; hình thành các vùng chuyên canh cây đặc 
sản: thanh long, cao su.  

Doanh thu về du lịch tăng hàng năm. Hệ 
thống hạ tầng thiết yếu đã và đang được đầu tư, 
đặc biệt là hệ thống thủy lợi. Diện mạo đô thị và 
nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục 
khởi sắc. Hệ thống chính trị ngày càng nâng dần 
hiệu lực, hiệu quả hoạt động.  

Tuy nhiên, trên thương trường, chất lượng, 
sức cạnh tranh sản phẩm công nghiệp, dịch vụ 
của tỉnh còn yếu. Đời sống một bộ phận nhân dân 
lao động ở vùng sâu, vùng xa còn khó khăn. An 
ninh nông thôn và trật tự xã hội còn diễn biến phức 
tạp, nếu không xử lý tốt dễ dẫn đến "điểm nóng". 

Để giúp tỉnh tháo gỡ khó khăn, Bình Thuận 
đề nghị Trung ương tiếp tục bố trí vốn để đẩy 
nhanh tiến độ xây dựng các công trình chống xâm 
thực trên đảo Phú Quý; sớm bố trí vốn để đầu tư 
các khu neo đậu tránh trú bão trọng điểm tại Phú 
Quý và Mũi Né; tiếp tục bố trí vốn để đẩy nhanh 

tiến độ đầu tư, xây dựng các công trình thủy lợi 
trên địa bàn; hỗ trợ xúc tiến mở rộng thị trường 
xuất khẩu các mặt hàng lợi thế: thanh long, cao su, 
thủy sản chế biến... chuyển giao kỹ thuật trong 
khai thác đánh bắt cá ngừ đại dương và bảo quản 
chế biến các thủy sản khai thác trên biển; sớm 
tháo gỡ vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thực 
hiện Nghị định 67 của chính phủ. 

 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi cán bộ, nhân 
dân ở xã nông thôn mới Thiện Nghiệp, thành phố Phan 
Thiết. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu 
dương tỉnh Bình Thuận đạt tốc độ tăng trưởng kinh 
tế khá, trong tốp những tỉnh, thành duy trì sức 
cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập.  

Đánh giá cao chương trình nông thôn mới 
được Bình Thuận làm bài bản, mang lại nhiều tiện 
ích cho dân, Chủ tịch nước hoan nghênh Bình 
Thuận coi trọng chất lượng xây dựng hệ thống 
chính trị, cải cách hành chính nhiều tiến bộ, hạn 
chế tiêu cực. 

Tuy nhiên, để tạo đột phá, Chủ tịch nước 
lưu ý phải tập trung mạnh cho 3 mục tiêu quan 
trọng đã đặt ra, đó là kết cấu hạ tầng, nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực và cải cách hành 
chính.  

Chủ tịch nước nêu rõ, bối cảnh hội nhập sâu 
rộng, nhất là năm cuối 2015 cộng đồng ASEAN 
hình thành, sẽ là thách thức lớn đòi hỏi phải rà 
soát lại, tính toán lợi thế cạnh tranh đối với từng 
loại sản phẩm. Ghi nhận Bình Thuận đã lựa chọn 
đúng một số mặt hàng chủ lực, Chủ tịch nước đề 
nghị tỉnh phải rà soát lại thế mạnh từng sản phẩm, 
tạm dừng không đầu tư những lĩnh lực thiếu sức 
cạnh tranh, ưu tiên các dự án trọng điểm, nhanh 
chóng ứng dụng khoa học kỹ thuật vào từng lĩnh 
vực, nhanh chóng nâng mặt bằng chất lượng hàng 
hóa Việt Nam. 

N
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Chủ tịch nước lưu ý các bộ, ngành có chính 
sách phù hợp, tháo gỡ khó khăn cho địa phương, 
trong đó có chính sách hỗ trợ vốn cho ngư dân 
đóng tàu vươn khơi. Chủ tịch nước cho rằng, với 
vị trí chiến lược về bảo vệ chủ quyền biển đảo, 
Bình Thuận cần tìm giải pháp để phát triển nhanh 
hơn, đặt trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, với 
quy mô lớn hơn, chất lượng tốt, tăng trưởng kinh 
tế làm chỗ dựa cho quốc phòng an ninh. 

Nhấn mạnh năm 2015, là năm có nhiều sự 
kiện đặc biệt, Chủ tịch nước đề nghị để chuẩn bị 
cho Đại hội Đảng các cấp, Bình Thuận cần phải 
nhìn thẳng vào sự thật, để giải bài toán phát triển; 
đoàn kết, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của năm 
cuối nhiệm kỳ, đồng thời thảo luận kỹ, đóng góp ý 
kiến xác đáng cho dự thảo Báo cáo chính trị tiến 
tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII nhằm tạo 
tiền đề vững chắc cho nhiệm kỳ mới. 

 
Chủ tịch nước đến thăm nơi Bác Hồ từng dạy học ở Khu Di 
tích Trường Dục Thanh, thành phố Phan Thiết. Ảnh: 
Nguyễn Khang – TTXVN 

Thăm trang trại thanh long Thuận Lan, xã 
Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, Chủ tịch nước 
đã thăm hỏi người dân về điều kiện chuyên canh, 
ứng dụng công nghệ, mở rộng diện tích, thị trường 
tiêu thụ sản phẩm. Theo chủ trang trại, bình quân 
một hécta thanh long cho thu nhập khoảng từ 200-
300 triệu đồng. Với 12 hécta thanh long, chủ trang 
trại có thể thu lợi hơn 2 tỷ đồng một năm.  

Những năm gần đây, thanh long đang dần 
khẳng định là sản phẩm nông nghiệp chủ lực của 
Bình Thuận, có mặt khắp cả nước, xuất khẩu trực 
tiếp sang Trung Quốc, Ấn Độ, châu Âu, Mỹ và 
Nhật Bản. Tuy nhiên để xuất khẩu được, thanh 
long phải đảm bảo các quy định nghiêm ngặt về 
mẫu mã, chất lượng và vệ sinh an toàn thực 
phẩm. 

Thăm Đồn Biên phòng Mũi Né, Chủ tịch 
nước đã nghe lãnh đạo đơn vị báo cáo kết quả 
thực hiện nhiệm vụ năm 2014, phương hướng 
năm 2015. Chủ tịch nước đặc biệt quan tâm và đề 
nghị các đại biểu đi sâu làm rõ những thuận lợi, 
khó khăn trong các hoạt động hỗ trợ ngư dân, bảo 
vệ an ninh biển tại địa bàn tập trung nhiều cơ sở 
du lịch, nghỉ dưỡng. 

Khảo sát mô hình nông thôn mới tại xã 
Thiện Nghiệp (thành phố Phan Thiết) Chủ tịch 
nước đã khảo sát hiệu quả một số mô hình kết 
hợp thành công giữa trồng trọt chăn nuôi. Chủ tịch 
nước biểu dương cách làm sáng tạo của địa 
phương, dựa vào dân để huy động nguồn lực, 
hoàn thành hạ tầng thiết yếu phát triển sản xuất, 
nhựa hóa 80% đường giao thông thôn xóm, nâng 
tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên đạt 98%, phủ 
sóng internet toàn xã; xóa nhà tạm, dột nát. 

 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm, tặng quà ông 
Đỗ Xuân Sơn. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN 

Là một trong những địa phương đi đầu về 
phát triển kinh tế, Thiện Nghiệp đã khảo nghiệm và 
nhân rộng 5 mô hình sản xuất, mở 12 lớp đào tạo 
nghề cho dân, đưa thu nhập bình quân của người 
dân đạt 26 triệu đồng. 

Chủ tịch nước đánh giá cao người dân 
Thiện Nghiệp dù còn nghèo nhưng đã hưởng ứng 
tích cực phong trào xây dựng nông thôn mới, cải 
thiện đời sống nhiều mặt. Chủ tịch nước mong 
muốn, những thành công từ điển hình Thiện 
Nghiệp sẽ là kinh nghiệm cho các địa phương 
trong cả nước học hỏi.  

Chủ tịch nước cũng căn dặn thành tựu đạt 
được chỉ mang ý nghĩa bước đầu. Cũng như nhiều 
vùng nông thôn ở Nam Trung bộ, tiềm năng đất 
đai ở Thiện Nghiệp còn lớn. Nếu khắc phục được 
các mặt hạn chế về nước tưới và kỹ thuật canh 
tác, chắc chắn giá trị thu hoạch trên mỗi hécta ở 
đây sẽ còn được nâng lên. 

Đến thăm nghiệp đoàn nghề cá phường Phú 
Hài, thành phố Phan Thiết, Chủ tịch nước và đoàn 
công tác đã nghe đại diện của 5 nghiệp đoàn nghề 
cá của Bình Thuận đề xuất hỗ trợ vay vốn lãi suất 
thấp, nâng cấp phương tiện đánh cá, mở rộng dịch 
vụ hậu cần nghề, nâng cấp khu neo đậu tàu 
thuyền, góp phần hình thành những đội tàu cá 
mạnh, vươn xa bám biển, kết hợp làm kinh tế và 
bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.  

Nhấn mạnh vai trò của nghiệp đoàn nghề cá 
trong công tác chăm lo hỗ trợ ngư dân, bảo vệ chủ 
quyền biển đảo, Chủ tịch nước cho rằng, các 
chương trình hỗ trợ ngư dân vươn xa bám biển là 
hết sức cần thiết. Nhưng bên cạnh đó, các cấp 
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chính quyền, nghiệp đoàn và mỗi ngư dân cần chủ 
động học hỏi, nâng cao trình độ đánh bắt, khai 
thác hải sản, không được để thua kém so với các 
nước. 

Tại thành phố Phan Thiết, Chủ tịch nước đã 
dâng hương tưởng niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, thăm khu di tích trường Dục Thanh - nơi 
Bác Hồ từng dạy học trước khi ra đi tìm đường 
cứu nước, thăm cụ Đỗ Xuân Sơn (91 tuổi) cán bộ 
lão thành cách mạng tiền khởi nghĩa.  

Chủ tịch nước đánh giá cao nỗ lực của 
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc 

tỉnh Bình Thuận trong việc bảo tồn, tôn tạo và phát 
huy ý nghĩa lịch sử văn hóa của trường Dục Thanh 
và những kỷ vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp 
phần giúp các thế hệ hôm nay và mai sau nỗ lực 
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh. 

Hoàng Giang- Tin tức.- 2015.- Số 65 
(ngày 18 tháng 3).- Tr.2 

Các báo cùng đưa tin: Pháp luật TP.HCM Số 66/ 
Sài Gòn giải phóng Số 13570/ Nhân dân số 
21724/ Quân đội nhân dân Số 19377/Người lao 
động Số 6784 

_________________________________________ 

BÌNH THUẬN GIAO NHẬN QUÂN NHANH GỌN, AN TOÀN 

 
Đại tá Phạm Văn Long, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận 
động viên thanh niên huyện Tánh Linh chuẩn bị nhập ngũ 
đợt 1-2015. 

áng 6-3, các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bình 
Thuận đã đồng loạt làm Lễ giao nhận quân 

cho các đơn vị. Đợt này, Bình Thuận có 700 thanh 
niên nhập ngũ. So với đợt 2-2014, đợt này, tỷ lệ 
đảng viên kết nạp trên 6 tháng đạt 3,57%, tăng 
0,28%; trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm 
16,4%, tăng 4,87% so 2014. Thanh niên của tỉnh 
nhập ngũ về các đơn vị: Quân đoàn 4, Vùng 5 Hải 

quân, Quân Khu 7 và Bộ đội Biên phòng, Bộ 
CHQS tỉnh. Đồng chí Lê Tiến Phương, Chủ tịch 
UBND tỉnh dự lễ giao quân tại huyện La Gi. Đến 9 
giờ sáng cùng ngày, các huyện, thành phố đã 
hoàn thành giao quân cho các đơn vị đạt 100% chỉ 
tiêu, an toàn. 

Đại tá Phạm Văn Long, Chính ủy Bộ CHQS 
tỉnh cho biết: “Trước ngày giao nhận quân, các địa 
phương đã tổ chức Hội trại tòng quân, thăm tặng 
quà (trị giá từ 1,5-2 triệu đồng) cho mỗi thanh niên. 
Đơn vị sẽ phối hợp các ban, ngành đoàn thể địa 
phương thực hiện tốt công tác chính sách hậu 
phương quân đội, giúp đỡ gia đình thanh niên có 
khó khăn. Nâng cao chất lượng tuyển chọn công 
dân nhập ngũ năm nay, địa phương thực hiện tốt 
ba khâu đột phá gồm: Tuyển người nào chắc 
người đó (gọi khám 3 để chọn 1); trình độ chuyên 
môn, trung cấp, cao đẳng, đại học; đảng viên đã 
kết nạp trên 6 tháng”. 

Duy Hiển, Duy Thỉnh // http://www.qdnd.vn/ .- 
2015 (ngày 6 tháng 3) 

_________________________________________ 

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LÃNH ĐẠO VKSND TỈNH BÌNH THUẬN 

ừa qua, VKSND tỉnh Bình Thuận đã tổ chức 
lễ công bố Quyết định của Viện trưởng 

VKSNDTC về việc bổ nhiệm chức vụ Viện 
trưởng và Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình 
Thuận. Đồng chí Bùi Mạnh Cường – Phó Viện 
trưởng VKSNDTC đã dự lễ và trao các quyết 
định. 

Đồng chí Bùi Mạnh Cường - Phó Viện 
trưởng VKSNDTC trao quyết định cho 2 đồng 
chí được bổ nhiệm. 

Tại các Quyết định, Viện trưởng 
VKSNDTC bổ nhiệm đồng chí Lại Văn Loan - 
Phó Chánh văn phòng tổng hợp VKSNDTC giữ 
chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Thuận; 
bổ nhiệm đồng chí Dương Xuân Sơn - Viện 
trưởng VKSND thành phố Phan Thiết giữ chức 
vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Thuận, 
nhiệm kỳ 5 năm. Quyết định bổ nhiệm có hiệu 
lực kể từ ngày 15/3/2015. 

QT, Ngọc Phong - Bảo vệ pháp luật.- 2015.- 
Số 26 (ngày 31 tháng 3).- Tr.2 

S
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BÌNH THUẬN PHẤN ĐẤU CÓ THÊM 17 XÃ NÔNG THÔN MỚI TRONG NĂM 2015 

ăm 2015, tỉnh Bình Thuận phấn đấu có 
thêm 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới; riêng 

huyện đảo Phú Quý đạt chuẩn huyện nông thôn 
mới. Ðể thực hiện mục tiêu này, Bình Thuận lựa 
chọn các tiêu chí đẩy mạnh phát triển sản xuất; 
tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ 
thuật, liên kết sản xuất nhằm nâng cao năng 
suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp, tăng thu 
nhập, cải thiện đời sống của người dân. 

Năm 2014, tỉnh Bình Thuận công nhận 
tám xã đạt chuẩn nông thôn mới. Chương trình 
xây dựng nông thôn mới ở Bình Thuận đã trở 
thành phong trào sâu rộng của các tầng lớp 

nhân dân và cả hệ thống chính trị; huy động 
được sức mạnh từ nhân dân; việc kiểm tra, 
đánh giá, thẩm định các xã về đích xây dựng 
nông thôn mới tiến hành công khai, dân chủ, 
thẳng thắn. Tuy nhiên, Bình Thuận cũng lưu ý 
các địa phương sau khi hoàn thành các tiêu chí 
xây dựng nông thôn mới cần tiếp tục phát động 
phong trào thi đua sâu rộng trong các tầng lớp 
nhân dân; củng cố các tiêu chí đạt được một 
cách bền vững... 

PV và TTXVN- Nhân dân.- 2015.- Số 21722 
(ngày 16 tháng 3).- Tr.1 

_________________________________________ 

BÌNH THUẬN CÔNG BỐ 8 XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI  

áng 27/3, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức hội 
nghị triển khai chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới năm 2015 và công bố 8 
xã đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên trên địa bàn 
tỉnh gồm : Hàm Trí (huyện Hàm Thuận Bắc), Thiện 
Nghiệp (Tp. Phan Thiết), Hàm Minh (huyện Hàm 
Thuận Nam), Nghị Đức (huyện Tánh Linh), Tam 
Thanh (huyện đảo Phú Quý) và 3 xã Sùng Nhơn, 
Đức Hạnh, Mê Pu (huyện Đức Linh). 

 
Đường giao thông nông thôn ở xã Mê Pu. (Ảnh: Đình 
Hòa/baobinhthuan.com.vn) 

Tại hội nghị này, đại diện Ban chỉ đạo nông 
thôn mới 8 xã đạt chuẩn đã chia sẻ kinh nghiệm, 
cách làm hay tại địa phương mình trong quá trình 
thực hiện như: cách huy động sức dân vào tham 
gia xây dựng đường giao thông nông thôn; ưu tiên 
thực hiện các tiêu chí đặc thù riêng của địa 
phương, các tiêu chí không cần nguồn kinh phí từ 
cấp trên thì thực hiện trước… 

Qua 4 năm thực hiện chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới, các cấp, các 
ngành, địa phương và người dân Bình Thuận ngày 

càng nhận thức đầy đủ hơn và đồng tình hưởng 
ứng rộng rãi, tích cực tham gia xây dựng nông 
thôn mới. Hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất đời 
sống của nhân dân tiếp tục được đầu tư, nổi bật là 
phong trào làm giao thông nông thôn, mô hình ánh 
sáng nông thôn phát triển rộng khắp. Các hoạt 
động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, 
chương trình khuyến nông - khuyến ngư được đẩy 
mạnh. Chính sách chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
sản xuất được thực hiện chặt chẽ theo từng lợi thế 
và tiềm năng của địa phương đã phát huy hiệu 
quả. Nhiều mô hình kinh tế mới xuất hiện như: sản 
xuất lúa năng suất cao - liên kết 4 nhà, 2 lúa 1 bắp 
lai, nuôi tôm thẻ chân trắng theo hướng GAP … 
Nhờ đó, thu nhập của người dân được cải thiện, 
hộ nghèo giảm còn 4,2% (năm 2013 là 5,7%); bộ 
mặt nông thôn từng bước được thay đổi. 

Để đạt mục tiêu cuối năm 2015, toàn tỉnh có 
thêm 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới và huyện 
Phú Quý đạt chuẩn huyện nông thôn mới, Ban chỉ 
đạo xây dựng nông thôn mới đã đề ra nhiều giải 
pháp: tập trung phát triển các cơ sở hạ tầng thiết 
yếu trên địa bàn xã, thôn trực tiếp gắn phục vụ sản 
xuất đời sống hàng ngày của người dân đi đôi với 
đẩy mạnh phát triển sản xuất và tổ chức lại sản 
xuất theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp; 
từng xã phải chủ động lựa chọn những vấn đề bức 
xúc về sản xuất và cải thiện đời sống của người 
dân trên địa bàn để tập trung chỉ đạo, tạo chuyển 
biến rõ rệt; ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho các xã khó 
khăn, xã được giao đạt chuẩn năm 2015 và huyện 
đảo Phú Quý… 

Hồng Hiếu // http://dangcongsan.vn/ .- 2015 
(ngày 27 tháng 3) 

Các báo cùng đưa tin: Tin tức Số 74 
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PHÚ QUÝ (BÌNH THUẬN):  

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2015 

BMTTQ huyện Phú Quý vừa tổ chức hội nghị 
triển khai nhiệm vụ trọng tâm và chương trình 

phối hợp thống nhất hành động công tác Mặt trận 
năm 2015.  

Năm 2015, UBMTTQ các cấp và các tổ 
chức thành viên tiếp tục đổi mới phương thức hoạt 
động nhằm tăng cường, củng cố, xây dựng khối 
Đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh các phong 
trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do 
MTTQ Việt Nam phát động; phát huy dân chủ, 

tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững 
mạnh…Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo 
luận và đóng góp dự thảo báo tổng kết phong trào 
thi đua yêu nước của MTTQ huyện giai đoạn 
2010-2015, đồng thời lấy ý kiến của các đại biểu 
về Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).Tại hội nghị, 
đại diện MTTQ các xã đã ký kết giao ước thi đua 
năm 2015. 

Minh Khang // http://daidoanket.vn/ .- 2015 
(ngày 24 tháng 3) 

_________________________________________ 

TRAO TẶNG CỜ TỔ QUỐC CHO NGƯ DÂN  

HUYỆN ĐẢO PHÚ QUÝ (BÌNH THUẬN) 

ối 14-3, tại huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận), 
Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai phối hợp 

với Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Bình Thuận tổ 
chức chương trình Nghĩa tình biên giới biển đảo, 
với sự tham gia của hơn 200 đoàn viên thanh niên. 

Bên cạnh chương trình giao lưu biển đảo 
với những ca khúc ca ngợi tình yêu quê hương đất 
nước, các đoàn viên thanh niên tổ chức tọa đàm, 
tìm hiểu về biển đảo trên lãnh thổ Việt Nam... Dịp 
này, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai và Bình 

Thuận đã trao tặng 30 suất học bổng (tổng trị giá 
15 triệu đồng) tặng con em ngư dân học giỏi của 
huyện đảo Phú Quý. 

Trước đó, sáng 14-3, Đoàn Khối các cơ 
quan tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận đã trao 200 lá 
cờ Tổ quốc tặng bà con ngư dân đảo Phú Quý; 
tặng bộ máy vi tính cho Trạm ra-đa 575, thuộc 
huyện đảo Phú Quý. 

PV // http://www.nhandan.org.vn/ .- 2015 
(ngày 15 tháng 3) 

_________________________________________ 

“GÓP MỘT VIÊN GẠCH XÂY DỰNG KHU TƯỞNG NIỆM CHIẾN SỸ GẠC MA”:  

CNVCLĐ TỈNH BÌNH THUẬN ỦNG HỘ 2 TỶ ĐỒNG

 
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Thuận Lê Thị Bạch Phượng trao 
hỗ trợ tới thuyền viên tàu cá BTh 96947 TS bị chìm  

gày 10.3, đồng chí Lê Thị Bạch Phượng - Chủ 
tịch LĐLĐ tỉnh Bình Thuận cho biết: Hưởng 

ứng chương trình “Góp một viên gạch xây dựng 
Khu Tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma”, ngày 13.3 tới, 
tại Lễ đặt viên đá xây dựng Khu Tưởng niệm chiến 

sỹ Gạc Ma tại Khánh Hòa, CNVCLĐ tỉnh Bình 
Thuận sẽ ủng hộ chương trình số tiền 2 tỷ đồng. 

“Đây là tấm lòng của CNVCLĐ tỉnh Bình 
Thuận, mong muốn góp sức cùng tổ chức công 
đoàn Việt Nam xây dựng công trình tưởng niệm 
đầy ý nghĩa”. 

Đồng chí Lê Thị Bạch Phượng cho biết: 
Ngay sau khi nhận được Công văn số 218/TLĐ 
của Tổng LĐLĐVN gửi LĐLĐ các tỉnh, thành phố; 
các CĐ ngành trung ương và CĐ TCty trực thuộc 
về việc tiếp tục ủng hộ kinh phí xây dựng Khu 
Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, LĐLĐ tỉnh đã xin ý 
kiến Thường trực Tỉnh ủy và nhận được sự quan 
tâm, chỉ đạo và nhất trí cao của Thường trực Tỉnh 
ủy, đồng ý chủ trương cho LĐLĐ tỉnh vận động 
CNVCLĐ ủng hộ 1 ngày lương. Trước mắt, LĐLĐ 
tỉnh sẽ ủng hộ chương trình 2 tỷ đồng, sau đó sẽ 
tiếp tục chuyển toàn bộ số tiền vận động được về 
Quỹ Tấm lòng vàng (TLV) Lao Động 

U 
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Cũng theo đồng chí Lê Thị Bạch Phượng, 
trong 1 năm qua, từ khi phát động chương trình 
“Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”, Tổng 
LĐLĐVN, Quỹ TLV Lao Động đã có nhiều hoạt 
động ý nghĩa, không chỉ vận động kinh phí chăm lo 
xây dựng Khu Tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma; chia 
sẻ với thân nhân liệt sỹ và cựu binh Gạc Ma mà 
còn chăm lo đến hậu phương các chiến sỹ đang 
làm nhiệm vụ chấp pháp gìn giữ chủ quyền biển 
đảo ở Trường Sa, Hoàng Sa. “Chúng tôi rất đồng 
tình với chủ trương của Tổng LĐLĐVN về việc xây 
dựng Khu Tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma. LĐLĐ 
tỉnh cũng coi đây là một trong những nhiệm vụ 
quan trọng, cấp bách của tổ chức công đoàn, góp 

phần giáo dục lòng yêu nước, nâng cao ý thức dân 
tộc cho thế hệ trẻ. Với tinh thần yêu nước, niềm tự 
hào dân tộc, CNVCLĐ tỉnh Bình Thuận sẽ thể hiện 
tình cảm đó bằng sự quyết tâm thực hiện tốt nhất 
chủ trương của Tổng LĐLĐVN qua việc vận động 
ủng hộ bằng vật chất, tinh thần tới chương trình.”, 
đồng chí Lê Thị Bạch Phượng khẳng định. 

Tính đến hết ngày 1.3, LĐLĐ các tỉnh, thành 
phố và CĐ ngành đăng ký ủng hộ chương trình với 
số tiền 11,92 tỉ đồng. 

B.D- Lao động.- 2015.- Số  55 
(ngày 11 tháng 3).- Tr.2 

_________________________________________ 

KHỞI SẮC VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TÁNH LINH 

ánh Linh là huyện miền núi nghèo của tỉnh 
Bình Thuận, có 14 xã, thị trấn, trong đó có 6 xã 

vùng cao với 3.295 hộ đồng bào dân tộc (chiếm 
khoảng 14% dân số toàn huyện), bao gồm 12 
thành phần dân tộc: Ra-glai, Chơ-ro, K’Ho, Dao… 
Những năm qua, nhờ sự đầu tư của Nhà nước, 
đời sống vật chất, tinh thần vùng đồng bào dân tộc 
trong huyện tiếp tục được cải thiện, góp phần giữ 
vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm 
thay đổi rõ nét bộ mặt nông thôn. 

Một trong những chính sách quan trọng 
mang lại sự đổi thay là Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy 
Bình Thuận về cấp đất sản xuất và hỗ trợ kỹ thuật 
canh tác cho đồng bào dân tộc thiểu số. 

Thực hiện Nghị quyết 04, tình hình dân sinh, 
kinh tế, xã hội của đồng bào nơi đây đã có nhiều 

chuyển biến tích cực. Đã có 878 hộ được cấp đất 
sản xuất. Hầu hết diện tích đất trên được hỗ trợ 
trồng điều, cao su và các giống cây ngắn ngày 
như: mì, bắp… Nhiều hộ đã phát huy hiệu quả 
kinh tế trên diện tích đất được cấp, tạo thu nhập 
cao, tích lũy được vốn để tái sản xuất. 

Bên cạnh đó, các chính sách về an sinh xã 
hội được triển khai thực hiện khá tốt, sự nghiệp 
giáo dục, y tế được quan tâm, chất lượng từng 
bước được nâng lên, góp phần tạo sự đồng thuận 
cao trong nhân dân, củng cố niềm tin với Đảng và 
Nhà nước. Tỷ lệ hộ nghèo trong huyện giảm xuống 
dưới 18% (năm 2005 là 55,5%). 

Nguyễn Thanh- Báo ảnh Dân tộc và miền núi.- 
2015.- Số 1 (tháng 1).- Tr.8 

________________________________________ 

NHIỀU NỖ LỰC CHĂM SÓC VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ NGƯỜI CAO TUỔI 

ăm qua, Hội NCT tỉnh Bình Thuận nhiều nỗ 
lực để chăm sóc và phát huy vai trò NCT, phát 

triển 5.731 hội viên mới, nâng tổng số lên 87.269 
hội viên, đạt tỉ lệ 92,38%. Phối hợp với Trường 
Chính trị tỉnh và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị 
các huyện, thị xã, thành phố tập huấn Luật NCT, 
bồi dưỡng nghiệp vụ cho 969 cán bộ chủ chốt của 
Hội từ tỉnh đến cơ sở. 

Thường xuyên giám sát việc thi hành Luật 
NCT, qua đó kiến nghị bổ sung 32 trường hợp 
NCT đủ tiêu chuẩn được hưởng chế độ trợ cấp, 
được chúc thọ, mừng thọ theo quy định. Tổ chức 
chúc thọ, mừng thọ cho 9.508 NCT với tổng số 
tiền 2,74 tỉ đồng. Thực hiện Chương trình “Mắt 
sáng cho NCT”, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh phối 
hợp với Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh tổ 
chức khám mắt sàng lọc cho 50.680 lượt NCT, 
trong đó mổ quặm, mổ mộng, mổ đục thủy tinh thể 
cho 2.002 NCT nghèo với tổng kinh phí 8,716 tỉ 
đồng. Thực hiện chủ trương xây dựng Quỹ từ 

thiện Chương trình “Mắt sáng cho NCT”, từ ngày 
1/4 đến 30/6/2014 có 11 tổ chức, doanh nghiệp 
trong và ngoài tỉnh đóng góp 2,24 tỉ đồng giao cho 
Trung tâm Mắt tỉnh tiếp nhận và triển khai mổ mắt 
miễn phí cho NCT nghèo. Tổ chức tư vấn về chăm 
sóc sức khỏe, khám bệnh miễn phí cho 21.153 
NCT với số tiền 1,54 tỉ đồng. Tỉnh chi ngân sách 
lập hồ sơ quản lí sức khỏe ban đầu tại nơi cư trú 
cho 15.970 NCT với tổng số tiền 1,95 tỉ đồng. 

Vận động các nhà hảo tâm, từ thiện thăm 
hỏi, trợ cấp khó khăn cho 18.218 hội viên và NCT 
nghèo với số tiền và quà trị giá 1,79 tỉ đồng và 
39.614 kg gạo trong các dịp lễ, Tết. Thăm 7.315 
NCT ốm đau số tiền 355,6 triệu đồng. Toàn tỉnh 
xây dựng 217 CLB bao gồm: CLB Thể dục dưỡng 
sinh, thơ ca, văn nghệ, đờn ca tài tử, cầu lông, tắm 
biển… thu hút 10.200 NCT tham gia luyện tập 
hằng ngày. 

Việt Quang- Người cao tuổi.- 2015.- Sồ 43 
(ngày 17 tháng 3).- Tr.5 

T
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HỘI LHPN TỈNH BÌNH THUẬN THĂM, TẶNG QUÀ CÁC ĐƠN VỊ BỘ ĐỘI 

 BIÊN PHÒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NHÂN KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN 

 THỐNG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG 

hân kỷ niệm 56 năm ngày truyền thống Bộ đội 
Biên phòng (03/03/1959 – 03/03/2015) và 26 

năm ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 
03/3/2015), ngày 02 và 03/3/2015, Hội LHPN tỉnh đã 
tổ chức thăm hỏi, giao lưu, tặng quà cán bộ, chiến sĩ 
tại 6 đồn Biên phòng: Liên Hương, Hòa Minh (Tuy 
Phong), Hòa Thắng (Bắc Bình), Phước Lộc (La Gi), 
Tân Thành (Hàm Thuận Nam), Tiểu đoàn Huấn luyện 
cơ động (Hàm Tân), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 
tỉnh và trao tặng 16 suất quà cho gia đình các chiến 
sĩ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 20,6 
triệu đồng. 

Tại các đơn vị đến thăm, lãnh đạo Hội LHPN 
tỉnh thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ vượt qua 
mọi khó khăn, phát huy truyền thống, tiếp tục phấn 
đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và cống hiến cho 
sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc 

gia; thăm hỏi, động viên và gửi lời chúc sức khỏe đến 
gia đình cán bộ, chiến sĩ, đồng thời mong muốn đơn 
vị tiếp tục giữ mối quan hệ gắn bó, phối hợp với các 
cấp Hội Phụ nữ thực hiện có hiệu quả Chương trình 
phối hợp vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo 
vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo, góp phần 
thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc 
chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình 
mới, xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân 
ngày càng vững mạnh, phục vụ nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước. Đây là 
hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực trong 
công tác hậu phương - quân đội, củng cố mối quan 
hệ truyền thống gắn bó giữa Hội LHPN các cấp với 
các đơn vị lực lượng Biên phòng trong tỉnh. 

Hoài Thương // http://hoilhpn.org.vn/ .- 2015 
(ngày 2 tháng 3)

_________________________________________ 

HỘI CTĐ TỈNH BÌNH THUẬN:  

TẶNG 32.364 SUẤT QUÀ TẾT CHO NGƯỜI NGHÈO 

ội CTĐ tỉnh Bình Thuận đã tổ chức thực hiện 
phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân 

CĐDC” – Xuân Ất Mùi 2015 đạt kết quả rất cao. Tổng 
giá trị hoạt động của Hội trong dịp Tết Nguyên đán Ất 
Mùi 2015 đạt 9,78 tỷ đồng. 

Cụ thể, Hội đã vận động và tổ chức tặng 
32.364 suất quà Tết cho người nghèo trong tỉnh; trao 
240 suất quà Tết, mỗi suất 1 triệu đồng do T.Ư Hội 
CTĐ Việt Nam tặng cho ngư dân trong chương trình 
“Xuân về với biển đảo thân yêu”. Xây dựng 2 căn nhà 
CTĐ cho 2 hộ cận nghèo ở thị xã LaGi; vận động 120 
triệu đồng mua 6 con bò tặng 6 hộ nghèo, mỗi hộ 1 
con trị giá 20 triệu đồng tại 2 xã Trà Tân và Đức Tín, 
huyện Đức Linh, mỗi xã 3 con. Vận động HMTN 
được 729 đvm để phục cấp cứu và điều trị cho bệnh 
nhân. 

Bên cạnh đó, Hội cũng đã tổ chức khám bệnh, 
cấp thuốc miễn phí cho 1.005 lượt bệnh nhân nghèo 

vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số; Các 
bếp ăn từ thiện của Hội tại các bệnh viện trong tỉnh 
duy trì hoạt dộng thường xuyên, đã cấp 74.609 suất 
ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại 
các bệnh viện trong tỉnh. 

Riêng, Văn phòng Tỉnh hội đã thực hiện cấp 
được 3.360 suất quà, trị giá 658.000.000đ, tổ chức 
khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho 530 lượt người; 
vận động đóng góp 60 triệu đồng để tham gia vào Dự 
án “Ngân hàng bò” tại huyện Đức Linh; mua và trao 6 
con bò cái giống cho 6 hộ nghèo tại 2 xã Trà Tân và 
Đức Tín; vận động kinh phí xây mới 2 căn nhà CTĐ 
tại thị xã LaGi; Ban điều hành Bếp ăn từ thiện tại 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tặng 100 suất quà Tết (trị 
giá 100.000đ/suất) cho bệnh nhân nghèo. Trị giá hoạt 
động Tết của cơ quan Tỉnh hội là trên 1,66 tỷ đồng. 

CTV- Nhân đạo và đời sống.- 2015.- Số 10 
(ngày 5 tháng 3).- Tr.5 

_________________________________________ 

VẬN ĐỘNG ỦNG HỘ QUỸ VÌ NGƯỜI NGHÈO 
hủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu thủ 
trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các 

huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung 
như: Tổ chức vận động một ngày lương của cán bộ, 
công chức, viên chức và một ngày thu nhập của 
người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn 
tỉnh để ủng hộ Quỹ Vì người nghèo các cấp trong 
tỉnh.  

Về vận động ủng hộ Quỹ hỗ trợ bảo hiểm y tế 
hộ cận nghèo và Chương trình an sinh xã hội năm 

2015, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh 
chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ 
chức vận động rộng rãi nhân dân trong tỉnh, các 
doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tham 
gia ủng hộ, nhằm giúp đỡ, chăm lo cho hộ nghèo, gia 
đình chính sách, gia đình nạn nhân chất độc da 
cam/Dioxin và các đối tượng gặp khó khăn trên địa 
bàn tỉnh. 

Hòa Linh- Đại đoàn kết.- 2015.- Số 89 
(ngày 30 tháng 3).- Tr.4 

N 

H 

C



Thoâng tin tö lieäu Bình Thuaän – Soá 03 naêm 2015 - 10 - 

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

PHAN THIẾT MẠNH TAY DẸP LẤN LÒNG, LỀ ĐƯỜNG 
in từ  Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận cho 
biết UBND TP Phan Thiết và Sở GTVT tỉnh 

Bình Thuận vừa có báo cáo kết quả thực hiện chỉ 
đạo của chủ tịch tỉnh Bình Thuận liên quan đến 
những kiến nghị, phản ánh của bạn đọc báo Pháp 
Luật TP.HCM. 

Cụ thể theo UBND TP Phan Thiết, Công an 
TP Phan Thiết và các phường liên quan đã tổ 
chức dọn dẹp chỉnh đốn việc kinh doanh lấn chiếm 
lòng, lề đường, yêu cầu các hộ dân làm cam kết. 

Lực lượng thanh tra giao thông (TTGT) nhắc 
nhở một số khách sạn chiếm dụng vỉa hè để kinh 
doanh. Tới đây TTGT sẽ tiếp tục kiểm tra, nếu 
không chấp hành sẽ lập biên bản xử phạt theo quy 
định. Đối với các phương tiện xe tự chế, cải tiến 

chở hàng cồng kềnh, Sở GTVT đã chỉ đạo lực 
lượng TTGT phối hợp với công an tăng cường 
kiểm tra, xử lý. 

Trước đó, Pháp Luật TP.HCM ngày 20-2 có 
bài “Vị chủ tịch tỉnh và những câu chuyện 
nhỏ” phản ánh những việc làm “nhỏ nhưng không 
nhỏ” liên quan đến dân sinh của ông Lê Tiến 
Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Sau khi 
báo đăng đã có rất nhiều kiến nghị, phản ánh của 
bạn đọc liên quan đến mỹ quan đô thị, trật tự xã 
hội. Ngày 2-3, chủ tịch tỉnh Bình Thuận đã chuyển 
những gửi gắm của bạn đọc đến Sở GTVT và 
UBND TP Phan Thiết chỉ đạo khẩn trương xử lý. 

Phương Nam- Pháp luật Tp.HCM.- 2015.- Số 79 
(ngày 30 tháng 3).- Tr.7 

_________________________________________ 

BÌNH THUẬN HOÀN THÀNH CHIẾN DỊCH TIÊM VẮC - XIN SỞI - RUBELLA  

ng Hoàng Văn Hùng, Trưởng khoa Kiểm soát 
bệnh truyền nhiễm và vắc xin sinh phẩm, 

Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Bình Thuận cho biết: 
Tỉnh đã hoàn thành chiến dịch tiêm vắc xin sởi - 
rubella miễn phí cho trẻ từ 1 đến 14 tuổi đúng tiến 
độ và đảm bảo an toàn tuyệt đối. 

Tỉnh Bình Thuận tổ chức chiến dịch tiêm 
thành 3 đợt: Đợt 1 cho trẻ 1 đến 5 tuổi; Đợt 2 cho 
trẻ 6 đến 14 tuổi tại các trường Tiểu học và Trung 
học cơ sở và đợt 3 tiêm cho các đối tượng còn lại. 
Kết thúc chiến dịch, toàn tỉnh đã có hơn 293.000 
trẻ được tiêm phòng, chiếm 98% số trẻ trong độ 
tuổi được tiêm phòng, vượt chỉ tiêu Bộ Y tế giao 
4%. 

Để chiến dịch thực sự mang lại hiệu quả, 
ngành y tế Bình Thuận đã huy động mọi nguồn 
lực, trang thiết bị tập trung cho công tác tiêm 
phòng. Ngành y tế tăng cường phối hợp với ngành 

giáo dục, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, 
vận động nhằm nâng cao ý thức phòng bệnh cho 
trẻ của các bậc phụ huynh. Việc tổ chức tiêm 
phòng cho tất cả trẻ em ở huyện miền núi vùng 
sâu vùng xa - nơi phần lớn là người dân tộc thiểu 
số rất khó khăn. Để tiếp cận được nhóm trẻ này, 
các địa phương và các trạm y tế đã tích cực rà 
soát, nỗ lực vận động cha mẹ đưa con đi tiêm 
chủng, tiến hành tiêm chủng đồng thời cùng một 
đợt và thực hiện theo phương thức cuốn chiếu từ 
trường học tới trạm y tế. 

Chiến dịch tiêm phòng sởi - rubella thành 
công gó phần kiểm soát bệnh sởi trên địa bàn tỉnh. 
Từ tháng 9/2014 đến nay, Bình Thuận không có 
trường hợp nào mắc bệnh sởi. 

Hồng Hiếu // http://dangcongsan.vn/ .- 2015 
(ngày 12 tháng 3) 

________________________________________ 

BÌNH THUẬN: ĐỐI MẶT HẠN NẶNG CỤC BỘ 

heo báo cáo nhanh ngày hôm qua (17/3) của 
Cty TNHH MTV KTCT Thủy lợi tỉnh Bình 

Thuận, hiện nay gần như tất cả 16 hồ chứa nước 
trong tỉnh đều xuống mức thấp, có nhiều hồ tỷ lệ 
nước hữu ích còn lại chỉ đạt từ 10-30%. 

Đó là các hồ Đá Bạc (Tuy Phong), Cà Giây 
(Bắc Bình), Tà Mon (Hàm Thuận Nam), Trà Tân 
(Đức Linh), Sông Phan (Hàm Tân). Trong đó, hồ 
Đá Bạc nằm ở xã Vĩnh Hảo (giáp tỉnh Ninh Thuận) 
có dung tích nước hữu ích bình thường đạt 4,4 
triệu m3 dùng để tưới và cung cấp nước sinh hoạt, 
nhưng đến nay chỉ còn 800 m3 đã làm gần 400 ha 
lúa 3 vụ ngừng SX hoàn toàn, nước còn lại trong 
hồ chỉ đủ dùng cho sinh hoạt trong vài tuần tới. 

Còn tại Hàm Thuận Bắc, theo Chủ tịch huyện 
Nguyễn Thành Đạt, nước tưới cho trên 10 ngàn ha 
lúa đông xuân 2014-2015 chủ yếu phụ thuộc thủy 
điện Đại Ninh chảy qua hệ thống kênh 812 - Châu 
Tá - Sông Quao là chính. Tuy nhiên từ đầu vụ đến 
nay lưu lượng nước chảy về huyện Hàm Thuận 
Bắc từ thủy điện Đại Ninh thất thường, bình quân 
3-5m3/s (thời gian lưu lượng về cao nhất chỉ 
khoảng 1-2 ngày). Vì vậy, việc cấp nước tưới và 
sinh hoạt hiện hết sức khó khăn, đã xảy ra hạn cục 
bộ và nguy cơ hạn lan ra trên diện rộng là rất lớn. 

Đ.Quyên // http://nongnghiep.vn/ .- 2015 
(ngày 18 tháng 3) 

T

Ô

T
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II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC 

SÁU ĐIỂM MẤU CHỐT TRONG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG 

ựa chọn kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng 
xử, kỹ năng lựa chọn và quyết định làm 

khâu đột phá trong giáo dục kỹ năng sống, 
thầy Nguyễn Như Diễn - Giáo viên Trường 
THPT Bắc Bình (Bình Thuận) - đồng thời 
chia sẻ 6 điểm nhấn đáng chú ý khi thực 
hiện nội dung giáo dục này. 

Chú ý đến các xu hướng lệnh lạc 

Điều đầu tiên, theo thầy Nguyễn Như 
Diễn, là giáo viên cần chú ý các xu hướng 
lệch lạc trong học sinh khi hình thành kỹ 
năng sống. 

Một số biểu hiện của điều này như: 
Chỉ chơi với nhóm nhỏ, thói quen tự khép 
kín hoặc lập dị, vô cảm trước cái xấu, thụ 
động trước sự thay đổi của hoàn cảnh... 

Biện pháp tốt nhất là dùng sức mạnh 
tập thể, tổ chức các hoạt động thiết thực và 
tình cảm lành mạnh để chuyển hóa các xu 
hướng đó theo hướng tích cực. 

Hiểu để có tác động đúng 

Lưu ý thứ 2, thầy Nguyễn Như Diễn 
cho rằng, giáo viên cần hiểu học sinh để có 
những tác động đúng, nếu không việc giáo 
dục kỹ năng sống sẽ trở nên xơ cứng, hình 
thức, thậm chí phản tác dụng. 

Hiểu học sinh, tạo sự hấp dẫn và kích 
thích hứng thú... là cơ sở để lập kế hoạch 
giáo dục kỹ năng sống, chỉ đạo hoạt động 
chủ nhiệm, phát huy sức mạnh từ các lực 
lượng giáo dục. 

Trong kế hoạch, tên gọi của các chủ 
điểm, khẩu hiệu cho một hành động cần có 
tính thôi thúc, đập mạnh vào nhận thức, 
mang lại ấn tượng và sự cổ vũ cao. 

Ví dụ: “Tầm nhìn 2015, năm 2015, tôi 
là ai?”,“Tập vở nhỏ cho một tình bạn lớn”... 
Mặt khác, có thể tạo ra các hoạt động mang 
tính truyền thống trong kế hoạch. Đó là các 
hoạt động được lặp lại, tiếp tục được làm 
mới theo từng năm học. 

Điều này giúp cho các kỹ năng sống 
của học sinh được dịp củng cố, được bồi 
dưỡng bổ sung và nâng cao. 

Kỹ năng giao tiếp làm mũi nhọn 

Trong một thế giới phẳng, tràn ngập 
thông tin, đầy biến động với nhiều thay đổi, 
nhiều giá trị để lựa chọn, rõ ràng, nhiều lúc 
học sinh phải tự mình quyết định và tự chịu 
trách nhiệm. 

Thầy Nguyễn Như Diễn cho rằng, nếu 
học sinh có kỹ năng giao tiếp làm mũi nhọn, 
các em sẽ có nhiều cơ hội để chia sẻ, điều 
chỉnh và do đó sẽ có nhiều khả năng hành 
động theo nhận thức, đáp ứng được thách 
thức của cuộc sống. 

Phát huy vai trò nhiều lực lượng 

Từ thực tế tổ chức giáo dục kỹ năng 
sống, thầy Nguyễn Như Diễn thấy rằng: Vai 
trò của giáo viên chủ nhiệm là quan trọng 
hàng đầu. 

Bên cạnh đó, giáo viên bộ môn có vai 
trò tạo mối liên kết và củng cố các biện 
pháp. Lớp học thân thiện mang vai trò là 
môi trường sống cơ bản của học sinh trong 
trường học; 

Các hoạt động tập thể có tác dụng tập 
và rèn luyện các kỹ năng giải quyết các tình 
huống. Với cha mẹ học sinh, phải thường 
xuyên trực tiếp kiểm tra và uốn nắn con em 
mình. 

Sự nhận thức đúng đắn và thống 
nhất 

Giáo dục kỹ năng sống muốn thành 
công cần phải có sự nhận thức đúng đắn và 
thống nhất từ các lực lượng giáo dục, trước 
hết là từ đội ngũ thầy cô giáo. 

Nhà trường phải tích cực bồi dưỡng 
nghiệp vụ giáo dục kỹ năng sống cho giáo 
viên dưới nhiều hình thức: giải quyết tình 
huống sư phạm, mở câu lạc bộ kỹ năng, 
chia sẻ tài nguyên kỹ năng sống,... 

Điểm mấu chốt: Tạo quỹ thời gian 

L
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Điều cuối cùng thầy Nguyễn Như Diễn 
nhấn mạnh đó là phải tạo quỹ thời gian cho 
hoạt động giáo dục kỹ năng sống. 

Việc tập trung cho chuyên môn, sự 
quá tải của hoạt động dạy học luôn làm cho 
giáo viên và học sinh căng thẳng, mệt mỏi 
và không muốn tham gia các hoạt động 
khác. 

Dạy người thông qua dạy chữ, đôi khi 
bị biến chất thành dạy chữ là quan trọng, là 
chủ yếu! 

Để có quỹ thời gian, giáo viên có thể 
tận dụng hiệu quả các tiết sinh hoạt dưới 
cờ, tiết sinh hoạt chủ nhiệm. 

Bên cạnh đó, lập và chi tiết hóa ngay 
từ đầu các hoạt động giáo dục kỹ năng 
sống cho một năm học. Tính hệ thống và 
hợp lý của kế hoạch đã tiết kiệm được thời 

gian, giúp cho mọi người tham gia một cách 
chủ động. 

Cùng với những điểm nhấn trên, thầy 
Nguyễn Như Diễn cho rằng: Trong trường 
học có nhiều hoạt động, nhiều mục tiêu và 
nhiều yêu cầu phải cùng được giải quyết. 

Do đó, chúng ta phải có sự sắp xếp 
hợp lý, tránh dàn trải và “quá tải”. 

 “Chúng tôi đã chọn giáo dục kỹ năng 
giao tiếp làm bước đột phá cho nhiệm vụ 
lớn hơn: giáo dục kỹ năng sống, trên cơ sở 
tạo ra kỹ năng và nhu cầu giao tiếp để học 
sinh có thể tự mình hành động và quyết 
định theo nhận thức, tự mình lựa chọn được 
những giá trị thích hợp trước những thử 
thách của cuộc sống” - Thầy Diễn cho hay. 

Hải Bình // http://giaoducthoidai.vn/ .- 
2015 (ngày 10 tháng 3) 

_________________________________________ 

TUNG TÍCH CHIẾC ẤN CỦA VUA QUANG TRUNG 

hiếc ấn này được phát hiện hàng chục 
năm trước, tuy nhiên đến nay tỉnh Bình 

Thuận vận động người giữ ấn giao nộp thì vị 
này cho biết ấn vua đã thất lạc. 

 
Linh Sơn cổ tự, nơi phát hiện chiếc ấn của vua 
Quang Trung - Ảnh: Nguyễn Nam 

UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các cơ 
quan chức năng vận động, thuyết phục gia 
đình ông Phạm Chẵn (ngụ xã Vĩnh Tân, 
huyện Tuy Phong) giao nộp chiếc ấn của vua 
Quang Trung cho Nhà nước quản lý theo quy 
định của Luật di sản văn hóa. 

Chiếc ấn này được phát hiện hàng chục 
năm trước, tuy nhiên đến nay tỉnh Bình Thuận 
vận động người giữ ấn giao nộp thì vị này cho 
biết ấn vua đã thất lạc. 

Ấn vua ở Linh Sơn cổ tự 

Ít ai biết được hàng chục năm trước, 
chiếc ấn của vua Quang Trung được phát 
hiện tại ngôi chùa Linh Sơn (thuộc xã Vĩnh 
Hảo, huyện Tuy Phong, Bình Thuận) trên 
ngọn núi heo hút ở huyện Tuy Phong. 

Linh Sơn cổ tự do thiền sư Bảo Tạng 
(tên thật là Lê Chí Thành, 1818-1872) khai 
sáng. 

Thông tin từ thư viện tỉnh Bình Định tại 
thư mục “Chiếc ấn của triều Tây Sơn Nguyễn 
Huệ” viết rằng: “Từ thuở xa xưa ấy chỉ là một 
thảo am đơn giản làm bằng cây rừng lợp 
bằng tranh núi. Những nhà sư nối tiếp cùng 
các thiện nam tín nữ hảo tâm ở Vĩnh Hảo đã 
dày công trùng tu, tôn tạo cho ngôi Linh Sơn 
đến ngày nay được uy nghiêm khang trang”. 

Thừa kế lớp hậu tổ, năm 1920 cư sĩ 
Thích Thiện Thông - tục thật Phạm Hành, tự 
hiệu Ngô Minh Trí Đạt trở thành trụ trì, phật tử 
thường gọi là Sư Ông. 

Vị này khi cuốc đất trong khuôn viên 
chùa đã làm vỡ một hộp cứng để lộ ra chiếc 
ấn màu đen huyền bóng láng còn nguyên vẹn, 
chỉ mẻ một vệt nhỏ ở đầu núm do vết cuốc va 
vào mạnh. 

C
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Nguồn tư liệu của thư viện tỉnh Bình 
Định viết rằng ấn này thuộc triều Tây Sơn 
Nguyễn Huệ đúc vào mùa đông năm Tân Hợi 
(1791) tại Phú Xuân. 

Theo đó, chiếc ấn đúc bằng đồng có 
màu đen, trọng lượng 650gr, dài 9,4cm, 
ngang 6,4cm, dày 1,25cm. Bề mặt nổi lên 
đường gờ ngoài ngang 6 li và 8 li ở gờ trong. 

Hai bên khắc hàng chữ Hán thuận theo 
chiều đứng (dịch): Tân Hợi niên đông tạo, 
trung thăng tứ hiệu, quân nghĩa vệ, úy (quán) 
quân sứ. Bề trái dấu ấn là ba hàng chữ khắc 
sâu trong khuôn đóng; hàng giữa: Trung 
thắng tứ hiệu; hai bên mặt trái: Quân sĩ vệ úy 
(quán) quân sứ. 

“Theo truyền thuyết, chiếc ấn lịch sử ở 
Linh Sơn cổ tự là ấn thuộc đội quân thứ tư 
bảo vệ vua. Đại đức Nguyên Thận, vị trụ trì kế 
thừa giữ gìn báu vật, cho biết khoảng năm 
1988 do người địa phương “làm mối” có 
người từ TP.HCM ra đến chùa, sau một hồi 
nhìn ngắm mãn nhãn, người đó đã “định giá” 
30 lượng vàng, nếu cần thì “chồng tiền” để 
nhận chiếc ấn. Đây là vật bất ly thân, cho dù 
trải qua bao cảnh thăng trầm của lịch sử, đại 
đức Nguyên Thận vẫn luôn nhớ lời Sư Ông 
căn dặn là phải giữ báu vật lại cho chùa” - tư 
liệu viết. 

Ấn vua Quang Trung đã thất lạc? 

Từ nguồn thông tin này của thư viện tỉnh 
Bình Định, PV Tuổi Trẻ đã tìm về Linh Sơn cổ 
tự để xác minh thông tin chiếc ấn của vua 
Quang Trung. 

Trụ trì chùa Linh Sơn là ông Phạm Ngọc 
Khẩn (81 tuổi) khẳng định câu chuyện về 
chiếc ấn của vua Quang Trung là có thật. Ông 
Phạm Ngọc Khẩn cho hay pháp danh của 
mình là Nguyên Thận, hiệu là Thích Từ Châu. 

Ông Phạm Ngọc Khẩn mô tả chiếc ấn 
của vua Quang Trung có dạng hình khối, 
thông tin ghi trên đó giống như những gì mà 
PV tìm hiểu được từ thư viện tỉnh Bình Định. 

Theo đó, chiếc ấn vua có từ thời cha 
của ông là Phạm Hành để lại. 

“Chiếc ấn này anh trai tôi cất giữ vì là 
con đầu. Anh tôi là Phạm Chẵn đang tu ở tịnh 
xá Thông Minh Viện” - ông Khẩn cho hay. 
Ông Khẩn cho biết thêm ông được nghe kể lại 
rằng chiếc ấn này của một sứ quân triều Tây 
Sơn Nguyễn Huệ. Còn nguyên nhân vì sao 
chiếc ấn này được chôn cất ở Bình Thuận thì 
ông Khẩn cũng không hiểu rõ ràng. 

Chúng tôi đến tịnh xá Thông Minh Viện 
(xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong) tìm gặp ông 
Phạm Chẵn (86 tuổi, trụ trì). Ông Phạm Chẵn 
cho hay cha ông là Phạm Hành có hai người 
con trai là ông Chẵn và ông Phạm Ngọc 
Khẩn. Trước đây, ông Chẵn cũng tu trên chùa 
Linh Sơn cùng với em trai và sau đó ông 
Phạm Chẵn xuống núi mở tịnh xá Thông Minh 
Viện. 

Khi được hỏi thông tin về chiếc ấn vua 
Quang Trung, ông Phạm Chẵn cho hay ông bị 
tai biến nên không còn nhớ rõ ràng. 

“Trong khi dọn xuống núi thì chiếc ấn bị 
thất lạc. Các cán bộ của Bảo tàng tỉnh Bình 
Thuận, công an có đến nhà vận động tôi giao 
chiếc ấn nhưng tôi không nhớ để ở đâu” - ông 
Phạm Chẵn nói. 

Một chuyên gia trong ngành văn hóa 
tỉnh Bình Thuận cho hay thông tin về chiếc ấn 
là có thật. Mặc dù chưa nhìn thấy chiếc ấn 
nhưng vị này cho rằng qua những thông tin có 
được, chiếc ấn được một đạo quân mang 
theo, có thể đi hành quân hoặc mở mang bờ 
cõi, cầm theo chiếc ấn thể hiện chính danh 
thay mặt vua Quang Trung Nguyễn Huệ. 

Chiếc ấn này có giá trị lịch sử mang tầm 
quốc gia, nếu chiếc ấn được giao Nhà nước 
quản lý, trưng bày sẽ có lợi rất nhiều, còn 
người giao nộp cũng được khen thưởng xứng 
đáng. 

Vận động giao nộp 

Ông Nguyễn Xuân Lý, giám đốc Bảo 
tàng Bình Thuận, cho hay sự việc liên quan 
đến chiếc ấn hiện nay cơ quan công an 
đang điều tra nên ông không thể cung cấp 
thông tin cho báo chí. 

“Khi nào làm xong chúng tôi sẽ công 
bố thông tin, còn bây giờ không thể nói 
được gì” - ông Nguyễn Xuân Lý nói. 

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, Công an 
tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo xác minh 
ban đầu về chiếc ấn của vua Quang Trung 
được phát hiện tại chùa Linh Sơn. 

UBND tỉnh Bình Thuận đang giao các 
cơ quan chức năng cùng với chính quyền địa 
phương vận động, thuyết phục gia đình ông 
Phạm Chẵn giao nộp chiếc ấn cho Nhà nước 
theo quy định của Luật di sản văn hóa. 

Nguyễn Nam // http://tuoitre.vn/ .- 2015 
(ngày 19 tháng 3) 
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III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

CHỦ TỊCH BÌNH THUẬN CHỈ ĐẠO GIẢI QUYẾT ‘ĐƠN ĐẶT HÀNG’ 
CỦA BẠN ĐỌC 

gày 2-3, ông Lê Tiến Phương, Chủ tịch UBND 
tỉnh Bình Thuận, đã có văn bản gửi Sở GTVT 

và UBND TP Phan Thiết, xem xét các ý kiến, kiến 
nghị mà bạn đọc báo Pháp Luật TP.HCM phản 
ánh để kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh, giải quyết theo 
thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền thì đề 
xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo. 

Ngày 20-2, báo Pháp Luật TP.HCM có đăng 
bài “Vị chủ tịch tỉnh và những câu chuyện 
nhỏ”, phản ánh những việc làm nhỏ nhưng gắn 
liền với dân sinh và những bức xúc của người dân. 
Bài báo đã nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc 
trong đó có một số “đơn đặt hàng” với chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận về những chuyện nhỏ ở 
tỉnh như hệ thống đèn đường tuyến Hòn Rơm - 
Mũi Né tắc tị; một đoạn đường trong TP Phan 
Thiết nhếch nhác… Sau khi nhận phản ánh của 

bạn đọc, trong đêm 26-2, ông Phương đã kiểm tra, 
yêu cầu mở điện tuyến Hòn Rơm - Mũi Né. 

Ông Phương cũng yêu cầu TP Phan Thiết 
khẩn trương khảo sát, lập dự án để đầu tư 100 m 
đường nhếch nhác; xử lý các khách sạn, các điểm 
vá vỏ xe lấn chiếm lòng, lề đường. Ông cũng yêu 
cầu Sở GTVT phối hợp với Công an tỉnh Bình 
Thuận kiểm tra, xử lý với các loại xe cải tiến chở 
cồng kềnh lưu thông trên đường… Ông đã yêu 
cầu Văn phòng UBND tỉnh phân công chuyên viên 
trực tiếp đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện 
của Sở GTVT và UBND TP Phan Thiết. 

Nhiều bạn đọc đã nhờ báo chuyển lời cảm 
ơn đến chủ tịch tỉnh Bình Thuận vì đã kịp thời chỉ 
đạo, xử lý những vấn đề họ đã gửi gắm. 

Phương Nam // Pháp luật TP.HCM.- Số 52 
(ngày 3 tháng 3).- Tr.4 

_________________________________________ 

CHẤM DỨT CHO TÌM KIẾM KHO BÁU 4.000 TẤN VÀNG NÚI TÀU 

au nhiều lần gia hạn cho gia đình ông Trần 
Văn Tiệp đầu tư tìm kiếm kho vàng 4.000 tấn 

tại Núi Tàu, cơ quan chức năng Bình Thuận đã 
chủ trương kết thúc cuộc thăm dò này. 

 
Ông Trần Văn Tiệp (bìa trái) trong một lần xem xét quá trình 
tìm kho báu - Ảnh: GIA BÌNH 

Tỉnh ủy Bình Thuận đã ra thông báo thống 
nhất chủ trương chấm dứt việc thăm dò tài sản 
nghi bị chôn giấu tại Núi Tàu (xã Phước Thể, 
huyện Tuy Phong). 

Đồng thời, yêu cầu gia đình ông Trần Văn 
Tiệp (101 tuổi, ngụ TP.HCM, chủ đầu tư thăm dò) 
hoàn thổ, khôi phục lại môi trường tại khu vực đã 
tác động thăm dò theo cam kết. 

Quyết định trên đã chính thức kết thúc hành 
trình trên 20 năm đi tìm kho báu nghi chôn giấu ở 

Núi Tàu của ông Trần Văn Tiệp. Tỉnh Bình Thuận 
trước đó cũng đã nhiều lần gia hạn cho hoạt động 
thăm dò "kho báu". 

Các cơ quan chức năng của Bình Thuận đã 
có báo cáo cho lãnh đạo tỉnh Bình Thuận khẳng 
định không có một dấu hiệu nào cho thấy có tài 
sản bị nghi chôn giấu ở Núi Tàu, mặc dù các đơn 
vị thăm dò đã đào đất, khoan và nổ mìn theo 
phương pháp hiện đại. 

Giai đoạn 1993 đến tháng 10-2011, ông 
Trần Văn Tiệp và một số cộng sự tổ chức thăm dò, 
đầu tư nhiều tiền của để tìm manh mối về kho báu 
nghi chôn giấu tại đây. 

Ông Trần Văn Tiệp tin vào câu chuyện có 
khoảng 4.000 tấn vàng do một vị tướng lãnh người 
Nhật Bản chôn giấu ở Núi Tàu trong thế chiến thứ 
2. 

Đến ngày 10-10-2011 UBND tỉnh Bình 
Thuận phê duyệt phương án thăm dò tài sản nghi 
bị chôn giấu tại Núi Tàu này. Việc thăm dò 
được thực hiện trong 9 tháng (từ ngày 10-10-2011 
đến 10-7-2012). 

Ông Trần Văn Tiệp đã ký quỹ 500 triệu đồng 
gửi vào kho bạc Nhà nước Bình Thuận để chuẩn 
bị cho việc hoàn thổ sau khi kết thúc việc thăm dò. 

Tổ giám sát của tỉnh Bình Thuận thường 
xuyên giám sát thực địa, kiểm tra hiện trường và 

N
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hướng dẫn đơn vị thăm dò làm đúng theo kế 
hoạch và tiến độ thi công của phương án được 
duyệt. 

Ông Trần Văn Tiệp còn mời cả một nhà 
ngoại cảm định vị các điểm khoan thăm dò. Đồng 
thời, mời tiến sĩ Vũ Văn Bằng, là kỹ sư nghiên cứu 
địa chất làm việc tại Công ty CP nghiên cứu môi 
trường Tia Đất (Hà Nội), dùng máy đo bức xạ điện 
từ trường để khảo sát. 

Tiếp đó UBND tỉnh Bình Thuận cho gia hạn 
thời gian thăm dò đến ngày 10-10-2012 sau quá 
trình tìm kiếm không thấy kho báu. 

Sau đó hoạt động thăm dò kho báu lần thứ 
2 được cho gia hạn đến hết ngày 30-6-2013. 

Lần thứ 3 cho gia hạn kéo dài thêm 1 năm 
nữa, đến 31-12-2014 và đơn vị thăm dò đã cho nổ 
mìn công nghiệp 7 đợt, tổng số lượng thuốc nổ là 
1.889kg, khối lượng đất đá được múc lên 610m3 
từ các hố nổ mìn. 

Hết thời hạn trên không thấy gì, gia đình ông 
Trần Văn Tiệp vẫn xin cho gia hạn nữa, nhưng các 
cơ quan chức năng của tỉnh Bình Thuận khẳng 
định không có kho báu tại đây. 

Đến nay, Tỉnh ủy Bình Thuận đã đưa ra 
quyết định cuối cùng chấm dứt việc thăm dò tài 
sản nghi bị chôn giấu tại Núi Tàu. 

Một cán bộ tham gia giám sát quá trình thăm 
dò nhận định việc thăm dò kho báu chỉ là niềm tin 
của ông Trần Văn Tiệp. 

Trong suốt quá trình tìm kiếm kho báu trên, 
tỉnh Bình Thuận cũng đã cử ra một tổ công tác 
chuyên thực hiện việc giám sát hoạt động thăm 
dò. 

Nguyễn Nam - Tuổi trẻ Tp.HCM.- 2015.- Số 61 
(ngày 11 tháng 3).- Tr.5 

Các báo cùng đưa tin: Pháp luật TP.HCM số 60; 
Lao động số 55; Sài Gòn giải phóng số 13564;  

Nông nghiệp số 50; Giao thông Số 40 
_________________________________________ 

200 NGƯỜI NGHÈO, NGƯỜI CAO TUỔI BÌNH THUẬN VÀ NINH THUẬN 
ĐƯỢC KHÁM VÀ PHẪU THUẬT MẮT MIỄN PHÍ  

gày 22/3, tại huyện Bắc Bình (Bình Thuận), 
Công ty Bảo hiểm Dai - I CHI LIFE (Nhật Bản) 

đã phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo 
Thành phố Hồ Chí Minh cùng Hội Bảo trợ người 
khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Bình Thuận tiến hành 
đợt phẫu thuật mắt đục thủy tinh thể miễn phí cho 
người cao tuổi hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận. 

Tại hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận, tỷ lệ 
những người nghèo và cao tuổi bị đục tinh thể khá 
cao tuy nhiên do hoàn cảnh khó khăn và chi phí 
phẫu thuật cao nên nhiều người để mất thị lực 
hoàn toàn. Vì vậy, việc thăm, khám và hỗ trợ mổ 
mắt miễn phí cho người mù nghèo càng trở nên 
cấp thiết và ý nghĩa hơn bao giờ hết. Tại đây, đoàn 
đã tổ chức khám và phẫu thuật mắt đục thủy tinh 
thể cho 200 người nghèo, người cao tuổi thuộc địa 
bàn tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận. Bên cạnh việc 
phẫu thuật, đoàn cũng tổ chức khám mắt và tư 

vấn, cấp thuốc miễn phí cho các trường hợp bị 
nhẹ mà không cần phải phẫu thuật. 

Chương trình Phẫu thuật mắt “Đem ánh 
sáng cho người mù nghèo” là một trong những 
chương trình từ thiện đặc biệt có ý nghĩa do Công 
ty Dai - I CHI LIFE tài trợ với mong muốn góp phần 
hỗ trợ và chia sẻ khó khăn với các bệnh nhân 
nghèo bị mù do đục thủy tinh thể tại Việt Nam , 
cũng như góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống 
cho cộng đồng địa phương. Sau 7 năm gắn bó với 
chương trình, Công ty Dai - I CHI LIFE đã nâng 
tổng số tiền tài trợ lên trên 120.000 USD, giúp 
phục hồi thị lực cho hơn 3.500 bệnh nhân có hoàn 
cảnh khó khăn tại Việt Nam. 

Nguyễn Thanh // http://dangcongsan.vn/ .- 2015 
(ngày 22 tháng 3) 

________________________________________ 

CHÙA HUỆ ĐỨC LÀM TỪ THIỆN NHÂN ĐẠO HƠN 500 TRIỆU ĐỒNG 
heo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
huyện Hàm Tân (Bình Thuận), công tác từ thiện 

năm 2014 của các cơ sở tự viện trong huyện Hàm 
Tân. 27 cơ sở đã làm từ thiện nhân đạo gần 3 tỷ 
đồng để cứu trợ nghèo đói, xây dựng nhà ở, trợ giúp 
học hành, khám bệnh chữa bệnh, công ích địa 
phương, nấu cơm từ thiện… Riêng Chùa Huệ Đức 
(thôn 4, xã Sơn Mỹ, Hàm Tân) đã phát tâm làm từ 
thiện nhân đạo với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng. 
Nhà chùa đã khoan 12 cái giếng giúp cho đồng bào 
vùng khó khăn thiếu nước sạch tại các xã Sông 

Phan, Tân Đức, Cam Bình, Sơn Mỹ và Ba Bào, thuộc 
huyện Hàm Tân và huyện Hàm Thuận Nam, trị giá 
400 triệu đồng. Thầy Thích Đồng Khánh, Trụ trì chùa 
Huệ Đức, còn lo mền, gối… cho người nghèo ở 
phường Phú Tài (Phan Thiết) và nạn nhân CĐDC 
tỉnh Bình Thuận, đồng thời xây dựng 2 căn nhà ở và 
2 nhà vệ sinh cho người nghèo khó khăn, góp phần 
cải tạo môi trường, xây dựng nông thôn mới theo chủ 
trương của Đảng và Nhà nước. 

Lý Nam- Nhân đạo & đời sống.- 2015.- Số 11 
(ngày 12 tháng 3).- Tr.8 

N

T



Thoâng tin tö lieäu Bình Thuaän – Soá 03 naêm 2015 - 16 - 

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

BÌNH THUẬN KHAI TRƯƠNG THÊM GA ĐÓN, TRẢ KHÁCH CỦA TÀU 
THỐNG NHẤT 

hiều 1/4, Chi nhánh Công ty vận tải đường sắt 
Bình Thuận phối hợp với Ủy ban Nhân dân 

huyện Tánh Linh (Bình Thuận) tổ chức khai trương 
đón đoàn tàu Thống Nhất chuyến đầu tiên đón 
khách tại ga Suối Kiết thuộc huyện Tánh Linh. Ga 
Suối Kiết nằm trên trục lộ ĐT 720 thuộc địa phận 
thôn 1, xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình 
Thuận.  

Trước đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho 
nhân dân địa phương trong việc đi lại bằng tàu 
hỏa, theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân huyện 
Tánh Linh, ngành đường sắt đã có công điện số 
227/CĐ-ĐS của Đường sắt Việt Nam về việc cho 
tàu TN1/2 dừng đỗ tại Ga Suối Kiết kể từ ngày 
1/4/. Theo đó, tàu TN1 (Hà Nội-Sài Gòn) đến ga 
Suối Kiết 23 giờ 52 phút, đi lúc 23 giờ 54 phút và 
tàu TN2 (Sài Gòn-Hà Nội, các tỉnh miền Trung) 
đến ga Suối Kiết 15 giờ 52 phút đi lúc 15 giờ 54 
phút.  

Tại lễ khai trương, Phó Chủ tịch Ủy ban 
Nhân dân tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc cho biết, 
việc dừng đỗ, đón trả khách trên tuyến đường sắt 

Bắc Nam tại đây không những đáp ứng nhu cầu đi 
lại, vận tải của người dân Tánh Linh mà còn phục 
vụ cho người dân ở các huyện lân cận như Đức 
Linh, Hàm Tân và huyện Đạ Hoai (Lâm Đồng). Bên 
cạnh đó, việc tàu Thống Nhất dừng đón, trả khách 
còn tạo điều kiện thúc đẩy du lịch phía Nam Bình 
Thuận phát triển.  

Trong thời gian tới, Ban an toàn giao thông 
cùng ngành vận tải đường sắt tỉnh cần tổ chức lắp 
đặt các hệ thống đèn, tín hiệu để đảm bảo an ninh 
trật tự đồng thời tổ chức hệ thống trạm, bến xe 
buýt, taxi để đảm bảo nhu cầu vận chuyển hành 
khách. Hiện, tuyến đường ĐT 720 đã được cải tạo, 
nâng cấp rất thuận lợi giao thông. Sắp tới, sau khi 
được nâng cấp mở rộng, ga Suối Kiết sẽ trở thành 
trung tâm vận tải lớn khu vực Nam Bình Thuận.  

Như vậy, đến thời điểm này, tại Bình Thuận 
có 3 ga đón, trả khách của tàu thống nhất Bắc 
Nam là ga Sông Mao, ga Bình Thuận và ga Suối 
Kiết. 

Hồng Hiếu // http://www.vietnamplus.vn/ .- 2015 
(ngày 1 tháng 4)

________________________________________

ĐẤU TRANH TỘI PHẠM MA TÚY Ở TỈNH BÌNH THUẬN 

CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC 

 
Đối tượng mua bán ma túy bị BĐBP Bình Thuận bắt giữ và 

tang vật 

hời gian gần đây, ở tỉnh Bình Thuận tình trạng 
mua bán, tàng trữ trái phép các chất ma túy 

diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, nhất là 
các địa bàn ven biển. Nhiều đối tượng vừa nghiện, 
vừa mua bán tàng trữ các chất ma túy, hoạt động 

tinh vi, nhỏ lẻ gây khó khăn trong công tác đấu 
tranh, triệt phá của lực lượng chức năng. 

Từ đầu năm 2014 đến nay, Công an và Bộ 
chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Thuận 
phát hiện, triệt phá 140 vụ mua bán, tàng trữ trái 
phép các chất ma túy, bắt giữ 329 đối tượng, thu 
448,6g hê-rô-in, 43,9g ma túy dạng đá… Trong đó, 
nhiều khu dân cư thuộc địa bàn huyện Tuy Phong, 
TP Phan Thiết, huyện Đức Linh, thị xã La Gi… là 
điểm “nóng”. Tại huyện Tuy Phong, trong vòng 3 
tháng qua, lực lượng chức năng đã triệt phá 6 vụ, 
bắt giữ 7 đối tượng, thu 38,5g hê-rô-in... Qua điều 
tra, các đối tượng phạm tội đều đã từng có tiền án, 
tiền sự, nhiều đối tượng là "con nghiện". 

Tại TP Phan Thiết, cũng chỉ từ tháng 11-
2014 đến nay, các lực lượng chức năng đã phát 
hiện, triệt phá 7 vụ, bắt giữ 9 đối tượng, thu 21,8g 
hê-rô-in... Không chỉ tình trạng mua bán, tàng trữ 
trái phép ma túy ở các khu dân cư diễn biến phức 
tạp, mà tại các xã Vũ Hòa, Nam Chính thuộc 
huyện Đức Linh, lực lượng chức năng còn phát 
hiện, nhổ bỏ hơn 200m2 cây thuốc phiện do người 
dân trồng trái phép. Tội phạm ma túy gia tăng 
khiến tình hình an ninh ở nhiều địa bàn dân cư 
diễn biến phức tạp. Không ít "con nghiện" đã liều 

C 

T
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lĩnh gây ra các vụ trộm, cướp…Từ đầu năm 2014 
đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 402 vụ phạm pháp có 
liên quan đến ma túy, làm chết 25 người, bị 
thương 70 người. 

Trực tiếp tham gia tấn công, triệt phá 6 vụ 
mua bán trái phép chất ma túy trong thời gian qua, 
Trung tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó đồn trưởng phụ 
trách nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Mũi Né, Bộ chỉ 
huy BĐBP tỉnh Bình Thuận, cho biết: “Ma túy được 
các đối tượng từ TP Hồ Chí Minh, miền Trung tổ 
chức thành các đường dây đưa vào địa bàn, sau 
đó phân lẻ bán cho các đối tượng, "con nghiện". 
Chúng thường chọn nhà nghỉ, phòng trọ, khách 
sạn, quán cà phê, khu dân cư ít người làm địa 
điểm phạm tội. Các đối tượng lại chủ yếu là người 
địa phương liên kết với nhau trong các khu dân cư 
nên rất khó cho lực lượng chức năng bám nắm, 
điều tra, triệt phá”. 

Thống kê của ngành chức năng cho thấy, số 
"con nghiện" trên địa bàn tỉnh không ngừng gia 
tăng. Năm 2014, toàn tỉnh có đến 1.726 "con 
nghiện", tăng 149 "con nghiện" so với năm trước. 
Các đối tượng nghiện chủ yếu từ 16-30 tuổi. Tuy 
nhiên, chỉ có 15,9% số đối tượng nghiện được đưa 
đi cai nghiện tập trung. Đại tá Phạm Minh Tú, 
Trưởng phòng Phòng PC.47, Công an tỉnh Bình 
Thuận cho biết thêm: “Qua điều tra cho thấy, phần 
nhiều các đối tượng nghiện ma túy đều có hoàn 
cảnh gia đình khó khăn, trình độ nhận thức hạn 
chế, sự quản lý, giáo dục của gia đình lỏng lẻo nên 
dễ bị dụ dỗ, lôi kéo, kích động. Khi bị phát hiện, 
truy đuổi, nhiều đối tượng rất manh động, sẵn 
sàng chống lại lực lượng chức năng. Quá trình làm 
nhiệm vụ, đã có 4 chiến sĩ công an tỉnh bị phơi 
nhiễm HIV. Thêm vào đó, tại một số địa phương, 
đặc biệt là các địa bàn ven biển, vùng rừng núi, 
công tác quản lý thống kê đối tượng nghiện, tội 
phạm còn hạn chế; việc phối hợp tuyên truyền, tấn 

công tội phạm chưa đủ sức răn đe”. ông Nguyễn 
Đức Thuận, Phó chủ tịch UBND phường Đức 
Thắng, TP Phan Thiết thừa nhận: “Việc trao đổi 
thông tin, nắm địa bàn giữa các lực lượng còn 
chậm, chưa toàn diện”. 

Theo Đại tá Phạm Minh Tú, để đấu tranh có 
hiệu quả với tệ nạn ma túy và tội phạm ma túy, 
bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ thường xuyên, 
lực lượng chức năng sẽ mở những đợt cao điểm 
truy quét. Trong đợt cao điểm tấn công tội phạm 
dịp Tết ất Mùi 2015 vừa qua, đơn vị đã chú trọng 
phối hợp với các lực lượng nâng cao khả năng, 
hiệu quả bám nắm tình hình, trao đổi thông tin, 
phối hợp thực hiện các kế hoạch tấn công tội 
phạm, chú trọng địa bàn trọng điểm; tăng cường 
kiểm tra các nhà nghỉ, khách sạn, khu kinh doanh 
các dịch vụ vui chơi giải trí nhạy cảm… phối hợp 
với các tỉnh, thành phố trấn áp tội phạm ở vùng 
giáp ranh. Đại tá Nguyễn Đức Lý, Trưởng phòng 
Phòng, chống tội phạm ma túy Bộ chỉ huy BĐBP 
tỉnh cho biết thêm: Thực hiện chủ trương phối hợp 
hoạt động, BĐBP và công an tỉnh đã chủ động xây 
dựng chương trình tham mưu cho UBND tỉnh chỉ 
đạo xây dựng xã, phường, thị trấn không có người 
nghiện ma túy, tội phạm ma túy. Theo đó, các lực 
lượng chức năng và chính quyền, đoàn thể, ban 
ngành ở cơ sở sẽ đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến 
pháp luật đến từng hộ gia đình, khu dân cư, tập 
trung vào đối tượng thanh niên, đối tượng nguy cơ 
phạm tội cao; quản lý tốt địa bàn, đối tượng, nhân 
khẩu. ở những địa bàn tôn giáo, công tác tuyên 
truyền giáo dục tập trung phát huy vai trò của 
những người có uy tín trong dòng tộc, các chức 
sắc tôn giáo để giáo dục, cảm hóa thanh niên lầm 
lỡ.  

Duy Hiển – Hồng Phú- Quân đội nhân dân.- 
2015.- Số 19373 (ngày 14 tháng 3).- Tr.8 

_________________________________________ 

BÌNH THUẬN CẤM KHAI THÁC MỘT SỐ LOÀI HẢI SẢN TRONG 4 THÁNG 

ừ đầu tháng 4 đến đầu tháng 8, Bình Thuận 
cấm khai thác các loại nhuyễn thể hai mảnh 

vỏ do đang trong thời gian sinh sản. 

Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận đã ra 
thông báo về việc cấm khai thác các loại hải đặc 
sản nhuyễn thể có giá trị như: Điệp, sò lông, 
dòm nâu, bàn mai và nghêu lụa… trên vùng 
biển Bình Thuận trong thời gian 4 tháng (từ 1/4 - 
31/7). Trong thời gian thực hiện lệnh cấm, các 
tổ chức và cá nhân không được phép thu mua, 
vận chuyển, chế biến và kinh doanh các loại hải 
sản nằm trong danh sách cấm. Các trường hợp 
vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của 
pháp luật. 

Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận giao cho 
Chi cục Thủy sản phối hợp chặt chẽ với Phòng 

NN&PTNT, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, 
thành phố ven biển tiến hành phổ biến lệnh cấm 
đến với ngư dân, các tổ chức và cá nhân có liên 
quan để mọi người thực hiện tốt chủ trương bảo 
vệ nguồn lợi hải sản trên vùng biển địa 
phương. Ông Huỳnh Quang Huy, Chi cục 
trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Thuận cho 
biết, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 4 đến 
đầu tháng 8, các loại nhuyễn thể hai mảnh vỏ 
này đang trong thời gian sinh sản. Nếu tiến 
hành khai thác trong giai đoạn này sẽ gây ra 
thiệt hại về nguồn lợi thủy sản rất lớn. 

Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2015 
(ngày 24 tháng 3) 

T
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BÌNH THUẬN THU HỒI DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐỨC 

BND tỉnh Bình Thuận vừa có công văn thu 
hồi chủ trương chấp thuận đầu tư Khu công 

nghiệp (KCN) Tân Đức (xã Tân Đức, huyện 
Hàm Tân), do Công ty CP ngoại thương phát 
triển và đầu tư Đức Lợi làm chủ đầu tư. 

Theo Ban quản lý các KCN tỉnh Bình 
Thuận, từ năm 2007 đến nay chủ đầu tư chưa 
hoàn chỉnh các thủ tục để khởi công xây dựng, 
gây nhiều khó khăn cho người dân vùng quy 
hoạch KCN. 

Lý do: chủ đầu tư chưa thể triển khai giải 
phóng mặt bằng, không thực hiện các cam kết. 
Dự án KCN Tân Đức có diện tích 900ha, chỉ 

mới hoàn thành công tác rà phá bom mìn và vật 
liệu nổ. 

Dự án KCN này bị “treo” nhiều năm qua, 
gây ra những phản ứng gay gắt về lợi ích của 
các hộ dân đang sử dụng đất hợp pháp trong 
vùng dự án, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương. 

Tỉnh Bình Thuận đang chọn lại chủ đầu tư 
có năng lực để triển khai lập quy hoạch chi tiết, 
tiến hành đầu tư xây dựng KCN Tân Đức. 

Nguyễn Nam- Tuổi trẻ TP.HCM.- 2015.- 
Số 59 (ngày 9 tháng 3).- Tr.4 

_________________________________________ 

BÌNH THUẬN XỬ PHẠT 5 CÂY XĂNG DẦU KHÔNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 

gày 6/3, Chi cục QLTT tỉnh Bình Thuận tiến 
hành kiểm tra, xử phạt chủ 5 cây xăng dầu 

không đảm bảo chất lượng, thu hồi hơn nửa tỷ 
đồng thu lợi bất chính và buộc khắc phục hậu quả. 

Theo kết quả của Đoàn kiểm tra liên ngành 
tỉnh Bình Thuận, tại Cửa hàng Xăng dầu Đông 
Phương Petro (DNTN Xăng dầu Phương Thảo, số 
213, Nguyễn Hội, TP Phan Thiết), đoàn kiểm tra 
đã phát hiện 1.000 lít xăng của cây xăng này 
không đảm bảo chất lượng, sai phạm niêm yết thời 
gian bán hàng, nghiệp vụ nhân viên, không đủ 
điều kiện kinh doanh... Đoàn đã phạt và thu hồi số 
tiền 137.860.588 đồng, yêu cầu không được bán 
ra 1.000 lít xăng kém chất lượng. 

Kiểm tra DNTN DVTM Văn Mười (xã Sông 
Lũy, huyện Bắc Bình) và Cửa hàng Xăng dầu Trần 
Vũ (Công ty CP Trần Vũ (đường Thống Nhất, TX 
La Gi) phát hiện sử dụng phương tiện đo lường có 
sai số vượt quá giới hạn cho phép, tác động điều 
chỉnh thiết bị làm sai lệch kết quả: Đoàn đã xử lý 
và thu hồi số tiền hơn 86 triệu đồng tại hai cây 
xăng. 

 

 

Những cây xăng bị Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Bình 
Thuận “điểm mặt”. 

Tương tự, cây xăng dầu Thành Đạt (DNTN 
Thương mại xăng dầu Thành Đạt, xã Sơn Mỹ, 
huyện Hàm Tân) cũng bị lập biên bản phạt và thu 
hồi hơn 72 triệu đồng. 

Riêng DNTN thương mại Hồng Lợi (số 779 
Trần Hưng Đạo, TP Phan Thiết), đoàn đã kiểm tra 
chỉ số ốc tan (RON) trong xăng RON 95, xét 
nghiệm cho thấy chỉ số ốc tan 92,2/95,0 - chất 
lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về xăng không chì, nhiên liệu đi-ê-zen và nhiên 
liệu sinh học. Cây xăng Hồng Lợi đã bị phạt 
272.550.000 đồng và buộc phải chuyển mục đích 
sử dụng 5.000 lít xăng tang vật. 

Nam Yên // http://cand.com.vn/ .- 2015 
(ngày 7 tháng 3) 

Các báo cùng đưa tin: Sức khỏe và đời sống 
Số 39; Tuổi trẻ TP.HCM Số 57
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BÌNH THUẬN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ NGƯ DÂN TÀU CÁ BỊ NẠN 

gày 27-3, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai 
và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh 

Bình Thuận đã có công văn gửi Cục Lãnh sự-Bộ 
Ngoại giao và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu 
nạn đề nghị hỗ trợ, can thiệp kịp thời với các cơ 
quan chức năng của Thái Lan, giúp đỡ các 
thuyền viên trên tàu cá bị nạn của tỉnh Bình 
Thuận được sớm trở về địa phương an toàn và 
thuận lợi.Theo thông tin của Trung tâm Phối 
hợp Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) Hàng hải Việt 
Nam, lúc 13 giờ 10 phút, ngày 25-3, tàu nước 
ngoài có tên PU 2008, hô hiệu: QV7194, quốc 
tịch Singapore đã cứu được bảy thuyền viên 
của tàu cá BTh 96059 Ts, bị chìm tại vị trí 
06005’41N – 107006’80E, cách mũi Vũng Tàu 
260 hải lý về phía Nam. Dự kiến khoảng 16 giờ 
00 phút ngày 29-3-2015, tàu trên sẽ đưa bảy 
thuyền viên về cảng IRPC, tỉnh Rayong, Thái 
Lan. 

Trước đó, tàu cá BTh 96059Ts của ông 
Phạm Linh Chiến, công suất 120CV, hành nghề 
câu. Trên tàu có bảy thuyền viên do thuyền 
trưởng Phạm Linh Đôn, sinh năm 1990 (con ông 
Phạm Linh Chiến), thường trú tại thôn Vĩnh 
Phúc, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong (Bình 
Thuận) điều khiển hoạt động đánh bắt tại vùng 
biển Bạc Liêu. Đến ngày 23-3, tàu chết máy trôi 
dạt trên biển và bị chìm. 

Ngày 25-3, các thuyền viên trên tàu cá bị 
nạn đang trôi dạt trên biển thì được tàu nước 
ngoài có tên PU 2008, hô hiệu: QV7194, quốc 

tịch Singapore phát hiện và cứu vớt đưa lên tàu. 
Gia đình của chủ tàu bị nạn đã liên lạc được với 
các thuyền viên và cho biết, sức khỏe của tất cả 
các thuyền viên đền ổn định, chỉ có thuyền 
trưởng Phạm Linh Đôn bị xây xát nhẹ. 

Danh sách thuyền viên trên tàu cá 
BTh96059Ts: 

1. Phạm Linh Đôn, SN 1990, trú Vĩnh 
Phúc, Vĩnh Tân, Tuy Phong (Bình Thuận) – 
thuyền trưởng 

2. Võ Văn Mên, SN 1991, trú trú Vĩnh 
Phúc, Vĩnh Tân, Tuy Phong (Bình Thuận) – 
thuyền viên 

3. Lê Văn Hai, SN 1986, trú thị trấn Phan 
Rí Cửa, Tuy Phong (Bình Thuận) – thuyền viên 

4. Nguyễn Quốc Cường, SN 1995, trú thị 
trấn Phan Rí Cửa, Tuy Phong (Bình Thuận) – 
thuyền viên 

5. Nguyễn Chí Long, SN 1990, trú Cà Mau 
– thuyền viên 

6. Lâm Ngọc Tài, SN 1997, trú Bạc Liêu – 
thuyền viên 

7. Võ Văn Lượng, SN 1975, trú Bạc Liêu – 
thuyền viên 

Đình Châu // http://www.nhandan.org.vn/ .- 
2015 (ngày 27 tháng 3) 

_________________________________________ 

GẶP SỰ CỐ MÁY, TÀU QUÊ HƯƠNG 2 CHỞ HƠN 70 HÀNH KHÁCH 
TRÔI DẠT TRÊN BIỂN 

ối 25-3, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận cho 
biết, lúc 19 giờ 15 phút, Cảng vụ nhận được 

tin báo từ ông Từ Như Vinh, sĩ quan boong tàu 
Quê Hương 2 về việc tàu Quê Hương 2 đang 
hành trình từ Phan Thiết đi đảo Phú Quý, khi 
cách đảo khoảng 25 hải lý, tàu gặp sự cố máy 
chính và bị trôi dạt trên biển. 

Trước đó, lúc 13 giờ cùng ngày, tàu Quê 
Hương 2 rời cảng Phan Thiết khởi hành đi đảo 
Phú Quý, trên tàu có sáu thuyền viên, 73 hành 
khách và 40 tấn hàng. Khi còn cách đảo Phú 
Quý khoảng 25 hải lý, tàu gặp sự cố máy chính 
tại vị trí tọa độ 10036’00 N; 108031’00 E và bị trôi 
dạt trên biển. 

Nhận được tin báo, Cảng vụ Hàng hải 
Bình Thuận đã điều động tàu Phú Quý và tàu 

Tân Tiến 1 đang neo đậu tại cảng Phú Quý ra 
hỗ trợ, lai dắt tàu Quê Hương 2 về đảo Phú 
Quý. Dự kiến, rạng sáng 26-3, tàu Quê Hương 2 
được lai dắt sẽ cập cảng Phú Quý. 

Đây là lần thứ hai trong năm 2015, tàu 
Quê Hương 2 bị sự cố hỏng máy, trôi dạt trên 
biển khi đang chở khách từ Phan Thiết đi đảo 
Phú Quý. Trước đó, ngày 10-1, tàu Quê Hương 
2 chở hơn 100 hành khách cùng với 40 tấn 
hàng từ Phan Thiết đi đảo Phú Quý thì bị hỏng 
máy, trôi dạt trên biển. Sau hơn 10 tiếng sửa 
chữa, khắc phục trên biển với sự hỗ trợ của các 
cơ quan chức năng và các tàu bạn, tàu Quê 
Hương 2 mới cập được cảng Phú Quý. 

Đình Châu // http://www.nhandan.org.vn/ .- 
2015 (ngày 25 tháng 3) 
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NGĂN TÀU RA KHƠI VÌ CHỞ LỐ HƠN 40 NGƯỜI 

áng 31-3, một chiếc tàu khách chạy tuyến 
Phan Thiết - Phú Quý (Bình Thuận) chuẩn bị 

nhổ neo ra khơi thì có lệnh dừng khẩn cấp. 

Theo đó, Bộ đội biên phòng TP Phan Thiết 
và Cảng vụ Hàng hải tỉnh Bình Thuận tiếp cận con 
tàu Bình Thuận 16 và yêu cầu nhân viên tàu cho 
kiểm vé. Sự xuất hiện đột ngột của lực lượng chức 
năng làm nhiều người nhốn nháo, chen nhau tìm 
chỗ ẩn nấp, thậm chí có người còn chui xuống 
hầm trốn. Trước tình trạng này, Cảng vụ Hàng hải 
đề nghị những hành khách có vé tạm thời rời tàu 
và từ đó xác định có khoảng 50 người không có 
vé. Khi hành khách có vé được lên tàu lại thì số 
người đi “chui” tìm cách bám lên tàu gây ra cảnh 
hỗn loạn. Một lần nữa hành khách có vé được đề 
nghị xuống tàu để cơ quan chức năng yêu cầu 
những người đi “chui” rời khỏi tàu. Một du khách 
người Pháp khi biết tàu chở quá số người cho 
phép đã khoác ba lô xuống tàu, lắc đầu trả lại vé, 
hủy luôn chuyến đi đến đảo Phú Quý. Đến 11 giờ 
30, tức gần 90 phút sau, trật tự trên chiếc tàu mới 
được lập lại và tàu mới được phép rời cảng. Tuy 
vậy, ông T., một cán bộ Sở GD&ĐT tỉnh Bình 
Thuận, cho biết trên chuyến tàu có 47 cán bộ, 

chuyên viên ngành giáo dục của tỉnh ra đảo Phú 
Quý công tác nhưng chuyến tàu trễ gây ảnh 
hưởng đến công việc của nhiều người mà chẳng 
thấy một lời xin lỗi nào. 

Theo Cảng vụ Hàng hải, chiếc tàu này chỉ 
được chở 40 tấn hàng và 160 hành khách. Nhưng 
cơ quan chức năng ghi nhận có hơn 200 người và 
40 tấn hàng hóa, chưa kể thủy thủ đoàn khoảng 
10 người. Do vậy, cơ quan chức năng sẽ làm rõ vì 
sao có số khách lớn dễ dàng đi “chui” và được tạo 
điều kiện lẩn trốn khi bị kiểm tra. 

Tuyến vận tải biển Phan Thiết - Phú Quý dài 
56 hải lý (gần 104 km) có điều kiện thời tiết phức 
tạp. Con tàu Bình Thuận 16 từng bị mắc cạn, chết 
máy sau khi bị đánh dạt ra khu vực kè chắn sóng 
(vào tháng 8-2012) nhưng rất may 40 hành khách 
trên tàu được cứu hộ kịp thời. Gần đây, năm 2014, 
cơ quan đăng kiểm cũng yêu cầu chủ tàu khắc 
phục một số khiếm khuyết của tàu để đảm bảo an 
toàn trong quá trình khai thác. 

Phương Nam- Pháp luật Tp.HCM.- 2015.- Số 81 
(ngày 1 tháng 4).- Tr.6 

_________________________________________ 

HÀNG NGÀN HECTA RỪNG CÓ NGUY CƠ CHÁY 

rước tình hình nắng nóng kéo dài, hàng ngàn 
hecta rừng tại tỉnh Bình Thuận có nguy cơ 

cháy rừng ở cấp độ 5, cấp cực kì nguy hiểm. Toàn 
tỉnh với tổng diện tích đất rừng và đất lâm nghiệp 
là 350.000 ha thì có đến gần 200.000 ha có nguy 
cơ cháy cao, chiếm khoảng 60%. 

Trong năm 2014, toàn tỉnh xảy ra 27 trường 
hợp cháy rừng với tổng diện tích hơn 106 ha, giảm 
6 trường hợp, nhưng diện tích tăng gần 26 ha. 
Quý I/2015, trên địa bàn tỉnh xảy ra 7 vụ cháy 
rừng, chủ yếu cháy thực bì, trảng cỏ, cây bụi 
không gây thiệt hại về cây gỗ. 

 
Lực lượng Kiểm lâm cháy rừng tại huyện Hàm Thuận Bắc 

Hiện nay, các địa phương có dự báo cháy 
rừng cấp độ 5 gồm 3 huyện: Tuy Phong, Bắc Bình, 
Hàm Thuận Nam. Ngoài ra, Hàm Thuận Bắc, Hàm 
Tân, Đức Linh và Tánh Linh tại một số tiểu khu 
đang có dự báo cháy rừng ở cấp độ 4 (cấp nguy 
hiểm) và đáng báo động ở cấp độ 5. 

Nhằm hạn chế  những nguy cơ, thiệt hại do 
cháy rừng gây ra, các ngành chức năng của tỉnh 
đã chủ động phối hợp, triển khai các biện pháp 
bảo vệ rừng. 

Ông Lục Minh Hiếu – Phó Chi cục trưởng 
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Thuận cho biết: “Trước 
tình hình này, Chi cục Kiểm lâm đã có văn bản chỉ 
đạo và yêu cầu Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, 
thành phố, Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, các 
đơn vị chủ rừng, các địa phương có rừng triển khai 
thực hiện ngay các biện pháp PCCCR theo 
phương án đã được phê duyệt, kiên quyết không 
để xảy ra cháy lớn, lan nhanh trên diện rộng. 

Bên cạnh đó, việc phát, dọn đốt trước 
những vật liệu dễ gây cháy, chuẩn bị nhiều 
phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác chữa cháy 
tại chỗ luôn được các ngành chức năng quan tâm, 
nhằm ứng phó kịp thời khi có tình huống xấu xảy 
ra. 

Hữu Phước // http://www.ktdt.vn/ .- 2015 
(ngày 27 tháng 3)
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KHỞI TỐ KIỂM LÂM DẪN ĐƯỜNG CHO LÂM TẶC BỎ CHẠY 

au khi củng cố hồ sơ và điều tra làm rõ vi 
phạm, ngày 28/3, Công an huyện Hàm Tân 

(Bình Thuận) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ 
án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông 
Đặng Quốc An, là kiểm lâm viên thuộc Hạt kiểm 
lâm huyện Hàm Tân về hành vi nhận hối lộ. 

 

Trước đó, vào sáng ngày 12/1, Hạt Kiểm 
lâm huyện Hàm Tân nhận tin báo và tiến hành 
kiểm tra xe tải BKS 49C-02662, do tài xế Ngô 
Xuân Việt điều khiển chở gỗ trong lúc dừng tại 
quán ăn và yêu cầu đưa về chốt kiểm lâm cơ 
động kiểm tra. 

Tổ kiểm lâm cơ động gồm Đỗ Bổn (phụ 
trách), Đặng Quốc An, Lê Quốc Vân (kiểm lâm 
viên). Tại đây, tài xế Việt xuất trình chứng từ, 
của Công ty TNHH Ngô Thùy Trang có xác nhận 
của Hạt Kiểm lâm huyện Di Linh (Lâm Đồng) 
nhưng không phù hợp với loại gỗ trên xe, nhưng 
tổ kiểm lâm không lập biên bản. 

Đợi đêm xuống, kiểm lâm viên Đặng Quốc 
An hướng dẫn tài xế điều khiển xe bỏ chạy. 
Nhưng Công an đã đón bắt xe gỗ tại xã Tân 
Đức (huyện Hàm Tân) và tạm giữ phương tiện, 
tang vật gồm 46 phách gỗ, trên 7m3. 

Công an huyện Hàm Tân cũng đã xác 
định kiểm lâm viên Đặng Quốc An có dấu hiệu 
nhận hối lộ nên khởi tố, bắt tạm giam để điều 
tra. 

Nam Yên, Nguyễn Nam // 
http://cand.com.vn/ .- 2015 (ngày 28 tháng 3)

________________________________________ 

KHỞI TỐ THÊM HAI VỤ PHÁ RỪNG PHÒNG HỘ SÔNG LŨY 

gày 22-3, một nguồn tin cho biết Hạt Kiểm 
lâm huyện Bắc Bình (Bình Thuận) đã ra 

quyết định khởi tố vụ án hủy hoại rừng tại dốc 
Ho Lao thuộc tiểu khu 70 và vụ chặt cây dầu 
“khủng” có đường kính đến 2,36 m tại tiểu khu 
73A. 

 
Cây bằng lăng bị triệt hạ tại tiểu khu 71 nhưng ban 
quản lý rừng và kiểm lâm vẫn chưa phát hiện. Ảnh: PN 

Hồ sơ vụ án đã được Hạt Kiểm lâm huyện 
Bắc Bình chuyển sang Cơ quan CSĐT và 
VKSND huyện Bắc Bình. Theo đó, tại dốc Ho 
Lao có 27 cây dầu đường kính từ 70 cm trở lên 
bị triệt hạ và lâm tặc chưa đưa gỗ ra khỏi rừng. 
Số cây rừng này bị triệt hạ vào khoảng đầu 
tháng 11-2014. Riêng tại tiểu khu 73A ngoài cây 
dầu cổ thụ “khủng” nêu trên còn có thêm 50 gốc 
bằng lăng đường kính 70-80 cm bị triệt hạ. 

Như vậy, trong số bảy điểm phá rừng 
phòng hộ Sông Lũy mà Pháp Luật TP.HCM liên 
tục phản ánh đã có ba điểm được cơ quan chức 
năng củng cố hồ sơ khởi tố. Theo Hạt Kiểm lâm 
huyện Bắc Bình, bốn vụ còn lại lực lượng kiểm 
lâm vẫn đang phối hợp với Công an huyện Bắc 
Bình lập lý lịch gỗ, củng cố hồ sơ để tiếp tục 
khởi tố. 

Mặc dù các lực lượng chức năng xử lý 
khá quyết liệt nhưng gần đây nạn phá rừng vẫn 
tiếp tục xảy ra dữ dội tại rừng phòng hộ Sông 
Lũy. Tại tiểu khu 71 có gần 40 gốc bằng lăng, 
căm liên có đường kính 80-100 cm bị triệt hạ và 
tại tiểu khu 70 có khoảng 20 gốc cà gằng đường 
kính 50-80 cm cũng bị lâm tặc “xử đẹp”. Toàn 
bộ số cây rừng này bị triệt hạ khoảng đầu năm 
2015, gỗ được cưa xẻ thành hộp tại chỗ và lâm 
tặc đã chuyển đi. Hai khu vực rừng này hiện 
Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Lũy và kiểm 
lâm vẫn chưa phát hiện, đánh số, kiểm đếm. 

Riêng khu vực láng cọp, láng gấu ở các 
tiểu khu 101, 102, 129 lực lượng kiểm lâm vừa 
mới phát hiện và kiểm đếm có gần 50 gốc dầu 
có đường kính 90-100 cm bị triệt hạ. Nếu tính 
hết các vụ phá rừng trên thì trữ lượng gỗ bị thiệt 
hại đã lên đến cả ngàn mét khối. 

Phương Nam- Pháp luật Tp.HCM.- 2015.- 
Số 72 (ngày 23 tháng 3).- Tr.4 
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PHÓ BQL RỪNG PHÒNG HỘ SÔNG LŨY XIN NGHỈ VIỆC 

gày 12-3, một nguồn tin cho biết ông Huỳnh 
Ngọc Hoan, Phó ban Quản lý (BQL) rừng 

phòng hộ Sông Lũy (huyện Bắc Bình, Bình 
Thuận), đã nộp đơn đến Sở NN&PTNT tỉnh này 
xin thôi chức và nghỉ việc. Được biết ông Hoan 
được BQL rừng phòng hộ giao theo dõi về công 
tác quản lý và bảo vệ rừng. Tuy nhiên, gần đây tại 
đây đã để xảy ra ít nhất bảy vụ phá rừng nghiêm 
trọng với trữ lượng gỗ bị thiệt hại khoảng hơn 700 
m3 gỗ mà chúng tôi đã phản ánh. 

Liên quan đến các vụ phá rừng tại đây, ngày 
10-3, Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Bình đã cử lực 
lượng đến tiểu khu 71 (xã Phan Sơn) để ghi nhận 
việc 30 gốc bằng lăng có đường kính 60-80 cm bị 
triệt hạ mà lực lượng bảo vệ rừng không hề hay 

biết. Kết quả là kiểm lâm đã đo đếm và phát hiện 
thêm có gần 100 gốc bị triệt hạ, gỗ đã bị lấy đi. 

Lực lượng kiểm lâm cũng đã phát hiện thêm 
một điểm phá rừng mới do lâm tặc triệt hạ khoảng 
đầu năm 2015 tại tiểu khu 70 nằm ở khu vực 
đường sông Ta Mai. Tại địa điểm này có hơn 130 
cây gỗ dầu, cà chí, cà gần (đường kính 60-80 cm) 
bị triệt hạ. Hiện trong bảy vụ phá rừng tại khu vực 
này mà chúng tôi đã thông tin, cơ quan điều tra đã 
khởi tố một vụ án phá 42 gốc bằng lăng tại sông 
Dú nằm ở hai tiểu khu 73A và 79 để điều tra. 

Phương Nam // http://phapluattp.vn/ .- 2015 
(ngày 13 tháng 3)

________________________________________ 

TRỰC THĂNG RƠI GÃY ĐUÔI TẠI ĐẢO PHÚ QUÝ, NHIỀU NGƯỜI BỊ THƯƠNG 

g30 ngày 26/3, một nguồn tin cho biết một 
chiếc máy bay trực thăng MI8 đã bị rơi tại đảo 

Phú Qúy (Bình Thuận) khiến phi công bị thương. 

Đến 11g cùng ngày, tin từ các bác sĩ trực 
cấp cứu Bệnh viện Quân dân y huyện đảo Phú 
Qúy cho biết, những người bị thương trong vụ tai 
nạn đều không nguy hiểm và đều tỉnh táo, tiếp xúc 
tốt. 

Được biết vào sáng cùng ngày chiếc trực 
thăng MI8 xuất phát từ sân bay Thành Sơn (Ninh 
Thuận). Đây là chuyến bay định kỳ trực cứu hộ 
cứu nạn thường xuyên và trên máy bay ngoài tổ lái 
ba người còn có năm người nằm trong tổ trực tìm 
kiếm, cứu nạn trên biển. 

 
Ảnh hiện trường máy bay rơi. 

Bác sĩ Bùi Đình Lĩnh, GĐ Bệnh viện Quân 
dân y Phú Qúy cho biết  ba người bị thương trong 
vụ máy bay rơi chỉ chấn thương phần mềm. Trong 
đó, phi công Trần Văn Thông (36 tuổi) bị chấn 
thương đỉnh đầu hiện cổ còn cử động khó và đang 
được theo dõi. Một người khác nằm trong tổ lái là 
ông Nguyễn Xuân Toàn (53 tuổi) cũng bị chấn 
thương đỉnh đầu. Riêng anh Đặng Văn Vụ (34 tuổi) 
chỉ bị đa vết thương phần mềm ở chân trái. 

Đến 10g ngày 26/3 một nguồn tin cho biết 
chiếc máy bay trực thăng MI8 rơi tại đảo Phú Qúy 
(Bình Thuận) được xác định xuất phát từ Sân bay 
Tân Sơn Nhất vào sáng cùng ngày. 

Trên máy bay ngoài phi công còn có tám 
hành khách. Khi máy bay hạ độ cao để chuẩn bị 
hạ càng đáp xuống sân bay Phú Qúy thuộc xã Ngũ 
Phụng thì bất ngờ gặp sự cố kỹ thuật. 

 
Đông đảo người dân đến hiện trường xem máy bay rơi. 

Theo mô tả của những người chứng kiến, 
chiếc máy bay chuẩn bị đáp thì có tiếng nổ lớn 
hơn so với bình thường. 

 
Lực lượng cứu hộ đang tiếp cận máy bay rơi. 

N

9
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Khi chuẩn bị tiếp đất, chiếc máy bay bị 
nghiêng, cánh quạt xoay tít khiến bụi khói tung mù 
mịt. 

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Công an huyện 
đảo Phú Qúy đã điều xe chữa cháy đến sân bay 
để khống chế ngọn lửa không để xảy ra cháy nổ. 

Tại hiện trường phần đuôi bị gãy nằm cách 
xa thân khoảng 30 m, nằm phơi bụng. Có hai 
mảnh vỡ văng vào nhà dân gần đó làm vỡ kính 
nhà. 

Hiện đã xác định phi công chính bị gãy chân 
và có ba người ngồi trên máy bay chỉ bị xây xát 
nhẹ và tất cả đang được cấp cứu tại Bệnh viện 
Dân Quân y huyện đảo Phú Qúy. 

Phương Nam- Pháp luật TP.HCM.-2015 .- Số 76 
(ngày 27 tháng 3).-Tr.5 

Các báo cùng đưa tin: Sức khỏe số 49/ 
Công an nhân dân số 3530/ Bưu điện số 37/Lao 

động số 69/ Tuổi trẻ TP.HCM số 77 

_________________________________________ 

BÌNH THUẬN CHỈ ĐẠO KHẮC PHỤC HẬU QUẢ SỰ CỐ MÁY BAY MI8 BỊ NẠN 

hiều 26-3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) 
tỉnh Bình Thuận đã ký văn bản số 885/UBND-

NCPC chỉ đạo về việc khắc phục sự cố máy bay 
trực thăng gặp sự cố vào sáng 26-3 tại huyện đảo 
Phú Quý. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo 
Công an tỉnh chủ trì phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự 
tỉnh, UBND huyện Phú Quý và các cơ quan có liên 
quan khẩn trương cứu chữa những người bị 
thương; đồng thời bảo vệ an ninh trật tự tại hiện 
trường, hỗ trợ cho Tổ bay để giải quyết những 
công việc tiếp theo. Giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự 
tỉnh nắm chắc lại tình hình, tìm hiểu nguyên nhân 
của máy bay gặp sự cố để báo cáo cho Quân khu 
7 biết chỉ đạo. 

Trước đó, vào lúc 9 giờ 15 phút cùng ngày, 
máy bay trực thăng MI8 xuất phát từ sân bay Tân 
Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) đi Phú Quý, trên máy 
bay có tám người. Khi máy bay đang chuẩn bị hạ 
cánh xuống sân bay Phú Quý thì gặp sự cố và xảy 

ra tai nạn làm ba người bị thương, máy bay bị hư 
hỏng gãy cánh quạt chính và phần đuôi. Ngay khi 
sự cố vừa xảy ra, chính quyền địa phương cùng 
với các lực lượng chức năng trên đảo Phú Quý đã 
nhanh chóng tới hiện trường tổ chức cứu hộ, cứu 
nạn tất cả những người trên máy bay, đưa những 
người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện quân 
dân y huyện Phú Quý. Cùng với đó các lực lượng 
chức năng phối hợp địa phương tổ chức phong 
tỏa khu vực sân bay, bảo vệ hiện trường vụ tai 
nạn. 

Các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, UBND 
huyện Phú Quý đã đến Bệnh viện quân dân y Phú 
Quý thăm hỏi, động viên những người bị thương 
đang được cứu chữa tại đây. Sức khỏe của cả ba 
người bị thương đều đã ổn định, không có trường 
hợp nào nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng. 

Đình Châu // http://www.nhandan.org.vn/ .- 2015 
(ngày 26 tháng 3) 

________________________________________ 

TAI NẠN ĐƯỜNG SẮT NGHIÊM TRỌNG GÂY ÁCH TẮC GIAO THÔNG GẦN BA GIỜ 

 

ào lúc 9 giờ 45 phút ngày 2-3, tại Km 1583 + 
380 trên tuyến đường sắt bắc - nam, thuộc địa 

bàn thôn Tân Hòa, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân 
(Bình Thuận) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông 
đường sắt nghiêm trọng giữa tàu hỏa chở khách 
và một xe máy cày đang băng ngang. 

Theo xác định ban đầu, tàu mang số hiệu 
SPT2 chạy tuyến TP Hồ Chí Minh - Phan Thiết do 
lái tàu Hồ Ngọc Hải điều khiển, xuất phát từ ga Sài 
Gòn lúc 6 giờ 30 phút cùng ngày. Dự kiến, đến 10 
giờ 30 phút tàu đến ga Phan Thiết. Tuy nhiên, khi 
đến địa điểm trên đã va chạm với xe máy cày kéo 
rơ - móoc chở mì do Lê Văn Lâm, sinh năm 1984, 
trú tại Khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm 
Tân, điều khiển băng ngang qua đường sắt từ 
hướng thôn Tân Hòa, xã Sông Phan, huyện Hàm 
Tân ra quốc lộ 1. 

Hậu quả, Lê Văn Lâm bị thương nặng và 
được người dân địa phương đưa đi cấp cứu sau 
đó. Đầu xe máy cày bị văng xa vài chục mét hư 
hỏng hoàn toàn. Đầu máy của đoàn tàu bị hư hỏng 
nhẹ nhưng không thể tiếp tục hành trình. Hệ thống 
tín hiệu vào ga Sông Phan cũng bị hư hỏng. 

 

C 

V
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Ngành đường sắt đã điều một đầu máy từ 
ga Mương Mán (Bình Thuận) tới địa điểm trên để 
tiếp tục đưa đoàn tàu SPT2 về ga Phan Thiết. Sau 
gần ba giờ bị ách tắc, đến khoảng 12 giờ cùng 
ngày, hoạt động trên tuyến đường sắt đã được 
khôi phục trở lại. 

Người dân trong khu vực cho biết, đây là địa 
điểm có đường ngang dân sinh cắt qua đường sắt, 
hệ thống tín hiệu cảnh báo đường sắt được lắp đặt 
và hoạt động ổn định, mỗi khi tàu đi qua đều liên 
tục kéo còi cảnh báo. Tuy nhiên, do tài xế máy cày 

cố tình lái xe băng ngang qua đường sắt khi tàu 
đến rất gần nên đã dẫn đến tai nạn. 

Hiện, các cơ quan chức năng của tỉnh Bình 
Thuận đang khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ 
nguyên nhân vụ tai nạn trên. 

Đình Châu // http://www.nhandan.org.vn/ .- 2015 
(ngày 2 tháng 3) 

Các báo cùng đưa tin: Đại đoàn kết Số 
62; Pháp luật TP.HCM số 52; Nông thôn ngày 

nay số 53

_________________________________________ 

NÊN BỎ HẲN VIỆC ĐÌNH CHỈ MÀ VẪN KẾT TỘI 

ã đình chỉ điều tra nhưng trong quyết định 
đình chỉ vẫn ghi công dân đó có hành vi phạm 

tội. Như thế phải chăng là vi hiến? 

Trên số báo hôm qua (25-3), chúng tôi có 
đăng bài “Kết án oan nhưng không chịu bồi 
thường”. Bài báo phản ánh trường hợp bị oan của 
anh Nguyễn Bá Kết ở Đức Linh, Bình Thuận. Ban 
đầu cơ quan tố tụng huyện Đức Linh khởi tố anh 
Kết tội gây rối trật tự công cộng, sau đó cơ quan tố 
tụng tỉnh Bình Thuận chuyển sang tội giết người 
và TAND tỉnh này kết án anh 10 năm tù. Sau khi 
cấp phúc thẩm hủy án để điều tra, xét xử lại, anh 
Kết được đình chỉ điều tra. 

Đình chỉ nhưng… vẫn có tội đấy! 

Thật ra trước khi đình chỉ điều tra, VKSND 
tỉnh Bình Thuận đã hủy bỏ quyết định phê chuẩn 
quyết định chuyển đổi tội danh (từ gây rối sang 
giết người) trước đây. Nói dễ hiểu, lúc này anh Kết 
không còn bị khởi tố tội giết người nữa mà đang là 
bị can của tội gây rối trật tự công cộng. Sau đó cơ 
quan điều tra Công an huyện Đức Linh cho rằng 
“hành vi của bị can có phần lỗi của người bị hại và 
hiện nay không còn nguy hiểm nữa” nên ra quyết 
định đình chỉ điều tra. Đây là lý do đình chỉ theo 
khoản 1 Điều 25 BLHS, theo đó bị can, bị cáo 
được miễn trách nhiệm hình sự “do chuyển biến 
tình hình mà hành vi phạm tội hoặc người phạm tội 
không còn nguy hiểm cho xã hội nữa”. 

Với lý do đình chỉ này, theo khoản 1 Điều 27 
Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, anh 
Kết sẽ không được bồi thường oan. Ngược lại, 
anh Kết còn bị coi là có tội, chẳng qua được miễn 
trách nhiệm hình sự mà thôi. Trong khi đó, anh Kết 
cho rằng anh không hề có hành vi gây rối mà hoàn 
toàn bị khởi tố, điều tra và kết án oan. “Cơ quan 
điều tra đình chỉ như vậy chẳng khác nào khẳng 
định tôi có tội, đây là cách để họ né bồi thường 
oan” - anh Kết nói. 

Trường hợp của anh Kết chỉ là một trong rất 
nhiều vụ đình chỉ theo kiểu né bồi thường oan mà 
báo Pháp Luật TP.HCM từng nhiều lần phản ánh. 

 
Anh Nguyễn Bá Kết khẳng định mình không phạm tội gây 
rối trật tự công cộng nhưng quyết định đình chỉ điều tra lại 
không minh định anh vô tội. Ảnh: NGÂN NGA 

Có vi hiến, trái luật? 

Đình chỉ điều tra bị can là quyết định tố tụng 
được quy định trong BLTTHS, dựa vào các căn cứ 
quy định trong BLTTHS và BLHS. Phần lớn các 
trường hợp đình chỉ đều xác định một công dân bị 
khởi tố, điều tra trước đó sẽ không còn bị điều tra, 
truy tố và xét xử nữa. Nó là căn cứ pháp lý để xác 
định công dân ấy không phạm tội và được bồi 
thường oan theo Luật Trách nhiệm bồi thường của 
Nhà nước. 

Tuy nhiên, với những trường hợp đình chỉ 
căn cứ vào Điều 25 BLHS (nhất là ở khoản 1, như 
của anh Kết trên đây) và khoản 2 Điều 69 BLHS 
(miễn trách nhiệm hình sự cho người chưa thành 
niên phạm tội ít nghiêm trọng hoặc tội nghiêm 
trọng, gây hại không lớn, có nhiều tình tiết giảm 
nhẹ…) thì lại khác. Khi đó, công dân bị khởi tố 
trước đó không được minh định là vô tội; ngược 
lại, họ vẫn bị coi là có tội (chẳng qua là được miễn 
trách nhiệm hình sự), bằng chứng là họ không 
được xin lỗi, bồi thường oan. 

Trong khi đó, khoản 1 Điều 31 Hiến pháp 
hiện hành của nước ta quy định: Người bị buộc tội 
được coi là không có tội cho đến khi được chứng 
minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội 
của tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Điều 9 
BLTTHS cũng nói rõ: “Không ai bị coi là có tội và 

Đ
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phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của 
tòa án đã có hiệu lực pháp luật”. 

Vậy thì tại sao một người lại bị coi là có tội 
khi tòa án chưa kết tội họ bằng bản án có hiệu lực 
pháp luật mà chỉ với quyết định đình chỉ điều tra bị 
can? Phải chăng quyết định đình chỉ điều tra thuộc 
hai trường hợp nói trên đã vi hiến và trái với 
nguyên tắc cơ bản của BLTTHS? 

Nên để tòa án phán xử? 

Vậy thì sự bất cập nói trên nên giải quyết 
thế nào? 

Như đã nói, với những trường hợp đình chỉ 
điều tra mà xác định một người không phạm tội thì 
cơ quan tố tụng nên làm. Còn một khi cơ quan 
điều tra và VKS “cảm thấy” có đủ chứng cứ để bảo 
vệ quan điểm cho rằng ai đó có tội thì anh cứ việc 
đề nghị và truy tố ra tòa. Khi đó, căn cứ vào chứng 
cứ cũng như kết quả tranh tụng, tòa sẽ ra phán 
quyết kết luận người đó có tội hay không có tội. 

Thế còn việc miễn trách nhiệm hình sự thì 
sao? Chuyện này không hề khó, trong bản cáo 
trạng và khi thực hiện chức năng công tố, ngoài 
việc chứng minh bị cáo có thực hiện hành vi phạm 
tội, anh có thể đề nghị tòa miễn trách nhiệm hình 
sự cho họ kèm các căn cứ xác đáng theo luật 
định. Khi đó, nếu tòa kết luận bị cáo có tội, tòa sẽ 
ra luôn phán quyết miễn trách nhiệm hình sự cho 
họ, nếu đủ căn cứ theo luật. Bằng ngược lại, tòa 
tuyên bị cáo vô tội. 

Làm như vậy, một mặt bị can/bị cáo có đủ 
điều kiện để tự mình hoặc/và nhờ luật sư bào 
chữa cho mình, khi tòa tuyên có tội, anh ta vẫn 
còn quyền kháng cáo. Mặt khác, nếu thật sự anh 
ta có tội như quan điểm của cơ quan điều tra và 
VKS thì rõ ràng việc kết tội anh ta đúng với tinh 

thần của Hiến pháp và nguyên tắc cơ bản của 
BLTTHS. 

Tất nhiên, để thực hiện những điều trên đây, 
chúng ta phải sửa luật, sửa những quy định liên 
quan. 

 

Tạo điều kiện để tranh tụng sòng phẳng 

Có ý kiến cho rằng cứ giữ nguyên quy định 
như hiện nay, tức cơ quan tố tụng có quyền đình 
chỉ theo hướng vẫn kết tội bị cáo vì nó rút ngắn thủ 
tục, tránh tốn thời gian, công sức. Hơn nữa, người 
bị đình chỉ vẫn có quyền khiếu nại theo quy định 
của BLTTHS. 

Tuy nhiên, có rất ít người (được đình chỉ) 
biết rõ quyền khiếu nại này. Vì vậy, thường sau khi 
nhận quyết định đình chỉ, họ chỉ làm đơn kêu oan 
gửi đi khắp nơi mà không làm đơn khiếu nại gửi 
đúng thời hạn luật định. Đó là chưa nói ngay trong 
quyết định đình chỉ, cơ quan điều tra cũng không 
ghi rõ quyền khiếu nại của người được đình chỉ 
như cách mà bản án của tòa ghi rõ quyền kháng 
cáo của bị cáo. 

Ngoài ra, việc “chống án” bằng con đường 
khiếu nại không phải là “không gian tố tụng” tốt để 
người được đình chỉ trình bày, đưa ra các chứng 
cứ nhằm bảo vệ sự ngoại phạm của mình. Họ 
không được trực tiếp, trực diện tranh tụng với VKS 
như ở phiên tòa để “bào chữa”, bảo vệ quyền lợi 
cho mình. 

Nhưng trên hết, nếu xác định việc đình chỉ 
mà kết tội là vi hiến thì không lý do gì không thay 
đổi tư duy và sửa luật để thực hiện. 

Ngô Thái Bình- Pháp luật TP.HCM.-2015 .- Số 75 
(ngày 26 tháng 3).-Tr.8 

_________________________________________ 

BUỔI HỎI CUNG ĐẦU TIÊN ĐỐI VỚI ÔNG HUỲNH VĂN NÉN 

gày 2-3, Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC44) 
Công an tỉnh Bình Thuận đã trích xuất bị án 

Huỳnh Văn Nén từ trại tạm giam Công an tỉnh Bình 
Thuận để tổ chức buổi hỏi cung đầu tiên sau khi 
Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao có giám đốc 
thẩm hủy án. 

Tham dự buổi hỏi cung có hai luật sư Bùi 
Đức Trường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) và Trần 
Văn Đạt (Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận), một 
trong bảy luật sư tham gia bào chữa miễn phí cho 
bị án Nén. 

Theo các luật sư, PC44 cũng đã tạo điều 
kiện tốt cho các luật sư tham gia, buổi hỏi cung 
kéo dài từ 8 giờ đến 11 giờ 30 cùng ngày và điều 
tra viên trực tiếp hỏi rất khách quan. Điều tra viên 
đã tập trung hỏi về thời điểm trước và sau khi bà 
Lê Thị Bông bị sát hại và bị cướp nhẫn vàng. Tuy 
nhiên, trước sau như một Nén vẫn kêu oan. 

Như đã đưa, đêm 23-4-1998, bà Bông ở xã 
Tân Minh, Hàm Tân bị hung thủ đột nhập vào nhà 
dùng dây dù siết cổ chết tại chỗ và cướp đi chiếc 
nhẫn một chỉ vàng. Gần một tháng sau, ông Nén bị 
khởi tố, bắt giam. Trước đó, khi nghe tin Nén có 
thể lãnh án tử, anh Nguyễn Phúc Thành, ngụ xã 
Tân Minh, một bị án đang thụ án về tội gây rối trật 
tự công cộng, đã viết đơn tố giác hai người bạn 
của mình mới chính là hung thủ, còn ông Nén bị 
oan. Tuy nhiên, đơn tố giác này đã rơi vào im lặng 
và ngày 31-8-2000 ông Nén bị TAND tỉnh Bình 
Thuận tuyên án chung thân. Ngoài 17 năm đã ngồi 
tù trong vụ án này, ông Nén còn bị kết án oan bảy 
năm tù trong vụ án “vườn điều” cùng chín người 
bên gia đình vợ. 

Phương Nam- Pháp luật TP.HCM.- Số 52 
(ngày 3 tháng 3).- Tr.4 

N
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CẬN CẢNH BIỆT THỰ “BÍ ẨN” CỦA NGƯỜI NGA Ở PHAN THIẾT 

hiều 27-2, Đoàn kiểm tra liên ngành của 
tỉnh Bình Thuận gồm đại diện Sở Văn hóa 

- Thể thao - Du lịch (VH-TT-DL), Công an tỉnh, 
Sở Y tế, Quản lý thị trường tỉnh này đã đến 
căn biệt thự của gia đình ông Zhigulev Eduard 
(SN 1970, thôn Thiện Trung, xã Thiện Nghiệp, 
TP Phan Thiết) để kiểm tra sau khi báo chí 
thông tin. 

 
Vợ chồng ông Zhigulev Eduard làm việc với đoàn 

kiểm tra. 

 
Ông Zhigulev Eduard dẫn đoàn kiểm tra đi xem xét 

khu trưng bày. 

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu vợ chồng ông 
Zhigulev xuất trình các loại giấy tờ liên quan 
đến khu biệt thự cũng như hoạt động đón tiếp 
khách tham quan khu trưng bày. 

Trao đổi với đoàn kiểm tra, ông Zhigulev 
cho biết khu nhà trưng bày đồ lưu niệm vừa 
hoàn thành và đưa vào sử dụng khoảng 4 
tháng nay. 

Ông Zhigulev nói vì có sở thích và thói 
quen sưu tầm đồ cổ, sản phẩm văn hóa các 
dân tộc nên ông thu mua khá nhiều từ các nơi 
trên đất nước Việt Nam về để trưng bày. Hiện 
nay, ông mới chỉ liên hệ với một số đơn vị lữ 
hành đưa khách về xem, khảo sát thị hiếu để 
trưng bày những thứ phù hợp, thu hút khách 
đến tham quan. 

Ông Zhigulev thông tin khu trưng bày 
của ông đón khách miễn phí và do chính ông 

làm hướng dẫn viên giới thiệu các bộ sưu tập 
mình có. 

Về những hũ rượu ngâm rắn hổ mang 
mà phóng viên đã chụp trước đó hiện không 
còn trong khu trưng bày, ông Zhigulev nói 
mấy người bạn của ông tới chơi thấy thích 
nên ông đã tặng hết. 

Khu trưng bày này rộng khoảng 300 m2, 
được chia làm hai gian chính. Một gian trưng 
bày các loại dược liệu, cốc chén, đàn, nhạc cụ 
dân tộc. Một gian chủ yếu trưng bày các loại 
vũ khí, tiền của các niên đại, các bộ sưu tập 
trang phục dân tộc, tranh ảnh về chiến tranh 
Việt Nam, các loại phù hiệu binh lính các 
nước trên thế giới. 

 

 
Trưng bày các loại vũ khí, trang phục, ảnh chiến 

tranh Việt Nam. 

Sau khi kiểm tra, xem xét, đoàn kiểm tra 
cũng đã hướng dẫn vợ chồng ông Zhigulev 
hoàn tất các giấy tờ thủ tục về đất đai cũng 
như giấy tờ liên quan đến khu trưng bày nếu 
có mục đích kinh doanh trong thời gian tới. 

B.Long // http://nld.com.vn/ .- 2015 
(ngày 27 tháng 2) 

Các báo cùng đưa tin: Hôn nhân và 
pháp luật số 25; Người lao động Số 6788; 

Pháp luật TP.HCM Số 49 

 

C
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IV. CÔNG NGHỆ – NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN 

NHÀ ĐẦU TƯ CHỜ TĂNG GIÁ MUA ĐIỆN GIÓ 

iệp hội Điện gió Bình Thuận đã kiến nghị 
Chính phủ và các bộ ngành liên quan cần đưa 

ra lộ trình tăng giá mua điện gió từ mức 7,8 
cent/kWh như lâu nay lên trên 10 cent/kWh vào 
năm nay và lên trên 12 cent/kWh vào năm 2017. 

Hiện nay trên cả nước có ba dự án điện gió 
đang vận hàng phát điện với tổng công suất 54 
MW gồm dự án điện gió Bình Thạnh, dự án điện 
gió Phú Quý tại Bình Thuận và dự án điện gió Bạc 
Liêu. Còn lại trên 45 dự án khác đã được nhà đầu 
tư đăng ký với tổng công suất 4.822MW nhưng 
vẫn chưa triển khai. Theo ông Bùi Văn Thịnh, Phó 
Chủ tịch Hiệp hội Điện gió Bình Thuận, lâu nay 
vẫn có một số chính sách hỗ trợ điện gió theo 

Quyết định 37/2011/QĐ-TTg của Chính phủ, trong 
đó có quy định giá mua điện gió nối lưới tương 
đương 7,8 cent/kWh và một số chính sách hỗ trợ 
khác, nhưng như thế vẫn chưa đủ thu hút các nhà 
đầu tư. 

Dự kiến trong tháng 3 này, Bộ Công 
Thương sẽ trình Chính phủ xem xét phê duyệt kế 
hoạch điều chỉnh tăng giá mua điện gió thay cho 
mức đang áp dụng theo Quyết định 37/2011/QĐ-
TTg. 

Văn Nam- Sài Gòn tiếp thị.- 2015.- Số 26 
(ngày 2 tháng 3).- Tr.4 

_________________________________________ 

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 2 GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 
NGHIÊM TRỌNG 

ặc dù mới đi vào hoạt động, nhưng nhà máy 
này đã gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng 

đến môi trường sống của người dân. 

Nằm giáp biển và bên cạnh Quốc lộ 1A, Nhà 
máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 thuộc Trung tâm Nhiệt 
điện Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, 
do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư có 
tầm vóc của một trung tâm công nghiệp năng 
lượng. Nhưng ít ai biết đằng sau đó là nỗi nhức 
nhối của người dân về vấn đề môi trường. Những 
cột khói đen liên tục xả ra từ nhà máy gây ảnh 
hưởng đến cuộc sống của hàng ngàn hộ dân ở 
phía Bắc huyện Tuy Phong. Nhất là gần đây, Nhà 
máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 còn cho xe vận chuyển 
xỉ than ra đổ dọc đường và đổ tràn lan ở bãi tập 
kết. Bãi xỉ không được xử lý theo đúng quy định, 
nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của 
người dân. 

 

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đặt tại xã Vĩnh Tân, huyện 
Tuy Phong 

Chịu thiệt hại nặng nhất là khu dân cư thôn 
Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân. Khu dân cư này nằm 
ngay dưới bãi xỉ khổng lồ, cách nhà máy chưa đầy 
1km. Mỗi khi có gió lớn, người dân phải hứng chịu 
những trận “bão xỉ” mù mịt. Nhà nào cũng phải 
suốt ngày đóng cửa. Cây cối, hoa màu dính đầy 
bụi xỉ, ngả vàng và héo dần. 

Chị Trần Thị Thanh Tuyền, người dân thôn 
Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân bức xúc: "Bụi đóng thành 
cục. Từ cây trái cho tới cây trôm lấy mủ đều không 
thể ra hoa, kết trái và rụng hết lá. Nói chung cả gia 
đình tôi không ăn được, không uống được, cũng 
không làm gì được hết". 

 

Sản xuất nông nghiệp và môi trường sống của người dân 
bị ảnh hưởng nghiêm trọng 

Sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng, cuộc 
sống người dân lâm vào cảnh khó khăn. Nguồn 
nước sinh hoạt hằng ngày cũng không thể sử 
dụng do ô nhiễm bụi xỉ. Để đảm bảo, nhiều người 

H

M



Thoâng tin tö lieäu Bình Thuaän – Soá 03 naêm 2015 - 28 - 

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

phải mua nước lọc đóng bình sử dụng cho việc ăn 
uống. 

 

Xe chở xỉ than từ nhà máy vào bãi xỉ cách Quốc lộ 1A chưa 
đầy 1 km 

Bà Nguyễn Thị Sách, người dân xã Vĩnh 
Tân cho biết: "Bây giờ, những bãi xỉ này, hễ có gió 
thổi qua là bụi bay luôn vào nhà. Nước cũng đen 
thui khiến chúng tôi không dám nấu ăn mà phải 
dùng nước lọc. Nước này tắm cũng bị ngứa. Sớm 
muộn những người dân sống trong bầu không khí 
này như gia đình tôi cũng sẽ nhiễm bệnh". 

Từ ngày hình thành bãi xỉ than thải ra từ nhà 
máy nhiệt điện, người dân địa phương cảm thấy 
bất an cho sức khỏe của gia đình mình. Dẫu biết 
rằng nếu sống ở đây lâu ngày, trước sau gì rồi 
cũng mang bệnh, nhưng thật sự thì người dân 
không biết dời đi đâu. Ông Phạm Văn Tuấn,  
người dân xã Vĩnh Tân buồn bã: "Mọi người đều lo 
lắng bệnh tật ai cũng biết hít như vậy là ảnh 
hưởng đến đường hô hấp. Tuy nhiên, người dân 

chúng tôi biết phải đi đâu mà đành chấp nhận 
sống chung. Còn con cái, chúng tôi phải chuyển đi 
đến nơi khác ăn học". 

Chính quyền địa phương cho biết đã nhận 
đơn phản ánh của người dân trong xã. Ủy ban 
nhân dân xã Vĩnh Tân đã báo cáo tình hình lên 
cấp trên nhưng đến nay vẫn chưa thấy Nhà máy 
Nhiệt điện Vĩnh Tân khắc phục. 

Ông Nguyễn Thanh Sang, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong cho biết: 
"Trước tình hình đó, chính quyền địa phương cũng 
như là huyện kể cả tỉnh cũng đã quan tâm, thành 
lập nhiều tổ giám sát, các đoàn kiểm tra và yêu 
cầu Ban quản lý nhà máy nhiệt điện có biện pháp 
tăng cường việc xử lý môi trường để giảm thiểu 
thiệt hại. Tuy nhiên, thực tế thời gian qua vấn đề 
đó vẫn chưa được khắc phục và xử lý triệt để". 

Vĩnh Tân 2 là nhà máy nhiệt điện đầu tiên 
thuộc Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân đi vào hoạt 
động, với tổng công suất 1.244 MW, hứa hẹn góp 
phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Thế 
nhưng, đến nay người dân huyện Tuy Phong, tỉnh 
Bình Thuận chưa hưởng lợi được gì từ dự án, thì 
đã phải hứng chịu khói bụi xỉ than ô nhiễm do nhà 
máy nhiệt điện gây ra. 

Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2015 
(ngày 18 tháng 3) 

Các báo cùng đưa tin: Pháp luật 
TP.HCM Số 81 

_________________________________________ 

'MỤC SỞ THỊ' HỒ CHỨA Ở MỰC NƯỚC CHẾT 

uyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận giáp 
với tỉnh Ninh Thuận cũng đang gánh chịu 

hạn hán khốc liệt, đã có hàng trăm ha lúa 3 vụ 
bỏ hoang, hàng trăm hộ dân thiếu nước sinh 
hoạt trầm trọng. 

Đặc biệt là đàn gia súc (trâu, bò, dê) 
đang đứng trước nguy cơ dịch bệnh do suy 
dinh dưỡng vì thiếu thức ăn và nước.  

Hôm qua (18/3), cùng với ThS Nguyễn 
Văn Tấn (Giám đốc Chi nhánh Tuy Phong, 
Cty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Bình Thuận) 
chúng tôi có mặt tại hồ Đá Bạc nằm trên địa 
bàn xã Vĩnh Hảo với dung tích nước hữu ích 
bình thường đạt trên 8,4 triệu m3, nhưng hiện 
nay do tình hình hạn hán nghiêm trọng, mực 
nước trong lòng hồ chỉ còn 800 ngàn m3.  

"Tưới lúa 1 phiên (7 ngày đêm) cần 200 
ngàn m3, suốt vụ hơn 3 tháng cần có 15 phiên 
tưới tức cần có 3 triệu m3 nước, trong khi đó 

nước trong hồ chỉ còn lại 800 ngàn m3, chưa 
đủ cấp cho sinh hoạt huống gì cung cấp cho 
sản xuất. Vì vậy, địa phương đang có gần 400 
ha lúa 3 vụ vùng hạ lưu ở 2 xã Vĩnh Hảo và 
Vĩnh Tân đã và đang ngừng SX hoàn toàn" - 
ông Tấn nói. 

Nở rộ dịch vụ 'mua bán' nước  

Dưới cái nắng chói chang, chúng tôi 
"mục sở thị" một hồ chứa có chiều dài 15 m 
với 16 cửa xả lũ, chiều cao mỗi cửa xả là 2 m 
trông rất hoành tráng nhưng lại đang "trơ gan 
cùng tuế nguyệt" không thể hoạt động bởi 
phía dưới hồ không còn lấy một giọt nước.  

- Vậy con số báo cáo 800 ngàn m3 nước 
còn lại trong hồ lấy ở đâu? Tôi hỏi.  

Chỉ tay vào mặt hồ rộng mênh mông 
nằm phía xa trông giống như một vũng nước 
lầy, ông Tấn giải thích: "Đó là hồ chứa rộng 
200 ha nhưng nước trong hồ còn lại rất ít, chỉ 

H
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đủ bảo vệ công trình và mạch nước ngầm, bởi 
chung quanh là đất khô cằn hết, dê, bò còn 
thong thả vào ra trong lòng hồ để kiếm ăn 
nữa". 

 
Nước trong lòng hồ Đá Bạc cạn kiệt. 

Tại xã Vĩnh Hảo, nơi đang "ăn" nước hồ 
Đá Bạc đang rất khổ sở vì thiếu nước sinh 
hoạt và SX. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó chủ 
tịch UBND xã cho biết, toàn xã trông cậy 
nước vào hồ Đá Bạc cùng 20 giếng bơm 
nhưng đến nay đều cạn kiệt, khiến 1.800 hộ 
dân lâm cảnh kêu trời "khát nước".  

"Người dân đang mua nước sinh hoạt ở 
TT Liên Hương chở xuống bán giá 30 
ngàn/m3 nhưng phải chờ 2-3 ngày, thậm chí 1 
tuần mới có. Điều đáng lo ngại nhất là tình 
hình dịch bệnh của trên 1.000 con trâu, bò, dê 
cừu sẽ phát sinh, chúng tôi ghi nhận đã có 
hiện tượng bò, dê xù lông trong thời điểm sinh 
sản" - ông Tuấn nói.  

Cách ngã tư Liên Hương chừng 2 km, 
mấy ngày qua xuất hiện hàng loạt xe bồn đến 
tập trung mua nước tại giếng bơm của hộ ông 
Út nằm trên xã Phú Lạc, sau đó mang về bán 
lại cho các trại tôm giống và hàng trăm hộ dân 
đang "khát nước". Theo quan sát, mỗi ngày 
tại đây có từ 100-150 chuyến xe đang kinh 
doanh dịch vụ mua bán nước.  

Ông Út cho hay, gia đình ông có 3 giếng 
bơm nhờ lấy mạch nước ngầm từ hồ Lòng 
Sông, mỗi khối nước ông thu 3.000 đồng, một 
xe vận chuyển từ 10-15 m3 thu 30-45 ngàn 
đồng. "Một ngày có trên 100 chuyến xe, tôi 
cung cấp 1.000-2.000 m3 nước/ngày, tiền bán 
nước nhằm bù vào chi phí nhiên liệu xăng 
dầu, ống bơm, máy bơm..." - ông Út giải thích.  

Anh Ân, một tài xế xe bồn nói thêm, mỗi 
ngày anh chở được 3 chuyến, mỗi chuyến 
chứa 15 m3 nước bán 400 ngàn, sau khi trừ 
chi phí, lãi 100 ngàn/chuyến. "Tui bán nước 
sinh hoạt cho các hộ dân, nếu giao chậm bán 
giá 30 ngàn/m3, còn muốn giao nhanh trong 
ngày là 40 ngàn/m3".  

Đồng khô cỏ cháy  

Dẫn chúng tôi ra cánh đồng lúa 3 vụ của 
gia đình, ông Lê Hữu Kiểu, thôn Vĩnh Tiến, xã 
Vĩnh Tân nói chua xót: "Nhìn đây mà coi, 
nước không có, đồng trắng khô 2-3 vụ nay rồi.  

Ai ngờ ngày càng hạn dữ dằn vậy. Lúc 
SX lúa, tui trồng giống Ma Lâm 48, năng suất 
đạt 7-8 tấn/ha, thu lãi 20 triệu đồng. Một năm 
thu nhập vài chục triệu đồng, nay không có 
thu nhập lại phải mua thêm nước sinh hoạt. 
Nhà cũng có giếng bơm sâu 10-20m nhưng 
không có lấy giọt nước".  

- Không trồng được lúa, vậy gia đình 
bác sống bằng gì? Tôi hỏi.  

- Gia đình tui còn 2 đứa con gái đang đi 
học nên cực lắm. Bây giờ tui là "thợ đụng", ai 
kêu gì làm nấy. Tại đây có nhiều trại tôm post, 
trước đây họ thường kêu công lao động làm 
các công việc lặt vặt trong trại trả 120 
ngàn/ngày. Nay họ không có nước ngọt (dùng 
pha hạ độ mặn) nên một số trại tôm giống 
ngừng hoạt động, công việc thời vụ vì thế 
cũng rất khó kiếm. 

"Hiện cả 3 hồ chứa của huyện Tuy 
phong đều thiếu nước, ngoài hồ Đá Bạc, 
còn có hồ Lòng Sông, Phan Dũng. Trong 
đó, hồ Lòng Sông hiện vẫn còn 10 triệu m3 
nước hữu ích đủ để tưới cho 2.700 ha lúa 
ĐX 2014-2015 cho xã Phú Lạc, Phong Phú, 
TT Liên Hương. Nhưng dự kiến trong 1 
tháng nữa trời không mưa, nước trong các 
lòng hồ sẽ hết, lúc đó tình hình SX và cấp 
nước sinh hoạt sẽ cực kỳ khó khăn" (ThS 
Nguyễn Văn Tấn).  

Ông Nguyễn Thanh Sang, Chủ tịch 
UBND Vĩnh Tân cho hay, toàn xã có trên 200 
ha ruộng 3 vụ bỏ hoang vì không có nước 
cùng với 100 ha cây mủ trôm, được xem là 
thế mạnh của địa phương hiện cũng đang "tịt" 
mủ vì không có nước.  

"Nông dân địa phương đang chạy theo 
cây trôm, bởi chi phí trồng không lớn, 1 cây 
giống giá 5.000 đồng, 1 ha trồng mật độ 
1.600-2.500 cây tức khoảng 10 triệu. Chỉ sau 
1,5 năm thu hoạch bình quân 1 tấn mủ 
trôm/ha, bán giá 50 ngàn/kg, vị chi thu nhập 
50 triệu/ha. Vừa rồi nhiều hộ phá đất lúa trồng 
cây trôm, nhưng không may gặp hạn, hàng 
loạt cây trôm chết vì thiếu nước hiện chưa có 
thống kê". 

Đỗ Quyên // http://nongnghiep.vn/ .- 2015 
(ngày 19 tháng 3)
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NẠO VÉT LUỒNG, KHU NEO ĐẬU TRÁNH TRÚ BÃO CỬA BIỂN LA GI 

hó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến 
chỉ đạo về kinh phí đầu tư dự án mở rộng và 

nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng 
cá cửa biển La Gi, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận. 

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bình 
Thuận chủ động bố trí ngân sách địa phương và 
các nguồn vốn hợp pháp khác để nạo vét luồng, 
khu neo đậu và triển khai các bước chuẩn bị đầu 
tư, lập dự án theo quy định và tổng hợp vào kế 
hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 của tỉnh. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với 
Bộ Tài chính xem xét, bố trí vốn trong kế hoạch 
trung hạn 5 năm 2016-2020 để hỗ trợ đầu tư cho 
tỉnh Bình Thuận theo quy định của Nghị 
định 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ 
về một số chính sách phát triển thủy sản. 

Phan Hiển // http://baodientu.chinhphu.vn/ .- 
2015 (ngày 9 tháng 3) 

________________________________________ 

CHONG THANH LONG BẰNG ĐÈN COMPACT TẠI BÌNH THUẬN:  

TIẾT KIỆM HÀNG TRĂM TỶ ĐỒNG TIỀN ĐIỆN MỖI NĂM 

ới tổng cộng trên 7 triệu bóng đèn compact tiết 
kiệm điện được sử dụng trong chong thanh 

long, cộng thêm Chương trình hỗ trợ nông dân 
trồng thanh long vẫn đang tiếp tục triển khai rộng 
rãi, ước tính mỗi năm Bình Thuận tiết kiệm được 
hơn 200 tỷ đồng và giảm đầu tư nguồn và lưới 
điện cho Nhà nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 
Tổng công ty Điện lực miền Nam thêm cả ngàn tỷ 
đồng. 

Nhờ Chương trình của ngành Điện:  Thời 
gian qua, công tác tuyên truyền tiết kiệm điện cho 
hộ chong đèn cho cây Thanh Long được Công ty 
Điện lực Bình Thuận tích cực đẩy mạnh với nhiều 
hình thức. Công ty Điện lực Bình Thuận còn xin ý 
kiến Tổng công ty Điện lực miền Nam, cấp trên 
xây dựng “Chương trình quản lý khách hàng thanh 
long” để phân tích các số liệu cụ thể về diện tích 
thanh long chưa chong đèn, diện tích thanh long 
chưa có trạm biến áp, các loại bóng đèn hiện đang 
sử dụng….Qua đó, tư vấn cho bà con. Thậm chí, 
Công ty còn biên soạn tài liệu “Hướng dẫn tiết 
kiệm điện và thanh toán tiền điện đối với khách 
hàng trồng thanh long”, in tài liệu “Tiết kiệm điện vì 
sự phát triển bền vững của đất nước”…phát đến 
tay từng bà con để áp dụng hiệu quả vào sản xuất. 

Trao đổi với phóng viên, ông Ung Ngọc Hải - 
chủ trang trại thanh long Ngọc Hân, xã Hàm Kiệm, 
huyện HàmThuận Nam cho hay: Ông đã đưa vào 
thay thế và sử dụng toàn bộ bóng đèn sợi đốt sang 
bóng đèn compact dùng để chong thanh long. Nếu 
như các năm trước, ông chỉ trồng thanh long 
thường thì nay ông còn sử dụng bóng đèn 
compact dùng để chong thanh long hồ lô, một sản 
phẩm mới do ông tự tìm tòi, nghiên cứu và sản 
xuất thành công mấy năm qua. 

Ông Hải thông tin  thêm: Thực chất trái 
Thanh long hồ lô cũng là trái thanh long bình 
thường nhưng thay vì hình tròn và dài thì thanh 
long long hồ lô tròn và có hình dạnh thành hai khối 

tròn phần trên nhỏ thông thường bằng 1/3 chiều 
cao trái có đường kính nhỏ hơn phần khối tròn bên 
dưới. Bóng đèn compact không chỉ hiệu quả với 
thanh long thường mà còn có tác dụng rất tốt với 
thanh long hồ lô. 

 
Ông Ung Ngọc Hải - chủ trang trại thanh long Ngọc Hân, xã 

Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam. Ảnh Financeplus.vn 

Ông Hải vui mừng khoe với phóng viên về 
chiến tích tiết kiệm điện bằng đèn compact: “Hiện 
trang trại Ngọc Hân chong điện hoàn toàn bằng 
bóng đèn compact với tổng số bóng khoảng 9.000 
bóng . Hàng năm, tôi tiết kiệm khoảng 142.800 
kWh.  Nhân với giá điện bình quân 1.388 
đồng/kWh, mỗi năm tôi tiết kiệm 200 triệu đồng”. 

 Tiết kiệm nhiều tỷ đồng: Còn ông Nguyễn 
Văn Linh, xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết, Bình Thuận 
thì cho biết, gia đình ông có 1 ha trồng thanh long. 
Qua sự tư vấn của nhân viên ngành Điện, ông đã 

P
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chuyển hoàn toàn sang sử dụng bóng đèn 
compact. Ông Linh khẳng định, tỷ lệ ra hoa, kết 
trái, đạt quả của thanh long chong đèn compact và 
đèn sợi đốt là ngang nhau, trong khi đó lượng tiêu 
thụ điện của bóng compact thấp hơn nhiều, tuổi 
thọ thì gấp nhiều lần bóng sợi đốt lại không lo sợ 
bể vỡ. Mỗi năm, ông Linh tiết kiệm mấy chục triệu 
đồng tiền điện nhờ bóng compact. 

Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận (PC 
Bình Thuận), ông Trần Ngọc Linh cho biết: Đã có 
trên 170 khách hàng đăng ký thay đèn sợi đốt 
bằng đèn tiết kiệm điện với số lượng đèn đăng ký 
là 87.360 bóng. Tính đến cuối năm 2014, có hơn 
110 hộ đã thay đèn với 63.190 bóng đã thay. 

Lãnh đạo Công ty Điện lực Bình Thuận cho 
hay, số lượng đèn compact dùng cho chong thanh 
long từ trước khi có chương trình đến khi triển khai 
Chương trình hỗ trợ nông dân trồng thanh long 
tổng cộng đã đạt con số trên 7 triệu bóng. Việc sử 
dụng trên 7 triệu bóng đèn compact trong chong 
thanh long giúp giảm công suất đỉnh là 280MW, 
giảm sản lượng cỡ khoảng 150 triệu kWh, giúp tiết 
kiệm trên 200 tỷ đồng tiền điện mỗi năm. Chưa kể 

tiết kiệm chi phí đầu tư cho nguồn và lưới điện cả 
ngàn tỷ đồng. 

Theo ông Nguyễn Văn Hợp - Phó Tổng 
giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam 
(EVNSPC), triển khai Chương trình hỗ trợ nông 
dân trồng thanh long trên địa bàn Bình Thuận, 
Long An, Tiền Giang, trong tổng số 114.030 bóng 
đèn Điện Quang và Rạng Đông đăng ký đổi thì đã 
tiến hành đổi được 74.310 bóng đèn. Riêng tại tỉnh 
Bình Thuận đã tiến hành đổi cho bà con nông dân 
trồng thanh long được 63.190 bóng, cao nhất trong 
số các tỉnh được triển khai. 

Trong năm 2014, Công ty Điện lực Bình 
Thuận (Tổng công ty Điện lực miền Nam) đã phối 
hợp tốt với các sở, ngành, địa phương triển khai 
công tác tiết kiệm điện, thực hiện vượt chỉ tiêu tiết 
kiệm điện theo kế hoạch được giao là 44.333.546 
kWh tương ứng với số tiền là 61 tỷ đồng, đạt 
129,5%, bằng 2,9% điện thương phẩm, tăng 
6,83% so với năm 2013. 

Thọ Ngọc // http://tapchitaichinh.vn/ .- 2015 
(ngày 20 tháng 3) 

_________________________________________ 

GIÁ MUỐI LIÊN TỤC GIẢM MẠNH, DIÊM DÂN TẠI BÌNH THUẬN LO LẮNG 

ào thời điểm này, diêm dân Bình Thuận đang 
vào mùa thu hoạch cao điểm vụ muối chính. 

Năm nay, thời tiết thuận lợi, sản lượng muối đạt 
khá cao nhưng giá muối đang liên tục giảm mạnh 
khiến diêm dân lo lắng.  

Vụ muối chính của diêm dân Bình Thuận 
thường bắt đầu từ tháng 11 năm trước và kéo dài 
đến cuối tháng 5 âm lịch hàng năm. Với giá bán 
muối từ 600-700 đồng/kg như hiện nay, người làm 
muối ở Bình Thuận không có lãi nhưng người dân 
vẫn phải tiếp tục thu hoạch với hy vọng giá muối 
sẽ tăng trở lại.  

Huyện Tuy Phong có gần 630ha diện tích 
sản xuất muối, trong đó có gần 10ha sản xuất 
muối sạch. Theo nhiều diêm dân nơi đây, nghề 
làm muối khá vất vả, nếu được giá thì đỡ còn mất 
giá mà năng suất có đạt thì cũng không kéo lại 
được bao nhiêu.  

Để làm ra hạt muối, người dân phải tốn 
công sức trong thời gian dài. Chính vì vậy, theo 
tính toán của bà con, nếu làm muối đất truyền 
thống, giá muối phải từ 750 đồng/kg trở lên mới đủ 
chi phí và có lãi chút ít.  

Còn tại đồng muối Tân Thuận (huyện Hàm 
Thuận Nam), diêm dân cũng lo lắng khi giá muối 
thấp hơn so với cùng kỳ. Nếu giá muối năm 2014 
đạt 1.000 đồng/kg đối với muối đất và 1.200 
đồng/kg đối với muối trải bạt, thì hiện tại giá muối 
đất chỉ còn 650 đồng và muối trải bạc chỉ có 
800đồng/kg.  

Ông Nguyễn Văn Khâm, Chủ nhiệm Hợp tác 
xã muối Thanh Phong (xã Tân Thuận, huyện Hàm 
Thuận Nam) cho biết, hợp tác xã hiện có 151 xã 
viên với 23ha muối, trong đó có 1ha muối sạch 
theo phương pháp trải bạt. Hiện tại, dù giá thấp 
nhưng thị trường tiêu thụ muối vẫn ổn định, không 
có tình trạng ùn ứ. 

Muối sạch trải bạt vẫn được tiêu thụ mạnh 
và được các thương lái ưa chuộng hơn do dễ sử 
dụng, dễ chế biến. Còn phần lớn muối đất của 
diêm dân được dùng để làm phụ liệu ướp thủy 
sản, chế biến thức ăn gia súc… nên giá muối thấp 
hơn và tiêu thụ chậm hơn.  

Tuy nhiên, để đầu tư 1 sào muối trải bạt 
hiện nay phải mất gần 100 triệu đồng. Với giá muối 
bấp bênh như hiện nay, nông dân không dám đầu 
tư làm muối sạch theo phương pháp trải bạt.  

Toàn tỉnh Bình Thuận hiện có 4 đồng muối 
lớn với tổng diện tích khoảng 960 ha, trong đó 
đồng muối Vĩnh Hảo chiếm 560ha, còn lại thuộc 
đồng muối Thông Thuận, Thanh Phong và Chí 
Công.  

Tổng sản lượng muối của Bình Thuận hàng 
năm đạt gần 100 nghìn tấn. Tuy giá muối có giảm 
nhưng diêm dân Bình Thuận vẫn bám trụ với nghề 
với hy vọng giá muối sẽ tăng lên vào những tháng 
cuối vụ để tăng thêm lợi nhuận có tiền đầu tư vào 
vụ muối kế tiếp. 

Hồng Hiếu- Tin tức.- 2015.- Số 62 
(ngày 14 tháng 3).- Tr.7 
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CÂY THANH LONG TRÊN CHẢO LỬA 
hiều người dân xã Hàm Liêm (Hàm Thuận 
Bắc, Bình Thuận) tâm sự rằng, nếu thời tiết 

nắng nóng tiếp tục, đất đai vốn dĩ đã xấu lại không 
có nước tưới thì nguy cơ cây thanh long chết rất 
cao. 

 
Ao chứa nước phục vụ tưới tiêu cây thanh long trong mùa 
khô hạn. 

Ít ai biết, một khu vực đất rừng nghèo kiệt, 
khô cằn với DT 1.200 ha ở xã Hàm Liêm (Hàm 
Thuận Bắc, Bình Thuận) 15 năm trước được qui 
hoạch trồng mía nhưng sau đó phá sản. Gần đây, 
một số hộ dân phát triển "nóng" cây thanh long, 
trong khi nguồn nước cấp tại chỗ là con số không! 

Đây là khu vực đất rừng chồi nghèo kiệt 
được Chi cục Di dân Phát triển vùng kinh tế mới 
tỉnh Bình Thuận trước đây khai hoang, sau đó giao 
cho các hộ dân thuộc 3 xã Hàm Chính, Hàm Liêm, 
Hàm Thắng định cư SX với định mức 3 ha/hộ để 
trồng mía theo qui hoạch. 

Tuy nhiên do địa hình khu vực dự án nằm 
phía trên kênh Sông Quao không thể dẫn nước 
nên đất đai khô cằn bỏ hoang hóa nhiều năm. 

Do trồng thanh long mang lại lợi nhuận khá 
nên gần đây có một số hộ dân vay ngân hàng đầu 
tư lắp đặt đường ống ngầm dài trên 2 km lấy nước 
từ kênh Sông Quao dẫn xuống tưới để trồng thanh 
long. 

Nắng hạn, hồ Sông Quao kiệt nước dần, 
mực nước ngầm không có khiến nhiều hộ dân 
chới với, lo lắng cây thanh long thiếu nước. 

Tại thôn 2, chúng tôi thấy hơn 10 người dân 
đang hì hục bơm nước từ kênh chính dẫn vào ao 
để tưới thanh long. Lão nông Phạm Mạnh Cường 
cho biết, nhà ông trồng hơn 1.000 trụ trái vụ từ 
năm 2013, gần như năm nào cũng thiếu nước, 
nhưng năm nay thiếu nước trầm trọng, 10 ngày 
qua chưa tưới được do đường nước tải đi quá xa. 

“Trồng thanh long trái vụ lợi nhuận cao nên 
nông dân phải xử lý chong đèn mà không có nước 
tưới thì coi như bỏ không. Hiện đang vào vụ 3, đa 
số thanh long thu hoạch nên đang rất cần nước ” -
 ông Cường lo lắng. 

Nhiều người dân thôn 2 tâm sự rằng, nếu 
thời tiết nắng nóng tiếp tục, đất đai vốn dĩ đã xấu 
lại không có nước tưới thì nguy cơ cây thanh long 
chết rất cao. 

Trong đó nhiều trường hợp chạy theo trồng 
mới mà không đủ điều kiện đặt đường ống, chỉ 
trông dựa vào nước trời thì đang lo ngay ngáy bởi 
không biết cây thanh long "con" (mới đâm chồi) sẽ 
chết vào lúc nào, trước mắt nhìn cảnh tượng cây 
thanh long con đang úa màu mà xót ruột. 

Với điều kiện nguồn nước tưới khắc nghiệt 
như vậy, nông dân ở đây đã nghĩ ra nhiều cách để 
tích nước mà việc đào ao đang là một giải pháp tối 
ưu. 

Theo ông Nguyễn Đắc Thọ, thôn 5, việc đào 
ao lớn thì số lượng nước tích trữ sẽ nhiều hơn, 
đảm bảo đủ nước tưới để cây thanh long phát triển 
tốt nhưng chi phí quá cao từ 100 triệu đồng trở lên, 
người nông dân nói chung không đủ khả năng. 
Vẫn theo ông Thọ, đào ao phải lấy sâu lớp đất mặt 
trên 2 mét, nếu DT 1.000m2 tức phải lấy đi 
2.000m3 đất. Chi phí đào khoảng 100 triệu, không 
phải ai cũng có tiền để đầu tư. 

Năm nay trời hạn sớm, nguồn nước tích trữ 
trong ao thiếu hụt nên những hộ trồng thanh long 
đối phó bằng cách khoanh vùng, chia nhỏ diện tích 
để tưới. “Cây thanh long không yêu cầu ngày nào 
cũng phải tưới nước. Vì vậy những hộ không có 
điều kiện đào ao lớn thì họ chia nhỏ diện tích ra để 
tưới. 

Chẳng hạn hộ có 400 trụ thì hôm nay tưới 
cho 200 trụ, ngày mai tưới tiếp 200 trụ. Như vậy, 
vừa đảm bảo thanh long có đủ độ ẩm để phát 
triển, vừa tiết kiệm nước vừa đối phó với những 
ngày tháng khô hạn” - ông Thọ nói. 

Điều đáng nói là, hộ bà Lê Thị Nở, thôn 2, 
trồng 1.200 trụ thanh long không chỉ thiếu nước 
mà còn thiếu cả nguồn điện. Bà Nở tính toán, nếu 
đủ điện nước thì 1.200 trụ thanh long nhà bà năm 
nay sẽ cho năng suất 20 tấn/lứa (thu hoạch 3 
lứa/năm), nhưng hiện giờ đang thu hoạch lai rai, 
năng suất thấp, khả năng chỉ đạt vài tấn/lứa. 

"Huyện Hàm Thuận Bắc đang thiếu nước 
cục bộ. Riêng cây thanh long trồng trên vùng 
đất 1.200 ha là nằm ngoài qui hoạch, do đây là 
vùng xa nguồn nước. Huyện đang giao cho 
UBND xã Hàm Liêm điều tra, thống kê DT, số 
hộ trồng. Lợi nhuận từ cây thanh long ai cũng 
thấy rõ, nhưng tại khu vực này có điều kiện đất 
đai nước tưới khắc nghiệt hơn so với các vùng 
khác, nên người dân không nên chạy theo 
phong trào" (Ông Huỳnh Thanh Hải, Trưởng 
phòng NN-PTNT huyện Hàm Thuận Bắc). 

"Trước đây, nhà nước có quan tâm đầu tư 
kênh tưới từ thôn Ku Kê, xã Thuận Minh đưa nước 
về để tưới tiêu, nhưng không hiểu sao đến nay vẫn 

N
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còn dở dang. Chúng tôi rất mong muốn có con 
kênh về phục vụ cho vùng đất 1.200 ha để nông 
dân canh tác có thu nhập ổn định, trong đó có việc 
trồng thanh long đảm bảo năng suất, chất lượng, 
nâng cao thu nhập”, bà Nở bày tỏ. 

"Tại địa phương, người trồng thanh long 
hầu hết có tưới và chong đèn trái vụ, 1 ha trồng 

1.000 trụ, 1 năm thu 3 lứa, NS mỗi lứa đạt 10 
tấn/ha, vị chi là 30 tấn/ha/năm. Nếu tính giá hiện 
nay là 18.000 đ/kg, nông dân có thu nhập 540 
triệu/năm" (Ông Nguyễn Ngọc Thích, Phó Chủ tịch 
UBND xã Hàm Liêm). 

Đ. Quyên- Nông nghiệp Việt Nam.- Số 61 
(ngày 26 tháng 3).- Tr.6 

________________________________________ 

VẪN CHƯA CÓ THUỐC ĐẶC TRỊ ĐỐM NÂU TRÊN CÂY THANH LONG Ở 
BÌNH THUẬN  

à tỉnh có diện tích trồng cây thanh long nhiều 
nhất cả nước, với hơn 25.000 ha, những năm 

gần đây cây thanh long ở Bình Thuận đang bị 
bệnh đốm nâu gây hại với tốc độ lây lan rất nhanh, 
khiến người nông dân lo lắng. 

 

Mặc dù các nhà khoa học đã xác định được 
bệnh đốm nâu hại thanh long là do nấm 
Neoscytalidium gây ra. Loại nấm này nẩy mầm 
trên bề mặt tiếp xúc rồi xâm nhập vào trong mô 
gây hoại tử, bệnh gây hại cả trên thân cành và quả 
thanh long. Trong điều kiện thuận lợi bệnh phát 
triển mạnh, các vết bệnh liên kết với nhau làm cho 
cành, trái thanh long bị sần sùi, gây thối khô từng 
mảng, làm giảm giá trị thương phẩm nghiêm trọng. 
Đỉnh điểm là vào tháng 9/2014 toàn tỉnh có gần 
13.000 ha bị nhiễm bệnh. Thế nhưng, đến nay vẫn 
chưa có thuốc đặc trị loại bệnh này. 

Nhằm cô lập nguồn bệnh, hạn chế lây lan, 
từng bước xử lý các mầm bệnh, UBND tỉnh Bình 
Thuận đã triển khai đồng loạt tháng cao điểm 
phòng trừ dịch bệnh đốm nâu trên cây thanh long 
trong tất cả các địa bàn có trồng thanh long. Với 
các biện pháp chủ yếu là làm vệ sinh, khử trùng 
vườn; thu dọn, tiêu hủy cành thanh long bệnh 
đang bỏ rơi vãi ở những nơi công cộng… Tháng 
cao điểm phòng trừ dịch bệnh đốm nâu đã phát 
huy hiệu quả, dịch bệnh được khống chế, người 
nông dân an tâm, ổn định sản xuất. 

Huyện Hàm Thuận Nam là địa phương đi 
đầu cũng là địa phương triển khai hiệu quả nhất 
tháng cao điểm phòng trừ dịch bệnh đốm nâu. 
Toàn huyện có trên 11.000 ha thanh long, vào thời 
điểm dịch bệnh bùng phát có khoảng 6.700 ha 
mắc bệnh. Trước tình hình này, Ban Chỉ đạo 

phòng, trừ bệnh đốm nâu trên cây thanh long 
huyện Hàm Thuận Nam phối hợp với các các xã 
tăng cường công tác tuyên truyền để người trồng 
thanh long nâng cao ý thức, chủ động trong việc 
phòng chống dịch bệnh. 

Bên cạnh đó, các ngành chuyên môn cũng 
phối hợp tổ chức 20 lớp tập huấn, cấp phát trên 
10.000 tài liệu hướng dẫn quy trình canh tác, 
phòng chống bệnh đốm nâu, cách thu gom, rắc vôi 
bột tiêu hủy theo hướng dẫn của Chi cục Bảo vệ 
thực vật cho các hộ nông dân trồng thanh long 
trên địa bàn huyện. Ngoài ra, các đơn vị còn bám 
sát, hướng dẫn người dân cụ thể cách vệ sinh 
vườn, xử lý cành bệnh, trái bệnh bằng chế phẩm 
sinh học BIO-ADB (chế phẩm này có khả năng 
biến đổi chất xơ, tinh bột thành phân hữu cơ); cấp 
phát chế phẩm, dung môi và hướng dẫn quy trình 
biện pháp phòng trừ bệnh... 

Đến nay, sau 2 đợt triển khai tháng cao 
điểm phòng, trừ bệnh đốm nâu trên cây thanh 
long, cả huyện đã thu gom gần 200m3 cành bệnh 
tại 42 điểm tập kết cành thanh long bệnh dọc các 
tuyến đường, nơi công cộng và tiêu hủy bằng chế 
phẩm sinh học BIO-ADB. Hầu hết các nhà vườn 
đều tham gia tổng vệ sinh vườn sạch sẽ, thông 
thoáng, làm sạch cỏ dại, cành, nụ... bị bệnh được 
thu gom, xử lý, đúng quy định. Hiện nay, diện tích 
thanh long trên toàn huyện chỉ còn khoảng 1.000 
ha bị nhiễm bệnh (trước đó là 6.700 ha), không 
còn diện tích bị nhiễm nặng. 

Theo Ban Chỉ đạo phòng, trừ bệnh đốm nâu 
trên cây thanh long huyện Hàm Thuận Nam, điểm 
nổi bật nhất ở các đợt triển khai tháng cao điểm 
phòng, trừ bệnh đốm nâu trên cây thanh long là đã 
thay đổi tập quán sản xuất truyền thống của người 
dân. Tình trạng chặt cành bệnh bỏ tại gốc hoặc 
vứt theo các mương nước giảm thiểu rõ rệt. Trong 
thời gian tới, Ban Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công 
tác phòng, trừ bệnh đốm nâu trên thanh long, triển 
khai các nhiệm vụ phòng, trừ triệt để và thật sự cụ 
thể ở từng địa phương, không chủ quan, lơ là để 
ngăn chặn sự lây lan và tiêu diệt nguồn bệnh trong 
mùa nắng, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do 
bệnh đốm nâu gây ra trong mùa mưa 2015. 

Hồng Hiếu // http://dangcongsan.vn/ .- 2015 
(ngày 20 tháng 3) 

L
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V. DU LNCH – ĐNA LÝ – LNCH SỬ 

PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI BÌNH THUẬN 

áng ngày 14/3/2015, Sở Văn hóa, Thể Thao và 
Du lịch phối hợp với Trường Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn thành phố HCM tổ chức hội 
thảo khoa học “Giải pháp phát triển du lịch cộng 
đồng tại Bình Thuận”. Tham dự hội thảo có đại 
diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch; 
lãnh đạo các huyện Hàm Thuận Nam, Bắc Bình; 
các chuyên gia về du lịch của Trường Đại học 
Khoa học Xã hội và Nhân văn; các đơn vị kinh 
doanh lữ hành du lịch; cùng nhiều hộ dân tham gia 
mô hình du lịch cộng đồng tại Bình Thuận. 

 

Bình Thuận có tài nguyên du lịch phong 
phú, đa dạng, cảnh quan tự nhiên được đánh giá 
đẹp, hấp dẫn; bên cạnh đó, Bình Thuận hiện có 
nhiều làng chài truyền thống ven biển đặc thù của 
ngư dân nơi đây, có nhiều vùng chuyên canh nông 
nghiệp với các trang trại như thanh long… đây là 
những lợi thế để ngành du lịch tổ chức các mô 
hình du lịch cho du khách thư giãn gần gũi với 
thiên nhiên và trải nghiệm cuộc sống của người 
dân địa phương. 

Trong những năm qua, ngành du lịch Bình 
Thuận có tốc độ phát triển nhanh và đạt nhiều 
thành quả đáng khích lệ; tuy nhiên theo nhận định 
của ông Ngô Minh Chính - Giám đốc Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch, hoạt động phát triển du lịch 

Bình Thuận luôn tồn tại những khó khăn nhất định 
như: chưa khai thác hết tài nguyên, lợi thế, loại 
hình, sản phẩm chưa thật sự đa dạng, du lịch cộng 
đồng còn nghèo nàn, chưa thu hút du khách, việc 
kết nối tour tuyến mở rộng chưa phong phú, điểm 
đến du lịch Bình Thuận chưa có sức hấp dẫn cao 
để kéo dài thêm thời gian lưu trú và tăng chi tiêu 
của khách, nhất là khách quốc tế… Do đó, việc 
xây dựng các sản phẩm du lịch công cộng, nhân 
rộng hiệu quả loại hình du lịch cộng đồng đang là 
vấn đề quan trọng để phát triển du lịch Bình 
Thuận; vì phát triển du lịch gắn với sự phát triển 
cộng đồng hiệu quả là chìa khóa mang lại sự phát 
triển bền vững cho nền du lịch; du lịch cộng đồng 
không chỉ giới thiệu nét đẹp thiên nhiên con người, 
phong tục tập quán, kinh nghiệm sản xuất tại các 
làng nghề truyền thống… mà người dân tại những 
nơi này còn được hưởng lợi kinh tế từ các dịch vụ 
phục vụ du khách… từ đó, người dân địa phương 
sẽ có cơ hội đóng góp nhiều hơn trong phát triển 
kinh tế - xã hội tại địa phương mình. 

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo 
luận về vai trò của du lịch cộng đồng trong việc 
thúc đẩy du lịch phát triển bền vững, thực trạng và 
tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng tại Bình 
Thuận; đồng thời, đề ra nhiều giải pháp xây dựng 
và phát triển hiệu quả loại hình du lịch này như: 
đẩy mạnh phát triển du lịch văn hóa cộng đồng 
mang nét đặc thù biển, đảo như các di sản văn 
hóa, các lễ hội của ngư dân cũng như nếp sống 
của ngư dân ở các làng chài… của Bình Thuận; 
gắn phát triển du lịch tại cộng đồng với khai thác, 
bảo tồn sinh thái nhân văn, sinh thái tự nhiên biển 
đảo; đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức 
của cộng đồng, hướng dẫn kiến thức về bảo vệ 
môi trường, về phục vụ du lịch cho người dân địa 
phương. 

Trần Nguyện- Văn hóa, thể thao và du lịch.- 
2015.- Số 1118 (ngày 19 tháng 3).- Tr.7 

_________________________________________ 

NHỮNG RÀO CẢN PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRÊN ĐẢO PHÚ QUÝ 

ảo Phú Quý của tỉnh Bình Thuận được biết 
đến là điểm du lịch lý tưởng với nhiều cảnh 

đẹp hoang sơ và hệ thống các di tích văn hóa độc 
đáo. 

Cách thành phố Phan Thiết 56 hải lý, đảo 
Phú Quý được thiên nhiên ưu đãi nhiều cảnh đẹp 
hoang sơ, độc đáo như: vịnh Triều Dương, bãi Doi 
Dừa, bãi Gành Hang, núi Cao Cát… 

Trên đảo còn có nhiều di tích văn hóa mang 
đậm nét đặc sắc của vùng hải đảo như: chùa Linh 
Quang, Vạn An Thạnh, mộ Thầy Nại, đền thờ công 
chúa Bàn Tranh. Cùng với đó, hải sản nổi tiếng 
tươi ngon cũng là một trong những yếu tố tạo nên 
nét hấp dẫn của du lịch đảo Phú Quý, Bình Thuận. 
Tuy nhiên, giao thông đường biển không được 
thuận lợi đã khiến cho tiềm năng du lịch tại đây 
chưa được phát huy. 

S

Đ
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 Chị Lê Thu Trang, du khách từ Hà Nội vừa 
có chuyến ra đảo Phú Quý chia sẻ: “Khi đặt chân 
đến đây, quả thật quá tuyệt vời, từ phong cảnh 
đến môi trường đến con người, nhất là con người 
quá thân thiện. Nói chung là một nơi, nói về du 
lịch, thì rất đáng để đến. Tuy nhiên, có một cái hạn 
chế là giao thông đi lại. Nếu như mà đảo Phú Quý 
có dự kiến kế hoạch để phát triển du lịch, thì nên 
tạo điều kiện về giao thông.” 

 

Để ra đảo Phú Quý, từ cảng Phan Thiết, du 
khách phải đi tàu khách mất gần 7 giờ đồng hồ và 
phải chịu đựng những cơn say sóng vật vờ trong 
suốt hành trình. Đa số du khách cảm thấy không 
được thoải mái trên những chuyến tàu chậm như 
hiện nay. 

Từng tiếp xúc và nghe nhiều phản hồi từ du 
khách lưu trú, bà Trần Thị Đen, người quản lý Nhà 
nghỉ Minh Tân ở xã Tam Thanh, huyện Phú Quý 
cho biết: “Người ta ra đây người ta cũng nói, muốn 
ra đây du lịch chơi, nhưng nhiều lúc đường đi tàu 
khó khăn vì tàu chậm. Nếu có tàu nhanh chắc Phú 
Quý đây phát triển. Thấy tàu bè chậm,  cũng vất 
vả. Nhiều người muốn đi, nhưng chờ tàu nhanh, 
người ta mới ra đây.” 

  

Hiện nay, tuyến đường biển ra đảo Phú Quý 
có 4 chuyến tàu khách và đều là tàu chậm. Trong 
điều kiện thời tiết bình thường, phải mất khoảng 6 
giờ mới ra tới đảo, còn gặp lúc trời gió, thời gian ra 
đảo có khi phải mất đến hơn 7 giờ. 

Ông Tạ Minh Nhựt, Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân huyện Phú Quý thừa nhận: “Phải nói là 

cái đường biển quá trắc trở. Đặc biệt là gió mùa 
Đông Bắc và Tây Nam quá lớn, thành thử phương 
tiện chưa đáp ứng được cũng ảnh hưởng đến du 
khách. Du khách đến Phú Quý cũng chỉ có ở mùa 
hè. Từ đó hoạt động du lịch ở Phú Quý phát triển 
chưa có mạnh.” 

Đối với khách du lịch quốc tế, ngoài rào cản 
về mặt giao thông, khoảng 3 năm trở lại đây, họ 
còn gặp không ít khó khăn khi đi du lịch Phú Quý. 
Theo quy định của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình 
Thuận, du khách nước ngoài trước khi lên tàu phải 
có giấy phép thông hành của Công an tỉnh. 

Thời gian qua, vì thủ tục nhiêu khê và phải 
mất công chờ đợi nhiều ngày, nên hầu hết du 
khách quốc tế có ý định đến Phú Quý đều hủy 
chuyến, không còn mặn mà với đảo. Bị mất khách, 
các cơ sở kinh doanh du lịch ở đây cũng hoạt 
động cầm chừng, ít có cơ hội phát triển. 

 

Ông Dương Văn Vĩ, Giám đốc Khu du lịch 
sinh thái Long Vĩ bức xúc: “Tôi thấy khó khăn cho 
du lịch ở Phú Quý là vấn đề khách Tây vì lý do xin 
giấy phép thông hành. Ở phòng xuất nhập cảnh 
xin giấy thông hành hẹn ba bốn năm hôm mới lấy 
được cái giấy phép thông hành. Trong khi tàu thì 
bốn năm ngày, ba bốn ngày mới có một chuyến 
tàu. Trễ tàu thì rất khó khăn cho người qua lại.” 

Trong “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch 
vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đến năm 2020, tầm 
nhìn đến năm 2030”, đảo Phú Quý đã được Thủ 
tướng Chính phủ xếp vào 9 điểm du lịch quốc gia 
cần ưu tiên đầu tư phát triển. 

Thời gian qua, ngành Du lịch Bình Thuận 
cũng ra sức quảng bá về điểm đến hấp dẫn của 
đảo Phú Quý trên các phương tiện thông tin dại 
chúng. Tuy nhiên, nếu những rào cản về giao 
thông cũng như thủ tục cấp phép thông hành cho 
du khách quốc tế chưa được giải quyết, thì dù có 
hấp dẫn đến mấy, du khách cũng sẽ tiếp tục quay 
lưng với điểm đến lý tưởng này. 

Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2015 
(ngày 7 tháng 3)
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PHÁT TRIỂN DU LỊCH HÀM TÂN NĂM 2015 

uyện Hàm Tân (Bình Thuận) vừa ban hành kế 
hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch 

năm 2015 với 3 mục tiêu phát triển và 7 nhiệm vụ 
trọng tâm. 

Năm 2015, Hàm Tân tập trung giải quyết 
khoảng 50% dự án hoàn thành việc xác định pháp 
lý nguồn gốc đất đai, đẩy nhanh tiến độ triển khai 
các dự án, đưa vào hoạt động 10% trên tổng số 
dự án xây dựng. Cùng với việc công bố quy hoạch 
điểm du lịch cộng đồng, huyện còn hướng đến 
mục tiêu phát triển du lịch nhằm tạo thêm việc làm, 
xây dựng nông thôn mới, bảo tồn và phát huy các 
giá trị văn hóa, các di tích lịch sử, di tích cách 
mạng, danh lam thắng cảnh của địa phương. 

Với các nhiệm vụ trọng tâm, Hàm Tân tiếp 
tục thanh kiểm tra tình hình triển khai từng dự án 
du lịch để yêu cầu chủ đầu tư cam kết đẩy nhanh 
tiến độ thực hiện. Bên cạnh đó, cần phải thực hiện 
việc quản lý các dự án, nhất là ngăn chặn việc lấn 
chiếm trái phép đất dự án du lịch tại các xã Thắng 

Hải, Tân Thắng, Sơn Mỹ, Sông Phan. Huyện cũng 
tiếp tục hoàn thành các thủ tục, tập trung giải 
quyết các vấn đề liên quan về đất của Điểm du lịch 
cộng đồng, chuẩn bị cho công tác đầu tư tiếp theo. 

Để đẩy mạnh hoạt động phát triển du lịch, 
thời gian tới huyện Hàm Tân sẽ tăng cường công 
tác tuyên truyền về vị trí, vai trò của du lịch, nâng 
cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng với việc bảo 
vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường tự nhiên và 
xã hội. Đầu tư tôn tạo các công trình, di tích văn 
hóa, tổ chức các sự kiện, lễ hội văn hóa truyền 
thống để thu hút, phục vụ nhu cầu tham quan, giải 
trí của khách du lịch. Phó Chủ tịch UBND huyện 
huyện Hàm Tân Trần Hữu Thành cho biết: trước 
mắt huyện sẽ tiến hành khảo sát, thống kê các 
danh lam thắng cảnh, các di tích văn hóa - lịch 
sử…để tập trung giới thiệu, quảng bá và khai thác 
phục vụ phát triển du lịch địa phương. 

// http://www.dulichvn.org.vn/ .- 2015 
(ngày 23 tháng 3)

_________________________________________ 

DU LỊCH BÌNH THUẬN ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM 

hững ngày đầu Xuân Ất Mùi, tại các khu du 
lịch Mũi Né, TP Phan Thiết (Bình Thuận), du 

khách đến tham quan, vui Xuân tăng cao. Đến 
đây, du khách không chỉ thưởng ngoạn vẻ đẹp thơ 
mộng, lãng mạn, mà còn được tham gia nhiều 
hoạt động, sản phẩm du lịch mới lạ, hấp dẫn như: 
Lễ hội đua thuyền, lướt ván buồm, diều, chạy vượt 
dốc đồi cát... Ông Ngô Minh Chính, Giám đốc Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, cho 
biết: Đó là những sản phẩm du lịch mới, gắn với 
các lễ hội truyền thống để thu hút du khách. 

Bình Thuận là tỉnh cực Nam Trung Bộ, khí 
hậu ôn hòa, bãi biển đẹp, nhiều di tích lịch sử văn 
hóa, hải sản phong phú. Xác định du lịch là một 
trong những ngành kinh tế mũi nhọn, để thu hút du 
khách có chiều sâu, Bình Thuận đã bứt phá, phát 
huy lợi thế, xây dựng thương hiệu bằng việc tổ 
chức các sự kiện, tạo nên những sản phẩm du lịch 
mang dấu ấn riêng. 

Những năm gần đây, Bình Thuận đã có 
nhiều đổi mới trong công tác quảng bá du lịch, xây 
dựng hình ảnh điểm đến “An toàn, thân thiện, chất 
lượng”; nâng cấp hạ tầng cơ sở, dịch vụ, xây dựng 
cảnh quan xanh-sạch-đẹp. Mới đây, Bình Thuận 
đã triển khai thêm 12 dự án, nâng tổng số dự án 
đầu tư vào du lịch lên con số 405, trong đó có 282 
cơ sở lưu trú, 79 cơ sở đạt tiêu chuẩn từ 2-5 sao. 
Năm 2014, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách 
thức nhưng ngành du lịch Bình Thuận vẫn vượt chỉ 
tiêu kế hoạch đề ra. Lượng du khách đạt hơn 3,7 
triệu người, tăng 6,7%; tổng doanh thu đạt 6.450 tỷ 

đồng, tăng 17,8%. Bình Thuận trở thành một trong 
những điểm sáng về du lịch của Việt Nam. 

 
Lễ hội đua thuyền, một trong những sản phẩm du lịch 
được du khách yêu thích ở Bình Thuận. 

Nhằm giữ vững thương hiệu du lịch Mũi Né-
Bình Thuận, xứng tầm với vị thế của mình, nắm 
bắt thời cơ phát triển khi đường cao tốc Long 
Thành-Dầu Giây-Phan Thiết đi vào hoạt động, 
ngành “công nghiệp không khói” Bình Thuận đang 
triển khai quyết liệt các đề án có tính chuyên sâu 
như: “Trung tâm du lịch-thể thao biển”, “Bảo tồn 
phát triển cảnh quan du lịch tỉnh Bình Thuận”... 
Theo đó, tỉnh tiếp tục phát huy thế mạnh về văn 
hóa ẩm thực, xây dựng các sản phẩm du lịch mới 
phong phú, đa dạng; tăng cường quản lý Nhà 
nước về du lịch, tháo gỡ khó khăn cho doanh 
nghiệp trong tìm kiếm thị trường; chủ động sắp 
xếp, mở rộng, nâng cao chất lượng các tour, tuyến 
du lịch; tổ chức giao lưu, cung cấp thông tin về du 

H
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lịch cho doanh nghiệp, khách hàng; đào tạo, bồi 
dưỡng nguồn nhân lực; đẩy mạnh tuyên truyền 
nâng cao nhận thức nhân dân về bảo vệ tài 
nguyên du lịch, ý thức ứng xử văn hóa, văn minh... 

Duy Hiển, Hồng Lan // 
http://www.qdnd.vn/ .- 2015 (ngày 3 tháng 3)

_________________________________________ 

NHỮNG ĐIỂM HẤP DẪN CỦA BÌNH THUẬN 

ình Thuận nổi tiếng với thành phố Phan Thiết, 
những khu nghỉ dưỡng bên bờ biển Mũi Né 

xanh rì hay đồi cát mênh mông nắng trải. Bên 
cạnh đó vùng đất này còn nhiều điều hấp dẫn 
đang đợi bạn khám phá. 

Ngay từ tên gọi, Bình Thuận đã gợi đến cảm 
giác yên bình, mưa thuận gió hòa cho mỗi du 
khách ghé thăm. Nhờ lợi thế về địa hình thiên 
nhiên phong phú cùng khí hậu ôn hòa quanh năm, 
nơi đây từ lâu đã trở thành địa chỉ du lịch lý tưởng 
cho những người yêu thích khám phá và nghỉ 
dưỡng. 

Mũi Né 

Cách thành phố Phan Thiết 22km, Mũi Né 
ngày nay đã trở thành một cái tên khá quen thuộc 
với du khách trong và ngoài nước. 

Ngoài tắm biển, nghỉ dưỡng tại các resort, 
du khách đến Mũi Né có thể tham gia các trò chơi 
giải trí trên biển như lướt ván diều, dù lượn, chèo 
thuyền kayak mang lại những trải nghiệm tuyệt vời 
chưa từng có. Bạn cũng khó lòng tìm được ở bất 
cứ đâu các trò chơi trên cát thú vị và hấp dẫn như 
đi xe mô tô 4 bánh vượt địa hình hay trượt trên 
những đồi cát trắng trải dài. 

 

Và cũng đừng bỏ qua cơ hội chứng kiến 
hoạt động của một làng chài xứ biển thuần chất 
Việt Nam tại đây. 

Tháp Poshanư 

Mặc dù chỉ cách trung tâm thành phố Phan 
Thiết 6 km nhưng không phải du khách nào cũng 
biết đến ngôi đền tháp Poshanư còn sót lại của 
Vương quốc Chăm Pa. Đây là di tích kiến trúc 
Chăm duy nhất còn lại ở vùng đất Phan Thiết, có 
lối kiến trúc độc đáo, hứa hẹn là điểm du lịch hấp 
dẫn, đặc biệt với ai muốn tìm hiểu thêm về quá 
trình phát triển và văn hóa người Chăm Pa. 

Nếu có thể, bạn hãy dành một chút thời gian 
trong hành trình của mình đến nghỉ dưỡng tại các 
khu du lịch gần tháp Poshanư – mô phỏng theo lối 
kiến trúc người Chăm cổ, để tận hưởng cảm giác 
như đi lạc về quá khứ xa xưa, tự tại và thanh bình. 

 

Đảo Kê Gà 

Tạm xa thành phố Phan Thiết, đi thêm 25 
km về phía Nam bạn sẽ bắt gặp ngọn hải đăng cổ 
nhất Đông Nam Á tọa lạc trên mũi hòn đảo cùng 
tên. Sở hữu ngọn đèn biển có phần tháp xây cao 
nhất Việt Nam, đảo Kê Gà là điểm dừng chân khá 
mới mẻ nhưng vô cùng thú vị. Hãy thử cảm giác 
chinh phục đỉnh tháp khi bước qua 183 bậc thang 
xoáy trôn ốc, để từ đây phóng tầm mắt chiêm 
ngưỡng toàn cảnh vẻ đẹp nguyên sơ, yên bình 
của đảo và cả một vùng trời biển bao la. 

Núi Tà Cú 

Không chỉ được thiên nhiên ban tặng vô vàn 
cảnh đẹp, Bình Thuận còn sở hữu pho tượng phật 
dài nhất Châu Á nằm trên núi Tà Cú, huyện Hàm 
Thuận, biến vùng đất du lịch Nam Trung Bộ này 
trở thành địa chỉ du lịch văn hóa tâm linh có một 
không hai. Cách quốc lộ 1A không xa, nhưng khi 
đặt chân lên núi Tà Cú, bạn sẽ nhận thấy sự khác 
biệt rõ rệt giữa một bên là đô thị phồn hoa, một 
bên là núi rừng xanh thẳm, văng vẳng tiếng 
chuông chùa. 

Và núi Tà Cú còn là địa điểm du lịch mạo 
hiểm lý tưởng cho những ai đam mê khám phá và 
chinh phục với hệ thống hang sâu, suối ngầm bí 
hiểm nhưng vô cùng ấn tượng. 

Bàu Trắng 

Xa hơn nữa về phía Đông Bắc thành phố 
Phan Thiết, Bàu Trắng là một thắng cảnh nổi tiếng 
của Bình Thuận, thuộc huyện Bắc Bình. Đây là 
một hồ nước ngọt nằm giữa vùng đồi cát mênh 

B
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mông, quanh bờ có nhiều sen mọc tạo nên bức 
tranh sơn thủy lung linh, huyền ảo. 

Đến với Bàu Trắng, bạn có thể thuê thuyền 
máy, thuyền tự chèo hay xe đạp nước để lênh 
đênh khám phá vẻ đẹp của ốc đảo giữa sa mạc. 
Bạn cũng có thể tổ chức cắm trại, câu cá dưới khu 
rừng dương ở phía bờ Bắc hay thuê xe mô tô 
chinh phục các đồi cát. Cảm giác được lướt băng 
băng trên những triền cát, chinh phục hết đỉnh đồi 

này đến đỉnh đồi khác mang đến ngập tràn tiếng 
cười sảng khoái. Dù các dịch vụ du lịch ở đây 
chưa phát triển nhưng Bàu Trắng vẫn là điểm đến 
không thể thiếu trong hành trình khám phá Bình 
Thuận của du khách bốn phương, đặc biệt là 
những người yêu nhiếp ảnh. 

// http://www.dulichvn.org.vn/ .- 2015 
(ngày 9 tháng 3) 

_________________________________________ 

MŨI NÉ - TOP 10 BÃI BIỂN ĐẸP NHẤT CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG 

ới đây, Mũi Né của Việt Nam đã được trang 
SkyScanner liệt kê vào danh sách những bãi 

biển đẹp nhất khu vực châu Á Thái Bình Dương. 

 

Trong danh sách các bãi biển tự nhiên đẹp 
nhất Việt Nam, thì Mũi Né được xem là một trong 
những điểm du lịch tuyệt vời nhất mà du khách 
trong nước cũng như quốc tế không thể bỏ qua. 
Và mới đây trang web về du lịch hàng đầu thế giới 
Sky Scanner đã đưa Mũi Né vào danh sách 10 bãi 
biển đẹp nhất Châu Á Thái Bình Dương. 

Mũi Né tọa lạc ở bờ biển phía đông của 
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, cách thành phố Hồ 
Chí Minh khoảng 250 km về phía Bắc. Nơi đây nổi 
tiếng với những con đường rợp bóng dừa, những 
bãi biển đẹp, những vách đá nơi sóng biển không 
thôi vỗ về, những cồn cát rực rỡ trong nắng – là 
nguồn cảm hứng vô tận của nghệ sỹ nghiếp ảnh 

thể hiện qua nhiều bức ảnh nổi tiếng đoạt giải 
thưởng Quốc tế. Mũi Né được mệnh danh là kinh 
đô resort và đang là một trong những địa điểm 
hàng đầu cho những ai yêu thích du lịch biển tại 
Việt Nam – một nơi lý tưởng để nghỉ ngơi và thư 
giãn. 

 

Bên cạnh đó, bãi biển Mũi Né có hình vòng 
cung, bờ cát trắng thoai thoải, nước trong và rất 
sạch, được thiên nhiên ưu đãi với bốn mùa nắng 
gió, rất thích hợp cho việc nghỉ dưỡng. Đứng trong 
top 10 bãi biển đẹp nhất khu vực châu Á Thái Bình 
Dương do Skyscanner bình chọn, bãi biển Mũi Né 
là một trong những điểm đến hấp dẫn và lý tưởng 
với du khách trong và ngoài nước. 

Đặng Hạnh- Quân đội nhân dân.- 2015.- 
Số 19390 (ngày 31 tháng 3).- Tr.5 

_________________________________________ 

KỲ THÚ BÃI ÔNG ĐỊA 

ó là nơi biển hát tình ca, đá khoe dáng, trùng 
dương phơi sắc, ngàn mây lả lơi bên bờ cát 

vàng mênh mang. Đến nơi này, người thứ lữ sẽ 
chìm trong không gian khoáng đãng với bức tranh 
thiên nhiên toàn mỹ tựa cõi bồng lai chốn hồng 
trần! 

Nằm gối đầu trên mép sóng, trải dọc đường 
Nguyễn Thông - con đường độc đạo nối thành phố 
Phan Thiết với Mũi Né, bãi đá Ông Địa (phường 
Hàm Tiến, Phan Thiết, Bình Thuận) là địa danh 

hấp dẫn níu chân du khách gần xa đến tham quan, 
thưởng ngoạn. Dưới chân ngọn núi Rạng nhấp 
nhô như những triền sóng, hàng trăm và cũng có 
thể hàng ngàn năm qua, những con sóng bạc đầu 
cứ lặng lẽ vỗ vào bãi tung bọt trắng xóa càng 
khiến bức tranh toàn cảnh thêm phần liêu trai. Đã 
bao đời qua,  tiếng gió vi vu, tiếng sóng rì rầm như 
muốn nối dài câu chuyện huyền tích của một địa 
danh cũng như tô đậm sự kiến tạo, đẽo gọt hình 
hài cho ngàn vạn khối đá không ngừng nghỉ của 
bà mẹ tạo hóa.   

M

Đ
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Những khối đá có hình thù kỳ quái 

Dưới gốc phi lao cổ thụ nhoài mình về phía 
biển, cụ Năm Gánh, cư dân cố cụ trong vùng, cho 
biết căn nguyên của tên gọi bãi đá Ông Địa bắt 
nguồn từ việc hàng trăm năm trước, ngư dân trong 
vùng phát hiện tảng đá có hình thù rất giống Ông 
Địa, cũng từ đó bãi bờ hao hao chết tên “bãi Ông 
Địa” đến bây giờ. “Tiếng là bãi Ông Địa nhưng kỳ 
thực đá ở đây muôn hình vạn trạng, đủ sắc màu, 
hình dáng nên khách du lịch gần xa rất thích đến 
chụp hình, ngoạn cảnh” - cụ Gánh bộc bạch.  

Từ trên đồi cao nhìn xuống, bãi đá Ông Địa 
trông tựa mê trận thạch đồ. Đá xám, biển xanh, cát 
vàng... hòa quyện với nhau tạo thành bức tranh 
thiên nhiên đa sắc quyến rũ đến lạ. Rảo bước 
dưới làn nước mát lạnh, trong vắt, cảm giác thật vi 
diệu khi được ngắm những ghềnh đá, khối đá có 
dáng như đàn thủy quái khổng lồ, lúc tựa hòn vọng 
phu, phụ tử... Sóng gió cùng nắng mưa khéo đẽo 
gọt nhiều khối đá vô tri vô giác như có sức sống, 
linh hồn. Tiếp tục dấn bước sẽ thấy có khối đá ở 
bãi Ông Địa có dáng thế rồng bay phượng múa, 
khối tựa chiến thuyền chở muôn vạn hùng binh. 
Lúc này những cơn gió tinh nghịch luồn qua các 
khe đá phát ra âm thanh vi vu, du dương tựa tiếng 
sáo thiên thai... 

Người dân vùng biển Hàm Tiến kể rằng bãi 
Ông Địa rất thiêng. Trước khi dong thuyền ra khơi 
đánh bắt, ngư dân thường ghé bãi khấn cầu Ông 
Địa cho được may mắn với tay lưới trĩu nặng. Các 
bà, các chị hàng cá khi gánh hàng ra chợ cũng hay 
van vái bán nhanh được giá... và những ai có lòng 

thành đều được ý toại. Không chỉ hàm chứa tín 
ngưỡng dân gian, bãi Ông Địa còn ru hồn người 
bởi khung cảnh bình yên của hàng trăm chiếc 
thuyền thúng nằm e ấp bên sóng bên đá. Cùng đó 
là những mẻ lưới ăm ắp cá tôm của ngư dân sau 
đêm trường gắn mình với biển. Còn gì bằng khi 
được ngồi cùng những đứa con của biển trên 
những chiếc bàn đá thênh thang thưởng thức các 
món hải đặc sản nức tiếng ở vùng như cá kè, cá 
bò hòm, cá ông binh... được nướng lửa hồng thơm 
ngậy, nhất là khi được các lão ngư khoản đãi 
những chuyện biển dã kỳ thú...  

 
 

Bãi Ông Địa còn níu chân người bởi sự hiện diện của nhiều 
loài cá lạ 

Không có cảnh xô bồ, chặt chém. Cũng 
chẳng có nạn ô nhiễm, mất vệ sinh hay toan tính 
thiệt hơn. Bãi Ông Địa với những cư dân địa 
phương chân chất, hào sảng quả là điểm dừng 
chân lý tưởng cho những ai khát khao được đắm 
mình trong tình đất, tình người nơi đầu sóng ngọn 
gió! 

T.Sỹ - X. Trang - Công an TP.HCM.- 2015.- 
Số 2772 (ngày 3 tháng 3).- Tr.13  

_________________________________________ 

NGẮM ĐÁ Ở CỔ THẠCH 

ổ Thạch thuộc tỉnh Bình Thuận, cách TP.HCM 
khoảng 300km. Nơi đây nổi tiếng với bãi đá 

lung linh sắc màu trải dài theo biển và những bãi 
đá to tạo thành nhiều hình thù độc đáo. 

Cổ Thạch cách Phan Thiết khoảng 100km, 
nhiều người du lịch Phan Thiết thường kết hợp 
tham quan Cổ Thạch, trên đường đi còn có thể 
ghé ngang ngắm cảnh Bàu Trắng tuyệt đẹp. Với 
những bãi đá độc đáo, đây cũng là điểm đến yêu 
thích của dân nhiếp ảnh. 

Nếu từ Phan Thiết, bạn có thể đi về trong 
ngày. Nếu muốn ở lại để ngắm bình minh, xung 
quanh Cổ Thạch có nhiều khách sạn, nhà nghỉ 
dành cho du khách. Cổ Thạch cũng là khu du lịch 
nhưng còn khá hoang sơ nên giá các dịch vụ nghỉ 
ngơi, ăn uống tương đối rẻ. 

C 
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Biển ở Cổ Thạch rất đẹp, cát mịn, nước 
xanh trong, đặc biệt là bãi sỏi lung linh sắc màu 
trải dài theo biển. Đến đây, bạn có thể đi chân trần 
hoặc thả mình trên sỏi, để sóng biển và sỏi mát xa 
rất thú vị. 

 

Sỏi đá ở Cổ Thạch nhiều màu sắc, kích 
thước khác nhau, được đẩy từ lòng biển lên nên 
không bao giờ hết. Mỗi đợt sóng đánh vào, những 
viên sỏi đá đủ màu nâu, đỏ, vàng, hồng, xanh 
lam... lại lấp lánh dưới cát, nắng và sóng biển nhìn 
rất đẹp. 

Bên cạnh bãi sỏi, đá nhỏ, Cổ Thạch còn nổi 
tiếng với nhiều bãi đá lớn mang hình thù kỳ lạ. 
Những tảng đá nằm sát biển, quanh năm sóng 
đánh vào nên được mài nhẵn, góc cạnh, tạo dáng 
thành nhiều hình khác nhau. 

 

Đặt chân đến những tảng đá này, bạn có 
thể tha hồ để trí tưởng tượng bay bổng. Có tảng 
đá nửa chìm nửa nổi dưới biển như vây cá, có 
tảng đá hình tựa rùa biển, có tảng nhìn như bàn 
tay nắm lại… 

 

Có những bãi đá được sóng đánh vào lâu 
ngày mài nhẵn uốn lượn như sóng, cũng có tảng 
đá như một đầu quái vật nhô ra giữa biển… nhìn 
rất kỳ lạ. 

Trên đường từ Cổ Thạch về TP.HCM, nếu 
đi hướng Bà Rịa - Vũng Tàu, bạn có thể dừng lại 
ngắm cảnh ở bãi biển Bình Châu. Biển nơi đây 
còn hoang sơ và rất đẹp, đây là nơi nhiều người 
thường ghé nghỉ tạm hoặc cắm trại trên biển. 

Thiên Bình // http://phunuonline.com.vn/ .- 2015 
(ngày 1 tháng 3) 

_________________________________________ 

VẺ ĐẸP HOANG SƠ CỦA CÙ LAO CÂU 

ù Lao Câu là một đảo nhỏ thuộc xã Phước 
Thể, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, cách 

thành phố Phan Thiết khoảng 110km về hướng 
Đông Bắc. Tạo hóa ban tặng cho thiên nhiên nơi 
đây một vẻ đẹp hoang sơ không khác gì một bức 
tranh hữu tình. 

Cù Lao Câu còn có tên gọi là Hòn Câu có 
chiều dài hơn 1.500m, nơi rộng nhất gần 700m, 
nơi cao nhất chỉ 7m, nổi lên giữa biển khơi như 

một “chiến hạm”. Đảo khá nhiều đá chồng, đất ít. 
Đặc biệt, toàn đảo được bao quanh bởi hàng vạn 
khối đá có nhiều hình thù và màu sắc khác nhau, 
trông như một công viên điêu khắc. Chính những 
khối đá này cũng tạo nên những bãi biển lặng 
sóng, cát trắng mịn màng... 

Báo QĐND Điện tử xin trân trọng gửi đến 
đọc giả một số hình ảnh vẻ đẹp của Cù Lao Câu: 

C 
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Những khối đá chồng tạo nên vẻ đẹp hiếm có của Cù Lao 
Câu. 

 
 

Nhiều khối đá với những hình thù khác nhau tạo sự liên 
tưởng cho người tham quan. 

 
Cù Lao Câu hấp dẫn ở vẻ hoang sơ và kỳ ảo của đá. 

 

 
Cù Lao Câu ngày càng được nhiều du khách biết đến nhờ 
vẻ đẹp hoang sơ. 

Tuấn Anh // http://www.qdnd.vn/ .- 2015 
(ngày 3 tháng 3) 

__________________________________________ 

NHỮNG MÓN CHAY ẤN TƯỢNG Ở CHÙA QUAN CÔNG, BÌNH THUẬN 

hùa Quan Công còn có tên gọi khác là 
Chùa Ông. Đây là ngôi chùa cổ có quy 

mô lớn nhất của người Hoa ở Bình Thuận, tọa 
lạc tại phường Đức Nghĩa, thị xã Phan Thiết. 
Theo lịch sử của chùa được thành lập vào 
tháng 11 năm Canh Dần 1770. Hiện nay ngôi 
chùa là nơi quần tụ đoàn kết của cả người 
Việt lẫn người Hoa nên có nhiều món chay 

độc đáo như cơm trộn Việt – Hoa, món chay 
Hoa – Việt… 

Món ăn độc đáo trong ngôi chùa cổ 

Ông Bạch Thanh Hoàng, một trong 
những người nằm trong Ban quản lí chùa này 
cho biết ngôi chùa rất độc đáo vì không có sư 
trụ trì mà chủ yếu là các tăng ni, phật tử và 

C
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người dân lập nên ban quản lý, thờ cúng. Ấy 
thế nhưng, chùa rất linh thiêng và được Phật 
tử khắp nơi về thăm viếng. Thờ cúng Quan 
Công hay thờ Phật là một tập tục khá phổ 
biến trong cộng đồng người Hoa. Thông lệ, 
hai năm một lần, người Hoa ở Phan Thiết – 
Bình Thuận lại tổ chức lễ hội Nghinh Ông tại 
miếu Quan Đế (Chùa Ông). Trong lễ hội này, 
tất cả các phật tử và tăng ni hương khói trong 
chùa đều tập trung làm các món ăn chay để 
thiết đãi tất cả mọi người. Người Hoa hay Việt 
đến với chùa đều có chung tinh thần hướng 
đến điều tốt đẹp, đến Phật pháp. Lễ hội diễn 
ra với những nghi thức khá đa dạng; rước linh 
vị của Quan Đế trên địa bàn dân cư và các 
nghi thức cúng tại nơi thờ tự. Lễ hội Nghinh 
Ông là sự hòa quyện giữa tín ngưỡng dân 
gian với tư tưởng Phật giáo, gắn với các loại 
hình nghệ thuật truyền thống của người Hoa. 
Đây là một hình thức sinh hoạt văn hóa truyền 
thống, thể hiện sâu sắc những giá trị văn hóa. 
Sau này người Việt sống ở Phan Thiết và 
nhiều nơi cũng thích thú với lễ hội độc đáo 
này nên họ cùng tham gia. 

Không chỉ vào những dịp lễ hội mà cả 
những ngày bình thường, các phật tử vẫn đến 
chùa nấu các món chay khi có khách thập 
phương ghé thăm. Món cơm trộn chay ở chùa 
cũng khá ấn tượng. Chỉ cần chuẩn bị: củ cải, 
nước mắm chay ngon, tỏi băm nhỏ, hành lá 
xắt nhỏ, giá đỗ, dưa leo, gạo trắng dẻo và các 
loại gia vị khác. Sau đó, củ cải hoặc cà rốt 
trộn đều với ít muối, khoảng 10 phút sau rửa 
sạch, để ráo nước. Cho nước mắm chay, một 
ít tỏi, ớt bột, hạt mè, hành vào trộn đều. Giá 
chần trong nước sôi 3 phút, để ráo và trộn với 
ít muối, dầu mè. Chẻ đôi dưa leo theo chiều 
dọc, xắt mỏng. Đun nóng dầu cho dưa vào 
xào, thêm ít muối, hạt mè. Sau khoảng 1-2 
phút tắt lửa để nguội. Cho cơm vào giữa trộn, 
thêm các loại rau vừa chế biến thành từng 
nhúm nhỏ đẹp mắt và trang trí món ăn. Ông 
Thích Hải Lăng một người thuộc Ban quản lý 
của chùa cho biết món ăn này có sự kết hợp 
giữa phong cách chay của người Hoa và 
người Việt nên vị nó cũng có nhiều khác biệt 
và ăn ngon hơn. Khi khách thập phương hay 
phật tử đến theo đoàn sẽ báo với Ban quản lý 
chùa. Ban quản lý sẽ gọi các phật tử và ni sư 
dọn dẹp ở chùa cùng làm các món chay này 
cho khách thưởng thức. 

Do một bộ phận người Hoa cùng nhiều 
ngư dân sống bên dòng sông Cà Ty thường 
đi biển nên chùa còn có món rong biển sấy 
chay khá ấn tượng. Món rong biển sấy chay 
có hương vị độc đáo, giòn tan, thơm ngon, 

vừa cay vừa đậm đà, hợp khẩu vị người Việt 
lẫn người Hoa. Nhiều phật tử cho biết món 
rong chay ở chùa Quan Công này còn ngon 
hơn cả những món đã nổi tiếng như rong biển 
chiên Nhật Bản và cả rong biển sấy khô Hàn 
Quốc. Cách chế biến món này khá giản đơn. 
Chỉ cần rửa sạch lá rong biển rồi xé thành 
miếng vừa ăn. Bắc chảo lên bếp rồi cho rong 
biển vào đảo đều cho rong biển khô lại thì 
nêm thêm dầu ăn và đảo tiếp đến khi vàng 
óng lên. Sau khi tắt bếp thì cho ngay gừng giã 
và ớt vào cùng một ít muối, bột nêm chay vào 
đảo đều, ướp chừng 10 phút. Lại bắc chảo 
lên bếp và đảo đều để gừng và ớt sẫm màu 
lại, rong biển thơm giòn là được. 

Kết nối từ những bữa cơm chay 

Phật tử Thích Hiểu Thành, một trong 
những người thường xuyên quét dọn và 
hương khói trong chùa này cho biết Chùa Ông 
được xem là biểu tượng sống động của nền 
văn hóa Trung Hoa trên vùng đất Phan Thiết. 
Trải qua hơn hai thế kỉ, văn hóa truyền thống 
của cộng đồng người Hoa Phan Thiết đã hòa 
lẫn với đời sống sinh hoạt của người dân địa 
phương. Sự hòa trộn này làm cho đời sống 
văn hóa nơi xứ biển này ngày càng trở nên đa 
dạng, đậm đà hơn. 

Ông Thành cũng bộc bạch rằng có lúc 
quanh chùa rau mọc rất nhiều nên các ni sư, 
phật tử chỉ cần thu hoạch và chế biến. Rau ở 
đây có vị ngọt đặc biệt do trồng trên nền đất 
cát pha. Vị bùi bùi của rau củ hòa quyện cùng 
gia vị đậm đà sẽ khiến cho món ăn hấp dẫn. 
Cứ vào ngày lễ, những ngư dân cả người Việt 
lẫn người Hoa lại cùng quây quần bên bữa 
cơm chay ở chùa này. 

Độc đáo nhất và mang tinh thần kết nối, 
may mắn nhất là lễ Nghinh Ông. Từ rất sớm, 
nhiều gia chủ cả người Việt lẫn người Hoa ở 
hai bên dường đoàn nghinh đi qua đã bày 
hương án ngay cửa ra vào hoặc trước hiên, 
sân nhà với đèn, hoa, lễ, phẩm để kịp nghinh 
đón Ông – đón rước sự may mắn, thành đạt 
vào nhà. Đoàn rước thỉnh thoảng dừng lại khá 
lâu trên đường phố hoặc một nhà nào đó để 
người dân lễ bái và các đội nghệ thuật, múa 
lân, múa rồng… biểu diễn chúc phúc. Sau 
buổi lễ, bữa cơm chay với rong sấy, cơm trộn 
thập cẩm sẽ được bày biện ra và tất cả cùng 
thưởng thức và thưởng lãm những nét kiến 
trúc tinh xảo của chùa. 

Chùa có hệ thống cột, vĩ kèo chạm khắc 
rất công phu, sắc nét phần nào giống kĩ thuật 
chạm khắc trong các ngôi đình của người 
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Việt. Tất cả những cột chính đều có treo câu 
đối chạm khắc và sơn son thiếp vàng lộng lẫy. 
Nổi lên ở các gian thờ là những bức tranh 
chạm gỗ, gắn tường mà nội dung miêu tả các 
điển tích xưa của người Hoa, có niên đại ở 
thế kỷ XVIII. Nhiều bức hoành lớn được 
chuyển từ Trung Hoa qua ở thế kỷ XIX. Gần 
100 bức hoành và liên đối với các loại có 
nhiều kích thước khác nhau treo đầy chính 

điện và nhà thờ Tiền Hiền. Đặc biệt là những 
bức hoành phi Đại tự sắc nét với đủ màu sắc, 
chưa có một di tích nào có số lượng hoành 
phi nhiều như vậy. Có thể xem những nét kiến 
trúc này là biểu hiện của sự sáng tạp của 
những người đầu tiên kiến tạo nên ngôi chùa 
này. 

Bảo Trâm - Pháp luật và cuộc sống.- 2015.- 
Số 25 (ngày 26 tháng 3).- Tr.12 

_________________________________________ 

CHÙA LINH QUANG, BÌNH THUẬN: THỰC ĐƠN ĐẶC BIỆT Ở 
NGÔI CHÙA THIÊNG GIỮA ĐẢO 

ó là chùa Linh Quang Tự (hay còn gọi 
là chùa Linh Quang). Là ngôi chùa cổ 

nhất ở đảo Phú Quý và cũng là một trong 
những ngôi chùa cổ ở Bình Thuận, tọa lạc 
trên ngọn đồi ở xã Tam Thanh. Theo gia 
phả của dòng họ nhà sư Nguyễn Cảnh thì 
Linh Quang Tự được xây dựng vào năm 
1747 đời vua Lê HIển Tông niên hiệu Cảnh 
Hưng thứ 8. Đến nay chùa đã có niên đại 
trên 250 năm. Chùa nổi tiếng với các món 
xào chay có nguyên liệu từ biển. 

Món chay vua chúa cũng yêu thích 

Tăng ni Thích Thanh Hồng là người 
từng chế biến và làm nhiều món ăn của 
chùa Linh Quang cho biết, món ăn nổi tiếng 
nhất trong chùa là những món chay làm từ 
rong biển. Với nguyên liệu là rong từ biển 
khơi mà các ni sư trong chùa từ xa xưa đã 
có thể chế biến ra nhiều món ăn hấp dẫn. 

Từ thuở sơ khai, chùa Linh Quang chỉ 
là một tiểu am nằm trầm mặc trên đồi hoang 
vắng. Chùa có 3 bộ kinh kệ với 13 tượng 
phật Quan Âm bằng đồng, một tượng Phật 
Thích Ca bằng gỗ, 10 cỗ bồng bằng sứ, 10 
cỗ bồng bằng sành, 19 chén sứ. Vào giữa 
thế kỉ XVIII, một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi 
chùa, làm cháy hết các tượng phật cổ bằng 
gỗ. Lần khuất theo năm tháng chiến tranh, 
nay chùa chỉ còn 7 tượng Quan Âm bằng 
đồng. Dấu tích của những tượng phật bị 
cháy vẫn còn giữ nguyên vẹn cho đến hôm 
nay. 

Trên cơ sở những nét cổ kính, tâm 
linh đó mà chùa còn là nơi lưu dấu nhiều 
huyền tích mà người dân trên đảo vẫn đinh 
ninh đó là có thật. Ông Trần Hữu Vững, một 
người chuyên nghiên cứu về văn hóa phật 

giáo ở Phú Quý cho biết đây là ngôi chùa cổ 
nhất giữa biển khơi của Việt Nam nói 
chung. Từ thuở hồng hoang khai lập ấy, vua 
Lê Hiển Tông đã có nhiều lần ngự giá và 
trực tiếp thưởng thức các món chay làm từ 
rong biển của nhà chùa. Có những đận khi 
lương thực không kịp đưa ra đảo, các nhà 
sư đã dùng các món ăn chế biến từ rong 
biển để đảm bảo sức khỏe tiếp tục tu hành 
và khôi phục nền văn hóa tâm linh của 
những người dân trên đảo này. Bởi vậy 
nên, lịch sử của quá trình xây dựng chùa 
Linh Quang bao gồm cả về mặt kiến trúc, 
tôn giáo và giá trị nghệ thuật của nền văn 
hóa biển trên đảo – gắn liền với quá trình 
định cư và phát triển của nhân dân trên đảo. 
Ở đây, vườn chùa đóng vai trò quan trọng 
đưa kiến trúc Phật giáo hòa nhập với thiên 
nhiên tạo cho ngôi chùa cổ nét gần gũi, thân 
quen mà không biệt lập. Từ trong những 
vòm cây dày bóng mát ấy nổi lên phần kiến 
trúc mái chùa với đầu đao, đuôi rắn vút 
cong thấp thoáng. Giữa biển khơi nhìn về 
đảo, ngôi chùa nổi lên như một tòa lâu đài 
cổ kính. 

Và, một trong những nét văn hóa độc 
đáo của ngư dân trên đảo đó là xem món 
rong biển là nguồn sống chính. Họ thường 
chế biến với nhiều loại khác nhưng khi đưa 
vào chùa chỉ làm món chay. Các tăng ni 
trong chùa cho biết, điều thú vị là hàng trăm 
khách thập phương đến chùa điều đầu tiên 
họ ấn tượng đó là các món chay từ biển 
khơi, sau đó mới đến việc khám phá những 
báu vật độc đáo của chùa. Chùa hiện còn 
lưu giữ rất nhiều cổ vật, ngoài một số pho 
tượng đồng, gỗ, đá chùa có một Đại Hồng 
Chung có chu vi 101cm, cao 79cm do hòa 

Đ
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thượng Quảng Thành tạo với 5 Đạo Sắc do 
các Vua triều Nguyễn: Tự Đức, Đồng 
Khánh, Duy Tân, Khải Định sắc phong. 
Trong chùa còn có một chiếc trống da, có 
tên là trống Bát Nhã. Chùa hiện không có 
trụ trì mà do Ban hộ tự quản lý. Điều đặc 
biệt là dù không có trụ trì nhưng khách đến 
đây thường rất tín ngưỡng và tuyệt đối gửi 
niềm tin vào cửa thiền. 

Những nguyên liệu hay từ biển 

Thích Giác Hữu, một nhà sư trong 
Ban hộ tự cho biết Ban quản lý mọi vấn đề 
cả về đạo pháp, tu hành lẫn việc ăn chay 
trong chùa. Chùa có món chay ngon từ biển 
là rong chay. Để thực hiện món canh nấm 
với rong biển khô không quá khó. Chỉ cần 
chuẩn bị một số nguyên liệu như: rong biển 
khô, nấm rơm trắng, 100g hạt sen, củ gừng, 
muối, tiêu, bột ngọt, nước tương. Sau đó có 
thể chế biến như sau: Rong biển khô ngâm 
nở để ráo. Nấm rơm cắt đôi. Gừng cắt lát 
đập dập. Rồi đun sôi nước, cho hạt sen và 
gừng vào nấu nhỏ lửa khoảng 5 phút, sau 
đó cho nấm rơm và gia vị vào nếm vị vừa 
ăn, thêm rong biển rồi tắt bếp. Thế là có 
món rong chay hấp dẫn. Thường vào 
những thời điểm mùa hè thì rong biển dạt 
vào gần bờ rất nhiều. Ngư dân trên đảo tự 
học cách chế biến và đi vớt về sau đó mang 
đến nhà chùa để cùng các ni sư tự chế biến 
ra các món ăn chay. 

Cũng từ rong biển, trong những ngày 
trời lạnh, nhà chùa cùng các phật tử còn có 
có món rong sấy chay. Cách làm món ăn 
này cũng vô cùng đơn giản và nhanh 
chóng. Cần chuẩn bị một số nguyên liệu 
như: rong biển khô, 2 muỗng cà phê dầu 
thực vật, gừng rửa sạch cắt lát mỏng, muối, 
bột nêm chay. Sau đó xé rong biển thành 
từng miếng nhỏ rồi bắc chảo không lên bếp, 
vặn lửa nhỏ và cho rong biển vào đảo đều 
tay cho tới lúc khô lại và giòn. Sau đó cho 
thêm dầu ăn, tiếp tục đảo cho tới lúc sợi 
rong biển sáng óng lên thì tắt bếp. Khi rong 
biển vẫn còn nóng thì thêm gia vị và trộn 
đều cho tới khi rong khô đi mới thôi. Món ăn 
này trong những ngày đầu xuân hay lập 
đông khiến cho các nhà sư cũng như khách 
thập phương thêm ấm lòng. Ở chùa còn 
chế biến thêm được món rong biển xào. Chỉ 
cần ngâm rong biển khô cho nở sau đó đun 
sôi dầu trong chảo, cho rong biển vào xào 
nhanh tay, nêm nếm gia vị là đã có ngay 

món xào chay dùng với cơm nóng mà 
không cần cầu kỳ. 

 
Món chay làm từ rong biển 

Linh Quang Tự còn lưu giữ nhiều văn 
tự cổ nói đến sự hình thành dân cư trên 
đảo, là nơi bảo tồn nhiều di sản văn hóa, 
sưu tập các pho tượng cổ quý. Trong số 
những cổ tự lưu giữ ở chùa còn có 5 bức 
sắc của triều Nguyễn ban tặng. Hàng năm 
khi có những nghi lễ trọng đại, nhà chùa 
làm lễ thỉnh sắc mới đưa xuống. Trong 
những lễ này thì những nét văn hóa đặc sắc 
của ngư dân được phản ánh đầu tiên. Nó 
gắn liền với những tín ngưỡng tâm linh của 
chốn thiền Phật. Nhiều ngư dân cho biết do 
sống trên đảo nên hầu hết người dân làm 
nghề khai thác và đánh bắt thủy hải sản, 
cuộc sống và sinh hoạt mang tính cộng 
đồng, tương trợ lẫn nhau. Đặc biệt, ở đảo 
khi có một người qua đời hay đau bệnh 
nặng, dù không phải là họ hàng thân thuộc, 
mọi người vẫn đến thăm và ân cần chăm 
sóc. Với họ, tình yêu quê hương biển đảo 
rất đậm đà ở mỗi con người dâ Phú Quý. 
Đa phần người dân sống rất trung thực, cởi 
mở, hiếu khách bởi thế nên với họ việc ở 
chùa cũng giống như việc ở nhà mình. Mỗi 
khi lấy được rong biển làm các món chay là 
những ngư dân này mang đến chùa ngay. 
Ông Lê Văn Hào, một người dân ở đây kể: 
“Xưa kia chưa có đình hay nhà văn hóa như 
bây giờ thì chùa Linh Quang chính là nơi để 
chúng tôi tập trung hội họp trong những lúc 
cần cùng nhau làm một công việc chung 
nào đó. Sau này có nhà văn hóa thì thói 
quen đến chùa vẫn cứ tồn tại trong tiềm 
thức của mỗi ngư dân chúng tôi. Chùa cũng 
như nhà vậy. Hầu như người dân nào trên 
đảo này cũng biết ăn chay”. 

Lê Bảo - Pháp luật và cuộc sống.- 2015.- 
Số 17 (ngày 26 tháng 2).- Tr.12
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