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I. CHÍNH TRN – KINH TẾ 

TẬP TRUNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN CHO CÁC XÃ THUẦN 
ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ 

oàn tỉnh hiện có 35 dân tộc anh em 
với dân số khoảng 1,2 triệu người, 

trong đó các dân tộc thiểu số có 86.100 
người, chiếm 7,3% dân số toàn tỉnh. 
Nhiều nhất là dân tộc Chăm, Raglay, 
K’Ho, Hoa sinh sống tập trung ở 17 xã và 
32 thôn xen ghép thuộc 8 huyện, thị xã 
trong tỉnh. Đời sống của đồng bào dân tộc 
gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, kinh tế 
phát triển chậm, nhiều hộ thiếu đất sản 
xuất, thu nhập thấp, hộ cận nghèo, hộ 
nghèo chiếm tỉ lệ cao… 

Để đầu tư và tạo điều kiện cho các xã 
thuần đồng bào dân tộc thiểu số phát 
triển, các cấp, các ngành chức năng phối 
hợp với chính quyền địa phương triển 
khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của 
Tỉnh ủy, bằng cách quy hoạch, san ủi mặt 
bằng, xét cấp 4.870ha đất cho 4.180 hộ 
dân tộc sản xuất các loại cây trồng, nâng 
tổng diện tích canh tác vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số lên 14.950ha. 

Các xã, thị trấn, các đoàn thể phối hợp 
với Ngân hàng Chính sách Xã hội giải 
quyết cho 3.160 hộ dân tộc vay vốn đầu 
tư nuôi 4.680 con trâu, bò và được tỉnh hỗ 
trợ 100% lãi suất vay vốn, với tổng giá trị 
khoảng 22 tỉ đồng. Nhiều hộ dân tộc sau 
khi bán trâu, bò trả nợ ngân hàng vẫn còn 
5 – 6 con trâu, bò để tiếp tục chăn nuôi, 
cải thiện đời sống gia đình. Hiện ngân 
hàng đã thu hồi nợ của các hộ dân tộc vay 
vốn chăn nuôi trâu, bò trên 96,5%. 

Các đơn vị chủ rừng trong tỉnh tiến 
hành giao khoán 86.400ha rừng tự nhiên 
cho các hộ dân tộc bảo vệ, với tiền công 
200.000 đồng/ha/năm, tạo điều kiện cho 
các hộ dân tộc tăng thêm thu nhập 7,26 
triệu đồng/hộ/năm; đồng thời góp phần 
ngăn chặn, hạn chế nạn phá rừng làm 
rẫy, khai thác gỗ trái phép. Đẩy mạnh 
chương trình khuyến nông, khuyến lâm, 
khuyến ngư, hướng dẫn đồng bào dân tộc 

thiểu số chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật 
nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên; thực 
hiện chính sách hỗ trợ cho 482 hộ dân tộc 
trồng 400 ha cao-su. Riêng huyện Hàm 
Thuận Nam đã tạo điều kiện cho 45 hộ 
dân tộc ở xã Hàm Cần, Mỹ Thạnh vay vốn 
đầu tư trồng 4.500 trụ thanh long để xóa 
đói giảm nghèo. Từ năm 2012 đến nay, 
Trung tâm Dịch vụ Miền núi tỉnh ứng 
trước, trợ cước vận chuyển cho 18.700 
lượt hộ dân tộc để canh tác 34.000 ha lúa, 
bắp lai, với tổng kinh phí 80 tỉ đồng và 
đứng ra thu mua sản phẩm cho các hộ 
dân tộc trên 34.600 tấn, với trị giá 117,5 tỉ 
đồng. 

Cùng với việc phát triển sản xuất, tỉnh 
Bình Thuận còn tập trung đầu tư xây 
dựng hạ tầng thiết yếu cho các xã miền 
núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số trên 718 công trình, với tổng kinh 
phí 805 tỉ đồng. Hệ thống đường giao 
thông tại các xã thuần đồng bào được 
nhựa hóa; trụ sở làm việc, trạm y tế xây 
dựng kiên cố; có đủ đội ngũ y, bác sĩ 
khám chữa bệnh; nhà văn hóa, hệ thống 
nước sinh hoạt tập trung, điện lưới điện 
quốc gia phục vụ thắp sáng, có cửa hàng 
phục vụ và nhiều đại lí bán lẻ; hệ thống 
thủy lợi phục vụ nước tưới cho cây trồng. 
Trường học được đầu tư xây dựng, sửa 
chữa khang trang, chuẩn hóa đội ngũ giáo 
viên, chất lượng dạy học ngày càng nâng 
lên, học sinh đến trường đạt tỉ lệ cao. 
Thực hiện chính sách hỗ trợ cho 59.000 
lượt học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, 
với tổng kinh phí 45,4 tỉ đồng, góp phần 
làm giảm tỉ lệ học sinh bỏ học giữa chừng. 

Nhờ thực hiện tốt các chính sách an 
sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đời sống 
của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng 
được cải thiện, giải quyết việc làm cho 
7.000 lao động và tạo điều kiện cho 
100.000 lượt hộ dân tộc vay vốn tín dụng 

T
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ưu đãi phát triển sản xuất, chăn nuôi. Tỉ lệ 
hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
hiện nay giảm từ 57,4% (năm 2003) 
xuống còn 15,2%; nhiều hộ dân tộc đạt 
danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh 

giỏi cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh. Bộ mặt 
nông thôn, miền núi từng bước khởi sắc, 
đổi mới. 

Ngọc Bảy- Người cao tuổi.- 2015.- 
Số 102 (ngày 26 tháng 6).- Tr.13

__________________________________ 

TĂNG TỶ LỆ CÁN BỘ NỮ THAM GIA CẤP ỦY CÁC CẤP  

hời gian qua, nhận thức của cán bộ, 
đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở 

tỉnh Bình Thuận về bình đẳng giới, vì sự 
tiến bộ của phụ nữ có chuyển biến đáng 
kể. Theo đó, đời sống vật chất, tinh thần 
của phụ nữ từng bước được cải thiện; 
phần đông phụ nữ được tạo cơ hội để học 
tập nâng cao nhận thức, trình độ, năng 
lực, giải quyết việc làm, phát triển kinh tế, 
xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến 
bộ, hạnh phúc…  

 
Một buổi sinh hoạt Chi bộ Đảng phường Phú 
Tài, thành phố Phan Thiết, tình Bình Thuận. 
(Nguồn: binhthuancpv.org.vn)  

Tuy nhiên, do các cấp ủy, chính quyền 
một số nơi chưa chú trọng lồng ghép công 
tác bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; sự 
phối hợp triển khai thực hiện bình đẳng 
giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ chưa chặt 
chẽ, thiếu đồng bộ… Do vậy, đời sống 
của phụ nữ, nhất là vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số, vùng nông thôn, miền núi còn 
nhiều khó khăn; điều kiện lao động, giải 
quyết việc làm và thực hiện chính sách an 
sinh xã hội đối với lao động nữ còn hạn 
chế; còn ít phụ nữ có trình độ chuyên 
môn, tay nghề, học vấn cao; tỷ lệ phụ nữ 

tham gia công tác lãnh đạo, quản lý trong 
cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể 
chưa đạt yêu cầu đề ra. Đặc biệt, tư 
tưởng định kiến về giới trong xã hội vẫn 
còn tồn tại; tình trạng ngược đãi phụ nữ, 
bạo lực gia đình; một bộ phận chị em còn 
tự ti, an phận, thiếu chủ động vươn lên 
trong cuộc sống… Đẩy mạnh thực hiện 
Luật Bình đẳng giới và Chiến lược quốc 
gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-
2020, tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các cấp ủy, 
chính quyền, các sở, ngành, Mặt trận và 
các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục 
nâng cao nhận thức về giới và ý thức 
trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới cho 
cán bộ, đảng viên và nhân dân; nghiêm 
túc phê phán tư tưởng, hành vi định kiến 
về giới, phân biệt đối xử, xâm hại, xúc 
phạm phụ nữ. Tỉnh tăng cường lồng ghép 
công tác bình đẳng giới vào chương trình, 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương và nhiệm vụ chính trị của cơ 
quan, đơn vị; thực hiện đồng bộ các chính 
sách đảm bảo an sinh xã hội; đẩy mạnh 
đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm 
cho phụ nữ, nhất là đối tượng chính sách, 
nhóm phụ nữ dễ bị tổn thương.  

Tỉnh cũng lưu ý Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các 
cấp tăng cường các hoạt động liên tịch, 
phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp 
kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội việc 
thực hiện chính sách, pháp luật liên quan 
đến phụ nữ, bình đẳng giới và vì sự tiến 
bộ của phụ nữ, góp phần xây dựng và tạo 
sự đồng thuận trong triển khai thực hiện. 
Cùng với đó, các cấp ủy, tổ chức đảng tập 
trung làm tốt công tác cán bộ nữ, phấn 
đấu đến năm 2020, tỷ lệ cán bộ nữ tham 
gia cấp ủy các cấp từ 25% trở lên, là đại 

T
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biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các 
cấp từ 30% đến 35%. Trước mắt, tỉnh tập 
trung làm tốt công tác nhân sự đại hội 
Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, 

trong đó tỷ lệ nữ là cấp ủy viên không 
dưới 15%. 

PV và TTXVN- Nhân dân.- 2015.- Số 
21812 (ngày 15 tháng 6).- Tr.3

__________________________________ 

PHẤN ĐẤU CUỐI NĂM 2015 GIẢM 1,5% TỶ LỆ HỘ NGHÈO 

ác định công tác xóa đói giảm nghèo 
là một trong những nhiệm vụ trọng 

tâm, Ban Chỉ đạo giảm nghèo Bình Thuận 
cho biết, sẽ tập trung huy động mọi nguồn 
lực trong xã hội bằng tiền, vật tư, ngày 
công để trợ giúp hộ nghèo vươn lên thoát 
nghèo bền vững; thực hiện lồng ghép 
chương trình giảm nghèo với các chương 
trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
khác để tập trung nguồn vốn đầu tư cho 

các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, nhất 
là những vùng thường xuyên bị ảnh 
hưởng của biến đổi khí hậu, vùng bãi 
ngang ven biển và hải đảo, vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số. Theo đó tỉnh phấn 
đấu cuối năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo trên địa 
bàn giảm 1,5% toàn tỉnh còn khoảng 
6.300 hộ nghèo, chiếm 2,14%. 

K.Lê- Đại đoàn kết.- 2015.- Số 179 
(ngày 28 tháng 6).- Tr.14 

__________________________________ 

LA GI, BÌNH THUẬN: QUỸ “VÌ NGƯỜI NGHÈO” VƯỢT CHỈ TIÊU 
ĐƯỢC GIAO 

ăm 2015, Ban vận động Quỹ “Vì 
người nghèo” thị xã La Gi đã đề ra kế 

hoạch phấn đấu vận động 800 triệu đồng 
vào Quỹ “Vì người nghèo” và thực hiện 
các chương trình an sinh xã hội. 

Tính từ đầu năm 2015 đến nay, các tổ 
chức và cá nhân đã đóng góp ủng hộ Quỹ 
“Vì người nghèo” các cấp trong thị xã 
được 1.119.355.165 đồng, đạt 149,9%, 
vượt chỉ tiêu được giao năm 2015 là 

399.355.165 đồng. Từ nguồn Quỹ này, 
Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các 
cấp trong thị xã đã tổ chức thăm hỏi, tặng 
quà động viên các hộ nghèo nhân dịp lễ, 
tết; giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo xây 
dựng, sửa chữa nhà ở, trợ giúp khi ốm 
đau và công tác an sinh xã hội. 

Đoàn Văn Trúc- Đại đoàn kết.- 2015.- 
Số 178 (ngày 27 tháng 6).- Tr.5 

__________________________________ 

TAND TỈNH BÌNH THUẬN: TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA  

YÊU NƯỚC 5 NĂM (2010-2015) VỚI NHIỀU THÀNH TÍCH NỔI BẬT 

ăm năm qua, TAND tỉnh Bình Thuận 
đã bám sát nhiệm vụ công tác trọng 

tâm, tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu 
nước theo chủ đề xuyên suốt của hệ 
thống Tòa án nhân dân. 

Trong hoạt động xét xử, từ năm 2010 
đến 31/3/2015 Toà án nhân dân hai cấp 
tỉnh Bình Thuận đã thụ lý 29.718 vụ, việc 

các loại, đã giải quyết 28.368 vụ, việc, đạt 
tỷ lệ 95,5%. Số vụ án thụ lý và giải quyết 
các loại án tăng hơn 5 năm năm trước 
(giai đoạn 2005-2010 toàn tỉnh Bình 
Thuận đã thụ lý 20.998 vụ, việc các loại, 
đã giải quyết 18.534 vụ, việc, đạt tỷ lệ 
88,3%). Công tác kiểm tra và thi hành án 
hình sự luôn được chú trọng. Mỗi 

X

N

N
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năm TAND tỉnh đều tiến hành kiểm tra 
10/10 đơn vị Tòa án cấp huyện. Ngoài ra 
còn thực hiện kiểm tra theo chuyên đề các 
vụ án hình sự liên quan đến án tham 
nhũng, án có bị cáo được hưởng án treo; 
những đơn vị có án quá hạn luật định… 
Kết quả 5 năm đã kiểm tra 19.175 hồ sơ, 
ban hành 55 kết luận kiểm tra. Công tác 
kiểm tra đã góp phần nâng cao chất lượng 
giải quyết, xét xử các loại án trong tỉnh. 
Toàn tỉnh ra quyết định thi hành án phạt tù 
9955/9955 bị án, đạt tỷ lệ 100%. Việc ủy 
thác thi hành án, hoãn, tạm đình chỉ thi 
hành án, miễn chấp hành hình phạt tù 
luôn thực hiện đúng quy định; lập hồ sơ 
xét giảm án 27.715 lượt phạm nhân đúng 
quy trình, thủ tục, không có sai sót. Công 
tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu 
nại, tố cáo, được dựa trên cơ sở quy định 
của pháp luật và thực hiện theo lời dạy 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Phải gần dân, 
hiểu dân, giúp dân, học dân”, không sách 
nhiễu, hách dịch với nhân dân, nhờ vậy 
mà việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của 
công dân luôn đạt kết quả tốt, không có 
khiếu nại kéo dài do sai sót của cán bộ 
Tòa án. 

 
Trao tặng giấy khen cho các đơn vị, cá nhân có 
thành tích 

Bên cạnh phong trào thi đua hoàn 
thành tốt các nhiệm vụ chuyên 
môn, TAND hai cấp tỉnh Bình Thuận đã 
thực hiện nhiều giải pháp, phối hợp với 
Công đoàn cơ sở, Chi đoàn thanh niên, 
phát động và thực hiện nhiều phong trào 
thi đua, xây dựng nhiều điển hình đã đem 
lại những kết quả đáng khích lệ. Cụ thể 
như: phong trào đền ơn đáp nghĩa, về 
nguồn tìm hiểu lịch sử cách mạng quê 
hương, Phong trào văn hóa văn nghệ, thể 

dục thể thao; vì biển đảo quê hương; 
Phong trào “phụ nữ Tòa án hai cấp tỉnh 
Bình Thuận vượt khó, hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ”; điển hình không có án quá 
hạn luật định, hòa giải thành nhiều; xét xử 
lưu động có tỷ lệ cao, đặc biệt là điển hình 
học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh, không nhận tiền hối lộ (có 4 
cá nhân được khen thưởng đột xuất vì 
không nhận tiền hối lộ)… 

Từ những kết quả đạt được qua các 
phong trào thi đua, TAND hai cấp tỉnh 
Bình Thuận đã được các cấp công nhận 
và khen thưởng: 40 lượt tập thể được 
được công nhận Tập thể lao động xuất 
sắc, 17 tập thể được tặng Bằng khen của 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; 1 tập 
thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ; 03 tập thể được tặng Cờ thi 
đua Tòa án nhân dân; 1 tập thể được tặng 
Cờ thi đua của Chính phủ; 1 tập thể được 
tặng Huân chương Lao động hạng Ba. 
Có  141 lượt CBCC Công nhận chiến sỹ 
thi đua cơ sở, 18 lượt CBCC được tặng 
Bằng khen của Chánh án TANDTC; 3 
CBCC được công nhận Chiến sỹ thi 
đua TAND; 01 cá nhân được tặng Huân 
chương Lao động hạng Ba. Đặc 
biệtTAND tỉnh Bình Thuận từ năm 2010 
đến 2014 luôn đạt “Tập thể lao động xuất 
sắc, trong đó có nhiều năm được tặng 
Bằng khen và Cờ thi đua của Chủ tịch 
UBND tỉnh, 02 cờ thi đua của Chánh 
án TANDTC và 01 Cờ thi đua của Chính 
phủ. Đây là những kết quả mà trước năm 
2010 phong trào thi đua TAND hai cấp 
tỉnh Bình Thuận không có được. 

Phát huy những kết quả đã đạt 
được, TAND hai cấp tỉnh Bình Thuận tiếp 
tục đoàn kết, phấn đấu khắc phục khó 
khăn, tổ chức quán triệt cho cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động học tập 
tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, 
các chủ trương, chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước về công 
tác thi đua, khen thưởng. Thực hiện 
nghiêm Chỉ thị số 39-CT-TW ngày 
21/5/2014 của Bộ Chính trị  “Về việc tiếp 
tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua 
yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết 
và nhân điển hình tiên tiến” và Chỉ thị 
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03/2014/CT-CA ngày 11/6/2014 của 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao “Về 
tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng 
công tác thi đua, khen thưởng trong hệ 
thống TAND”, tăng cường sự lãnh đạo 
của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của lãnh 
đạo cơ quan với các tổ chức đoàn thể 
trong việc đẩy mạnh phong trào thi đua, 

đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp 
tổ chức thực hiện, bảo đảm phong trào thi 
đua thực sự là động lực thúc đẩy việc 
hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị 
của TAND. 

Phan Long Lực // http://congly.com.vn/ 
.- 2015 (ngày 26 tháng 6)

__________________________________ 

NÂNG CAO NHẬN THỨC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ VÀ NHÂN DÂN 
BIÊN GIỚI 

gày 22/6, UBND tỉnh Bình Thuận tổ 
chức Sơ kết giai đoạn 1 thực hiện Đề 

án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp 
luật cho cán bộ và nhân dân khu vực biên 
giới biển, đảo”giai đoạn 2013- 2016. 

 
Đại tá Nguyễn Văn Thường, Chính ủy, Phó 
Trưởng Ban chỉ đạo trao Bằng khen của UBND 
tỉnh cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong 
thực hiện đề án. 

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Quốc 
phòng và các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư 
lệnh BĐBP về triển khai Đề án "Tăng 
cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho 
cán bộ và nhân dân khu vực biên giới 
biển, đảo”, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Thuận 
đã chủ trì và phối hợp với các cơ quan 
chức năng tham mưu cho UBND tỉnh ban 
hành kế hoạch và thành lập Ban chỉ đạo 
thực hiện Đề án ở địa phương. Trên cơ 
sở kế hoạch của tỉnh, 7 huyện, thị, thành 
phố đã quán triệt, triển khai thực hiện ở 
cấp mình theo quy định. 

Sau hơn hai năm triển khai thực hiện 
đề án, các đồn Biên phòng đã tham mưu 
cho cấp ủy, chính quyền các huyện, thị, 
thành phố khu vực biên giới biển tập trung 

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc 
công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục 
pháp luật cho cán bộ và nhân dân; bằng 
nhiều hình thức, biện pháp; gắn nội dung 
tuyên truyền với các hoạt động tại địa 
phương, đơn vị, khu dân cư cho phù hợp 
với điều kiện thực tế, bước đầu đạt kết 
quả, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu 
biết pháp luật của cán bộ và nhân dân, 
nhất là các ngư dân làm ăn trên biển. Tình 
hình an ninh nông thôn cơ bản ổn định, 
quần chúng tích cực tham gia bảo vệ chủ 
quyền an ninh khu vực biên giới biển, đảo. 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn 
Thường, Chính ủy BĐBP tỉnh, Phó 
Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Đề án đề 
nghị các địa phương, cơ quan chuyên 
môn, đơn vị cần phát huy hiệu quả, kinh 
nghiệm của giai đoạn 1; thường xuyên đổi 
mới hình thức, biện pháp tuyên truyền 
pháp luật; phát huy mạnh mẽ vai trò của 
các cơ quan, đơn vị và địa phương, nhất 
là vai trò lãnh đạo của các cơ quan là 
thành viên Ban chỉ đạo, vai trò của cán 
bộ, công chức ở địa phương, các đồn 
Biên phòng; tạo ra mạng lưới tuyên truyền 
rộng rãi, thường xuyên đến cơ sở. 

Dịp này, UBND tỉnh Bình Thuận đã 
tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 4 cá 
nhân, đồng thời đề nghị Bộ Quốc phòng 
khen thưởng cho 1 tập thể và 2 cá nhân 
tiêu biểu trong thực hiện đề án. 

Đình Phú // 
http://www.bienphong.com.vn/ .- 2015 

(ngày 23 tháng 6)

N
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HIỆU QUẢ TỪ PHONG TRÀO “BA TĂNG CƯỜNG” 

ã gần 11 giờ trưa nhưng cán bộ, 
chiến sĩ dân quân biển của Ban 

CHQS TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) 
vẫn miệt mài tập luyện bắn súng CKC 
bài 2. Từng đồng chí thực hiện các động 
tác, yếu lĩnh chính xác. Thượng tá Ngô 
Minh Lực, Chính trị viên Ban CHQS TP 
Phan Thiết, cho biết: “Đó là giờ hội thao 
của đơn vị. Đây là một trong những biện 
pháp thực hiện phong trào “Ba tăng 
cường" do Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận 
phát động từ quý II-2014, gồm các nội 
dung: Tăng cường giáo dục, nâng cao 
trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; 
tăng cường huấn luyện, nâng cao chất 
lượng hội thi, hội thao; tăng cường dân 
chủ, đoàn kết, kỷ luật xây dựng chính 
quy”. 

 
Giờ hội thao bắn súng CKC bài 2 của các 
trung đội dân quân biển, Ban CHQS TP Phan 
Thiết. 

Trước đây, Ban CHQS TP Phan 
Thiết triển khai thực hiện nhiệm vụ, 
nhưng kết quả hoàn thành chưa cao; 
một số cán bộ ban CHQS xã, phường 
chưa chủ động quản lý, điều hành; chất 
lượng huấn luyện, ý thức tự học, tự rèn 
chưa tốt, vẫn còn tình trạng vi phạm kỷ 
luật… Thực hiện phong trào “Ba tăng 
cường”, các đơn vị đều có kế hoạch 
phân công rõ trách nhiệm của từng cán 
bộ, đảng viên, đặc biệt là phân công rõ 
trách nhiệm của cán bộ trong từng mặt 
công tác, coi trọng trách nhiệm cán bộ 
chủ trì; thường xuyên tổ chức hội thao, 
hội thi rút kinh nghiệm. Lãnh đạo, chỉ 

huy đơn vị cũng tăng cường đối thoại 
dân chủ với cán bộ, chiến sĩ, kịp thời 
giải quyết những vướng mắc. Những 
quân nhân gặp khó khăn, đơn vị đã gặp 
gỡ động viên, chia sẻ; phân công cán bộ 
giỏi kèm cán bộ hạn chế. Kết thúc các 
nhiệm vụ, đơn vị tổ chức sơ kết rút kinh 
nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp 
thời, khích lệ mọi người thi đua thực 
hiện nhiệm vụ. Đơn vị cũng duy trì 
nghiêm nền nếp chính quy, bảo đảm tốt 
bãi tập, vật chất cho huấn luyện; phát 
huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; tăng 
cường huấn luyện dã ngoại, huấn luyện 
sát phương án chiến đấu. Nhờ vậy, năm 
2014, Ban CHQS TP Phan Thiết có 
100% khoa mục huấn luyện đạt khá, 
giỏi. 

Chiến sĩ Nguyễn Văn Thọ, Ban 
CHQS phường Mũi Né, TP Phan Thiết, 
cho hay: Phong trào “Ba tăng cường” đã 
giúp chúng tôi nỗ lực hơn. Đơn vị đã 
khắc phục được biểu hiện tinh thần 
trách nhiệm chưa cao trong thực hiện 
nhiệm vụ; tư tưởng ngại học, ngại rèn, 
chấp hành kỷ luật chưa nghiêm của một 
số cán bộ, chiến sĩ đã chấm dứt. 

Thực hiện phong trào “Ba tăng 
cường”, LLVT TP Phan Thiết đã đạt kết 
quả tiến bộ. Năm 2014, Quân khu 7 
kiểm tra bắn đạn thật 24 khẩu đội cối 
60mm, ĐKZ của Ban CHQS TP Phan 
Thiết đều đạt giỏi; Hội thi “Kho vũ khí 
trang bị kỹ thuật” do Quân khu 7 tổ 
chức, TP Phan Thiết đạt giải nhất. Từ 
một đơn vị có nhiều hạn chế, Ban CHQS 
TP Phan Thiết đã chuyển mình rõ rệt, 
được Quân khu 7 khen thưởng, Đảng 
bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững 
mạnh toàn diện. 

Duy Hiển, Trung Kiên // 
http://www.qdnd.vn/ .- 2015 (ngày 25 

tháng 6) 

Đ
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CẢI TRANG LÀM PHỤ NỮ ĐI CHỢ DIỆT ĐỒN 

gày 25-6-1950, Bộ tư lệnh Liên 
khu 5 quyết định chuyển Liên 

Trung đoàn 81-82 thành Trung đoàn 
812, chịu trách nhiệm quân sự trên 
chiến trường cực Nam Trung Bộ. 
Trung đoàn có Tiểu đoàn 86 hoạt động 
tại tỉnh Bình Thuận. 

Ngày 25-7-1950, thực hiện chiến 
dịch hè của cấp trên, Tiểu đoàn 86 có 
nhiệm vụ tiêu diệt đồn Quận Vụ, đóng 
tại làng Hiệp Đức, xã Chí Công, huyện 
Hòa Đa (nay là huyện Tuy Phong, tỉnh 
Bình Thuận), nơi người dân chủ yếu 
làm nghề khai thác đánh bắt thủy sản 
và làm muối. Để bảo đảm chắc thắng, 
Trung đoàn 812 sử dụng một đại đội 
xung kích, chia thành hai bộ phận, 
gồm: Bộ phận “Quyết tử” có 13 đồng 
chí do Trung đội trưởng Trần Bính 
Cam chỉ huy cải trang thành những 
phụ nữ đi chợ để tiếp cận đồn. Bộ 
phận còn lại bí mật ém sát bờ ruộng 
muối. 

Sau khi trinh sát nắm chắc hoạt 
động của địch, đến 5 giờ sáng 26-7-

1950, một trung đội địch đi tuần vừa 
kéo về đồn, thì 13 "cô gái Quyết tử” 
cũng bám sát lưng địch. Vừa đến cổng 
gác, hai tên lính gác cổng buông lời 
chọc ghẹo. Bất ngờ các cô gái đặt 
quang gánh xuống, dùng súng tiểu 
liên, lựu đạn bắn ném vào đồn và tốp 
lính vừa đi tuần về. Do chủ động, các 
chiến sĩ đã tiêu diệt và làm bị thương 
10 tên địch. Nghe tiếng súng, bộ phận 
ém tại bờ ruộng muối cũng xung phong 
đánh thẳng vào đồn, chiếm các mục 
tiêu. Quá bất ngờ, bọn địch hốt hoảng 
chỉ kịp kêu “Ôi! Việt Minh!” rồi bung 
chạy ra hướng biển. Tại một lô cốt 
trong đồn, có 5 tên địch đang cố thủ. 
Khi nghe thấy lệnh đặt mìn tiêu diệt, 
chúng vội chui ra đầu hàng. Bằng sự 
dũng cảm, mưu trí, chỉ trong 40 phút 
chiến đấu, ta làm chủ trận địa, diệt tại 
chỗ 20 tên, bắn bị thương 10 tên, bắt 
sống 10 tên, thu toàn bộ vũ khí quân 
dụng của địch tại đồn Quận Vụ. 

Duy Nguyễn // http://www.qdnd.vn/ .- 
2015 (ngày 28 tháng 6)

__________________________________ 

BÁC SĨ QUÂN Y TRÊN ĐẢO NAM YẾT PHẪU THUẬT CỨU SỐNG 
NGƯ DÂN VIÊM RUỘT THỪA CẤP 

ua một ca phẫu thuật cấp cứu, đến 
trưa 26/6, ngư dân Nguyễn Văn 

Phố, 31 tuổi, trú ở thôn Đông Hải, xã 
Long Hải, huyện Phú Quý, tỉnh Bình 
Thuận đã ổn định sức khỏe sau khi 
được đưa vào phẫu thuật tại Bệnh xá 
đảo Nam Yết, huyện Trường Sa, tỉnh 
Khánh Hòa.  

Trước đó vào tối 24/6, trong lúc 
đang hành nghề trên tàu đánh cá BTh- 
998327-TS vận hành ở vùng biển 
Trường Sa, anh Phố bất ngờ lên cơn 
đau bụng dữ dội. Dù đã được ngư dân 

trên tàu sơ cứu, nhưng anh Phố không 
thoát khỏi cơn đau. Đến xế chiều 25/6, 
tàu đánh cá BTh 998327-TS đã đưa 
anh Phố vào đảo Nam Yết. 

Kíp mổ do Thiếu tá, bác sỹ Bùi 
Quang Dũng cùng các cộng sự đến từ 
Bệnh viện Quân y 103 đang làm  
nhiệm vụ trên đảo đã kịp thời phẫu 
thuật cứu sống bệnh nhân ngay trong 
đêm hôm đó, sau khi chẩn đoán ca 
bệnh viêm ruột thừa cấp. 

Hữu Toàn // http://cand.com.vn/ .- 
2015 (ngày 27 tháng 6)

N

Q
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KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CỘT CỜ TỔ QUỐC TẠI 
ĐẢO PHÚ QUÝ 

áng 17-6, Trung ương Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh, Trung ương Hội Sinh viên 

Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và 
Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức lễ khởi 
công xây dựng công trình cột cờ Tổ quốc 
tại đảo Phú Quý, Bình Thuận. Công trình 
cột cờ chủ quyền trên đảo Phú Quý nằm 
trong dự án xây dựng bảy cột cờ chủ 
quyền Tổ quốc tại các đảo tiền tiêu trải 
dọc đất nước của Trung ương Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Sinh 
viên Việt Nam phối hợp BIDV, bao gồm: 
đảo Trần (Quảng Ninh), đảo Bạch Long Vĩ 
(Hải Phòng), đảo Hòn La (Quảng Bình), 
đảo Cù Lao Xanh (Bình Định), đảo Phú 
Quý (Bình Thuận), đảo Côn Sơn (Bà Rịa - 
Vũng Tàu), đảo Thổ Chu (Kiên Giang).  

Toàn bộ kinh phí xây dựng các cột cờ 
do BIDV tài trợ. Cột cờ Tổ quốc tại Đảo 
Phú Quý được xây dựng ở thôn Triều 
Dương, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý 
với chiều cao 22,6 m, đế trụ cờ và móng 
cột cờ được xây dựng bằng bê-tông cốt 
thép, mặt hướng ra biển. Công trình có 
dạng kiến trúc gồm đài cột, thân cột cờ, 
bậc thềm và khuôn viên xung quanh… 
Tổng mức kinh phí đầu tư xây dựng cột 
cờ tại đảo Phú Quý là hơn 1,26 tỷ đồng. 

Công trình sẽ trở thành điểm đến 
mang tính giáo dục sâu sắc về chủ quyền 
biển đảo quê hương, tình yêu quê hương 
đất nước của tuổi trẻ, niềm tự hào và ý 
thức, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển 
đảo, trải nghiệm cuộc sống của người dân 
trên đảo, góp phần xây dựng và phát triển 
kinh tế xã hội tại đảo Phú Quý. 

Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và 
phát triển sinh viên Việt Nam Phạm Trung 
Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung 
ương Hội Sinh viên Việt Nam, cho biết, dự 
án xây dựng bảy cột cờ chủ quyền Tổ 
quốc tại các đảo tiền tiêu trải dọc đất 
nước do Trung ương Đoàn và BIDV phối 
hợp tổ chức. Đến nay, các đơn vị đã xây 
dựng và tổ chức khánh thành Cột cờ Tổ 
quốc tại đảo Cù Lao Xanh, Bình Định cuối 
năm 2014; công bố khởi công xây dựng 
cột cờ chủ quyền Tổ quốc tại đảo Bạch 
Long Vỹ (Hải Phòng) và đảo Thổ Chu 
(Kiên Giang); khởi công cột cờ tại đảo 
Phú Quý và sắp tới khởi công xây dựng 
cột cờ chủ quyền Tổ quốc tại đảo Hòn La 
và đảo Côn Sơn. 

Nhật Anh // http://www.nhandan.org.vn/ 
.- 2015 (ngày 17 tháng 6) 

Các báo cùng đưa tin: Công an nhân 
dân Số 3613; Pháp luật TP.HCM số 157

__________________________________ 

BÌNH THUẬN CHO 15 TỶ ĐỒNG HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN CÓ 
NƯỚC SINH HOẠT 

rước tình cảnh khô hạn, nước sinh 
hoạt quá thiếu và người dân phải mua 

nước với giá từ 60.000 đến hơn 100.000 
đồng/m3 để dùng, ngày 10/6, tỉnh Bình 
Thuận đã có quyết định chi 15 tỷ đồng để 
hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị, địa 
phương khắc phục tình hình thiếu nước 
sinh hoạt do nắng hạn gây ra. Nguồn kinh 
phí trên tập trung thực hiện ba nội dung 
chính là hỗ trợ mua nước sinh hoạt cho 
nhân dân; khoan giếng, mua máy bơm 

nước, đầu tư đường ống dẫn nước và 
đầu tư xây dựng công trình cấp nước. 

Hiện các địa phương cũng đề nghị tỉnh 
Bình Thuận xem xét mở rộng đối tượng 
hỗ trợ tiền mua nước sinh hoạt để giảm 
bớt khó khăn cho các hộ dân có thu nhập 
thấp do nhiều đối tượng như công nhân, 
người lao động có thu nhập thấp, đối 
tượng bảo trợ xã hội... cũng trong tình 
trạng thiếu nước sinh hoạt, nhưng chưa 
được hỗ trợ tiền nước. 

S

T
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Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn Bình Thuận, hiện mực nước ở 
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%. 
Huyện Hàm Tân và Tuy Phong là hai địa 
phương đang chịu hạn hán nặng nề nhất 
trong tỉnh.  

Trên địa bàn huyện Hàm Tân có 9 xã, 
thị trấn đều bị hạn nặng; nguồn nước trên 
các đập, sông, hồ, mực nước ngầm ở một 
số khu vực thiếu hụt dẫn đến sản xuất bị 
đình trệ. 

Nắng hạn đã làm cho 1.000ha cây 
trồng sinh trưởng, phát triển kém, năng 
suất thấp. Hiện trên địa bàn 2 huyện Hàm 
Tân và Tuy Phong có gần 40.000 người 
dân đang chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt 
nghiêm trọng. 

Bình Thuận đang trong thời điểm chịu 
ảnh hưởng nặng của nắng hạn với những 
diễn biến thất thường. Do năm 2014, 
lượng mưa thấp và kết thúc sớm hơn so 
mọi năm nên nguồn nước cung cấp cho 
sản xuất gặp nhiều khó khăn.  

Tính đến ngày 10/6, nguồn nước cung 
cấp cho nhà máy nước không đủ nên đã 
có 8 công trình cấp nước sinh hoạt trên 
địa bàn tỉnh phải ngưng hoạt động. Những 
công trình này nằm trên địa bàn các 
huyện: Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc, Hàm 
Thuận Nam, Hàm Tân và huyện Tánh 
Linh. 

Nguyễn Thanh // 
http://www.vietnamplus.vn/ .- 2015 

(ngày 10 tháng 6) 

__________________________________ 

NHỮNG NGƯ DÂN BÌNH THUẬN ĐẦU TIÊN ĐƯỢC VAY VỐN 
THEO NGHỊ ĐỊNH 67 

áng 5-6, tại huyện đảo Phú Quý (Bình 
Thuận), Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh 
tỉnh Bình Thuận đã tổ chức lễ ký kết cho 
vay đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị 
định 67/2014/NĐ-CP với năm ngư dân 
chủ tàu của Phú Quý. 

Đây là những ngư dân đầu tiên của 
tỉnh Bình Thuận được vay vốn theo Nghị 
định 67, tất cả đều ký hợp đồng vay đóng 
mới tàu cá. Trong đó có một tàu dịch vụ 
hậu cần của doanh nghiệp là Công ty 
TNHH Thương mại dịch vụ du lịch Hoàng 
Phúc, còn lại bốn tàu khai thác hải sản. 
Tổng số tiền đầu tư đóng mới năm tàu là 
43 tỷ đồng. Tổng số tiền Agribank chi 
nhánh Bình Thuận duyệt cho vay là 
34,958 tỷ đồng. Đến thời điểm này, ngân 
hàng đã giải ngân được gần 25,9 tỷ đồng. 

Ông Phạm Văn Trịnh, Phó Giám đốc 
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh 
tỉnh Bình Thuận, cho biết, triển khai thực 
hiện Nghị định 67, các chi nhánh ngân 
hàng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã vào 

cuộc khá tích cực bằng việc đẩy mạnh 
tuyên truyền, tích cực tiếp cận chủ tàu để 
hướng dẫn thủ tục hồ sơ cho vay. Ngân 
hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình 
Thuận tăng cường đôn đốc, theo dõi sát 
sao quá trình thực hiện; trực tiếp đi cơ sở, 
tiếp xúc với ngư dân, nhận diện vướng 
mắc khó khăn phát sinh, tìm biện pháp 
tháo gỡ kịp thời, thông báo danh sách 
điện thoại đường dây nóng để giải đáp 
vướng mắc của ngư dân, nên đến nay các 
vướng mắc khó khăn về phía ngân hàng 
về cơ bản đã được tháo gỡ. 

Đến thời điểm này, UBND tỉnh Bình 
Thuận đã phê duyệt 118 chủ tàu đăng ký 
vay vốn theo Nghị định 67. Các chi nhánh 
ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã tiếp cận, 
hướng dẫn thủ tục cho 115 chủ tàu. Trong 
đó có 20 chủ tàu đã hoàn thiện hồ sơ, nộp 
ngân hàng và trong số này có năm chủ 
tàu của Phú Quý được ngân hàng thẩm 
định và ký cho vay vốn. 

Ông Phạm Văn Trịnh, Phó Giám đốc 
NHNN chi nhánh tỉnh Bình Thuận, cho 

S
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biết, trong thời gian tới, các chi nhánh 
ngân hàng trên địa bàn tỉnh cố gắng với 
mục tiêu cao nhất, tạo điều kiện để nhiều 
ngư dân được hưởng chính sách theo 
Nghị định 67 một cách nhanh, đầy đủ và 
thuận tiện, nhưng phải bảo đảm đúng đối 
tượng, đúng mục đích, tránh bị lợi dụng 
chính sách như: môi giới vay vốn (cò tín 
dụng); móc nối với đơn vị bán vật tư, thiết 

bị, nâng giá thành con tàu để rút tiền tín 
dụng ra chi sai mục đích. 

Đình Châu // 
http://www.nhandan.org.vn/ .- 2015 

(ngày 5 tháng 6) 

Các báo cùng đưa tin: Người lao động 
Số 6864 

__________________________________ 

HẠ THỦY TÀU CÁ ĐẦU TIÊN VAY VỐN THEO NGHỊ ĐỊNH 67 
TẠI BÌNH THUẬN 

áng 16-6, tại TP Phan Thiết (Bình 
Thuận), chiếc tàu cá vỏ gỗ đầu tiên 

của Bình Thuận được vay vốn theo Nghị 
định 67 đã được hạ thủy. 

Đây là tàu cá của ngư dân Châu 
Minh Cương, ngụ thôn Triều Dương, xã 
Tam Thanh, huyện Phú Quý. Tàu có 
công suất 500 CV được đóng mới hoàn 
toàn tại cơ sở sửa chữa tàu thuyền 
Hùng Hoa, TP Phan Thiết với tổng số 
vốn hơn năm tỷ đồng. Ngay sau khi tàu 
hạ thủy, ông Châu Minh Cương vui vẻ 
cho biết, được cán bộ tín dụng Chi 
nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn (Agribank) Phú Quý tư 
vấn về chính sách tín dụng đóng mới, 
nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67 của 
Chính phủ, anh đã cùng với một số anh 
em cổ đông mạnh dạn xin vay vốn đóng 
mới thêm một tàu khai thác hải sản có 
công suất 500CV để hành nghề câu 
khơi. Anh đã được Agribank Bình Thuận 
ký kết hợp đồng cho vay bốn tỷ đồng. 

Được biết, ông Châu Minh Cương là 
một trong năm ngư dân đầu tiên của tỉnh 
Bình Thuận được Agribank Bình Thuận 
ký kết hợp đồng cho vay vốn đóng mới, 
nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67 của 
Chính phủ. Tất cả đều cư ngụ tại huyện 
đảo Phú Quý. Tổng số tiền Agribank 
Bình Thuận duyệt cho các ngư dân này 
vay gần 35 tỷ đồng. Ngoài chiếc tàu vừa 
được hạ thủy, những tàu của các ngư 
dân còn lại cũng đang trong giai đoạn 

hoàn thiện và sẽ được hạ thủy trong 
khoảng hai tuần tới. 

Ông Trần Văn Cường, Giám đốc chi 
nhánh Agribank Phú Quý cho biết, 
huyện Phú Quý hiện đã có 75 ngư dân 
đóng mới và nâng cấp tàu cá đăng ký 
vay vốn theo Nghị định 67, với tổng vốn 
khoảng 600 tỷ đồng đã được UBND tỉnh 
phê duyệt. 

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà 
nước chi nhánh tỉnh Bình Thuận, đến 
thời điểm hiện nay, UBND tỉnh Bình 
Thuận đã phê duyệt 118 chủ tàu đăng 
ký vay vốn theo Nghị định 67. Các chi 
nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã 
tiếp cận, hướng dẫn thủ tục cho 115 chủ 
tàu. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai 
thực hiện đã có một số trường hợp có 
tên trong danh sách UBND tỉnh phê 
duyệt nhưng lại xin rút khỏi chương trình 
do vốn tự có của bà con ngư dân còn 
chưa đáp ứng theo quy định (30%); máy 
mới giá cao hơn rất nhiều so với máy 
cũ, nên nhiều ngư dân còn chần chừ 
chưa nâng cấp máy mới mà chờ chính 
sách mới của Nhà nước cho vay mua 
máy cũ sẽ thực hiện nâng cấp tàu. 

Đình Châu // 
http://www.nhandan.com.vn/ .- 2015 

(ngày 16 tháng 6) 

Các báo cùng đưa tin: Sài Gòn giải 
phóng Số 13662
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LÀNG CÁ CƠM MŨI NÉ 

háng năm, dải đất miền Trung trời vẫn 
nắng như đổ lửa. Tôi đến làng nghề 

cá cơm phường Mũi Né (thành phố Phan 
Thiết, tỉnh Bình Thuận) cũng là lúc mặt 
trời đã quá đỉnh đầu. Dưới cái nắng sạm 
da, hàng chục công nhân nơi đây đang 
hối hả đưa những mẻ cá cơm vừa mới ra 
lò đang bốc khói nghi ngút ra sân phơi để 
kịp đón cái nắng gay gắt giữa trưa.  

 
Cá cơm hấp phơi khô từng mang lại nguồn thu 
nhập khá ổn định cho người dân phường Mũi 
Né. 

Một thời hoàng kim 

Thấy tôi đến, lão ngư Bùi Hữu Nghĩa 
(70 tuổi, khu phố 5, phường Mũi Né) mồ 
hôi nhễ nhại bước ra khỏi lò chế biến cá 
cơm của mình rồi chỉ tay về phía trước 
xưởng nói giọng ồm ồm: “Qua đó ngồi đi! 
Chú vào đây có mà thành heo quay”. 
Khều tay lấy chiếc nón lá quạt liền tay để 
“đuổi” những dòng mồ hôi đang chảy dài 
trên trán, ông Nghĩa chậm rãi kể: “Nghề 
khai thác cá cơm nơi đây đã có truyền 
thống từ trước giải phóng. Còn nghề hấp 
cá cơm xuất hiện sau đó từ năm 1997, bởi 
khi đó cá cơm nhiều vô kể, người dân làm 
nước mắm không hết nên đem cá đi hấp 
rồi phơi khô để tăng thêm thu nhập”. Giai 
đoạn này, cá cơm biển phơi khô của Mũi 
Né nức tiếng thơm ngon, không những 
được tiêu thụ ở nhiều nơi trong nước mà 
còn xuất khẩu. Với kinh nghiệm hơn 30 
năm làm nghề biển, ông Nghĩa chia sẻ, 
mùa cá cơm ở đây bắt đầu từ tháng ba 
đến tháng tám âm lịch, có giai đoạn tàu 
thuyền chỉ cần ra khơi khoảng một hải lý, 
nếu may mắn gặp luồng cá thì một mẻ 

lưới có thể kiếm được hàng tấn cá cơm. 
“Ăn không thể hết được rồi, vậy là cá cơm 
được chế biến làm nước mắm rồi đem 
hấp mang phơi khô bán ra thị trường. Khi 
đó, dọc làng chài Mũi Né có đến hàng 
trăm cơ sở chế biến cá cơm hấp, lao động 
khắp nơi đổ về làm thuê, không khí rất 
nhộn nhịp”, ông Nghĩa nhớ lại. 

Tạm rời lò cá của ông Nghĩa, tôi ghé 
cơ sở chế biến cá cơm Bà Cẩm (khu phố 
8, phường Mũi Né), nơi được mệnh danh 
có sản phẩm cá cơm khô ngon nức tiếng 
trong vùng. Ở tuổi lục tuần, bà Cẩm nhìn 
còn rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn khi vẫn 
tất bật cùng với công nhân chế biến 
những mẻ cá cơm tươi rói mới đưa từ 
biển lên. Nhấc bổng sọt cá cơm nặng 
chừng hơn 10kg cho vào nồi hấp, bà Cẩm 
quay sang tôi, nói: “Bác làm nghề này đã 
hơn 10 năm nay rồi. Ở vùng này, cách 
đây khoảng 5 năm người ta làm cá cơm 
dọc kín bãi biển, nhiều cơ sở lúc nào cũng 
có thường xuyên không dưới 20 lao động, 
thu nhập khá lắm”. 

Khắc khoải với nghề 

“Thế còn bây giờ nghề cá cơm ra sao 
rồi bác?”, tôi tiếp lời bà Cẩm. “Nghề này 
giờ bạc như cá cơm vậy đó. Nguồn cá 
cơm ngày càng cạn kiệt, người làm quá 
vất vả, đầu ra bấp bênh, lời lãi chẳng bao 
nhiêu nên họ đã bỏ nghề nhiều lắm rồi”, 
bà Cẩm trả lời. Đến đây tôi đã hiểu lời của 
ông Nguyễn Nam Long, Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch UBND phường Mũi Né tâm sự 
trước khi tôi xuống làng chài: “Trước đây 
quả thật nghề này đã đem về thu nhập rất 
lớn cho người dân, nhưng đến nay nhiều 
cơ sở đã bỏ nghề, hoặc chỉ hoạt động 
cầm chừng”. Để minh chứng, ông Long 
đưa cho tôi xem danh sách thống kê các 
cơ sở chế biến cá cơm biến động qua 
từng thời kỳ. Năm 2010, toàn phường có 
tới gần 130 cơ sở chế biến cá cơm khô 
với sản lượng khoảng 5.000 tấn cá tươi 
mỗi năm, giải quyết công ăn việc làm cho 
khoảng trên dưới 2.000 lao động. Nhưng 
đến thời điểm hiện tại, toàn phường chỉ 

T
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còn khoảng 80 cơ sở hoạt động với sản 
lượng khiêm tốn. 

Tiếp tục câu chuyện, bà Cẩm cũng 
thẳng thắn công nhận, ngoài chuyện ngư 
trường đang dần thu hẹp, nguồn cá ngày 
càng cạn kiệt, giá thành thứ gì cũng tăng 
thì cách làm của chúng ta còn quá lạc hậu 
nên chất lượng cá cơm chưa đạt tiêu 
chuẩn để vươn ra thị trường nước ngoài. 
“Cơ sở của tôi cũng từng có khách từ Hàn 
Quốc ghé tham quan, đặt vấn đề mua sản 
phẩm nhưng phải theo một quy trình 
nghiêm ngặt. Nhưng để đầu tư được một 
lò sản xuất cá cơm khô đạt tiêu chuẩn 
xuất ngoại lên đến hàng tỷ đồng thì người 
dân lấy đâu ra kinh phí mà làm”, bà Cẩm 
than thở. Tranh thủ ngồi nghỉ chờ mẻ cá 
mới, chị Nguyễn Thị Lan, công nhân có 
thâm niên hơn 10 năm trong nghề làm cá 
cơm nơi đây, trăn trở: “Trước đây làng 
nghề này nhộn nhịp lắm, nhưng giờ cá 
ngày càng ít, tiền công thấp và làm vất vả 
nên người dân đã bỏ nghề nhiều”. 

Nỗ lực cứu làng nghề 

Mang tâm sự của những người dân 
làng chài làm nghề cá cơm gặp lại ông 
Nguyễn Nam Long, tôi còn được biết, 
chính quyền sở tại cũng đang rất lúng 
túng về vấn đề này. Hiện tại, sản phẩm cá 
cơm hấp phơi khô Mũi Né chủ yếu được 
xuất qua Trung Quốc, nhưng người dân 
thường xuyên bị thương lái ép giá, giá cả 
hoàn toàn phụ thuộc vào phía bên họ. Thế 
nhưng, có một điều khiến nhiều người tiếc 
nuối cho làng nghề cá cơm nơi đây, đó là 
với vị trí làng nghề vô cùng thuận lợi khi 
nằm sát ngày cạnh “thiên đường du lịch” 
Mũi Né, nhưng lại không khai thác được 
du lịch gắn với làng nghề truyền thống của 

địa phương. Mặc dù, theo ông Long, địa 
phương cũng đang tìm mọi cách để đầu 
tư làng nghề và tìm hướng đi thích hợp để 
các làng nghề truyền thống phát triển, gắn 
với du lịch theo hướng bền vững. Nhưng 
làm thế nào, bắt đầu từ đâu thì lại chưa có 
phương án phù hợp. Vì vậy, người làm 
nghề đang cần cơ quan chức năng vào 
cuộc hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho 
sản phẩm cá cơm, để từ đó nâng cao giá 
trị sản phẩm nhằm giúp bà con bán được 
giá, sản phẩm có sức cạnh tranh. Bên 
cạnh đó là những cơ chế, chính sách hỗ 
trợ để người dân thay đổi hình thức sản 
xuất theo hướng hiện đại để cá cơm có 
nhiều sản phẩm phong phú hơn, đáp ứng 
được những yêu cầu ngày càng khắt khe 
của thị trường. Rồi nữa, xu hướng du lịch 
trải nghiệm cộng đồng, gần với người dân 
đang ngày càng nở rộ, thì việc làng nghề 
cá cơm Mũi Né sẽ trở thành điểm đến lý 
thú của du khách là điều hoàn toàn có thể 
nếu được chính quyền và ngư dân quan 
tâm đầu tư. Bởi, khi làng nghề được vực 
dậy sẽ giải quyết được công ăn việc làm ở 
khu vực nông thôn, đồng thời giữ được 
cái hồn và nét văn hóa truyền thống của 
làng nghề. 

Rời làng nghề cá cơm Mũi Né, bà Cẩm 
dúi cho tôi một gói cá cơm khô mặn mòi 
hương vị của biển kèm lời dặn: “Cháu 
cầm chút quà biển về trên dùng với bạn 
bè cho vui. Không chừng lần sau ghé lại 
Mũi Né có thể bác sẽ không còn làm nghề 
này nữa!”. Tôi lững thững bước đi nhưng 
không tin sẽ “có ngày” như bác Cẩm nói. 

Nguyễn Tiến- Sài Gòn giải phóng.- 
2015.- Số 13648 (ngày 3 tháng 6).- Tr.6

__________________________________ 

KHỦNG HOẢNG LAO ĐỘNG NGHỀ BIỂN Ở BÌNH THUẬN 

ã đến vụ cá Nam nhưng nhiều tàu 
thuyền vẫn chưa thể ra khơi vì tìm 

không có đủ số bạn thuyền đi cùng. 

Ngành khai thác hải sản của tỉnh Bình 
Thuận đang đối mặt với tình trạng khan 
hiếm nguồn nhân lực. Nhiều chủ tàu lâm 

vào cảnh khó khăn do không tìm được 
bạn thuyền đi biển.  

Đây là thời điểm tỉnh Bình Thuận 
chuẩn bị bước vào vụ cá chính trong năm, 
mà ngư dân thường gọi là vụ cá Nam. 
Thế nhưng, hoạt động đánh bắt hải sản 

Đ
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lúc này lại khá trầm lắng. Tại Phan Thiết, 
thuyền vẫn còn neo đậu dày đặc hai bên 
bờ sông Cà Ty. Nhiều tàu thuyền vẫn 
chưa thể ra khơi vì tìm không có đủ số 
bạn thuyền đi cùng. 

 

Nhiều ghe thuyền ở Phan Thiết phải nằm bờ do 
thiếu bạn thuyền 

Ông Ngô Văn Nuôi (trú tại phường 
Hưng Long), chủ của một tàu cá làm nghề 
mành chà, mấy ngày qua đang chạy đôn 
chạy đáo tìm cho đủ 16 lao động mới có 
thể xuất bến ra khơi. 

Cứ mãi nằm chờ, công việc làm ăn 
của chủ phương tiện và các bạn thuyền 
gắn bó bị đình trệ. Một số chủ tàu buộc 
phải ra khơi với số lao động ít ỏi trên tàu. 
Thậm chí, đã có nhiều trường hợp do 
không tìm được người lao động, neo bờ 
quanh năm suốt tháng, không có tiền bù 
lỗ chi phí, buộc phải bỏ nghề. Ông 
Nguyễn Văn Tì ở phường Bình Hưng là 
một trong số đó. Tháng 3 vừa qua, ông Tì 
đã bán chiếc tàu cá 200 mã lực và cả bộ 
ngư lưới cụ. Ông Tì buồn bã: Kiếm người 
mà kiếm không ra, nên đậu ghe ở nhà. Mà 
ở nhà lâu ngày quá, kiếm người không ra 
nữa thì bắt buộc ăn lần ăn mòn, lỗ quá, rồi 
cũng bán ghe luôn”. 

Theo ngư dân địa phương, lúc trước 
nghề biển ở Bình Thuận rất thịnh, bạn 
thuyền không khi nào thiếu và luôn gắn bó 
với chủ phương tiện. Nhưng bây giờ ngư 
trường cạn kiệt, nghề biển khó làm ăn, chỉ 
sau nhiều chuyến thất bát, nhiều lao động 
nản chí bỏ nghề đi tìm việc khác ở trên bờ 
để có thu nhập ổn định hơn. 

Ông Trần Văn Ngơ, một lão ngư có 
hơn 50 năm làm nghề biển ở Phan Thiết 
cho biết: “Hồi xưa người đi biển đông, giờ 
người ta nghĩ nhiều rồi. Thanh niên giờ 

không có kẻ học việc, không có người nhỏ 
nhỏ xuống dưới biển nữa đâu. Nó nghỉ 
hết. Họ ở trên bờ làm thợ honda, thợ hồ, 
hoặc nghề gì đó… thu nhập cố định hơn. 
Còn nghề biển hồi có hồi không, bấp 
bênh”. 

 

Để người lao động biển bám trụ với nghề cần 
nâng cao hiệu quả khai thác, tăng thu nhập 

Bên cạnh lớp trẻ không còn mặn mà 
với nghề truyền thống của cha ông mình, 
tình trạng thiếu lao động biển còn do 
nhiều yếu tố khác tác động. Có thể thấy 
trình độ và kỹ thuật khai thác hải sản hiện 
nay của Bình Thuận cũng như cả nước 
còn mang tính thủ công, nên đòi hỏi có 
nhiều lao động tham gia. Một tàu khai thác 
trung bình cần từ 15 đến 20 lao động 
biển. Trong khi đó ở các nước tiên tiến, 
một tàu khai thác của họ không cần nhiều 
người vẫn mang lại hiệu quả kinh tế cao 
nhờ biết áp dụng khoa học kỹ thuật nghề 
cá.    

Ông Huỳnh Quang Huy – Chi cục 
trưởng Chi cục Thủy sản Bình Thuận cho 
biết : để giải quyết tình trạng khủng hoảng 
lao động biển trước hết Chính phủ và Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần 
chuyển đổi, cơ cấu lại ngành nghề đánh 
bắt hải sản. Đã đến lúc chúng ta phải 
chọn lọc phát triển nghề nào có định 
hướng, phân vùng phân tuyến khai thác 
hợp lý hơn. Qua công tác khuyến ngư, 
Nhà nước cần quan tâm hỗ trợ ngư dân 
về khoa học kỹ thuật để tăng hiệu quả 
kinh tế của mỗi chuyến đánh bắt. Một khi 
có thu nhập ổn định, người bạn lao động 
mới gắn bó với nghề, với chủ phương 
tiện. 

Hiện nay, tỉnh Bình Thuận có hơn 
7.400 tàu thuyền hành nghề khai thác hải 
sản với khoảng 38.000 lao động. Nhưng 
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chỉ có khoảng 30% người lao động biển ở 
địa phương thực sự bám nghề truyền 
thống một cách vững chắc. Còn lại 
khoảng 70% lao động mang tính thời vụ, 
không có sự gắn bó lâu dài với nghề. Nếu 
như bài toán nâng cao hiệu quả khai thác 
hải sản và ổn định đời sống của ngư dân 
chưa được Nhà nước quan tâm đúng 

mức, thì tình trạng khan hiếm lao động 
nghề biển ngày càng trở nên trầm trọng 
hơn, khi ấy kinh tế biển của Bình Thuận, 
một thế mạnh của tỉnh  rất khó phát triển 
một cách bền vững. 

Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2015 
(ngày 4 tháng 6)

__________________________________ 

BÌNH THUẬN TRỒNG THÊM 500 HÉC TA THANH LONG RUỘT 
TÍM HỒNG 

ông ty TNHH Thanh long Hoàng Hậu 
đang nhân giống để trồng đại trà thêm 

500 héc ta thanh long ruột tím hồng tại xã 
Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh 
Bình Thuận. Đây là giống thanh long được 
công ty thanh long Hoàng Hậu bỏ ra 2 tỉ 
đồng mua bản quyền từ Viện Cây ăn quả 
Miền Nam. 

Trao đổi với TBKTSG cuối tuần qua, ông 
Trần Ngọc Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH 
Thanh long Hoàng Hậu cho biết, khác với 
thanh long ruột trắng phải thu hoạch trong 
vòng 6-7 ngày khi chín, giống thanh long 
ruột tím hồng có thể để từ 15-20 ngày trên 
cây mới thu hoạch vẫn ngon. Thanh long 
ruột tím hồng có vị ngọt, dai và thơm hơn 
thanh long ruột trắng. Đặc biệt sau khi hái 
xuống có thể để đến 60 ngày vẫn không bị 
hư. 

Hiện nay Công ty thanh long Hoàng Hậu 
có diện tích gần 400 héc ta thanh long, sản 

phẩm chủ yếu xuất khẩu sang thị trường 
châu Âu, đến 90%. 

Theo số liệu của Cục Trồng trọt thuộc 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
tổng diện tích thanh long cả nước hiện nay 
khoảng 28.700 héc ta, trong đó riêng Bình 
Thuận chiếm tới 21.000 héc ta, sản lượng 
thanh long hàng năm khoảng 400.000 tấn, 
phấn lớn được xuất sang Trung Quốc theo 
đường tiểu ngạch. 

Hiện giá thanh long tại vườn ở Bình 
Thuận dao động 6.000 - 10.000 đồng/kg, 
những người trồng thanh long cho hay giá 
bán này mới hòa vốn, thậm chí có người bị 
lỗ. 

Văn Nam // 
http://www.thesaigontimes.vn/ .- 2015 

(ngày 22 tháng 6)

_________________________________ 

DOANH NHÂN TRẺ TỈNH BÌNH THUẬN HƯỚNG VỀ BIỂN ĐẢO 

 gương mặt điển hình của Hội Doanh 
nhân trẻ Bình Thuận cùng các Doanh 

nhân trẻ các tỉnh miền Đông đã tổ chức cuộc 
hành trình hướng về biển đảo tại Đảo Phú 
Quý (tỉnh Bình Thuận). 

Các đại biểu doanh nhân trẻ đã thăm, giao 
lưu với Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Đồn 
Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý, tìm hiểu 
về hoạt động của hai đơn vị, công tác xây 
dựng lực lượng, hỗ trợ doanh nghiệp và ngư 
dân trên biển, đảm bảo tình hình an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Dịp này, Hội Doanh nhân trẻ đã trao tặng 
một căn nhà nhân ái cho hộ nghèo có trị giá 
30 triệu động, 10 suất học bổng cho 10 em 
học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tặng 10 
phần quà cho các gia đình chính sách, hộ 
nghèo với tổng giá trị 20 triệu đồng. 

Ông Trần Thanh Hiệp - Chủ tịch Hội 
Doanh nhân trẻ Bình Thuận cho biết: Đây là 
chuyến đi mang ý nghĩa đặc biệt, gợi mở 
hướng kết nối giữa hội và địa bàn nơi đảo xa. 

Nam Yên, Quốc Tín // 
http://cand.com.vn/ .- 2015 (ngày 3 tháng 6)

C

50



Thoâng tin tö lieäu Bình Thuaän – Soá 06 naêm 2015 - 17 - 

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

RÚT NGẮN TIẾN ĐỘ, DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI DÂN CÙNG 
HƯỞNG LỢI 

ự án mở rộng QL1 qua tỉnh Bình 
Thuận rút ngắn tiến độ gần 7 tháng 

so với yêu cầu của Bộ GTVT. 

 
Một đoạn tuyến QL1 qua Bình Thuận được 
thực hiện bằng hình thức BOT đã hoàn thành 

Bằng những giải pháp quyết liệt của 
nhà đầu tư và các nhà thầu thi công, dự 
án mở rộng QL1 đoạn Km 1642+000 đến 
Km 1692+000 qua địa bàn tỉnh Bình 
Thuận theo hình thức hợp đồng BOT đã 
hoàn thành toàn bộ hạng mục chính và 
chuẩn bị thông xe toàn tuyến vào ngày 
21/6/2015, rút ngắn tiến độ gần 7 tháng so 
với yêu cầu của Bộ GTVT. 

Tiến độ, chất lượng công trình 
được kiểm soát chặt chẽ 

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh công 
tác thu hút nguồn vốn tư nhân tham gia 
đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao 
thông, ngày 1/3/2013, Bộ GTVT đã có 
quyết định phê duyệt đầu tư xây dựng dự 
án công trình mở rộng QL1 đoạn Km 
1642+000 đến Km 1692+000 qua địa bàn 
tỉnh Bình Thuận theo hình thức BOT với 
tổng mức đầu tư 2.587 tỷ đồng do Công ty 
CP BOT Quốc lộ 1A Bình Thuận làm nhà 
đầu tư. 

Đến nay, sau gần hai năm triển khai 
dự án đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng yêu 
cầu về kỹ thuật để thông xe và đưa vào 
khai thác toàn tuyến từ ngày 21/6/2015 
với chất lượng đảm bảo. 

Ông Nguyễn Văn Phương, Tổng Giám 
đốc Công ty CP BOT QL1 Bình Thuận cho 
biết, điểm đầu của dự án tại Km 

1642+000 thuộc địa phận huyện Bắc 
Bình, điểm cuối tại Km 1692+000, huyện 
Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) với 
tổng chiều dài toàn tuyến là 50 km. Theo 
ông Phương, về quy mô, tuyến đường 
được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn 
đường cấp 3 đồng bằng (khu vực ngoài 
đô thị) với vận tốc thiết kế 80 km/h. Đối 
với những đoạn tuyến qua đô thị theo tiêu 
chuẩn đường phố chính đô thị thứ yếu, 
tốc độ thiết kế 60 km/h, bề rộng nền 
đường 20,5 m. 

 

Dự án mở rộng QL1 đoạn Km1642+000 
đến Km 1692+000 qua địa bàn tỉnh Bình 
Thuận theo hình thức hợp đồng BOT với 
tổng mức đầu tư 2.587 tỷ đồng. Nhà đầu 
tư sẽ huy động đủ vốn chủ sở hữu và vốn 
vay để thực hiện đầu tư xây dựng dự án, 
thu hồi vốn thông qua thu phí. Được biết, 
trạm thu phí của dự án được xây dựng tại 
Km1661+600, dự kiến thu phí từ tháng 
7/2015 với thời gian thu phí gần 21 năm. 
 

Trong suốt quá trình triển khai, nhà 
đầu tư và các đơn vị liên quan đặc biệt 
quan tâm đến công tác đảm bảo tiến độ 
và chất lượng công trình. Ngay từ khi triển 
khai dự án, nhà đầu tư đã tiến hành lập kế 
hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết cho 
từng gói thầu và từng hạng mục thi công. 
Đồng thời yêu cầu các nhà thầu huy động 
thiết bị, máy móc và nhân lực vào thi công 
với tinh thần làm ba ca liên tục kể cả các 
ngày lễ, tết. 

“Để đảm bảo tiến độ dự án, chúng tôi 
luôn bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn vốn cho 
các đơn vị thi công. Các nhà thầu thi công 
đến đâu, chúng tôi tiến hành nghiệm thu 
khối lượng và giải ngân tới đó. Đây là một 
trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy 
dự án về đích trước kế hoạch đề ra gần 7 
tháng”, ông Phương nói và cho biết, công 
tác kiểm soát chất lượng của dự án được 
thực hiện rất chặt chẽ và nghiêm ngặt. 

“Tại hiện trường, nhà đầu tư cùng với 
TVGS thường xuyên bố trí đội ngũ cán bộ 
có năng lực, trình độ và kinh nghiệm để 

D
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kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguồn vật 
liệu đầu vào, kiểm tra và phê duyệt biện 
pháp tổ chức thi công cho từng hạng mục 
và kiên quyết xử lý các nhà thầu vi phạm 
công tác quản lý chất lượng, tiến độ thi 
công cũng như an toàn và vệ sinh môi 
trường để công trình đạt chất lượng và 
hiệu quả cao nhất”, ông Phương nhấn 
mạnh. 

Người dân hưởng lợi 

Ông Đặng Văn Đạt, Trưởng ban QLDA 
(Công ty CP BOT QL1 Bình Thuận) cho 
biết, trong quá trình thi công, dự án không 
để xảy ra bất cứ sự cố đáng tiếc nào về 
chất lượng và an toàn lao động. Tất cả 
các hạng mục của công trình đều đạt chất 
lượng và đáp ứng yêu cầu thiết kế đã 
được phê duyệt. 

“Công tác sản xuất, thi công bê tông 
nhựa được nhà đầu tư và các đơn vị thi 
công đặc biệt chú trọng, mỗi gói thầu của 
dự án đều có một phòng thí nghiệm riêng. 
Để kiểm soát chất lượng bê tông nhựa, ở 
mỗi phòng thí nghiệm chúng tôi đều cắt 
cử và bố trí đội ngũ cán bộ có năng lực, 
kinh nghiệm giám sát, kiểm tra, theo dõi 
và đối chiếu với các kết quả thí nghiệm 
của nhà thầu”, ông Đạt nói và cho biết, 
một số gói thầu của dự án đã hoàn thành 
và đưa vào khai thác được khoảng 10 

tháng nhưng chưa thấy xuất hiện tình 
trạng hằn lún vệt bánh xe. 

Ông Đạt cho biết thêm, do đây là dự 
án vừa thi công vừa khai thác nên trong 
quá trình triển khai, nhà đầu tư đã chỉ đạo 
các nhà thầu phải đặc biệt lưu tâm đến 
công tác phân luồng, lắp đặt biển cảnh 
báo,… để đảm bảo ATGT cho các 
phương tiện lưu thông trên tuyến. 

Đánh giá về việc đưa công trình hoàn 
thành vượt tiến độ so với kế hoạch đề ra, 
ông Nguyễn Văn Phương khẳng định: “Để 
đạt được kết quả như hiện nay, bên cạnh 
nỗ lực của nhà đầu tư, các đơn vị thi 
công, là sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo 
Bộ GTVT, Ban QLDA 1, chính quyền và 
nhân dân địa phương đã tạo điều kiện 
giúp đỡ trong công tác bàn giao, giải 
phóng mặt bằng để các nhà thầu đẩy 
nhanh tiến độ. Việc rút ngắn thời gian thi 
công, đưa công trình vào khai thác sớm 
so với kế hoạch không chỉ giúp nhà đầu tư 
tiết giảm kinh phí xây dựng mà còn góp 
phần không nhỏ trong việc đáp ứng tốt 
hơn nhu cầu đi lại của người dân, tạo 
động lực thúc đẩy phát triển KT-XH của 
tỉnh Bình Thuận nói chung và khu vực 
Nam Trung bộ nói riêng”. 

Nam Hải // http://www.baogiaothong.vn/ 
.- 2015 (ngày 17 tháng 6) 

__________________________________ 

ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ KHU VỰC NAM TRUNG BỘ 

 
Dự án hoàn thành góp phần tăng cường năng 
lực vận tải, đảm bảo ATGT cho tỉnh Bình Thuận 
nói riêng và khu vực Nam Trung bộ nói chung 

ơn 73km của dự án mở rộng QL1 qua 
địa bàn tỉnh Bình Thuận sẽ đưa vào 

khai thác toàn tuyến vào ngày 21/6. 

Sau gần hai năm triển khai xây dựng, 
hơn 73 km của dự án mở rộng QL1 qua 
địa bàn tỉnh Bình Thuận (sử dụng nguồn 
vốn TPCP) đã cơ bản hoàn thành, thông 
xe và đưa vào khai thác toàn tuyến vào 
ngày 21/6, vượt tiến độ gần 7 tháng với 
chất lượng công trình được đảm bảo. Việc 
đưa dự án vào khai thác là động lực để 
tỉnh Bình Thuận nói riêng, khu vực Nam 
Trung bộ nói riêng phát triển kinh tế - xã 
hội. 

H
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Dự án trái phiếu về đích trước 7 
tháng 

Chiều 15/6, lưu thông trên toàn tuyến 
mở rộng QL1 từ huyện Tuy Phong đến 
huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận), 
cảm nhận đầu tiên của PV Báo Giao 
thông là một con đường mới khang trang 
hơn, hiện đại hơn với bốn làn xe rộng mở. 
Hai bên đường người dân đang tất bật 
sửa sang nhà cửa. Hàng loạt nhà máy, xí 
nghiệp nơi dự án đi qua đang từng bước 
hình thành, tạo diện mạo mới cho vùng 
đất quanh năm đầy nắng gió. 

Suốt hành trình hơn 70 km, theo quan 
sát của chúng tôi, toàn bộ mặt đường của 
dự án đã được thảm đầy đủ hai lớp bê 
tông nhựa.Các phương tiện lưu thông trên 
tuyến rất êm thuận, tốc độ di chuyển 
nhanh hơn và không còn cảnh ùn ứ như 
trước đây. Trên toàn tuyến, máy móc, 
thiết bị khổ lớn của các đơn vị thi công đã 
không còn. Thay vào đó là hình ảnh công 
nhân các nhà thầu kéo trên tay những 
chiếc máy sơn kẻ vạch, lắp dải phân cách, 
đèn tín hiệu,… để hoàn thiện hệ thống 
đảm bảo ATGT trước khi đưa công trình 
vào khai thác. 

Anh Nguyễn Huy Cường, một người 
dân sống tại TP Phan Thiết cho biết, trước 
đây, tuyến đường chỉ có hai làn xe, mặt 
đường nhỏ hẹp gây nhiều khó khăn cho 
người và phương tiện khi lưu thông trên 
tuyến, đặc biệt là tình trạng các phương 
tiện ùn tắc thường xuyên xảy ra. “Mỗi lần, 
tôi đi từ nhà (Phan Thiết) sang Ninh 
Thuận phải mất hơn bốn giờ đồng hồ. 
Nay, đường mở rộng gấp hai lần, mặt 
đường phẳng phiu, việc đi lại của người 
dân đã thuận lợi hơn rất nhiều, thời gian 
đến Ninh Thuận đã giảm một nửa”, anh 
Cường tâm sự. 

Trao đổi với Báo Giao thông, ông 
Hoàng Đình Phúc, Tổng Giám đốc Ban 
QLDA1 (đại diện chủ đầu tư) cho biết, dự 
án mở rộng QL1 qua Bình Thuận có tổng 
chiều dài toàn tuyến 73,5 km sử dụng 
nguồn vốn TPCP được chia làm hai đoạn: 
đoạn 1 từ Km1589+300 - Km1642+000 và 
đoạn 2 từ Km1692+000 - Km1720+800, 
với tổng mức đầu tư 5.118 tỷ đồng. 

Thời gian đầu, dự án triển khai còn 
gặp nhiều khó khăn do vướng mắc về mặt 
bằng và nguồn vật liệu khan hiếm. Cùng 
với đó, một số đoạn trên tuyến phải rà 
soát lại thiết kế để hạ cao độ đường đỏ,... 
Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của 
Chính phủ, lãnh đạo Bộ GTVT, ngay từ 
khi triển khai dự án, Ban QLDA1 đã khẩn 
trương vào cuộc phối hợp với chính 
quyền địa phương từng bước tháo gỡ các 
vướng mắc, khó khăn, chỉ đạo các nhà 
thầu đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo 
tiến độ và chất lượng công trình. 

“Đến nay, sau gần hai năm thi công, 
toàn bộ dự án đã cơ bản hoàn thành, đáp 
ứng các điều kiện về kỹ thuật để thông xe, 
đưa vào khai thác toàn tuyến từ ngày 
21/6, vượt tiến độ gần 7 tháng”, ông Phúc 
nói và cho biết, dự án hoàn thành và đưa 
vào khai thác sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải 
ngày càng tăng cao, cải thiện điều kiện 
khai thác, giảm thiểu ùn tắc và TNGT trên 
QL1, phục vụ phát triển KT-XH, bảo đảm 
an ninh quốc phòng của khu vực Nam 
Trung bộ nói chung và của tỉnh Bình 
Thuận nói riêng. 

Nhiều giải pháp thúc tiến độ, đảm 
bảo chất lượng công trình 

Theo ông Nguyễn Đình Vỹ, Tư vấn 
trưởng dự án (Công ty CP Tư vấn thiết kế 
GTVT phía Nam), công trình mở rộng QL1 
qua Bình Thuận sử dụng vốn TPCP được 
chia làm 9 gói thầu xây lắp, trải dài qua 
địa bàn các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, 
Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và TP 
Phan Thiết của tỉnh Bình Thuận. 

Ông Vỹ cho biết, do các gói thầu đi 
qua khu vực có khí hậu vô cùng khắc 
nghiệt, cùng với đó là nguồn vật liệu phục 
vụ thi công rất khan hiếm,... đã gây ra 
nhiều khó khăn, thử thách cho các đơn vị 
trong quá trình triển khai dự án. Để có 
nguồn vật liệu đắp mặt đường, các nhà 
thầu của dự án phải dùng xe vận chuyển 
đất, đá từ các mỏ ở Ninh Thuận, Núi 
Giăng, Núi Đất,…cách công trường 50-60 
km. Khí hậu ở khu vực này rất khắc 
nghiệt, khô hạn kéo dài ảnh hưởng rất lớn 
đến công tác thi công, đặc biệt là gói thầu 
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số 1 qua địa phận huyện Tuy Phong, nơi 
được coi là khô hạn nhất cả nước. 

 

Dự án mở rộng QL1 qua Bình Thuận sử 
dụng nguồn vốn TPCP bao gồm hai đoạn 
có tổng chiều dài 73,5 km, gồm 21 cầu trên 
tuyến, trong đó có hai cầu lớn, năm cầu 
trung và 14 cầu nhỏ. Về mặt kỹ thuật, 
những đoạn dự án đi qua nằm ngoài đô thị 
được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 3 
đồng bằng với vận tốc thiết kế 80 km/h; 
đoạn qua khu đô thị theo tiêu chuẩn đường 
phố chính đô thị thứ yếu, tốc độ thiết kế 60 
km/h. Mặt đường của dự án có bề rộng 
20,5 m với thiết kế dành cho bốn làn xe cơ 
giới và hai làn xe hỗn hợp lưu thông. 
 

“Nhiều đơn vị thi công ở gói thầu này 
đã phải dùng xe téc đi hàng chục cây số 
để mua nước với giá từ 40.000-60.000 
đồng/m3 phục vụ cho quá trình sản xuất 
cấp phối đá dăm”, ông Vỹ nói và dẫn 
chứng, trận mưa gần nhất ở khu vực này 
cách đây đã hơn bốn tháng. 

Không chỉ đối mặt khó khăn vì thời tiết 
khắc nghiệt, nguồn vật liệu khan hiếm, hai 
nhà thầu tại gói thầu số 1 là liên danh 
Công ty TNHH Sản xuất và xây dựng Thi 
Sơn - Công ty CP Thương mại và Tư vấn 
đầu tư XDCT số 9 phải thi công, mở rộng 
hơn 800m đường lấn biển. 

Dẫn chúng tôi đến vị trí Km1591+470 
thuộc địa phận huyện Tuy Phong, chỉ tay 
về đoạn đường mới đã hoàn thành nằm 
sát cạnh biển, ông Vỹ chia sẻ: “Đây là 
đoạn tuyến thi công khó khăn nhất của dự 
án. Mặt đường tuyến QL1 trước đây chỉ 
rộng 10 m, phía phải tuyến nằm sát cạnh 
với ta-luy đường sắt nên bắt buộc đoạn 
tuyến này phải làm kè biển phía trái tuyến 
để mở rộng mặt đường lên thành 20,5 m. 
Để hoàn thành đoạn tuyến này, các nhà 
thầu phải trải qua một quá trình thi công 
hết sức gian nan. Các mũi thi công phải 
tính toán rất kỹ thủy triều của từng ngày 
trong tháng, từng giờ trong ngày để xem 
thời điểm nào nước biển rút thì mới triển 
khai thi công. Sau hơn một năm triển khai 
xây dựng, hơn 800 m đường lấn biển của 
dự án đã hoàn thành, bây giờ chúng tôi 
mới có thể thở phào nhẹ nhõm”, ông Vỹ 
cho biết. 

Để từng bước tháo gỡ vướng mắc, 
khó khăn, đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo 
chất lượng cho dự án, ngay từ khi bắt đầu 
triển khai dự án, Ban QLDA 1 đã phối hợp 
chặt chẽ với chính quyền địa phương nơi 
dự án đi qua đẩy nhanh công tác GPMB, 
đồng thời chỉ đạo các nhà thầu phải huy 
động đầy đủ máy móc, thiết bị làm ba ca 
liên tục với tinh thần mặt bằng có đến đâu 
sẽ triển khai làm gọn đến đấy. 

Là người trực tiếp phụ trách dự án, 
ông Nguyễn Doãn Tân, Giám đốc Điều 
hành dự án (Ban QLDA 1) cho biết, để 
đảm bảo tiến độ hoàn thành, Ban đã lập 
kế hoạch thi công tổng chế và chi tiết từng 
gói thầu, từng nhà thầu của dự án theo 
từng tháng, từng tuần. Hàng tuần, Ban 
đều tổ chức họp giao ban trên công 
trường để kiểm điểm, rút kinh nghiệm với 
từng gói thầu, từng đơn vị thi công. 

“Thời gian đầu, một số nhà thầu thi 
công yếu kém làm ảnh hưởng đến tiến độ 
chung của dự án, chúng tôi đã báo cáo Bộ 
GTVT để tiến hành cắt giảm, điều chuyển 
khối lượng cho các nhà thầu hoặc bổ 
sung nhà thầu mới tinh nhuệ hơn, có năng 
lực hơn. Đồng thời, chúng tôi cũng chỉ 
đạo quyết liệt các nhà thầu phải chủ động 
tìm kiếm, vận chuyển vật liệu từ các mỏ 
trong khu vực dự án hoặc các vùng lân 
cận với phương châm không để dự án 
phải dừng thi công do thiếu nguồn vật 
liệu... Đó là những yếu tố quyết định để 
dự án hoàn thành trước 7 tháng so với kế 
hoạch tiến độ của Bộ GTVT đề ra“, ông 
Tân nói. 

Về mặt chất lượng công trình, trong 
quá trình triển khai, Ban QLDA và đơn vị 
TVGS thường xuyên theo dõi, kiểm tra, 
giám sát tất cả các khâu trong quá trình thi 
công ở tất cả các khâu của dự án từ chất 
lượng nguồn vật liệu, biện pháp tổ chức 
thi công, công tác bảo đảm ATGT,... 

Đặc biệt, đối với công tác sản xuất và 
thi công bê tông nhựa, do tính chất và 
nguồn gốc đá ở khu vực này có độ bám 
dính kém, chúng tôi đã đưa ra giải pháp 
dùng phụ gia ngay tại trạm trộn để đảm 
bảo chất lượng bê tông nhựa. Ngoài hiện 
trường, chúng tôi bố trí một lực lượng kỹ 
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sư có năng lực và kinh nghiệm hướng dẫn 
và kiểm soát chặt chẽ các quy trình thi 
công của các nhà thầu. Đến nay, nhiều 
gói thầu của dự án đã hoàn thành và đưa 
vào khai thác gần một năm nay nhưng 
chưa có dấu hiện của tình trạng hằn lún 
vệt bánh xe“, ông Vỹ đánh giá và nhấn 

mạnh, chất lượng của dự án cơ bản được 
đảm bảo, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật để 
thông xe và đưa vào khai thác toàn tuyến 
từ ngày 21/6/2015.  

Đình Quang // 
http://www.baogiaothong.vn/ .- 2015 

(ngày 17 tháng 6) 

__________________________________ 

QL1 QUA BÌNH THUẬN:  

VỀ ĐÍCH TRƯỚC 7 THÁNG, TIẾT KIỆM 200 TỶ 

ơn 123 km Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh 
Bình Thuận đã được thông xe sáng 

21/6, rút ngắn tiến độ 7 tháng. 

 
Đây là dự án mở rộng QL1 có chiều dài lớn nhất 
với 123km và về đích sớm 7 tháng 

Sáng 21/6, tại thôn Hòa Thắng, xã 
Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh 
Bình Thuận, Bộ GTVT đã tổ chức thông 
xe các dự án đầu tư xây dựng mở rộng 
Quốc lộ qua tỉnh Bình Thuận. Thứ 
trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã 
đến dự và cắt băng thông xe. 

Dự án mở rộng Quốc lộ 1 qua tỉnh 
Bình Thuận bao gồm hai dự án thành 
phần. Dự án sử dụng nguồn vốn trái 
phiếu Chính phủ có chiều dài 73,5km 
(đoạn từ Km1589+300 - Km1642+000 
và Km1692+000 – Km1720+800). Dự án 
thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT 
dài 49,5km từ đoạn Km1642+000 - 
Km1692+000. 

Tổng kết lại quá trình thi công, ông 
Hoàng Đình Phúc – Tổng giám đốc Ban 
quản lý dự án 1, cho biết đây là dự án 
mở rộng QL1 có chiều dài lớn nhất so 

với các dự án mở rộng QL1 khác nên 
thời gian đầu gặp rất nhiều khó khăn 
trong công tác GPMB. Có những điểm 
đến giai đoạn cuối vẫn có hộ gia đình 
còn cản trở thi công. Các dự án triển 
khai đồng thời nên nguồn vật liệu cũng 
rất khan hiếm. 

 
Dự án được hoàn thành vượt tiến độ, đảm bảo 
chất lượng, mỹ thuật 

 Tuy vậy, với ý thức sâu sắc tầm 
quan trọng của dự án, sự vào cuộc 
quyết liệt của chính quyền địa phương 
tỉnh Bình Thuận, công tác GPMB đã 
được đẩy nhanh để bàn giao cho các 
đơn vị thi công. Các nhà thầu đã tập 
trung tối đa nguồn lực, nhận công, thiết 
bị tập trung vào dự án. Có lãnh đạo nhà 
thầu ăn nằm ở công trường cả tháng 
trời để trực tiếp chỉ đạo thi công gói thầu 
của mình. Với đoạn thực hiện theo hình 
thức hợp đồng BOT, Liên danh nhà đầu 
tư Rạng Đông, Nam Việt, Pacific cũng 
đã tập trung nguồn lực tài chính, thiết bị 
để thi công đồng bộ. Và kết quả là cả hai 
dự án đã hoàn thành vượt tiến độ 7 

H
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tháng so với hợp đồng, đảm bảo chất 
lượng, mỹ thuật, an toàn. 

Ông Nguyễn Văn Phương – Tổng 
giám đốc Công ty CP BOT Quốc lộ 1 
Bình Thuận cho biết, dự án hoàn thành 
sớm 7 tháng so với hợp đồng đã tiết 
kiệm được hơn 200 tỷ đồng cho nhà đầu 
tư. Nguồn vốn tiết kiệm đã được phục 
vụ để tiếp tục thi công mở rộng 5km 
Quốc lộ 1 qua Bình Thuận trước đây dự 
kiến sử dụng nguồn vốn biến đổi khi 
hậu. Ngoài ra việc hoàn thành sớm dự 
án giúp nhà đầu tư sớm thu phí để hoàn 
vốn dự án. 

 
Nhiều nhà thầu đã có sự nỗ lực vượt bậc trong 
quá trình thi công để dự án hoàn thành vượt tiến 
độ 

 Ông Nguyễn Ngọc, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận, cho biết, Quốc 
lộ 1 đi qua Bình Thuận có tổng chiều dài 
trên 180km, đây được xem là điểm 
“nóng” về TNGT do tình trạng xe đối đầu 
nhau. Giờ đây, toàn bộ hơn 123km 
Quốc lộ 1 qua Bình Thuận đã được thi 
công hoàn chỉnh, có dải phân cách giữa, 
biển báo, sơn kẻ vạch…Từ nay đến cuối 
năm tiếp tục hoàn thiện các đoạn còn lại 
là một điểm nhấn quan trọng để phát 
triển kinh tế tỉnh nhà. “Dự án sẽ góp 
phần phát triển kinh tế xã hội, rút ngắn 
thời gian lưu thông, giảm chi phí vận tải 
xuất khẩu hàng hóa, thu hút khách du 
lịch đến Bình Thuận, và đặc biệt là kéo 
giảm TNGT”, ông Ngọc nhấn mạnh. 

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc 
Đông cảm ơn lãnh đạo tỉnh Bình Thuận 
đã có sự phối hợp chặt chẽ với Ban 
QLDA1, các đơn vị của Bộ GTVT để 

thực hiện công tác GPMB. Biểu dương 
Ban QLDA 1, các nhà thầu, nhà đầu tư, 
tư vấn thiết kế, các Cục, Vụ của Bộ 
GTVT đã có sự phối hợp chặt chẽ với 
nhau để thực hiện dự án hoàn thành 
vượt kế hoạch, đảm bảo chất lượng, mỹ 
thuật. “Các đơn vị cần tiếp tục phối hợp 
với chính quyền địa phương để khai 
thác hiệu quả dự án, thực hiện tốt công 
tác duy tu để đảm bảo chất lượng, an 
toàn trong quá trình khai thác”, Thứ 
trưởng Đông nói. 

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho 
biết, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh 
đạo Bộ GTVT, sự hỗ trợ của Chính phủ, 
chính quyền các địa phương, đến 
31/12/2015 sẽ hoàn thành 39/40 dự án 
mở rộng Quốc lộ 1. Đây sẽ là động lực 
quan trọng cho việc lưu thông, phát triển 
kinh tế các địa phương và kéo giảm 
TNGT. 

 
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông trao bằng khen 
của Bộ trưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều 
nỗ lực trong quá trình thi công dự án 

 Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Đinh 
La Thăng, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc 
Đông đã trao bằng khen của Bộ trưởng 
cho 12 tập thể và 11 cá nhân đả có 
thành tích xuất sắc công công tác GPMB 
của dự án. Trao bằng khen cho 19 tập 
thể và 32 cá nhân có nhiều nỗ lực trong 
công tác thi công dự án mở rộng QL1 
qua Bình Thuận. 

Phan Tư // http://www.baogiaothong.vn/ 
.- 2015 (ngày 21 tháng 6) 

Các báo cùng đưa tin: Người lao động 
Số 6880; Văn hóa Số 74 
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GẦN 100 ĐẠI BIỂU DỰ HỘI THẢO LAO ĐỘNG NHẬP CƯ DỆT MAY 

 
Đại biểu dự hội thảo 

gày 22.6, gần 100 đại biểu đến từ 
Tổng LĐLĐVN, CĐ tỉnh Bình Thuận 

và CĐ cơ sở ngành dệt may… cùng nhiều 
chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực LĐ việc 
làm đã tham dự Hội thảo lao động nhập 
cư Dệt May do CĐ Dệt May VN và Viện 
FES tổ chức tại tỉnh Bình Thuận. 

Phát biểu tại hội nghị ông Tùng Vân- 
Chủ tịch CĐ Dệt May VN- cho hay, nhân 
lực ngành dệt may chủ yếu là LĐ nhập cư 
từ các vùng nông thôn, trong đó LĐ nữ 
chiếm trên 70%. Họ luôn phải chịu sức ép 
rất lớn từ xã hội và gia đình về kinh tế, trật 
tự an ninh xã hội, việc học hành của con 
cái trong khi thu nhập của NLĐ  nhập cư 
không cao do trình độ của họ còn hạn 
chế, kỹ năng làm việc trong môi trường 
công nghiệp chưa cao. Để hỗ trợ LĐ nhập 
cư  ngành dệt may, CĐ Dệt May VN và 
Viện FES đã có nhiều điều tra và hội thảo 
nhằm tìm ra các giải pháp để hỗ trợ kịp 

thời cho họ liên quan thực tế đến NLĐ 
trong đó đặc biệt là LĐ nữ ngành dệt may. 

  

Bài Nguyễn Thị Thủy, Phó Chủ tịch CĐ Dệt May 
 cho biết, CĐ luôn đồng hành hỗ trợ NLĐ nhập 
cư 

Ông Tiêu Dũng Tiến, Phó đại diện Văn 
phòng Viện FES cho rằng, LĐ di cư tới 
các thành phố lớn ngày một tăng do họ tới 
kiếm việc làm. Đa phần LĐ nhập cư chưa 
đào tạo nên phải làm những việc đơn giản 
với mức thu nhập thấp. Để có mức thu 
nhập 4 – 4,9 triệu đồng/tháng họ phải làm 
việc 60-70 giờ tuần (quá 300 giờ/năm). 
Mục đích để có chi phí trang trải về tiền 
nhà trọ, gửi về quê và nuôi con cái học 
hành. Bà Nguyễn Thị Thủy, P.Chủ tịch CĐ 
VN cho hay, LĐ nhập cư trong ngành dệt 
may chủ yếu là nữ  nên họ rất thiếu về 
nhà ở, thiếu khu vui chơi, giải trí… 

Đăng Hải // http://laodong.com.vn/ .- 
2015 (ngày 22 tháng 6) 

__________________________________ 

KHÁNH THÀNH NHÀ MÁY LUYỆN XỈ TI-TAN ĐẦU TIÊN 

áng 2-6, tại thôn Đá Mài, xã Tân 
Xuân, huyện Hàm Tân (Bình Thuận), 

nhà máy luyện xỉ ti-tan đầu tiên ở tỉnh 
Bình Thuận đã được khánh thành và đi 
vào hoạt động. Nhà máy do Công ty liên 
doanh khoáng sản quốc tế Hải Tinh làm 
chủ đầu tư có tổng vốn đầu tư 200 tỷ 
đồng giai đoạn 1, công suất 24.000 tấn xỉ 
và 12.000 tấn gang/năm. Đây là nhà máy 
chế biến sâu ti-tan quy mô công nghệ cao 

đầu tiên trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 
được xây dựng và đi vào hoạt động. 

Sự ra đời của nhà máy sẽ góp phần 
vào việc giải quyết thị trường tiêu thụ 
nguồn nguyên liệu ti-tan rất dồi dào và 
phong phú của tỉnh Bình Thuận nói riêng 
cũng như ở trong nước nói chung. Giá trị 
sản phẩm sẽ tăng gấp 15 lần so với sản 
phẩm chưa được chế biến sâu. Trước đây 
một tấn sản phẩm nguyên liệu ti-tan có giá 

N

S
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từ 50 – 60 đô la Mỹ, sau khi đưa vào 
luyện xỉ thì giá trị sản phẩm được nâng 
lên từ 900-1.000 đô la Mỹ. Dự kiến, doanh 
thu nhà máy đạt 300 tỷ/năm. Việc đưa 
nhà máy đi vào hoạt động sẽ giải quyết 
việc làm thường xuyên cho 200 lao động 
tại địa phương, đóng góp ngân sách nhà 
nước 40 tỷ đồng/năm. 

Theo kế hoạch, đến năm 2017, chủ 
đầu tư sẽ lắp đặt hoàn thành giai đoạn 2 
của nhà máy, nâng công suất lên gấp đôi 
so với giai đoạn 1, từ 24.000 tấn xỉ và 

12.000 tấn gang/năm lên 48.000 tấn xỉ và 
24.000 tấn gang/năm. Tại lễ khánh thành, 
đại diện chủ đầu tư cũng đã ủng hộ các 
Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Vì người nghèo, 
Khuyến học, An sinh xã hội của thị xã La 
Gi và huyện Hàm Tân, cũng như xây 
dựng cầu ở địa phương với tổng số tiền 
500 triệu đồng. 

Đình Châu // 
http://www.nhandan.org.vn/ .- 2015 

(ngày 2 tháng 6)

__________________________________ 

HÀNG LOẠT CHUYÊN GIA TRUNG QUỐC VÀO LÀM DỰ ÁN 
VĨNH TÂN 1 

hà thầu GEDI (Trung Quốc) rao 
tuyển cần 1.844 người, công việc 

xây dựng Nhà máy nhiệt điện đốt than 
BOT Vĩnh Tân 1, nhưng chỉ có vài hồ 
sơ của ứng viên người VN nộp. 

 
Lao động Trung Quốc làm việc tại Trung tâm 
điện lực Vĩnh Tân - Ảnh: NG.NAM 

Sở Lao động - thương binh & xã hội 
Bình Thuận cho biết tính đến thời điểm 
hiện nay, tỉnh Bình Thuận chỉ cấp phép 
cho 25 lao động Trung Quốc là chuyên 
gia làm việc tại công trường Nhà máy 
nhiệt điện đốt than BOT Vĩnh Tân 1 
(thuộc Trung tâm điện lực Vĩnh Tân, xã 
Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong) trong 
năm 2015. Trước đó nhà thầu GEDI 
rao tuyển cần 1.844 người thực hiện 
công việc xây dựng Nhà máy nhiệt 

điện đốt than BOT Vĩnh Tân 1, nhưng 
chỉ có vài hồ sơ của ứng viên người 
VN nộp vào. 

Phân khúc lao động mà nhà thầu 
này tuyển là lao động kỹ thuật cao, tuy 
nhiên mức lương đưa ra chỉ vào 12-15 
triệu đồng/tháng, đa số vị trí công việc 
đòi hỏi kinh nghiệm năm năm và tiếng 
Anh, thời hạn làm việc từ 3-5 năm. 

Theo quy định hiện nay, trong thời 
hạn tối đa hai tháng kể từ ngày nhận 
được đề nghị tuyển từ 500 lao động 
trở lên mà phía VN không giới thiệu 
hoặc cung ứng lao động cho nhà thầu 
thì chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, 
quyết định việc nhà thầu được tuyển 
người lao động nước ngoài. Sở Lao 
động - thương binh & xã hội Bình 
Thuận đã rà soát lại nhu cầu lao động 
thực tế tại Vĩnh Tân 1 và yêu cầu phía 
nhà thầu đưa ra cụ thể số lượng lao 
động cần tuyển hằng năm. Dựa trên 
nhu cầu đó, phía Bình Thuận đã cấp 
giấy phép cho 25 chuyên gia Trung 
Quốc vào làm việc ở Vĩnh Tân 1 trong 
năm 2015. 

Nguyễn Nam - Tuổi trẻ TP.HCM.- 2015.- 
Số 166 (ngày 24 tháng 6).- Tr.5

 

N
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II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC 

ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP 

oàn tỉnh Bình Thuận có gần 130 
nghìn hội viên Hội Khuyến học, 

chiếm tỉ lệ hơn 10% dân số tỉnh. Nhiều 
năm qua, các cấp các Hội Khuyến học 
trong tỉnh tích cực xây dựng tổ chức 
Hội phát triển mạnh. Đến nay, có 127 
Hội cấp xã; 222 tổ chức Hội và ban 
Khuyến học ở cơ quan, trường học; 
1.630 chi hội ở thôn, khu phố, dòng 
họ… 

Phong trào xây dựng “Gia đình hiếu 
học, dòng họ hiếu học, thôn, khu phố 
khuyến học” được các cấp Hội quan 
tâm phát triển đem lại hiệu quả thiết 
thực. Năm 2014, có 102.463 hộ đăng 
kí xây dựng và 83.236 hộ được công 
nhận danh hiệu “Gia đình hiếu học”; 35 
dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ hiếu 
học”; 17 thôn, khu phố được công 
nhận “Thôn, khu phố khuyến học”. 

Hiện các cấp thí điểm Đề án “Đẩy 
mạnh phong trào học tập suốt đời 
trong gia đình, dòng họ, cộng đồng 
đến năm 2020”. Các phong trào này 
trở thành hạt nhân xây dựng xã hội 
học tập, xây dựng gia đình văn háo, 
xóa đói giảm nghèo, tương thân, 
tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng 
đồng dân cư. Hội Khuyến học tích cực, 
chủ động phối hợp với UBND các cấp 
xây dựng và tổ chức hoạt động của 
các Trung tâm Học tập cộng đồng ở 
100% xã, phường, thị trấn. Các Trung 
tâm Học tập cộng đồng mỗi năm mở 
hàng nghìn lớp học thu hút hàng trăm 
nghìn lượt người tham gia. 

Công tác vận động xây dựng Quỹ 
Khuyến học tổ chức thực hiện rất đa 
dạng, phong phú, đạt kết quả cao. Hội 
Khuyến học tỉnh tham mưu cho tỉnh 

triển khai có kết quả cuộc vận động 
“Tiếp bước cho em đến trường” đến 
tận cơ sở. Từ năm 2009 đến 2014, 
Quỹ Khuyến học 3 cấp trong tỉnh đạt 
hơn 100 tỉ đồng (cả hiện vật quy tiền), 
tăng hơn 6 lần so với nhiệm kì trước. 
Từ nguồn Quỹ này, Hội cấp 106.576 
suất học bổng, với tổng trị giá 42,7 tỉ 
đồng cho học sinh, sinh viên ở các gia 
đình nghèo hiếu học. Trong đó, 1.700 
suất học bổng “Tiếp bước cho em đến 
trường” mức từ 2 – 5 triệu đồng/suất 
ổn định hằng năm, cấp hài hạn cho 
đến khi các em tốt nghiệp; khen 
thưởng 346.268 lượt học sinh giỏi, số 
tiền 36,2 tỉ đồng… Đây là nguồn động 
viên kịp thời học sinh vượt khó, học 
giỏi vươn lên, chia sẻ bớt khó khăn 
cho các gia đình nghèo, có hoàn cảnh 
đặc biệt, thúc đẩy truyền thống hiếu 
học của địa phương. 

Kết quả công tác Khuyến học ở 
Bình Thuận đã đóng góp tích cực vào 
phong trào xây dựng xã hội học tập 
chung của cả nước. Tại Đại hội Hội 
Khuyến học tỉnh lần thứ III nhiệm kì 
2015 – 2019 tổ chức mới đây, Hội 
Khuyến học tỉnh Bình Thuận được 
Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam 
tặng Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc” và 
trao tượng trung 300 triệu đồng của 
Ban Vận đồng Hỗ trợ hoạt động 
khuyến học Trung ương Hội góp phần 
thúc đẩy phong trài; 10 tập thể và 3 cá 
nhân có thành tích xuất sắc được 
UBND tỉnh tặng Bằng khen; 21 tập thể 
và 20 cá nhân được Hội Khuyến học 
tỉnh tặng Giấy khen. 

Hoàng Phúc-Người cao tuổi.- 2015.- 
Số 103 (ngày 30 tháng 6).- Tr.7

T
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GẦN 11.000 THÍ SINH ĐƯỢC HỖ TRỢ DỰ THI THPT QUỐC GIA 

ng Mai Hữu Cường, phó giám đốc Sở 
GD-ĐT tỉnh Bình Thuận, cho hay các 

thí sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ được 
tỉnh hỗ trợ 500.000 đồng mỗi trường hợp. 

Ngày 8-6, Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận 
cho biết sở đang phối hợp với Trường ĐH 
Tôn Đức Thắng (TP.HCM) tổ chức đưa 
gần 11.000 học sinh của tỉnh Bình Thuận 
đến cụm thi tại Trường ĐH Tôn Đức 
Thắng tham dự kỳ thi THPT quốc gia. 

Ông Mai Hữu Cường, phó giám đốc 
Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận, cho hay các 
thí sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ được 
tỉnh hỗ trợ 500.000 đồng mỗi trường hợp. 
Các trường THPT tại tỉnh cũng đang tìm 
nguồn hỗ trợ đưa thí sinh đi thi. 

Riêng Trường THPT chuyên Trần 
Hưng Đạo (TP Phan Thiết) đã tìm được 
nguồn kinh phí tài trợ cho mỗi thí sinh 2 
triệu đồng. Công tác tiếp nhận, lo chỗ ăn 

ở cho thí sinh Bình Thuận khi tới TP.HCM 
do phía Trường ĐH Tôn Đức Thắng chăm 
lo. 

Ông Tăng Hữu Tân, giám đốc Trung 
tâm đào tạo phát triển xã hội ĐH Tôn Đức 
Thắng, cho biết trường này là một trong 
38 cụm thi của cả nước với 18.166 thí 
sinh dự thi, trong đó có gần 11.000 thí 
sinh đến từ Bình Thuận. Theo kế hoạch, 
các trường THPT sẽ tổ chức xe đưa thí 
sinh đến tập trung tại Trường ĐH Tôn Đức 
Thắng trong hai ngày 28 và 29-6, sau đó 
đội tiếp sức mùa thi sẽ đưa thí sinh về ký 
túc xá, chỗ trọ mà thí sinh đã đăng ký. 
Sau khi thi xong, nhà trường phối hợp với 
các tỉnh đưa thí sinh về quê vào các ngày 
4 và 5-7. 

Ng.Nam // http://tuoitre.vn/ .- 2015 
(ngày 9 tháng 6)

__________________________________ 

ĐH TÔN ĐỨC THẮNG ĐÓN CÁC SĨ TỬ HUYỆN ĐẢO PHÚ QUÝ VỀ DỰ THI 

áng 27.6, đoàn học sinh gồm 45 
em thí sinh đến từ đảo Phú Quý, 

tỉnh Bình Thuận đã vào đến TPHCM. 
Đại diện trường ĐH Tôn Đức Thắng - 
cụm thi chủ trì, cùng các bạn tình 
nguyện viên đã trực đón các sĩ tử về 
dự kì thi THPT quốc gia 2015. 

 
ĐH Tôn Đức Thắng là cụm thi sẽ đón 11.000 thí 
sinh từ tỉnh Bình Thuận về dự kì thi THPT quốc 
gia 2015 

Theo lịch dự kiến, đoàn học sinh 
đảo Phú Quý sẽ vào đến TPHCM vào 
ngày 25.6, tuy nhiên vì mắc bão nên 
các thí sinh đã không vào được đất 
liền nên thời gian đến TPHCM bị trễ 2 
ngày. Nhiều thầy cô cùng thí sinh khá 
lo lắng, tuy nhiên ngay sau khi bão tan, 
các em đã cố gắng di chuyển bằng 
ghe thuyền để vào bờ kịp lúc. 

"Tại đất liền, các thầy cô giáo đã 
trực sẵn đón chúng em về điểm tập 
trung và lên xe vào TPHCM, chúng em 
nhận được rất nhiều sự quan tâm từ 
nhà trường nên ai cũng cố gắng di 
chuyển đúng thời gian”, em Kim Ánh, 
học sinh trường THPT Ngô Quyền 
Bình Thuận cho biết. 

Ngay khi vào đến TP, các em đã 
được các thầy cô và sinh viên tình 
nguyện tại cụm thi ĐH Tôn Đức Thắng 

Ô
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chào đón, sắp xếp chỗ nghỉ, tham 
quan nhà trường. 

Thầy Nhất Phương, Phó Trưởng 
Phòng công tác HS - SV ĐH Tôn Đức 
Thắng cho biết: “Các em sẽ được bố 
trí ăn ở tại ký túc xá của nhà trường. 
Năm nay nhà trường đã vận động các 
bạn sinh viên nhường lại gần 1.000 
chỗ ở miễn phí trong kí túc xá để các 
thí sinh, phụ huynh đi thi yên tâm dù là 
lần đầu tiên đến TPHCM”. 

Huyện đảo Phú Quý có tổng cộng 
có 299 thí sinh tham dự kỳ thi THPT 
quốc gia, trong đó 259 thí sinh thi tại 
cụm thi Trường ĐH Tôn Đức Thắng 
(TPHCM), 40 thí sinh còn lại thi tại tỉnh 
Bình Thuận. Toàn tỉnh Bình Thuận có 
800 thí sinh đăng ký chỗ ở miễn phí tại 

TPHCM đã được Trường ĐH Tôn Đức 
Thắng hỗ trợ chu đáo. 

Tham dự kì thi lần này, các em đều 
không có phụ huynh đi cùng. Em Đặng 
Văn Thời chia sẻ: “Mặc dù đã được 
chuẩn bị tâm lý từ lâu nhưng vẫn cảm 
thấy lo, không có gia đình bên cạnh 
càng làm em thấy buồn hơn. Tuy 
nhiên, sự nhiệt tình của các thầy cô ở 
quê nhà cũng như ở trường tại 
TPHCM cùng các anh chị tình nguyện 
viên là niềm động viên an ủi rất lớn với 
chúng em. Lần đầu tiên đến TP lớn, 
chúng em đã được chăm sóc, quan 
tâm nên điều còn lại là tập trung cho kì 
thi thật tốt”. 

Thùy Trang // http://laodong.com.vn/ 
.- 2015 (ngày 27 tháng 6) 

__________________________________ 

CÔNG TY KÍNH HÒA BÌNH TIẾP SỨC MÙA THI 2015 

ông ty TNHH Kính - TTNT Hòa Bình 
Hobig đã phối hợp với Tỉnh đoàn Bình 

Thuận, Thành đoàn TP HCM và Hội 
Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Thuận để tiếp 
sức mùa thi 2015. 

 
Đại diện của Công ty kính Hòa Bình tại buổi lễ 
Tiếp sức mùa thi. 

Chương trình hỗ trợ phương tiện đưa 
130 thí sinh nghèo, có hoàn cảnh khó 
khăn ở tỉnh Bình Thuận, đặc biệt là ở 
huyện đảo Phú Quý vào TP HCM tham dự 
kỳ thi Phổ thông trung học quốc gia 2015. 
Sau khi được xe đưa đến Trung tâm Hỗ 
trợ sinh viên TP HCM, các em được các 

đội Tiếp sức mùa thi hướng dẫn, đưa về 
chỗ trọ miễn phí gần điểm thi nhất. Ngoài 
ra, các em còn được hỗ trợ vé đi xe buýt 
và chi phí di chuyển về lại Phan Thiết sau 
kỳ thi. 

Khi đưa các em vào tới TP HCM, tỉnh 
đoàn Bình Thuận và nhà tài trợ Hobig đã 
đến tận nơi xem xét tình hình ăn ở của 
các em để đảm bảo cho các em có một kỳ 
thi thuận lợi. Ông Nguyễn Quang Bình, 
Giám đốc Công ty TNHH Kính – TTNT 
Hòa Bình, nhà tài trợ chính của chương 
trình, chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng hạnh 
phúc và tự hào khi là đơn vị đồng hành tổ 
chức chương trình Tiếp Sức Mùa Thi năm 
2015 của Tỉnh Bình Thuận và gửi lời cảm 
ơn sâu sắc tới Tỉnh đoàn Bình Thuận đã 
tạo điều kiện cho công ty chúng tôi thực 
hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với xã 
hội bằng một hành động thiết thực hỗ trợ 
các em thí sinh khó khăn có một mùa thi 
thành công”. 

Hải Yến // http://kienthuc.net.vn/ .- 2015 
(ngày 30 tháng 6)

C
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ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG GẦN HƠN NHỜ 'XE ĐẠP NGHĨA TÌNH' 

hiều phụ huynh, học sinh nghèo tỉnh 
Bình Thuận cảm động khi nhận chiếc 

xe đạp nghĩa tình từ người đứng đầu ngành 
Tòa án cũng như đại diện 2 cơ quan báo 
chí và các nhà tài trợ. Con đường đến 
trường của các em đã gần hơn rất nhiều, 
bớt vất vả đi rất nhiều! 

Ngày 29/6, tại Trường Tiểu học phía Bắc 
TP Phan Thiết (Bình Thuận), Quỹ “Bảo trợ 
học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số” 
của Báo Công an nhân dân cùng với Quỹ 
“Chung một tấm lòng” của Đài Truyền hình 
TP HCM (HTV) phối hợp với sở Giáo dục và 
Đào tạo tỉnh Bình Thuận tổ chức trao tặng 
50 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo hiếu 
học. 

Dự lễ và trao xe đạp cho học sinh nghèo 
có đồng chí Trương Hòa Bình - Bí thư 
Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao, 
Đại tá Trần Kim Thẩm - Phó Tổng biên tập 
Báo Công an nhân dân, ông Duy Lợi - Giám 
đốc Công ty Võng xếp Duy Lợi (TP HCM) 
nhà tài trợ cho Quỹ cùng lãnh đạo UBND 
tỉnh Bình Thuận… 

 
Đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư TW Đảng- 
Chánh án TAND tối cao phát biểu. 

Nhiều em học sinh là con em đồng bào 
dân tộc Chăm, Kơ Ho, Raglay… tại các xã 
huyện miền núi của Bình Thuận như Đức 
Linh, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy 
Phong… có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 
Đường đến trường rất xa mà các em phải đi 
bằng đôi chân gập ghềnh đầy trắc trở giữa 
rừng núi cheo leo, vất vả. Nguồn thu nhập 
của gia đình không thể đủ cho các em số 
tiền mua một chiếc xe đạp đến trường. 

Bí thư Trung ương Đảng - Chánh án 
TAND tối cao Trương Hòa Bình cùng lãnh 

đạo tỉnh Bình Thuận, lãnh đạo Báo Công an 
nhân dân, nhà tài trợ Duy Lợi đã trao tận tay 
các em học sinh nghèo những chiếc xe đạp 
mang theo trong đó sự chia sẻ, đồng cảm, 
chung tay vì tương lai của các em, của xã 
hội học tập. 

 
Đồng chí Trương Hòa Bình, Đại tá Trần Kim 
Thẩm, Giám đốc Công ty sản xuất Duy Lợi  trao 
tặng xe đạp và ân cần động viên, dặn cho các em 
học sinh nghèo hiếu học. 

Đồng chí Trương Hòa Bình nhấn mạnh: 
Tôi mong muốn các đồng chí lãnh đạo, thầy 
cô giáo thường xuyên tăng cường giáo dục 
truyền thống yêu nước, phát huy lịch sử vẻ 
vang của đất Bình Thuận giàu truyền thống 
cách mạng, tạo mọi điều kiện, động viên 
các cháu học tập, rèn luyện đạo đức để lập 
thân, lập nghiệp trở thành nhân tài, nguồn 
lực xây dựng và phát triển quê hương Bình 
Thuận mạnh giàu, thiết thực góp phần bảo 
vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ 
quốc thân yêu. 

Ông Mang Thun, dân tộc Kơ ho ở xã La 
Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc đưa con vượt 
núi trên 50 cây số xuống nhận xe đạp. Xác 
động, ông nói: “Cảm ơn Tòa án tối cao, báo 
Công an nhân dân… Con gái tui có xe đạp 
đi học rồi…”. 

Không chỉ ông Mang Thun, nhiều phụ 
huynh, học sinh nghèo cũng cảm động khi 
nhận chiếc xe đạp nghĩa tình từ người đứng 
đầu ngành Tòa án cũng như đại diện 2 cơ 
quan báo chí và các nhà tài trợ. Con đường 
đến trường của các em đã gần hơn rất 
nhiều, bớt vất vả đi rất nhiều! 

Hoàng Châu // http://cand.com.vn/ .- 2015 
(ngày 30 tháng 6) 

N
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42 GIÁO VIÊN Ở BÌNH THUẬN SẼ KHÔNG BỊ CẮT HỢP ĐỒNG 

heo chỉ đạo mới của Sở Nội vụ và 
UBND huyện Hàm Thuận Bắc, 42 

giáo viên ở Bình Thuận sẽ không bị cắt 
hợp đồng, mà được tiếp tục công việc. 

Liên quan đến vụ việc Ủy ban Nhân 
dân huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình 
Thuận có dấu hiệu vi phạm luật Lao 
động vì cho thôi hợp đồng đối với 42 
giáo viên đang dạy hợp đồng, vào chiều 
nay (16/6), Phòng Giáo dục và Đào tạo 
huyện Hàm Thuận Bắc đã triệu tập khẩn 
cấp 42 giáo viên nằm trong diện này để 
thông báo hủy chủ trương trước đó của 
Ủy ban Nhân dân huyện. Ngay trong 
chiều 16/6, Ủy ban Nhân dân huyện 
Hàm Thuận Bắc đã chỉ đạo Phòng Giáo 
dục huyện tổ chức cuộc họp khẩn cấp 
nhằm thông báo chỉ đạo của Sở Nội vụ 
và chủ trương mới của Ủy ban nhân dân 
huyện. 

 
42 giáo viên ở Bình Thuận đều cảm thấy vui 
mừng khi không bị cắt hợp đồng. 

Theo đó, 42 giáo viên này sẽ không 
bị cắt hợp đồng, mà được tiếp tục công 
việc tại đơn vị trường mình đang công 
tác. Sau khi nghe ông Ung Đức Ánh - 
Trưởng phòng Giáo dục huyện Hàm 
Thuận Bắc công bố bãi bỏ chủ 
trương cũ, các giáo viên rất mừng vì tới 
đây có thể tiếp tục gắn bó với nghề.  

Cô giáo Ngô Thị Cẩm Châu, giáo 
viên Trường Trung học cơ sở Hàm Trí 
cho biết: "Là giáo viên hợp đồng đã 7 
năm nay, giờ bị cắt hợp đồng thì cũng 

không biết làm gì và cảm thấy buồn cho 
dù mức lương không cao. Tuy nhiên, khi 
nghe tin tiếp tục được công tác chúng tôi 
thấy rất vui và sẽ ố gắng hoàn thành tốt 
công việc của mình". 

Cùng tâm trạng, thầy giáo Lương 
Thanh Tuấn, giáo viên Trường Trung 
học cơ sở Hồng Liêm cũng cho biết: 
"Chiều nay qua cuộc họp thông báo hủy 
quyết định thôi hợp đồng, bản thân tôi 
và các giáo viên khác cảm thấy rất vui vì 
chúng tôi được tiếp tục gắn bó với 
ngành, cống hiến với ngành". 

Trước đó, vào sáng ngày 15/6, 
Phòng Giáo dục huyện Hàm Thuận Bắc 
đã tổ chức cuộc họp thông báo cho thôi 
hợp đồng đối với 42 giáo viên hợp đồng 
không trúng tuyển thi viên chức ngành 
Giáo dục kể từ ngày 30/6/2015.  

Nhưng theo một số giáo viên, ban 
đầu khi được nhận công tác, trong quyết 
định của họ không hề ghi là hợp đồng 
chờ thi tuyển. Điều đáng nói là, trong số 
42 người bị thôi hợp đồng đợt này cũng 
có cả những cô giáo đang mang thai và 
nuôi con nhỏ.  

Ngày 16/6, trực tiếp làm việc với 
huyện Hàm Thuận Bắc, Sở Nội vụ tỉnh 
Bình Thuận xác định trong năm 2014 – 
2015, biên chế được giao năm 2014-
2015 của huyện này vẫn đủ bố trí cho 42 
giáo viên mà địa phương dự kiến chấm 
dứt hợp đồng. Do đó, ông Nguyễn 
Thanh Nam - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh 
Bình Thuận đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc ngừng 
ngay chủ trương có dấu hiệu vi phạm 
Luật Lao động nói trên của địa phương. 

Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2015 
(ngày 16 tháng 6) 

Các báo cùng đưa tin: Sài Gòn giải 
phóng Số 13663; Sài Gòn giải phóng 

Số 13664 

T
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78 HỌC VIÊN ĐƯỢC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ 

ừ 8 đến 12-6, tại thành phố Phan 
Thiết, tỉnh Bình Thuận, Cục Chính trị 

Quân khu 7 phối hợp với Bộ CHQS tỉnh 
Bình Thuận, tổ chức lớp tập huấn nghiệp 
vụ tuyên truyền, báo chí cho 78 đại biểu, 
là những thông tin viên-cộng tác viên 
(TTV-CTV), hạt nhân tuyên truyền thuộc 
các địa phương, đơn vị LLVT Quân khu 7, 
Quân đoàn 4, Hội Cựu chiến binh các địa 
phương… 

Lớp tập huấn đã được các giảng viên, 
là những nhà báo, đạo diễn truyền hình 
giàu kinh nghiệm của Đài Truyền hình Việt 
Nam, Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh, Báo 
Quân đội nhân dân, Báo Sài Gòn Giải 
Phóng… truyền đạt những kiến thức căn 
bản, kỹ năng, kinh nghiệm phát hiện đề 
tài, thực hiện các thể loại báo chí-truyền 

hình, định hướng nhiệm vụ tuyên truyền 
về LLVT nhân dân và nền quốc phòng 
toàn dân trong giai đoạn mới. Các học 
viên được đi thực tế tại Báo Bình Thuận 
và một số địa danh nổi tiếng ở thành phố 
Phan Thiết. Kết thúc lớp tập huấn, 100% 
học viên có bài thu hoạch đạt chất lượng 
khá, được Cục Chính trị Quân khu 7 cấp 
giấy chứng nhận TTV-CTV. Cũng trong 
dịp này, Cục Chính trị Quân khu 7 và Đài 
Phát thanh-Truyền hình tỉnh Bình Thuận 
đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện 
nhiệm vụ tuyên truyền về LLVT Quân khu 
7 trên sóng của Đài Phát thanh-Truyền 
hình tỉnh Bình Thuận. 

Thanh Kim Tùng // http://www.qdnd.vn/ 
.- 2015 (ngày 13 tháng 6)

__________________________________ 

NGÀY HỘI GIA ĐÌNH CÁC TỈNH ĐÔNG NAM BỘ NĂM 2015 

gày hội Gia đinh các tỉnh Đông Nam 
bộ lần thứ 6 năm 2015 sẽ diễn ra tại 

thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) từ 
ngày 24/6-26/6 với sự tham gia của 21 gia 
đình đến từ các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 
Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, 
Đồng Nai, Tây Ninh và Ninh Thuận. 

Tại Ngày hội, các gia đình (gồm 4 
thành viên, cha mẹ và 2 con) sẽ tham gia 
các hoạt động thể thao (thi đá bóng vào 
cầu môn, thi chuyền bi), nấu ăn (chế biến 
các món ăn theo chủ để thực đơn và trình 
bày món ăn trên bàn tiệc với định mức chi 
phí như nhau)… 

Bên cạnh đó, các gia đình còn tham 
gia phần thi năng khiếu, tài năng. Chủ đề 
của phần thi năng khiếu, tài năng là ngợi 
ca gia đình hạnh phúc, tôn vinh nền nếp 
gia phong, dòng tộc văn hóa, ca ngợi 
Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê 
hương, đất nước trong thời kỳ đổi mới, ca 
ngợi tình yêu, hạnh phúc gia đình. 

Ngoài ra, các gia đình tham gia phần 
thi sẽ thể hiện nét duyên dáng trong các 

loại trang phục Việt Nam tự chọn, phù hợp 
mỗi gia đình, mỗi vùng miền và mỗi dân 
tộc. Mỗi gia đình còn thể hiện 1 tiết mục 
năng khiếu nghệ thuật như hát, hát có 
múa minh họa, hò vè đối đáp, hoạt cảnh, 
tiểu phẩm, ngâm thơ, múa, kịch câm, ảo 
thuật… Ban tổ chức khuyến khích các gia 
đình có tiết mục tự biên, tự diễn. 

Ngoài các phần thi, tham gia Ngày hội 
Gia đình các tỉnh Đông Nam bộ, các gia 
đình còn được tham quan các thắng cảnh, 
di tích lịch sử - văn hóa nổi tiếng của 
Phan Thiết – Bình Thuận như: tháp Pô 
Sah Inư, Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi 
nhánh Bình Thuận, Đồi cát bay, Lâu đài 
rượu vang RD, Sea Links city, vườn thanh 
long, chùa núi Tà Cú. Kết thúc ngày hội sẽ 
là Liên hoan giã bạn, diễn ra tại khách sạn 
Park Diamond – Phan Thiết. Ngày hội gia 
đình các tỉnh Đông Nam bộ lần thứ 7 năm 
2016 sẽ diễn ra tại tỉnh Ninh Thuận. 

T.Hợp- Văn hóa, Thể thao và Du lịch.- 
2015.- Số 1132 (ngày 25 tháng 6).- Tr.5 

Cùng đưa tin: Văn hóa Số 76 

T
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III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

670 HỘ DÂN SÔNG PHAN THIẾU NƯỚC SINH HOẠT TRẦM TRỌNG 

heo người dân đang sinh sống nơi đây 
cho biết, trong nhiều tháng qua, khu 

vực 3 thôn: An Vinh, An Bình, Tân Hưng 
(huyện Hàm Tân) đang thiếu nước sinh 
hoạt trầm trọng, nhiều người dân phải 
mua nước sinh hoạt với giá cao 70.000 
đồng/m3.  

Bình quân mỗi hộ 4- 5 người ở đây sử 
dụng tiết kiệm tối đa nước (ăn uống, tắm, 
giặt, vệ sinh…) 1m3 trong ba ngày, một 
tháng tốn 10m3 nước, chi phí khoảng 

700.000 đồng/tháng. Vì vậy, bà con đã 
kiến nghị lên UBND huyện Hàm Tân, xã 
Sông Phan sớm hỗ trợ tiền nước cho các 
hộ nghèo, cận nghèo; về lâu dài, mong 
các cấp chính quyền tỉnh, huyện, Trung 
tâm Nước sạch & Vệ sinh môi trường 
nông thôn quan tâm xây dựng đường ống 
cung cấp nước sinh hoạt cho 670 hộ dân 
tại ba thôn này. 

Yên Thành- Đại đoàn kết.- 2015.- Số 152 
(ngày 01 tháng 6).- Tr.5 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN: MƯA LỚN CHỈ XUẤT HIỆN Ở MỘT VÀI KHU VỰC 

ù vậy, tổng lượng mưa trên toàn 
tỉnh vẫn còn thấp, chưa thể giải 

quyết hết tình hình khô hạn đang diễn 
ra. 

 

Mây mù xuất hiện ở thành phố Phan Thiết 
(tỉnh Bình Thuận) vào sáng nay 17/6. 

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh 
Bình Thuận đã có mưa lớn ở một vài 
khu vực. Từ đầu tháng 6 đến nay, ở 
nhiều nơi trên địa bàn tỉnh đã có mưa 
giông rải rác, nhưng lượng mưa không 
đáng kể. Riêng tại một số nơi như Võ 
Xu (huyện Đức Linh), Sông Phan 
(huyện Hàm Tân), Bàu Trắng, Phan 
Tiến và miền núi Phan Sơn (huyện Bắc 
Bình) có mưa vừa đến mưa to, và mưa 

rất to. Ngày 16/6, lượng mưa đo được 
tại Phan Sơn là 113,7 mm; Sông Phan 
90 mm; đảo Phú Quý 45,8 mm; La Gi 
20,3 mm; Tà Pao 25,9 mm… Nhưng 
ở phía Bắc tỉnh, mưa lại rất nhỏ, 
như Phan Rí chỉ với 0,2 mm; Liên 
Hương 2,2 mm. 

Sáng nay (17/6), ở một số nơi như: 
Mương Mán (huyện Hàm Thuận Nam), 
Phan Tiến (huyện Bắc Bình) và 
huyện đảo Phú Quý... cũng xuất hiện 
vài cơn mưa lác đác. Theo Trung tâm 
Khí tượng Thủy văn Bình Thuận, trong 
vài ngày tới, Bình Thuận sẽ tiếp tục có 
mưa, nhưng lượng nước đổ 
xuống chưa nhiều, nên các khu vực 
hạn hán vẫn thiếu hụt nguồn nước từ 
50-70% so với trung bình nhiều năm; 
trời có nhiều nắng và khả năng xuất 
hiện nắng nóng cục bộ; do vậy, tình 
hình khô hạn và thiếu nước, nhất là ở 
khu vực phía Bắc tỉnh vẫn chưa được 
cải thiện. 

Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2015 
(ngày 17 tháng 6) 

T
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TRIỀU CƯỜNG ĐE DỌA LÀNG CHÀI PHAN THIẾT 

gày 19-6 triều cường tiếp tục "đánh" 
mạnh vào khu dân cư ven biển ở thôn 

Tiến Đức, xã Tiến Thành, TP Phan Thiết 
(Bình Thuận). 

 
Trẻ em phụ người già xúc đất vào bao làm kè 
chắn sóng - Ảnh: Nguyễn Nam 

Người dân địa phương cho biết triều 
cường với sóng to đánh mạnh vào bờ 
diễn ra đã bốn ngày nay. Sóng ăn vào 
móng nhiều căn nhà tạo thành hàm ếch 
gây nguy cơ sập nhà. 

Hiện các hộ dân phải huy động tối đa 
lao động trong nhà để chống chọi với triều 
cường. Trẻ em, phụ nữ cùng nhau xúc đất 
đổ vào bao để đàn ông khiêng bao cát 
đắp vào móng nhà tạo thành kè chắn 
sóng. 

Ông Nguyễn Phước Toàn (51 tuổi) cho 
biết nhà ông đã bị nứt qua các đợt bị sóng 
biển xâm thực. Ông cũng như nhiều hộ 
dân khác mong muốn chính quyền địa 
phương có biện pháp hỗ trợ cho người 
dân ở đây đắp đê chắn sóng. 

Anh Nguyễn Văn Hải, nhà tại khu vực 
có triều cường đánh mạnh, cho hay 
sóng mạnh nhất từ lúc 10-12g hằng ngày. 

Cư dân ở đây chủ yếu là ngư dân đi đánh 
bắt thuê cho các tàu cá, đời sống eo hẹp. 
Nhiều hộ còn không có tiền mua bao tải 
để đắp đất vào móng nhà. 

Lãnh đạo Phòng tài nguyên - môi 
trường TP Phan Thiết cho biết đang điều 
động các lực lượng chức năng, phối hợp 
với chính quyền địa phương triển khai 
công tác hỗ trợ người dân đắp đê chắn 
sóng. Đồng thời xác định thiệt hại do triều 
cường gây ra trong những ngày qua. 

 
Đàn ông vác bao đất làm kè chắn sóng cho 
móng nhà - Ảnh: Nguyễn Nam 

 
Triều cường mạnh những ngày qua ăn vào 
móng nhà dân - Ảnh: Nguyễn Nam 

Nguyễn Nam // http://tuoitre.vn/ .- 
2015 (ngày 19 tháng 6)

__________________________________ 

VƯỢT KHÓ VƯƠN LÊN TRẢ SỔ HỘ NGHÈO 

hững ngày đầu tháng 6, chúng tôi đến 
thăm gia đình bà Nguyễn Thị Quyên 

ở khu phố Lâm Giáo, thị trấn Ma Lâm, 
huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, 
một người phụ nữ cần cù chịu khó. Những 
năm trước, gia đình bà gặp nhiều khó 
khăn vất vả, chồng bà là ông Trần Văn 

Lượm bị bệnh hiểm nghèo, mất năm 2001 
để lại cho bà ba đứa con nhỏ. 

Khi chồng bà mất, cả bốn mẹ con 
không biết dựa vào ai để sống. Hằng 
ngày, cứ 4 giờ sáng bà cùng đứa con lớn 
sinh năm 1995 đi hái lá giang bỏ mối ở 
các chợ trên địa bàn huyện. Mấy năm hái 

N
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lá giang cùng với tiền sản xuất hoa màu 
và vay thêm tiền của người thân, năm 
2006, bà mua 2 con bò cái sinh sản. Đến 
năm 2014, bò đã sinh 8 con bê, bà nuôi 
lớn và bán bò trả nợ. Từ năm 2010 đến 
2014, bà Nguyễn Thị Quyên trồng 300 trụ 
thanh long trong đó có 200 trụ đã cho thu 
hoạch. 

Bà Quyên cho biết: “Năm 2009, gia 
đình tôi được chính quyền thị trấn Ma Lâm 
xây tặng căn nhà tình thương, vì vậy bốn 
mẹ con có chỗ ở khang trang, không lo 
dột nữa. Từ khi có nhà mới, tôi quyết tâm 
vươn lên bằng cách cần cù, chịu khó, học 

hỏi kinh nghiệm trong sản xuất. Đến năm 
2013, tôi đã vượt qua cảnh nghèo và đã 
trả sổ hộ nghèo”. 

Anh Nguyễn Ngọc Hân, Trưởng ban 
điều hành khu phó Lâm Giáo cho biết: 
“Gia đình bà Quyên trước đây thuộc diện 
nghèo nhất nhì khu phố. Chồng mất, một 
mình bươn chải nuôi ba đứa con nhỏ vất 
vả vô cùng. Thế nhưng bằng đức tính cần 
cù, chịu khó, bà đã vươn lên thoát nghèo 
khiến mọi người dân đều khâm phục”. 

Đỗ Khắc Thể- Quân đội nhân dân.- 
2015.- Số 19476 (ngày 26 tháng 6).- Tr.6 

__________________________________ 

'VÍ DẦU TÌNH BẬU MUỐN THÔI' VÀ NIỀM VUI NGHẸN NGÀO CỦA THẮM 

gày 2-6, tin từ Văn phòng UBND tỉnh 
Bình Thuận cho biết UBND tỉnh Bình 

Thuận đã đến thôn Hiệp Hòa, xã Tân Hải, 
thị xã La Gi trao căn nhà tình nghĩa cho 
gia đình cô Dương Thị Hồng Thắm, nhân 
vật trong bài viết “Ví dầu tình bậu muốn 
thôi” trên PLO ngày 16-3. 

Căn nhà tình nghĩa khá khang trang trị 
giá 80 triệu đồng, trong đó 40 triệu đồng 
từ đóng góp của cán bộ viên chức, người 
lao động thuộc Văn phòng UBND tỉnh 
Bình Thuận, phần còn lại gia đình Thắm 
trích ra từ số tiền trước đây bạn đọc đã 
thông qua Báo Pháp Luật TPHCM ủng hộ. 

 

Ông Võ Thành Huy, Phó Chánh Văn phòng 
UBND tỉnh Bình Thuận trao quyết định tặng 
nhà tình nghĩa cho gia đình Thắm. Ảnh: 
Phương Nam. 

Trong dịp này, Khách sạn Cà Ty (Phan 
Thiết); Công ty TNHH Cao Hùng; 
Mobiphone Chi nhánh Bình Thuận cùng 

một số tổ chức, cá nhân khác cũng đã 
ủng hộ cho gia đình Thắm TV, bếp ga, nồi 
cơm điện và các vật dụng gia đình. Ba 
của Thắm, người thương binh có thương 
tật đến 61% khi được trao căn nhà đã xúc 
động trào nước mắt vì mơ ước cả đời nay 
mới có được. Ông chia sẻ, năm 2015 này 
gia đình ông có quá nhiều niềm vui khi 
Thắm được bạn đọc Báo Pháp Luật 
TP.HCM giúp đỡ, động viên chữa bệnh và 
giờ là ngôi nhà khang trang từ những sự 
đóng góp, chia sẻ nghĩa tình. 

 
 

Thắm giờ đã cải thiện nhiều về sức khỏe và 
rạng rỡ bên con trai cạnh căn nhà mới. Ảnh: 

Phương Nam. 

Có mặt tại buổi lễ nhận nhà tình nghĩa, 
Thắm rất vui và cho biết từ lúc được bạn 
đọc báo, cộng đồng Facebook giúp đỡ, 

N
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bệnh tình của cô ngày một tiến triển tốt. 
Thắm gởi lời tri ân, cảm ơn đến hàng trăm 
người thông qua Báo Pháp Luật TP.HCM 
đã gởi quần áo, sữa, thức ăn và hơn 200 
triệu đồng giúp đỡ khi biết Thắm không 
còn tiền chữa bệnh. 

Như tin đã đưa, gia đình Thắm nghèo 
nhất xã phải ở nhờ nhưng Thắm vẫn 
vươn lên, học giỏi và đậu Đại học 
KHXH&NV. Năm 2012 tốt nghiệp đại học, 
Thắm ở lại TP.HCM làm việc và có quen 
một thanh niên đồng hương. Không may 
cô có thai và bị người này ruồng bỏ. 

Tháng 11-2013, Thắm sinh bé trai 
kháu khỉnh nặng 3,1kg nhưng chỉ một 
tuần sau cô bị xuất huyết não liệt hai chi 
bên trái không tiền chữa bệnh trong khi 

người cha đứa bé dứt áo quay lưng 
không giúp đỡ. Gần một năm điều trị chữa 
bệnh tại Bệnh viện Y học cổ truyền Bình 
Thuận, cô gái này hàng ngày phải khó 
nhọc đến bếp ăn từ thiện trong khi con trai 
cô luôn thiếu sữa vì hoàn cảnh quá khó 
khăn. Thắm cho biết, từ lúc trường hợp 
của Thắm được Báo Pháp Luật TPHCM 
phát hiện, kêu gọi ngoài những vật chất 
được giúp đỡ, cô còn được rất nhiều 
người quan tâm, động viên và đến nay 
được trao tặng nhà. “Đó là động lực giúp 
em cố gắng chữa bệnh, đứng và đi lại 
được trên đôi chân của mình để nuôi con 
trai thành người tử tế”, Thắm chia sẻ. 

Phương Nam // http://phapluattp.vn/ .- 
2015 (ngày 2 tháng 6) 

__________________________________ 

VỀ HƯU, CHÁNH THANH TRA MỚI ĐƯỢC ‘GIẢI OAN’ 

ỉnh Bình Thuận sẽ chỉ đạo Sở TN&MT 
hủy các quyết định kỷ luật nguyên 

chánh thanh tra và phó chánh thanh tra sở 
này. Ngày 8-6, ông Hồ Lâm, Phó Giám 
đốc Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận, cho biết 
Sở đang chờ UBND tỉnh quyết định giải 
quyết khiếu nại lần hai của ông Mai Văn 
Tam, nguyên Chánh Thanh tra Sở 
TN&MT. Sau đó, Sở TN&MT sẽ hủy quyết 
định kỷ luật ông Tam và các nội dung 
chưa phù hợp trong quyết định giải quyết 
khiếu nại ban đầu. “Trong giải quyết khiếu 
nạn lần đầu, Sở cũng có thiếu sót, khuyết 
điểm nên Sở sẽ chấn chỉnh, rút kinh 
nghiệm” - ông Lâm nói. 

Trước đó, UBND tỉnh Bình Thuận đã tổ 
chức đối thoại với ông Tam về việc ông 
khiếu nại Sở TN&MT kỷ luật ông và ông 
Võ Văn Lễ, Phó Chánh Thanh tra Sở 
TN&MT. Mới đây, ông Huỳnh Thanh 
Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Thuận, đã chủ trì buổi đối thoại với ông 
Tam, có sự tham gia của các đơn vị liên 
quan. Theo ông Tam, sở dĩ ông không lập 
biên bản việc tặng quà và trả lại quà là do 
suy nghĩ chủ quan, quà tết không nhận thì 
trả lại. Hơn nữa, đơn ông Tam còn nói tại 

Bình Thuận có được bao nhiêu quan chức 
được tặng quà mà trả lại? 

Tại buổi họp, ông Cảnh cho biết việc 
xử lý nhận, trả lại quà như đã nêu là có 
thiếu sót, khuyết điểm. Tuy nhiên, ông 
Tam không vụ lợi vì ý chí ban đầu đã thể 
hiện muốn trả lại quà. Vì vậy, việc Sở 
TN&MT kỷ luật ông Tam là cứng nhắc. Từ 
đó, ông Cảnh yêu cầu Sở TN&MT hủy các 
quyết định kỷ luật và hủy các nội dung 
chưa phù hợp trong quyết định giải quyết 
khiếu nại lần đầu đối với ông Tam. 

Ngày 8-6, tin từ UBND tỉnh Bình Thuận 
cho biết tới đây tỉnh sẽ ban hành quyết 
định giải quyết khiếu nại và chỉ đạo Sở 
TN&MT hủy các quyết định xử lý kỷ luật 
đối với hai cán bộ này. 

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông 
Tam cho biết từ cuối năm 2013 khi Sở 
TN&MT có kết luận và đưa ra hình thức 
kỷ luật, ông đã liên tục khiếu nại. Đến 
tháng 3-2015, mặc dù đã về hưu theo chế 
độ nhưng ông vẫn tiếp tục đeo bám và 
yêu cầu giải quyết dứt điểm. “Hình thức kỷ 
luật nào đến thời hạn cũng phải được xóa 
nhưng việc mình vô tư trả lại quà tặng lại 
bị kỷ luật khiến tôi cứ bứt rứt mãi. Theo 
tôi, doanh nghiệp đến tặng quà nếu không 

T
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nhận thì yêu cầu họ mang về hoặc trả lại 
là chuyện bình thường chứ lập biên bản 
thì sao hợp đạo lý. Ngoại trừ những 
trường hợp doanh nghiệp đến tặng quà 
với mục đích này nọ muốn tiếp cận “bôi 
trơn” hay hối lộ nhưng không lập biên bản 
mới là chuyện đáng nói” - ông Tam nói. 

Như đã phản ánh, vào một ngày gần 
tết Nguyên đán 2014, kế toán của một 
công ty đến Sở TN&MT đưa cho ông Lễ 
một bì hồ sơ, bên trong có một phong bì 
chúc tết. Sau khi phát hiện trong phong bì 
có 5 triệu đồng, ông Lễ liền báo cho ông 
Tam. Lập tức ông Tam yêu cầu một 
chuyên viên tạm giữ số tiền này và đề 
nghị ông Lễ sau tết trả lại. Sau đó, Thanh 

tra Sở TN&MT mời giám đốc doanh 
nghiệp trên trả lại phong bì và vụ việc trả 
lại quà tết cũng được thông báo công 
khai. Nhưng khoảng hai tháng sau đó, 
giám đốc Sở TN&MT ra quyết định thành 
lập tổ xác minh theo đơn tố cáo ông Lễ có 
hành vi tiêu cực và cấp trên là ông Tam 
bao che. Kết quả, Sở TN&MT tỉnh Bình 
Thuận cho rằng hành vi của ông Tam, ông 
Lễ là thiếu trách nhiệm nên ra quyết định 
kỷ luật khiển trách. Không đồng tình, ông 
Tam khiếu nại và Sở TN&MT vẫn bảo lưu 
nên ông tiếp tục khiếu nại đến UBND tỉnh. 

Phương Nam- Pháp luật Tp.HCM.- 
2015.- Số 148 (ngày 9 tháng 6).- Tr.6

__________________________________ 

BÌNH THUẬN XỬ PHẠT CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
THỰC PHẨM VI PHẠM AN TOÀN THỰC PHẨM 

hiều ngày 1-6, ông Nguyễn Văn 
Mạnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục 

quản lý chất lượng nông lâm và thủy 
sản (QLCLNL-TS) cho biết, Chi cục đã 
ra Quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính đối với hai cơ sở sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh đã 
vi phạm an toàn thực phẩm (ATTP) với 
tổng số tiền là 70 triệu đồng. Trước đó, 
ngày 17-5-2015, Đoàn thanh tra của 
Chi cục QLCLNL-TS phối hợp Phòng 
cảnh sát phòng chống tội phạm về môi 
trường (PCTPVMT), Công an Bình 
Thuận đã tiến hành thanh tra hai cơ sở 
sản xuất, kinh doanh đường của bà Lý 
Lệ Châu tại tổ 7, Khu phố 6, phường 
Đức Long, TP Phan Thiết và cơ sở sản 
xuất, kinh doanh măng của bà Dương 
Thị Lập tại thôn Phú Hòa, xã Hàm Trí, 
huyện Hàm Thuận Bắc. 

Qua thanh tra, Đoàn đã phát hiện 
cả hai cơ sở này có quy mô sản xuất 
tương đối lớn, nhưng không đáp ứng 
được các quy định chung về điều kiện 
bảo đảm an toàn thực phẩm; sử dụng 
các phụ gia nằm ngoài danh mục được 

phép sử dụng, phụ gia không rõ nguồn 
gốc xuất xứ, vi phạm các quy định theo 
Nghị định 178/2013/NĐ-CP của Chính 
phủ Quy định xử phạt vi phạm hành 
chính về an toàn thực phẩm. Cụ thể: 
Cơ sở của bà Lý Lệ Châu thực hiện 
hành vi sử dụng a-xít phốt-pho-ríc, bột 
mầu Sunset yellow (E110) làm cho 
đường dẻo, không vón cục, tạo mầu 
vàng đẹp nằm ngoài danh mục được 
phép sử dụng bị xử phạt 30 triệu đồng; 
đình chỉ hoạt động sản xuất, chế biến 
thực phẩm hai tháng và buộc tiêu hủy 
tang vật vi phạm. 

Cơ sở của bà Dương Thị Lập thực 
hiện hành vi sử dụng bột mịn không rõ 
nguồn gốc, xuất xứ để tẩy trắng và 
ngâm tẩm giúp măng có mầu vàng đẹp 
bị xử phạt 40 triệu đồng; đình chỉ hoạt 
động sản xuất, chế biến thực phẩm hai 
tháng và buộc phải tiêu hủy tang vật vi 
phạm. 

Đình Châu // 
http://www.nhandan.org.vn/ .- 2015 

(ngày 1 tháng 6) 

C
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CHUYỂN CÔNG AN ĐIỀU TRA SAI PHẠM CỦA CHỦ TỊCH HỘI VHNT 

ở Tài chính có trách nhiệm chuyển toàn 
bộ hồ sơ vụ sai phạm về tài chính ở Hội 

Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Bình Thuận 
sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh trước ngày 
30-6”. 

Hôm 23-6, ông Nguyễn Thành Tâm, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký văn 
bản yêu cầu như trên. 

Trước đó, qua xác minh đơn tố cáo các 
sai phạm của ông Nguyễn Chí Khanh, Chủ 
tịch Hội VHNT và bà D., Chánh Văn phòng 
kiêm kế toán Hội VHNT tỉnh, cơ quan chức 
năng xác định nội dung tố cáo là đúng. Theo 
UBND tỉnh, vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp 
luật hình sự nên thống nhất chuyển toàn bộ 

hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để 
làm rõ, xác định trách nhiệm cá nhân rồi xử lý 
theo quy định. Ngoài ra UBND tỉnh cũng giao 
Sở Nội vụ phối hợp tham mưu các thủ tục tạm 
đình chỉ công tác đối với ông Khanh và đề 
xuất phương án chỉ định người tạm thay thế. 

Đầu tháng 10-2014, sau khi nhận đơn tố 
cáo, UBND tỉnh đã thụ lý khiếu nại tố cáo và 
giao nhiệm vụ xác minh mời những người có 
liên quan làm việc. Khoảng hai tháng sau, bà 
D. cáo bệnh và sau đó về nhà cha mẹ rồi treo 
cổ tự vẫn gây xôn xao dư luận địa phương. 

Phương Nam- Pháp luật Tp.HCM.- 2015.- 
Số 163 (ngày 24 tháng 6) 

__________________________________ 

XUẤT HIỆN NHIỀU BĂNG NHÓM TỘI PHẠM TẠI KHU VỰC TT 
NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 

iệc tranh giành địa bàn, thanh trừng lẫn 
nhau đã làm cho tình hình an ninh, trật tự 

trên địa bàn trở nên phức tạp. 

Chiều 1/6, thông tin với báo chí, Công an 
tỉnh Bình Thuận cho biết đã lập danh sách các 
đối tượng và xác lập chuyên án để đấu tranh 
triệt phá các băng nhóm tội phạm gây mất an 
ninh trật tự trong suốt thời gian qua tại khu 
vực Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân, huyện 
Tuy Phong. 

Từ khi Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân 
được xây dựng đã thu hút một số lượng lớn 
người lao động trong và nước ngoài đến khu 
vực này làm việc. 

 
Khu vực trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân 

Một số dịch vụ như: Nhà nghỉ, quán ăn, 
karaoke… nhất là dịch vụ bảo vệ phát triển. 

Các tệ nạn xã hội mại dâm, cờ bạc tại Vĩnh 
Tân ngày một phức tạp. 

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, lợi dụng 
tình hình trên, bọn tội phạm hình sự tại địa 
phương và vùng giáp ranh đã tập trung, nhen 
nhóm hình thành một vài băng nhóm có dấu 
hiệu cưỡng đoạt tài sản thông qua hợp đồng 
trông giữ tài sản, phương tiện, công cụ sản 
xuất cho các doanh nghiệp. 

Việc tranh giành địa bàn, thanh trừng lẫn 
nhau đã làm cho tình hình an ninh, trật tự trên 
địa bàn trở nên phức tạp. 

Thời gian qua, Công an tỉnh Bình Thuận 
đã chỉ đạo các đơn vị chức năng bám sát địa 
bàn, tăng cường công tác nắm tình hình. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an 
tỉnh đã phát hiện, lập danh sách 15 đối tượng 
và xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ. 
Đến nay, công an đã khởi tố và bắt giam 6 đối 
tượng về các hành vi Cố ý gây thương tích, 
Hủy hoại tài sản. 

Công an tiếp tục xác minh, thu thập chứng 
cứ làm rõ hành vi của các đối tượng khác 
trong chuyên án. 

Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2015 
(ngày 1 tháng 6) 

Các báo cùng đưa tin: Pháp luật 
TP.HCM Số 141 

S

V



Thoâng tin tö lieäu Bình Thuaän – Soá 06 naêm 2015 - 37 - 

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

IV. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ – NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN 

ỨNG DỤNG VIỄN THÁM ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ HẠN HÁN 
TẠI BÌNH THUẬN 

ông nghệ viễn thám với những ưu 
điểm nổi bật so với các phương 

pháp nghiên cứu truyền thống đã được 
ứng dụng hiệu quả trong nghiên cứu, 
giám sát và ứng phó với hiện tượng hạn 
hán. Nhóm nghiên cứu Trịnh Lê Hùng, 
Đào Khánh Hoài, Học viện kỹ thuật quân 
sự đã tìm hiểu đánh giá nguy cơ hạn 
hán khu vực huyện Bắc Bình (tỉnh Bình 
Thuận) từ tư liệu ảnh vệ tinh đa phổ 
Landsat sử dụng chỉ số khô hạn nhiệt độ 
thực vật (TVDI). Kết quả nhận được có 
thể sử dụng trong thành lập bản đồ nguy 
cơ khô hạn và giảm thiểu thiệt hại do 
hạn hán gây ra. 

Bắc Bình là một trong hai huyện của 
tỉnh Bình Thuận có nguy cơ suy thoái 
đất và hoang mạc hóa hàng đầu ở khu 
vực duyên hải Nam Trung bộ, trong đó 
nguyên nhân chính là do hạn hán gây 
ra. Với đặc điểm khí hậu và địa hình tự 
nhiên đã làm cho Bắc Bình khô nóng 
quanh năm, hình thành nên chế độ khí 
hậu bán khô hạn và trở thành một trong 
những vùng khô hạn nhất cả nước. 
Theo số liệu thống kê tại trạm Bàu 
Trắng, trong giai đoạn 1960 – 2010, 
lượng mưa trung bình hàng năm ở Bắc 
Bình từ 700 – 1.000 mm, trong đó tập 
trung chủ yếu vào mùa mưa (từ tháng 5 
đến tháng 10), trong khi vào mùa khô (từ 
tháng 11 đến tháng 4 năm sau), lượng 
mưa rất ít. Cùng với Tuy Phong, Bắc 
Bình là 1 trong 2 huyện được dự báo có 
cấp độ khô hạn nghiêm trọng nhất ở 
Bình Thuận (cấp 4 theo chỉ số MI – 
Meteorology Index). 

Trong những năm gần đây, do những 
biến động khó lường của khí hậu cũng 
như những tác động tiêu cực từ hoạt 
động của con người đã làm cho tình 
trạng hạn hán ở các tỉnh Nam Trung bộ, 

Tây Nguyên nói chung và Bình Thuận 
nói riêng diễn ra ngày càng nghiêm 
trọng. Hạn hán diễn ra thường xuyên 
hơn, không những vào mùa khô và ngay 
cả trong mùa mưa, ảnh hưởng rất lớn 
đến hoạt động sản xuất cũng như đời 
sống sinh hoạt của người dân. Do vậy, 
ứng dụng tư liệu viễn thám phục vụ 
công tác giám sát và ứng phó với hạn 
hán là một vấn đề có ý nghĩa thực tiến. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, ảnh 
hưởng của biến đổi khí hậu và các hoạt 
động của con người trong những năm 
gần đây đã làm tăng nguy cơ hạn hán 
đối với khu vực huyện Bắc Bình (Bình 
Thuận). Phần lớn diện tích huyện Bắc 
Bình dự báo có mức độ khô hạn từ trung 
bình đến khô hạn nặng và rất nặng, 
trong đó diện tích các khi vực có nguy 
cơ khô hạn nặng và rất nặng tăng rất 
nhanh trong các năm 2010, 2014 so với 
những năm trước. Những khu vực có 
nguy cơ khô hạn cao tập trung chủ yếu 
ở những vùng sản xuất nông nghiệp và 
các vùng không có thực vật che phủ. 

Tư liệu ảnh vệ tinh quang học 
Landsat với ưu điểm độ phân giải không 
gian trung bình, được tích hợp các kênh 
hồng ngoại nhiệt, đặc biệt được cung 
cấp hoàn toàn miễn phí với chu kỳ cập 
nhật 16 ngày, là nguồn tư liệu phong 
phú và quý giá trong nghiên cứu và giám 
sát hiện tượng hạn hán. Kết quả nhận 
được trong nghiên cứu có thể sử dụng 
trong thành lập bản đồ nguy cơ hạn hán 
tỷ lệ 1:100.000, góp phần ứng phó và 
giảm thiểu ảnh hưởng của hạn hán đến 
môi trường sống và hoạt động sản xuất 
của người dân. 

N.H-Khoa học phổ thông.- 2015.- Số 
24 (ngày 26 tháng 6).- Tr.12 

C



Thoâng tin tö lieäu Bình Thuaän – Soá 06 naêm 2015 - 38 - 

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

TRO XỈ TỪ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN CHẠY THAN CÒN BỊ “BỎ NGỎ” 

ụ việc phát tán tro, bụi xỉ làm ảnh 
hưởng đến môi trường tại nhà máy 

Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (huyện Tuy Phong, 
Bình Thuận) một lần nữa đặt ra yêu cầu 
cấp thiết tìm ra lời giải cho việc tận dụng 
hiệu quả các nguồn phế thải này. 

 
Bãi tro xỉ của Nhiệt điện Duyên Hải 1 có diện 
tích 33 ha. Ảnh: VGP/Toàn Thắng 

Theo Quy hoạch điện VII, đến năm 
2020, tổng công suất các nhà máy nhiệt 
điện đốt than của Việt Nam là 36.000 MW; 
đến năm 2030, con số này sẽ tăng gấp 
đôi, khoảng 72.000 MW, tương đương 
tiêu thụ hơn 100 triệu tấn than, thải ra môi 
trường 30 triệu tấn tro xỉ mỗi năm.  

Bất cập 

Tính toán sơ bộ cho thấy, một nhà 
máy nhiệt điện chạy than công suất 1.200 
MW hằng ngày thải ra khoảng 4.000 tấn xỉ 
tro bay, trong đó 85% là tro bay. 

Đây đều là những nguyên liệu đầu vào 
của các ngành công nghiệp xi măng và 
vật liệu xây không nung (VLXKN). Tuy 
nhiên, trong các loại vật liệu xây dựng cơ 
bản như xi măng, gốm, sứ, kính… đang 
được sản xuất và tiêu thụ mạnh tại nước 
ta thì tỷ lệ sử dụng VLXKN còn rất khiêm 
tốn, thậm chí còn đứng sau một số nước 
trong khu vực như: Lào, Thái Lan và 
Malaysia. 

Tuy là những nguyên liệu đầu vào của 
ngành công nghiệp xi măng và VLXKN 
nhưng trong thực tế việc tận dụng các 

nguồn phế thải này chưa được quan tâm 
đúng mức và xử lý triệt để. 

Phần lớn các nhà máy nhiệt điện chạy 
than đều đã xây dựng bãi chứa thải xỉ 
nhưng cũng chỉ đáp ứng cho nhu cầu vài 
năm sử dụng và các nguồn phế thải này 
phần lớn chỉ được chôn lấp là chủ yếu mà 
chưa được quan tâm tận dụng làm 
nguyên liệu đầu vào cho ngành công 
nghiệp xi măng và VLXKN. 

Những bất cập này còn tạo ra sức ép 
rất lớn trong vấn đề xử lý bụi tro xỉ của 
các nhà máy nhiệt điện chạy than nhằm 
hạn chế phát tán, ảnh hưởng đến môi 
trường xung quanh như trường hợp đáng 
tiếc tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, xã 
Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình 
Thuận vừa qua. 

Cần giải pháp tận dụng hiệu quả bụi 
tro xỉ 

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Ban 
quản lý dự án Nhiệt điện Duyên Hải 3 cho 
biết dự án Nhiệt điện Duyên Hải 1, Duyên 
Hải 3 và Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng 
là những dự án  nhà máy nhiệt điện than 
đầu tiên ở miền Tây. 

“Khó khăn lớn nhất của chúng tôi là 
nguồn nhiên liệu than và xử lý tro, xỉ của 
nhà máy phát tán ra môi trường trong quá 
trình xây dựng, vận hành”, ông Dũng cho 
biết. 

Theo ông Dũng mỗi năm, riêng Nhà 
máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 thải ra gần 1 
triệu tấn tro, xỉ và bãi tro xỉ dành cho Nhiệt 
điện Duyên Hải 1 có diện tích 33 ha dự 
kiến sẽ bị lấp đầy sau 3 năm vận hành. 

Được biết Tổng Công ty Phát điện 1 
đã chỉ đạo Ban quản lý dự án và Công ty 
Nhiệt điện Duyên Hải tập trung xử lý triệt 
để tro xỉ tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 
1 bằng cách phun nước tạo ẩm, lu, lèn tro 
xỉ, che bạt để hạn chế bụi phát tán. Xi lô 
tro xỉ của Nhà máy được đặt cạnh bãi xỉ 
nên khoảng cách vận chuyển tro xỉ ra bãi 
xỉ chỉ còn vài trăm mét. 

V
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Đồng thời Ban quản lý dự án cũng có 
báo cáo đánh giá tác động đến môi 
trường đảm bảo đạt chỉ tiêu theo các quy 
định hiện hành. 

Trong dài hạn, Ban quản lý dự án và 
Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải sẽ phối 
hợp với các đối tác, các nhà khoa học và 
các ngành liên quan như Bộ Tài nguyên 
và Môi trường, Bộ Khoa học và Công 
nghệ, Bộ Công Thương… tiến hành 
nghiên cứu, kiểm nghiệm xem các loại tro 
xỉ này có tác hại đến môi trường hay 
không để có thể tận dụng trong việc san 
lấp mặt bằng, sản xuất VLXKN. 

Xét về khía cạnh quy hoạch, các nhà 
máy nhiệt điện nên đặt gần các nhà máy 
xi măng, nhà máy gạch không nung hoặc 

ngược lại để tận dụng được các sản 
phẩm của nhau. 

Bên cạnh đó cũng cần phải quan tâm 
xây dựng và nhân rộng các mô hình nhằm 
xử lý và tận dụng hiệu quả nguồn tro, xỉ từ 
các nhà máy nhiệt điện chạy than. 

Điều này không chỉ có ý nghĩa về mặt 
kinh tế mà còn góp phần cụ thể hóa 
chương trình phát triển VLXKN, tiết kiệm 
tài nguyên, đồng thời từng bước thay đổi 
thói quen sử dụng gạch đất sét nung của 
người dân, bảo đảm môi trường phát triển 
bền vững. 

Toàn Thắng // 
http://baodientu.chinhphu.vn/ .- 2015 

(ngày 6 tháng 6) 

__________________________________ 

8 CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC NGƯNG HOẠT ĐỘNG 

gày 8-5, ông Lý Hữu Phước, Giám 
đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh 

Môi trường tỉnh Bình Thuận cho biết, do 
nắng nóng kéo dài, nguồn nước thô cung 
cấp cho nhà máy nước không đủ nên đã 
có 8 công trình cấp nước sinh hoạt trên 
địa bàn tỉnh phải ngưng hoạt động. 

Những công trình này phục vụ cho 
khoảng gần 7.000 hộ dân, gồm: Hệ thống 
cấp nước Vĩnh Hảo (xã Vĩnh Tân, huyện 
Tuy Phong), cụm cấp nước Cây Táo 
(huyện Hàm Thuận Bắc), hệ thống cấp 
nước Mỹ Thạnh (huyện Hàm Thuận 

Nam), hệ thống cấp nước Tân Minh, cụm 
cấp nước 46, hệ thống cấp nước Sông 
Phan, cụm cấp nước Thắng Mỹ (huyện 
Hàm Tân) và hệ thống cấp nước Suối Kiết 
(Tánh Linh). 

Hiện tại nhiều hộ dân ở những khu vực 
trên phải dùng nước giếng đào tại chỗ bị 
nhiễm phèn, nhiễm mặn để sinh hoạt; còn 
các nhà máy này phải chờ có mưa mới 
hoạt động trở lại. 

Nguyễn Tiến // http://www.sggp.org.vn/ 
.- 2015 (ngày 9 tháng 6)

__________________________________ 

HỒ THỦY LỢI Ở BÌNH THUẬN ĐANG TĂNG TRỮ LƯỢNG NƯỚC 

 
Một cánh đồng ở Bình Thuận sau cơn mưa 
(Ảnh: Báo Bình Thuận) 

Nhờ có mưa trong những ngày qua, hiện 
nay lượng nước trong các hồ chứa thủy 
lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đang tăng 
dần lên. 

Trong tuần qua, ở Bình Thuận có mưa 
rải rác ở vài nơi. Lượng mưa phổ biến từ 
0-13 mm. 

Một số nơi như: Trung tâm thành phố 
Phan Thiết, xã Mê Pu (huyện Đức Linh), 

N
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xã Đông Giang (huyện Hàm Thuận Bắc) 
có mưa từ 27 – 49 mm. 

Các nơi khác như: Phan Tiến, Phan 
Sơn (huyện Bắc Bình), Sông Phan (huyện 
Hàm Thuận Nam), Võ Xu (huyện Đức 
Linh) mưa từ 64 – 109 mm. 

Cho đến ngày 19/6, lượng nước trữ 
trong các hồ chứa thủy lợi trên toàn tỉnh 
đạt khoảng 38 triệu m3 (đạt hơn 14,35% 
dung tích thiết kế). 

So với 7 ngày trước, tổng dung tích 
các hồ chứa đã tăng gần 4,9 triệu m3. 

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Bình Thuận, 
từ nay đến ngày 30/6 nếu tiếp tục có mưa, 
căn cứ lượng nước có được, tỉnh sẽ cho 
phép mở rộng thêm diện tích gieo trồng vụ 
Hè Thu 2015. 

Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 11.800 ha 
đất gieo trồng chưa bố trí sản xuất do 
không đảm bảo nguồn nước. 

Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2015 
(ngày 19 tháng 6)

__________________________________ 

CÓ MƯA, NÔNG DÂN BÌNH THUẬN GẤP RÚT XUỐNG GIỐNG 

hời gian qua, nắng hạn kéo dài đã 
khiến cho nhiều nơi ở Bình Thuận 

phải dừng sản xuất do không đủ nước cho 
vụ hè thu. 

Mưa nặng hạt liên tiếp xuất hiện trong 
những ngày qua đã cứu nguy cho hàng 
chục ngàn ha đất nông nghiệp trên địa 
bàn Bình Thuận. Ngay sau khi có đủ 
nguồn nước sản xuất, nông dân địa 
phương nhanh chóng xuống giống vụ hè 
thu 2015. 

Mấy tháng qua, ông Nguyễn Lê 
Nguyên Cường ở xã Hàm Trí, huyện Hàm 
Thuận Bắc đứng ngồi không yên vì 4 sào 
ruộng của gia đình phải bỏ hoang do 
không có nước sản xuất. Những cơn mưa 
giải hạn tuần qua đã xóa tan nỗi lo lắng 
của gia đình ông. Ba hôm nay, ruộng đã 
đầy nước, ông gấp rút thuê xe đến làm 
đất và tiến hành xuống giống cho kịp vụ 
hè thu. 

Ông Cường vui mừng nói: “Mưa đã về, 
nước đã có, chúng tôi bát đầu gieo mạ. 
Bà con nông dân ở đây cũng tiến hành 
lồng trục để gieo giống. Gia đình tôi chỉ có 
mấy sào ruộng nên đã gieo xong”. 

Cũng như ông Cường, trên cánh đồng 
Hàm Trí, nhiều nông dân khác cũng đang 
tất bật với việc xuống giống lúa. Khu vực 
này có tuyến kênh thủy lợi Đại Ninh - 
Sông Quao đi qua, nên bà con tranh thủ 

đưa thêm nguồn nước dồi dào sau mưa 
vào bổ sung cho mảnh ruộng đang gieo. 

Ông Nguyễn Mạnh Sơn, nông dân 
thôn Lâm Giang, xã Hàm Trí, có 3 sào lúa 
vừa xuống giống xong, cho biết: “Vụ lúa 
năm 2015 này nắng hạn kéo dài, nên 
người dân ở xã Hàm Trí này phải đón 
nước thủy lợi. Hễ có nước là phải tranh 
thủ ăn vào ruộng để xạ ngay”. 

Ông Phạm Hữu Thủ, Trưởng phòng 
Nông nghiệp - Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn tỉnh Bình Thuận cho biết: 
Hiện nay, lượng nước ở các hồ chứa đã 
được nâng lên. Đến hết ngày 24/6, lượng 
nước hữu ích còn lại trong các hệ thống 
thủy lợi là 41,6 triệu m3, dung tích đạt gần 
20%. Do vậy tất cả các địa phương đang 
chuẩn bị làm gấp vụ Hè Thu để kết thúc 
vào ngày 30/6. 

Thời gian qua, nắng hạn kéo dài đã 
khiến cho nhiều nơi ở Bình Thuận phải 
dừng sản xuất do không đủ nước cho vụ 
hè thu. 

Sau khi có mưa thấm đất, cũng như 
lượng nước tích trữ tại các hồ thủy lợi 
tăng thêm, nông dân địa phương đã tích 
cực chạy đua với thời vụ. Đến nay, toàn 
tỉnh đã gieo trồng được 40.500 ha, đạt 
81,6% kế hoạch, chủ yếu là lúa và bắp. 

Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2015 
(ngày 26 tháng 6) 

T
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TỪ NGƯỜI BỐC XẾP THÀNH NHÀ SÁNG CHẾ 

gười dân ở xã Mương Mán, huyện 
Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) gọi 

Nguyễn Phú Văn là nhà sáng chế “chân 
đất”. Anh có nhiều sản phẩm tự làm rất 
hữu dụng với nhà nông. 

 
Anh Nguyễn Phú Văn bên hệ thống phun mưa 
tại rẫy thanh long - Ảnh: Quang Phương 

Cách đây bốn năm, thấy gia đình phía 
vợ tốn nhiều chi phí cho việc tưới nước 
thanh long, Văn suy nghĩ và sáng chế hệ 
thống tưới mưa “3 trong 1” (tưới dưới gốc, 
phun mưa trên cao và tưới nước phân kết 
hợp). 

Ban đầu, Văn mua ống nhựa rồi mày 
mò nghiên cứu chế tạo. Để phun mưa 
dưới gốc, Văn chế tạo bét nút để nước từ 
ống có thể phun tủa ra nhiều hướng. Khi 
đưa hệ thống vào sử dụng, cùng một lúc 
phải tưới cho cả trăm trụ thanh long nên 
chỗ phun mạnh, chỗ phun yếu, vậy là Văn 
lại suy nghĩ tìm cách “hóa giải”. 

Sau nhiều ngày thử nghiệm, Văn đã 
cho ra đời dụng cụ điều áp thủy lực. “Cái 
này rất đơn giản nhưng nếu không có nó 
thì không tài nào nước phun các gốc đều 
nhau được” - Văn nói. 

Lúc đầu hệ thống sử dụng các ống 
nhựa được nối lại bởi các ống nối nhưng 
để tiết kiệm chi phí, Văn lại tiếp tục cải tiến 
bằng cách tự làm ra phương án uốn ống 
nhựa vuông, tròn theo ý muốn để bao 
quanh gốc trụ thanh long. 

Sau một năm, hệ thống tưới mưa vận 
hành trơn tru, Văn bắt đầu áp dụng rộng 
rãi cho người trồng thanh long. 

Nông dân Lê Văn Lượng - xã Hàm 
Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, người trồng 

3.600 gốc thanh long, đang sử dụng hệ 
thống tưới mưa của Văn - cho hay hệ 
thống giúp tiết kiệm tới 95% chi phí so với 
tưới thủ công. 

“Hệ thống này rất tiện lợi. Nếu tưới 
1ha thanh long bằng công lao động thì tốn 
500.000 đồng và tưới trong một ngày, 
nhưng nếu dùng hệ thống chỉ tốn 50.000 
đồng tiền điện, tất nhiên phải bỏ ra số tiền 
đầu tư ban đầu” - ông Lượng nói. 

Hệ thống phun mưa của anh không chỉ 
được các nông dân ở tỉnh Bình Thuận sử 
dụng mà còn lan tới những người trồng 
thanh long ở tỉnh Long An. Xưởng sản 
xuất các vật dụng để làm hệ thống phun 
mưa của Văn đang giải quyết việc làm 
cho 12 lao động với mức lương khoảng 6 
triệu đồng/tháng. 

 

Được cấp chứng nhận thanh niên tiên tiến 

Sáng chế khay nhựa bảo vệ bóng đèn 
của Văn từng đoạt giải ba cấp tỉnh về sáng 
tạo khoa học kỹ thuật và đoạt giải nhất tuần 
16 tại cuộc thi Nhà sáng chế do VTV tổ chức 
vào tháng 9-2014. 

Với những sáng chế hữu ích giúp bà con 
nông dân thu lợi hàng trăm triệu đồng, năm 
2015 anh Văn được Tỉnh đoàn Bình Thuận, 
Trung ương Đoàn cấp chứng nhận Thanh 
niên tiên tiến làm theo lời Bác.   

 

Văn là con thứ ba trong một gia đình 
làm nông. Khi học lớp 9 thì mẹ qua đời, 
gia cảnh khó khăn, Văn nghỉ học và xuống 
cảng cá Phan Thiết làm bốc xếp, rồi 
chuyển sang buôn bán hải sản. Tích lũy 
được ít tiền, Văn mở quán cà phê ngay tại 
nhà ở quê để các em bán kiếm thêm thu 
nhập. 

Sau khi lấy vợ, với số tiền tích góp, 
Văn mở một cửa hàng bán đồ điện - nước 
gia dụng, khách hàng chủ yếu là người 
trồng thanh long. Cũng chính từ đây hàng 
loạt ý tưởng sáng chế đáp ứng nhu cầu 
người trồng thanh long ra đời. 

Văn nghe nông dân than phiền họ hay 
chất bóng đèn vào rổ rồi bưng bê đến 
từng gốc thanh long lắp nên rất dễ bị vỡ. 

N
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Văn suy nghĩ và chế tạo ra khay nhựa bảo 
vệ bóng đèn compact. Nhìn thấy bóng đèn 
chiếu sáng treo ngoài trời bị nước mưa rơi 
vào gây nổ, Văn lại làm ra đui đèn xẻ rãnh 
thoát nước. 

Làm hệ thống tưới mưa “3 trong 1” tốn 
nhiều công sức đào đất để lắp ống, Văn 
lại chế tạo lưỡi đào gắn vào máy cày để 
đào cho nhanh và ít tốn công. Chứng kiến 
cảnh các em học sinh mỗi buổi tan trường 

phải dùng dây căng ngang quốc lộ phân 
làn đường, Văn lại lên ý tưởng chế tạo xe 
băng đường… Cứ sáng chế chồng sáng 
chế như thế. 

“Ý tưởng nhiều, ai có tâm huyết là tôi 
chia sẻ. Nó xuất phát từ thực tế, phục vụ 
lợi ích nhiều người nên tôi không giữ nó 
cho riêng mình” - Văn vui vẻ nói. 

Quang Phương // http://tuoitre.vn/ .- 
2015 (ngày 7 tháng 6) 

__________________________________ 

THANH LONG Ở BÌNH THUẬN BỊ CHẾT HÉO KHÔNG RÕ 
NGUYÊN NHÂN 

hiều vườn thanh long tại Bình 
Thuận đang bị một hiện tượng lạ 

làm khô dây dẫn tới chết héo không rõ 
nguyên nhân. 

Thanh long là cây trồng chủ lực của 
huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. 
Tuy nhiên, hiện nay, nhiều vườn thanh 
long tại địa phương đang bị một hiện 
tượng lạ làm khô dây dẫn tới chết héo 
không rõ nguyên nhân. 

 
Nhiều vườn thanh long ở Bình Thuận khô 
héo, không thể cho ra quả vì thiếu nước - 
(Ảnh: Việt Quốc) 

Bắt đầu từ tháng 2/2015, 1.200 gốc 
thanh long của anh Trương Công 
Nghiệm, thôn Phú Nhang, xã Hàm Hiệp, 
huyện Hàm Thuận Bắc có hiện tượng 
héo, mềm dây. Đến thời điểm này thì 
gần như 100% trụ thanh long của nhà 
anh Nghiệm đã bị héo đỏ, bộ rễ bị thối.  

Anh Nghiệm đang phải phá bỏ vườn 
thanh long để trồng lại. Điều đáng nói là 
năm nay, thời tiết tuy có nắng nóng, 
nhưng vườn thanh long nhà anh vẫn 
đảm bảo nước tưới. 

Anh Nghiệm cho biết, các vườn 
thanh long bị hiện tượng lạ nằm rải rác, 
thời điểm mắc bệnh cũng khác nhau. 
Nông dân đã tự tìm cách xử lý theo kinh 
nghiệm nhà vườn nhưng không có hiệu 
quả. Không xác định được nguyên nhân, 
xử lý không hiệu quả, nông dân địa 
phương rất mong các cấp ngành chức 
năng nhanh chóng vào cuộc để tìm cách 
xử lý và ngăn chặn hiện tượng lạ tiếp 
tục phát sinh. 

Theo ông Trương Văn Hồng, Phó 
Chủ nhiệm Hợp tác xã Thanh long Hàm 
Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, rễ cây 
thanh long bị chết từng mảng, có màu 
nâu đỏ sẫm và đen, chủ yếu là bị thối rễ 
cái. 

Ngoài huyện Hàm Thuận Bắc thì rải 
rác một số vườn thanh long tại các 
huyện Hàm Tân, thị xã La Gi cũng bị 
hiện tượng mềm dây dẫn tới chết héo. 
Nếu không có giải pháp ngăn chặn kịp 
thời thì nguy cơ thanh long mất mùa là 
điều không tránh khỏi. 

Hà Giang // http://vov.vn/ .- 2015 
(ngày 10 tháng 6) 

N
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TRÊN 730 HA THANH LONG NHIỄM BỆNH ĐỐM TRẮNG 

heo Chi cục Bảo vệ thực vật Bình Thuận, 
đến nay trên địa bàn toàn tỉnh Bình Thuận 

có 732 ha thanh long bị bệnh đốm trắng, tập 
trung ở 2 huyện Hàm Thuận Bắc và Hàm 
Thuận Nam.  

Ngoài ra, một số bệnh thán thư có diện 
tích nhiễm gần 400 ha, tăng 32 ha so với tuần 

trước và tăng 265 ha so với cùng kỳ năm 
2014, chủ yếu ở huyện Hàm Thuận Bắc. Diện 
tích nhiễm bệnh vàng cành 1.440 ha, ở toàn 
vùng trồng thanh long... 

Yên Thành // http://daidoanket.vn/ .- 
2015 (ngày 5 tháng 6) 

__________________________________ 

HỘI THẢO “NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VỚI CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN 
NHẬT BẢN” 

ừa qua, tại TP Phan Thiết (Bình Thuận), 
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất 

Dầu khí (PVFCCo ) vừa phối hợp cùng Sở 
Khoa học Công nghệ Bình Thuận và Câu 
Lạc Bộ doanh nghiệp Việt Nhật (VJBC) tổ 
chức hội thảo khoa học “Nông nghiệp bền 
vững với công nghệ tiên tiến Nhật Bản” với 
sự tham gia của các chuyên gia nông 
nghiệp đến từ Nhật Bản nhằm giới thiệu và 
chuyển giao những tiến bộ kỹ thuật trong 
sản xuất nông nghiệp của Nhật Bản tới các 
cơ quan chức năng địa phương, cán bộ 
khuyến nông, hợp tác xã, trang trại Thanh 
Long và bà con nông dân tỉnh Bình Thuận 
và một số tỉnh lân cận.  

 
Thử nghiệm công nghệ tại vườn thanh long. 

Hội thảo đã thu hút đại diện hơn 100 
hợp tác xã, cán bộ nông nghiệp, chủ vườn 
thanh long tại tỉnh Bình Thuận tham dự. Tại 
đây, các chuyên gia nông nghiệp Nhật Bản 
là ông Masaaki Koiwai và ông Takahashi đã 
giới thiệu những tiến bộ kỹ thuật trong sản 
xuất nông nghiệp, bảo quản nông sản sau 
thu hoạch của Nhật Bản đến đại diện cơ 
quan chức năng, cán bộ khuyến nông, hợp 
tác xã, trang trại, bà con nông dân; qua đó 

giúp các nhà vườn thanh long tiếp cận 
những biện pháp kỹ thuật mới, nâng cao 
chất lượng nông sản, đáp ứng tiêu chuẩn 
xuất khẩu sang thị trường các nước yêu cầu 
khắt khe về chất lượng sản phẩm như Nhật, 
Mỹ, châu Âu… Trong phần thảo luận, nhiều 
đại biểu địa phương đặt câu hỏi về phương 
pháp ứng dụng, quy trình sản xuất theo 
hướng bền vững, kỹ thuật bảo quản… được 
các chuyên gia Nhật Bản hướng dẫn, trả lời 
cụ thể. 

Cũng nằm trong chương trình hội thảo, 
ông Masaaki Koiwai, Tổng giám đốc Công 
ty Japan Bio Farm (Công ty Nông nghiệp 
sinh học Nhật Bản) cùng một số chuyên gia 
đã đến tận vườn thanh long sản xuất theo 
tiêu chuẩn GlobalGap (trang trại thanh long 
Hoàng Hậu) ở Hàm Thuận Nam cũng như 
đi thực tế tại Tuy Phong tìm hiểu tập quán 
canh tác, tính chất thổ nhưỡng, quy trình 
bón phân của nông dân; đoàn đã trao đổi 
thông tin, hướng người dân sản xuất tiếp 
cận công nghệ tiên tiến. Được biết, Bình 
Thuận là một trong những tỉnh sản xuất 
thanh long lớn nhất cả nước với sản lượng 
khoảng 400.000 tấn/năm và chiếm khoảng 
¾ diện tích trồng Thanh Long của Việt Nam. 
Thanh Long Bình Thuận hiện được tiêu thụ 
rộng khắp cả nước cũng như xuất khẩu 
sang gần 40 nước trên thế giới. Tỉnh Bình 
Thuận đang hướng tới phát triển bền vững 
cây Thanh Long và đẩy mạnh xuất khẩu sản 
phẩm này trong thời gian tới, trong đó thị 
trường Nhật Bản được coi là thị trường rất 
tiềm năng. 

Đình Khôi // http://www.qdnd.vn/ .- 
2015 (ngày 25 tháng 6) 

T
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“VUỐT TAI” TRÁI THANH LONG ĐÚNG CÁCH 

hời gian qua, người trồng thanh long ở 
Bình Thuận thực hiện yêu cầu của người 

mua là “vuốt tai” của trái thanh long trước khi 
thu hoạch 5-6 ngày, tùy vào độ chín thể hiện 
trên màu đỏ của trái. 

Theo hướng dẫn của người mua, chủ 
vườn thực hiện “vuốt tai” trái bằng những chai 
thuốc không nhãn mác. Sau khi đã đổ một 
phần thuốc vào chén, tay trái cầm chén thuốc, 
người vuốt nhúng ngón cái và trỏ của bàn tay 
phải vào thuốc rồi dùng hai ngón ấy vuốt ướt 
thuốc từ gốc đến ngọn tai trái. Mỗi trái thanh 
long có hơn chục tai, trong đó những tai ở 
đuôi trái dài nhất và ngắn dần về phía đầu 
trái. Muốn trái đẹp, không được vuốt bỏ sót 
một tai nào. Chỉ 2-3 ngày sau vuốt thuốc, trái 
đỏ bầm (đỏ lẫn xanh khi trái đang chín) của tai 
trái sẽ biến thành màu xanh ngắt và tai trái có 
vẻ dày, thẳng, dài thêm, cho mẫu mã trái đẹp. 

Vuốt làm xanh tai trái thanh long bằng 
thuốc gì, có độc không? Theo Trung tâm 
nghiên cứu phát triển thanh long tỉnh Bình 
Thuận, trung tâm đã tiến hành một số khảo 
nghiệm “vuốt tai” thanh long bằng những chế 
phẩm chất kích thích sinh trưởng tiên lượng. 
Sau đó xác định mức dư lượng hóa chất tồn 
dư trong trái khi thu hoạch, từ đó đưa ra 
khuyến cáo sử dụng chế phẩm gì để nuôi 
dưỡng bộ tai trái thanh long xanh, cứng. 
Nhóm nghiên cứu đã trải qua các khảo 
nghiệm vuốt tai trái qua 3 nghiệm thức vuốt tai 
trước thu hoạch 3, 7 và 10 ngày (từ khi rụng 
râu đến khi thu hoạch 27 – 19 ngày) bằng hợp 
chất GA3 20T (1 viên) + thiên nông (20g) + 
miracle gro (20g) + 200ml nước. Nhóm cũng 

tiến hành nghiệm thức 4: vuốt tai thanh long 
bằng thuốc AC gaba cyto (đang lưu hành trên 
thị trường) theo liều lượng và thời điểm 
khuyến cáo trên bao bì: pha 100g thuốc với 
500ml nước, vuốt tai vào thời điểm sau khi lặt 
râu 15 ngày và 27 ngày. 

Kết quả là cả 4 nghiệm thức đều cho kết 
quả tai trái thanh long xanh, cứng, đẹp. Về kết 
quả xét nghiệm dư lượng thuốc, Trung tâm 
nghiên cứu phát triển thanh long Bình Thuận 
cho biết, cả 4 nghiệm thức đầu đạt mức an 
toàn thực phẩm; dư lượng các loại hóa chất 
không vượt ngưỡng cho phép. Mẫu mã trái là 
vô cùng quan trọng, trải qua các thí nghiệm, 
vào thời điểm thu hoạch, các nghiệm thức đều 
cho mẫu mã trái tươi đẹp: vỏ đỏ bóng, tai 
xanh, cứng. 

Trung tâm nghiên cứu phát triển thanh 
long Bình Thuận đã đưa ra khuyến cáo nhà 
vườn thanh long có thể áp dụng 1 trong 4 
nghiệm thức trên để “vuốt tai” thanh long 
trước thu hoạch 5 ngày, 7 ngày hoặc 10 ngày. 

Trong phạm vi quản lý, để giữ cho thị 
trường thanh long minh bạch, an toàn thực 
phẩm, việc “vuốt tai” trái bằng công thức nào 
cần đưa vào quy trình kỹ thuật và thực hiện 
quản lý quy trình sản xuất. Tỉnh Bình Thuận 
cũng từng nghiêm cấm việc mua bán và sử 
dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật không 
đăng ký áp dụng trên thanh long, trong đó có 
thuốc vuốt tai tría trôi nổi, nhất là hàng lậu từ 
Trung Quốc. 

Minh Tuấn- Khoa học phổ thông.- 
2015.- Số 21 (ngày 5 tháng 6).- Tr.1, 13.

__________________________________ 

ĐẶC SẢN BÌNH THUẬN LÀ GÌ? 

 đặc sản nổi tiếng Bình Thuận được 
xác lập kỷ lục Việt Nam: thanh long, 

lẩu thả,nước mắm Phan Thiết,mực một 
nắng,bánh canh chả cá Phan Thiết,bánh 
hỏi lòng heo Phú Long, mủ trôm Tuy 
Phong. 

Nhằm góp phần quảng bá rộng rãi 
thông tin, hình ảnh đặc sản của tỉnh Bình 
Thuận đến mọi người dân, du khách trong 
nước và quốc tế, phục vụ cho công tác 
xúc tiến thương mại, thúc đẩy ngành nông 

nghiệp, công nghiệp chế biến, xúc tiến du 
lịch của tỉnh, vào ngày 06/11/2014, Sở 
Khoa học và Công nghệ Bình Thuận phối 
hợp với các sở, ban, ngành, địa phương 
trong tỉnh đề cử 06 đặc sản của tỉnh: Mủ 
trôm Tuy Phong; Các món ăn chế biến từ 
dông Bình Thuận; Bánh hỏi lòng heo Phú 
Long (Hàm Thuận Bắc); Bánh rế Phan 
Thiết; Cốm Phan Thiết; Bánh quai vạc 
Phan Thiết; tham gia vào hành trình TOP 
Đặc sản Việt Nam lần thứ ba – 2015. 

T

8
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Sau thời gian bình chọn, tham vấn, 
tiếp nhận các ý kiến phản hồi từ các cơ 
quan như: Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, 
Viện Nghiên cứu Cây ăn quả (Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn), Hiệp hội 
Du lịch Việt Nam, Các đơn vị du lịch – lữ 
hành – du khách trong và ngoài nước, các 
nhà nghiên cứu và theo bình chọn của 
cộng đồng kỷ lục gia Việt Nam, bạn đọc 
cổng thông tin điện tử Kỷ lục Việt Nam 
(kyluc.vn, topvietnam.vn), đến ngày 
05/6/2015 Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã 
chính thức công bố TOP 50 món ăn đặc 
sản nổi tiếng Việt Nam lần thứ ba năm 
2015. 

Bình Thuận được vinh dự có 02 (hai) 
đặc sản được công nhận vào TOP 50 
món ăn đặc sản nổi tiếng Việt Nam lần 
thứ ba năm 2015: Bánh hỏi lòng heo Phú 
Long và Mủ trôm Tuy Phong. Như vậy sau 
3 lần tổ chức, có 8 đặc sản nổi tiếng 
Bình Thuận được xác lập kỷ lục Việt 
Nam, gồm các đặc sản:  

• Thanh long Bình Thuận  

• Lẩu thả Bình Thuận (được xác lập 
vào năm 2013)  

• Nước mắm Phan Thiết  

• Mực một nắng Bình Thuận 

• Bánh canh chả cá Phan Thiết 

• Bánh căn Phan Thiết (được xác lập 
vào năm 2014);  

• Bánh hỏi lòng heo Phú Long và Mủ 
trôm Tuy Phong (mới được xác lập năm 
2015). 

Hình ảnh một số đặc sản Bình Thuận: 

 
Mực một nắng Phan Thiết 

 
Bánh Căn Phan Thiết 

 
Vườn Trôm Vĩnh Hảo 

 
Mủ trôm, sương sâm, hạt é  là thức uống mùa 

nóng 

 
Bánh hỏi lòng heo Phú Long 

// http://infonet.vn/ .- 2015 
(ngày 20 tháng 6) 
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V. DU LNCH – ĐNA LÝ – LNCH SỬ 

BÌNH THUẬN XÂY DỰNG NỀN DU LỊCH XANH, PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG 

gày 10/6, Sở VHTTDL tỉnh Bình Thuận 
triển khai xây dựng Nhãn du lịch bền 

vững “Bông sen xanh”, nhãn xanh ASEAN 
đến các cơ sở, doanh nghiệp lưu trú du lịch, 
các công ty lữ hành, vận chuyển và các cơ sở 
dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. Đây là cơ hội 
để các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tìm 
hiểu về các cách thức, nội dung Nhãn du lịch 
bền vững “Bông sen xanh”, cũng như trao đổi 
các giải pháp, kinh nghiệm về tiết kiệm năng 
lượng, bảo vệ môi trường, từ đó xây dựng 
môi trường du lịch bền vững mà ngành du lịch 
Bình Thuận đề ra. 

Nhằm khuyến khích các cơ sở lưu trú tích 
cực tham gia vào hoạt động phát triển du lịch 
một cách bền vững, từ tháng 4/2012, Bộ 
VHTTDL đã ban hành Bộ tiêu chí Nhãn du lịch 
bền vững “Bông sen xanh” làm công cụ đánh 
giá và quản lý công tác bảo vệ môi trường, 
phát triển bền vững đối với các cơ sở kinh 
doanh dịch vụ lưu trú du lịch. Nhãn du lịch 
bền vững “Bông sen xanh” có 5 cấp độ, từ 1 
đến 5 Bông sen xanh. Số lượng bông sen 
xanh ghi nhận mức độ nỗ lực trong bảo vệ 
môi trường và phát triển bền vững của cơ sở 
lưu trú du lịch, không phụ thuộc vào việc xếp 
loại, hạng của cơ sở lưu trú du lịch đó đã 
được công nhân. Thời hạn của Giấy chứng 
nhận Nhãn du lịch bền vững “Bông sen xanh” 
là 3 năm. Sau 3 năm, các cơ sở lưu trú du lịch 
xây dựng lại hồ sơ gửi đến cơ quan có thẩm 
quyền cấp để đánh giá và thẩm định lại và ra 
quyết định cấp tiếp hoặc không. 

Bộ tiêu chí Nhãn du lịch bền vững “Bông 
sen xanh” gồm 81 tiêu chí với các nội dung 
như: hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt 
động du lịch, tổ chức lê hội, bảo vệ và phát 
huy giá trị di tích; quản lý bền vững, tối đa hóa 
lợi ích kinh tế và xã hội cho cộng đồng địa 
phương, giảm thiểu tác động tiêu cực tới di 
sản văn hóa và môi trường… Khi các cơ sở 
lưu trú tham gia xây dựng và được cấp Nhãn 
du lịch bền vững “Bông sen xanh” không chỉ 
đảm bảo nâng cao chất lượng môi trường du 
lịch, thu hút khách, tạo điểm đến uy tín mà 
còn thể hiện sự chung tay tham gia bảo vệ 
môi trường và phát triển ngành du lịch. Phó 
Giảm đốc Sở VHTTDL tỉnh Bình Thuận – Võ 
Hoàng Tuyết Linh cho biết: Sự tăng trưởng 
mạnh mẽ của ngành du lịch hiện nay, đã gây 
ra áp lực đáng kể đối với nguồn nước và năng 
lượng của địa phương, lượng lớn rác thải từ 
các hoạt động du lịch của các cơ sở du lịch 
thiếu trách nhiệm có khả năng gây ô nhiễm 
đất, nguồn nước. Vì vậy, mỗi cơ sở lưu trú, 
khách sạn, kinh doanh dịch vụ du lịch cần 
phải xác định rõ bảo vệ môi trường là trách 
nhiệm của đơn vị mình. Từ đó, đóng góp và 
quảng bá môi trường du lịch và con người địa 
phương; đồng thời, góp phần xây dựng các 
điểm đến mạnh mẽ và hấp dẫn với sự tồn tại 
lâu dài của ngành du lịch. 

L.Khánh- Văn hóa, Thể thao và Du lịch.- 
2015.- Số 1131 (ngày 18 tháng 6).- Tr.14

__________________________________ 

NỬA NĂM ĐÓN GẦN 2 TRIỆU LƯỢT KHÁCH, DOANH THU ƯỚC 
3.703 TỶ ĐỒNG 

heo Hiệp hội Du lịch Bình Thuận cho 
biết, 6 tháng đầu năm 2015 ngành du 

lịch tỉnh Bình Thuận ước đón 1,992 triệu 
lượt khách, tăng 7,4% so cùng kỳ và 
doanh thu ước đạt 3.703 tỷ đồng.  

Trong thời gian qua, Hiệp hội Du lịch 
Bình Thuận đã tăng cường liên kết giữa 

các thành viên nhằm  chia sẻ, tháo gỡ khó 
khăn về giá thuê đất, vấn đề môi trường, 
thị trường khách, kinh nghiệm trong hoạt 
động kinh doanh. Trong đó đặc biệt, Hiệp 
hội đã ký kết bản thỏa thuận hợp tác với 
Hiệp hội Du lịch TP Hà Nội nhằm kích cầu 
du lịch nội địa năm 2015, tham gia tích 
cực hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch 
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tại các hội chợ trong và ngoài nước, góp 
phần vào sự phát triển ngành kinh tế du 
lịch. 

Ông Nguyễn Thành Tâm- Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh cho rằng, cần đẩy mạnh hơn 
nữa các hoạt động quảng bá, xúc tiến du 
lịch, phối hợp với các cơ quan chức năng 
tuyên truyền đến nhân viên trong các khu 
du lịch, du khách, người dân nâng cao ý 
thức bảo vệ môi trường. Cần kêu gọi các 
nhà đầu tư lớn đầu tư vào Bình Thuận 
nhằm tạo thêm sản phẩm du lịch để thu 
hút du khách... 

 
Khen thưởng các đơn vị thu hút khách Nga đến 
với du lịch Bình Thuận. 

Nam Yên // http://cand.com.vn/ .- 2015 
(ngày 26 tháng 6) 

__________________________________ 

THỪA THIÊN-HUẾ THAM GIA HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ DU LỊCH TẠI 
BÌNH THUẬN 

ừ ngày 27 đến ngày 28/8/2015, tỉnh 
Thừa Thiên-Huế sẽ cử đoàn tham gia 

Hội thảo quốc tế "Liên kết phát triển du 
lịch vùng duyên hải miền Trung với vùng 
Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, các tỉnh Nam 
Lào và Đông Bắc Campuchia" tại thành 
phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

 
Tham gia Hội thảo lần này, tỉnh Thừa 

Thiên-Huế tập trung quảng bá hình ảnh 
du lịch của tỉnh nhà qua bài tham luận của 
Lãnh đạo tỉnh; chiếu phim phóng sự giới 
thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch và các 
loại hình du lịch đặc trưng; tổ chức gian 
hàng triển lãm. Hiện nay, tỉnh đang kêu 
gọi các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn 
tham gia, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, 
chương trình kích cầu của đơn vị đến với 

các doanh nghiệp, các nhà đầu tư tại Hội 
thảo nhằm tìm kiếm đối tác và trao đổi 
thông tin. 

Hội thảo được tổ chức để phân tích, 
đánh giá tiềm năng và thực trạng phát 
triển các sản phẩm và loại hình du lịch, từ 
đó đưa ra các chính sách, giải pháp gắn 
kết phát triển du lịch các tỉnh thành vùng 
duyên hải miền Trung, vùng Đông Nam bộ 
và Tây Nguyên của Việt Nam với các tỉnh 
Nam Lào và Đông Bắc Campuchia. Cũng 
trong khuôn khổ Hội thảo, sẽ diễn ra Triển 
lãm du lịch quốc tế khu vực tam giác phát 
triển Việt Nam, Lào và Campuchia "3 quốc 
gia, 1 điểm đến"; Chương trình xúc tiến 
quảng bá du lịch của các tỉnh, thành... 

Hội thảo do Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch, Ban Điều phối vùng duyên hải 
miền Trung và UBND tỉnh Bình Thuận chủ 
trì tổ chức. Cùng với đại diện lãnh đạo các 
Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành 
phố thuộc Việt Nam, Lào, Campuchia, Hội 
thảo còn có sự tham dự từ Đại sứ quán, 
Lãnh sự quán Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái 
Lan, Nga tại Việt Nam. 

// http://www.dulichvn.org.vn/ .- 2015 
(ngày 17 tháng 6) 

T



Thoâng tin tö lieäu Bình Thuaän – Soá 06 naêm 2015 - 48 - 

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

XANH BIẾC PHÚ QUÝ 

hông nổi tiếng như Phú Quốc (Kiên 
Giang), nhưng đảo Phú Quý (Bình 

Thuận) cũng là địa điểm du lịch được 
nhiều người ưa chuộng, đặc biệt là cánh 
du lịch bụi. 

Ngoài chi phí bình dân, cảnh quan 
thiên nhiên nơi đây còn có những bãi biển 
xanh biếc, nguyên sơ, cùng phong cảnh 
núi non - biển trời hùng vĩ và những di tích 
lịch sử văn hóa đặc sắc. 

Đúng như tên gọi, Phú Quý được thiên 
nhiên ban tặng nhiều danh thắng hoang 
sơ, quyến rũ như vịnh Triều Dương, bãi 
Doi Dừa, bãi Nhỏ - gành Hang, hòn 
Tranh... Nổi bật nhất là vịnh Triều Dương 
với dải cát uốn cong hình chữ S. 

Cát ở đây trắng mịn, màu nước biển 
xanh biếc và rừng dương rợp bóng mát, 
rất thích hợp để tắm biển và tổ chức dã 
ngoại. Từ vịnh Triều Dương, đi tiếp sẽ tới 
bãi Nhỏ - gành Hang, là một bãi tắm hình 
lưỡi liềm nằm dưới chân núi hùng vĩ. 

Tại đây, du khách sẽ thấy những mẩu 
đá xù xì, cứng như thép vốn là sự kết tinh 
qua hàng trăm triệu năm từ quá trình 
phong hóa. 

Đặc biệt, dưới chân núi còn có những 
gành đá nham thạch giống như gành Đá 
Dĩa (tỉnh Phú Yên), là dấu tích của những 
đợt phun trào núi lửa. Theo các cư dân 
sống trên đảo, Phú Quý vốn là miệng núi 
lửa đã ngưng hoạt động từ lâu. 

Điểm cao nhất ở Phú Quý hiện nay là 
ngọn hải đăng trên núi Cấm thuộc xã Ngũ 
Phụng. Hải đăng này nằm ở độ cao 108m 
trên núi Cấm và thuộc loại lớn nhất Việt 
Nam. Muốn chinh phục ngọn hải đăng, du 
khách phải leo qua hơn 120 bậc đá uốn 
lượn theo triền núi, dài khoảng 200m. 

Từ trên hải đăng, du khách có thể 
thưởng thức trọn vẹn toàn cảnh thiên 
nhiên và cuộc sống trên hòn đảo tiền tiêu 
này. 

Ngày nay, đến với Phú Quý du khách 
không nên bỏ qua nhà máy điện gió, được 
xem là công trình điện gió trên đảo đầu 

tiên tại Việt Nam. Thực tế, trước khi tàu 
cập cảng Phú Quý, du khách đã có thể 
thấy ba tuôcbin điện gió đang quay chầm 
chậm giống như một lời mời chào thân 
thiện đối với những vị khách từ đất liền ra 
đảo. 

Dù có diện tích khiêm tốn (16,4 km2) 
nhưng Phú Quý có đến gần 30 di tích văn 
hóa với nhiều loại hình tín ngưỡng khác 
nhau. Nổi bật nhất là tập tục, tín ngưỡng 
thờ cúng cá ông (cá voi) không thể thiếu 
trong đời sống tinh thần của người dân xứ 
đảo. 

Bằng chứng là số lượng các kiến trúc 
về thờ thần Nam Hải trên đảo Phú Quý có 
tới gần 10 địa điểm. 

Trong số đó, vạn An Thạnh (thuộc thôn 
Triều Dương, xã Tam Thanh) nổi bật với 
kiến trúc bề thế, được xây dựng năm Tân 
Sửu (1781) để tôn thờ thần Nam Hải (tên 
gọi cung kính của người dân miền biển 
đối với cá voi). 

Ngoài ra, vạn An Thạnh còn thờ các 
bậc tiền hiền, hậu hiền có công khẩn 
hoang, lập làng dựng vạn và cũng là nơi 
thực hiện các nghi lễ liên quan đến phong 
tục tập quán, tín ngưỡng của ngư dân trên 
đảo. 

Đáng chú ý nhất, tại đây đang lưu giữ 
và thờ phụng trên 70 bộ xương cốt cá voi, 
cá heo và một số sắc phong do vua triều 
Nguyễn ban tặng. Mỗi bộ xương cá voi, cá 
heo khổng lồ sẽ gắn liền với câu chuyện ly 
kỳ để du khách tìm hiểu, khám phá. 

 
Một góc bãi Nhỏ - gành Hang xanh biếc - Ảnh: 
T.Thành 

K
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Thông thường, vạn An Thạnh chỉ mở 
cửa vào dịp tế lễ, cầu ngư, khách muốn 
tham quan cần liên hệ với ông Đỗ Muông, 
một người dân sống gần di tích, để mở 
cửa. 

Đảo Phú Quý (còn gọi là cù lao Thu) 
cách TP Phan Thiết khoảng 120km về 
hướng đông nam. 

Mỗi ngày chỉ có một chuyến tàu từ đất 
liền ra đảo, khởi hành lúc 11g hoặc 12g 

trưa tại cảng Phan Thiết, do đó du khách 
nên có mặt sớm tại cảng để mua vé, cũng 
như hỏi thông tin về lịch trình ra đảo. 

Từ Phú Quý mua vé về đất liền linh 
hoạt hơn, với 1 - 2 chuyến tàu / ngày tùy 
theo số lượng khách. 

Tiến Thành // http://dulich.tuoitre.vn/ .- 
2015 (ngày 7 tháng 6) 

__________________________________ 

HẤP DẪN “DU LỊCH LỒNG BÈ” Ở PHÚ QUÝ (BÌNH THUẬN) 

u lịch Việt Nam đang hướng về biển 
đảo, trong đó có Phú Quý. Cách TP. 

Phan Thiết 56 hải lý theo hướng Đông - 
Đông Nam, với diện tích 16 km2, Phú Quý 
luôn mang đến  ấn tượng cho những ai 
từng một lần đặt chân đến. 

 
Đến Phú Quý, du khách khó lòng 

cưỡng lại ham muốn bước chân lên 
những lồng bè nuôi hải sản trên biển 
thuộc phạm vi thôn Triều Dương, xã Tam 
Thanh. Nơi đây tập trung hơn 100 lồng 
bè,  nuôi nhiều hải sản giá trị kinh tế cao. 
Chừng 3 năm trở lại đây, nắm được nhu 
cầu của người tham quan, một số chủ 

lồng bè đã sẵn sàng đáp ứng các bữa ăn 
được chế biến từ hải sản nuôi trong lồng 
bè, với mức giá vừa phải.  

Lồng bè của anh Bùi Văn Khánh nằm 
trong số đó. Chỉ mất 5 - 7 phút sau khi lên 
thuyền nhỏ, chúng ta sẽ đến được lồng bè 
của anh cách xa bờ khoảng vài trăm mét 
nước.  Anh cho biết: Mỗi tháng, những 
người nuôi cá lồng bè như anh đón từ 10 - 
15 đoàn khách,  lễ lạt thì đông hơn… Mỗi 
bè có sức chứa bình quân khoảng 12 
người. Đa số khách đều muốn thưởng 
thức nhiều loại hải sản, mỗi thứ một ít nên 
mỗi lồng bè đều  cố gắng nuôi nhiều thứ, 
từ cua mặt trăng - cua mặt quỷ - cua 
huỳnh đế đến cá mú - cá chình… 

Thưởng thức hải sản sạch, tươi ròng 
ngay trên biển đó là ấn tượng khó quên 
trong lòng du khách, chính vì vậy du lịch 
lồng bè ở Phú Quý hứa hẹn sẽ phát triển, 
nếu như địa phương khéo tổ chức, quảng 
bá. 

// http://www.dulichvn.org.vn/ .- 2015 
(ngày 17 tháng 6) 

__________________________________ 

DU HÍ Ở ĐẢO PHÚ QUÝ 

ằm cách thành phố Phan Thiết 
120km và mất gần sáu giờ đồng hồ 

đi tàu, đảo Phú Quý vẫn còn hoang sơ 
và có rất nhiều điều thú vị để khám phá. 

Vượt biển đêm ra đảo 

Rời bến xe khách, tớ đến cảng Phan 
Thiết vào lúc chiều hôm và bắt tàu đi 
ngay ra đảo. Thấy tớ lăng xăng với vẻ 
mặt hớn hở, chú thuyền trưởng hỏi: 
“Con lần đầu đi tàu đúng không? Lần 
này con hên đó, biển êm, sóng lặng. 
Qua tháng sau biển động là không còn 

D
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có sức chạy tới, chạy lui đâu”. Chú còn 
cho tớ biết thêm khoảng thời gian đi Phú 
Quý tốt nhất là từ tháng 2 cho đến cuối 
tháng 5. 

Nhờ “nhiều chuyện”, tớ được chú bật 
mí thêm tuyệt chiêu khi đi tàu: Vào mùa 
này, đi từ Phan Thiết ra, bạn nên “xí” 
chỗ nằm bên trái mạn thuyền (hướng từ 
cabin nhìn ra phía trước) và ngược lại 
cho lượt về để tránh say sóng. 

Sau gần sáu tiếng đồng hồ lênh đênh 
trên biển, tớ đặt chân lên đảo lúc 11 giờ 
đêm. Khác với tưởng tượng của tớ, chỉ 
có ở cảng mới nhộn nhịp đông người. 
Càng vào sâu, không khí càng vắng vẻ 
vì nhà nào cũng đi ngủ sớm. 

“Hà Lan thu nhỏ” trong lòng Phú 
Quý 

Sáng hôm sau, tớ thuê xe máy với 
giá 100k/ngày, đổ 50k tiền xăng rồi rong 
ruổi khắp nơi trên đảo. Đường xá ở Phú 
Quý khá tốt, có những con đường uốn 
lượn cặp theo bờ biển rất đẹp. Tớ rất 
ngạc nhiên với những con đường hai 
bên toàn là cây dứa và vườn xoài. Hỏi 
ra mới biết “cặp đôi” xoài – dứa là đặt 
sản của Phú Quý. Trái dứa dùng để nấu 
nước uống rất mát. 

 
Vịnh Triều Dương 

Buổi chiều tại vịnh Triều Dương có 
rất đông người dân địa phương đến đây 
để tắm biển, thả diều và tụ tập nấu 
nướng. Vì nước biển trong, bãi biển 
sạch, sóng êm nên vịnh Triều Dương là 
điểm tắm biển tốt nhất ở đảo. Cả bọn 
còn thích thú chụp ảnh cùng chiếc “cối 

xay gió” đặc biệt: Máy phát điện từ sức 
gió với những cánh quạt sải dài. Ở đảo 
thiếu điện, nên người dân sống nhờ vào 
chiếc phong điện này. 

 
Phong điện 

Mê mệt với hải sản tươi sống 

Có hai cách để bạn thưởng thức hải 
sản ở đây. 

Cách 1: Ra cảng chọn mua hải sản 
rồi về nhà nghỉ nhờ nhân viên ở đây chế 
biến, giá rẻ hơn khi ăn ở tàu. 

Cách 2: Bạn cũng có thể ra tận bè 
của người dân, vừa tham quan bè, vừa 
được ăn hải sản ngay trên bè cá. 

Đây là lần đầu tiên tớ được tham 
quan bè nuôi cá. Trên bè có nuôi rất 
nhiều loại hải sản lạ ở đất liền ít thấy: Cá 
mú, tôm hùm, cua huỳnh đế, cua mặt 
trăng, cá mặt quý, cá mập, lươn biển, ốc 
bàn tay… Ăn no căng bụng mà mỗi 
người chỉ “thiệt hại” chỉ 300 – 500k. 

Không chỉ vậy, tớ còn học được món 
nước chấm độc quyền từ chị chủ bè: giã 
ớt tươi, muối và đường (lượng đường 
nhiều hơn muối) cho đến khi nào nó sệt 
lại rồi cho nước cốt chanh vào. Bỏ hỗn 
hợp đó vào cối xay sinh tố xay là dùng 
được. 

Sau hai ngày rong chơi trên đảo, câu 
nói lặp đi lặp lại của các anh chị ở đảo 
Phú Quý: “Em ở lại đi, ngày mai mấy 
anh chị dẫn cho em ra hòn Tranh chơi” 
làm tớ vương vẫn mãi không muốn về. 

Duy Khương- Mực tím.- 2015.- Số 
24 (ngày 10 tháng 6).- Tr.4 
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6 TRẢI NGHIỆM KHÔNG NÊN BỎ LỠ Ở PHAN THIẾT - MŨI NÉ 

hé thăm làng chài lúc tờ mờ sáng, lái 
xe offroad trên đồi cát hay ngắm hoàng 

hôn từ ngọn hải đăng... là những điều bạn 
nên thử qua để cảm nhận vẻ đẹp của vùng 
biển Bình Thuận. Có những làng chài đẹp 
như tranh vẽ, khu resort nép mình bên bãi 
biển màu xanh ngọc... nên Phan Thiết - Mũi 
Né trở thành thiên đường nghỉ dưỡng của 
những ai yêu thích du lịch biển. Đây cũng là 
điểm dừng chân đầu tiên trong “Hành trình 
Pajero Sport chinh phục Việt Nam 2015 – 
Trải nghiệm đầy phong cách”. 

 
Phan Thiết - Mũi Né là thiên đường nghỉ dưỡng 
cho những ai yêu thích du lịch biển.  

Nghỉ ngơi ở resort cao cấp bên biển 
xanh cát trắng 

Mũi Né được mệnh danh là kinh đô 
resort với hàng trăm khu nghỉ dưỡng trải dài 
trên cung đường biển rợp bóng dừa. Đến 
đây, bạn có thể tách mình ra khỏi những lo 
toan hàng ngày. Buổi sáng thức dậy ngắm 
nhìn sóng biển, ăn những món ngon từ bữa 
tiệc buffet hay thả diều lên trời từ những bãi 
cát mịn. Không khí tĩnh lặng của bãi biển 
các khu resort sẽ mang đến cho bạn phút 
giây thoải mái, đầy sảng khoái. 

 

Hàng trăm resort cao cấp tại Mũi Né sẽ mang đến 
cho bạn một chuyến nghỉ dưỡng trọn vẹn cùng 
gia đình.  

Chơi những môn thể thao cao cấp 
trên biển 

Tại bãi biển dài hàng chục km ở Mũi Né, 
vào buổi sáng không khí thường yên tĩnh, 
còn buổi chiều bắt đầu náo nhiệt hơn với 
những hoạt động nhộn nhịp. Đây là thời 
điểm thích hợp dành cho những người yêu 
thích lướt ván diều, lướt ván buồm, lướt ván 
bằng cano. Những môn thể thao này không 
chỉ giúp rèn luyện sức khỏe mà còn mang 
đến trải nghiệm mới lạ cho bạn.  

Lướt SUV trên đồi cát vàng 

Những ai đến Mũi Né thường xuyên hẳn 
sẽ không xa lạ gì với hoạt động trượt cát 
Mũi Né, thế nhưng cầm lái xe ô tô để lướt 
trên những đụn cát mênh mông thì hẳn phải 
khác biệt hơn. 

 
Lướt đồi cát trên chiếc SUV sẽ mang lại cho bạn 
cảm xúc hoàn toàn khác.  

Với chiếc Pajero Sport, việc lái xe trên 
đồi cát không đòi hỏi bạn phải có nhiều kinh 
nghiệm offroad bởi tính năng vận hành vốn 
là điểm mạnh của xe. Hàng loạt thông số 
vượt trội như động cơ 220 mã lực, hệ thống 
truyền động hai cầu super select danh tiếng 
với khóa vi sai cầu sau. Khi chiếc xe băng 
băng trên đồi cát cũng là lúc bạn có một 
cảm giác khó tả như đang trên hoang mạc 
khổng lồ ở Trung Đông hay Nam Phi.  

Ghé thăm làng chài vào tờ mờ sáng 

Chợ Mũi Né vào lúc bình minh sẽ đem 
đến cho bạn bức tranh chân thật nhất về 
cuộc sống của ngư dân Việt Nam. Từng 
chiếc thuyền đánh cá cập bờ đong đầy tôm, 
cá, cua, ghẹ... để trao đổi với thương lái, 
chủ nhà hàng. Những mẻ lưới, rổ rá đầy ắp 
hải sản tươi mới sẽ đọng lại cho những 

G 
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thành viên trong gia đình ấn tượng và góc 
nhìn mới về cuộc sống. 

 
Buổi sáng trên những làng chài khá tấp nập 
nhưng vẫn thơ mộng.  

Ngắm hoàng hôn từ hải đăng Mũi Kê 
Gà 

Dọc bờ biển 30 km từ phía nam Phan 
Thiết có một vùng biển nổi tiếng với ngọn 
hải đăng là Mũi Kê Gà. Đường đi tuyệt đẹp 
với những bãi đá hình thù đa dạng, đầy 
màu sắc ven bờ. Đây là ngọn hải đăng cao 
nhất Việt Nam và đẹp nhất Đông Nam Á 
được xây từ cách đây 120 năm. Vượt qua 

183 bậc thang xoáy, phóng tầm nhìn từ 
ngọn Hải Đăng vào buổi hoàng hôn, bạn sẽ 
chiêm ngưỡng bức tranh huyền ảo của 
vùng biển Hàm Thuận Nam nguyên sơ và 
thanh bình. 

Khám phá ẩm thực đậm đà 

Phan Thiết là quê hương của nước mắm 
và là nơi tạo ra những thương hiệu nổi tiếng 
nhất của thứ gia vị nổi tiếng này. Cũng vì lẽ 
đó mà nước mắm luôn là linh hồn cho các 
món hải sản tại đây. 

Những khoanh cá bớp béo thơm trong 
nồi lẩu được chế biến khéo léo khi chấm 
cùng nước mắm Phan Thiết đặc trưng sẽ 
cho bạn một trải nghiệm ẩm thực khó quên. 
Ngoài ra, do vị trí địa lý giáp ranh miền 
Trung lẫn Nam bộ những món ăn tại Phan 
Thiết rất đậm đà và phong phú với mì 
Quảng, gỏi cá mai, bánh xèo, bánh căn… 
dễ dàng thoả mãn những du khách đam mê 
khám phá ẩm thực. 

Hoàng Ngân // 
http://dulich.vnexpress.net/ .- 2015 (ngày 

9 tháng 6) 

__________________________________ 

THĂM NGỌN ĐÈN TRĂM TUỔI Ở PHAN THIẾT 

ải đăng Kê Gà cách thành phố Phan 
Thiết khoảng 25km về hướng Đông. 

Với vẻ đẹp cổ xưa, ngọn đèn trăm tuổi 
này luôn là điểm tham quan hấp dẫn du 
khách khi đến Phan Thiết. 

 
Ngọn đèn trăm tuổi thu hút du khách bởi vẻ cổ 
xưa  

Mũi Kê Gà (xưa còn có tên là Khe Gà) 
nằm ở xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận 
Nam tỉnh Bình Thuận. Đường đi Kê Gà 
khá đẹp, rộng rãi với một bên là núi, một 

bên là biển. Ngọn hải đăng nằm trên một 
hòn đảo nhỏ, từ bờ biển thoạt nhìn thì rất 
gần, thực tế cũng khá xa. 

 
Hải đăng Kê Gà nhìn từ đất liền  

Nếu đi du lịch bụi, bạn có thể đi theo 
ba cung đường: Từ TP.HCM theo quốc lộ 
1A đến thị trấn Thuận Nam rẽ phải vào 
khoảng 20km. Hướng từ Vũng Tàu thì đi 
theo quốc lộ 55 qua La Gi tới Phan Thiết. 
Hướng từ Phan Thiết thì từ thành phố 
chạy đến xã Tân Thành. 

H
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Khi đến đây, chỉ cần tìm một chỗ gởi 
xe là sẽ có khá nhiều người đến hỏi bạn 
về việc có cần thuê thuyền ra tham quan 
hải đăng, sau đó là làng chài, vịnh biển 
hay không. Khi thuê thuyền, bạn nên xem 
qua thuyền có áo phao và còn chắc chắn 
không, vì vùng biển ở đây có rất nhiều 
vách đá, nếu không phải là người lái 
thuyền chuyên nghiệp quen thuộc với địa 
hình, thuyền sẽ rất dễ va chạm vào đá 
ngầm. 

 
Đá ở bãi Kê Gà có hình thù rất ấn tượng  

Nếu không thích đi thuyền qua đảo, 
bạn có thể tham quan bãi đá Kê Gà, lội bộ 
qua vũng cạn để đến bến thuyền gần đó. 
Đá ở bãi có hình thù rất ấn tượng, biển 
xanh trong rất đẹp. 

Vào buổi sáng sớm và chiều, ngư dân 
địa phương thường họp chợ ven biển để 
bán những hải sản gần bờ. Nếu muốn 
thưởng thức hải sản tươi ngon, sau khi 
tham quan hải đăng, bạn có thể mua và 
đưa vào nhà hàng, quán ăn gần đó để 
thuê chế biến (hấp, luộc, nướng…). 

Với nhiều du khách, nhất là khách 
nước ngoài, hải đăng Kê Gà hấp dẫn bởi 
giá trị lịch sử. Không chỉ là ngọn hải đăng 
cổ nhất Việt Nam, đây cũng là hải đăng cổ 
nhất Đông Nam Á (được xây từ khoảng 
năm 1890). Theo nhiều tài liệu, toàn bộ đá 
hoa cương dùng xây hải đăng đều đã 
được chạm, khắc, gọt thành từng khối 
hình chữ nhật phẳng.  

Không chỉ cổ nhất, hải đăng Kê Gà còn 
là ngọn hải đăng cao nhất khu vực (66m), 
thân tháp cao 41m với 183 bậc thang 
xoáy trôn ốc. Với những du khách có vấn 
đề về sức khỏe, thì việc đi theo những 
bậc thang xoáy tròn liên tục và không có 

điểm nghỉ sẽ là một thử thách. Nhưng nếu 
lên được đến nơi có những ô cửa, bạn sẽ 
được “đền đáp”, vì qua những ô cửa kính 
nhỏ ấy là biển xanh, là toàn cảnh mũi Kê 
Gà. 

 
Lên đến ngọn hải đăng, bạn sẽ được ngắm 
nhìn biển trời bao la  

Nếu không lên tháp, bạn có thể đi 
ngắm toàn cảnh hòn Bà với vô số phiến 
đá xếp chồng lên nhau, to nhỏ với đủ loại 
kích thước và hình thù. Ngoài ra còn có 
hai hàng hoa sứ trên trăm tuổi trồng ở hai 
bên lối lên hải đăng. 

Với vẻ cổ xưa giữa khung cảnh biển 
núi thơ mộng, hải đăng Kê Gà cũng là nơi 
dân nhiếp ảnh thường tìm đến để chụp 
ảnh. Họ thường không ra đảo mà băng 
qua bãi đá (bãi đá Kê Gà), nơi có bến đậu 
thuyền đánh cá. Từ đây nhìn qua là ngọn 
hải đăng, nơi này chụp ảnh bình minh rất 
đẹp. 

 
Hải đăng Kê Gà là nơi dân nhiếp ảnh thường 
tìm đến để săn ảnh đẹp  

Trân Duy // 
http://phunuonline.com.vn/ .- 2015 

(ngày 15 tháng 6) 
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NGƯỜI DẶM ĐÁ VÁ BIỂN 

 
Vùng biển được “ông chủ nhà hàng” khai phá 
và xây dựng để nuôi hải sản. 

gày xưa có chuyện Nữ Oa vá trời còn 
ngày nay con người nhỏ bé biến biển 

lớn làm theo ý mình. Tại huyện đảo Phú 
Quý (Bình Thuận) một người đàn ông bạo 
gan mở nhà hàng, cải tạo biển gần bờ và 
xây hồ nuôi hải sản nhằm truyền tải thông 
điệp đến du khách về một xứ sở giàu sản 
vật, có phong cảnh hữu tình. Anh là 
Dương Phùng Linh. 

"Tứ phương vô sự lầu" 

Anh Linh năm nay 45 tuổi, từng trải 
qua nhiều nghề như: làm nhân viên trên 
tàu khách, phụ vợ đúc khuôn chậu… để 
mưu sinh và nuôi con ăn học. Nhưng với 
anh, như thế là nhàm chán và không có 
sự đột biến. Nhiều đêm liền, anh trằn trọc 
với câu hỏi: Làm sao du lịch của địa 
phương thu hút được thật nhiều khách, 
giúp các ngành khác phát triển theo?  

Năm 2000, một lần đi qua xã Long Hải, 
anh trông thấy bãi biển bỏ hoang nằm 
cạnh khu di tích mộ Thầy - một điểm thờ 
của ngư dân, cạnh một quả đồi rất đẹp. 
Anh nảy sinh ý định làm nhà hàng để hút 
khách bởi toàn khu đảo chỉ có vài quán ăn 
nhỏ?  

Từ vị trí anh chọn, trong tầm mắt của 
du khách bao quát hết con đảo, hướng gió 
biển thổi vào lồng lộng, xa xa là những 
đoàn thuyền câu mực đang rực sáng giữa 
biển tối đen như mực. “Nếu hình thành 
quán ăn trên độ cao này, viễn du nhất 
định thích thú và quay trở lại bởi mọi ưu 
phiền sẽ tan biến. Nếu thành công nó sẽ 

trở thành điểm du lịch mọi người thoải mái 
đến ăn uống, vui chơi, nghỉ dưỡng” - anh 
kể lại. Nói là làm, anh về lấy tiền hai vợ 
chồng tích cóp suốt nhiều năm, cộng với 
số tiền vay mượn của bạn bè, gia đình và 
ngân hàng được hơn một tỷ đồng để xây 
dựng nên nhà hàng to lớn đầu tiên nằm 
trên đồi thoai thoải. 

 
“Ông chủ nhà hàng” giúp vợ con đẽo bàn đá. 

Hiệu ứng ngoài sức mong đợi, không 
chỉ du khách mà ngư dân sau những giờ 
rong thuyền ra khơi họ tìm về địa điểm 
tràn đầy gió mát, một chốn bình yên để xả 
xì-trét thay vì lao vào ăn nhậu “bù khú” 
như xưa nay thói quen vẫn thế của những 
trai tráng xa nhà.  

Nhà hàng đã được xây dựng hoàn tất 
nhưng quan trọng phần ẩm thực phải có 
món “tủ” như ốc vú nàng, cua mặt trăng 
và cua huỳnh đế - những sản vật nổi tiếng 
của miền biển. Khách tới nhà hàng mỗi 
ngày một đông, không đủ nguồn cung cấp 
nên ông chủ trẻ quyết định nuôi luôn hải 
sản. Đến nay, phía dưới chân nhà hàng là 
những hồ đá ong có sẵn cua, ốc… Nhờ 
nuôi đúng kỹ thuật, chúng lớn nhanh, đủ 
sức cung ứng cho khách đường xa ghé 
thăm. Mùa gió bão, sóng dữ đánh sập hồ 
thì anh xây hồ cao lên và vững chắc hơn, 
sừng sững trước thủy thần.  

Dù đi khá nhiều nơi nhưng chúng tôi 
bất ngờ với những con cua nặng cả kí. 
Riêng Phú Quý là một trong những miền 
biển hiếm hoi được đại dương ban phát 
loài cua huỳnh đế. Tên gọi này tương 
truyền có từ thời vua Gia Long khi chạy 

N
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nạn khỏi sự truy đuổi của nghĩa quân Tây 
Sơn. Khi đến Hòn Tranh, nằm sát với 
huyện đảo, đoàn quân rất thích thú với 
loài cua ngon ngọt, có một không hai. Sau 
đó, người dân đảo gọi là cua hoàng thành 
hoặc cua huỳnh đế.  

Hệ thống du lịch khép kính 

Giống như nhiều ngư dân khác, cuộc 
sống của họ chỉ biết bám víu vào biển, 
ông chủ nhà hàng đầu tiên trên đảo cũng 
mới học hết cấp 3. Mặc dù ham học 
nhưng anh đành gác lại ước mơ làm sinh 
viên bởi gia cảnh nghèo khó, không đủ ăn 
huống chi là vượt biển vào đất liền.  

 
Cua mặt trăng nặng cả kí 

Thế nhưng, nhà hàng hoành tráng ra 
đời trong sự bất ngờ của nhiều người. Có 
người còn nói anh bị “hâm”. Anh nghĩ đến 
nhu cầu giải trí của người dân trên đảo và 
khách phương xa nên anh mở thêm dãy 
karaoke vừa đáp ứng nhu cầu giải trí và 
có thêm lợi nhuận từ hình thức kinh doanh 
này. Tiếp đó, anh đầu tư xây dựng các 
phòng nghỉ trên biển lồng lộng gió. Khách 
yêu cầu được đi dọc bãi biển để cảm 
nhận hết cái đẹp hoang sơ của con đảo, 
nhất là đi xem câu mực, anh đầu tư ca nô 
để chở khách. Còn gì đẹp hơn vào những 
đêm trăng sáng giữa mùa biển yên bình, 
khách được tham quan xung quanh đảo.  

Thấy khách thích đến nhà hàng tìm vị 
trí phóng khoáng, thưởng thức đặc sản 
nhưng phải lò dò tìm bằng xe máy, anh 
đang suy nghĩ đầu tư dàn xe taxi để đưa 
đón khách thuận lợi hơn. Đây cũng là 
những chiếc ô tô bốn bánh làm du lịch 

đầu tiên sẽ lăn trên huyện đảo đi qua ba 
xã: Ngũ Phụng, Long Hải và Tam Thanh.  

 
Nhà hàng Long Vĩ 

Mới đây, anh vào tận phố Tây Phan 
Thiết, phường Hàm Tiến để học hỏi cách 
làm du lịch của các đại gia resort. Anh rất 
thích những chiếc ca nô cao tốc hay dịch 
vụ thả khinh khí cầu trên biển nhưng còn 
trăn trở vì giá đầu tư cao quá.  

Nhờ doanh thu từ du lịch mà anh thoải 
mái đầu tư cho các con đến trường. 
“Hạnh phúc nhất của đời tui là các con có 
cái chữ để vào đời. Vợ chồng tui cực khổ 
làm lụng cũng là để lại mọi thứ như mỗi 
người làm cha làm mẹ trong đời sống 
này” - anh Linh trải lòng bằng cái giọng 
miền biển chân chất.  

Những lúc rảnh rỗi, ông chủ trẻ lại 
quấy quầy về nhà phụ giúp vợ con đục 
đẽo bàn ghế đá - nghề đã giúp gia đình 
anh sống được từ thuở hàn vi. Tuy nhiên, 
trong đầu anh lúc nào cũng lởn vởn suy 
nghĩ phải làm du lịch và quan trọng hơn là 
góp phần giúp ngành công nghiệp không 
khói bụi của huyện đảo phát triển mạnh 
hơn nữa. 
 

Dù đi khá nhiều nơi nhưng chúng tôi bất ngờ 
với những con cua nặng cả kí. Riêng Phú Quý 
là một trong những miền biển hiếm hoi được 
đại dương ban phát loài cua huỳnh đế. Tên 
gọi này tương truyền có từ thời vua Gia Long 
khi chạy nạn khỏi sự truy đuổi của nghĩa quân 
Tây Sơn. Khi đến Hòn Tranh, nằm sát với 
huyện đảo, đoàn quân rất thích thú với loài 
cua ngon ngọt, có một không hai. 
 

Phạm An // http://motthegioi.vn/ .- 2015 
(ngày 22 tháng 6) 
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MÙA MƯA DẠO SUỐI HỒNG 

ằm khuất sau đồi cát ở Mũi Né (Phan 
Thiết), suối Hồng là điểm tham quan thú 

vị cho những ai thích khám phá vẻ đẹp hoang 
sơ. Đến đây vào mùa mưa, bạn có thể đi bộ 
dưới lòng suối và ngắm những vạt nhũ sa 
tuyệt đẹp. 

 

Đường dễ đến suối Hồng (suối Tiên) nhất 
là đi theo đường Huỳnh Thúc Kháng, phường 
Mũi Né - Phan Thiết. Lối vào suối mà du 
khách thường dừng lại là chân cầu nằm ngay 
ven đường, nơi có những quán cà phê kiêm 
quán ăn của người dân địa phương, vừa đảm 
nhận luôn việc giữ xe, giữ đồ cho khách muốn 
lội suối. Nơi đây có những bậc thang đi xuống 
bằng bao cát, có tay vịnh bằng tre để khách 
dễ dàng bước xuống. 

 
Hai bên là bức tường nhũ đá  

Xa xưa, suối là bức tranh màu với các 
màu nâu đỏ, vàng, xám, xanh... của đất sét, 
cát, đá núi, cây cỏ, nước... với dòng chảy 
quanh năm. Ngày nay suối đã hẹp dần và 
mùa khô thì gần như cạn nước. Chỉ có mùa 
mưa (thường vào mùa hè) là có nước, nước 
thường nhẹ nhàng chảy với mực nước cỡ 
xâm xấp qua bàn chân.  

Nếu muốn ngắm cảnh đẹp của suối, bạn 
phải đi vào khoảng 300m, nơi có một bãi cát 
với tường nhũ đá. Vào mùa mưa, nước mưa 
sẽ đưa những vạt đất đỏ từ trên núi và đồi 
xuống, nhuộm màu cho những nhũ sa, đá cát 

bị thiên nhiên xói mòn - tạo nên những vệt sắc 
màu theo các rãnh nhỏ từ trên xuống dưới. 
Nếu may mắn đi vào ngày đẹp trời sau một 
cơn mưa, bạn có thể chiêm ngưỡng những 
vạt nhũ sa có màu đẹp đỏ cam, in lên trời 
xanh và dòng nước chảy bên dưới. 

 
Bạn sẽ có dịp ngắm những vạt nhũ sa rất đẹp  

Khi lội suối, bạn nên đi sandal bằng nhựa 
trong hoặc giày dép cao su dành cho đi mưa 
(dép râu...), chứ không đi chân trần, giày dép 
đế cao, loại dễ thấm nước... Vì để chân trần 
thì dễ bị vấp những rễ cây, rác còn giày dép 
loại kia sẽ khó giặt, khó khô do bị ngấm nước 
pha đất sét lẫn cát. 

 
Đi sâu vào, dọc theo con suối sẽ có nhiều lối dẫn lên 
đồi cát 

Lội dưới suối, cảm giác mát lạnh khi lòng 
bàn chân dò từng bước nhẹ trong dòng nước 
pha cát trắng rất thú vị. Sau khi đi qua bãi cát 
với tường nhũ đá, suối Hồng mới có lại vẻ 
đẹp của một dòng chảy nước trong xanh, có 
khúc pha màu ánh cam, ánh đỏ nâu. 

Lúc này dọc theo con suối sẽ có nhiều lối 
dẫn lên đồi cát. Bạn có thể men theo đó để 
ngắm nhìn toàn cảnh suối Hồng từ trên cao. 
Có thể đó là những mái nhà trong hàng dừa 
xanh bát ngát, những bức tường cát pha 
loang lỗ hai màu. Thỉnh thoảng có vài đoạn 
nhũ cát đá (do mưa gió bào mòn) phơi mình 
đón nắng lấp lánh. 

N
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Nếu kiên nhẫn đi nữa, ngược dòng nước 
chảy để đi về tới thượng nguồn suối, bạn sẽ 
bắt gặp một con thác nhỏ. Sau khi ngắm thác, 
bạn có thể quay lại theo về bằng đường cũ, 
hoặc tiếp tục đi và khám phá những con 

đường cát dọc theo triền núi (toàn bộ suối 
Hồng dài 4km). 

Trân Duy, Cao Cát // 
http://phunuonline.com.vn/ .- 2015 (ngày 17 

tháng 6) 

__________________________________ 

ĐẾN HODOTA (BÌNH THUẬN) ĐỂ TRẢI NGHIỆM NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ 
ách quốc lộ 55 về hướng biển chừng 
800m, Khu du lịch sinh thái Hodota với 

khí hậu trong lành, mát mẻ trải dài theo bãi 
biển có bờ cát trắng mịn ôm những rặng phi 
lao xen lẫn thấp thoáng sau cồn cát là những 
vuông hồ tự nhiên. Đây là điểm đến của nhiều 
khách du lịch yêu thiên nhiên và là điểm nhấn 
hấp dẫn của du lịch biển ở Hàm Tân. 

 

Khu du lịch sinh thái Hodota tiếp giáp ngã 
ba Bình Châu - Hồ Cốc - Hồ Tràm, có tổng 
diện tích quy hoạch 18 ha nằm trên tuyến du 
lịch biển  kết nối Vũng Tàu - Hàm Tân – La Gi 
- Kê Gà - Mũi Né. Hodota được thiên nhiên ưu 
đãi bờ biển đẹp, độ nghiêng thoai thoải, bãi 
tắm cạn. Mép biển thông thoáng với chân cát 
trắng tinh mềm mại. Chạy ven bờ là hệ thống 
thảm thực vật phong phú với rừng cây phi lao 
xen lẫn những loại cây bản địa như giá, cốc, 
đước phủ xanh mát men theo đường cong bờ 
đất hồ tự nhiên tạo thành vùng cảnh quan hấp 
dẫn kỳ thú. 

Dự án Khu du lịch sinh thái Hodota đầu tư 
xây dựng với quyết tâm biến vùng đất hoang 
sơ ven biển Hàm Tân trở thành điểm đến du 
lịch hấp dẫn, bảo tồn tối đa các trạng thái 
thiên nhiên biển và bờ, vừa bảo đảm phù hợp 
nhu cầu và khả năng du lịch của người dân 
địa phương vừa thu hút du khách quốc tế. Với 
tiêu chí đó, sau hơn 7 năm cải tạo, xây dựng, 
đến nay Khu du lịch Hodota đã có 1 khách 
sạn 10 phòng, 3 nhà bungalow, nhà ăn, 2 bể 
bơi mini cùng nhiều tạo cảnh thiên nhiên đẹp. 
Mặc dù chỉ mới mở cửa đón khách vài tháng 
nay nhưng Hodota đã tiếp đón hơn 20 đoàn 
với hơn 1.000 lượt khách tham quan, nghỉ 
dưỡng. Ông Vương Đình Căn - chủ Khu du 

lịch sinh thái Hodota cho biết: Mọi thành công 
đều đến từ tâm huyết muốn về làm ăn trên đất 
Hàm Tân chứ không đến từ tham vọng đầu tư 
sinh lời trước. Nếu làm du lịch sinh thái mà chỉ 
cốt lợi nhuận, mau hoàn vốn, thì không bền và 
dễ phá vỡ cảnh quan thiên nhiên. Do vậy, sau 
một thời gian ngắn đón khách, nhiều du khách 
rất hài lòng với khu nghỉ dưỡng. 

 

Đến với Hodota, du khách sẽ được trải 
nghiệm trong một cảnh trí tự nhiên mới mẻ, 
hoang sơ, thoáng đãng. Những rặng phi lao 
mọc trên cồn cát dọc theo dòng sông Chùa 
quanh năm xanh mướt sẽ đem đến cho du 
khách một cảm giác yên bình, thư thái. Những 
buổi sáng sớm hay chiều hè, du khách có thể 
dạo bộ hoặc đi xe máy, xe đạp, chèo thuyền 
để ngắm cảnh trong rừng đước. Đặc biệt vào 
những ngày hè oi ả, thú vui câu cá giữa thiên 
nhiên thoáng mát càng được mọi người ưa 
chuộng. Hodota đã khai thác được lợi thế này 
khi có hồ nhân tạo rộng gần 5 ha để phục vụ 
thú vui tao nhã này. Hodota còn có một bãi 
cát khá đẹp, thích hợp cho hoạt động thể thao 
biển. 

Hiện Hodota đang đầu tư hồ bơi lớn, xây 
thêm nhiều khu nhà nghỉ bungalow, nhà tranh 
thủy tạ trên sông phục vụ du khách theo tiêu 
chuẩn quốc tế. Kỳ vọng trong thời gian sớm 
nhất, Khu du lịch sinh thái Hodota sẽ là điểm 
du lịch hấp dẫn giữ chân du khách cho nhiều 
kỳ nghỉ trong năm, góp phần đưa du lịch biển 
Hàm Tân phát triển. 

// http://www.dulichvn.org.vn/ .- 2015 
(ngày 17 tháng 6) 

C
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