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I. CHÍNH TRN – KINH TẾ 

CHỦ ĐỘNG ĐỘT PHÁ ĐỂ PHÁT TRIỂN – THỰC TIỄN, KINH NGHIỆM 
Ở TỈNH BÌNH THUẬN 

uất phát điểm là một tỉnh nghèo, Bình 
Thuận quanh năm phải chống chọi với 

thời tiết khắc nghiệt khiến nhiều vùng đất 
cằn cỗi, đồng khô cỏ cháy; kinh tế chậm 
phát triển; cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng 
thiếu và yếu, nhất là thủy lợi, điện, đường 
giao thông; an sinh xã hội còn nhiều hạn 
chế. Để vượt lên khó khăn, thách thức, 
toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình 
Thuận đã đồng lòng, nỗ lực thực hiện 
nhiều giải pháp, khai thác tiềm năng, lợi 
thế sẵn có để tạo sự bứt phá trong xây 
dựng và phát triển. 

Nhiều thành quả đáng khích lệ 

Trong những năm qua, dưới sự lãnh 
đạo của Trung ương Đảng, sự giúp đỡ 
của các bộ, ngành Trung ương, Đảng bộ 
và nhân dân tỉnh Bình Thuận đã không 
ngừng chung sức, đồng lòng quyết tâm 
tận dụng tốt thời cơ, khai thác phát huy 
các tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh công 
cuộc đổi mới và đạt được nhiều thành quả 
quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời 
sống xã hội. Đáng chú ý là, mặc dù còn 
nhiều khó khăn, song kinh tế của tỉnh liên 
tục tăng trưởng với tốc độ khá, bình quân 
đạt trên 11,6% năm; cơ cấu kinh tế 
chuyển dịch theo hướng tích cực. Chỉ tính 
riêng năm 2014, tổng thu ngân sách của 
tỉnh đạt 4.098 tỷ đồng, tăng 29,2 lần; thu 
nhập bình quân đầu người đạt 1.656 
USD, tăng 12,7 lần so với năm 1993; tiềm 
năng, lợi thế tiếp tục được khai thác ngày 
càng hiệu quả hơn; hệ thống kết cấu hạ 
tầng thiết yếu đã và đang tiếp tục được 
đầu tư đúng mức. 

Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm 
cao, dám nghĩ, dám làm, Đảng bộ và 
nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tập trung 
đầu tư làm thủy lợi, do vậy từ một tỉnh khô 
hạn quanh năm nay đã căn bản chủ động 
về nước phục vụ hoạt động sản xuất nông 
nghiệp. Điểm nổi bật đó là sáng kiến “nối 

mạng thủy lợi” nhằm tạo liên thông giữa 
các hồ đập, lưu vực sông và phát triển hệ 
thống kênh mương phủ khắp các vùng 
sản xuất, nhờ vậy diện tích gieo trồng lúa 
được tưới chủ động từ dưới 10% năm 
1993 tăng lên gần 80% năm 2014. Kết 
quả đó không những giải quyết được tình 
trạng thiếu nước từ bao đời nay của 
người dân mà còn là điều kiện quan trọng 
để Bình Thuận phát triển lên tầm cao mới. 
Vì đối với Bình Thuận, khi đã chủ động về 
nguồn nước, cơ cấu cây trồng của tỉnh sẽ 
có sự chuyển dịch mạnh mẽ. Nếu trước 
đây nhiều cánh đồng chỉ canh tác được 
vào mùa mưa thì đến nay tình trạng trên 
gần như không còn xảy ra. Hiện đã có 
trên 41.000ha sản xuất được hai, ba vụ 
lúa/năm; nhiều vùng đất khô cằn ở một số 
huyện, như Bắc Bình, Hàm Thuận Nam, 
Hàm Tân,… giờ đây đã bạt ngàn cây 
thanh long, giúp hàng nghìn hộ nông dân 
thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính 
đáng. Những năm trước đây vào mùa khô 
thành phố Phan Thiết thiếu cả nước phục 
vụ sinh hoạt, các vùng lân cận phải ngưng 
sản xuất lúa để ưu tiên nước cho Phan 
Thiết, nhưng hiện nay tình trạng này đã 
được giải quyết triệt để. Đó là nỗ lực lớn 
nhất được nhân dân ghi nhận. 

Mặc dù là tỉnh khô hạn, nắng gió 
khắc nghiệt, nhiều vùng bị sa mạc hóa, 
nhưng Bình Thuận đã từng bước biến 
những khó khăn, thách thức ấy thành lợi 
thế của tỉnh. Theo khảo sát, tổng diện tích 
khu vực có tiềm năng phát triển điện gió 
của tỉnh lên đến hơn 75 nghìn héc-ta, 
công suất tiềm năng đạt 5.000 MW. Vì 
thế, lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm thu hút 
và đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 16 
dự án điện gió với tổng công suất hơn 
2.000 MW. Trong đó, phải kể đến dự án 
phong điện Bình Thuận giai đoạn I (30 
MW) và Nhà máy điện gió Phú Quý (6 
MW) đã triển khai thực hiện và đưa vào 

X



Thoâng tin tö lieäu Bình Thuaän – Soá 07 naêm 2015 - 4 - 

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

sử dụng; cùng với các nhà máy phong 
điện, thủy điện, tỉnh cũng xây dựng Trung 
tâm nhiệt điện Vĩnh Tân; trong tương lai 
không xa, Bình Thuận sẽ hình thành trung 
tâm năng lượng mang tầm quốc gia, để 
trở thành một trong những tỉnh có sản 
lượng điện năng lớn nhất cả nước. 

Với điều kiện khí hậu nắng gió cùng 
bờ biển dài trên 192km với nhiều bãi biển 
đẹp, tỉnh đã từng bước đầu tư kết cấu hạ 
tầng, kêu gọi đầu tư, xác định những 
bước đi thích hợp để hình thành và phát 
triển thương hiệu du lịch Bình Thuận. Có 
thể nói, từ năm 1995 đến năm 2005 là giai 
đoạn khơi dậy, đánh thức tiềm năng; từ 
năm 2006 đến năm 2010 là giai đoạn 
củng cố “thương hiệu”, đầu tư kết cấu hạ 
tầng, phát triển cơ sở lưu trú và các loại 
hình thể thao trên biển phù hợp với lợi thế 
tự nhiên của tỉnh; từ năm 2011 đến nay là 
giai đoạn phát triển, hình thành các mối 
liên kết thu hút du khách. Thương hiệu du 
lịch Mũi Né – Hòn Rơm đã trở thành điểm 
đến hấp dẫn của du khách trong nước và 
quốc tế, vì thế hằng năm số lượng du 
khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tăng 
bình quân 10,3%/năm; doanh thu tăng 
24,6%/năm. 

Kinh tế phát triển đã tạo điều kiện 
thuận lợi cho tỉnh đầu tư giải quyết các 
vấn đề xã hội với nhiều kết quả tích cực. 
Sự nghiệp giáo dục, y tế không ngừng 
phát triển về quy mô, nâng cao về chất 
lượng, đáp ứng tốt nhu cầu học tập và 
chăm sóc sức khỏe của người dân. Công 
tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và 
xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả tích cực; 
những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc 
được kết thừa và phát huy. Đời sống vật 
chất, tinh thần của nhân dân được nâng 
lên rõ rệt; số hộ nghèo từ 32,5% năm 
1993 giảm còn 3,64% năm 2014; tỉnh đã 
căn bản hoàn thành mục tiêu xây dựng, 
sửa chữa nhà ở cho những gia đình 
người có công với cách mạng, hộ nghèo 
và cận nghèo. Phong trào “Đền ơn, đáp 
nghĩa” phát triển sâu rộng và đã giải quyết 
kịp thời những khó khăn cho các đối 
tượng chính sách. Đặc biệt, vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số cũng đã có bước 
chuyển biến mạnh mẽ và khá toàn diện, 

kinh tế phát triển, chấm dứt tình trạng du 
canh, du cư. Điện, đường, trường, trạm, 
nước sạch được đầu tư khá hoàn chỉnh, 
bộ mặt các xã vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số, có sự thay đổi lớn; đời sống của 
đồng bào vùng dân tộc thiểu số được cải 
thiện khá rõ, số hộ nghèo từ 32,05% năm 
2005 giảm xuống còn 12,9% năm 2014. 

Công tác xây dựng Đảng, chính 
quyền luôn được các cấp ủy đảng thường 
xuyên quan tâm, hệ thống chính trị không 
ngừng được củng cố và kiện toàn, nâng 
cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. 
Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương 4 khóa XI gắn với tiếp 
tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt 
nhiều kết quả, được đông đảo cán bộ, 
đảng viên, nhân dân đồng tình ủng hộ; 
tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ 
luật, phong cách làm việc và rèn luyện, tu 
dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng 
của đội ngũ cán bộ, đảng viên có sự 
chuyển biến tiến bộ. Phong trào thi đua 
trong các tầng lớp nhân dân được đẩy 
mạnh. Quốc phòng – an ninh, trật tự an 
toàn xã hội được giữ vững. Những kết 
quả ấy tạo tiền đề quan trọng để thúc đẩy 
kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh 
hơn trong thời gian tới. 

Nguyên nhân, hạn chế và những 
bài học kinh nghiệm 

Đạt được những kết quả trên đây, 
trước hết là do sự quan tâm lãnh đạo, chỉ 
đạo, giúp đỡ của các cơ quan Trung 
ương; sự năng động, sáng tạo của các 
cấp ủy đảng trong việc nghiên cứu, quán 
triệt, vận dụng các chủ trương của Đảng 
và chính sách, pháp luật của Nhà nước, 
đề ra nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, sát 
hợp với tình hình thực tế địa phương. Có 
sự nỗ lực, phối hợp đồng bộ của toàn hệ 
thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong việc 
cụ thể hóa, tổ chức thực hiện chủ trương 
của các cấp ủy kịp thời, hiệu quả; tạo 
được sự đồng thuận, đoàn kết, quyết tâm 
phấn đấu của cả hệ thống chính trị, các 
tầng lớp nhân dân trong tỉnh. 

Tuy nhiên, nhìn nhận một cách 
khách quan thì một số lĩnh vực của tỉnh 
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phát triển vẫn còn chậm, chưa vững chắc. 
Nền kinh tế của tỉnh tăng trưởng chưa thật 
sự ổn định, bền vững, chưa tương xứng 
với tiềm năng, lợi thế. Năng lực cạnh 
tranh của các loại sản phẩm hàng hóa còn 
thấp. Công nghiệp nông thôn phát triển 
chậm. Thị trường xuất khẩu chưa thật ổn 
định. Sản phẩm du lịch chưa đa dạng. 
Giải quyết việc làm và đào tạo nghề còn 
hạn chế. Đời sống của một bộ phận nhân 
dân, đối tượng chính sách, đồng bào dân 
tộc thiểu số vẫn còn khó khăn. Chất lượng 
hệ thống chính trị, nhất là hệ thống chính 
trị ở cơ sở chưa cao. Công tác quản lý 
nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, tài 
nguyên, khoáng sản… còn bất cập. 

Nguyên nhân của tình hình trên, bên 
cạnh những yếu tố khách quan tác động 
khó lường, còn do những yếu tố chủ quan 
như năng lực lãnh đạo của cấp ủy, sự 
điều hành của chính quyền các cấp, sự 
quyết tâm và nỗ lực của cả hệ thống 
chính trị nhìn chung chưa đều, chưa theo 
kịp yêu cầu nhiệm vụ; một số khó khăn, 
vướng mắc, nhất là trên lĩnh vực kinh tế 
chậm được tháo gỡ; năng lực, trình độ 
của đội ngũ cán bộ nhìn chung còn bất 
cập, một bộ phận trách nhiệm chưa cao, 
phong cách làm việc chậm đổi mới. 

Xuất phát từ thực tiễn, Đảng bộ tỉnh 
Bình Thuận đã rút ra một số bài học kinh 
nghiệm: 

1 – Trong lãnh đạo, chỉ đạo phải luôn 
luôn nắm chắc quan điểm, chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước; vận dụng một cách sáng tạo, đề ra 
nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá 
thật cụ thể, sát hợp trên cơ sở phân tích 
đúng tiềm năng, lợi thế, đặc điểm tình 
hình của địa phương. 

2 – Quá trình tổ chức triển khai thực 
hiện nhiệm vụ phải thực sự quyết liệt, 
đồng bộ trong cả hệ thống chính trị từ tỉnh 
đến cơ sở; đổi mới phong cách lãnh đạo, 
chỉ đạo theo hướng vừa bao quát, toàn 
diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm, giải 
quyết kịp thời những vấn đề nổi lên trong 
đời sống xã hội; phát huy đúng vai trò lãnh 
đạo của các cấp ủy và tổ chức đảng, nhất 

là phải đề cao trách nhiệm của người 
đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp. 

3 – Đặc biệt quan tâm công tác xây 
dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ, cả về 
phẩm chất, năng lực, trước hết là đội ngũ 
cán bộ chủ chốt, lãnh đạo quản lý các cấp 
và phải giữ vững sự đoàn kết, nhất trí cao 
trong nội bộ. 

4 – Dựa vào dân, tạo sự đồng thuận 
rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân; khơi 
dậy, phát huy sức mạnh của lòng dân trên 
cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi; thường 
xuyên coi trọng và không ngừng đẩy 
mạnh phong trào thi đua yêu nước trên 
khắp các địa bàn, các lĩnh vực; chú trọng 
phát hiện, xây dựng, nhân rộng những 
điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh vực. 

Quyết tâm thực hiện hiệu quả 
những mục tiêu quan trọng 

Trong thời gian tới, để tạo sự đột 
phá nhằm huy động tối đa các nguồn lực, 
thúc đẩy kinh tế tỉnh Bình Thuận phát triển 
bền vững, với cơ cấu dịch vụ - công 
nghiệp – nông nghiệp; hệ thống kết cấu 
hạ tầng thiết yếu cơ bản đáp ứng nhu cầu; 
đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần 
của nhân dân không ngừng được cải 
thiện; môi trường được bảo đảm; an ninh 
chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ 
vững, quốc phòng được tăng cường, cần 
tạo chuyển biến rõ nét, toàn diện và vững 
chắc tình hình các mặt của tỉnh. Theo đó, 
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các 
ngành, các địa phương trong tỉnh thực 
hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm: 

Một là, ra sức xây dựng tổ chức 
Đảng trong sạch, vững mạnh, tập trung 
đúng mức cho công tác cán bộ, nâng cao 
chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; 
kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng 
suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo 
đức, lối sống, gắn với đẩy mạnh đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng, quan liêu trong 
đội ngũ cán bộ. 

Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả 
công tác đào tạo, bồi dưỡng để phát triển 
nguồn nhân lực chất lượng cao; khuyến 
khích xã hội hóa công tác dạy nghề; đổi 
mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, 
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phương pháp đào tạo nghề phù hợp với 
điều kiện của đối tượng lao động và yêu 
cầu thực tiễn; bảo đảm chất lượng, hiệu 
quả trong đào tạo nghề. Đào tạo phải bám 
sát nhu cầu của thị trường lao động, 
hướng vào mục tiêu phục vụ yêu cầu 
chuyển dịch cơ cấu lao động, đáp ứng 
yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai 
thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh. 

Hai là, tập trung triển khai các giải 
pháp nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng 
gắn với cơ cấu lại nền kinh tế. Khai thác 
có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của từng 
vùng, tăng cường liên kết, phối hợp giữa 
các địa phương trong vùng để cùng phát 
triển, từng bước giảm bớt mức độ chênh 
lệch về trình độ phát triển và mức sống 
dân cư giữa các vùng. Rà soát, bổ sung 
và ban hành các chính sách để khai thác 
có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh 
trên cơ sở thực hiện tốt các khâu mang 
tính đột phá: cải cách hành chính; xây 
dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng 
thiết yếu; nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực; áp dụng rộng rãi những thành 
tựu khoa học và công nghệ. 

Ba là, tăng cường, củng cố quốc 
phòng, góp phần cùng cả nước giữ vững 
chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Giữ 
vững an ninh chính trị và trật tự an toàn 
xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên cho 

nhân dân gắn với giải quyết có hiệu quả 
những vấn đề bức xúc về mặt xã hội. 

Bốn là, đẩy mạnh xã hội hóa, không 
ngừng nâng cao chất lượng hoạt động y 
tế, giáo dục – đào tạo, khoa học – công 
nghệ, văn hóa, thể dục – thể thao; giải 
quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc; chăm 
lo tốt đời sống nhân dân. Thực hiện tốt 
các chính sách đền ơn đáp nghĩa, phúc 
lợi xã hội và an sinh xã hội, giảm nghèo 
bền vững đi đôi với xây dựng con người 
về đạo đức, nhân cách, lối sống và môi 
trường văn hóa lành mạnh. 

Năm là, xây dựng đội ngũ cán bộ có 
cơ cấu hợp lý, có phẩm chất đạo đức tốt, 
có tư duy sáng tạo, có năng lực, trình độ 
đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. 
Không ngừng củng cố, kiện toàn tổ chức, 
nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động 
của bộ máy chính quyền các cấp, phát 
huy tốt vai trò quản lý nhà nước bằng 
pháp luật; đi đôi với tiếp tục đổi mới mạnh 
mẽ nội dung và phương thức hoạt động 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 
đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng gần 
dân, sát với thực tiễn cuộc sống, góp 
phần bảo vệ và chăm lo lợi ích thiết thực 
của nhân dân. 

Nguyễn Mạnh Hùng - Tạp chí cộng 
sản.- 2015.- Số 873 (tháng 7).- Tr.82

__________________________________ 

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

rong các ngày 6 và 7/7, Đoàn Đại biểu 
Quốc hội tỉnh Bình Thuận đã tiếp xúc 

cử tri tại nhiều địa phương trong tỉnh. 
Các vấn đề như: chủ quyền biển 

đảo, phí sử dụng đường bộ và đầu ra cho 
nông sản… được cử tri Bình Thuận đặc 
biệt quan tâm. 

Tại các buổi tiếp xúc, Đoàn Đại biểu 
Quốc hội tỉnh Bình Thuận đã báo cáo với 
cử tri kết quả tốt đẹp của kỳ họp thứ 9, 
Quốc hội khóa XIII. Qua theo dõi trên các 
phương tiện thông tin đại chúng, cử tri 
Bình Thuận đánh giá cao chất lượng của 
kỳ họp, nhất là các phiên chất vấn. 

 

Ông Vũ Hải - Phó Tổng Giám đốc VOV - Đại 
biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận tiếp xúc cử tri 
thị xã La Gi 

Tin tưởng vào cơ quan lập pháp và 
giám sát tối cao, cử tri tiếp tục kiến 

T
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nghị nhiều vấn đề bức xúc gắn liền với 
cuộc sống ở địa phương. Cử tri phường 
Tân Thiện, thị xã La Gi cho rằng: Bộ Tài 
chính cần xem xét lại việc thu phí sử dụng 
đường bộ. Trong khi một số tỉnh thành 
chưa thu loại phí này, thì tỉnh Bình Thuận 
đã thực hiện. Việc thực hiện không đồng 
bộ trên cả nước làm cho người dân cảm 
thấy không công bằng. Theo các cử tri, 
nên chăng thu phí đường bộ đối với xe 
lớn, còn các loại xe nhỏ vì không tác động 
nhiều đến tuổi thọ của đường giao thông, 
thì nên thu ít lại hoặc miễn thu. 

Bình Thuận là địa phương có diện 
tích thanh long lớn nhất nước nên nhiều 
cử tri đặc biệt quan tâm đến đầu ra của 
trái thanh long. Giá thanh long lên xuống 
thất thường trong thời gian qua làm cho 
nhà nông cảm thấy bất an trong quá trình 
đầu tư sản xuất. Nông dân kiến nghị các 
Bộ ngành Trung ương cũng như Ủy ban 
nhân dân tỉnh cần có giải pháp lâu dài đối 
với thị trường xuất khẩu loại trái cây này, 
đồng thời quan tâm hơn nữa công tác dự 
báo giá cả. 

 

Cử tri xã Tân Tiến, thị xã La Gi nêu ý kiến với 
Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận 

Ông Phạm Thái Hòa, cử tri xã Tân 
Tiến, thị xã La Gi mong muốn Nhà nước 
thành lập chợ đầu mối để giúp đỡ cho 
người dân trong vấn đề tiêu thụ. Cử tri 
cũng mong muốn cấp trên thực hiện công 
tác dự báo để người nông dân nắm bắt 
được tình hình tiêu thụ, điều tiết được vấn 
đề sản xuất thanh long cho hiệu quả. 

Với các loại nông sản khác, điệp 
khúc “được mùa mất giá” cũng liên tục 
xảy ra khiến đời sống của nhà nông bấp 
bênh. Nhà nước cần có sự can thiệp ở 
tầm vĩ mô, điều tiết giá cả, đảm bảo cuộc 
sống cho nông dân.  

Là người trồng lúa, ông Huỳnh Pháo, 
cử tri xã Đức Chính, huyện Đức Linh cũng 
cho rằng: “Đầu vào từ thuốc cho đến phân 
bón, các vật tư khác đều leo thang nhưng 
đến mùa thu hoạch thì cứ “được mùa mất 
giá” khiến người nông dân rất bấp bênh. 
Khi đó chưa có quyết định giá sàn của hạt 
lúa. Còn nếu giá sàn mua lúa có hiệu lực, 
thì tư thương không thể ép giá nông dân, 
mà nông dân sẽ có lãi suất nhất định, ổn 
định sản xuất”. 

 
Cử tri xã Đức Chính, huyện Đức Linh quan tâm 
vấn đề Biển Đông và đầu ra cho nông sản 

Cũng tại hầu hết các điểm tiếp xúc, 
rất nhiều cử tri quan tâm đến vấn đề Biển 
Đông, chủ quyền của Việt Nam đối với hai 
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Các 
cử tri tin tưởng, mong muốn Đảng và Nhà 
nước giải quyết tốt vấn đề tranh chấp Biển 
Đông, giữ gìn môi trường hòa bình trong 
khu vực. Ngoài ra, các cử tri Bình Thuận 
còn kiến nghị các vấn đề liên quan đến 
chính sách cho người có công, người cao 
tuổi, chế độ phụ cấp đối với cán bộ bán 
chuyên trách cấp xã, những bất cập trong 
việc tham gia bảo hiểm y tế ở địa 
phương…  

Lắng nghe ý kiến cử tri, các Đại biểu 
Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận đã giải 
thích những vấn đề cụ thể mà pháp luật 
đã quy định, cũng như chủ trương hiện 
nay của Đảng và Nhà nước. Đối với 
những vấn đề còn vướng mắc, các Đại 
biểu Quốc hội ghi nhận, hứa sẽ trình lên 
Quốc hội, gửi đến Chính phủ, các Bộ 
ngành Trung ương, Hội đồng nhân dân, 
Ủy ban nhân dân tỉnh để có hướng giải 
quyết thấu đáo theo nguyện vọng của cử 
tri. 

Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2015 
(ngày 7 tháng 7)
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BÌNH THUẬN AN TÁNG CÁC LIỆT SỸ ĐƯỢC TÌM THẤY  

TRONG 3 MỘ TẬP THỂ 

 
An táng hài cốt các liệt sỹ. (Ảnh: Nguyễn 
Thanh/TTXVN) 

gày 2/7, tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh 
Bình Thuận, Ủy ban Nhân dân tỉnh 

Bình Thuận tổ chức lễ truy điệu và an 
táng 13 liệt sỹ được tìm thấy trong 3 mộ 
tập thể tại Nà Cây Dơ (căn cứ Bá Ghe) 
nay thuộc thôn An Thạnh, xã Bình An, 
huyện Bắc Bình (Bình Thuận). 

Trong không khí trang nghiêm của 
buổi lễ, đại diện lãnh đạo tỉnh, đại biểu 
các sở, ban, ngành, các lực lượng vũ 
trang cùng đông đảo nhân dân đã thành 
kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ 
các liệt sỹ. Trước đó, nhận được thông tin 
từ bà Nguyễn Thị Tịnh, cư trú tại thôn An 
Thạnh (Bá Ghe cũ), xã Bình An, huyện 
Bắc Bình về việc đã phát hiện được 3 hài 
cốt liệt sỹ khi đào lỗ trồng trụ thanh long, 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận cùng 
Ban Chỉ đạo Đề án tìm kiếm, quy tập hài 
cốt liệt sỹ huyện Bắc Bình và nhân dân xã 
Bình An đã tìm hiểu, xác minh và tiến 
hành tìm kiếm trong khu vực trên. 

Sau 15 ngày làm việc khẩn trương, 
lực lượng quy tập đã phát hiện thêm 10 
hài cốt liệt sỹ nằm trong 3 phần mộ tập thể 
và đã tiến hành khai quật tổng cộng 13 bộ 
hài cốt liệt sỹ cùng các vật dụng tư trang 
của các liệt sỹ. Trong những năm kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước, khu căn cứ Bá 
Ghe, huyện Phan Lý (tỉnh Bắc Bình cũ) 
nay thuộc thôn An Thạnh, xã Bình An, 
huyện Bắc Bình (Bình Thuận) là nơi từng 
diễn ra nhiều trận đánh vào khu căn cứ 
của Mỹ, ngụy tại Sông Mao (Bắc Bình, 
Bình Thuận). 

Từ sau ngày miền Nam hoàn toàn 
giải phóng đến nay, tỉnh Bình Thuận đã 
tích cực triển khai việc tìm kiếm, quy tập 
hài cốt liệt sỹ. Đến nay, toàn tỉnh đã tìm 
thấy và đưa vào nghĩa trang liệt sỹ hơn 
9.000 hài cốt liệt sỹ. 

Hồng Hiếu // 
http://www.vietnamplus.vn/ .- 2015 

(ngày 2 tháng 7) 

Cùng đưa tin: Công an nhân dân 
Số 3628 

__________________________________ 

NHIỀU HOẠT ĐỘNG TRI ÂN NHÂN KỶ NIỆM 68 NĂM  

NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ 27/7 

áng 27/7, thành phố Phan Thiết (tỉnh 
Bình Thuận) đã tổ chức Lễ khánh 

thành, đưa vào sử dụng Đền thờ Liệt sĩ 
thành phố Phan Thiết.  

Đền thờ Liệt sĩ thành phố Phan Thiết 
được khởi công xây dựng vào ngày 
27/7/2013. Đền thờ được xây dựng tại 

giao lộ đường Nguyễn Hội - Đặng Văn 
Lãnh - Phạm Ngọc Thạch, thuộc phường 
Xuân An, thành phố Phan Thiết. Toàn bộ 
công trình có tổng diện tích gần 7.000 m2, 
bao gồm các hạng mục: Khối đền thờ, nhà 
văn bia, nhà quản lý, sân vườn, bãi xe, 
cổng tường rào, cột cờ… với vốn đầu tư 
trên 32 tỷ đồng do Ban quản lý dự án 

N

S
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thành phố làm chủ đầu tư. Trong đó, 
nguồn vốn hỗ trợ của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội 10 tỷ đồng, vốn 
huy động từ sự đóng góp của cán bộ, 
nhân dân thành phố gần 2,6 tỷ đồng, còn 
lại là vốn ngân sách của tỉnh và thành 
phố.  

Ông Đỗ Ngọc Điệp, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân thành phố Phan Thiết cho biết: 
Thành phố có trên 2.000 liệt sĩ, do đó 
công trình này có ý nghĩa chính trị lớn, thể 

hiện ý thức trách nhiệm, lòng biết ơn đối 
với các anh hùng liệt sĩ; đáp ứng mong 
muốn, nguyện vọng chung của nhân dân, 
cán bộ trong toàn thành phố. Sau Lễ 
khánh thành, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ 
và nhân dân địa phương đã đến đặt vòng 
hoa, thắp hương tưởng nhớ các anh hùng 
liệt sĩ.  

Tin tức.- 2015.- Số 178 
(ngày 28 tháng 7).- Tr.8 

Cùng đưa tin: Nhân dân Số 21855 
__________________________________ 

BĐBP BÌNH THUẬN RÚT KINH NGHIỆM CÔNG TÁC ĐÓNG QUÂN  

CANH PHÒNG NĂM 2015 

hiều 9/7, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình 
Thuận tổ chức Hội nghị rút kinh 

nghiệm công tác đóng quân canh phòng 
năm 2015, với sự tham gia của của 24 
đồng chí là chỉ huy các đơn vị biên phòng 
trên toàn tỉnh. 

 
Thượng tá Phạm Phương Nguyên, Phó Tham 
mưu trưởng BĐBP Bình Thuận phát biểu chỉ 
đạo hội nghị. Ảnh: Trung Thành. 

Tại hội nghị, chỉ huy các đơn vị được 
nghe cáo về công tác tổ chức đóng quân 
canh phòng năm 2015, trong đó nêu bật 
những mặt đã làm được trong năm 2015 
như: Việc thực hiện tốt Quy chế 359/QC-
CT ngày 24/9/2009 của Tổng Cục chính trị 
về xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an 
toàn ở đơn vị cơ sở trong QĐNDVN; Chỉ 
thị 33/CT-TM ngày 22/9/2009 về quản lý , 
sử dụng vũ khí đạn sẵn sàng chiến đấu 
trong thực hiện nhiệm vụ canh phòng; 
Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ 

về tổ chức lực lượng phối hợp tuần tra, 
canh gác, kiểm soát khu vực, giữ vững an 
ninh chính tri, trật tự an toàn xã hội trên 
địa bàn... Bên cạnh đó, báo cáo cũng nêu 
lên nhưng mặt hạn chế, phương hướng 
và giải pháp thực hiện trong thời gian tới. 

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá 
Phạm Phương Nguyên, Phó Tham mưu 
trưởng BĐBP Bình Thuận đã biểu dương 
công tác đóng quân canh phòng của các 
đồn biên phòng trên toàn tỉnh trong thời 
gian qua, đồng thời yêu cầu chỉ huy các 
đơn vị trong thời gian tới cần quán triệt 
sâu sắc hơn nữa tới toàn thể cán bộ, 
chiến sỹ của đơn vị mình về tầm quan 
trọng của công tác đóng quân canh 
phòng; tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh 
công tác đóng quân canh phòng 24/24; 
thường xuyên luyện tập các phương án, 
xử lý tình huống chiến đấu bảo vệ đơn vị, 
không để bị động bất ngờ. 

Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, 
tổ chức họp rút kinh nghiệm, đánh giá 
những mặt làm được và chưa làm được, 
qua đó có biện pháp khắc phục kịp thời 
nhằm giữ đơn vị an toàn, địa bàn vững 
mạnh về an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội. 

Trung Thành // 
http://www.bienphong.com.vn/ .- 2015 

(ngày 9 tháng 7) 

C
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BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG BÌNH THUẬN 

BẾ GIẢNG KHÓA HUẤN LUYỆN CHIẾN SĨ MỚI ĐỢT 1 NĂM 2015 

áng 10-7, tại Tiểu đoàn Huấn luyện - 
Cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên 

phòng (BĐBP) Bình Thuận tổ chức lễ bế 
giảng khóa huấn luyện chiến sĩ mới đợt 1 
năm 2015. 

 
Đại tá Nguyễn Văn Thoa, Phó Chỉ huy trưởng 
BĐBP Bình Thuận trao Giấy khen cho các tập 
thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong khóa 
huấn luyện. 

Qua 4,5 tháng huấn luyện, 180 chiến 
sĩ mới nhập ngũ vào lực lượng BĐBP của 
2 tỉnh Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu 
đã được trang bị những kiến thức cơ bản 
về quân sự, quốc phòng như: Chính trị, 
điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chiến đấu bộ 
binh, chiến thuật binh chủng hợp thành, 
công tác hậu cần - kỹ thuật theo chương 
trình huấn luyện của Bộ Quốc phòng. 

Bên cạnh đó, các chiến sĩ mới còn 
được trang bị đầy đủ các kiến thức cơ bản 
về nghiệp vụ công tác Biên phòng góp 
phần đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ khi 
nhận công tác tại đơn vị cơ sở, góp phần 

vào việc bảo vệ chủ quyền an ninh biên 
giới và trật tự an toàn xã hội trên khu vực 
biên giới biển của 2 tỉnh Bình Thuận và Bà 
Rịa - Vũng Tàu. 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn 
Văn Thoa, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP 
Bình Thuận biểu dương những thành tích 
mà cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện 
- Cơ động đạt được trong thời gian qua, 
đồng thời yêu cầu tập thể cán bộ, chiến sĩ 
toàn Tiểu đoàn tiếp tục phấn đấu phát huy 
hơn nữa những thành tích đã đạt được 
trong thời gian tới. 

Bên cạnh đó đồng chí cũng yêu cầu 
các đồng chí chiến sĩ mới khi về đơn vị cơ 
sở vận dụng linh hoạt những kiến thức đã 
được học vào quá trình công tác thực tế; 
phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm 
trong học tập, rèn luyện, thực hiện nhiệm 
vụ góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền 
an ninh biên giới quốc gia. 

Tại buổi lễ 4 tập thể và 16 cá nhận 
được Bộ Chỉ huy BĐBP Bình thuận tặng 
giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc 
trong khóa huấn luyện. Ngay sau lễ bế 
giảng các đồng chí chiến sĩ mới sẽ được 
điều động về nhận công tác tại các đồn 
biên phòng trên địa bàn 2 tỉnh Bình Thuận 
và Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Trung Thành // http://www.qdnd.vn/ .- 
2015 (ngày 10 tháng 7) 

__________________________________ 

HỘI NCT BÌNH THUẬN: TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ 
CÔNG TÁC HỘI NĂM 2015 

ừa qua, BĐD Hội NCT tỉnh Bình 
Thuận phối hợp với Trường Chính trị 

tỉnh tổ chức Lớp Bồi dưỡng về nghiệp vụ 
công tác Hội NCT năm 2015. Tham dự 
lớp học có 147 học viên là lãnh đạo Hội 
NCT của 9/10 huyện, thị xã, thành phố 
(huyện đảo Phú Quý không về dự được 

do bão số 1) và cán bộ Hội cơ sở. Nội 
dung bồi dưỡng thiết thực, bổ ích, nhất là 
đối với một số cán bộ mới được thay thế 
vì sức khỏe yếu. 

Việt Quang- Người cao tuổi.- 2015.- Số 
109 (ngày 9 tháng 7).- Tr.2 

S

V
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BÌNH THUẬN: CẦN BÁM SÁT VÀO 6 ĐỊNH HƯỚNG VÀ 2 NHÓM 
GIẢI PHÁP 

hiều qua (21/7), Đoàn khảo sát, kiểm 
tra, đánh giá việc quán triệt, triển khai 

thực hiện và tổng kết 10 năm thực hiện 
Nghị quyết số 48-NQ/TW (NQ 48) của Bộ 
Chính trị về “Chiến lược xây dựng và 
hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 
2010, định hướng đến năm 2020” do Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, 
thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết NQ 48 
làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại 
tỉnh Bình Thuận.   

 
Bộ trưởng Hà Hùng Cường phát biểu tại hội nghị 

Cùng tham dự buổi làm việc có ông 
Dương Văn An, Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông 
Lê Đắc Lâm, Phó trưởng Đoàn Đại biểu 
Quốc hội tỉnh Bình Thuận cùng lãnh đạo 
các sở, ban, ngành tỉnh Bình Thuận.  

Chất lượng văn bản QPPL từng 
bước được nâng cao 

Tại hội nghị, đại diện tỉnh Bình 
Thuận đã báo cáo với Đoàn công tác kết 
quả 10 năm thực hiện NQ 48 của địa 
phương. Nhận thấy việc triển khai NQ 48 
là nhiệm vụ chính trị quan trọng nên Tỉnh 
ủy, HĐND và UBND tỉnh đã quan tâm chỉ 
đạo các cơ sở chuyên môn tổ chức tuyên 
truyền, phổ biến, quán triệt nội dung NQ 
48 cho đội ngũ cán bộ, công chức từ tỉnh 
đến cơ sở.  

Qua đó, đã giúp cho đội ngũ cán bộ, 
công chức các cơ quan tham mưu soạn 
thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) 
và trực tiếp thi hành pháp luật  nhận thức 

được mục tiêu, yêu cầu và các nhiệm vụ 
trọng tâm về xây dựng pháp luật cũng 
như tăng cường năng lực của các thiết 
chế xây dựng và thi hành pháp luật nhằm 
đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội 
và hội nhập kinh tế trong thời gian tới. 

Đánh giá chất lượng văn bản ban 
hành từng bước được nâng cao (trong 10 
năm qua không có văn bản QPPL của tỉnh 
ban hành trái thẩm quyền hoặc có nội 
dung trái với văn bản của cơ quan nhà 
nước cấp trên), vậy nên công tác xây 
dựng, ban hành văn bản QPPL ở địa 
phương cơ bản theo đúng các quy định 
pháp luật và đi dần vào nền nếp.  

Kết quả nổi rõ nhất là đã xây dựng, 
ban hành một hệ thống văn bản QPPL 
của địa phương từ tỉnh đến huyện tương 
đối hoàn chỉnh và trên tất cả các lĩnh vực 
quản lý nhà nước, đặc biệt trong quản lý 
đất đai, thu hút đầu tư, sử dụng, thu, chi 
ngân sách…  

Về tổ chức thi hành pháp luật đã đạt 
được một số thành tựu trong công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thi hành, áp 
dụng, xử lý vi phạm pháp luật, đặc biệt là 
công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật như tuyên truyền miệng và qua 
tư vấn, trợ giúp pháp lý... 

Tuy nhiên, sau 10 năm triển khai NQ 
48, địa phương vẫn còn một số tồn tại và 
hạn chế nhất định về chất lượng văn bản 
QPPL, nhất là cấp huyện và cấp cơ sở, 
một số văn bản QPPL ban hành còn 
chậm, chưa đáp ứng kịp thời cho công tác 
quản lý nhà nước của chính quyền các 
cấp trên một số lĩnh vực, tính khả thi chưa 
cao, chưa thực sự bám sát và phù hợp 
với điều kiện và yêu cầu phát triển kinh tế 
- xã hội.  

Cần tập trung vào công tác tổ 
chức thi hành pháp luật 

Sau khi nghe lãnh đạo Tỉnh ủy Bình 
Thuận báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện 
NQ 48 và các ý kiến phát biểu tại buổi làm 
việc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng 

C
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Cường nhận định, Tỉnh ủy Bình Thuận đã 
chỉ đạo sát sao, nghiêm túc và tiến hành 
tổng kết NQ 48 theo đúng chương trình, 
kế hoạch, tiến độ của Ban Chỉ đạo.  

Theo đó, Dự thảo Báo cáo tổng kết 
cơ bản đã bám sát nội dung theo đúng bố 
cục Đề cương hướng dẫn của Ban Chỉ 
đạo tổng kết tại Kế hoạch số 01-KH/BCĐ, 
đánh giá toàn diện các nhiệm vụ, công tác 
triển khai thực hiện Nghị quyết 48 trên địa 
bàn tỉnh. Qua đó, cũng thẳng thắn chỉ ra 
những tồn tại, hạn chế cũng như nguyên 
nhân và bài học kinh nghiệm, đồng thời 
kiến nghị, đề xuất được một số giải pháp 
đối với các cơ quan có thẩm quyền ở 
Trung ương. Tuy nhiên, nội dung của Dự 
thảo Báo cáo còn rất khái quát, có điểm 
đánh giá chưa sâu theo yêu cầu.  

Để tiếp tục hoàn thiện Dự thảo, Bộ 
trưởng Hà Hùng Cường đề nghị Tỉnh ủy 
Bình Thuận cần nêu bật trong Dự thảo 
Báo cáo tầm quan trọng của NQ 48, vai 
trò của địa phương trong việc tổ chức 
thực thi Nghị quyết, bám sát hơn nữa vào 
6 định hướng xây dựng và 2 nhóm giải 
pháp về xây dựng và thi hành pháp luật 
đã đề ra. Bản báo cáo của địa phương 
cũng cần tập trung vào công tác tổ chức 
thi hành pháp luật.  

Từ thực tiễn của tỉnh và dưới con 
mắt của người dân, Báo cáo cần đánh giá 
nhận xét về chất lượng của hệ thống pháp 
luật, chất lượng của công tác xây dựng, 
hoàn thiện thể chế của các cơ quan Trung 
ương. Qua đó, phát hiện những vấn đề 
cần sửa lỗi, bổ sung, ban hành để phù 
hợp với yêu cầu của thực tiễn.  

Bộ trưởng Hà Hùng cường cũng 
nhấn mạnh những kiến nghị, đề xuất của 
địa phương cần đánh giá những hạn chế, 
yếu kém thực sự  trong công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo, kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức 
xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật tại 
địa phương. Trên tinh thần đó, Bộ trưởng 
đề nghị Tỉnh ủy Bình Thuận tiếp tục chỉ 
đạo, chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Báo cáo 
tổng kết 10 năm thực hiện NQ 48, gửi Ban 
Chỉ đạo Trung ương đúng thời hạn.      

Phát biểu tại buổi làm việc, ông 
Dương Văn An, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình 
Thuận tiếp thu những ý kiến đánh giá, chỉ 
đạo của Bộ trưởng Hà Hùng Cường và 
khẳng  định thời gian tới, Tỉnh ủy sẽ tiếp 
tục giao việc cho các cơ quan liên quan 
để hoàn thiện Báo cáo. Tỉnh ủy cũng sẽ 
có Báo cáo, đề xuất để góp phần hoàn 
thiện hệ thống pháp luật Việt Nam. 

Tự Lập // http://baophapluat.vn/ .- 2015 
(ngày 22 tháng 7) 

__________________________________ 

VỐN ĐẦU TƯ VÀO HẠ TẦNG GIAO THÔNG BÌNH THUẬN TĂNG NHANH 

 
Dự án đường trục ven biển Hòa Thắng - Hòa Phú 

ặc dù còn hạn hẹp về ngân sách, 
song tỉnh Bình Thuận đã huy động 

nhiều nguồn lực đầu tư giúp hệ thống hạ 

tầng giao thông trên địa bàn tỉnh thay đổi 
mạnh mẽ, tạo động lực thúc đẩy kinh tế, 
thu hút đầu tư. 

Ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở 
Giao thông - Vận tải tỉnh Bình Thuận cho 
biết, tỉnh đang tập trung triển khai Dự 
án đường trục ven biển đoạn Hòa Thắng - 
Hòa Phú. Đây là dự án trọng điểm tỉnh đặt 
kỳ vọng là đòn bẩy phát triển du lịch biển. 
Trục đường ven biển đoạn Hòa Thắng - 
Hòa Phú dài 23 km, có kết cấu mặt đường 
bê tông nhựa đi qua hai huyện Bắc Bình 
và Tuy Phong. Dự án có mức đầu tư gần 
998 tỷ đồng, trong đó giá trị xây lắp là 773 
tỷ đồng. “Dự án được phân kỳ đầu tư 

M



Thoâng tin tö lieäu Bình Thuaän – Soá 07 naêm 2015 - 13 - 

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

trong 3 năm, từ 2014 đến 2016, tuy nhiên 
tiến độ đầu tư đang được đẩy mạnh, dự 
kiến ngay trong tháng 10/2015 sẽ thông 
xe trước làn 1”, ông Nam nói. 

Trong thời gian ngắn, Bình Thuận 
đón nhận 2 dự án BOT giao thông có quy 
mô vốn “khủng” là Dự án Sân bay Phan 
Thiết và Bến cảng tổng hợp Vĩnh Tân. 
Sân bay Phan Thiết có tổng diện tích 543 
ha, là dự án sân bay lưỡng dụng. Khu 
quân sự theo hình thức hợp đồng BT và 
phần hàng không dân dụng Sân bay Phan 
Thiết theo hình thức BOT. Tính riêng phần 
Dự án BOT Sân bay Phan Thiết bao gồm 
các hạng mục như khu bay, khu hàng 
không dân dụng, khu vực kỹ thuật và 
thương mại, hệ thống giao thông… đã có 
tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng. 

Trong khi đó, Dự án Bến cảng tổng 
hợp Vĩnh Tân có tổng diện tích hơn 141 
ha diện tích mặt nước, tổng mức đầu tư 
hơn 2.292 tỷ đồng, quy mô dự án giai 
đoạn 1 gồm 2 bến tổng hợp cho tàu đến 
30.000 DWT và một bến cho tàu đến 
3.000 DWT. Hai dự án này đã trước khởi 
công, chủ đầu tư đang hoàn thiện thủ tục 
pháp lý để triển khai thi công theo tiến độ. 

Theo thông tin từ Sở Giao thông - 
Vận tải Bình Thuận, giai đoạn 2011 -2015, 
chỉ tính riêng các dự án do địa phương 
làm chủ đầu tư thì Bình Thuận đã hoàn 
thành, đưa vào sử dụng trên 201 km 
đường 1.169 m cầu và đang tiếp tục triển 
khai thi công nhiều công trình, dự án lớn 
như: Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 55, 
Dự án Cảng Phú Quý giai đoạn 2. 

Chỉnh trang đô thị các tuyến đường 
Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Trường Chinh, 
cầu và đường Hùng Vương (thành phố 
Phan Thiết); đường ven biển Hòa Thắng - 
Hòa Phú, cầu Sông Lũy. Nâng cấp, mở 

rộng đường ĐT 720, ĐT 766; đường Phú 
Hội - Cẩm Hang - Sông Quao; Nâng cấp 
Cầu Tràn, cầu Đá Dựng, cầu Trần Hưng 
Đạo. Giá trị thực hiện đạt gần 2.000 tỷ 
đồng. 

Ngoài ra, Bình Thuận triển khai hiệu 
quả Đề án phát triển giao thông nông 
thôn. Tổng số km đường bê tông xi măng 
đã làm được 524 km với tổng kinh phí 
thực hiện hơn 501 tỷ đồng. “Nếu thống kê 
cả những dự án Trung ương đầu tư như 
dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A thì 
lượng vốn “rót” vào hạ tầng giao thông 
trên địa bàn rất đáng kể”, ông Phạm Văn 
Nam nói và cho biết, từ nay tới năm 2020 
nhu cầu vốn đầu tư hạ tầng của địa 
phương khá lớn,  do đó, tỉnh Bình Thuận 
sẽ đặt trong tâm vào công tác huy động, 
tập trung tối đa các nguồn lực xã hội để 
đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao 
thông từng bước hiện đại. 

Theo đó, ngoài vốn ngân sách Trung 
ương, địa phương và tín dụng ưu đãi, tỉnh 
sẽ vận dụng tốt các hình thức đầu tư như 
BOT, PPP và khai thác quỹ đất để huy 
động từ 4 -5 ngàn tỷ đồng. Tỉnh hướng ưu 
tiên đầu tư các trục đường chính, trục 
đường đối ngoại và đầu tư giao thông 
phục vụ công nghiệp, phát triển du lịch... 

Ngoài ra, tỉnh Bình Thuận sẽ phối 
hợp thực hiện nhiều dự án do Trung ương 
đầu tư trên địa bàn như nâng cấp, mở 
rộng quốc lộ 1 đạt tiêu chuẩn tối thiểu 
đường cấp II, III; quốc lộ 28, 55… Đặc biệt 
là Dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam 
phía Đông, trong đó Đoạn Dầu Giây – 
Phan Thiết chiều dài 98,7km; Đoạn Phan 
Thiết - Nha Trang chiều dài 226km. 

Ngọc Tuấn // 
http://tinnhanhchungkhoan.vn/ .- 2015 

(ngày 30 tháng 7)
__________________________________ 

CHUYỂN ĐỔI 3.800HA ĐẤT LÚA SANG TRỒNG BẮP VÀ RAU MÀU 

heo Sở Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn, trong vụ Đông Xuân 2014-

2015 và Hè Thu 2015, tỉnh Bình Thuận đã 
chuyển đổi trên 3.800ha đất lúa sang 
trồng bắp và rau màu. Cụ thể, vụ Đông 

Xuân 2014-2015, chuyển đổi trên 
3.400ha, trong đó có diện tích trồng bắp 
chiếm gần 2.600ha. Riêng vụ Hè Thu 
2015, huyện Hàm Thuận Bắc chuyển đổi 
95ha đất trồng lúa sang trồng rau các loại 

T
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và huyện Tánh Linh chuyển đổi 400ha đất 
trồng lúa sang trồng bắp. 

Sở dĩ cây bắp có diện tích chuyển 
đổi nhiều do hiện nay thị trường tiêu thụ 
bắp khá ổn định, bắp vụ Đông Xuân dễ 
sản xuất, nhu cầu nước thấp. Các nhóm 
cây trồng khác như rau màu chủ yếu phục 
vụ nhu cầu thực phẩm nên chuyển đổi ở 
mức trung bình. Địa bàn chuyển đổi mạnh 
nhất tập trung tại huyện Tánh Linh, Đức 
Linh. Đây là hai huyện trọng điểm sản 
xuất bắp vừa để tăng thu nhập, vừa giảm 
bớt áp lực về nước tưới mùa khô. Đồng 
thời, vùng trồng bắp này tập trung dọc 
theo thung lũng sông La Ngà có độ phì 
nhiêu khá cao và có đầy đủ nước tưới. 

Các huyện còn lại ít có diện tích, phần lớn 
do tập quán sản xuất của người dân. 

Trong buổi làm việc với Cục Trồng 
trọt mới đây, Sở NN&PTNT Bình Thuận 
kiến nghị Chính phủ và Bộ NN&PTNT đẩy 
mạnh công tác hỗ trợ bảo quản, chế biến 
nông sản sau thu hoạch. Tăng cường ưu 
tiên hỗ trợ đầu tư hạ tầng cho nông thôn, 
nhất là vùng sản xuất tập trung. Đẩy mạnh 
nhiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học 
kĩ thuật sản xuất nông nghiệp cho nông 
dân. Qua đó giúp địa phương thực hiện 
tốt công tác chuyển đổi cây trồng ngắn 
ngày trên đất lúa. 

Lam Giang, Ngọc Bảy - Người cao tuổi.- 
2015.- Số 116 (Ngày 22 tháng 7).- Tr.13 

__________________________________ 

ĐẦU TƯ 1.000 TỶ ĐỒNG XÂY NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ THỨ TƯ TẠI 
VIỆT NAM 

hiều 21/7, Công ty Cổ phần Phong 
điện Thuận Bình đã tổ chức khởi công 

xây dựng Nhà máy Điện gió Phú Lạc giai 
đoạn 1 tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình 
Thuận. Đây là nhà máy điện gió thứ tư 
trong cả nước được khởi công xây dựng, 
sau hai nhà máy khác cũng tại tỉnh Bình 
Thuận và một nhà máy tại tỉnh Bạc Liêu. 

Ðiện gió được xem là nguồn năng 
lượng sạch vì trong quá trình sản xuất 
không phát thải các chất độc hại, gây ô 
nhiễm môi trường. Cùng với các nguồn 
năng lượng tái tạo khác, điện gió là nguồn 
năng lượng của tương lai sẽ dần thay thế 
các dạng năng lượng truyền thống. 

Nhà máy Điện gió Phú Lạc có tổng 
diện tích 400ha, trong đó diện tích chiếm 
đất vĩnh viễn của dự án khoảng 11ha và 
diện tích chiếm đất tạm thời khoảng 8ha. 
Ở giai đoạn 1, Nhà máy Điện gió Phú Lạc 
được thiết kế bao gồm 12 tuabin với công 
suất 24MW, có tổng vốn đầu tư hơn 1.000 
tỷ đồng. Giai đoạn 1 của Nhà máy Điện 
gió Phú Lạc dự kiến sẽ được hoàn tất 
trong vòng 14 tháng.  

Dự án khi đi vào hoạt động sẽ góp 
phần giải quyết nhu cầu thiếu hụt năng 
lượng điện hiện nay và thúc đẩy kinh tế 

địa phương phát triển, giải quyết việc làm 
cho người lao động địa phương. Theo 
đánh giá của các chuyên gia, tiềm năng 
về điện gió ở Bình Thuận rất lớn. Nhiều 
nhà đầu tư chọn Bình Thuận bởi nơi đây 
có gió lớn quanh năm, ít bão, nhiều khu 
vực có ngọn đồi cao, vận tốc gió có thể 
đạt tới 7m/giây mà theo thiết kế, với tốc 
độ gió 3m/giây thì cánh quạt khởi động, 
tuabin sẽ phát điện được. 

Tỉnh thực hiện nhiều chính sách ưu 
đãi để thu hút đầu tư điện gió như: hỗ trợ 
đất đai, thuế, các ưu đãi khác... Tuy 
nhiên, vấn đề khó khăn để phát triển điện 
gió của tỉnh chính là công tác đào tạo 
nguồn nhân lực. Nhiều dự án vẫn phải 
thuê chuyên gia nước ngoài bởi cả Việt 
Nam nói chung và Bình Thuận nói riêng, 
hầu như chưa có một cơ sở đào tạo cán 
bộ kỹ thuật chuyên về điện gió. 

Hiện Bình Thuận đang dẫn đầu cả 
nước trong lĩnh vực thu hút phát triển các 
dự án phong điện với hơn 12 dự án phong 
điện, với tổng công suất hơn 2.000 MW. 

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

(ngày 22 tháng 7) 
Cùng đưa tin: Nhân dân Số 21849 

C
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ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN 4 XÃ ĐẢO 

gày 22-7, kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh 
Bình Thuận đã thông qua nghị 

quyết về đề nghị công nhận xã đảo đối 
với bốn xã: Tam Thanh, Ngũ Phụng, 
Long Hải (huyện đảo Phú Quý) và 
Phước Thể (huyện Tuy Phong). Việc đề 
nghị công nhận các xã đảo trên nhằm 
thực hiện các chính sách ưu đãi do 
Chính phủ ban hành đối với xã đảo. 

Các xã Tam Thanh, Ngũ Phụng, 
Long Hải nằm trên đảo Phú Quý là đảo 
tự nhiên, có tổng diện tích trên 1.781ha 
nằm ngoài khơi bờ biển Nam Trung bộ, 
cách đất liền 120km về phía Đông Nam. 

Trên các xã đảo này có hơn 6.000 
hộ dân sinh sống và lực lượng quân sự. 
Riêng xã Phước Thể có diện tích 
1.009ha, có hòn Cau (cù lao Cau) với 
diện tích tự nhiên 72ha, cách đất liền 
8,2km, với trên 2.700 hộ dân và lực 
lượng quân sự. 

Tỉnh Bình Thuận sẽ báo cáo Bộ Nội 
vụ thẩm định, trình Thủ tướng xem xét, 
quyết định công nhận bốn xã đảo trên.  

Ng.Nam // http://tuoitre.vn/ .- 2015 
(ngày 23 tháng 7) 

Các báo cùng đưa tin: Bưu điện 
Việt Nam Số 89

__________________________________ 

HÀNH TRÌNH XE ĐẠP VÌ CỘNG ĐỒNG:  

BÀN GIAO NHÀ TÌNH THƯƠNG TẠI BÌNH THUẬN 

 
BTC bàn giao nhà tình thương tại xã Phước Thể 

ành trình xe đạp “40 năm - Một 
hành trình” do Nhà Văn hoá Thanh 

niên TP.HCM tổ chức thực hiện đã đi 
đến những chặng cuối của hành trình 
vào ngày hôm qua 26.7, tại 2 xã Phước 
Thể và Bình Thạnh (huyện Tuy Phong, 
tỉnh Bình Thuận) với nhiều hoạt động vì 
cộng đồng như: tổ chức bàn giao nhà 
tình thương và trao tặng 30 phần quà 
cho các em học sinh (HS) chăm ngoan 
có hoàn cảnh khó khăn (20 phần) và các 
gia đình chính sách, tổ chức đêm văn 
hóa-văn nghệ phục vụ quần chúng, tặng 

10 suất học bổng trị giá 1 triệu 
đồng/phần, thăm khám, phát thuốc, tặng 
quà miễn phí cho hơn 70 người tại địa 
phương… 

Sáng cùng ngày (26.7), đoàn thầy 
thuốc của Trung tâm Cấp cứu TP.HCM 
phối hợp cùng Trường Cao đẳng Y tế 
Bình Thuận đã khám chữa bệnh, phát 
thuốc và tặng quà miễn phí cho người 
dân của 2 xã tại đây với tổng kinh phí 
gần 100 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn 
hành trình còn đem đến món ăn tinh 
thần với nhiều tiết mục văn nghệ như: 
tấu hài, ca nhạc, ca cổ… rất được 
người dân vùng sâu, xa của Bình 
Thuận chào đón nồng nhiệt… 

Dịp này, BTC đoàn hành trình đã 
tổ chức cho các thành viên tham gia đi 
tham quan học sử và thực hiện công 
tác vệ sinh, bảo vệ môi trường tại địa 
phương. 

Lê Hải  - Văn hóa.- 2015.- Số 89 
(ngày 27 tháng 7).- Tr.12 

N
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CẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÂY THANH LONG VÀ BẢO ĐẢM 

 CHO NGƯ DÂN ĐƯỢC HƯỞNG LỢI TỪ NGHỊ ĐỊNH 67 

ột trong những vấn đề kinh tế - xã 
hội bức xúc mà nông dân cả nước 

nói chung, nông, ngư dân tỉnh Bình 
Thuận nói riêng quan tâm, kiến nghị đến 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
(NN&PTNT) và Quốc hội, Chính phủ là: 
Nông sản thu hoạch chưa có đầu ra ổn 
định. Bình Thuận có trái thanh long, cả 
nước có dưa hấu, mía đường, hành tím, 
vải thiều,… luôn trong tình trạng được 
mùa mất giá. Nguyên nhân có nhiều mà 
trách nhiệm trước hết thuộc về các cơ 
quan quản lí nhà nước. Quy hoạch các 
loại cây trồng chưa tốt, chính sách phát 
triển nông nghiệp, công nghệ giống, bảo 
quản chế biển nông sản, tìm kiếm đầu 
ra, mở rộng thị trường xuất khẩu chưa 
có chiến lược lâu dài. Bộ NN&PTNT, 
Chính phủ cần quan tâm đẩy mạnh khoa 
học công nghệ, tạo ra nhiều giống cây 
trồng có năng suất, chất lượng cao, 
nâng cao khả năng cạnh tranh với các 
nước láng giềng và trên thế giới. 

Việc thương lái nước ngoài thao 
túng thị trường nông sản, tạo ra những 
vụ việc không bình thường như mua đỉa, 
rễ cây hồ tiêu, lá điều, lá vải khô, hoa 
thanh long, gần đây cau non, cam non. 
Báo chí đã phân tích mánh lới kiếm tiền 
của các thương lái, nạn nhân cuối cùng 
là nông dân và sự mất mát lâu dài của 
nền kinh tế. Công luận cảnh báo nhiều 
nhưng các thương vụ vẫn tái diễn, có 
phải người nông dân vật lộn với cuộc 
mưu sinh, cuộc bấp bênh mà sẵn lòng 
đón nhận lợi nhuận trước mắt, chỉ đúng 
một phần. Nông dân mong UBND tỉnh 
Bình Thuận, Bộ NN&PTNT, Chính phủ, 
chỉ đạo bộ máy hành chính thực thi, 
giám sát chặt chẽ để kiểm soát tình 
hình, ngăn chặn thương lái nước ngoài 
thao túng thị trường. 

Đối với ngư dân, đã và đang được 
hưởng lợi nhiều từ Nghị định 67 của 

Chính phủ về một số chính sách phát 
triển thủy sản, đóng tàu vươn khơi, đánh 
bắt xa bờ, góp phần bảo vệ chủ quyền 
biển đảo. Đó là một chủ trương rất đúng, 
tuy nhiên tiến độ triển khai rất chậm. 
Sau một năm thực hiện kế hoạch đóng 
mới 2.284 tàu, mới có 2 tàu được giải 
ngân và đóng xong. Có những yếu tố 
gây cản trở bất cập như thiết kế mẫu 
thuyền, việc sử dụng máy móc qua sử 
dụng, trường hợp nâng cấp thuyền 
nghề. Nông, ngư dân đề nghị Bộ 
NN&PTNT tham mưu cho Chính phủ rà 
soát lại thật cụ thể nội dung của chính 
sách để điều chỉnh phù hợp với thực 
tiễn. Đây là điều mà nông, ngư dân tỉnh 
Bình Thuận mong mỏi nhất. 

Nông, ngư dân đang lo ngại về tình 
hình Biển Đông đang diễn biến ngày 
càng phức tạp, bất bình trước hành 
động ngang ngược của Trung Quốc, lấn 
chiếm, cải tạo, bồi đắp các đảo ở Hoàng 
Sa, Trường Sa của Việt Nam, ngăn cấm 
không cho tàu, thuyền của Việt Nam ra 
đánh bắt hải sản, vi phạm chủ quyền 
biển, đảo của Tổ quốc. Đây là cuộc đấu 
tranh lâu dài, đòi hỏi Nhân dân cả nước 
đoàn kết một lòng, đồng tâm nhất trí xây 
dựng tiềm lực quốc gia, hợp tác quốc tế 
để bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn 
vẹn lãnh thổ, tạo môi trường hòa bình, 
ổn định, phát triển. 

Về nông sản, tại Kì họp thứ 8, 
Quốc hội Khóa XIII, trong phiên thảo 
luận tình hình kinh tế - xã hội năm 2014, 
ngày 30/10/2014, Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường Nguyễn Minh 
Quang hứa sẽ tiếp thu ý kiến của cử tri 
Bình Thuận để sửa đổi Thông tư 28 quy 
định cây thanh long là cây trồng ngắn 
ngày, thay vì quy chế cây trồng lâu năm 
đề người dân sử dụng đất một cách linh 
hoạt, hiệu quả hơn, giúp cho nông dân 
Bình Thuận làm giàu bằng trái thanh 

M
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long. Những hơn 8 tháng qua, điều đó 
vẫn chưa được thực hiện. Về việc ưu 
đãi đầu tư hạ tầng cho Trung tâm Điện 
lực Vĩnh Tân, một công trình điện lớn do 
Trung ương đầu tư ở huyện ven biển 
Tuy Phong. Theo tổng sơ đồ điện 7, đến 
năm 2020 Bình Thuận sẽ trở thành một 
trung tâm điện lớn nhất cả nước, với 
tổng công suất 10.000MW. Hiện nay, 
Nhà nước có chính sách hỗ trợ đầu tư 
xây dựng kết cấu hạ tầng khu công 
nghiệp, khu kinh tế ven biển, trung tâm 
điện hạt nhân, nhà máy thủy điện lớn, 
nhưng chưa có chính sách áp dụng với 
Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. Đề nghị 

Nhà nước đưa trung tâm điện lực, trong 
đó có Vĩnh Tân vào danh sách được ưu 
đãi đầu tư để xây dựng một số kết cấu 
hạ tầng kĩ thuật, hạ tầng cơ sở xã hội 
cấp hạ tầng phục vụ nghề cá thiếu thốn. 
Việc xây dựng các khu neo đậu tàu 
thuyền tránh bão, việc khắc phục tình 
trạng xâm thực vùng biển triển khai quá 
ít. Dẫu biết ngân sách còn khó khăn, 
nhưng đây là vẫn đề cấp bách, ảnh 
hưởng trực tiếp đến cuộc sống của ngư 
dân nên cần được quan tâm đầu tư 
đúng mức. 

Nguyễn Ngọc Bảy - Người cao tuổi.- 
2015.- Số 113 (ngày 16 tháng 7).- Tr.13 

__________________________________ 

GIÁ THANH LONG CHÍNH VỤ Ở MỨC CAO NHẤT TỪ TRƯỚC 
ĐẾN NAY 

iá bán thanh long chính vụ năm 
nay tăng cao là do đợt này nhà 

vườn thu hoạch ít, chỉ bằng 20 đến 
30% sản lượng so với hai lứa chính vụ 
trước. 

 
Quả Thanh long của Bình Thuận đang 
được giá 

Hiện nay, nhà vườn trồng thanh 
long trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đang 
vào mùa thu hoạch chính vụ. Nếu như 
mọi năm giá thanh long chính vụ chỉ 
dao động từ 3.000 đến 5.000 đồng/kg 
thì giữa mùa vụ năm nay tăng lên 
14.000 đồng/kg, lúc hút hàng có nơi 
thương lái tăng giá đến 16.000 
đồng/kg để thu mua xuất khẩu. 

Chưa có năm nào thanh long 
chính vụ lại bán được giá cao như 
năm nay. Hiện thương lái thu mua 
hàng tại vườn là 14.000 đồng/kg. 
Trước đây ba ngày, một số nhà vườn 
bán cho thương lái lúc hút hàng là 
16.000 đồng/kg, tăng gấp 5 lần so với 
mùa chính vụ năm ngoái và cao hơn 
thời điểm thu hoạch chong đèn nghịch 
vụ. 

Các thương lái cho biết, sở dĩ giá 
bán thanh long chính vụ năm nay tăng 
cao là do đợt này nhà vườn thu hoạch 
ít, chỉ bằng 20 đến 30% sản lượng so 
với hai lứa chính vụ trước. Do hút 
hàng, cộng với nhu cầu xuất khẩu tăng 
mạnh nên doanh nghiệp đẩy giá thu 
mua tăng cao. Mức giá từ 14.000 đến 
16.000 đồng/kg  được xem là cao nhất 
từ trước đến nay trong mùa chính vụ, 
vì vậy nhà vườn thu hoạch vào thời 
điểm này rất phấn khởi vì lợi nhuận thu 
được khá. 

Huỳnh Hiền // http://vov.vn/ .- 
2015 (ngày 2 tháng 7)

 

G
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II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC 

BÍ QUYẾT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VỚI TRƯỜNG ĐẦU VÀO THẤP 

ô Đặng Thị Nhâm – Hiệu trưởng Trường 
THPT Hàm Thuận Nam, Bình Thuận – 

chia sẻ kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy 
học trong điều kiện đầu vào thấp. 

Phân loại đối tượng học sinh 

Thực tế, tại Trường THPT Hàm Thuận 
Nam, chỉ có từ 30% đến 40 % học sinh đạt 
trung bình trở lên - tính theo trung bình điểm 
thi tuyển vào lớp 10. Trước tình hình đầu vào 
thấp và không đồng đều như vậy, ngay từ khi 
tiếp nhận học sinh khối 10, nhà trường căn cứ 
vào điểm thi ba môn và kết quả cuối năm lớp 
9 để làm cơ sở phân loại và phân lớp. 

Theo đó, học sinh khá giỏi vào học các 
lớp nâng cao ba môn Toán, Lý, Hoá; học sinh 
yếu kém có điểm trung bình các môn thi vào 
một lớp; số còn lại được phân đều các lớp. 
Sau một năm, khi học sinh đủ điều kiện lên 
lớp sẽ xoá lớp gồm các học sinh yếu, phân 
trộn vào các lớp cơ bản. Thay vào đó, mở 1 
lớp phụ đạo cho học sinh yếu kém (với lớp 
11, 12). 

Những chủ trương mới trong nâng cao 
chất lượng giáo dục học sinh, trong đó có bồi 
dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu 
kém, chủ trương dạy thêm được phổ biến tới 
từng phụ huynh ngay từ đầu năm để hiểu, 
đăng ký cam kết phối hợp cùng nhà trường. 

Dạy học bám sát đối tượng 

Để nâng cao chất lượng dạy học, theo 
cô Đặng Thị Nhâm, việc thực hiện đẩy mạnh 
phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, 
học sinh tích cực" là rất quan trọng. 

Cùng với đó, chú trọng đổi mới phương 
pháp dạy học phù hợp với đối tượng, tạo 
niềm tin và sự hứng thú học tập của học sinh. 

Giáo viên cần dạy học sinh cách học, 
cách tự học, cách tư duy bằng hướng dẫn cụ 
thể, như cách đọc sách, cách ghi chép, trích 
dẫn, mở rộng, bằng hệ thống câu hỏi dẫn dắt, 
hệ thống bài tập phù hợp với học lực của từng 
em. 

Đồng thời, phát huy tác dụng của các 
sáng kiến, áp dụng công nghệ vào giảng dạy 
để nâng cao chất lượng. 

“Tại Trường THPT Hàm Thuận Nam, 
với học sinh lớp chọn, ngoài giảng dạy đúng 
theo nội dung chương trình quy định, trường 
tổ chức dạy bồi dưỡng nâng cao rèn luyện tư 
duy, phát huy tính tích cực theo hướng bồi 
dưỡng nhân tài. 

Đối với lớp yếu kém, ngoài giảng dạy 
chương trình cơ bản, trường tổ chức phụ đạo 
củng cố, bổ sung kiến thức lớp dưới có liên 
quan đến chương trình bài mới để các em có 
kiến thức cơ bản đề tiếp thu kiến thức mới, 
rèn luyện kỹ năng làm bài” – cô Nhâm chia sẻ 

Khảo sát chất lượng học sinh qua thi 
cử, kiểm tra 

Việc tăng cường kiểm tra bài cũ, kiểm 
tra việc học và làm bài tập ở nhà của học sinh 
là rất cần thiết để nâng cao chất lượng học 
tập. 

Cách thức kiểm tra, đánh giá cần chú 
trọng đổi mới, xây dựng hệ thống câu hỏi học 
tập, hệ thống ngân hàng đề thi theo chuẩn 
kiến thức; thực hiện ba chung: Đề chung, 
kiểm tra chung, chấm chung theo từng khối, 
phân phòng và quy trình như thi tốt nghiệp 
THPT. 

Cách tổ chức thi cử nghiêm túc như vậy 
nhằm thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, 
nâng cao chất lượng thực chất của việc dạy 
và học. 

Yêu cầu kế hoạch nâng cao chất 
lượng đến từng giáo viên 

Theo chia sẻ của cô Đặng Thị Nhâm, tại 
Trường THPT Hàm Thuận Nam, mỗi tổ bộ 
môn, mỗi giáo viên đều được yêu cầu xây 
dựng kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục, 
tập trung nâng cao tỷ lệ học sinh khá, giỏi, 
hạn chế học sinh yếu kém môn mình giảng 
dạy để Ban Giám hiệu duyệt. 

Bên cạnh đó, nhà trường phân công 
giáo viên giảng dạy một cách linh hoạt. Đối 
với các lớp nâng cao, chọn giáo viên có năng 
lực, tay nghề khá giỏi; với lớp yếu kém, chọn 
lựa giáo viên nhiệt tình chịu khó, tận tụy kiên 
trì, hết mực thương yêu học trò, có phương 
pháp truyền thụ tốt. 

C
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Song song với những biện pháp trên là 
thực hiện đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn, đi 
sâu giải quyết những vấn đề thật cụ thể về 
chuyên môn ngoài những công việc mang tính 
hành chính. Đẩy mạnh các hoạt động chuyên 
môn, tăng cường giao đổi học tập kinh 
nghiệm trong đồng nghiệp. 

“Bằng các giải pháp trên, chất lượng 
dạy học của nhà trường đã biến chuyển đáng 
kể. Tỷ lệ tốt nghiệp hàng năm đạt trên bình 
quân của tỉnh. Đặc biệt, trường đã có xếp 
hạng trong việc đoạt giải học sinh giỏi cấp 
tỉnh, có cả học sinh đoạt giải quốc gia. Ngoài 
ra, hàng năm, học sinh của trường còn giành 
giải cao trong các kỳ thi Tin học trẻ không 
chuyên, Olympic Tiếng Anh...” – cô Đặng Thị 
Nhâm chia sẻ 

"Để nâng cao chất lượng dạy học, mỗi 
nhà trường cần xây dựng quy mô phát triển 
nhà trường trong từng giai đoạn (5 - 10 năm), 
duy trì và ổn định sĩ số học sinh hàng năm; 
làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, xây 
dựng tốt mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa 
nhà trường với các cấp uỷ Đảng chính quyền 
và các đoàn thể . 

Đồng thời, quan tâm bồi dưỡng đội ngũ; 
quản lý chặt chẽ kế hoạch dạy học và kế 
hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục theo 
biên chế năm học của Bộ ban hành" - cô 
Đặng Thị Nhâm. 

Hải Bình // http://giaoducthoidai.vn/ .- 2015 
(ngày 15 tháng 7) 

__________________________________ 

QUỸ HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH NGHÈO 

hằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh 
có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến 

trường, từ năm học 2012 - 2013, Trường 
THPT Nguyễn Văn Linh, huyện Hàm Thuận 
Bắc (Bình Thuận) đã thành lập "Quỹ học bổng 
sống". Quỹ này có được từ sự vận động các 
thầy, cô giáo trong trường, các phụ huynh học 
sinh, các nhà hảo tâm, cơ quan, doanh nghiệp 
trong và ngoài tỉnh. 

Sau ba năm, đến nay quỹ của trường đã 
có số tiền 392 triệu đồng. Để sử dụng quỹ 
đúng mục đích, nhà trường tìm hiểu hoàn 

cảnh của từng học sinh, lập danh sách hỗ trợ. 
Những học sinh có hoàn cảnh khó khăn được 
nhận 500.000 đồng. Từ khi thành lập quỹ đến 
nay, trường đã hỗ trợ 275 trường hợp. Ngoài 
việc giúp đỡ học sinh khó khăn, trong ba năm 
qua, trường còn trao 90 suất học bổng cho 
các em học sinh học tập tốt với số tiền lên đến 
90 triệu đồng do Ngân hàng Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn và Viễn thông Hàm 
Thuận Bắc tài trợ... 

PV // http://www.nhandan.org.vn/ .- 2015 
(ngày 12 tháng 7) 

__________________________________ 

TRAO 177 SUẤT HỌC BỔNG CHO CON EM NGÀNH Y TẾ BÌNH THUẬN 
VƯỢT KHÓ HỌC GIỎI 

gày 24/7/2015, tại Sở Y tế Bình 
Thuận,Tổng biên tập Báo Sức khỏe & 

Đời sống Trần Sĩ Tuấn đã trao 177 suất học 
bổng, tổng trị giá 200 triệu đồng, cho con em 
cán bộ – nhân viên ngành y tế Bình Thuận có 
hoàn cảnh khó khăn nhưng đã vượt khó vươn 
lên và đạt thành tích xuất sắc trong học tập. 

Chia sẻ tại buổi lễ, TBT Trần Sĩ Tuấn 
cho biết, ngành Y tế Bình Thuận đã có nhiều 
tấm gương thầy thuốc kiên trì vượt qua khó 
khăn để hoàn thành tốt sứ mệnh thiêng liêng 
là chăm sóc sức khỏe đồng bào, đặc biệt là 
đồng bào dân tộc. Do đó TBT Trần Sĩ Tuấn 
mong các cháu tiếp tục phát huy truyền thống 

tốt đẹp này và sự vượt khó của cha anh đi 
trước, cố gắng chăm chỉ học tập để sau này 
trở thành những người có ích cho xã hội nói 
chung và ngành Y tế nói riêng. 

BS.Nguyễn Bá Tòng, Phó Giám đốc Sở 
Y tế Bình Thuận cho rằng, đây là một món 
quà vô giá, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc 
mà Báo Sức khỏe & Đời sống đồng hành 
cùng Tập đoàn Amway thực hiện. Hoạt động 
cộng đồng này đã tiếp thêm nguồn động viên 
lớn lao, khích lệ các cháu nỗ lực vươn lên 
trong học tập và rèn luyện. 

// http://suckhoedoisong.vn/ .- 2015 
(ngày 24 tháng 7) 

N
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III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

HỖ TRỢ BÌNH THUẬN XÂY DỰNG CHỢ PHÚ LONG 

hủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến 
về việc hỗ trợ vốn di dời chợ Phú 

Long để thực hiện Dự án mở rộng Quốc 
lộ 1 đoạn qua tỉnh Bình Thuận. Cụ thể, 
Thủ tướng Chính phủ đồng ý hỗ trợ tỉnh 
Bình Thuận số tiền 21,864 tỷ đồng từ 
nguồn kinh phí giải phóng mặt bằng của 
Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 
đoạn qua tỉnh Bình Thuận để xây dựng 
chợ Phú Long mới (trong đó bao gồm 
4,625 tỷ đồng đã được Bộ Giao thông 
vận tải chi trả cho tỉnh thực hiện đền bù, 
hỗ trợ di dời chợ Phú Long cũ) như đề 
nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. 

Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Thuận chịu trách 
nhiệm về thông tin, số liệu báo cáo, bảo 
đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật 
hiện hành. Theo UBND tỉnh Bình Thuận, 
việc di dời chợ Phú Long đã thực hiện 
hơn 16 tháng nhưng đến nay các tiểu 
thương vẫn đang phải kinh doanh ở khu 
chợ tạm ngày càng bị hư hỏng, ảnh 
hưởng đến sinh hoạt, mua bán và gây 
bức xúc cho người dân, do vậy việc xây 
dựng chợ mới là rất cấp bách. 

Hoàng Diên // http://baochinhphu.vn/ 
.- 2015 (ngày 17 tháng 7) 

__________________________________ 

THIẾU SÂN CHƠI HÈ DẪN ĐẾN NHIỀU TAI NẠN ĐÁNG TIẾC 

heo thống kê của Sở Lao động-
Thương binh và Xã hội tỉnh Bình 

Thuận, trong sáu tháng qua toàn tỉnh đã 
xảy ra 539 trường hợp tai nạn giao 
thông ở trẻ em và 05 trường hợp bị đuối 
nước.  

Việc thiếu sân chơi, khu sinh hoạt 
trong dịp Hè khiến các em tụ tập chơi đá 
bóng ở vỉa hè, lòng đường, các khu 
công trình, đi tắm biển không có người 
lớn đi kèm… là những nguyên nhân 
chính dẫn đến nhiều vụ tai nạn đáng 
tiếc. Là tỉnh có bờ biển dài và hệ thống 
sông, suối đa dạng nhưng phần lớn các 
trường học ở Bình Thuận chưa có nhiều 
mô hình dạy kỹ năng bơi lội cho học 
sinh hoặc xử lý các tình huống bất ngờ 
xảy ra. 

Nhằm nâng cao nhận thức và hành 
động của các cấp, các ngành, từng gia 
đình và toàn xã hội về phòng chống tai 
nạn thương tích cho trẻ em, góp phần 
bảo đảm an toàn tính mạng và xây dựng 

môi trường an toàn cho trẻ em, Ban chỉ 
đạo chăm sóc và bảo vệ trẻ em tỉnh 
Bình Thuận đã tập trung đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp 
luật về chăm sóc và bảo vệ trẻ em đến 
tất cả các huyện, thị xã và các ngành 
liên quan. 

Sở Lao động-Thương binh Xã hội 
tỉnh tổ chức nhiều lớp tập huấn về công 
tác trẻ em cho các đơn vị liên quan, tập 
huấn về chương trình thúc đẩy quyền 
tham gia của trẻ em, cách phòng tránh 
tai nạn thương tích ở trẻ; xây dựng và 
nhân rộng các mô hình phòng, chống tai 
nạn thương tích trẻ em như “Ngôi nhà 
an toàn," “Trường học an toàn," “Cộng 
đồng an toàn"... 

Tỉnh đã xây dựng mô hình cung 
cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em và trợ giúp trẻ 
em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở 20 
xã điểm nhằm giảm đến mức thấp nhất 
các tai nạn thương tích, tử vong ở trẻ 

T
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em gây ra do các nguyên nhân trong 
sinh hoạt hàng ngày. 

Bà Nguyễn Thị Hoa, Trưởng phòng 
Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Sở Lao 
động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình 
Thuận, cho biết sở đã phối hợp với Hội 
Liên hiệp phụ nữ tỉnh chuyển tài liệu về 
phòng, chống tai nạn thương tích ở trẻ 
em để tuyên truyền cho cấp cơ sở và 
từng hộ gia đình, hướng dẫn cách tổ 

chức các vật dụng trong gia đình bảo 
đảm sự an toàn cho trẻ theo mô hình 
“Ngôi nhà an toàn”... Trong tháng Bảy 
này, Sở sẽ phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ 
chức các lớp dạy bơi cho trẻ em có 
hoàn cảnh khó khăn. 

Hồng Hiếu // 
http://www.vietnamplus.vn/ .- 2015 

(ngày 9 tháng 7) 

__________________________________ 

BỆNH UNG THƯ - NỖI ÁM ẢNH Ở MÊ PU 

ới dân số hơn 14.000 người, từ năm 
2003 đến nay, xã Mê Pu, huyện Đức 

Linh, tỉnh Bình Thuận đã có 125 người 
chết do mắc bệnh ung thư. 

Trong khi các ngành chức năng 
chưa tìm ra được nguyên nhân thì số ca 
mắc mới lại tiếp tục phát sinh, khiến cho 
người dân nơi đây hoang mang, lo lắng. 

Mê Pu là một ngôi làng hẻo lánh 
nằm ở phía Tây Nam tỉnh Bình Thuận, 
giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng. Ông Trần 
Văn Trọng, Trưởng thôn 5 dẫn chúng tôi 
đến nhà của anh Nguyễn Ngọc Hà. Ngôi 
nhà lạnh ngắt không một bóng người. 
Cánh cửa gỗ hé mở, trên bàn thờ là hai 
di ảnh của vợ chồng anh Hà, đều còn rất 
trẻ. 

Thấy nhiều người chết mà lo 

Anh Hà đã qua đời vào cuối năm 
2014 ở tuổi 44 vì ung thư hầu. Vợ anh 
cũng đã mất trước đó 2 năm do bị bệnh 
tim. Nghe chúng tôi đến, ông Nguyễn 
Ngọc Thu, cha anh Hà, sống gần đó vội 
qua tiếp chuyện. 

Ông Thu tóc bạc trắng đứng trước 
bàn thờ con trai và con dâu mà lòng 
quặn thắt, bởi hai đứa cháu nội thơ dại 
của ông giờ mồ côi cả cha lẫn mẹ. 

Ông Thu kể về căn bệnh của con 
trai mình: “Cháu cũng lao động, sản xuất 
bình thường. Không biết vì sao tích tụ 
độc sinh ra ung thư. Đi thành phố chữa 

một thời gian, sau người ta cho về cũng 
chữa bệnh ở nhà. Cháu đau càng lúc 
càng nặng. Cũng đem đi bệnh viện, 
nhưng sau rồi mất”. 

 
Ông Nguyễn Ngọc Thu (70 tuổi, ở làng Mê 
Pu) đứng bên di ảnh con trai Nguyễn Ngọc 
Hà 

Trong xóm anh Hà cũng có nhiều 
người mắc bệnh ung thư như anh. Một 
số người đã qua đời, một số vẫn còn 
sống trong sự đau đớn. Bà Đoàn Thị 
Lựu, 72 tuổi, được phát hiện ung thư 
hầu cách đây hai năm. 

Dù gia đình đã chữa chạy hết cách, 
nhưng Bệnh viện Ung bướu thành phố 
Hồ Chí Minh đã trả về vì bà bị ung thư 
giai đoạn cuối. Bây giờ, các con của bà 
Lựu thay nhau chăm sóc, cho bà ăn 
uống những thứ bà thích và biết rằng 
mẹ của mình không còn bao lâu nữa 
cũng sẽ ra đi vì căn bệnh quái ác. 

Mẹ bị ung thư, ở trong xóm cũng 
nhiều người bị ung thư, chị Lê Thị Huệ, 

V
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con gái bà Lựu không khỏi lo lắng: “Thấy 
họ bệnh nhiều mình cũng sợ. Giống như 
mẹ mình, giờ mắc căn bệnh này mà 
nghèo nữa đâu có tiền mà điều trị. Ung 
thư của bà di căn. Giờ đem về nhà, đợi 
sống được ngày nào hay ngày đó”. 

 
Chị Lê Thị Huệ (làng Mê Pu 2) chăm sóc mẹ 
là bà Đoàn Thị Lựu đang mắc bệnh ung thư 

Mong tìm ra nguyên nhân chính 
xác 

Theo thống kê của Ủy ban nhân 
dân xã Mê Pu, từ năm 2003 đến nay, 
toàn xã đã có 125 trường hợp tử vong 
do mắc nhiều loại ung thư như: hầu, 
lưỡi, gan, dạ dày, thực quản, đại tràng... 

Người bệnh tập trung chủ yếu ở 
khu vực thôn 5 và thôn 8, mà người dân 
thường gọi với tên cũ là làng Mê Pu 2. 
Khu vực này là vùng trũng, nằm dưới 
chân núi Tà Pứa, giáp tỉnh Lâm Đồng. 
Các giếng nước trong vùng đều nhiễm 
phèn, vàng đục. 

Theo nhiều người, trong thời kháng 
chiến chống Mỹ, khu vực núi Tà Pứa 
gần căn cứ "Đồi Huyện ủy Đức 
Linh" từng bị rải chất độc hóa học. Do 
vậy, người dân Mê Pu nghi ngờ nguồn 
nước từ thượng nguồn đổ về có thể là 
nguyên nhân chính gây ra bệnh ung thư 
cho dân làng. 

Làm Trưởng thôn trong 3 nhiệm kỳ 
liên tiếp, chứng kiến rất nhiều trường 
hợp tử vong do bệnh ung thư, ông Trần 
Văn Trọng, Thôn trưởng Thôn 5, xã Mê 
Pu cho biết: “Đa số bà con ở đây nghi về 
nguồn nước ô nhiễm, đặc biệt là do 
nguồn nước đầu nguồn. Thứ hai vì khu 

vực này là vùng trũng, đa số bà con làm 
nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật quá 
tải, cho nên ảnh hưởng đến nguồn nước 
và nghi ung thư do nguồn nước là nhiều 
nhất”.  

 
Người dân và chính quyền nghi ngờ nguyên 
nhân gây ung thư là do nguồn nước 

Trước tình hình này, Ủy ban nhân 
dân xã Mê Pu đã có nhiều văn bản báo 
cáo tình hình lên huyện, lên tỉnh. Một số 
cơ quan chức năng ở Trung ương cũng 
đã về đây khảo sát tình hình, lấy mẫu 
nước phân tích, nghiên cứu, nhưng đến 
nay vẫn chưa có kết luận cuối cùng về 
nguyên nhân gây ra hiểm họa ung thư ở 
địa phương. 

Ông Lê Vũ Quang, Phó Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân xã Mê Pu nói: “Trong thời 
gian tới, địa phương mong muốn các 
ngành chức năng sớm công bố kết quả 
đánh giá thống nhất về nguyên nhân gây 
ra bệnh ung thư tại địa phương. Chúng 
tôi cũng kiến nghị các ngành chức năng 
có những giải pháp để cho bà con có 
nguồn nước sạch đảm bảo sức khỏe”.  

Ngoài số 125 người chết vì ung thư 
từ năm 2003, hiện nay, xã Mê Pu có 20 
người bị ung thư đang còn sống. Trong 
khi chưa có kết luận cuối cùng từ các cơ 
quan chức năng về nguyên nhân gây 
bệnh ung thư ở địa phương, thì những 
cái chết đang cận kề khiến cho người 
dân càng thêm hoang mang, lo lắng. 

Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2015 
(ngày 31 tháng 7)
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BÌNH THUẬN GỒNG MÌNH CHỐNG HẠN 

ỉnh Bình Thuận đang phải gánh chịu 
mức độ hạn hán cao nhất trong số 

các tỉnh miền Trung và Nam Trung Bộ. 
Nước ở các hồ chứa đang thiếu hụt 
nghiêm trọng, đồng ruộng nứt nẻ đã 
nhiều ngày, nhiều diện tích đất không 
thể canh tác được. 

Theo cơ quan chức năng tỉnh Bình 
Thuận, do ảnh hưởng của biến đổi khí 
hậu, thời tiết ngày càng cực đoan hơn 
nên những năm gần đây tỉnh Bình 
Thuận luôn phải chịu cảnh hạn hán kéo 
dài. Điều đó không những ảnh hưởng 
đến nền kinh tế mà còn làm cuộc sống 
của người dân bị đảo lộn. Cụ thể, từ 
cuối năm 2014, Bình Thuận đã có 
phương án cắt giảm 976ha thường 
xuyên thiếu nước nghiêm trọng không 
bố trí sản xuất nhằm mục tiêu giảm thiệt 
hại. Tuy nhiên, hạn hán vẫn tiếp tục gia 
tăng khiến nhiều diện tích đất canh tác 
không phát huy được hiệu quả. Tính đến 
nay, Bình Thuận có 525ha lúa, 450ha 
cây thanh long bị hạn hán nghiêm trọng, 
thiệt hại từ 30% đến 70% sản lượng, 
537ha cây ăn quả khác bị mất trắng… 

Bên cạnh đó, tình trạng thiếu nước 
sinh hoạt cũng xảy ra trên diện rộng. 
Hiện tại lượng nước hữu ích còn lại 
trong các hệ thống công trình thủy lợi chỉ 
đạt 12,6% dung tích hữu ích thiết kế. 3 
hồ chứa nước Tà Mon, Sông Phan, Trà 
Tân đã dưới cao trình mực nước chết. 5 
hồ Đá Bạc, Cà Giây, Sông Khán, Suối 
Đá, Núi Đất cũng đã xuống sát cao trình 
mực nước chết. Đến nay đã có 23.870 
hộ dân với 119.350 nhân khẩu đang rơi 
vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt 
nghiêm trọng. 

Để khắc phục tình hình hạn hán 
đang diễn ra gay gắt, giảm thiệt hại ở 
mức thấp nhất, tỉnh Bình Thuận đã đưa 
ra nhiều giải pháp cụ thể, trước mắt và 
lâu dài nhằm huy động tổng lực, chung 

tay chống hạn. Theo đó, biện pháp 
trước mắt là UBND các huyện, thị xã… 
phải thường xuyên thực hiện là kiểm tra 
cơ sở để có giải pháp hữu hiệu nhất 
nhằm bảo đảm nguồn nước sinh hoạt, 
sản xuất cho nhân dân. Căn cứ vào 
thông báo của Tổng cục Thủy lợi về cấp 
nước hạ du của Thủy điện Hàm Thuận – 
Đa Mi, chỉ khu vực Đồng bằng sông La 
Ngà (gồm vùng sản xuất của hai huyện 
Tánh Linh, Đức Linh) triển khai sản xuất 
vụ hè thu theo kế hoạch. Còn 7 địa 
phương, gồm: Tuy Phong, Bắc Bình, 
Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm 
Tân, thị xã La Gi và TP Phan Thiết chờ 
có mưa bảo đảm nguồn nước sản xuất 
vụ hè thu 2015. Nghiêm cấm nhân dân 
tự ý sản xuất tại các khu vực không nằm 
trong kế hoạch, không bảo đảm nguồn 
nước để tránh thiệt hại do thiếu nước 
xảy ra. 

Về lâu dài, tỉnh Bình Thuận tập 
trung đầu tư kênh tiếp nước từ hồ Sông 
Dinh 3 về đập Cô Kiều để cấp nước cho 
3 xã Tân Thắng, Thắng Hải, Sơn Mỹ của 
huyện Hàm Tân; kênh tiếp nước từ hồ 
Sông Dinh 3 về hồ Núi Đất cấp nước 
sinh hoạt cho xã Tân Tiến, các xã, 
phường, cơ quan hành chính khu vực 
nội thị của thị xã La Gi; kênh tiếp nước 
từ hồ Sông Móng về đập Hàm Cần cấp 
nước sản xuất, sinh hoạt cho các xã 
đồng bào dân tộc thiểu số Hàm Cần, 
Hàm Thạnh của huyện Hàm Thuận 
Nam. Các huyện, thị xã, thành phố chủ 
động phối hợp với Công ty TNHH MTV 
Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận 
để quản lý, bảo vệ chặt chẽ nguồn 
nước, tránh thất thoát lãng phí. Đồng 
thời, tỉnh tổ chức nạo vét kênh mương, 
cửa vào đập dâng, trạm bơm, cống lấy 
nước, lắp đặt thêm các trạm dã chiến, 
sẵn sàng cấp nước phục vụ chống hạn. 

Mai Anh- Bưu điện VN.- 2015.- Số 87 
(Ngày 22 tháng 7).- Tr.14 

T
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TNGT ĐƯỜNG SẮT TĂNG CAO ĐỘT BIẾN 

ình hình TNGT đường sắt trên địa bàn 
tỉnh Bình Thuận đang có chiều hướng 

gia tăng. 

 
Hiện trường một vụ TNGT đường sắt qua huyện 
Hàm Thuận Nam, Bình Thuận xảy ra giữa tháng 
5/2015 

Trong 6 tháng đầu năm 2015 tình hình 
TNGT trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giảm cả 
tiêu chí nhưng số vụ tai nạn đường sắt lại 
tăng cao đột biến. 

Theo số liệu thống kê của Ban ATGT 
tỉnh Bình Thuận 6 tháng đầu năm 2015 (từ 
ngày 16/12/2014 đến ngày 14/6/2015) trên 
địa bàn toàn tỉnh Bình Thuận đã xảy ra 330 
vụ, làm chết 113 người, làm bị thương 313 
người. So với 6 tháng năm 2014, giảm 49 

vụ (-12,9%), giảm 11 người chết (-8,9%), 
giảm 2 người bị thương (-0,6%). 

Tuy nhiên số vụ TNGT đường sắt lại 
tăng cao đột biến. Cụ thể, từ đầu năm, tại 
Bình Thuận đã xảy ra 8 vụ TNGT đường sắt 
làm chết 5 người và bị thương 3 người.  

Cũng theo Ban ATGT tỉnh Bình Thuận 
thời gian qua các cơ quan ban ngành trên 
địa bàn tỉnh cũng đã có nhiều nỗ lực trong 
công tác đảm bảo ATGT Đường sắt như: rà 
soát, kiểm tra điều kiện ATGT và tổ chức 
các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông 
tại các đường ngang giao cắt với đường sắt 
Thống nhất. 

Đồng thời chấn chỉnh tình trạng khai 
thác cát vi phạm hành lang an toàn đường 
sắt, xe chở quá tải qua đường sắt đe doạ 
an toàn chạy tàu; yêu cầu công ty Nhiệt 
điện Vĩnh Tân chở vật liệu, xỉ than sử dụng 
cầu vượt đường sắt tại km 1448+140 để 
bảo đảm ATGT; kiến nghị lắp đặt rào chắn 
có người gác hoặc cảnh báo tự động bằng 
tín hiệu đèn, chuông tại các giao cắt nguy 
hiểm, nguy cơ xảy ra TNGT cao. 

Vĩnh Phú // http://www.atgt.vn/ .- 2015 
(ngày 11 tháng 7) 

__________________________________ 

GẦN 3.000 HỘ DÂN BỊ THU PHÍ NHẦM 

gày 16-7, một nguồn tin cho biết UBND 
tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo HĐND 

tỉnh về thông tin hàng ngàn hộ dân ở TP 
Phan Thiết bị thu phí thoát nước thải (dù hệ 
thống nước sinh hoạt trong nhà không đấu 
nối với hệ thống xả thải sinh hoạt). 

Theo báo cáo, tổng số hộ không thuộc 
đối tượng thu phí thoát nước thải là 2.755 
hộ. Tổng số tiền chênh lệnh giữa thu phí 
thoát nước thải và thu phí bảo vệ môi 
trường từ kỳ thu tháng 9-2014 đến nay là 
hơn 170 triệu đồng. Số tiền bình quân thu 
phí thoát nước không đúng là 10.446 
đồng/hộ/tháng. Về nguyên tắc, số tiền 
chênh lệch phải được trả lại cho khách 
hàng. Tuy nhiên, phí thoát nước thải thu 
được chỉ để đảm bảo cho hoạt động quản 

lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng thường 
xuyên và phát triển hệ thống thoát nước cho 
TP, không tính đến lợi nhuận, nếu thiếu thì 
ngân sách sẽ cấp bù. Do đó UBND tỉnh 
Bình Thuận xử lý bằng cách đồng ý cho 
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình 
Thuận được giữ lại khoản chênh lệch hơn 
170 triệu đồng này để bù đắp một phần chi 
phí và tiếp tục vận hành, bảo dưỡng, đầu tư 
phát triển hệ thống thoát nước cho TP Phan 
Thiết. Công ty này có trách nhiệm kê khai 
và nộp bổ sung phí bảo vệ môi trường thu 
được của các hộ dân (do chuyển từ thu phí 
thoát nước sang thu phí bảo vệ môi trường) 
theo đúng quy định hiện hành. 

Phương Nam - Pháp luật Tp.HCM.- 
2015.- Số 186 (ngày 17 tháng 7).- Tr.6

T
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BỨC XÚC VÌ "NẠN" CẮT TRỘM DÂY ĐIỆN 

hời gian gần đây, trên địa bàn các xã: 
Hàm Trí, Hàm Phú, Thuận Hòa… 

huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) 
liên tiếp xảy ra những vụ trộm cắp dây 
điện mà các hộ dân kéo về để phục vụ 
việc chiếu sáng cho vườn cây thanh 
long của gia đình. Mặc dù chính quyền địa 
phương và cơ quan chức năng đã vào 
cuộc để điều tra, ngăn chặn, nhưng tình 
trạng trên vẫn có diễn biến phức tạp, 
khiến người dân địa phương bức xúc. 

Huyện Hàm Thuận Bắc có 41.000 hộ 
dân với hơn 166.000 nhân khẩu, trong đó 
chủ yếu là đồng bào các dân tộc: Chăm, 
K′ho, Rắc Lây... Trước đây,  tình hình an 
ninh trật tự trên địa bàn được duy trì khá 
ổn định, các tệ nạn xã hội, trong đó có 
nạn trộm cắp tài sản công dân cơ bản là 
không xảy ra. Cùng với đó, việc du canh, 
du cư, không đăng ký hộ khẩu tạm trú, 
tạm vắng đã được chính quyền địa 
phương quản lý chặt chẽ. Thế nhưng gần 
đây, nạn lô đề, trộm cắp, cướp giật, đánh 
nhau, tai nạn giao thông… nhất là tình 
trạng cờ bạc liên tục xảy ra. Đáng lo ngại 
hơn cả là một bộ phận thanh, thiếu niên 
do lười lao động, ngại học tập, ăn chơi lêu 
lổng đã tụ tập thực hiện những vụ trộm 
cắp tài sản công dân, trong đó chủ yếu 
là tiến hành cắt trộm đường dây dẫn điện 
thắp sáng tại các vườn thanh long trên địa 
bàn. Để ngăn chặn, Công an huyện Hàm 
Thuận Bắc đã tiến hành điều tra, triệt phá 
nhiều ổ nhóm tệ nạn xã hội, bắt những đối 
tượng trộm cắp... và đưa ra xử lý trước 
pháp luật. 

 Được biết, toàn huyện Hàm Thuận 
Bắc có hơn 8.900ha trồng cây thanh long, 
trong đó số hộ có diện tích trồng trên 
1,5ha là khá đông. Để cây thanh long cho 
năng suất cao, các nhà vườn đã tiến hành 
đầu tư kéo điện lưới và thắp đèn vào ban 
đêm. Chính vì vậy, khi bị kẻ gian cắt trộm 
đường dây dẫn điện, các hộ dân rất bức 
xúc vì năng suất thanh long sẽ bị ảnh 
hưởng. Chỉ tính từ ngày 14 đến 17-6, bọn 
“đạo chích” đã cắt trộm dây điện tại vườn 
thanh long của 10 nhà vườn. Tổng số tiền 

mà các nhà vườn bị thiệt hại lên tới hơn 
200 triệu đồng. 

 
Mặc dù gia đình ông Nguyễn Văn Liên, xã Hàm 
Phú đã đầu tư làm hàng rào bằng lưới sắt B40, 
nhưng vẫn bị bọn “đạo chích” cắt trộm dây 
điện. 

Ông Nguyễn Văn Hạnh ở xã Hàm 
Phú bức xúc: “Thủ đoạn của bọn “đạo 
chích” khá tinh vi, ban ngày chúng sử 
dụng xe gắn máy đi dạo quanh các khu 
vực trồng nhiều thanh long để thăm dò và 
khi đêm đến, những người coi vườn đã 
ngủ say, chúng mới thực hiện hành vi 
trộm cắp. Chúng dùng mỏ lết mở ốc nối 
đầu dây vào trạm biến áp, sau đó sử dụng 
kìm cộng lực cắt đầu dây nối vào đồng hồ 
và dùng dao cắt bỏ lớp vỏ bọc rồi lấy lõi 
đồng đem đi tiêu thụ…”. 

Cùng chung nỗi bức xúc, ông Đặng 
Minh Tiến ở xã Hàm Trí, cho biết: “Suốt 
đêm tôi ngủ ở chòi canh giữ, nhưng vì 
diện tích trồng cây thanh long rộng nên 
bọn “đạo chích” cắt trộm dây điện lúc nào 
cũng không hay. Tình trạng này nếu để 
kéo dài không chỉ gây thiệt hại về kinh tế 
cho những nhà vườn chúng tôi, mà còn 
gây tâm lý bất an cho người dân địa 
phương. Chúng tôi rất mong chính quyền 
địa phương, các cơ quan chức năng sớm 
tìm ra thủ phạm để xử lý trước pháp luật”. 

Trước tình hình trên, công an các xã 
Hàm Trí, Hàm Phú, Thuận Hòa... đã phối 
hợp với cơ quan Công an huyện Hàm 
Thuận Bắc tiến hành xuống cơ sở nắm 
tình hình, rà soát những đối tượng nghi 
vấn và thông tin rộng rãi đến các hộ dân 

T
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trồng thanh long trên địa bàn về biện pháp 
phòng, chống nạn trộm cắp và bảo vệ tài 
sản của gia đình mình. 

Trung tá Nguyễn Thanh Hoài, Đội 
phó phụ trách phong trào Công an huyện 
Hàm Thuận Bắc cho biết: “Trong tháng 6 
vừa qua, tại một số xã trồng nhiều thanh 
long trong huyện liên tiếp xảy ra những vụ 
cắt trộm dây điện tại các vườn trồng thanh 
long của người dân. Thủ đoạn của bọn 
“đạo chính” hết sức tinh vi nên lực lượng 
chức năng rất khó bắt quả tang. Hiện nay, 
chúng tôi đang phối hợp với công an các 
xã tiến hành khoanh vùng những đối 
tượng nghi vấn, kiên quyết đấu tranh tìm 
ra thủ phạm để xử lý trước pháp luật... 
Cùng với đó, đẩy mạnh việc tuyên truyền, 
nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản cho các 
chủ nhà vườn trên địa bàn”. 

Còn theo ông Ngô Minh Quang, 
nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Hàm 
Thuận Bắc: “Trước hết cấp ủy, chính 

quyền địa phương tăng cường công tác 
tuyên truyền để người dân thượng tôn 
pháp luật; xây dựng tuyến đường ánh 
sáng an ninh, khu dân cư đăng ký thực 
hiện an ninh trật tự, văn hóa, an toàn… 
Tất cả các gia đình có con độ tuổi thanh, 
thiếu niên cần phải giáo dục, quản lý con 
em mình chặt chẽ... Bên cạnh đó, lực 
lượng công an xã, huyện cần phối hợp với 
lực lượng dân phòng thôn, khu phố tổ 
chức tuần tra vào các giờ cao điểm từ 22 
giờ đêm hôm trước đến 4 giờ sáng hôm 
sau. Có như vậy mới kịp thời phát hiện và 
triệt phá những vụ trộm cắp trên địa bàn. 
Còn về phía người dân, cũng cần nêu cao 
cảnh giác, khi phát hiện những người lạ 
mặt không đăng ký hộ khẩu tạm trú, tạm 
vắng đến khu vực, cần kịp thời thông báo 
đến cơ quan công an, chính quyền gần 
nhất...”. 

Ngọc Thủy - Quân đội nhân dân.- 2015.- 
Số 19494 (ngày 14 tháng 7).- Tr.8 

__________________________________ 

RÁC VÀ THỦY TRIỀU ĐỎ TẤN CÔNG BỜ BIỂN MŨI NÉ 

hời gian gần đây, tại các bãi biển dọc 
tỉnh Bình Thuận, hiện tượng thủy triều 

đỏ (Red tide, còn gọi là tảo nở hoa - water 
bloom) xảy ra nghiêm trọng, do lượng tảo 
biển xuất hiện dày đặc trên diện rộng. 
Riêng ngày 17-7-2015, nước biển chuyển 
từ màu xanh sang xám, nâu và nở bọt 
trắng xóa dọc bờ biển kèm theo mùi tanh. 
Điều đáng lo là không ít du khách và 
người dân vẫn chưa rõ hiện tượng này, 
nên chưa biết cách phòng tránh. Nhiều du 
khách đến nhưng không dám tắm biển mà 
chỉ ngồi trên bờ ăn hải sản. 

Thủy triều đỏ là hiện tượng tự nhiên 
xảy ra do mật độ tế bào vi tảo gia tăng lên 
đến hàng triệu tế bào/lít (thông thường 
khoảng 10 - 100 tế bào vi tảo/ml) làm biến 
đổi màu của nước biển. Người dân ven 
biển thường gọi là nước cám, nước mùn 
cưa, nước trứng, trứng báng... Hiện 
tượng tự nhiên mỗi năm đều diễn ra vào 
tháng 6 đến tháng 7, nhất là khi có biển 
động và mưa lớn sẽ hết. Tuy nhiên, 

những năm gần đây tình trạng này xuất 
hiện dày và nghiêm trọng hơn trước. 

 
Người dân đang thu gom rác dọc bờ biển Mũi 

Né, Bình Thuận 

Tại Việt Nam, thủy triều đỏ xảy ra ở 
nhiều nơi, riêng vùng biển Bình Thuận là 
nơi có tần suất nở hoa của vi tảo cao 
nhất. Cũng từ tháng 7 - 8, do tác động của 
các dòng hải lưu sinh ra hiện tượng nước 

T
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trồi, khi đó các chất dinh dưỡng từ tầng 
đáy sẽ được đưa lên mặt và đó cũng là 
nguồn dinh dưỡng cho các loài tảo phát 
triển nhanh. 

Bên cạnh đó, do quá trình phát triển 
du lịch, đô thị hóa, nông nghiệp, công 
nghiệp... đem đến lượng chất thải hữu cơ 
và dinh dưỡng quá nhiều trong nước (hiện 
tượng phú dưỡng). Đồng thời, nghề sản 
xuất giống thủy sản và nuôi lồng các loài 
tôm hùm, cá mú cũng thải ra môi trường 
lượng dinh dưỡng đáng kể. 

Nitrate và Phosphate sản sinh nhiều 
trong các nguồn kể trên là chất dinh 
dưỡng chính của tảo, cũng là điều kiện 
kích thích sự nở hoa. Khi vào giai đoạn 
tàn lụi, tảo lại được gió và thủy triều đưa 
vào bờ. Ở vùng biển Bình Thuận chủ yếu 
là tảo Phaeocystis globosa, độc tố của 
loài này đến nay vẫn chưa được xác định, 
ngoài biểu hiện nở bọt trắng. Kết quả 
khảo sát của Viện Hải dương học Nha 
Trang cho thấy, hầu hết các loài vi tảo 
biển nở hoa thường đưa đến hậu quả làm 
cho môi trường xấu đi, hàm lượng oxy 
hòa tan suy giảm nhanh chóng, ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến đời sống thủy 
sinh vật. 

Tảo chết và chìm xuống đáy thủy 
vực, bị phân hủy bởi các vi sinh vật khác, 
đặc biệt là vi khuẩn, gây nên hiện tượng 
thiếu ôxy trong các tầng nước làm chết 
các loài thủy sản. Hiện tượng nở hoa có 
khả năng sản sinh độc tố đang là mối đe 
dọa khu hệ động và thực vật tự nhiên 
trong nước, nghề nuôi trồng thủy sản và 
sức khỏe con người. Bên cạnh đó, bãi 

biển các khu du lịch (KDL) Sóng Biển 
Xanh, Thùy Dương, Thùy Trang, Hòn 
Rơm... tại Mũi Né - Phan Thiết đã tràn 
ngập rác sinh hoạt: quần áo, bao nylon, 
lưới đánh cá, hộp đựng cơm... 

Theo anh Trần Đình Lộc Quang, 
quản lí bộ phận nhà hàng của KDL Sóng 
Biển Xanh: “Do vào mùa gió Nam, rác thải 
của các khu dân cư bên cạnh, khu buôn 
bán tự phát ven biển, nhất là ngư dân 
đánh bắt gần bờ, đều dồn về bờ biển này. 
Thêm vào đó, ảnh hưởng sau cơn bão số 
2 nên rác từ các bãi ven sông Cà Ty cuốn 
ra biển rất nhiều. Mấy ngày gần đây, tính 
riêng bãi biển trước resort mỗi ngày dọn 2 
đợt rác lúc thủy triều rút, khoảng 1-2 xe tải 
nhỏ, gây không ít khó khăn cho các KDL 
trong việc thu gom để đảm bảo mĩ quan 
và vệ sinh đô thị”. 

Để bảo vệ sức khỏe bản thân và 
cộng đồng, người dân và du khách cần 
chú ý: không tắm biển, không ăn hải sản 
tại khu vực có thủy triều đỏ đến khi có 
thông báo từ cơ quan chức năng. Cần 
chấm dứt việc thu nhặt hải sản chết do 
thủy triều đỏ về chế biến cho người và vật 
nuôi. Chú ý bảo vệ môi trường, hạn chế 
xả rác thải trực tiếp và gián tiếp xuống 
biển. Bà con nuôi thủy sản nên quản lý 
chặt chẽ thức ăn cũng như nguồn thải, 
tránh hiện tượng phú dưỡng của ao nuôi 
cũng như các thủy vực khác nơi nguồn 
thải tập trung. 

Hoàng Thị Hiền, Sang Nguyễn- Công an 
TP.HCM.- 2015.- Số 2871 (Ngày 21 

tháng 7).- Tr.11

__________________________________ 

MƯA LỚN GÂY NGẬP LỤT CẢ NGÀN HA LÚA TẠI BÌNH THUẬN 

hững ngày qua, mưa lớn đã gây ngập 
lụt tại nhiều nơi trên địa bàn hai 

huyện miền núi Đức Linh và Tánh Linh 
của tỉnh Bình Thuận. 

Do ảnh hưởng của trục rãnh thấp kết 
hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động 
mạnh, liên tục trong 7 ngày qua, mưa lớn 
xuất hiện trên diện rộng đã gây ngập úng 

gần 1.000 ha diện tích đất sản xuất nông 
nghiệp ven sông La Ngà trên hai huyện 
Đức Linh và Tánh Linh.  

Cụ thể, tại huyện Đức Linh, đã có 
hơn 630 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, 
tập trung ở các xã: Đức Tín, Võ Xu, Vũ 
Hòa, Mê Pu và Sùng Nhơn. Còn tại huyện 
Tánh Linh, nước lũ tràn về cũng đã gây 

N
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ngập úng hơn 361 ha, chủ yếu là lúa sắp 
thu hoạch, ở các xã: Gia An, Đức Bình và 
thị trấn Lạc Tánh.  

Ngay sau khi xảy ra ngập lụt, Phòng 
Nông nghiệp và Nông thôn hai huyện Đức 
Linh và Tánh Linh đã phối hợp với UBND 
các xã tổ chức khảo sát, kiểm tra thực tế 
tình hình bị ngập; tổ chức trực ban 24/24 

để theo dõi tình hình, tiếp nhận thông tin 
và tham mưu cho UBND huyện các biện 
pháp ứng phó, bơm tiêu úng hoặc khơi 
thông mương thoát lũ nhằm giảm đến 
mức thấp nhất thiệt hại do ngập lụt gây ra. 

Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2015 
(ngày 18 tháng 7) 

__________________________________ 

HỌP HĐND TỈNH BÌNH THUẬN: 

DÂN SỐT RUỘT VỚI Ô NHIỄM, TẮC CẢNG 

hững ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ 
họp HĐND tỉnh Bình Thuận cho thấy 

người dân đặc biệt quan tâm đến nạn ô 
nhiễm môi trường tại xã Vĩnh Tân, huyện 
Tuy Phong do Nhà máy nhiệt điện Vĩnh 
Tân 2 gây ra. 

 
Lượng bùn cát được nạo lên từ cảng Phan 
Thiết chưa được đưa đi xử lý (ảnh chụp ngày 
20-7) - Ảnh: Nguyễn Nam 

Ngoài ra, bà con cử tri cũng kêu ca 
về việc cảng vận tải Phan Thiết tàu không 
cập vào được và các tàu hiện nay không 
đáp ứng được nhu cầu đi lại của người 
dân và du khách tuyến Phan Thiết - Phú 
Quý. 

Cụ thể, người dân xã Vĩnh Tân, 
huyện Tuy Phong cho rằng việc xác định 
trách nhiệm của các bên liên quan (Ban 
quản lý dự án, Tổng công ty Phát điện 3, 
Công ty nhiệt điện Vĩnh Tân) không rõ 
ràng, khi sự cố ô nhiễm môi trường xảy ra 
ở Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 các bên 
đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau, rất khó cho 
việc phối hợp giữa địa phương với các 
bên để xử lý sự cố. Ngoài ra, theo người 
dân, giải pháp lâu dài cho việc xử lý ô 

nhiễm môi trường vẫn chưa thấy triển khai 
và công khai cho dân biết để dân yên tâm. 

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã 
phát điện và đã thu lợi nhuận, nhưng đến 
nay xã Vĩnh Tân chưa hưởng lợi gì từ nhà 
máy nên cử tri đề nghị tỉnh quan tâm đầu 
tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho xã Vĩnh 
Tân, đồng thời giải quyết việc làm cho con 
em của xã Vĩnh Tân và xã Vĩnh Hảo gần 
đó. 

Người dân ở huyện đảo Phú Quý 
phản ảnh giao thông vận tải tuyến Phan 
Thiết - Phú Quý vẫn chưa được cải thiện 
mà ngày càng khó khăn hơn do cửa sông 
Cà Ty cạn, cảng vận tải Phan Thiết tàu 
không cập vào được và các tàu hiện nay 
không đáp ứng được nhu cầu đi lại của 
người dân và du khách, khi ra đảo Phú 
Quý phải đăng ký mua vé trước một tuần. 
Cử tri Phú Quý đề nghị tỉnh tiếp tục chỉ 
đạo nạo vét cửa sông Cà Ty để tàu 
thuyền ra vào thuận lợi và nghiên cứu mở 
rộng cảng Phan Thiết để các chuyến tàu 
vận tải hoạt động không phụ thuộc thủy 
triều. Bà con cử tri cũng nhắc lại chủ 
trương của Chính phủ về việc đóng tàu 
cho tuyến Phú Quý - Phan Thiết chưa 
được thực hiện và nêu mong muốn tỉnh 
sớm đầu tư tàu cao tốc để giải quyết nhu 
cầu đi lại của người dân. 

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, cảng 
vận tải Phan Thiết bị cát tràn vào bồi lấp 
thường xuyên, gây khó khăn cho tàu 
thuyền vào cảng bốc xếp hàng hóa để vận 
chuyển đi huyện đảo Phú Quý. Nhiều chủ 

N
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thuyền phải bỏ cảng Phan Thiết đi Nha 
Trang, Vũng Tàu lấy hàng hóa cho thuận 
tiện hơn. 

Công ty TNHH Thép Trung Nguyên 
được chọn là nhà đầu tư của cảng vận tải 
Phan Thiết (quản lý, thu phí tàu thuyền ra 
vào cảng) đã tiến hành nạo vét cầu cảng 
nhưng công việc này đang bị bế tắc do 
bùn cát nhiễm mặn sau khi được nạo vét 
lên công ty này không biết xử lý thế nào 
cho đúng quy định hiện hành. Ngày 20-7, 
Công ty Thép Trung Nguyên cho biết đã 
gửi văn bản đến UBND tỉnh và các cơ 
quan liên quan cho phép công ty vận 
chuyển số bùn cát đã nạo vét đang tồn 
đọng tại cảng Phan Thiết đi san lấp khu 
vực khác để giải phóng mặt bằng cầu 

cảng, kịp thời tiếp nhận tàu vận tải Phú 
Quý - Phan Thiết. 

Trong ngày khai mạc kỳ họp 20-7 tại 
TP Phan Thiết, HĐND tỉnh Bình Thuận đã 
báo cáo kết quả giám sát tình hình triển 
khai thực hiện quyết định 1546 của Thủ 
tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch 
phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và 
sử dụng quặng titan giai đoạn đến năm 
2020 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Theo 
đó, hiện nay tỉnh Bình Thuận có 25 khu 
vực được đưa vào quy hoạch titan nhưng 
có đến 19/25 khu vực chồng lấn với 33 dự 
án khác đã được chấp thuận đầu tư (điện 
gió, du lịch, trồng rừng, công nghiệp…). 

Nguyễn Nam - Tuổi trẻ Tp.HCM.- 2015.- 
Số 193 (Ngày 21 tháng 7).- Tr.8

__________________________________ 

GIÁM SÁT CHẶT Ô NHIỄM Ở VĨNH TÂN 

hủ tịch tỉnh Bình Thuận khẳng định 
sẽ theo dõi sát hoạt động ở Nhà 

máy nhiệt điện Vĩnh Tân vì gần đây nhà 
máy lại gây ô nhiễm. 

“Sau vụ việc diễn ra hôm 14 và 15-
4 (dẫn đến việc người dân chặn xe ở 
quốc lộ 1A - NV), UBND tỉnh đã chỉ đạo 
phải quyết liệt xử lý ô nhiễm. Nhà đầu tư 
đã khắc phục cơ bản. Tuy nhiên, gần 
đây lại xảy ra sự cố kỹ thuật khi đưa tổ 
máy số 2 vào chạy thử”. Ông Lê Tiến 
Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Thuận, nói như trên hôm 20-7 tại kỳ họp 
của HĐND tỉnh Bình Thuận. 

 
Giữa tháng 4-2015, nhiều người dân đổ xô ra 
chặn xe ở quốc lộ 1A để phản đối ô nhiễm ở 
Vĩnh Tân. Ảnh: ĐT 

Nghẹt phễu thu tro, phun ô 
nhiễm 

Như Pháp Luật TP.HCM phản ánh, 
mới đây Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 
tiếp tục gây ô nhiễm khi ống khói khổng 
lồ nhả khói đen và tro bụi ra môi trường. 
Theo chủ nhà máy (Tổng Công ty Phát 
điện 3), ô nhiễm xảy ra là do nghẹt 
đường dẫn tro tại phễu thu tại bộ lọc bụi 
tĩnh điện. Đến nay sự cố đã được khắc 
phục. 

Tại kỳ họp, ông Lê Tiến Phương 
cho biết trước đó tỉnh đã chỉ đạo quyết 
liệt và nhà đầu tư đã khắc phục cơ bản 
ô nhiễm ở Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh 
Tân. Song gần đây lại xảy ra sự cố. 
“UBND tỉnh đã báo cáo Thủ tướng, 
Thường vụ Tỉnh ủy và đề xuất hướng xử 
lý. Đến nay nhà máy đã khắc phục và 
UBND tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi sát để kịp 
thời xử lý” - ông Phương nói. 

Đại biểu Trịnh Văn Thu chỉ thêm 
một điểm ô nhiễm gây bức xúc kéo dài 
khác. Theo đó, một ngày cuối tháng 6-
2015, lợi dụng trời mưa, nhà máy cồn 
Tùng Lâm (Xuân Lộc, Đồng Nai) đã xả 

C
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thải chưa qua xử lý ra sông Giêng thuộc 
xã Tân Đức, nơi giáp ranh với nhà máy. 
“Nước thải đen ngòm, bốc mùi làm cá 
chết phơi trắng bụng. Người dân địa 
phương chịu không nổi đã kéo lên 
UBND xã Tân Đức phản ứng” - ông Thu 
nói. 

Được biết từ năm 2008 đến nay 
nhà máy cồn này đã nhiều lần lén lút xả 
thải ra sông Giêng và hai tỉnh Đồng Nai, 
Bình Thuận đã có nhiều cuộc họp. 
Thanh tra Bộ TN&MT, Cục Cảnh sát 
phòng, chống tội phạm về môi trường 
(Bộ Công an) đã vào cuộc nhưng vẫn 
chưa chấm dứt. 

Gỗ lậu dập dìu chở ngang trạm 
kiểm lâm 

Bà Nguyễn Thị Phúc, đại biểu 
Quốc hội đơn vị Bình Thuận, cho biết 
công tác bảo vệ rừng ở một số địa 
phương chưa tốt. Cụ thể, tại xã Phan 
Dũng (huyện Tuy Phong) tình trạng phá 
rừng không thuyên giảm. “Lâm tặc đưa 
cả cơ giới vào rừng và khi các hộ dân 
nhận khoán bảo vệ rừng ra ngăn cản thì 
bị đe dọa” - đại biểu Phúc nói. 

Theo đại biểu Phúc, từ xã xuống 
đồng bằng chỉ có con đường độc đạo, 
các phương tiện chở gỗ cũng đi con 
đường này. Các trạm kiểm lâm, ban 
quản lý bảo vệ rừng cũng nằm trên con 
đường này. “Thế nhưng mỗi ngày cũng 
trên con đường này có từ 60 đến 100 xe 
thồ, thậm chí có hôm từ 150 đến 200 xe, 
mỗi xe chở 2-3 khúc gỗ dài. Khi người 
dân báo thì lực lượng kiểm lâm, bảo vệ 
rừng lại cho là xe chở… củi. Ngày 6-7, 
tôi đi công tác tại xã Phan Dũng bắt gặp 
bốn xe chở gỗ đi ngang qua các trạm 
nhưng không thấy ai kiểm tra. Ngoài ra, 
còn nhiều xe thồ ngồi hai bên đường 
chờ chở gỗ từ rừng ra. Vấn nạn phá 
rừng ở đây là quá nghiêm trọng” - bà 
Phúc nói. 

Dự kiến hôm nay (21-7), HĐND 
tỉnh sẽ tiến hành phiên chất vấn. Trong 
đó, Sở NN&PTNT sẽ trả lời về nạn phá 

rừng Nà Dệt, Giếng Cọp (huyện Hàm 
Thuận Nam); vụ phá rừng phòng hộ 
Sông Lũy, Bắc Bình do Pháp Luật 
TP.HCM phản ảnh nhưng việc phát 
hiện, xử lý, ngăn chặn chưa có kết quả... 

 

Người nước ngoài “phá” thị trường 
thanh long 

Một trong những nguyên nhân 
khiến tình trạng sản xuất, tiêu thụ 
thanh long khó khăn gần đây là do tình 
trạng nhiều người nước ngoài đến cư 
trú bất hợp pháp, kinh doanh trái 
phép. UBND tỉnh đã ra quyết định xử 
phạt nặng nhiều trường hợp. 

Nhưng vì sao họ ở đâu đến lại làm 
chủ thị trường, nắm hết nguồn nguyên 
liệu? Những người trồng, sản xuất 
thanh long hợp tác với họ chính đã 
làm phương hại đến lợi ích quốc gia, 
đến lợi ích của nông dân trồng thanh 
long. 

Chúng tôi đề nghị người trồng, sản 
xuất thanh long không hợp tác với 
những người buôn bán bất hợp pháp 
và báo ngay cho chính quyền địa 
phương để xử lý nghiêm. 

Ông LÊ TIẾN PHƯƠNG, Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận 

Dễ dãi cho khai khoáng, dân 
lãnh đủ 

Số dự án khai thác titan, khoáng 
sản ở tỉnh nhưng không có hợp đồng 
thuê đất nhiều hơn con số 73 dự án 
mà Sở TN&MT đưa ra. Tôi không hiểu 
sao không có hợp đồng, thực hiện 
nghĩa vụ tài chính, đóng thuế mà họ 
được khai thác? 

Ngoài ra, nhiều dự án khai thác 
titan không đúng quy định làm môi 
trường bị xâm hại và người dân phải 
hứng chịu ô nhiễm. 

Đại biểu NGUYỄN TOÀN THIỆN 

Phương Nam- Pháp luật Tp.HCM.- 
2015.- Số 190 (ngày 21 tháng 7).- Tr.5 
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CHỦ RỪNG SÔNG LŨY VÀO CUỘC 

âm tặc vẫn không chùn tay dù cơ quan 
chức năng khởi tố ba vụ, đang xem xét 

bốn vụ phá rừng Sông Lũy khác. Ngày 8-
7, một nguồn tin cho biết sau khi Pháp 
Luật TP.HCM thông tin về nạn phá rừng 
vẫn tiếp diễn ở Sông Lũy, Ban Quản lý 
rừng phòng hộ Sông Lũy (BQL rừng Sông 
Lũy) đã đến tiểu khu 70 đánh dấu, kiểm 
đếm cây rừng bị triệt hạ. Đây là một trong 
ba điểm phá rừng mới được PV vừa ghi 
nhận và thông tin đến các cơ quan chức 
năng của Bình Thuận. 

Khởi tố ba vụ phá rừng 

Ngày 6-7, PV cung cấp thông tin cho 
ông Lục Minh Hiếu, Phó Chi cục trưởng 
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Thuận, tại 
rừng phòng hộ Sông Lũy có thêm ba điểm 
phá rừng mới. Ông Hiếu cho biết sẽ chỉ 
đạo kiểm tra và xử lý. Trước đó, ông Hiếu 
cũng cho biết kiểm lâm đã khởi tố ba vụ 
phá rừng mà Pháp Luật TP.HCM phát 
hiện, phản ảnh. Đó là các vụ triệt phá 
rừng xảy ra tại Sông Dú và đỉnh Sa Mai 
(thuộc hai tiểu khu 73A, 79), tại dốc Ho 
Lao (tiểu khu 70) và tại tiểu khu 73A. 
Ngoài ra, Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Bình 
cũng chuyển sang cơ quan điều tra và tổ 
chức giám định thiệt hại trong bốn vụ phá 
rừng khác với trữ lượng gỗ bị thiệt hại lên 
đến hàng trăm m3 gỗ quý. Cả bảy địa 
điểm rừng bị triệt hạ này đều nằm trong 
phạm vi quản lý của BQL rừng Sông Lũy. 

Riêng tại đỉnh Sa Mai (cao gần 1.000 
m so với mực nước biển), lâm tặc từ Đức 
Trọng (Lâm Đồng) đã đưa hàng chục 
người với máy cưa vào rừng. Họ lập lán 
trại, tổ chức cưa xẻ gỗ tại chỗ và mở cả 
một nhánh đường rừng để chở gỗ đi. 
Theo Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận, từ 
khi bảy điểm phá rừng trên được phát 
hiện Sở đã phối hợp với tỉnh Lâm Đồng 
huy động lực lượng kiểm lâm đến khu vực 
rừng giáp ranh. Ngoài ra Chi cục Kiểm 
lâm tỉnh Bình Thuận cũng cử lực lượng 
kiểm lâm cơ động đến lập chốt tại hiện 
trường. Do đó tình trạng triệt phá ở rừng 
phòng hộ Sông Lũy đã tạm thời yên ắng. 

 
Lâm tặc chở máy cưa vào và chở gỗ ra khỏi 
rừng mà không hề thấy bóng dáng lực lượng 
chức năng (ảnh trái). Hiện trường vụ phá rừng 
dầu tại tiểu khu 70. Ảnh: PN 

“Chạm” mặt lâm tặc 

Cuối tháng 6-2015, PV trở lại đỉnh 
Sa Mai nơi rừng dầu, rừng bằng lăng dày 
thẳng tắp. K’Mang - người thanh niên dân 
tộc K’ho và T. tự nguyện dẫn đường. 

Phương tiện đưa chúng tôi vào rừng 
là hai chiếc xe máy cũ đã tháo yên, bửng, 
bình xăng và được hàn thêm khung sắt 
vào thân xe, cải tạo phuộc nhún. T. đổ 
đầy xăng vào hai can nhựa treo lủng lẳng 
lên cổ xe vào rừng. Lúc này vào mùa mưa 
nên chúng tôi trang bị thêm đôi ủng phòng 
vắt bám. Chúng tôi không theo đường 
vượt dốc lên đỉnh Sa Mai nên đường đi 
tương đối thuận lợi. Tuy vậy, dù không 
dưới năm lần người ngồi sau phải nhảy 
xuống phụ đẩy xe qua những bãi sình lầy 
do xe chở gỗ của lâm tặc chở gỗ tạo ra. 

Trên đường, chúng tôi bất ngờ chạm 
mặt một lâm tặc còn khá trẻ cũng đi xe 
máy “độ”, treo đến hai bình xăng lủng 
lẳng. Trên xe người này còn chở theo một 
máy cưa cầm tay. Người này không ngần 
ngại hỏi xin chúng tôi nước uống và cho 
biết mang máy cưa vào tiếp ứng cho một 
nhóm lâm tặc đang hoạt động trên đỉnh 
Sa Mai. Theo K’Mang, nhóm lâm tặc này 
có gần 20 người. Họ thuộc rừng như lòng 
bàn tay và chuyên cưa hạ những cây có 
đường kính lớn từ 1 m trở lên. 

Cây rừng phơi gốc 

Băng qua Cà Loan, K’Mang đưa 
chúng tôi đến tiếp cận khu rừng dầu ở khu 

L
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vực sông năm, sông sáu thuộc tiểu khu 
70. Tại đây có không dưới 30 cây dầu có 
đường kính từ 60 đến 80 cm chỉ còn trơ 
gốc. Phần thân gỗ lâm tặc đã cưa xẻ tại 
chỗ và vận chuyển đi, hiện trường chỉ còn 
mạt cưa và ván bìa. Cách khu rừng dầu 
không xa nằm thuộc tiểu khu 72 có gần 30 
cây sắn ổi to trơ gốc. Chúng tôi chia nhau 
ra đo thì đường kính gốc cây nhỏ nhất 
cũng là 80 cm và cây lớn có đường kính 
cả mét. 

Tại tiểu khu 71 nằm là nơi tài nguyên 
rừng bị thiệt hại nặng nhất khi có không 
dưới 100 gốc bằng lăng, căm liên đường 
kính từ 50 đến 60 cm đã bị triệt hạ. Gỗ 
thành phẩm đều đã bị lâm tặc tẩu tán, chỉ 
còn cành, ngọn cây vương vãi khắp nơi. 
Theo K’Mang, căn cứ vào cành ngọn, 
nhựa cây ứa ra từ gốc còn lại hiện trường 
thì cả ba điểm phá rừng này mới bị triệt hạ 
khoảng vài chục ngày nay. Theo quan sát 
và kinh nghiệm của chúng tôi, toàn bộ gốc 
cây ở ba tiểu khu nói trên đều chưa được 
đánh dấu, tức là chủ rừng vẫn chưa hay 
biết các vụ phá rừng này. 

Chiều, trên đường quay trở về Phan 
Sơn (Bắc Bình) khi đến khu vực rừng le, 
chúng tôi còn phát hiện một xe cải tiến 
chở đầy gỗ đậu cạnh đường mòn. Lái xe 
không có trên xe nhưng máy thì nóng 
bỏng. T. khẳng định lái xe nghe tiếng xe 
máy của chúng tôi từ trong rừng ra tưởng 

kiểm lâm nên tạm lánh mặt. Nói rồi T. giục 
cả nhóm nhanh chóng đi tiếp. Tuy nhiên, 
mới ra tới cửa rừng, chúng tôi lại gặp tiếp 
một chiếc xe bò đôi đang chở bảy lóng gỗ 
tròn đã lột vỏ to dài khoảng 3,5 đến 5 m. 
Số gỗ quá nặng làm cong cả nhíp xe và 
hai con bò phải cất bước khó nhọc dưới 
làn roi lia lịa từ tay hai lâm tặc. 

 

Gỗ to được bán như củi cong 

Theo một nguồn tin, Cơ quan CSĐT 
Công an tỉnh Bình Thuận đang lấy lời khai 
một số cán bộ, nhân viên bảo vệ rừng để 
làm rõ gần 100 lóng gỗ tròn tập kết tại 
Trạm bảo vệ rừng Phan Sơn (thuộc BQL 
rừng Sông Lũy). Số gỗ này đã bị Hạt Kiểm 
lâm huyện Bắc Bình bắt giữ và gửi tại 
đây. 

Trước đó, đầu năm 2015, BQL rừng 
Sông Lũy thông báo việc cho một đơn vị ở 
huyện Bắc Bình được thu gom củi khô 
làm chất đốt. Theo đó, các cây gãy nằm 
dưới đất có hình dạng cong queo, sam 
bọng không tận dụng làm gỗ được và 
không được thuê mướn bên ngoài sẽ 
được thu gom. Nhưng thực tế, người 
đứng gom là một ông “trùm” gỗ và cái gọi 
là củi khô lại khá lớn, mặt cắt vẫn còn tươi 
rói. 

Phương Nam - Pháp luật Tp.HCM.- 
2015.- Số 178 (ngày 9 tháng 7).- Tr.5 

__________________________________ 

CÓ DẤU HIỆU MÓC NỐI GIỮA LÂM TẶC VÀ BẢO VỆ RỪNG 

hủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê 
Tiến Phương: Vì lý do gì tòa chậm xử 

tranh chấp đất đai cũng có phần khuyết 
điểm của các cơ quan liên quan. 

“Theo tố cáo, lâm tặc đã móc nối với 
cán bộ bảo vệ rừng. Tình trạng chở gỗ 
công khai không bị ngăn chặn, xử lý 
nhưng vì sao không bắt được lâm tặc, có 
tiêu cực hay không?”. Đại biểu Nguyễn 
Văn Ly chất vấn với ông Mai Kiều, Giám 
đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận, tại kỳ 
họp HĐND tỉnh hôm 21-7. 

Lâm tặc trang bị xe hiện đại 

Trước đó, Pháp Luật TP.HCM phản 
ánh nạn phá rừng Nà Dệt, Giếng Cọp 
(Hàm Thuận Nam) và rừng phòng hộ 
Sông Lũy (Bắc Bình). Trả lời chất vấn, 
ông Kiều thừa nhận có dấu hiệu móc nối 
giữa lâm tặc và cán bộ bảo vệ rừng trong 
vụ phá rừng Nà Dệt, Giếng Cọp. Việc này 
nằm ngoài tầm tay của Sở NN&PTNT nên 
mới chuyển CQĐT. “Lâm phận trải dài, 
chia cắt, hiểm trở trong khi lâm tặc rất 
hung hăng. Lâm tặc ở Đức Trọng sang 
đều đi xe cải tiến bốn bánh (giá khoảng 
800 triệu đồng/xe) có thể đi bất cứ địa 
hình nào và xe hai bánh thồ gỗ đã cải tiến 

C
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cũng có giá 70 triệu đồng/chiếc. Các xe 
này của lâm tặc hiện đại hơn nhiều so với 
xe của lực lượng bảo vệ rừng. Việc tuần 
tra quản lý bảo vệ rừng khó khăn nhưng 
chủ rừng phải chịu trách nhiệm trước tiên 
khi để mất rừng. Kế tiếp là trách nhiệm 
của chính quyền các cấp cùng kiểm lâm” - 
ông Kiều nói. 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thân, 
Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, cho 
biết thêm công tác giám định thiệt hại 
chậm khiến việc xử lý các vụ án phá rừng 
chậm theo. “Vụ phá rừng Nà Dệt, Giếng 
Cọp lúc đầu xác định có hơn 1.000 gốc bị 
triệt hạ. Nhưng đo đếm lại thì có hơn 
4.500 gốc nên việc giám định phải kéo 
dài. Chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo xử lý 
nhanh và nghiêm khắc, đúng pháp luật đối 
với những vụ án này” - Thiếu tướng Thân 
khẳng định. 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận, 
đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở NN&PTNT 
tuần tra, bảo vệ, kiểm tra, kiểm soát lâm 
sản, truy quét các vụ phá rừng trọng điểm, 
nhất là vùng giáp ranh với tỉnh Lâm 
Đồng… 

Tòa chậm xử: Chủ tịch nhận trách 
nhiệm 

Cũng tại kỳ họp, nhiều ý kiến chất 
vấn đổ dồn vào ông Nguyễn Ngọc Quang, 

Chánh án TAND tỉnh, về các vụ tranh 
chấp đất đai xử lý chậm chạp. Ông Quang 
trả lời nguyên nhân chính là do các cơ 
quan liên quan chậm, thậm chí không 
cung cấp hồ sơ, chứng cứ địa chính theo 
đề nghị của tòa. Tuy vậy, đại biểu Nguyễn 
Ngọc Thành cho rằng có nhiều vụ tòa chỉ 
gửi văn bản một lần rồi thôi. “Vì sao có sự 
khác biệt này? Có phải do nguyên đơn 
“quan tâm” đến tòa thì tòa mới “quan tâm” 
lại? Người dân phải đi đến đâu để kêu 
cứu khi vụ việc của mình kéo dài nhiều 
năm?” - đại biểu Thành hỏi. 

Theo ông Quang, trước đây án do 
các địa phương chậm cung cấp, trả lời 
song đến nay đã giảm nhiều… Chủ tịch 
UBND tỉnh Lê Tiến Phương bất ngờ đề 
nghị trả lời thêm. Theo ông Phương, án 
dân sự để chậm dù với lý do gì thì đó 
cũng là khuyết điểm của tòa và UBND các 
cấp. “Tôi sẽ yêu cầu chủ tịch các địa 
phương giải trình. Khi tòa có công văn đề 
nghị cung cấp thông tin nhưng các địa 
phương không thực hiện thì phải báo 
ngay cho UBND tỉnh. Chúng tôi sẽ cử cán 
bộ theo dõi để xử lý. Tôi xin nhận trách 
nhiệm và việc này phải chấm dứt” - ông 
Phương khẳng định. 

Phương Nam - Pháp luật Tp.HCM.- 
2015.- Số 191 (ngày 22 tháng 7).- Tr.5 

__________________________________ 

BỂ ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ, 300 CÔNG NHÂN THÁO CHẠY 
gửi thấy mùi khí gas nồng nặc, gần 
300 công nhân đang làm việc vùng 

lên chạy thoát thân, gây náo loạn toàn 
công ty. 

 
Khu vực xảy ra sự cố rò rỉ khí gas 

Vụ việc xảy ra hồi 9 giờ 5 phút sáng 
nay, 6-7. Khi đó, gần 300 công nhân đang 
làm việc tại Công ty TNHH Thủy hải sản 
Hai Wang (lô 13-14, Cảng cá Phan Thiết, 
TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đã bị một 
phen hoảng hốt vì hệ thống khí gas trong 
kho lạnh của công ty bị vỡ, làm một lượng 
lớn khí thoát ra ngoài. 

Theo một số công nhân, khi ngửi 
thấy mùi gas nồng nặc, các công nhân đã 
kịp hô hoán nhau chạy thoát ra ngoài. Do 
chạy kịp nên tình trạng sức khỏe của các 
công nhân đều ổn định. Tuy nhiên, để 
đảm bảo tuyệt đối an toàn sức khỏe cho 
công nhân, lãnh đạo công ty đã cho tất cả 

N
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công nhân kể trên được nghỉ việc trong 
ngày để theo dõi sức khỏe. 

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC 
TP Phan Thiết đã kịp thời điều 1 xe chữa 
cháy cùng lực lượng chuyên môn đến 
hiện trường. Sau khoảng 30 phút xảy ra 

sự cố, van an toàn đã được khóa. Tuy 
nhiên, hệ thống làm lạnh của công ty đã 
phải ngưng hoạt động để sửa chữa. 

M.Hải // http://nld.com.vn/ .- 2015 
(ngày 6 tháng 7)

__________________________________ 

ĐỀ XUẤT ĐÌNH CHỈ THI CÔNG NHÀ THẦU SỬ DỤNG XE QUÁ TẢI 
ổng cục Đường bộ VN vừa đề nghị Bộ 
GTVT tạm đình chỉ thi công đối với Công 

ty CP Rạng Đông do sử dụng xe quá tải trong 
thi công Dự án nâng cấp, mở rộng QL1 đoạn 
qua tỉnh Bình Thuận. 

Theo Tổng cục Đường bộ VN, đoàn 
kiểm tra của Cục QLĐB IV đã phát hiện nhiều 
xe vận chuyển đá cho nhà thầu thi công Dự 
án nâng cấp, mở rộng QL1 đoạn qua tỉnh 
Bình Thuận của Công ty CP Rạng Đông đã 
cơi nới kích thước thùng xe, chở đá vượt quá 
tải trọng cầu, đường từ 50 - 100%. Xe vận 
chuyển bê tông nhựa từ Công ty TNHH Đầu 
tư Tân Hà, là đơn vị cung cấp bê tông nhựa 
(BTN) cho Công ty CP Rạng Đông, chở vượt 
quá khối lượng hàng hóa chuyên chở cho 
phép trên 100% (xe BKS 57L-0463). 

Để thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo 
của Bộ trưởng Bộ GTVT là hết năm 2015 
không còn xe quá tải, Tổng cục Đường bộ VN 
đề xuất Bộ GTVT chỉ đạo Ban QLDA 1 (đơn vị 
quản lý Dự án) tạm đình chỉ thi công có thời 
hạn đối với Công ty CP Rạng Đông, đồng thời 
yêu cầu nhà thầu thi công không mua BTN 
của Công ty TNHH Đầu tư Tân Hà. Tổng cục 
Đường bộ VN đề nghị Bộ GTVT, giao Cục 
QLĐB IV phối hợp với TTGT địa phương tiến 
hành kiểm tra, xử lý Công ty TNHH Đầu tư 
Tân Hà do vi phạm việc xếp hàng hóa quá tải 
lên xe theo quy định. 

Trần Duy // http://www.baogiaothong.vn/ .- 
2015 (ngày 6 tháng 7)

__________________________________ 

6 TÀU CÁ BÌNH THUẬN BỊ NƯỚC NGOÀI BẮT GIỮ 
ình Thuận có 6 tàu (với 49 ngư dân) vi 
phạm việc đánh bắt cá tại vùng biển nước 

ngoài trong 6 tháng đầu năm. 

Những năm gần đây, tình trạng ngư dân 
tỉnh Bình Thuận vi phạm vùng biển nước 
ngoài liên tục xảy ra. Nhiều tàu cá và lao động 
biển địa phương đã bị bắt giữ. 

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Bình Thuận, 6 tháng đầu 
năm nay có 6 tàu (với 49 ngư dân) vi phạm 
việc đánh bắt cá tại vùng biển nước ngoài. 

Trước đó, vào các năm 2011 và 2012 
mỗi năm có 10 tàu vi phạm, năm 2013 có 12 
tàu và năm 2014 có 6 tàu vi phạm.  

Vào tháng 1/2015, Indonesia đã bắt giữ 
4 tàu cá cùng 35 lao động biển tỉnh Bình 
Thuận. Gần đây nhất, tàu cá BTh 96473 cùng 
8 lao động biển của thị xã La Gi bị Malaysia 
bắt giữ vào ngày 14/3. Hầu hết các tàu cá vi 
phạm đều bị tịch thu, một số ngư dân còn bị 
phạt tù theo pháp luật của nước sở tại.  

Trước tình trạng này, các ngành chức 
năng của tỉnh Bình Thuận  tiếp tục triển khai 
các biện pháp nhằm ngăn chặn những vi 
phạm  của ngư dân địa phương. 

Ông Phan Minh Minh, cán bộ phụ trách 
nghiệp vụ thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Bình Thuận cho biết: “Tuyên 
truyền vẫn là công tác được chúng tôi ưu tiên 
hàng đầu. Họp dân, nhất là các đối tượng có 
nguy cơ xâm phạm để tập huấn, tuyên truyền 
các luật lệ về biển, thủy sản.  

Đối với các trường hợp xâm phạm vùng 
biển nước ngoài, nếu được thả về hoặc thực 
hiện việc chung chi để được chạy về địa 
phương, Biên phòng tỉnh sẽ xử lý, xử phạt vi 
phạm hành chính về hành vi tổ chức đưa 
người ra nước ngoài trái phép”. 

Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2015 
(ngày 3 tháng 7)

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

CHỌN CÂY "SỐNG CHUNG" VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

ấy tháng trước, đến xã Hàm 
Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, 

tỉnh Bình Thuận, chúng tôi thấy rất 
nhiều vườn thanh long xanh ngắt. 
Nhưng thời điểm này trở lại, vùng 
thanh long Hàm Liêm như vừa bị ai 
đốt dở, cây bị úa vàng, cháy sém. 
Thấy tôi bước xuống vườn chụp ảnh, 
bà Nguyễn Thị Thi, ở thôn 2, than 
vãn: “950 trụ thanh long trồng trên 
diện tích 1.000m2 đất của gia đình tôi 
không có nước tưới, gốc đã khô 
trắng, lại xuất hiện bệnh nhiễm đốm 
nâu trên cành, tôi lo quá mà chưa 
biết làm thế nào. Nắng nóng kéo dài, 
thiếu nước tưới, vườn thanh long khó 
mà trụ nổi”. Cùng cảnh ngộ, tại vườn 
kế bên, anh Diệp Minh Quân có gần 
1.300m2 đất trồng 1.200 trụ thanh 
long, cũng buồn bã: “Mấy năm trước, 
tôi trồng mía, sắn nên khi bị khô hạn, 
cây vẫn sống và cho thu hoạch. Nay 
trồng thanh long, tôi tự đào ao trữ 
nước, nhưng bây giờ đáy ao đã khô 
khốc nên nguy cơ vườn thanh long 
sẽ mất trắng”. 

Ông Nguyễn Ngọc Thích, Phó 
chủ tịch UBND xã Hàm Liêm, cho 
biết: “Trước đây, xã Hàm Liêm có 
gần 200ha rừng khô cằn, địa phương 
quy hoạch trồng mía và giao cho các 
hộ nghèo khai hoang. Thấy cây thanh 
long đem lại lợi nhuận khá nên người 
dân đổ xô trồng, khiến diện tích thanh 
long tăng vọt, trong khi nguồn nước 
tưới lại không bảo đảm”. Chỉ từ đầu 
năm 2014 đến nay, diện tích trồng 
thanh long ở xã Hàm Liêm đã tăng 
vọt thêm 35ha. Đến nhiều xã thuộc 
các huyện Hàm Thuận Nam, Hàm 

Tân… chúng tôi cũng gặp cảnh 
người dân tự bỏ cây trồng có khả 
năng chịu hạn và ồ ạt chuyển sang 
trồng thanh long. Hiện trên toàn tỉnh, 
diện tích thanh long đã vượt quy 
hoạch gần 7.000ha. Nếu như năm 
2010, Bình Thuận có 13.000ha thanh 
long, sản lượng hơn 300.000 tấn thì 
đến cuối năm 2014 đã vượt lên 
24.000ha, sản lượng chỉ đạt 430.000 
tấn. So với năm 2010, năm 2014 diện 
tích tăng 1,8 lần, nhưng sản lượng 
chỉ tăng 1,4 lần. Điều đáng lo ngại 
hơn, người dân lại đua nhau trồng 
thanh long trái vụ bằng chong đèn. 
Hình thức canh tác trái vụ luôn đòi 
hỏi nước tưới rất cao. Hiện toàn tỉnh 
có hơn 18.000ha diện tích sản xuất 
thanh long, lúa, hoa màu không có 
nước tưới, năng suất giảm 20%. 

Mùa khô năm nay, Bình Thuận 
chịu đợt nắng nóng kéo dài hơn so 
với mọi năm từ 20-25 ngày. Đối phó 
với khô hạn, địa phương đã triển khai 
đồng loạt nhiều biện pháp, như: Chi 
ngân sách địa phương bảo đảm vận 
chuyển nước; ưu tiên cấp nước cho 
diện tích thanh long, vụ đông xuân 
2014-2015; tuyên truyền, hướng dẫn 
người dân tưới nước bằng phương 
pháp tiết kiệm; khuyến khích người 
dân đào ao, giếng. 

Ông Võ Đức Anh cho biết: Ứng 
phó với biến đổi khí hậu, Chi cục 
Thủy lợi đã tham mưu cho UBND tỉnh 
triển khai đề án “Kiên cố hóa kênh 
mương nội đồng, củng cố bờ bao giữ 
nước, kè chắn sóng chống nước biển 
dâng, ngăn mặn đối với vùng sản 
xuất ven biển” gắn với đẩy mạnh 

M
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trồng rừng; kiểm soát chặt chẽ việc 
phát triển cây thanh long. Tuy nhiên, 
giải pháp cơ bản nhất là cần phải tư 
vấn cho người dân chuyển đổi kịp 
thời cây trồng phù hợp với thời tiết và 
thổ nhưỡng ở từng vùng, từng địa 
bàn, ưu tiên chọn giống cây cần ít 

nước, có khả năng chịu được khô 
hạn, như: Mít, xoài, nhãn, mì (sắn)… 
để có thể sống chung với biến đổi khí 
hậu. 

Nguyễn Duy Hiển // http://www.qdnd.vn/ 
.- 2015 (ngày 14 tháng 7)

__________________________________ 

EVN GIẢI TRÌNH VỀ SỰ CỐ GÂY TÁI Ô NHIỄM CỦA NHIỆT ĐIỆN 
VĨNH TÂN 2 

gày 15/7, Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam đã có văn bản giải trình về 

thực trạng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh 
Tân 2 tiếp tục gây ra ô nhiễm môi 
trường trong những ngày qua. 

Tổng Công ty Phát điện 3 – chủ 
đầu tư Nhà máy cho biết, vào lúc 
08h00 ngày 02/7/2015, trong quá trình 
vận hành tổ máy số 2 của nhà máy 
Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 bị sự cố nghẹt 
đường dẫn tro từ phễu thu tro tại bộ 
lọc bụi tĩnh điện về silo tro dẫn đến có 
khói thải màu đen ra môi trường. Tổng 
Công ty Phát điện 3 đã tập trung huy 
động toàn bộ lực lượng để khắc phục 
và đồng thời có Văn bản số 
777/ND8VT-TCHC ngày 03/7/2015 gửi 
cho Chính quyền địa phương và người 
dân biết thông cảm chia sẻ cho khó 
khăn. Ngay sau đó, Công ty Nhiệt điện 
Vĩnh Tân đã cho tạm ngừng tổ máy số 
2 để khắc phục sự cố nghẹt tro. 

Đến 20h00 ngày 07/7/2015, công 
tác xử lý việc nghẹt tro của tổ máy số 
02 đã được khắc phục hoàn toàn và 
bộ lọc bụi tĩnh điện đã đưa vào làm 
việc 100% công suất thiết kế, nồng độ 
bụi thoát ra từ ống khói đạt mức 
152mg/Nm3 thấp hơn tiêu chuẩn cho 
phép theo TCVN 7440:2005 
(168mg/Nm3). 

Sau khi khắc phục sự cố, Công ty 
Nhiệt điện Vĩnh Tân đã phối hợp với 
Sở Tài nguyên – Môi trường kiểm tra 

điều kiện môi trường của nhà máy 
trong quá trình vận hành. Hiện tại, Tổ 
máy số 01 và số 2 của Nhà máy Nhiệt 
điện Vĩnh Tân 2 vận hành ổn định, các 
thông số về môi trường đều nằm trong 
giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn môi 
trường.  

Tổng Công ty Phát điện 3 đã chỉ 
đạo Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân tăng 
cường giám sát các thông số vận hành 
của tổ máy để kịp thời phát hiện và xử 
lý các bất thường không để xảy ra tình 
trạng phát tán bụi thải gây ô nhiểm môi 
trường làm ảnh hưởng đến đời sống 
của người dân. 

Liên quan đến vụ việc, ngày 15/7, 
Báo Bình Thuận đưa tin UBND tỉnh 
này đã có văn bản báo cáo, kiến nghị 
Thủ tướng Chính phủ về thực trạng 
Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 tiếp tục 
gây ra ô nhiễm trong những ngày qua. 
Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Thuận đã có văn bản hỏa tốc gởi Tổng 
Công ty Phát điện 3, các sở ngành liên 
quan và UBND huyện Tuy Phong, yêu 
cầu Tổng Công ty Phát điện 3 chỉ đạo 
Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 triển khai ngay 
các biện pháp khắc phục triệt để ô 
nhiễm môi trường do khói bụi thải ra tại 
khu vực Nhà máy, kể cả việc cho tạm 
dừng tổ máy số 2 để khắc phục. 

Nguyên Linh // http://baochinhphu.vn/ .- 
2015 (ngày 15 tháng 7)

N
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V. DU LNCH – ĐNA LÝ – LNCH SỬ 

BÌNH THUẬN RA QUÂN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN 

 
Thu gom rác thải, phế liệu... để làm sạch bãi 
biển Ảnh: TTXVN 

iệp hội Du lịch Bình Thuận vừa phối 
hợp với Tỉnh đoàn của địa phương 

này tổ chức chương trình ra quân bảo vệ 
môi trường biển năm 2015. 

Hơn 300 đoàn viên, thanh niên, nhân 
viên các công ty du lịch, ban quản lý các 

điểm, khu du lịch và đông đảo quần chúng 
nhân dân trên địa bàn đã thu gom rác thải, 
nguyên vật liệu, phế liệu, vỏ sò... trên bề 
mặt bãi biển và công viên tại bãi biển 
Thương Chánh, Đồi Dương; tuyên truyền, 
kêu gọi người dân và du khách cùng 
chung tay tham gia bảo vệ môi trường 
biển. 

Bên cạnh đó, Hiệp hội Du lịch Bình 
Thuận sẽ phối hợp với các đơn vị du lịch 
và địa phương lắp đặt hệ thống thùng rác 
công cộng dọc tuyến đường du lịch, đồng 
thời kêu gọi các khu du lịch đẩy mạnh ra 
quân giữ gìn môi trường cảnh quan, vùng 
biển tại đơn vị mình. 

B.Phượng // http://nld.com.vn/ .- 2015 
(ngày 13 tháng 7) 

Các báo cùng đưa tin: Công an 
nhân dân Số 3637/ Tin tức số 165 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU DU LỊCH 
NỘI ĐỊA 

ưởng ứng Chương trình kích cầu du 
lịch nội địa với chủ đề “Người Việt 

Nam du lịch Việt Nam” do Sở VHTTDL 
Bình Thuận kêu gọi, các công ty lữ hành 
du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ, các 
khu, điểm tham quan du lịch trên địa bàn 
tỉnh tổ chức nhiều chương trình khuyến 
mại, giảm giá, thu hút khách nội địa trong 
dịp hè năm nay. 

Mùa hè là mùa du lịch sôi động nhất 
trong năm. Bên cạnh các du khách đi 
tham quan theo tour, theo công ty lữ 
hành, lượng khách đi theo gia đình, nhóm 
bạn bè tự túc, du lịch kết hợp khám phá 
dã ngoại đến Bình Thuận cũng tăng mạnh 
và rải đều các ngày trong tuần. Bắt kịp xu 
hướng đầu tư, khai thác thị trường tour du 
lịch nội địa thay vì tập trung cho các tour 
du lịch nước ngoài trong mùa cao điểm du 

lịch hè như những năm trước, ngay từ 
đầu hè 2015, các khách sạn, doanh 
nghiệp kinh doanh du lịch Bình Thuận liên 
tục có các chương trình khuyến mại du 
lịch hè hấp dẫn. 

Tại khu du lịch cao cấp “Thủ đô 
resort” Hàm Tiến – Mũi Né, Hòn Rơm… 
hầu hết các cơ sở du lịch ở đây đều đưa 
ra chương trình khuyến mại “Sảng khoái 
ngày hè” với nhiều hình thức như: giảm 
giá buồng phòng, giá ưu đãi cho khách 
nghỉ dài ngày, giảm giá cước vận chuyển, 
giá dịch vụ ăn uống và giảm giá vé vào 
cổng tham quan, giảm giá các trò chơi và 
các dịch vụ khác từ 10-50% từ nay cho 
đến cuối tháng 10/2015. Nhiều khu nghỉ 
dưỡng với tiêu chuẩn 4 sao đã thực hiện 
đợt giảm giá mạnh nhất trong năm như: 
Gói sản phẩm “Mùa hè miên man gió 

H

H
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biển” của Seahorse Resort and Spa; sản 
phẩm “Khuyến mại đặc biệt mùa hè – tiết 
kiệm 40%” tại The Beach Resort Mui Ne… 
Bên cạnh khu du lịch sôi động Hàm Tiến – 
Mũi Né, các cơ sở lưu trú, khu du lịch ở 
các huyện phía Nam Bình Thuận như La 
Gi, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân cũng tổ 
chức đợt khuyến mại rầm rộ trong dịp hè 
này. Nhiều khu du lịch giảm giá buồng 
phòng đến 50% kèm theo nhiều dịch vụ 
miễn phí; tổ chức nhiều chương trình hoạt 
động vui hè cho du khách như: bóng 
chuyền bãi biển, đốt lửa trại… 

Theo Sở VHTTDL tỉnh Bình Thuận, 
trong 6 tháng đầu năm 2015, toàn tỉnh 
đón khoảng 2 triệu lượt khách, tăng 7,4% 
so với cùng kỳ năm 2014; trong đó, lượng 
khách nội địa chiếm 95%. Doanh thu du 
lịch đạt 3.700 tỷ đồng, tăng 16,3% so với 
cùng kỳ 2014 (đạt 48,5% kế hoạch năm 
2015). Bình Thuận hiện có gần 230 cơ sở 

lưu trú hoạt động với tổng số gần 10.000 
phòng. Toàn tỉnh có 40 đơn vị kinh doanh 
lữ hành nội địa và quốc tế. Các dịch vụ 
như ăn uống, mua sắm, spa, thể thao trên 
biển… tiếp tục phát triển, đáp ứng yêu 
cầu ngày càng cao của du khách trong và 
ngoài nước. Ngành VHTTDL tỉnh Bình 
Thuận triển khai nhiều biện pháp nhằm 
đảm bảo môi trường, trật tự, an toàn xã 
hội tại các khu, điểm du lịch. Tỉnh đã thiết 
lập đường dây nóng (0623.810.801 và 
0623.608.222) để tiếp nhận, giải quyết và 
phản hồi thông tin kịp thời đến du khách. 
Ngành cũng triển khai đồng bộ các giải 
pháp thực hiện, phối hợp liên ngành để 
kiểm tra, phát hiện và xử lý triệt để những 
hành vi cướp giật, “chặt chém”, đeo bám 
khách du lịch. 

Đức Minh - Văn hóa, thể thao và du 
lịch.- 2015.- Số 1135 (ngày 16 tháng 7).- 

Tr.8
__________________________________ 

MŨI NÉ (BÌNH THUẬN) TRONG TOP 11 ĐIỂM TRƯỢT CÁT LÝ 
TƯỞNG NHẤT THẾ GIỚI 

hững đụn cát mênh mông trải dài bất 
tận là điều kiện thích hợp để phát 

triển môn thể thao trượt cát. Trượt cát có 
nhiều nét tương đồng với trượt tuyết và 
đang hấp dẫn du khách trên toàn thế giới. 
Vừa qua, trang Wonderslist (Mỹ) đã công 
bố danh sách top 11 điểm trượt cát lý 
tưởng nhất thế giới, trong đó Mũi Né của 
Việt Nam xếp vị trí thứ 2. 

Thuộc địa phận phường Mũi Né, TP. 
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, cách trung 
tâm thành phố 22km về hướng Đông Bắc, 
Mũi Né có bãi biển đẹp, nước trong xanh 
và những đồi cát tuyệt đẹp có một không 
hai ở Việt Nam. Đồi cát Mũi Né là một mỏ 
sắt cổ được kiến tạo cách đây hàng trăm 
năm, trải rộng trên diện tích gần 50ha. Cát 
ở đây có nhiều màu như vàng, trắng, 
trắng xám, trắng ngà, hồng, đỏ, đen... Đồi 
cát Mũi Né còn được gọi là Đồi cát bay 
bởi hình dáng đồi cát thay đổi từng giờ. 
Đây là kết quả của việc gió thổi và làm 
bào mòn lớp cát mỏng phía trên. Đồi cát 
chính là nguồn cảm hứng vô tận cho 

nhiều nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia chuyên 
nghiệp đến ghi lại những hình ảnh tuyệt 
đẹp về cát. 

 
Nhằm phát triển du lịch Mũi Né, tỉnh 

Bình Thuận đã cho phép đầu tư xây dựng 
sân golf trên đồi cát và các resort, đồng 
thời trồng cây xanh ở khu vực đồi cát để 
vừa tạo cảnh quan đẹp vừa góp phần 
giảm sự di động của cát. Ngoài ra, nơi đây 
còn phát triển nhiều loại hình du lịch thể 
thao như: trượt cát bằng ván, đua mô tô 
trên cát, lái xe địa hình trên cát... 

Thời điểm thích hợp nhất để tham 
quan Đồi Cát Mũi Né là từ 5h00’ - 8h00’ vì 

N
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lúc này cát vẫn còn mát, không bị nóng 
dưới tác động của ánh nắng mặt trời. 
Ngoài Mũi Né, danh sách các điểm trượt 
cát lý tưởng nhất thế giới còn có Duna 
Grande (Peru); Tattori, Chiba và Shimoda 
(Nhật Bản); Lucky Bay (Australia); Cerro 
Negro active volcano (Nicaragua); Cerro 
Iman, Valle de la Muerte, Cerro dragon, 
Medanoso, Punta de Choros (Chile); 

desert in Dubai (Các tiểu vương quốc Ả-
Rập Thống nhất); Sossusvlei, 
Swakopmund and Walvis Bay (Namibia); 
Sandmaster (Mỹ); Hirschau (Đức); Great 
Sand Sea near Siwa (Ai Cập). 

Thanh Hải // 
http://www.dulichvn.org.vn/ .- 2015 

(ngày 30 tháng 7) 

__________________________________ 

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG DU LỊCH 

BND tỉnh Bình Thuận vừa chỉ đạo Sở 
VHTTDL tiếp tục triển khai thành lập 

các trạm thông tin du lịch, lắp đặt thêm 
các pano, áp phích cung cấp đường dây 
nóng hỗ trợ du khách tại các khu vực 
trọng điểm có đông khách du lịch; cập 
nhật hệ thống thông tin danh mục sản 
phẩm, dịch vụ phục vụ du lịch trên địa bàn 
tỉnh. Đồng thời rà soát, lập danh sách các 
doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ 
ăn uống, mua sắm phục vụ khách du lịch 

có uy tín, cam kết bán đúng giá, không 
tăng giá, ép giá vào các ngày cao điểm và 
công bố công khai trên các trang web du 
lịch của tỉnh; tiếp tục khuyến khích, vận 
động các cơ sở mua sắm, ăn uống đủ 
điều kiện tiến hành thực hiện đăng ký cấp 
biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du 
lịch… 

Nguyên Vũ- Văn hóa.- 2015.- Số 82 
(ngày 10 tháng 7).- Tr.6

__________________________________ 

KINH NGHIỆM DU LỊCH BỤI CỔ THẠCH 

ới những bãi đá hình thù kỳ lạ, Cổ 
Thạch là điểm đến không thể bỏ qua 

của người thích chụp ảnh và khám phá 
thiên nhiên hoang sơ. Để đi Cổ Thạch, 
bạn có thể tham khảo những kinh nghiệm 
sau. Cổ Thạch thuộc huyện Tuy Phong 
(Bình Thuận), cách Phan Thiết khoảng 
100km, cách TP.HCM khoảng 300km. 
Cũng như nhiều bãi biển “hẻo lánh” ở 
Bình Thuận, biển Cổ Thạch vẫn còn lưu 
giữ được vẻ đẹp hoang sơ, nước biển 
trong xanh. 

Bãi biển ở Cổ Thạch là một quần thể 
đá và cát, có những bãi đá gồm nhiều loại 
đá nhỏ, tròn, dẹp, nhiều sắc màu, được 
người dân địa phương gọi là đá bảy màu. 
Bãi đá này hình thành từ tự nhiên do tác 
động của thủy triều, hải lưu và nước biển. 
Từ những khối đá to chìm sâu trong lòng 
biển, cát, đá, nước cùng nhau bào mòn và 
đẩy những đá vụn lên bờ. Qua thời gian 
hàng trăm năm đã hình thành ra những 

bãi đá đầy sắc màu như hiện nay. Đá ở 
bãi đá bảy màu thường có nhiều hình 
dáng to nhỏ khác nhau, và mỗi ngày lại 
tiếp tục được bào mòn để lấp lánh muôn 
màu muôn sắc. 

 
Bãi đá nhiều màu lấp lánh dưới ánh mặt trời  

Riêng với dân nhiếp ảnh, mùa Cổ 
Thạch đẹp nhất là vào tháng 3, cũng là 
mùa “đi săn rêu”. Khi đó, gần như toàn bộ 
các tảng đá lớn ở Cổ Thạch đều phủ lên 

U

V
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mình một bộ áo rêu xanh thẫm, rồi dần 
ngả vàng dưới ánh nắng chói chang. 

 
Cách đi đến Cổ Thạch 

Nếu đi từ Sài Gòn, luôn có xe 
giường nằm chất lượng cao ở bến xe 
Miền Đông, bến xe Lê Hồng Phong đi 
Bình Thuận. Xe chạy thẳng và có xe 
dừng tại bãi biển Cổ Thạch, có xe dừng ở 
thị trấn Liên Hương, từ đó đón xe ôm đến 
Cổ Thạch. Bạn nên tra cứu trên mạng và 
đặt vé qua điện thoại trước một ngày cho 
thong thả. Từ Phan Thiết, bạn có thể đi 
theo quốc lộ 1A, đi ngược về phía Bắc 
90km sẽ gặp ngã ba thị trấn Liên Hương. 
Tiếp tục rẽ trái, hỏi đường đến bãi biển 
Cổ Thạch, xã Bình Thạnh, huyện Tuy 
Phong, tỉnh Bình Thuận. 

Cũng có thể đi từ Mũi Né vòng ra 
quốc lộ 1 tại Lương Sơn. Độ dài đường đi 
giữa hai hướng chênh lệch không nhiều, 
và đều giúp bạn tha hồ ngắm những cung 
đường biển tuyệt đẹp, cũng như cảnh đồi 
cát bao la của vùng Bình Thuận. 

 
Trên đường đến Cổ Thạch, bạn sẽ có dịp ngắm 
những đồi cát bao la  

Cổ Thạch hiện tại đã có khá nhiều 
nhà nghỉ cho du khách chọn lựa. Nếu 
muốn an ninh, yên tĩnh, có thể chọn khu 

du lịch làng Cổ Thạch. Tại khu này có 
luôn bãi tắm, nhà hàng với nhiều loại 
phòng: phòng đôi, phòng ba, phòng tập 
thể cho nhóm và cả dịch vụ cho thuê lều 
lưu trú. Ít tiền hơn thì thuê phòng ở các 
nhà nghỉ. Để có chỗ ở tốt và rẻ, trước khi 
đi bạn nên tra thông tin phòng trên mạng 
và đặt trước. 

Những bãi biển đẹp ở Cổ Thạch 

 
Bãi biển có đá nhiều màu là điểm đến không 
thể bỏ qua tại Cổ Thạch  

Bãi biển chính ở Cổ Thạch nằm gần 
chùa Cổ Thạch, bãi rộng, sóng êm. Tuy 
nhiên du khách đến Cổ Thạch thường 
thích ghé bãi đá bảy màu. Đây là một 
quần thể đá nhiều màu sắc có chiều dài 
gần 1km, có thể tắm vì biển sạch hơn bãi 
biển chính. Nhưng với những người thích 
chụp ảnh thì bãi này ngắm đá, dạo biển 
và chụp ảnh sẽ thú vị hơn. Bạn cũng có 
thể tắm và chụp ảnh tại một bãi cát vàng 
nằm trong bãi đá - có tên Bãi Tiên. Nơi 
đây còn có một hang động thông lên phía 
sau Lầu Trống của chùa Hang 

Những điểm tham quan chính 

Chùa Cổ Thạch: nằm gần bờ biển, 
xây ẩn mình trong hang động tự nhiên 
của vùng núi đá Bình Thuận. Xưa kia 
chùa được gọi là chùa Hang, và cho đến 
nay, người địa phương vẫn gọi ngôi chùa 
trên trăm tuổi này là chùa Hang. Đây là 
một công trình kiến trúc độc đáo, điểm 
tham quan không thể bỏ qua khi ghé Cổ 
Thạch. 

Đồi cát xã Bình Thạnh: có các trò 
chơi trượt cát như ở đồi cát Mũi Né, Phan 
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Thiết. Chụp ảnh cũng đẹp tương tự Mũi 
Né. 

Lăng ông Nam Hải (Lăng cá 
ông): lăng ông và đồi cát xã Bình Thạnh 
nằm khá gần nhau. Nếu có sức khỏe bạn 
có thể thử đi bộ từ biển Cổ Thạch để tới 
cả hai điểm tham quan này (nên đi vào 
buổi sáng cho mát mẻ). Cũng có thể đi xe 
ôm, nhưng phải thỏa thuận giá cả trước 
khi đi. 

Dạo chợ: Chợ bán các loại hải sản, 
đồ lưu niệm, nằm gần khu vực cụm 
khách sạn. Còn chợ của người dân địa 
phương thì nằm ngay trên đường đi vào 
đồi cát ( nhưng giá cũng không rẻ khi bạn 
là khách du lịch). 

Thưởng thức hải sản: nếu nghỉ 
đêm tại Cổ Thạch bằng cách thuê lều và 
đốt lửa trại, bạn có thể đặt hàng món 
nướng hải sản mực một nắng, sò, cá 
Bình Thuận với giá cả thỏa thuận. Còn 
muốn ăn hải sản ngon, rẻ, bạn nên chịu 
khó đi xa, ghé các nhà hàng ở khu vực 
Đồi Dương, cách Cổ Thạch khoảng 4km. 
Hoặc sau khi đã tham quan Cổ Thạch, 
muốn đến Cà Ná thì đi thêm 15km. Biển 
nơi đây tuyệt đẹp, hải sản cũng rất tươi 
ngon. 

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

(ngày 19 tháng 7)

__________________________________ 

TÌM “DẤU CHÂN ĐỊA ĐÀNG” BÊN BỜ SUỐI TIÊN 

rên khắp dải đất hình chữ S thân yêu 
có đến hàng ngàn dòng suối mang tên 

Suối Tiên. Nhưng bạn chỉ có thể tìm được 
một dòng suối óng ả màu hồng cam tươi 
hòa quyện cát và nước như chảy ra từ 
động tiên liêu trai nào đó ở Mũi Né (Phan 
Thiết, Bình Thuận). 

Nơi bị bỏ sót trong tour 

Chỉ là một dòng suối nhỏ ẩn khuất 
sau những đồi cát màu cam rực nắng của 
Hòn Rơm nên Suối Tiên thường bị bỏ sót 
trong tour Mũi Né, ngay cả những du 
khách từng đến Mũi Né nhiều lần cũng ít 
biết đến dòng suối lạ lùng này. Vào suối 
khi trời vừa ửng sáng, khi những hạt 
sương còn đọng trên những bông hoa dại 
li ti màu vàng nhạt và những cành lục bình 
màu tim tím còn e ấp chưa muốn hé mở, 
lao xao chim hót líu lo trên cao, tôi bắt gặp 
những bộ lông sặc sỡ của những chú 
chim bói cá và tự hỏi không biết mình 
đang lạc vào chốn cổ tích nào… 

Có lẽ là Suối Tiên nên trên đường đi 
tôi gặp được… một “chàng tiên” cứu nguy 
cho một tình huống khó đỡ. Chỉ còn 
chừng cây số nữa đến suối, chiếc xe tay 
ga cũ tôi thuê của nhà nghỉ bỗng đứng ì ra 
không chịu chạy nữa. Mới chừng 5g sáng, 
xung quanh vắng tanh, hàng quán chưa 

mở cửa. Bỗng đâu một chiếc xe máy trờ 
tới, một cậu thanh niên cười tươi như 
hoa: “Chị đi ra Suối Tiên hả? Để em đẩy 
giúp xe chị đi, gần tới nơi rồi”. Vừa đến 
Suối Tiên, “chàng tiên” liền biến mất sau 
những đồi cát hồng cam, nhanh đến nỗi 
tôi chỉ kịp gửi lời cảm ơn. 

Lần đầu lội Suối Tiên, bạn sẽ không 
khỏi lạ lẫm trước những cảnh tiên mở dần 
ra trước mắt. Đang mùa mưa mà nước 
suối cũng chỉ lắp xắp mắt cá chân. Dòng 
cát màu hồng cam đổ xuống từ những đồi 
cát xung quanh ngập đầy trong lòng suối, 
nhuộm dòng nước thành màu hồng cam 
tuyệt đẹp. Đừng mang giày dép lội suối, 
để đôi chân trần của bạn cảm nhận được 
vô vàn hạt cát mơn man dưới chân, tưởng 
như chính mình đang lưu lại dấu chân 
trong chốn địa đàng khi hai bên bờ suối 
mở ra những bụi dứa hoang, những bụi 
hoa dại trắng mang đôi cánh chấp chới 
như bướm lượn, chim rừng ríu ran hót 
trên cao, mây trắng sà xuống rất gần… 

Chiêm ngưỡng “Đền đài cổ xưa” 

Lội trong dòng suối sóng sánh ánh 
cam khoảng vài trăm mét, nhiều người 
không khỏi sửng sốt vui thích trước một 
tuyệt tác được thiên nhiên đẽo gọt, từ 
những khối cát ngay bên bờ suối thành 

T
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những đền đài La Mã cổ xưa, những cây 
nấm khổng lồ, từng hàng cột cát đều tăm 
tắp lặng im chào đón khách phương xa. 
Du khách ngỡ như vừa tìm thấy một khu 
đền đài, thành quách bị lãng quên hàng 
thế kỷ… 

Cát ở nơi đây cũng thật lạ, khi thì 
màu trắng, lúc thì vàng nhạt và khi thì 
chuyển sang màu đỏ khiến dòng nước 
mang theo nó cũng chuyển màu trông thật 
đẹp mắt… Khi nắng lên cao hơn cũng là 
lúc du khách đổ vào suối đông hơn. Bạn 
sẽ không tiếc lời “Ồ!”, “À!” khi tận mắt 
chiêm ngưỡng những hình khối cát thú vị 
lúc vào sâu hơn trong suối. Tôi phát hiện 
ra rằng dòng nước chảy ăn mòn vào vách 
cát lâu ngày khiến những khối cát hình thù 
kỳ lạ đổ xuống và thay đổi hình dạng 
thường xuyên, nên mỗi lần đến đều thấy 
mới lạ. 

Nếu thích, hãy leo lên những đồi cát 
bên bờ suối để ngắm nhìn bức tranh 
thành quách cát kỳ vĩ từ trên cao, được 
phối giữa màu cam đất và màu xanh của 
những hàng dừa tuyệt với. Cảnh tuyệt thú 
ở những bờ tường cát chính là nơi nhiều 
du khách chụp hàng trăm bức ảnh đủ mọi 
góc độ không biết chán. Còn đám trẻ con 
thì mặc sức mang theo xẻng và xô nhựa 
chơi trò đắp lâu đài cát ngay giữa lòng 
suối, vì cát ở đây mềm mượt chẳng khác 
gì cát ở những bãi biển Mũi Né, Phan 
Thiết. 

Mây trắng giăng ngang đầu giữa trời 
xanh như mênh mang hơn, nắng vàng 
chói chang giữa ngày hè dường như cũng 
dịu dàng hơn khi ta cứ ung dung thả 
những bước chân trần trong dòng suối 
mát mơn man. Chả thế mà không chỉ du 
khách trong nước tìm về Suối Tiên, rất 
đông du khách Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Nhật, 
Trung Quốc… cũng thích thú khám phá 
dòng suối đẹp như mơ này. 

Gần cuối dòng suối là điểm dừng 
chân nhà vườn rộng thoáng bóng cây 
xanh để du khách thưởng thức nước dừa 
Mũi Né ngọt lịm, nằm võng đu đưa ngắm 
các loài chim nuôi trong vườn hay tận 
hưởng cảm giác những đôi môi cá chạm 
nhẹ vào da chân mềm mượt lạ lẫm trong 
hồ matxa… Có đoạn nước sâu hơn 
khoảng năm, sáu tấc với cây dừa nằm vắt 
vẻo ngang suối trông thật ngoạn mục. Tận 
cùng trong suối là một dòng thác nhỏ đổ 
ào ạt từ trên cao xuống. Bạn trở ra cũng 
bằng con đường đi vào nhưng khung 
cảnh trông lạ hơn. 

Mất khoảng hai tiếng đồng hồ để 
khám phá vẻ đẹp tiên cảnh kỳ thú của 
dòng suối dài 4km nhưng nhiều người vẫn 
lưu luyến không muốn rời. 

Khánh Ngọc, Kim Cương - Tuổi trẻ 
Tp.HCM cuối tuần.- 2015.- Số 28 (ngày 
26 tháng 7).- Tr.15 

__________________________________ 

ĐÊM TRẮNG Ở BÌNH THUẬN 

âu nay, chưa nghe ai nói vậy? Việt 
Nam làm gì có đêm trắng? Chỉ có 

những đêm phải thức trắng vì nhiều lý do 
nên phờ phạc cả người. Đêm trắng chỉ có 
ở một số thành phố của Nga và vài nước 
châu Âu khác, đẹp nhất là ở Saint 
Petersburg vào tháng 6 và tháng 7. 

Đêm trắng là hiện tượng thiên nhiên 
kỳ thú, khi hoàng hôn nối dài đến bình 
minh. Không thấy mặt trời nhưng trái đất 
vẫn bừng sáng diệu kỳ, với bao hoạt động 

hấp dẫn của con người, du khách khó mà 
cưỡng lại. 

Ai đã từng một lần đến nước Nga 
đêm trắng, sẽ nhớ mãi những trải nghiệm 
tuyệt vời. Nước Nga với Moscow, với 
Saint Petersburg lịch lãm chứ không xô bồ 
như khách Nga vùng Viễn Đông thường 
đến Việt Nam. Ai chưa đến, đành mơ ước 
và tưởng tượng qua sách báo, vì tour Nga 
hiện nay, rẻ nhất cũng trên dưới 50 triệu. 

Nếu chưa thể xem đêm trắng ở Saint 
Peterburg thì xem tạm đêm trắng ở Bình 

L
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Thuận vậy. Không tin? Cứ lái xe qua Bình 
Thuận vào buổi tối. Cả vùng trời hừng 
sáng như bình minh sắp ló dạng và kéo 
dài suốt đêm. Không chỉ có hai tháng như 
đêm trắng ở Nga mà suốt cả mùa nắng. 

Có dịp đến đây vào ban đêm, cả 
vùng “gió như Phan và nắng như Rang”, 
sáng bừng kỳ diệu. Cứ ngỡ đang thưởng 
thức đêm trắng ở Nga. Dụi mắt mấy lần, 
dừng xe, mở cửa, nghe gió đêm mang 
hương hoa thanh long dịu nhẹ mơn man. 

Khác đêm trắng điệu đàng và nhộn 
nhịp ở Nga với những dòng người tấp 
nập. Đêm trắng Bình Thuận tĩnh lặng, bạt 
ngàn xanh với điệu nhạc rả rích trầm buồn 
của côn trùng muôn thuở. 

Giữa mênh mông xanh thanh long, 
hàng trăm ngàn ngọn đèn như con mắt 
lung linh không ngủ, thủy chung suốt mùa 
hè để làm nên đêm trắng lạ lùng cho Bình 
Thuận. 

Thanh long, loại cây ăn trái họ 
xương rồng, có nguồn gốc từ Nam Mỹ. 
Không rõ ai đã đem loại “xương rồng đặc 
biệt” này vào nước ta nhưng biết chắc 
chắn thanh long đã có mặt ở Hàm Thuận 
vào những năm đầu 1970. 

Cuối thập niên 80, thanh long được 
trồng đại trà, dần dần trở thành mặt hàng 
trái cây xuất khẩu quan trọng, không chỉ 
của Bình Thuận mà của cả nước. Thiên 
hạ mê tít loại trái cây xương rồng đặc biệt 
này. Từ loại cây làm kiểng, lâu nay ẩn dật 
bây giờ vươn mình ra thế giới, nhanh 
chóng trở thành cây chủ lực, thay dần cây 
lúa và các loại cây ăn trái ít hiệu quả hơn. 

Ban đầu chỉ là cây “xóa đói giảm 
nghèo”, dần dần thành cây “đổi đời và làm 
giàu” cho hàng chục ngàn nông dân của 
xứ sở “văn chương không bằng xương cá 
mòi” (làm phân mắm), vốn là ngư trường 
lớn thứ hai Việt Nam. Của hồi môn hay 
của cải chia cho con cái được tính bằng 
gốc thanh long, mỗi đứa 500 (khoảng 
0,5ha) hay mấy ngàn. 

Các đại gia được xếp loại theo hàng 
chục, hàng trăm ngàn gốc. Nhiều người 
nhờ đó mà đổi đời, lâu nay “bán mặt cho 
đất, bán lưng cho trời” giờ đây có trên 

chục ngàn gốc thanh long, vi vu xây nhà, 
sắm xe. Thanh long là cây thuốc đa năng, 
cả Đông Tây y đều khuyên nên dùng hằng 
ngày như thực phẩm chức năng để bồi 
bổ, tăng đề kháng và đẩy lùi bệnh tật. 

 
Thanh long trong siêu thị 

Thanh long muốn “bay lượn” phải có 
trụ đỡ, trước thường bằng gỗ căm xe. Gọi 
như vậy bởi các căm của bánh xe trâu, 
bò, ngựa trước đây đều làm bằng lõi gỗ 
này. Phần lõi màu đỏ, cứng như thép, 
không mối mọt; phần giác bên ngoài mềm, 
dễ dàng cho cây bén rễ vươn lên. 

Thật ra, cây cà chí làm trụ tốt hơn vì 
gỗ có chất dầu, chịu nước và cũng không 
mối mọt. Sau khi chính phủ đóng cửa 
rừng, trụ gỗ được làm bằng xi măng. 

Thanh long tự nhiên chừng hai tuổi 
là đơm trái, vụ mùa từ tháng 4 đến tháng 
10 (mùa mưa). Mùa nắng là chịu thua. 
Thiên hạ kể rằng, tình cờ có trại chủ nuôi 
vịt dưới gốc, một công đôi việc. 

Đề phòng trộm và cũng để vịt đẻ 
nhiều hơn nên phải thắp đèn suốt đêm. 
Mấy cây thanh long được thắp đèn bỗng 
ra hoa và kết trái. Chuyện thanh long trái 
vụ nhờ chạy đèn và tưới nước bắt đầu 
như vậy. 

Ngày nay, thanh long quanh năm 
hoa trái. Lạ nhất, cả triền cát bao la ven 
biển, chói chang nắng lóa, trước chỉ trồng 
dưa hấu lấy hạt hoặc trồng mè; giờ bạt 
ngàn thanh long trĩu quả. Buổi tối, xe 
ngang qua Bình Thuận, những vườn 
thanh long sáng rực ánh đèn như mở hội 
hoa đăng, tạo nên đêm trắng kỳ ảo. 
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Tại sao không tổ chức tour “Đêm 
trắng Bình Thuận” với thanh long. Tham 
quan vườn khuya, ngắm đêm trắng dịu 
dàng và ngủ giữa ngạt ngào hoa thanh 
long khoe sắc? 

Vào vườn tìm hiểu, khám phá, tự hái 
và thưởng thức hoặc mang về. Những 
chậu kiểng thanh long be bé là hàng lưu 
niệm độc, có thể chu du khắp thế giới và 
PR thêm cho du lịch Bình Thuận. Rồi du 

lịch ẩm thực kết hợp học chế biến và 
thưởng thức buffet thanh long, không ở 
đâu có. 

Cần lắm những nhà máy chế biến và 
đóng hộp. Cần lắm một bảo tàng hoặc chí 
ít là nhà trưng bày và cả một tượng đài 
thanh long Bình Thuận… 

Nguyễn Văn Mỹ // 
http://www.doanhnhansaigon.vn/ .- 

2015 (ngày 16 tháng 7) 

__________________________________ 

TRUYỀN KỲ PHÚ QUÝ - KỲ 1:  

HÒN ĐẢO CỦA NÀNG CÔNG CHÚA ĐI ĐÀY 

uyện đảo Phú Quý thuộc tỉnh Bình 
Thuận. Một hòn đảo huyền thoại với 

nhiều câu chuyện mang sắc màu truyền 
kỳ nhưng không phải ai cũng biết đến.  

 
Bàn thờ công chúa Bàn Tranh - Ảnh: P.X.D. 

Từ cảng Phan Thiết, chuyến tàu lênh 
đênh sáu giờ mới ra được hòn đảo giữa 
bát ngát trùng dương. Hòn đảo chất chứa 
nhiều chuyện lạ kỳ đầy thú vị đang mở ra 
trước mắt chúng tôi. 

Đi trên hòn đảo với bảy ngôi chùa và 
rất nhiều đền thờ lớn nhỏ, gặp ai hỏi 
chuyện cũng nhận được câu trả lời: 
“Muốn biết điều gì về Phú Quý, trước tiên 
hãy đến thăm ngôi đền công chúa Bàn 
Tranh”. Nàng công chúa ấy là ai mà dân 
đảo tôn thờ đến vậy? 

Nàng công chúa bị lưu đày 

Anh Đỗ Châu Thọ, một đồng nghiệp 
ở Đài phát thanh truyền hình huyện Phú 
Quý, dẫn chúng tôi đến thôn Quý Hải, xã 

Long Hải, nơi đền thờ công chúa Bàn 
Tranh tọa lạc. 

Ông Trần Quang Đắc, phó ban quản 
lý di tích huyện Phú Quý, hào hứng tiếp 
chuyện: “Chuyện bà công chúa Bàn Tranh 
kể cả ngày không hết. Bà là người có 
công khai khẩn hòn đảo này, nên hậu thế 
muôn đời nhớ ơn”. 

... Mấy trăm năm trước có một 
chuyến tàu từ đất liền ra đảo Phú Quý bấy 
giờ hoang vu không dấu chân người. Đó 
là chuyến tàu đặc biệt của vương triều 
Champa chở theo một nhân vật của 
hoàng tộc, không phải ra đảo thăm thú mà 
là lưu đày biệt xứ. 

Người con gái cành vàng lá ngọc ấy 
chính là công chúa Bàn Tranh, con vua 
Champa. Nguyên do công chúa không 
nghe lời vua cha, phạm tội bất kính. Nhà 
vua nổi giận, lệnh đày cô con gái ra hoang 
đảo. 

“Vậy rồi thì sao, công chúa làm gì để 
có thể sống được trên hoang đảo thiếu 
thốn và gian nan đủ điều vây bủa?”. 

Ông Trần Quang Đắc trả lời: “Vậy 
mà công chúa không chết, bà đã vượt qua 
thử thách nghiệt ngã, sống một cách 
ngoan cường để người đời sau ngưỡng 
mộ”. 

Theo lời ông Đắc kể, công chúa Bàn 
Tranh đã cùng các tì nữ bắt tay gây dựng 

H
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sự sống. Không có nhà thì họ dựng lều cỏ 
làm nhà để ở tạm qua ngày, không có cái 
ăn thì họ khai khẩn đất hoang, trồng hoa 
màu rồi đánh bắt cá tôm để sống. 

Khó có thể nói hết những vất vả, 
nhọc nhằn mà cô công chúa Champa và tì 
nữ đã phải trải qua trên hòn đảo lưu đày. 

Công chúa đã tổ chức cuộc sống 
trên đảo ngày càng đi vào nề nếp. Dân 
Chăm ai cũng có ruộng, có nhà để sinh cơ 
lập nghiệp lâu dài, chống chọi với thiên 
nhiên khắc nghiệt. 

Họ, dưới sự điều hành của công 
chúa, đã làm nên điều có thể giữa hoàn 
cảnh khốn khó tưởng chừng mọi điều là 
không thể, tạo dựng nên kỳ tích giữa Biển 
Đông, để đời sau thừa kế trên hòn đảo 
mang tên Phú Quý. 

Khi qua đời, theo người dân đảo, bà 
đã hiển thánh, được bà con đắp mộ, nhớ 
ơn ghi lòng tạc dạ, ngày đêm khói nhang 
cầu nữ thần phù hộ. Nhớ công lao công 
chúa Bàn Tranh, triều Nguyễn qua các đời 
vua đã ban sắc phong thần tôn vinh người 
mở cõi. 

Dưới bóng cây cổ thụ bên cạnh ngôi 
đền Bà Chúa, ông Đắc cho biết thêm di 
tích này vừa được Nhà nước công nhận 
là di tích lịch sử quốc gia trong năm 2015. 
Điều này khiến dân đảo rất hân hoan. 

Chúng tôi nhìn ra ngoài trời, nắng 
vàng như mật. Ngay bên cạnh đền thờ là 
con đường mang tên người khai canh 
vùng đất này: Bàn Tranh công chúa. 

Ông thầy địa lý 

Ông Nguyễn Lãn, 83 tuổi, thủ từ đền 
thờ công chúa Bàn Tranh, lưu ý người 
nghe khi trò chuyện: “Nhắc đến bà chúa 
không thể không nhắc đến ông thầy. Hai 
người này đều có công lớn với đảo và 
được dân đảo thành kính phụng thờ”. 

Chúng tôi liền tìm đến ngôi đền thầy 
Sài Nại ở thôn Đông Hải, xã Long Hải, 
huyện Phú Quý khi trời đã gần trưa. 

Ông Nguyễn Văn Thịnh, 70 tuổi, thủ 
từ đền thờ, thắp nén nhang và thành kính 
khấn nguyện trước bàn thờ: “Thưa ngài, 
con xin kể sự tích về thầy. Con chỉ kể 

những điều con biết mà thôi. Nếu người 
nghe viết lại không đúng thì kính mong 
thầy rộng lòng xem xét. Vì đó không phải 
là lỗi của con”. 

 
Mộ thầy địa lý Sài Nại - Ảnh: P.X.D. 

Tôi không khỏi ngạc nhiên trước sự 
lạ mà mình chưa hề gặp khi người sống 
thưa chuyện với người đã khuất theo cách 
thức này. Tất cả đều minh bạch, công 
bằng không chút cách ngăn như thể 
không hề có chuyện âm dương cách biệt. 

 

Vì sao có tên đảo Phú Quý? 

Hòn đảo này vốn là đất của Vương 
quốc Champa, người Chăm gọi tên là Koh-
rong, về sau người Việt gọi là Cổ Long. Ngoài 
ra, nó còn có nhiều tên khác: Thuận Tịnh, cù 
lao Khoai Xứ, cù lao Thu, đảo Chín Làng, Phú 
Quý (Pulo Cecir de Mer). 

Đầu thời nhà Nguyễn có tên là tổng Hạ, 
thuộc huyện Tuy Phong, trấn Bình Thuận. 

Từ năm 1844, thời Thiệu Trị, đảo được 
đổi tên từ tổng Hạ sang tổng Phú Quý thuộc 
huyện Tuy Phong, phủ Ninh Thuận, tỉnh Bình 
Thuận. Ngày 15-12-1977, xã Phú Quý được 
nâng thành huyện Phú Quý thuộc tỉnh Bình 
Thuận. 

Trong điều kiện tư liệu còn hạn chế, có 
giả thiết cho rằng người Chăm đến đây vào 
khoảng thế kỷ 15-16, người Việt đến đây 
khoảng cuối thế kỷ 16 đầu thế kỷ 17. 

Về sau này, cư dân miền Trung di dân 
vào đây, đem theo tên gọi của quê cũ. Như 
làng Mỹ Khê ở Phú Quý có gốc từ xã Mỹ Khê, 
huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi; làng 
Phú Ninh có gốc xã Phú Ninh, tỉnh Quảng 
Bình... 

(Theo tư liệu của tác giả NGUYỄN THỊ 
NGỌC HẠNH, Trường ĐH Sư phạm 
TP.HCM ) 
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Khấn xong, ông thủ từ bắt đầu kể: 
Ông thầy Sài Nại là thầy địa lý người Tàu 
lại có nghề buôn bán. Một lần ông ghé 
qua đảo này thấy hợp ý hợp tình nên 
muốn sau này gửi thân vào Phú Quý. 

Gặp công chúa Bàn Tranh, thầy Sài 
Nại chuyện trò tâm đắc, bèn kết nghĩa chị 
em vì bà chúa lớn hơn thầy hai tuổi. Trong 
thời gian lưu lại ở đảo, thầy luôn tận tình 
giúp đỡ bà con, lại giỏi nghề thuốc trị bệnh 
cứu người nên được bà con hết lòng yêu 
quý. 

Thầy nói sau này khi qua đời xin gửi 
thân này ở đảo, nằm ngay cạnh bờ biển. Ít 
lâu sau, thầy lại ghé đảo, lần này thì công 
chúa đã mất, thầy cùng dân các làng trên 
đảo chôn cất bà tử tế. Mộ bà nằm ngay 
sau chính điện đền thờ công chúa Bàn 
Tranh bây giờ. 

Sau đó, khi thầy mất cũng được táng 
trong một chiếc chum lớn nằm trong ngôi 
mộ tròn theo phong tục người Chăm. 

Chúng tôi đứng bên mộ thầy, nhìn 
thấy con số “năm 1665” được khắc trên 
miếu thờ người hiền đã khuất. Đứng cạnh 
biển khơi, cảm nhận thêm niềm tin của 
người dân Phú Quý vào các người hiền 
cứu nhân độ thế. 

Với dân đảo này, những người ấy 
vẫn còn sống mãi muôn đời phù hộ bà 
con. Bởi theo họ, những người có công 
lớn thì “thác là thể phách, còn là tinh anh”. 

Ghi công công chúa Bàn Tranh và 
thầy Sài Nại, triều đình nhà Nguyễn đã có 
13 sắc phong cho hai vị này, gọi chung là 
sắc Thầy Chúa. Hiện các sắc phong vẫn 
được trân trọng lưu giữ trên đảo Phú Quý. 

Hằng năm, chín làng trên đảo luân 
phiên nhau rước sắc phong và cúng tế hai 
vị thần hộ dân. Giỗ công chúa Bàn Tranh 
vào mùng 3 tháng giêng và thầy Sài Nại 
vào mùng 4 tháng tư âm lịch. 

Phạm Xuân Dũng // http://tuoitre.vn/ .- 
2015 (ngày 30 tháng 7) 

__________________________________ 

TRUYỀN KỲ PHÚ QUÝ – KỲ 2:  

HÒN ĐẢO NÚI LỬA 

i trên đảo Phú Quý hôm nay, đến 
đâu cũng bắt gặp màu đất đỏ 

badan, dấu tích của núi lửa một thời. 
Chỉ mới hơn 90 năm trước, nơi đây đã 
chứng kiến một sự kiện địa chất long 
trời lở đất. Đó là sự vận động núi lửa 
cuối cùng ở Việt Nam. 

Nổi lên rồi biến mất 

Khi được hỏi về chuyện núi lửa ở 
quần đảo Phú Quý, ông Trần Quang 
Đắc, Phó Ban quản lý di tích huyện 
Phú Quý, cũng như ông Nguyễn Lãn, 
thủ từ đền thờ công chúa Bàn Tranh, 
đều xác nhận: “Ông bà đời trước cũng 
đã kể nhiều về chuyện núi lửa. Bây giờ 
mỗi khi đào giếng đều nhìn thấy vỏ sò, 
vỏ ốc lẫn trong đất đỏ. Bà con vẫn cho 
rằng đó là dấu tích của núi lửa hoạt 
động thời xưa”. 

Đó là khoảng thời gian từ tháng 2 
đến tháng 3-1923, núi lửa trở mình 
giữa biển trời Phú Quý. Theo dân gian 
lưu truyền, cuối năm âm lịch đang trời 
yên biển lặng, đột ngột hòn đảo lắc lư 
làm người người say sóng, mọi vật 
rung chuyển và nhà cửa, cây cối ngả 
nghiêng. 

Người dân Hòn (cách gọi tắt đảo 
Phú Quý) khiếp đảm chạy tìm nơi ẩn 
nấp ngỡ như trời đang sập tới nơi. 
Người ta thấy một cột khói lửa phun 
lên kèm theo những tiếng nổ vang trời 
ngoài khơi quần đảo Phú Quý. Thật là 
một cảnh tượng có một không hai ở 
vùng biển này, nghe nói dư chấn lan 
tỏa vào tận Phan Thiết. Đó là sự kiện 
địa chất tạo nên một hòn đảo mà dân 
Phú Quý gọi là hòn Tro. 

Đ
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Tài liệu của khoa địa lý Trường 
đại học Sư phạm TP.HCM mô tả về sự 
kiện này: “Ngày 15-2-1923, nhiều vùng 
thuộc cù lao Hòn (Phan Thiết) bị chấn 
động mạnh và kéo dài suốt một tuần. 
Thủy thủ trên tàu Vocasamar (Nhật 
Bản) đi ngang qua đây thấy một đám 
khói đen và cột hơi dày đặc cùng với 
những tiếng nổ mạnh. Ngày 8-3-1923 
cù lao Hòn phun ra chất màu xám đen, 
xám nhạt gồm hơi nước, bùn đất. 
Trước những đợt phun, nhiều tiếng nổ 
phát ra như bom và hỗn hợp bùn đá 
bật lên sáng lóa. 

"Ngày 15-3-1923, núi lửa ngừng 
phun nhưng hòn đảo vẫn nóng âm ỉ. 
Đến ngày 20-3-1923 động đất xảy ra, 
núi lửa phun trở lại. Trước khi núi lửa 
hoạt động, ngày 8-2-1923 tàu quân sự 
Hoàng gia Anh lúc đi qua vùng này còn 
phát hiện một hòn đảo khác cách hòn 
Tro 3,7km cũng phun núi lửa cao 12m, 
xung quanh xoáy nước rất mạnh”. 

Sự xuất hiện của những hòn đảo 
hình thành từ núi lửa lập tức thu hút sự 
quan tâm đặc biệt của các nhà khoa 
học đương thời. Theo nhà nghiên cứu 
Trần Tân Mỹ, ngày 13-3-1923 đoàn 
khảo sát thủy văn của Pháp ở Đông 
Dương nhận được chỉ thị tìm hiểu hòn 
đảo mới ra đời tại quần đảo Phú Quý. 
Ngày 17-3-1923 họ đã tiến hành khảo 
sát thực địa và vẽ bản đồ khu vực hòn 
Tro trình lên Viện hàn lâm Khoa học 
Pháp thời bấy giờ. 

“Đảo được hình thành từ các 
đống mảnh vụn của một chất màu đen 
có lỗ rất nhẹ - hiển nhiên là tro núi lửa 
và do đó đảo được gọi là hòn Tro. 
Những khối đặc sít hơn được tìm thấy 
ở nhiều nơi, đặc biệt là trên đỉnh khối 
lớn nhất cao 0,75m và có bề ngang 
0,5m. Đảo có hình móng ngựa hay 
trăng lưỡi liềm mà hai sừng bị cắt gọt 
thành vách đứng cho thấy một sự sụp 
đổ đã xảy ra. Tổng thể này vả lại ít rắn 
chắc và không chịu được sóng biển. 

Miệng hố thoát ra từ đó tro và hơi 
nước. Các thăm dò độ sâu cho thấy 
đảo nhỏ này rất dốc. Cách xa bờ 150m 
độ sâu đã ngoài 30m. Cách xa bờ 1km 
độ sâu là 100m” (theo tác giả Trần Tân 
Mỹ). 

Đoàn khảo sát thực địa hồi ấy 
cũng đã nghe cư dân đảo Phú Quý 
thuật lại về các chấn động địa chất khá 
mạnh xảy ra vào các ngày 12, 16 
tháng 2-1923 sau đó giảm cho đến 
ngày 22-2-1923. Ba tháng sau thì hòn 
đảo chìm sâu xuống nước nên có 
người đã gọi hòn Tro là “hòn đảo phù 
du”. 

Liệu rằng núi lửa hòn Tro đã 
chấm dứt hoạt động hay chưa? Bản 
luận văn “Tìm hiểu địa chất đại cương: 
tìm hiểu về núi lửa” của sinh viên khoa 
địa lý Trường ĐH Sư phạm TP.HCM 
năm 2008 cho rằng: “Núi lửa hòn Tro 
có thể hoạt động trở lại, việc thiết lập 
trạm quan sát địa chấn ở đảo Phú 
Quý, gần cụm núi lửa hòn Tro nhằm 
theo dõi và dự báo sự xuất hiện của 
núi lửa qua những chấn động trước khi 
phun là rất cần thiết”. 

 

Đứng trên đỉnh núi Cấm nhìn ra khơi, hòn 
Tro đã chìm sâu dưới biển, chỉ còn trong 
ký ức dân gian và trong những tài liệu 
khoa học - Ảnh: P.X.D. 

Từ trên núi Cấm của đảo Phú 
Quý, tôi phóng tầm mắt ra khơi xa. Từ 
lâu hòn Tro đã chìm sâu dưới biển, chỉ 
còn lãng đãng trong ký ức dân gian và 
trong những tài liệu khoa học mà thôi. 
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Biết đâu một ngày nào đó núi lửa quay 
lại. Thiên nhiên luôn ẩn chứa nhiều bí 
ẩn và những bất ngờ. 

Thảm họa dịch hạch 

Bên ngôi đền công chúa Bàn 
Tranh, ông Trần Quang Đắc và cụ thủ 
từ Nguyễn Lãn kể cho tôi nghe chuyện 
về nạn chuột trên đảo Phú Quý. Cách 
đây đúng 90 năm, vào năm 1925, đảo 
Phú Quý chuột xuất hiện nhiều vô kể. 

Chuột đầy đảo kéo vào đầy trong 
nhà. Chuột bé bằng ngón tay, chuột 
lớn bằng chân người. Chúng táo tợn 
hoành hành giữa ban ngày khiến 
người dân khiếp đảm. Dịch hạch lan 
nhanh khắp đảo, người chết la liệt, 
không ngày nào không có đám tang. 
Người chết nhiều đến nỗi không kịp 
chôn cất. 

Thảm họa đẩy người dân đảo vào 
nguy cơ diệt vong. Dân đảo chống chọi 
trong tuyệt vọng bởi nạn chuột hoành 
hành như vô phương cứu chữa. Một 
ban làm phước được bà con tự 
nguyện lập ra do ông Nguyễn Quen 
(trú ở Tây Long Hải) làm trưởng ban, 
nhằm giúp đỡ các nạn nhân. Họ phát 
nguyện nếu bệnh dịch bị đẩy lùi thì xin 
cúng tạ thần linh một con trâu, một con 
vật quý trong sản xuất nông nghiệp ở 
Phú Quý thời ấy. Nhưng nạn dịch vẫn 
không giảm bớt. 

Ông Trần Quang Đắc kể tiếp: 
“Nạn chuột khủng khiếp được báo đến 
quan phủ. Khi ấy cả đảo đang loay 
hoay tìm cách đối phó với dịch hạch thì 
có người đưa ra sáng kiến phát động 
dân đảo diệt chuột, chặt đuôi nộp quan 
trên lĩnh thưởng. Mọi người đồng lòng 
tham gia, ai cũng hăng hái tìm chuột 
để diệt. Chuột không còn đất sống để 
gieo rắc dịch bệnh. Sau một thời gian, 
nạn chuột đã bị đẩy lùi, cuộc sống trở 
lại bình yên”. 

Người có sáng kiến diệt chuột này 
đã được quan phủ trọng thưởng, theo 
nhà nghiên cứu Lê Hữu Lễ, chính là y 
tá Ung Văn Vy. Ông Lễ được xem là 
nhà “Phú Quý học”, cho hay vị thầy 
thuốc này đã cử một đoàn y tế ra đảo 
tìm cách dập dịch. Họ tuyên truyền cho 
người dân biết về cơ chế dịch bệnh 
cũng như cách phòng trừ, kêu gọi 
người dân đưa bệnh nhân đến bệnh 
xá. 

Nhưng dân đảo thấy người chết ở 
bệnh xá quá nhiều nên hoảng sợ 
không dám nghe theo khiến dịch bệnh 
càng có nguy cơ lây lan mạnh. Đoàn y 
tế bèn dùng biện pháp mạnh, nếu nhà 
nào không chịu đưa người bệnh đi 
điều trị phải nộp phạt bằng tiền. Khi ấy 
mọi người mới nghe theo. Ông Ung 
Văn Vy lại cử người đi thu mua chuột 
và đuôi chuột. Mỗi đuôi chuột giá nửa 
xu, mỗi con chuột chết phơi khô nhúng 
vôi giá một xu. Nhờ vậy sau bốn tháng, 
dịch bệnh tác yêu tác quái, nạn chuột 
đã bị đẩy lùi. Từ đó Phú Quý hầu như 
vắng bóng chuột. 

Một trang sử đầy ắp tai ương của 
hòn đảo truyền kỳ đã lùi vào quá khứ. 

 

Quần đảo Phú Quý gồm 10 hòn đảo 
lớn nhỏ. Hòn đảo lớn nhất dân gian gọi là 
hòn Thu vì có hình dáng giống con cá thu, 
chính là đảo Phú Quý. Chỉ hòn lớn nhất 
này là có người ở. Đảo Phú Quý cách 
cảng Phan Thiết 56 hải lý (khoảng 120 
km), nằm gần hải phận quốc tế, là hòn 
đảo gần với Trường Sa nhất (cách đảo 
Song Tử Tây 540 km về phía Tây Bắc). 
Huyện đảo có diện tích 17,8 km2, dân số 
27.000 người, gồm có ba xã với chín làng. 

(Theo cổng thông tin điện tử huyện 
Phú Quý) 
 

Phạm Xuân Dũng // http://tuoitre.vn/ 
.- 2015 (ngày 31 tháng 7)
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