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I. CHÍNH TRN – KINH TẾ
PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TIẾP ĐOÀN ĐẠI BIỂU DÂN TỘC
TỈNH BÌNH THUẬN

C

hiều 6/8, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy
viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp
thân mật Đoàn đại biểu dân tộc tiêu biểu
tỉnh Bình Thuận ra thăm Thủ đô Hà Nội.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, Trưởng
ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận Mai Sên cho
biết: Những năm qua, cùng với việc thực
hiện kịp thời các chính sách, chế độ của
Nhà nước với người có công, tỉnh Bình
Thuận đã tập trung huy động các nguồn
lực xã hội nhằm thực hiện tốt các phong
trào xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông
thôn mới và nâng cao đời sống văn hóa
của bà con trong tỉnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
tiếp thân mật Đoàn đại biểu dân tộc tiêu biểu
tỉnh Bình Thuận. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo
Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính
phủ Nguyễn Xuân Phúc ân cần thăm hỏi
đời sống bà con nhân dân các dân tộc tỉnh
Bình Thuận, đồng thời khẳng định mặc dù
đất nước còn nhiều khó khăn nhưng
Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến đời
sống vật chất và tinh thần của đồng bào
các dân tộc thiểu số nói chung và tỉnh
Bình Thuận nói riêng, từng bước nâng
cao mức sống của bà con, góp phần xây
dựng quê hương, đất nước ngày càng
giàu đẹp, ngày càng có nhiều hộ gia đình
sản xuất, kinh doanh giỏi, làm tấm gương
cho bà con tại địa phương. Phó Thủ
tướng đề nghị: Người có uy tín cần phát
huy hơn nữa vai trò quan trọng của mình
trong cộng đồng; lãnh đạo tỉnh Bình
Thuận cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến
đời sống vật chất và tinh thần của bà con
địa phương, tạo điều kiện cho con em các
dân tộc vươn lên trong cuộc sống, học tập
và lao động sản xuất, dù khó khăn đến
đâu cũng nỗ lực vượt qua.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
và các đại biểu. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Đến nay, tỉ lệ hộ nghèo trong tỉnh đã
giảm rõ rệt, các chính sách hỗ trợ đất ở,
đất sản xuất và xây dựng các công trình
phúc lợi xã hội được đầu tư xây dựng.
Theo đó, đã cấp 4.923 ha đất sản xuất
cho 4.236 hộ; thực hiện hỗ trợ 100% lãi
suất cho 3.160 hộ vay trên 22 tỉ đồng,
mua 4.680 con trâu, bò; giao khoán trên
86.997 ha rừng cho 2.391 hội đồng dân
tộc thiểu số quản lý, bảo vệ với tổng kinh
phí chi trả trên 17 tỉ đồng/năm. Đến nay,
hệ thống trường lớp vùng đồng bào dân
tộc thiểu số được đầu tư khá hoàn chỉnh,
đội ngũ giáo viên được chuẩn hóa, chất
lượng dạy và học được nâng lên, tỉ lệ học
sinh các cấp đến trường ngày càng tăng...
Các chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên
dân tộc thiểu số được thực hiện kịp thời,
thực hiện trợ cấp cho trên 8.500 học sinh
với hơn 9 tỉ đồng.
Lê Sơn // http://baochinhphu.vn/ .- 2015
(ngày 6 tháng 8)
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XÃ NGHỊ ĐỨC ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

U

BND huyện Tánh Linh, tỉnh Bình
Thuận vừa tổ chức lễ công bố xã
Nghị Đức đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn
thành 19/19 tiêu chí theo quyết định của
UBND tỉnh. Sau 3 năm phấn đấu, chính
quyền, Nhân dân xã miền núi Nghị Đức
vinh dự đón nhận danh hiệu này. Thông
qua thực hiện các chương trình mục tiêu,
dự án, huy động nhiều nguồn lực… với
tổng nguồn vốn đầu tư 248 tỉ đồng, Nhân
dân, doanh nghiệp đóng góp 126 tỉ đồng,
xã đẩy nhanh xây dựng kết cấu hạ tầng,

sớm đạt được các tiêu chí. Năm qua, xã
Nghị Đức tăng trưởng kinh tế đạt 11,5%,
thu
nhập
bình
quân
33
triệu
đồng/người/năm, giảm hộ nghèo còn
khoảng 3%, người dân tham gia bảo hiểm
y tế hơn 72%, cơ cấu lao động hợp lí, đa
dạng hình thức tổ chức sản xuất, giáo
dục, y tế, văn hóa, môi trường, hệ thống
tổ chức chính trị vững mạnh, bảo đảm an
ninh trật tự…
Ngọc Bảy - Người cao tuổi.- 2015.- Số
129 (ngày 13 tháng 8).- Tr.13

__________________________________

BÌNH THUẬN DỒN SỨC HOÀN THÀNH MỤC TIÊU XÂY DỰNG
NÔNG THÔN MỚI

S

áng 21/8, tỉnh Bình Thuận tổ chức
đánh giá phong trào xây dựng nông
thôn mới qua hơn 4 năm triển khai. Ông
Huỳnh Thanh Cảnh, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh Bình Thuận cho biết, tỉnh Bình Thuận
đã đạt được những kết quả tích cực trong
việc thực hiện Chương trình mục tiêu
Quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt
xã hội ngày càng khởi sắc, đời sống nhân
dân được nâng lên rõ rệt. Đến nay, UBND
tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định công
nhận 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đường nông thôn tại xã Hàm Trí, Hàm Thuận
Bắc. (Nguồn: baobinhthuan.com.vn)

Một số mô hình nông thôn mới thực
hiện đạt hiệu quả cao và được nhân rộng
như: Chương trình sản xuất thanh long
VietGAP; mô hình cánh đồng lúa năng
suất cao; mô hình làm đường giao thông

nông thôn... Bên cạnh đó, các địa phương
đã lồng ghép nguồn vốn từ các Chương
trình mục tiêu, vận động doanh nghiệp và
nhân dân với nhiều hình thức đa dạng,
tăng nguồn lực thực hiện chương trình.
Trong năm 2015, Bình Thuận có 17
xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới. Tính
đến tháng 8/2015, có 4/17 xã đạt 19/19
tiêu chí; 5/17 xã đạt 18/19 tiêu chí; 8 xã
còn lại đạt 13 -17 tiêu chí.
Trong năm 2015, huyện đảo Phú
Quý đặt mục tiêu huyện nông thôn mới.
Bởi hiện, ngoài xã Tam Thanh đạt chuẩn
nông thôn mới cuối năm 2014, các xã Ngũ
Phụng đạt 16/19 tiêu chí và Long Hải đều
đạt 18/19 tiêu chí. Hai xã này đang thực
hiện các tiêu chí còn lại trước 31/10/2015.
Theo đánh giá của Ban chỉ đạo nông thôn
mới tỉnh Bình Thuận, đối chiếu với khối
lượng còn lại, huyện có khả năng sẽ đạt
chuẩn nông thôn mới năm 2015 theo kế
hoạch đề ra và đây sẽ là huyện nông thôn
mới đầu tiên trong tỉnh.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả
đạt được, công tác triển khai thực hiện
xây dựng nông thôn mới còn gặp nhiều
khó khăn. Cụ thể, việc thực hiện các tiêu
chí liên quan đến đầu tư kết cấu hạ tầng
gặp nhiều khó khăn. Các huyện, thị xã,
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thành phố tuy có rà soát danh mục công
trình nhưng quá trình chuẩn bị chưa đầy
đủ, thiếu chặt chẽ, có phần chủ quan,
thực hiện không đúng thủ tục và chưa chủ
động lồng ghép các nguồn vốn đầu tư vào
từng công trình cụ thể. Huy động nguồn
lực cho xây dựng nông thôn mới còn hạn
chế; triển khai thực hiện vốn trái phiếu
Chính phủ chậm; tiến độ thực hiện tiêu chí
còn chậm…
Để đạt được mục tiêu xây dựng
nông thôn mới đề ra, ông Lê Tiến
Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận
chỉ đạo các địa phương phải rà soát lại kế
__________________________________
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hoạch đã đề ra; các kết quả đạt được đến
nay, trên cơ sở đó có giải pháp triển khai
nhiệm vụ. Những tiêu chí khó khăn cần
dồn sức nhiều hơn; sử dụng tốt nguồn
vốn. Việc thực hiện xây dựng nông thôn
mới phải gắn với tái cơ cấu ngành nông
nghiệp trên địa bàn xã; tiếp tục duy trì và
nhân rộng phát triển các mô hình sản xuất
có hiệu quả, phát huy lợi thế từng địa bàn
nhằm nâng cao năng suất, chất lượng,
hiệu quả và thu nhập của người dân.
Nguyễn Thanh //
http://dangcongsan.vn/ .- 2015
(ngày 21 tháng 8)

KHÁNH THÀNH CÔNG TRÌNH CỘT CỜ CHỦ QUYỀN TỔ QUỐC
TẠI ĐẢO PHÚ QUÝ

S

áng ngày 12-8, Huyện Ủy, Ủy ban
Nhân dân huyện Phú Quý (Bình
Thuận) phối hợp Trung ương Đoàn Thanh
niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh,
Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ngân
hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và
Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lễ
khánh thành công trình cột cờ Tổ quốc tại
huyện đảo Phú Quý.

bảy cột cờ chủ quyền Tổ quốc tại các đảo
tiền tiêu trải dọc đất nước của Trung ương
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội
Sinh viên Việt Nam phối hợp cùng BIDV
thực hiện. Là một trong những công trình
nằm trong Chương trình “Sinh viên với
biển đảo Tổ Quốc” do Trung ương Hội
sinh viên Việt Nam phát động nhằm giáo
dục lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm
bảo vệ chủ quyền biển đảo cho sinh viên
nói riêng và đoàn viên thanh niên nói
chung.
Cột cờ chủ quyền Tổ quốc tại đảo
Phú Quý được xây dựng ở thôn Triều
Dương, xã Tam Thanh trên diện tích gần
200m2; Công trình có dạng kiến trúc gồm
đài cột, thân cột cờ, bậc thềm và khuôn
viên xung quanh. Phần móng được chôn
sâu dưới lớp đá với kỹ thuật kết cấu móng
thường sử dụng xây dựng hải đăng. Cột
cờ có chiều cao 22,6m, đế trụ cờ và móng
cột cờ được xây dựng bằng bê tông cốt
thép, mặt hướng ra biển. Cờ Tổ Quốc
bằng vải kích thước 4 x 6m được may với
chất liệu vải bền vững với đặc thù gió
biển.Tổng mức kinh phí đầu tư xây dựng
hơn 1,2 tỷ đồng.

Cột cờ chủ quyền trên đảo Phú Quý.

Công trình cột cờ chủ quyền trên
đảo Phú Quý nằm trong dự án xây dựng

Anh Doãn Hồng Hà, Phó Chủ tịch
Trung ương Hội sinh viên Việt Nam cho
biết, thông qua Công trình có ý nghĩa này,
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Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và
Trung ương Hội sinh viên Việt Nam mong
muốn các bạn đoàn viên thanh niên, sinh
viên sẽ luôn hướng về biển đảo Tổ Quốc
bằng một tình yêu của tuổi trẻ và thông
qua công trình này sẽ giúp các bạn đoàn
viên thanh niên sẽ có hành động cụ thể
hơn đối với tình yêu biển đảo Tổ Quốc.
Ông Phạm Quynh, người cao tuổi ở thôn
Triều Dương, xã Tam Thanh xúc động
cho biết: “Là người dân sống trên đảo, tôi
thấy rất vinh dự khi đảo Phú Quý có cột
cờ chủ quyền, nó khẳng định rằng chủ
quyền của đất nước là đây, nhân dân trên
đảo chúng tôi sẽ ra sức xây dựng Phú
Quý ngày càng giàu đẹp”. Em Lê Thị
Dĩnh, học sinh lớp 11 trường THPT Ngô
Quyền (Phú Quý) nói lên cảm xúc: “Em rất
vui và tự hào hôm nay trên đảo Phú Quý
có cột cờ chủ quyền, là thế hệ trẻ em sẽ
cố gắng phấn đấu học tập và rèn luyện để
xây dựng đất nước và bảo vệ chủ quyền
biển đảo của Tổ Quốc”. Anh Tạ Ngọc
Viên, Phó Bí thư huyện đoàn Phú Quý
cho biết: “Đây là một niềm vinh dự rất lớn
lao đối với toàn thể cán bộ, nhân dân nói
chung và lực lượng đoàn viên thanh niên
__________________________________
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trên huyện đảo nói riêng. Chính từ đó,
chúng tôi sẽ có những việc làm cụ thể,
thiết thực để tôn tạo xây dựng nơi này trở
thành một điểm đến của nhân dân trong
cả nước và là nơi giáo dục truyền thống,
lý tưởng cách mạng, về chủ quyền biển
đảo của Tổ Quốc đối với thế hệ trẻ trên
đảo”.
Việc xây dựng cột cờ Tổ quốc trên
đảo sẽ góp phần khẳng định chủ quyền
Tổ quốc trên biển; thể hiện tình yêu quê
hương, biển đảo của đoàn viên, thanh
niên, sinh viên cả nước nói chung và Bình
Thuận nói riêng. Đồng thời, qua đó nâng
cao nhận thức, trách nhiệm của tuổi trẻ
trong quá trình xây dựng và bảo vệ chủ
quyền Tổ quốc Việt Nam.
Đình Châu //
http://www.nhandan.org.vn/ .- 2015
(ngày 12 tháng 8)
Các báo cùng đưa tin: Tin tức số 192/
Tiền phong số 225/ Nhân dân số 21871
Sài Gòn giải phóng số 13719/ Tuổi trẻ
TP.HCM Số 216

MÙA HÈ XANH TẠI ĐẢO PHÚ QUÝ

T

ại huyện đảo Phú Quý: từ ngày 1 đến
2-8, anh Lâm Đình Thắng, Phó Chủ
tịch Trung ương Hội Sinh viên VN, Phó Bí
thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch
Hội Sinh viên TP.HCM, đã đến thăm hỏi,
tặng quà và kiểm tra hoạt động tình
nguyện Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng của
sinh viên, thanh niên công nhân TP.HCM
tại huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận).
Trong chuyến đi, đoàn đã đến thăm
các chiến sĩ đang thực hiện cải tạo, sửa
chữa cơ sở phòng học, khu vui chơi dành
cho trẻ em tại Trường mẫu giáo xã Tam
Thanh.
Anh Thắng nhắn nhủ trong thời gian
còn lại của chiến dịch, các chiến sĩ phải cố
gắng nhiều hơn nữa, tập trung nâng chất
lượng phần việc, hiệu quả hoạt động, đặc
biệt là công trình trường mẫu giáo và giúp

đỡ địa phương thành lập câu lạc bộ du
lịch, tương tác tốt với thanh niên địa
phương để có thể bàn giao các công trình,
dự án sau khi rút quân. Dịp này, đoàn đã
đến dự lễ kết nạp đảng viên cho chiến sĩ
Nguyễn Minh Như (SV năm 3, khoa kỹ
thuật xây dựng ĐH Bách khoa - ĐH Quốc
gia) tổ chức tại nghĩa trang liệt sĩ huyện
Phú Quý; dự chương trình văn nghệ “Dấu
chân tình nguyện” do đội văn nghệ Nhà
văn hóa Thanh niên TP.HCM phối hợp với
các chiến sĩ Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng tổ
chức phục vụ bà con địa phương. Đoàn
cũng đã ghé thăm, tặng quà các đơn vị
quân đội đang đóng quân, làm nhiệm vụ
trên đảo Phú Quý.
Phan Dương, Công Nhật //
http://tuoitre.vn/ .- 2015
(ngày 3 tháng 8)
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HỘI NCT TỈNH BÌNH THUẬN:

PHÁT HUY TỐT VAI TRÒ HỘI VIÊN

N

êu cao tinh thần Tuổi cao chí càng
cao, còn sức khỏe còn làm việc, gần
40% NCT ở Bình Thuận trực tiếp tham gia
lao động sản xuất góp phần giảm nghèo.
Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các
cấp Hội NCT lồng ghép với phong trào thi
đua “Tuổi cao – Gương sáng”, hội viên
NCT gương mẫu chấp hành chủ trương
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước, quy ước, hương ước của thôn, khu
phố… Toàn tỉnh có hơn 3.000 hội viên
tham gia công tác đảng, chính quyền, mặt
trận, đoàn thể, đóng góp nhiều ý kiến
trách nhiệm, tâm huyết của công dân với
công cuộc xây dựng đất nước và địa
phương.

NCT các cấp phối hợp với Công an,
Bộ đội Biên phòng, Sở Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên và
Môi trường tham gia bảo vệ an ninh thôn
xóm, bảo vệ chủ quyền biển đảo, chung
sức chung lòng xây dựng nông thôn mới,
bảo vệ môi trường… Đến nay, có hơn
5.000 gia đình hội viên và NCT đóng góp
hơn 5 tỉ đồng, gần 2.000 ngày công và
hơn 7.000m2 đất làm đường giao thông
nông thôn. 8/11 huyện, thị xã, thành phố
xây dựng 11 điểm mô hình “Gia đình NCT
tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng
nông thôn mới”…
Hà Thu - Người cao tuổi.- 2015.- Số 137
(ngày 27 tháng 8).- Tr.2

__________________________________
HỘI NCT PHƯỜNG BÌNH HƯNG, TP PHAN THIẾT:

PHỐI HỢP LÀM 13 NHÀ TÌNH THƯƠNG CHO NCT

N

hiệm kì qua, Hội NCT phường Bình
Hưng, TP Phan Thiết, tỉnh Bình
Thuận đạt kết quả khá toàn diện về công
tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT.
Hằng năm có hơn 100 lượt cụ từ 80 tuổi
trở lên không có lương hưu được trợ cấp
hằng tháng, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho
189 lượt NCT, có 20 NCT từ 60-79 tuổi
được trợ cấp hằng tháng, hằng năm; tổ
chức chúc thọ, mừng thọ cho 120 lượt
NCT, thăm hỏi 211 NCT đau ốm với số
tiền 22 triệu đồng; phúng điếu tiễn đưa 20
NCT qua đời với số tiền 10 triệu đồng.

Hội phối hợp với các tổ chức Y tế
khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tư vấn
sức khỏe cho hơn 300 NCT; mổ mắt miễn
phí cho 27 NCT, khám và quản lí sức
khỏe cho 101 NCT. Trong 5 năm, Hội
NCT phường phối hợp hỗ trợ 13 NCT xây
dựng Nhà Tình thương, Nhà Tình nghĩa
với số tiền 203 triệu đồng…
Hồng Liêm - Người cao tuổi.- 2015.- Số
130 (ngày 14 tháng 8).- Tr.2

__________________________________

CỤ THỂ HÓA THÀNH NHỮNG MÔ HÌNH THIẾT THỰC

T

rong những năm chiến tranh, tỉnh Bình
Thuận có địa bàn được ví là “Tam giác
sắt” thuộc quận Thiện Giáo (nay là huyện
Hàm Thuận Bắc), nổi danh với truyền
thống đấu tranh anh dũng, mưu trí, kiên
cường khiến quân thù khiếp sợ. Phát huy

truyền thống đó, lực lượng vũ trang
(LLVT) tỉnh Bình Thuận hôm nay đang tích
cực, sáng tạo, thực hiện nhiều mô hình để
nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn
sàng chiến đấu (SSCĐ), hưởng ứng tốt
Cuộc vận động “Phát huy truyền thống,
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cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ
Hồ” (gọi tắt là Cuộc vận động).

động để bảo vệ và xây dựng quê hương
giàu mạnh”.

Một trong những mô hình được Bộ
CHQS tỉnh Bình Thuận triển khai trong
quá trình thực hiện Cuộc vận động là mô
hình “5 không” (không huấn luyện chay;
không cắt xén thời gian, chương trình
huấn luyện; không quyết toán sai quân số
huấn luyện thực tế; không để mất an toàn;
không chạy theo thành tích) và “3 phát
huy” (phát huy vai trò tham mưu cho địa
phương trong huấn luyện; phát huy tinh
thần tự lực, tự cường; phát huy truyền
thống địa phương, đơn vị). Đại tá Phạm
Văn Long, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, cho
rằng: “Giáo dục nâng cao bản lĩnh chính
trị và rèn luyện sự thành thạo nghiệp vụ
quân sự là 2 nội dung quan trọng trong
thực hiện Cuộc vận động ở LLVT tỉnh
Bình Thuận. Bởi vậy, chúng tôi tập trung
triển khai nhiều mô hình, cách làm hiệu
quả để huấn luyện, rèn luyện bộ đội. Đây
cũng là sự kế thừa sáng tạo truyền thống
anh dũng của quân và dân tỉnh nhà trong
chiến tranh bảo vệ Tổ quốc”.

Đồng chí Lại Văn Thành, Chỉ huy
trưởng Ban CHQS thị trấn Ma Lâm, giải
thích: “Cô Phạm Thị Mai năm nay 68 tuổi,
nguyên là cán bộ của Đội du kích Hàm
Liêm, người 3 lần bị địch cưa cụt 2 chân
nhưng vẫn bí mật hoạt động, lập kế hoạch
chỉ huy du kích đánh nhiều trận thắng lợi
vang dội. Những năm qua, trước mỗi đợt
huấn luyện lực lượng dân quân thường
trực, chúng tôi lại mời cô Mai và các nhân
chứng lịch sử kể chuyện truyền thống của
địa phương để khơi dậy lòng yêu nước, ý
thức trách nhiệm của anh chị em đối với
nhiệm vụ được giao. Gần đây, chúng tôi
còn sưu tầm tư liệu, hình ảnh để trình
chiếu minh họa cho những câu chuyện
mà các nhân chứng kể để nội dung giáo
dục truyền thống thêm sinh động, hiệu
quả”.

Mô hình “5 không, 3 phát huy” được
Bộ CHQS tỉnh triển khai đồng bộ, tạo ra
những chuyển biến toàn diện về phẩm
chất, năng lực cho cán bộ, chiến sĩ. Điều
đó được minh chứng ở kết quả thực tế
các mặt công tác, trong đó nội dung
“không huấn luyện chay” và “phát huy
truyền thống địa phương, đơn vị” có sự
chuyển biến rõ nét. Tại thị trấn Ma Lâm
(huyện Hàm Thuận Bắc), nơi từng là lá
chắn của địa bàn “Tam giác sắt” năm xưa,
chúng tôi được chứng kiến buổi kiểm tra
nhận thức chính trị của các chiến sĩ dân
quân thường trực. Trả lời câu hỏi về việc
vận dụng kiến thức đã được học tập vào
thực tiễn huấn luyện tại đơn vị, dân quân
Nguyễn Trần Tuấn Vũ, nói: “Qua câu
chuyện của Anh hùng LLVT nhân dân,
thương binh Phạm Thị Mai, chúng tôi học
được ý chí kiên cường, bất khuất và sự
mưu trí, sáng tạo, khắc phục khó khăn để
hoàn thành nhiệm vụ của Đội du kích
trong vùng “Tam giác sắt”; từ đó, trên
cương vị được giao, chúng tôi tích cực
học tập, công tác, tham gia nhiều hoạt

Được biết, việc đổi mới giáo dục
chính trị là một trong những yêu cầu thực
hiện mô hình thi đua “5 không, 3 phát huy”
ở LLVT tỉnh Bình Thuận nhằm thiết thực
hưởng ứng Cuộc vận động. Do vậy, tất cả
các nội dung giáo dục theo quy định đều
phải sử dụng máy vi tính, máy chiếu để
giảng dạy, có ví dụ thực tiễn hoặc những
sự kiện lịch sử chứng minh. Yêu cầu này
đòi hỏi đội ngũ cán bộ chính trị các cấp
phải tự học tập, nghiên cứu để trau dồi
nghiệp vụ chuyên môn, trình độ tin học,
kiến thức lịch sử, kỹ năng thuyết trình...
nhờ đó năng lực công tác nâng lên đáng
kể. Theo Thượng tá Trương Minh Hưng,
Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh
Bình Thuận, từ khi triển khai thực hiện
Cuộc vận động, với mô hình thi đua “5
không, 3 phát huy”, đến nay hầu hết các
chính trị viên, chính trị viên phó từ cấp xã
trở lên đều tự chuẩn bị và thực hành khá
thành thạo việc giảng dạy chính trị bằng
máy chiếu. Trước đó, tỷ lệ này chỉ
chiếm khoảng 30%-40%. Dù chưa được
trang bị đồng bộ phương tiện kỹ thuật
nhưng các địa phương đã chủ động luân
chuyển, dồn ghép để đáp ứng yêu cầu
nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo
dục.
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Cùng với thực hiện mô hình “5
không, 3 phát huy”, Bộ CHQS tỉnh Bình
Thuận còn triển khai mô hình “3 tăng
cường” (tăng cường giáo dục chính trị, tư
tưởng; tăng cường huấn luyện, hội thi, hội
thao; tăng cường rèn luyện kỷ luật, xây
dựng nền nếp chính quy) và "4
chủ động"... được Bộ tư lệnh Quân khu 7
đánh giá cao. Mô hình ra đời ngay sau khi
có hướng dẫn triển khai thực hiện Cuộc
vận động và được coi là một trong những
biện pháp quan trọng để cụ thể hóa các
nội dung của Cuộc vận động sát với thực
tiễn đơn vị.
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Đại tá Phan Công Ngôn, Chỉ huy
trưởng Bộ CHQS tỉnh, cho biết: “Từ mô
hình này, việc xây dựng kế hoạch huấn
luyện, chuẩn bị giáo án, học cụ, thao
trường, bãi tập… đều được đầu tư chu
đáo, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ đúng
quy trình, kế hoạch. Nhờ đó, kết quả toàn
diện, đặc biệt là nhiệm vụ huấn luyện năm
2014 và 6 tháng đầu năm 2015 của LLVT
tỉnh đạt khá vững chắc, nhiều nội dung
giỏi. Những kết quả đó là tiền đề để đơn vị
tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận
động trong thời gian tới”.
Thành Đông // http://www.qdnd.vn/ .2015 (ngày 8 tháng 8)

__________________________________

TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG, XÂY DỰNG ĐƠN VỊ VỮNG MẠNH TOÀN DIỆN

R

a đời ngay trong những ngày diễn ra
Cách mạng Tháng Tám năm 1945,
trải qua chặng đường lịch sử 70 năm,
LLVT tỉnh Bình Thuận luôn giữ vững và
phát huy truyền thống vẻ vang của “Nam
Bộ thành đồng”, nỗ lực phấn đấu hoàn
thành tốt mọi nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đại đội Pháo cao xạ, Ban CHQS huyện
đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) luyện tập sẵn
sàng chiến đấu. Ảnh: Phi Hùng.

Ngay sau ngày thành lập, LLVT tỉnh
đã tích cực cùng với nhân dân diệt giặc,
trừ gian; tham gia phong trào diệt giặc đói,
diệt giặc dốt; đồng thời, tích cực luyện tập,
không ngừng phát triển, trở thành công cụ
sắc bén của Đảng, bảo vệ thành quả cách
mạng trên địa bàn. Suốt những năm chiến
tranh, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT

tỉnh Bình Thuận cùng cả nước đánh đuổi
thực dân, đế quốc giành thắng lợi cuối
cùng, tô thắm thêm truyền thống trên vùng
"đất thép" anh hùng.
Những năm gần đây, LLVT tỉnh đã
làm tròn vai trò nòng cốt trong sự nghiệp
bảo vệ Tổ quốc; chủ động tham mưu cho
cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo,
chỉ đạo thực hiện tốt công tác quân sự,
quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ,
bảo vệ vững chắc biên giới biển, đảo quê
hương. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập
trung kiện toàn lực lượng thường trực ở
các cấp, thành lập các đơn vị dân quân
biển nhằm phát huy sức mạnh tại chỗ để
kịp thời bảo vệ địa bàn. Các trung đội dân
quân biển ở các xã, phường ven khu vực
biển, đảo được tổ chức huấn luyện chặt
chẽ, biên chế đủ tàu, hoạt động thường
xuyên, nền nếp; phối hợp chặt chẽ với các
lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Biên
phòng, Kiểm ngư… tổ chức tuần tra giữ
gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội
trên biển, giải quyết hàng chục vụ vi phạm
lãnh hải, bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm,
thu giữ hàng hóa có giá trị hàng trăm triệu
đồng…Đây là một trong những mô hình
hiệu quả, phát huy sức mạnh thế trận
chiến tranh nhân dân để bảo vệ đất nước,
được Bộ tư lệnh Quân khu 7 đánh giá
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cao, triển khai thực hiện ở nhiều địa
phương ven biển.
Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo,
chỉ đạo tăng cường công tác huấn luyện,
chú trọng xây dựng cơ quan, đơn vị vững
mạnh toàn diện; bám sát phương châm
huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững
chắc”, có trọng tâm, trọng điểm. Đảng ủy,
Bộ CHQS tỉnh chú trọng xây dựng, tạo
nguồn cán bộ quân sự cơ sở tại chỗ từ
thanh niên tiên tiến, bộ đội xuất ngũ, từng
bước nâng cao chất lượng hoạt động của
dân quân, tự vệ (DQTV), nhất là vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và vùng ven
biển. Cùng với xây dựng lực lượng
thường trực vững mạnh, Bộ CHQS tỉnh
quan tâm xây dựng lực lượng dự bị động
viên hùng hậu, lực lượng DQTV rộng
khắp, bảo đảm về số lượng, có chất
lượng cao. Bộ CHQS tỉnh chủ động phối
hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa
phương củng cố tiềm lực mọi mặt của khu
vực phòng thủ, nâng cao khả năng ứng
phó với các tình huống, bảo vệ địa bàn;
tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội
kết hợp với tăng cường quốc phòng và an
ninh (QPAN); thường xuyên tổ chức diễn
tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến
đấu, trị an; diễn tập phòng, chống thiên
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tai, khắc phục sự cố thảm họa môi trường,
tìm kiếm cứu nạn… Nhờ vậy, những năm
qua, các sự cố liên quan đến QPAN, cứu
hộ, cứu nạn xảy ra trên địa bàn, LLVT tỉnh
đều tích cực, chủ động xử lý kịp thời, hỗ
trợ chính quyền, giúp đỡ nhân dân bằng
tình cảm và trách nhiệm cao, củng cố
niềm tin, tăng cường mối quan hệ đoàn
kết quân dân, tô thắm thêm hình ảnh cao
đẹp Bộ đội Cụ Hồ.
Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Hội
đồng Giáo dục QPAN của tỉnh chỉ đạo các
địa phương vận dụng các hình thức phổ
biến, tuyên truyền kiến thức QPAN về
biển, đảo cho hộ ngư dân ở các địa bàn
ven biển; thành lập các tổ xuống tận nhà,
lên tàu, thuyền của ngư dân để tuyên
truyền, hướng dẫn bà con chấp hành
nghiêm pháp luật và tự giác tham gia bảo
vệ chủ quyền, tài nguyên, môi trường
biển. LLVT tỉnh thường xuyên làm tốt
công tác chính sách, hậu phương quân
đội và vận động nhân dân chấp hành tốt
đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật
Nhà nước, góp phần xây dựng nền quốc
phòng toàn dân và khu vực phòng thủ
vững chắc.
Phan Công Ngôn // http://www.qdnd.vn/
.- 2015 (ngày 20 tháng 8)

__________________________________

THƯỢNG TƯỚNG NGUYỄN THÀNH CUNG LÀM VIỆC
TẠI HUYỆN ĐẢO PHÚ QUÝ
Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung
ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm
trưởng đoàn, đã đến thăm, làm việc tại
huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận. Cùng đi
có Phó đô đốc Phạm Ngọc Minh; Phó
tổng Tham mưu trưởng, đại diện Bộ Tư
lệnh Cảnh sát biển, Quân khu 5, 7, 9 và
đại diện các cơ quan, ban, ngành Trung
ương.
Thượng tướng Nguyễn Thành Cung phát biểu
tại buổi làm việc.

C

hiều 31-7, Đoàn công tác của Bộ
Quốc phòng do Thượng tướng
Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương

Báo cáo với đoàn công tác, đồng chí
Trần Tới, Bí thư huyện ủy Phú Quý cho
biết: 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế,
xã hội của huyện luôn ổn định và phát
triển. Năng lực tàu thuyền khai thác hải
sản tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích
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cực, sản lượng khai thác hải sản bình
quân đạt 24.000 tấn/năm. Quốc phòng
được bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hội được giữ vững; thực hiện giao
quân đạt chỉ tiêu cấp trên giao.

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung tặng quà
các cơ quan đơn vị và LLVT trên địa bàn huyện
đảo Phú Quý.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng
tướng Nguyễn Thành Cung biểu dương
những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ và
nhân dân huyện đảo Phú Quý đã đạt
được thời gian qua. Đồng chí Thứ trưởng
yêu cầu, các cơ quan, đơn vị của huyện
đảo tiếp tục quán triệt sâu sắc chiến lược
biển của Đảng, Nhà nước, xây dựng Nghị
__________________________________
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quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 20152020, chú trọng phát huy những thế
mạnh để phát triển kinh tế xã hội, lấy sự
hài lòng của nhân dân làm thước đo cao
nhất về các chủ trương, chính sách của
Đảng và Nhà nước; kết hợp chặt chẽ giữa
phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an
ninh. LLVT phát huy tốt vai trò nòng cốt
tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa
phương, xây dựng khu vực phòng thủ
vững chắc gắn với thế trận quốc phòng
toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh.
Chiều cùng ngày, Thượng tướng
Nguyễn Thành Cung đã đến thăm, động
viên cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 887, Lữ
đoàn Công binh 83, Quân chủng Hải
quân. Đoàn công tác đã đến viếng Bia ghi
danh liệt sĩ trên huyện đảo Phú Quý,
thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Trần Thị Mai; chính quyền và các lực
lượng vũ trang trên đảo.
Hùng Khoa, Việt Cường Quân đội nhân dân.- 2015.- Số 19512
(ngày 1 tháng 8).- Tr.1

“HỌC TẬP CHI BỘ BẠN” - MÔ HÌNH HIỆU QUẢ

M

ới triển khai được vài tháng nhưng
mô hình “Học tập chi bộ bạn” ở Đảng
bộ Quân sự tỉnh Bình Thuận đã phát huy
tác dụng, mang lại hiệu quả trong thực
hiện nhiệm vụ.
Đại tá Phạm Văn Long, Phó bí thư
Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh,
Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận, cho
biết: “Mô hình này là một giải pháp để cấp
ủy các chi bộ học tập, trao đổi kinh
nghiệm về phương pháp tổ chức, duy trì
sinh hoạt chi bộ; qua đó, nâng cao trình
độ, kỹ năng điều hành một buổi sinh hoạt
chi bộ đúng thủ tục, nguyên tắc, bảo đảm
chất lượng”. Tìm hiểu mô hình “Học tập
chi bộ bạn” ở Đảng bộ Trường Quân sự
tỉnh Bình Thuận, chúng tôi được dự buổi
sinh hoạt của Chi bộ cơ quan chính trị.
Buổi sinh hoạt có sự tham dự của 2 đồng
chí bí thư của Chi bộ khoa giáo viên và

Chi bộ đơn vị quản lý học viên. Trung tá
Nguyễn Văn Vầy, Bí thư Chi bộ cơ quan
chính trị duy trì sinh hoạt đúng trình tự,
điều hành thảo luận hợp lý, kết luận chặt
chẽ, chính xác, đúng nội dung trọng tâm.
Dự thảo nghị quyết ngắn gọn, súc tích, chỉ
rõ mạnh, yếu gắn với trách nhiệm của cá
nhân, tập thể… Kết thúc buổi sinh hoạt,
đại diện các chi bộ bạn đóng góp ý kiến
về phương pháp điều hành, nội dung
chuẩn bị dự thảo nghị quyết và trách
nhiệm của đảng viên tham gia xây dựng
nghị quyết… Trung tá Nguyễn Văn Vầy
chia sẻ: “Thực hiện mô hình “Học tập chi
bộ bạn”, mỗi Bí thư, Phó Bí thư phải tự
nghiên cứu, nắm chắc quy trình sinh hoạt;
đầu tư công sức, trí tuệ ngay từ khâu
chuẩn bị dự thảo nghị quyết sao cho thật
sát với đặc thù nhiệm vụ. Do đó, trình độ
chuyên môn, kỹ năng xử lý tình huống, kết
luận nội dung được nâng lên, giúp các Bí
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thư, Phó Bí thư tự tin điều hành sinh hoạt
chi bộ đạt kết quả tốt nhất. Các đại biểu
tham dự sinh hoạt cũng tự rút kinh
nghiệm, học tập cách làm hay và tránh lặp
lại hạn chế, thiếu sót của đồng nghiệp".
Theo Đại tá Đặng Ngọc Anh, Chính
ủy Trường Quân sự tỉnh Bình Thuận,
từ chất lượng sinh hoạt chi bộ đã chuyển
biến thành kết quả cụ thể trên các mặt
công tác của đơn vị. Nghị quyết chi bộ sát,
đúng, tập hợp được nhiều ý kiến đề xuất
giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ
nên hiệu quả công tác nâng lên rõ rệt.
100% học viên lớp đào tạo hoàn thiện
trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự
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cơ sở ra trường đạt giỏi. Các đối tượng
kiểm tra bắn súng ngắn K54 bài 1 đạt khá.
Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh
cho đối tượng 3 đạt giỏi. Cảnh quan môi
trường, tăng gia sản xuất đều chuyển biến
vững chắc… Toàn trường đoàn kết, hoàn
thành tốt nhiệm vụ. Ở các đơn vị khác,
như: Ban CHQS huyện Hàm Thuận Bắc,
Phòng Tham mưu …, mô hình “Học tập
chi bộ bạn” cũng được triển khai hiệu quả,
thực sự mang lại nhiều lợi ích, tạo nên sự
khởi sắc trong toàn LLVT tỉnh Bình Thuận.
Thành Đồng ThỉnhQuân đội nhân dân.- 2015.- Số 19525
(ngày 14 tháng 8).- Tr.2
__________________________________

BÁO TIỀN PHONG GIAO LƯU CÙNG CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ
MIỀN NAM

T

rong hai ngày 1-2/8, tại Trung tâm sinh
hoạt dã ngoại Thanh thiếu nhi tỉnh
Bình Thuận (phường Mũi Né, TP. Phan
Thiết, Bình Thuận), Báo Tiền Phong phối
hợp với Công ty lưới điện cao thế miền
Nam thực hiện chuyến dã ngoại, học hỏi
kinh nghiệm, tăng cường sự hiểu biết lẫn
nhau.

Đến dự buổi giao lưu văn nghệ tối
1/8 tại Trung tâm sinh hoạt dã ngoại
Thanh thiếu nhi tỉnh Bình Thuận có sự
hiện diện của ông Dương Văn An, Nguyên
Bí thư TƯ Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình
Thuận cùng lãnh đạo, công nhân viên các
đơn vị.

Đây là một trong những hoạt động
nhằm gắn kết, trao đổi kinh nghiệm dành
cho cán bộ, công nhân viên giữa các đơn
vị.
Trong đợt gặp gỡ, giao lưu lần này, các
cán bộ, phóng viên Báo Tiền Phong và
cán bộ, nhân viên Công ty lưới điện cao
thế miền Nam và chi nhánh lưới điện cao
thế tỉnh Bình Thuận cùng tham gia một số
hoạt động, như: giao lưu bóng đá, văn
nghệ, tham quan một số di tích, thắng
cảnh tại địa phương.
PV // http://www.tienphong.vn/ .- 2015
(ngày 3 tháng 8)

__________________________________

VỀ NƠI THẮP SÁNG LỬA TÌNH NGƯỜI

N

ắng chiều nhàn nhạt, con đường trải
nhựa với hai hàng cây cao vút tuyệt
đẹp, xuyên qua những cánh rừng trồng và
những khu đất trồng hoa màu xanh tốt
dẫn vào trụ sở Trại giam Thủ Đức (Z30D)
thuộc Tổng cục VIII - Bộ Công an, đóng
tại địa bàn xã Tân Minh, huyện Hàm Tân
(Bình Thuận) khiến tôi mê mẩn. Trong sân
phân trại 2, hơn 100 phạm nhân mới nhập
trại đang được các cán bộ hướng dẫn,

giáo dục bài học cơ bản và quan trọng
nhất về nội quy phạm nhân do Đội giáo
dục và hồ sơ (GDHS) của Trại phụ trách.
Trung úy Đỗ Văn Diện cán bộ Đội
GDHS đang đứng giữa sân huấn thị phạm
nhân đưa tay quệt những giọt mồ hôi lấm
tấm trên trán cho biết: Phạm nhân nhiều
loại án khác nhau, trình độ chênh lệch rất
xa nhau, đa số quen sống buông thả, vô
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tổ chức và bất chấp pháp luật, văn hóa
thấp, nên phải uốn nắn ngay từ đầu bằng
nội quy nghiêm khắc. Phải bắt đầu với họ
từ cách xưng hô, quy tắc ứng xử, giờ
giấc, kỷ luật, sinh hoạt nam, nữ khu biệt,
các quy định khác về chế độ thăm nuôi,
những việc không được phép làm, các kỹ
năng mang tính cộng đồng…
Ngay cả khi phạm nhân đã chấp
hành xong án phạt tù, Ban giám thị Trại
còn tổ chức học tập 15 ngày về pháp luật,
đạo đức, kỹ năng… nhằm trang bị cho các
phạm nhân sau khi mãn hạn tù trở về địa
phương biết cách tuân thủ pháp luật và
sớm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập với
cộng đồng xã hội. Xác định phạm nhân
mù chữ là những đối tượng có nguy cơ tái
phạm cao, nên ngay từ khi còn trong trại
Ban giám thị đã phối hợp với Phòng Giáo
dục và Đào tạo huyện Hàm Tân tổ chức
mở gần 10 lớp xóa mù chữ cho họ.
Với phạm nhân là người chưa thành
niên, Trại Z30D cũng đặc biệt quan tâm có
chế độ giáo dục chuyên biệt, phù hợp với
đặc điểm tâm sinh lý hướng vào các chủ
đề như: gia đình, nhà trường, tình bạn,
tình yêu, tác hại của ma túy, cách phòng
ngừa chống lây nhiễm HIV/AIDS, sức
khỏe sinh sản, nhận thức về xã hội, pháp
luật…
Nữ phạm nhân có con nhỏ theo mẹ
vào trại cũng được tổ chức giáo dục bằng
chương trình riêng liên quan đến quyền
phụ nữ. Họ được tham gia các hoạt động
văn hóa, văn nghệ, thể thao theo các chủ
đề về phụ nữ, quê hương, Tổ quốc, truyền
thống… Trại có nhà trẻ dành riêng cho
con cái phạm nhân với đầy đủ các thiết
chế, trang thiết bị, dụng cụ học tập, vui
chơi dành cho trẻ.
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nhưng xin không chụp ảnh. Gần 10 phạm
nhân cả nữ lẫn nam đang đọc sách, báo
nhìn chúng tôi và cán bộ trại chào thưa rồi
cặm cụi đọc. Toàn Trại Z30D có 7 thư
viện, trên 20.600 đầu sách các loại. Trung
bình mỗi tháng có hơn 10.000 lượt phạm
nhân mượn sách đọc. Riêng phân trại 7
đã đưa tủ sách về tận buồng giam để cho
phạm nhân thuận tiện đọc hơn.
Sắp đến ngày công bố và trao quyết
định đặc xá tha tù trước thời hạn nên
nhiều phạm nhân bồn chồn, hồi hộp mong
đến ngày được ra tù…

Phạm nhân đọc sách tại thư viện phân trại 2.

Tại Trại Z30D, đợt đặc xá năm 2015
sẽ tha tù trước thời hạn cho 856 hồ sơ đã
thẩm định, trong đó có 159 phạm nhân
nữ, 11 phạm nhân là người mang quốc
tịch nước ngoài. Đáng chú ý có 30%
phạm nhân thuộc diện tái phạm và tái
phạm nguy hiểm. Trong 6 tháng đầu năm
2015, Trại Z30D có 3.408 phạm nhân
giảm án và 525 phạm nhân được tha
trước thời hạn.

Thư viện phân trại 2 tập trung khá
nhiều đầu sách báo liên quan đến pháp
luật, rèn luyện đức tính, kỹ năng, kỹ thuật
và kiến thức văn hóa, xã hội. Nữ phạm
nhân Lý Gia Yến phụ trách thư viện nhớ
rất kỹ từng loại sách, tên sách trên các kệ.
Yến có dáng dấp một trí thức ẩn sau đôi
kính cận dày cộm.

Trong sân thư viện phân trại 2,
chúng tôi đã gặp phạm nhân Trần Huy
Liên, 51 tuổi, quê ở Bình Chánh, TP Hồ
Chí Minh. Nhận thông báo được xét đặc
xá trong dịp Quốc khánh 2-9, Liên vui
mừng hiện rõ trên mặt. Từng là một sinh
viên tốt nghiệp Khoa Trồng trọt (Nông
học) Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí
Minh năm 1990, kỹ sư Liên vào đời với
nghề buôn bán. Trong một lần đi thu nợ
tiền hàng, bị đối phương tấn công, Liên
bọc sẵn con dao trong người rút ra đâm
đối phương…

Yến đang cười rất vui vì được nằm
trong danh sách được xét đặc xá lần này,

Tội danh “cố ý gây thương tích” với
mức án 6 năm tù, đền bù 65 triệu đồng từ
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năm 2012 đến nay, đã quá đủ thời gian
cho một trí thức như Liên trải qua biết bao
nhiêu vui buồn và hối hận về những gì đã
gây ra. Lặng đi một lúc, Liên nói: “Đây là
những ngày tôi sống trong trạng thái như
đang mộng du, vui mừng vô cùng. Nghĩ
lại, tôi khuyên các bạn trẻ đừng bao giờ
nông nổi trong hành động và tự giải quyết
khi gặp phải sự cố”.
Nguyễn Thị Kim Nguyệt, 50 tuổi,
biểu lộ trạng thái lâng lâng vui sướng khi
biết mình có trong danh sách đặc xá lần
này. Bao nhiêu năm nay cô đã chờ đời
ngày này. Cô từng sống trong con hẻm
nhỏ trên đường Tôn Đản, quận 4 là “thánh
địa giang hồ”. Cuộc sống nghèo khó, môi
trường sống phức tạp đầy cám dỗ…
Tiền công của người chồng làm
nghề sửa chữa điện lạnh không đủ để
nuôi hai con đang tuổi ăn, tuổi lớn. Ngày
18/1/2008, cô bị Công an bắt quả tang
đang giao ma túy tại con hẻm trên đường
Bến Vân Đồn. Là một phụ nữ năng động,
tháo vát, lỡ phạm tội, Kim Nguyệt ý thức
rất sâu sắc về hành vi phạm tội của mình
nên quyết tâm cải tạo, quyết chí làm lại
cuộc đời.
Được cán bộ Trại giao làm Đội
trưởng Đội số 21, toàn phạm nhân nữ có
nhiều án tích xã hội, hình sự, cô luôn làm
tốt vai trò “thủ lĩnh”, hướng các hoạt động
nữ phạm vào hướng thiện, giáo dục pháp
luật, tình cảm, đạo đức trong quá trình cải
tạo để mong sớm được tha tù trở về đoàn
tụ gia đình, làm lại cuộc đời. Kim Nguyệt
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là nữ phạm duy nhất của Đội 21 được xét
đặc xá lần này.
Khi cánh cửa trại giam khép lại, cuộc
sống thật sự của cán bộ, chiến sỹ Công
an Trại giam Thủ Đức mới bắt đầu. Một
ngày đưa phạm nhân đi lao động thì cũng
là một ngày chiến sỹ trại giam có mặt để
quản giáo phạm. Một ngày phạm nhân
học tập pháp luật, học kỹ năng, nội quy…
thì cũng là một ngày cán bộ, chiến sỹ Trại
giam phải đứng lớp giảng dạy, truyền đạt.
…Ngồi trong phòng Đội GDHS của
Trung tá Vũ Hồng Kiên, tôi luôn có cảm
giác bị choáng ngợp với hàng chồng hồ
sơ nhập trại, ra trại, đặc xá của trên 800
phạm nhân. Theo Trung tá Kiên, lo cho
phạm nhân hoàn thành cải tạo tuy rất khó,
rất vất vả trong đó khâu tổ chức, chuẩn bị
mọi thứ vật chất, con người, hồ sơ… cũng
vô cùng quan trọng.
Trong những ngày này, cán bộ,
chiến sỹ trại giam hoạt động hết công
suất. Trung úy Diện đứng lớp phổ biến nội
quy cho phạm nhân mới nhập trại đến gần
10h đêm mới hết việc. Vậy mà anh vẫn
nói, chưa ăn thua gì so với các lãnh đạo…
Dịp đặc xá phạm nhân theo chủ trương
của Đảng, Nhà nước tại một trại giam lớn,
công việc càng phải chu đáo, thận trọng
và đảm bảo tốt nhất, tạo điều kiện cho
người được tha tù trước thời hạn trở về
địa phương nhanh chóng ổn định cuộc
sống, tái hòa nhập xã hội.
Hoàng Châu // http://cand.com.vn/ .2015 (ngày 20 tháng 8)

__________________________________

TRẠI GIAM THỦ ĐỨC TRƯỚC NGÀY ĐẶC XÁ: MONG MỎI NGÀY VỀ

T

rung tuần tháng 8, chúng tôi có mặt tại
Trại giam Thủ Đức (tỉnh Bình Thuận).
Những ngày này, những phạm nhân có
tên trong danh sách xin đặc xá đều vui
mừng, mong mỏi từng ngày trở về đoàn tụ
với gia đình, tái hoà nhập cộng đồng.
Từ gần một tháng nay, những cán
bộ của Đội Giáo dục hồ sơ luôn phải làm
thêm giờ để kịp cho công tác xét đặc xá.
Đại tá Trần Hữu Thông- Giám thị Trại

giam Thủ Đức cho biết, công tác xét giảm
án, đặc xá của trại được tổ chức công
khai từ Hội đồng phạm nhân ở các buồng
giam, phân trại đến lãnh đạo chỉ huy các
phân trại và Hội đồng xét giảm án các
cấp, không để lọt phạm nhân không đủ
điều kiện ở trong danh sách đề nghị đặc
xá, không có tiêu cực xảy ra.
Do làm tốt công tác xét tuyển và bình
bầu công khai, minh bạch nên hầu hết
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phạm nhân trong trại đã có bước chuyển
biến tích cực trong nhận thức, từ mặc
cảm đến yên tâm và tự giác chấp hành cải
tạo, nhiều phạm nhân có mức án cao 20
năm đến chung thân không còn tư tưởng
chống đối hoặc âm mưu trốn khỏi nơi
giam giữ. Họ đều cố gắng cải tạo tốt, để
mong muốn ngày về ngắn lại.
Trong những ngày này, tại các phân
trại, không khí vui mừng, hồi hộp chờ
ngày đặc xá lan toả tới từng buồng giam.
Những người bạn tù chia sẻ với nhau cảm
xúc bịn rịn, những lời động viên, chúc
mừng. Từ xưởng sản xuất tới lao động
ngoài trời, ai cũng tích cực làm việc với
một tinh thần thoải mái. Phạm nhân chưa
được xét đặc xá cũng tin tưởng rằng, nếu
cải tạo tốt, trong một ngày không xa, niềm
vui ấy cũng đến với mình.

Mô hình sản xuất, học nghề may, dán cá bò tại
Trại giam Thủ Đức.
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lưu hồ sơ phạm nhân. Tại lớp học, các
học viên ai cũng tập viết, chăm chú nghe
giảng, tiếp thu chương trình giảng dạy.
Trước đó, trong quá trình cải tạo,
đơn vị đã phối hợp với phòng giáo dục
huyện Hàm Tân mở lớp dạy văn hoá cho
các phạm nhân chưa biết chữ, tổ chức
dạy nghề, truyền nghề cho các phạm
nhân. Sau mỗi đợt học, phạm nhân đã
được cấp chứng chỉ đào tạo nghề để khi
mãn hạn tù có điều kiện xin việc làm, ổn
định cuộc sống.
Những phạm nhân được xét đặc xá
không giấu nổi niềm vui khi sắp được
quay về đoàn tụ với gia đình. Năm nay,
phạm nhân Nguyễn Văn Dũng, sinh năm
1963 (Phân trại 2) được xét đặc xá. Anh
nhập trại với bản án 10 năm cùng tội danh
lưu hành giấy tờ có giá giả, đến nay đã thi
hành án được hơn 6 năm. Anh là một
trong 132 phạm nhân có tên trong danh
sách giảm án của Phân trại 2.
Phạm nhân Nguyễn Văn Dũng trải
lòng: “Khi nghe cán bộ đọc tên trong danh
sách xét đặc xá, tôi rất vui. Đêm hôm đó,
tôi đã không ngủ được, đếm từng ngày để
về với mẹ. Giờ mẹ tôi đã ngoài 90, đang
phải ở một mình, tôi rất nhớ và mong
muốn về để chăm sóc mẹ lúc tuổi già.
Trong quá trình ở trại, tôi được học nghề
may. Ra trại, tôi sẽ mở một tiệm may nhỏ
ở nhà để đảm bảo cuộc sống”.

Để làm tốt công tác đặc xá, những
cán bộ giáo dục, quản giáo lại tất bật hơn
với những lớp học kỹ năng sống, tái hòa
nhập cộng đồng. Đại úy Nguyễn Trường
Thụ, Đội Quản lý giáo dục, hồ sơ, Phân
trại K3 cho biết, hiện những phạm nhân
đang chờ đặc xá đang theo học lớp bồi
dưỡng kiến thức về luật như Bộ luật Hình
sự; Luật Giao thông đường bộ; Luật Cư
trú; xoá án tích; Luật Đặc xá và tái hoà
nhập cộng đồng.

Phạm nhân Đặng Thanh An – sinh
năm 1989 đang thụ án ở Đội 4 - Phân trại
2 với án phạt 7 năm cho tội danh cướp tài
sản. Đến tháng 9 này, nếu được giảm án,
An sẽ hết thời gian thụ án. “Ra trại em sẽ
đi học nghề sửa chữa xe máy. Trong quá
trình thụ án, em được cán bộ dạy nhiều
điều từ cách sống, tính kiềm chế của tuổi
trẻ và biết trân trọng giá trị của lao động.
Về địa phương em sẽ xin việc, tu chí làm
ăn, không phụ lòng cha mẹ” - phạm nhân
An nói.

Trong đợt này, Phân trại 3 tổ chức
học cho 113 phạm nhân, trong đó có 13
phạm nhân hết án trong tháng 9 và 100
phạm nhân được xét chờ đặc xá. Khoá
học kéo dài 15 ngày, các học viên phải có
1 một bài thu hoạch học tập, để đưa vào

Phạm nhân Phạm Hữu Phước (Phân
trại 3) cũng có tên trong danh sách xin
đặc xá đợt này. Đây là một niềm vui lớn
đối với Phước sau những ngày nỗ lực cải
tạo. Phước vào trại với tội danh giết người
cùng mức án phạt là 10 năm. Phước bảo

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

Thoâng tin tö lieäu Bình Thuaän – Soá 08 naêm 2015

rằng, việc đầu tiên khi ra trại là mong
muốn được đến thắp nén nhang xin lỗi
người đã khuất và gia đình. Chia sẻ về
những dự định trong tương lai, Phước nói
sẽ làm kính xe hơi cùng với bố, khi có việc
làm ổn định thì sẽ lấy vợ.
Đây chỉ là một trong số hơn 800
phạm nhân đang chờ xét duyệt đặc xá
của Chủ tịch nước tại Trại giam Thủ Đức.
Nếu được chấp thuận, họ sẽ trở về đoàn
tụ với gia đình. Ai trong số họ cũng mong
muốn có việc làm ổn định, cuộc sống tốt,
hoà nhập được với cộng đồng. Đây cũng
là mong muốn của những cán bộ quản
giáo, những người làm công tác giáo dục
đã gieo mầm thiện cho những tâm hồn
một thời đi lạc. Mỗi một số phận được ân
xá là phần thưởng sau những ngày tháng
tích cực cải tạo tốt. Đây không chỉ là động
__________________________________
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lực để mỗi phạm nhân cùng phấn đấu mà
còn là mục tiêu để các phạm nhân khác
học tập, cùng cố gắng.
Trung tá Trịnh Thị Quế, Phó giám
thị Trại giam Thủ Đức cho biết, từ năm
2010 đến nay, trại đã đề nghị xét giảm
án cho 21.120 lượt phạm nhân, đề nghị
đặc xá cho 2.150 phạm nhân. Trong đợt
xét đặc xá 2-9 năm nay, dự kiến trên
800 phạm nhân được đặc xá; khoảng
1.500 phạm nhân được cấp xét giảm
thời hạn chấp hành án phạt tù. Hầu hết
những phạm nhân được hưởng đặc xá
của trại khi về địa phương, về với cộng
đồng, xã hội đã trở thành người lương
thiện, có việc làm tương đối ổn định.
Lưu Hiệp, Hà Ly // http://cand.com.vn/ .2015 (ngày 15 tháng 8)

“DŨNG SĨ” GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

N

hờ những tấm gương như anh
Nguyễn Ngọc Nghĩa, dự án mở rộng
QL1 qua tỉnh Bình Thuận hoàn thành sớm
hơn 7 tháng.

Anh Nguyễn Ngọc Nghĩa

Khi đại dự án mở rộng QL1 qua tỉnh
Bình Thuận được khởi công, để sớm có
được mặt bằng thi công, chính quyền địa
phương đã phải huy động cả hệ thống
chính trị vào cuộc. Trong đó, những cán
bộ làm công tác GPMB luôn là lá cờ đầu
trong việc vận động từng hộ dân bàn giao
mặt bằng.
Một trong những người tiên phong là
anh Nguyễn Ngọc Nghĩa (SN 1978 - đoàn

viên Công đoàn Sở GTVT tỉnh Bình
Thuận). Anh Nghĩa được lãnh đạo tỉnh
Bình Thuận và Bộ GTVT tặng Bằng khen
vì có thành tích xuất sắc trong công tác
vận động bàn giao mặt bằng thi công mở
rộng QL1. Nhờ những tấm gương như
anh, dự án hoàn thành sớm hơn kế hoạch
7 tháng.
Anh Nghĩa chia sẻ: “Ngay khi dự án
mở rộng QL1 được triển khai, có hàng
ngàn hộ dân chạy dọc tuyến nằm trong
phạm vi dự án phải bồi thường bàn giao
mặt bằng. Xác định đây là khối lượng
công việc khổng lồ, nếu không giải quyết
nhanh sẽ dẫn đến tồn đọng hồ sơ, ách tắc
trong công tác đền bù bàn giao mặt bằng.
Chính vì thế tôi và nhiều đồng chí khác
được lãnh đạo Sở giao nhiệm vụ làm
công tác GPMB phải sâu sát đi thực tế
đến từng hộ dân lắng nghe tâm tư nguyện
vọng của người dân”.
Với những trường hợp gặp rắc rối về
giấy tờ nhà đất, người cán bộ cần tư vấn
và gỡ vướng theo đúng pháp luật, đồng
thời đề xuất các cơ quan ban, ngành liên
quan giải quyết nhanh nhất cho bà con.
“Ngoài việc giải thích những lợi ích chủ
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trương mở rộng QL1 của Nhà nước,
người cán bộ làm công tác GPMB phải
đặt mình vào hoàn cảnh của họ để lắng
nghe nguyện vọng của bà con. Thành
công trên là nhờ cả tập thể vào cuộc
quyết liệt, bà con ủng hộ chứ không phải
của riêng tôi”, anh Nghĩa khiêm tốn nói.
Được biết, trong thời gian qua, ngoài
công tác chuyên môn anh Nguyễn Ngọc
Nghĩa cùng cán bộ Công đoàn Sở GTVT
còn tích cực tham gia các phong trào như:
Làm đường nông thôn tại xã La Ngâu
(huyện Tánh Linh) huy động 30 triệu đồng
và nhiều ngày công lao động. Đặc biệt,
trong năm Công đoàn Sở còn quyên góp
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xây dựng được hai căn nhà tình thương trị
giá mỗi căn là 15 triệu đồng; hỗ trợ 10 hộ
nghèo tại xã Sông Phan (huyện Hàm Tân)
hơn 50 triệu đồng…
Với những nỗ lực đóng góp không
mệt mỏi, ngoài danh hiệu được Tỉnh ủy
Bình Thuận khen tặng về việc học tập và
làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh, anh Nghĩa còn 5 năm liền được
tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và
là một trong những gương điển hình tiên
tiến của Sở GTVT Bình Thuận.
Vĩnh Phú //
http://www.baogiaothong.vn/ .- 2015
(ngày 5 tháng 8)

__________________________________

KHAI THÁC HẢI SẢN ĐẠT HƠN 98.200 TẤN

T

heo Chi cục Thủy sản Bình Thuận (Sở
Nông nghiệp&PTNT), tính từ đầu năm
2015 đến hết tháng 7, tổng sản lượng khai
thác hải sản trên địa bàn toàn tỉnh ước đạt
98.201 tấn, bằng 52% kế hoạch năm.
Nhìn chung hoạt động đánh bắt trên
biển thời gian qua của bà con ngư dân địa
phương còn gặp khó khăn, nhất là trong
quý I do ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc
nên tình trạng tàu nằm bờ khá phổ biến
nhiều.
Kể từ tháng 4 trở lại đây thì thời tiết
thuận lợi hơn, do vậy các phương tiện tàu

thuyền đã có điều kiện vươn khơi bám
biển, đẩy mạnh khai thác vụ cá Nam.
Trong đó, ngư trường của các nghề lưới
rê, câu lộng, pha xúc, vây rút chì, lồng bẫy
là các vùng biển trong tỉnh và các địa
phương lân cận. Còn nghề câu khơi, rê
thu ngừ… thì hoạt động ở vùng biển Côn
Sơn, đảo Trường Sa, quanh giàn khoan
dầu khí hay vùng tiếp giáp các nước nên
đạt sản lượng khá cao so với đầu năm.
Hà Lê - Đại đoàn kết.- 2015.- Số 215
(ngày 3 tháng 8).- Tr.7
__________________________________

BÌNH THUẬN ĐỒNG Ý TUYỂN GẦN 300 LAO ĐỘNG TRUNG QUỐC

B

ình Thuận vừa cho phép Nhà máy Nhiêt
điện Vĩnh Tân 1 tuyển dụng 295 lao động
nước ngoài, chủ yếu là lao động Trung Quốc.

Ông Lê Tiến Phương, Chủ tịch Ủy ban
nhân tỉnh Bình Thuận vừa ký công văn gửi Sở
Lao động – Thương binh và Xã hội đồng ý
cho phép Văn phòng điều hành Nhà máy
nhiệt điện Vĩnh Tân 1 được tuyển 295 lao
động nước ngoài vào các vị trí công việc
không tuyển được lao động người Việt Nam.
Trong danh sách kèm theo, hầu hết số lao
động này đều là người Trung Quốc.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình
Thuận cũng đã giao cho Sở Lao động –
Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ
quan chức năng hướng dẫn, kiểm tra, giám
sát tình hình tuyển dụng số lao động này và
chỉ thực hiện cấp phép khi hội đủ các yêu cầu
về tiêu chuẩn tuyển dụng của Văn phòng điều
hành Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 tại Bình
Thuận.
Trước đó, Sở Lao động – Thương binh
và Xã hội tỉnh Bình Thuận đã tham mưu cho
Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho các trung tâm
cung ứng lao động người Việt Nam thông báo

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

Thoâng tin tö lieäu Bình Thuaän – Soá 08 naêm 2015

tuyển dụng rộng rãi theo tiêu chí nhà thầu đề
ra. Tuy nhiên, các trung tâm giới thiệu việc
làm trong nước không cung ứng được số lao
động người Việt Nam theo đúng yêu cầu của
nhà tuyển dụng. Từ đó, tỉnh Bình Thuận mới
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cho phép Văn phòng điều hành Nhà máy
nhiệt điện Vĩnh Tân 1 tuyển dụng lao động
nước ngoài.
Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2015
(ngày 21 tháng 8)

__________________________________

TỔNG DIỆN TÍCH CHE PHỦ RỪNG TRÊN ĐẢO PHÚ QUÝ
ĐẠT HƠN 800HA

N

hờ những nỗ lực tuyên truyền trồng rừng
trong thời gian qua, đến nay đảo Phú Quý
(Bình Thuận) đã nâng độ che phủ toàn đảo
lên trên 45%, với tổng diện tích che phủ hơn
800ha. Công tác chăm sóc, bảo vệ và phòng
chống cháy rừng luôn được chú trọng.
Phú Quý là huyện đảo thuộc tỉnh Bình
Thuận, nằm cách đất liền khoảng 56 hải lý
(120km), diện tích tự nhiên khoảng 17km2 với
số dân trên 27.000 người. Hằng năm, do thời
tiết khắc nghiệt, sóng to nên nhiều khu vực
xung yếu trên đảo thường xảy ra hiện tượng
sạt lở nghiêm trọng. Bên cạnh đó, nguồn
nước ngọt trên đảo cũng ngày càng bị nhiễm
mặn. Vì vậy, việc trồng cây phủ xanh cho đảo,
nhất là trên các bãi bồi ven biển, tạo các đai
rừng chắn sóng, hạn chế xói lở và giữ nguồn
nước ngầm đang là vấn đề luôn quan tâm và
được triển khai sâu rộng trong thời gian qua.
Ông Tạ Minh Nhựt, Phó Chủ tịch Ủy ban
Nhân dân huyện đảo Phú Quý, cho biết trước
đây, trên đảo phần lớn là đồi trọc và chỉ có
các loại cây mọc tự phát như: dứa dại, bã
đậu, mù u… Từ các Chương trình dự án hỗ
trợ trồng rừng của Trung ương và địa
phương, đến nay độ che phủ trên toàn đảo
đạt trên 45% bao gồm rừng phòng hộ, cây
phân tán, cây ăn quả...
Trạm Nông Lâm nghiệp huyện Phú Quý
cũng đã tổ chức gieo ươm cây giống tại chỗ
thay cho việc vận chuyển cây giống từ đất liền
về đảo. Số lượng gieo ươm cây trồng ngày
càng nhiều, đảm bảo đáp ứng nhu cầu trồng
cây của các tổ chức, cá nhân trên toàn huyện.
Có được kết quả này nhờ huyện đã chủ động
làm tốt công tác trồng các loại giống cây lâm
nghiệp phù hợp tại chỗ để phục vụ cho việc
trồng cây hàng năm, góp phần chủ động và
giảm chi phí vận chuyển cây giống từ đất liền
ra. Đồng thời, triển khai nhanh khâu trồng cây
khi thời tiết thuận lợi, nhờ vậy cây giống thích

nghi nhanh với điều kiện khí hậu của đảo, tỷ
lệ cây sống tăng cao.
Bên cạnh đó, huyện còn đẩy mạnh
phong trào “Trồng cây gây rừng”; phát động
trồng cây xanh trong khuôn viên các trường
học, cơ quan, doanh trại quân đội và trong
mỗi nhà dân…
Đáng chú ý, Trạm Nông Lâm nghiệp
cũng đang tiến hành trồng thử nghiệm cây
ngập mặn tại những vùng ven biển Phú Quý
như: Lạch Dù, Hòn Tranh và Lỗ Sâu thuộc địa
bàn xã Tam Thanh. Sau thời gian triển khai,
Trạm Nông Lâm nghiệp đã trồng theo thiết kế
và tiến hành trồng dặm tổng cộng 15.000 cây
(bao gồm 3 loại cây: đước, đưng và mắm
biển). Tuy mới trồng thử nghiệm cây ngập
mặn ở đảo, nhưng tỷ lệ cây đước sống đạt
trên 70%.
Hiện, Trạm Nông Lâm nghiệp tiếp tục thi
công, mở rộng diện tích trồng cây nhằm tạo
môi trường sinh thái trên các bãi đá ven biển,
hình thành dãy cây xanh chắn sóng và tạo
điều kiện cho các loài sinh vật biển trú ngụ,
sinh trưởng.
Theo ông Tạ Minh Nhựt, bên cạnh trồng
rừng tập trung, việc chuyển đổi cơ cấu cây
trồng cũng được nhân dân trên đảo tích cực
hưởng ứng, chuyển từ cây ngắn ngày sang
trồng cây dài ngày, cây ăn quả lâu năm, góp
phần tăng diện tích của rừng trên đảo.
Ước tính đến năm 2020, dân số trên
đảo khoảng 30.000 người, cần một lượng lớn
nước ngọt ngầm đủ để cung cấp sinh hoạt
cho số dân sống trên đảo. Nếu không tích cực
trồng rừng phủ xanh cho đảo hàng năm để
giữ lượng nước ngọt ngầm thì nguồn nước
ngọt dùng cho sinh hoạt sẽ ngày càng cạn
kiệt.
Nguyễn Thanh //
http://www.vietnamplus.vn/ .- 2015
(ngày 24 tháng 8)
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II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC

CHUẨN BỊ NĂM HỌC MỚI 2015-2016:

BÌNH THUẬN KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG HỌC SINH BỎ HỌC

N

hững năm qua, với sự cố gắng và
nỗ lực của ngành giáo dục và sự
hỗ trợ tích cực của các cấp, ngành,
đoàn thể, tỉ lệ học sinh bỏ học các cấp
phổ thông trên địa bàn Bình Thuận đã
giảm. Tuy nhiên, tỷ lệ giảm chưa thật
sự bền vững, số học sinh bỏ học giữa
chừng còn khá cao.

Bình Thuận khắc phục tình trạng học sinh bỏ
học. (Nguồn: TTXVN)

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo,
năm học 2014 - 2015, toàn tỉnh có
2.247 học sinh bỏ học giữa chừng,
giảm 0,25% so với năm học 2013 2014. Vì vậy, ngay từ đầu năm học
2015 - 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo
Bình Thuận phối hợp với các địa
phương triển khai nhiều biện pháp
đồng bộ, nhằm huy động trẻ đến
trường và giảm thiểu tình trạng học
sinh bỏ học trong năm học mới.
Tình trạng học sinh bỏ học ở Bình
Thuận tập trung chủ yếu ở bậc Trung
học cơ sở và Trung học phổ thông,
nhất là ở vùng nông thôn, miền núi và
vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cụ
thể, trong năm học 2014 - 2015 đã có
1.337 học sinh Trung học cơ sở và 878

em Trung học phổ thông bỏ học giữa
chừng. Huyện Bắc Bình là địa phương
có số học sinh bỏ học nhiều nhất với
339 em. Nguyên nhân chủ yếu khiến
các em bỏ học xuất phát từ tác động
nhiều mặt của xã hội, hoàn cảnh gia
đình khó khăn, kinh tế gia đình không
đáp ứng được chi phí học tập; học
sinh có học lực yếu, kém không theo
kịp chương trình…
Trong năm học mới, xác định
khắc phục tình trạng học sinh bỏ học
giữa chừng là nhiệm vụ hàng đầu, Sở
Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận đã
phối hợp với các địa phương đẩy
mạnh hơn nữa cuộc vận động, tuyên
truyền "Ngày toàn dân đưa trẻ em đến
trường"; tạo sự đồng thuận và chuyển
biến tích cực trong nhận thức phụ
huynh, học sinh, quyết tâm đảm bảo
chỉ tiêu huy động học sinh, duy trì sĩ số
của từng địa phương. Riêng đối với
các trường hợp học sinh có học lực
yếu kém, lưu ban hoặc có hoàn cảnh
gia đình khó khăn, có nguy cơ bỏ
học…, ngay từ đầu năm học, các
trường phối hợp với địa phương rà
soát, tìm hiểu nguyên nhân cụ thể từng
trường hợp có nguy cơ bỏ học để có
giải pháp hỗ trợ thích hợp, khuyến
khích các em đến trường. Bên cạnh
đó, năm học 2015 - 2016, ngành giáo
dục Bình Thuận sẽ đẩy mạnh thực
hiện cuộc vận động “Mỗi nhà giáo, cán
bộ giáo dục giúp đỡ học sinh có hoàn
cảnh đặc biệt”, “Mỗi thầy cô giáo là
một tấm gương đạo đức về tự học và
sáng tạo”. Theo đó, các thầy cô giáo
sẽ tích cực đổi mới hiệu quả phương
pháp dạy học, quan tâm, phối hợp chặt
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chẽ với gia đình, xã hội để giúp đỡ kịp
thời những hoàn cảnh khó khăn; giúp
các học sinh có học lực yếu kém vạch
ra kế hoạch học tập, rèn luyện vừa
giúp các em theo kịp chương trình,
vừa động viên ý thức học tập, tránh
tình trạng bất mãn rồi bỏ học giữa
chừng…
Để kịp thời hạn chế tối đa tình
trạng học sinh bỏ học, nâng cao chất
lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện
trong năm học 2015 - 2016, Ủy ban
nhân dân tỉnh Bình Thuận đã có công
văn chỉ đạo, yêu cầu các sở, ngành,
địa phương tập trung làm tốt các giải
pháp nhằm giảm thiểu tỷ lệ học sinh bỏ
học trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban

- 20 -

nhân dân tỉnh Bình Thuận yêu cầu các
sở, ban, ngành, mặt trận phải thực
hiện đồng loạt giải pháp kéo giảm tình
trạng học sinh bỏ học như: xây dựng
quỹ giúp đỡ học sinh nghèo có nguy
cơ bỏ học; phối hợp chặt chẽ giữa nhà
trường và phụ huynh, đặc biệt quan
tâm và hỗ trợ kịp thời đến các em học
sinh yếu kém. Đồng thời, thành lập
nhiều tổ, câu lạc bộ vận động và hỗ trợ
học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học
sinh nghèo, học sinh có nguy cơ bỏ
học vì hoàn cảnh khó khăn, nhất là
miền núi, vùng sâu, hải đảo…
Hồng Hiếu //
http://dangcongsan.vn/ .- 2015
(ngày 14 tháng 8)

__________________________________

DẤU ẤN TRẺ Ở HUYỆN ĐẢO PHÚ QUÝ

N

hững ngày đầu tháng 8, huyện
đảo Phú Quý (Bình Thuận) nắng
chói chang. 30 chiến sĩ Mùa hè xanh
đến từ các trường ĐH, CĐ TP.HCM
vẫn đang tất bật hoàn thiện những
công trình trước ngày rút quân.

lót gạch nền mới 16 phòng học, sửa
chữa sơn mới nhà banh, nhà trượt
ván, vòng quay và xích đu ở khu vui
chơi của trường.
“Các em chiều nào cũng đến khu
vui chơi rất đông, nhìn vậy cả đội đều
thấy vui và cố gắng hết mình hoàn
thành những phần việc còn lại...” chiến sĩ Nguyễn Minh Như (sinh viên
năm 3 ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia
TP.HCM) quệt vội mồ hôi lấm lem bụi
sơn, nói.

Tổ chức vui chơi, hoạt náo đầu giờ trước
buổi học tiếng Anh tại Trường tiểu học Mỹ
Khê (xã Tam Thanh)

Ở công trình chỉnh trang trường
mẫu giáo, lần đầu tiên ngôi trường có
số lượng hơn 300 em này khoác lên
mình những bức tranh rất sinh động,
sặc sỡ, được đi mới lại hoàn toàn hệ
thống điện. Các bạn cũng sơn mới và

Đội hình Mùa hè xanh phụ giúp xây dựng
cột cờ Tổ quốc tại thôn Triều Dương, xã
Tam Thanh
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Anh Dương Trọng Phúc (Phó
Giám đốc Nhà văn hóa Sinh viên
TP.HCM, chỉ huy trưởng chiến dịch)
cho biết ngoài cải tạo, sửa chữa
Trường mẫu giáo xã Tam Thanh, đội
còn xây dựng hai sân bóng chuyền
cho xã Ngũ Phụng và Trường THPT
Ngô Quyền; tổ chức ba ngày tập huấn
kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh
THPT; tổ chức ôn tập hè, vui chơi với
thiếu nhi, thực hiện ba đêm văn nghệ
phục vụ bà con huyện đảo.
Đặc biệt, đội hình chuyên đã
nghiên cứu xây dựng thương hiệu
nghề cá và du lịch cho bà con, thanh
niên huyện đảo; trao tặng 50 suất học
bổng trị giá 30 triệu đồng cho học sinh
nghèo vượt khó.
Các công trình xanh được tạo nên
bằng sức trẻ tình nguyện đó không
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những là niềm vui của chiến sĩ mà còn
là nỗi mong ngóng, niềm hạnh phúc
của người dân Phú Quý.

Cùng thầy cô Trường THPT Ngô Quyền
xây dựng sân bóng chuyền

Phước Tuấn
- Tuổi trẻ TP.HCM.- 2015.- Số 209
(ngày 6 tháng 8).- Tr.11

_____________________________________

LỄ HỘI KATÊ 2015

L

ễ hội Katê năm 2015 của đồng
bào Chăm Bình Thuận sẽ diễn
ra từ ngày 11-12.10 (nhằm tháng 7
Chăm lịch) tại di tích Tháp Chăm Pô
Sah Inư Phan Thiết.
Với ý nghĩa bảo tồn vốn quý
văn hóa truyền thống và tạo thêm
sự kiện phục vụ du lịch, Lễ hội Katê
2015 có nhiều phần lễ và phần hội
phong phú và hấp dẫn. Chương
trình tổ chức nghi thức lễ Katê do
các chức sắc tôn giáo người Chăm
huyện Hàm Thuận Bắc trực tiếp
điều hành theo đúng phong tục, tập
quán truyền thống.
Trong thời gian diễn ra lễ hội
còn diễn ra các hoạt động giao lưu
văn nghệ, giới thiệu ẩm thực, biểu
diễn nghề dệt, làm gốm truyền
thống, tổ chức các trò chơi dân

gian, thi đội nước vượt chướng ngại
vật, ngậm chanh về đích, nhảy bao
bố, thi cướp cờ, thổi kèn Saranai,
đánh trống Paranưng…
Bên cạnh tìm hiểu và trải
nghiệm cùng Lễ hội Katê, tham
quan di tích Tháp Pô Sah Inư Phan
Thiết, du khách còn tự mình khám
phá nghệ thuật kiến trúc Chăm của
cụm Tháp, tìm hiểu truyền thuyết về
địa danh Lầu Ông Hoàng, nghe kể
chuyện mối tình bất hủ Hàn Mặc Tử
- Mộng Cầm hay lựa chọn và mua
sắm những món quà thủ công mỹ
nghệ dân gian Chăm độc đáo, xem
biểu diễn nghệ thuật Chăm, triển
lãm ảnh nghệ thuật về thành phố
Phan Thiết.
Nguyên Vũ- Văn hóa.- 2015.- Số
101 (ngày 24 tháng 8).- Tr.9
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III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT
NHIỀU TẤM LÒNG ĐẾN VỚI TRẺ EM DỐC DÙ

N

gày 23-8, một nhóm bạn trên mạng xã hội
Facebook đã tổ chức chuyến đi thăm lớp
học tình thương Biển Vĩnh Hảo (khu vực Dốc
Dù, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, Bình
Thuận) với tổng số tiền mặt quyên góp được
gần 61 triệu đồng và sách giáo khoa, tập vở.

Các bạn trẻ mạng xã hội Facebook với học sinh lớp
tình thương. Ảnh: Huỳnh Trường

Trước mắt đoàn đã trao học bổng
khuyến học 1 triệu đồng/em và tiền hỗ trợ các
cô giáo. Số tiền còn lại sẽ nhờ ông Năm Tốt
(người mở lớp học tình thương) quản lý để
chi phí thường xuyên cho lớp học và hỗ trợ
những em khó khăn. Anh Phan Thanh Hải,
chủ hãng giày BQ (Đà Nẵng), cũng cho biết
sẽ tài trợ toàn bộ giày cho các em học sinh và
cô giáo lớp học tình thương Biển Vĩnh Hảo.
Dốc Dù là một vùng khô hạn. Nhiều
người dân từ các nơi về ngụ cư ở đây trong
điều kiện không điện, nước, nhiều trẻ em có
hoàn cảnh khó khăn không được đến trường.
Có một thời gian dài trước đây, Dốc Dù là
điểm nóng về tệ nạn xã hội. Hiện khu vực
_____________________________________

giáp ranh Ninh Thuận - Bình Thuận vẫn còn
nhiều hộ cực kỳ khó khăn, cơ cực, sống nhờ
nghề lặn biển hoặc đốn củi, hầm than rất bấp
bênh.
Gần 20 năm trước, ông Năm Tốt (Trần
Năm) - nguyên cán bộ Tỉnh ủy Ninh Thuận và
vợ về hưu, vào đây mở quán ăn Biển Vĩnh
Hảo. Lo lắng trước cảnh nhiều em mù chữ,
ông bà đã mở lớp học tình thương cho trẻ em
Dốc Dù. Cho đến nay, hàng trăm em đã được
dạy cho biết chữ, có em từ đó đã học lên và
có công ăn việc làm ổn định. Ông bà Năm Tốt
đã thuê cô giáo phụ trách lớp học, bỏ tiền xây
phòng học, mua sắm sách vở, đồng phục cho
các em. Không chỉ tạo chữ, ông bà còn giúp
đỡ công ăn việc làm cho nhiều em. Cũng
chính ông bà đã bỏ ra gần 7 tỉ đồng xây đập
dẫn nước ngọt từ đỉnh núi về cho người dân
vùng này. Đầu năm 2015, bà Năm Tốt qua
đời, ông Trần Năm tiếp tục duy trì lớp học tình
thương ở quán Biển Vĩnh Hảo.
Sau khi Pháp Luật TP.HCM (số ra ngày
10-6-2015) có bài viết “Cổ tích ở xóm Dốc
Dù”, nhiều bạn đọc đã bày tỏ sự quan tâm tới
lớp học đặc biệt này, trong đó có nhóm bạn
trên mạng xã hội Facebook nói trên. Một số
bạn đọc cho biết sẽ cố gắng duy trì hoạt động
hỗ trợ này như một sự đồng cảm với những
hy sinh thầm lặng nhiều năm nay vì trẻ em
khó khăn ở Dốc Dù của ông bà Năm Tốt.
Minh Nguyên - Pháp luật Tp.HCM.- 2015.Số 226 (ngày 26 tháng 8).- Tr.13

BỐ TRÍ 50 ĐIỂM DỪNG ĐÓN, TRẢ KHÁCH TUYẾN CỐ ĐỊNH TRÊN
QUỐC LỘ

S

ở GTVT tỉnh Bình Thuận vừa công bố 50
điểm dừng được phép đón, trả khách đối
với tuyến vận tải cố định. Cụ thể: trên tuyến
QL1A sẽ có 34 điểm dừng, QL55 có 10 điểm
dừng, QL28 có 6 điểm dừng. Bên cạnh đó,
trên các tuyến tỉnh lộ cũng quy hoạch 44 điểm
dừng xe đón, trả khách tuyến cố định.

Được biết, việc công bố các điểm xe
khách được phép dừng, đón trả khách sẽ góp
phần đảm bảo ATGT và an ninh trật tự trong
hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố
định.
Phạm Huyền // http://cand.com.vn/ .- 2015
(ngày 12 tháng 8)
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TRẠM THU PHÍ QL1A QUA BÌNH THUẬN HOẠT ĐỘNG TỪ 0H 13/8
lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới
10 tấn: 44.000 đ/vé lượt. Xe tải có tải
trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở
hàng bằng container 20 fit: 80.000đ/vé
lượt. Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên
và xe chở hàng bằng container 40 fit:
160.000 đ/vé lượt.

B

ộ GTVT đã có Quyết định cho phép
Công ty CP BOT QL1A Bình Thuận tổ
chức thu phí tại Trạm thu phí
Km1661+600 QL1 từ 0h ngày 13/8/2015.
Theo đó, mức thu như sau: Đối với xe
dưới 12 ghế ngồi: 20.000đ/vé lượt. Xe từ
12 ghế ngồi đến dưới 30 ghế ngồi, xe tải
có tải trọng từ 2 đến dưới 4 tấn:
30.000đ/vé lượt. Xe từ 31 ghế ngồi trở

Mức thu phí trên áp dụng đến hết
ngày 31/12/2015. Kể từ ngày 01/01/2016,
biểu mức thu phí tại Trạm Km1661+600
sẽ tăng lên 15.000đ, 20.000 đ, 31.000 đ,
60.000 đ, 80.000 đ cho từng loại xe và tải
trọng đã nêu trên.
Hoàng Châu // http://cand.com.vn/ .2015 (ngày 12 tháng 8)
Cùng đưa tin: Tin tức Số 191

__________________________________

XÓA NHIỀU “ĐIỂM ĐEN” TNGT TRÊN QL1 QUA BÌNH THUẬN

D

ự án mở rộng QL1 từ Bình Thuận đã
hoàn thành vượt tiến độ, đưa vào
khai thác sớm, ngoài việc rút ngắn thời
gian lưu thông còn kéo giảm TNGT, xóa
nhiều “điểm đen” TNGT trên tuyến...

tin, tuyến QL1 đoạn qua tỉnh Bình
Thuận dài hơn 100 km hiện là một trong
những cung đường đẹp nhất các tỉnh Nam
Trung Bộ. “Giới tài xế chúng tôi cảm thấy
yên tâm hơn khi đi qua tỉnh này và đặc
biệt là những đoạn đường đã có dải phân
cách. Ban đêm tài xế cứ chạy xe đúng
phần đường mà không sợ xe khác lấn
tuyến đấu đầu”, anh Đức chia sẻ.
Cách đây chỉ vài tháng, QL1 qua tỉnh
Bình Thuận do sửa chữa đi qua nhiều thị
trấn, dân cư đông đúc, tài xế thường chạy
lấn tuyến, phóng nhanh vượt ẩu nên tai
nạn thường xảy ra nhất là về ban đêm…

Một đoạn QL1 qua huyện Hàm
Thuận Nam (Bình Thuận) trước đây là
một trong những “điểm đen” về TNGT nay
đã thông thoáng
Tài xế bớt căng thẳng
Anh Lê Đăng Đức là tài xế chạy xe
khách tuyến TP HCM - Nha Trang thông

Một cán bộ Ban ATGT tỉnh Bình
Thuận cho biết, trong 6 tháng đầu năm
tình hình TNGT trên địa bàn tỉnh đều giảm
so với cùng kỳ năm 2014. Cụ thể: Số vụ
xảy ra trên đường bộ 322 vụ, làm chết
108 người, làm bị thương 310 người. So
với cùng kỳ năm 2014, giảm 56 vụ (14,8%), giảm 15 người chết (-12,2%),
giảm 5 người bị thương (-1,6%). Riêng
trên QL1, giảm 41 vụ (-32,3%), giảm 9
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người chết (-13,6%), giảm bốn người bị
thương (-6,0%).
Xóa nhiều điểm đen
Trao đổi với Báo Giao thông, ông
Huỳnh Ngọc Thanh, Chánh văn phòng
Ban ATGT tỉnh Bình Thuận cho biết, từ
khi dự án nâng cấp mở rộng tuyến QL1
hoàn thành, đường sá thông thoáng hơn,
nhiều “điểm đen” TNGT trước đây đã
được xóa bỏ hoàn toàn.
"Trong thời gian tới, Sở GTVT
Bình Thuận tiếp tục phối hợp với các cơ
quan liên quan tăng cường công tác
tuần tra, xử lý nghiêm các vi phạm của
xe khách trên tuyến QL1. Các xe khách
vi phạm tốc độ được phát hiện qua thiết
bị giám sát hành trình nhằm kịp thời
ngăn chặn các vi phạm, phòng ngừa
TNGT liên quan đến xe khách. Đồng
thời, tỉnh Bình Thuận cũng đổi mới công
tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người
dân khi tham gia giao thông đặc biệt là
trên các tuyến quốc lộ”.
Ông Phạm Văn Nam
Giám đốc Sở GTVT Bình Thuận
Ông Thanh dẫn ra hàng loạt các
“điểm đen” TNGT khi trước như: Km1741,
cầu Suối Sộp, cầu ông Hạnh (huyện Hàm
Thuận Nam)… luôn là những khu vực
__________________________________
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“nóng” về TNGT trên QL1 do cầu hẹp,
đường lại xuống cấp. Tuy nhiên, khi các
cây cầu này được cải tạo hoặc “chia lửa”
bằng việc xây thêm cầu mới song song
với cầu cũ nên đường đã thông thoáng,
giảm nguy cơ TNGT. Sau khi nâng cấp
mở rộng QL1 hoàn thành, việc lắp đặt dải
phân cách cũng hạn chế được tình trạng
người tham gia giao thông băng ngang
băng dọc qua quốc lộ, xóa được nhiều
điểm giao cắt, tăng năng lực lưu thông,
hạn chế tai nạn.
Đánh giá về công tác đảm bảo ATGT
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong những
tháng đầu năm, ông Phạm Văn Nam,
Giám đốc Sở GTVT cho biết: “TNGT trên
địa bàn tỉnh đã giảm cả ba tiêu chí nhờ hệ
thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn
chỉnh. Trước đây, trên QL1, trật tự ATGT
luôn diễn biến phức tạp. Đến nay do
đường đã được mở rộng lắp đặt dải phân
cách, biển báo hoàn chỉnh nên hạn chế
được những vụ tai nạn do xe khách lấn
làn lao vào nhau gây ra tai nạn thương
vong lớn. Chỉ sau hơn một tháng thông xe
số vụ tai nạn đã được kéo giảm rõ rệt,
việc mở rộng QL1 bước đầu đã phát huy
hiệu quả trong công tác kéo giảm TNGT.
Vĩnh Phú //
http://www.baogiaothong.vn/ .- 2015
(ngày 12 tháng 8)

NGUY CƠ TỪ ĐƯỜNG DÂN SINH TỰ PHÁT

B

ình Thuận là địa phương có tuyến
đường sắt dài nhất nước và điều kiện
cung đường cho phép tốc độ chạy tàu qua
địa bàn Bình Thuận cũng cao nhất, xấp xỉ
90km/giờ. Tuy không nhiều đường ngang
dân sinh tự phát như một số địa phương
khác, nhưng khảo sát toàn tuyến cho thấy
có nhiều điểm giao cắt nguy hiểm có nguy
cơ xảy ra tai nạn rất cao.
Hầu hết các vụ TNGT đường sắt xảy
ra tại Bình Thuận đều tại các điểm giao
cắt đường sắt với đường ngang dân sinh.
Một vụ tai nạn giao thông tại đường ngang tự
phát giao đường sắt xảy ra trên địa bàn Bình
Thuận.

Theo thống kê, đến cuối tháng
6/2015, toàn tỉnh có 241 điểm giao cắt
đường sắt- đường ngang dân sinh, trong
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đó có 65 điểm giao cắt hợp pháp có biển
báo, cảnh báo bằng đèn, chuông, người
gác và 176 điểm còn lại không hợp pháp
do người dân tự phá, tự làm.
Tính riêng trong 7 tháng đầu năm
2015 (đến 15/7/2015) TNGT đường sắt
xảy ra tại Bình Thuận có 9 vụ, làm chết 6
người và bị thương 3 người.
Huyện Hàm Tân tổ chức rào chắn,
không để tình trạng xe máy kéo băng qua
cầu đường sắt Sông Phan tại Km 1582 +
040. UBND huyện Tuy Phong đã yêu cầu
Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân chở vật liệu,
xỉ than sử dụng cầu vượt đường sắt vào
bãi xỉ, mỏ khai thác đá tại Km 1448 + 140
__________________________________
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hoặc cử người cảnh giới, đảm bảo an
toàn khi xe qua điểm giao cắt trên. UBND
tỉnh quyết định đóng các đường ngang đã
có cầu, đường khác thay thế như: đường
ngang qua đường sắt tại Km 1583 + 380,
tại xã Sông Phan, huyện Hàm Tân.
Các địa phương rà soát, khảo sát và
tổ chức vận động xã hội hóa mở các
đường gom dân sinh tại các khu dân cư,
trường học, bệnh viện, các khu vực sản
xuất nông nghiệp dọc đường sắt, tạo
thuận lợi cho nhân dân đi lại an toàn.
Nam Yên // http://cand.com.vn/ .- 2015
(ngày 17 tháng 8)

TRAO 20 TRIỆU ĐỒNG CHO BÉ GÁI BỊ MẸ ĐỐT TẠI BÌNH THUẬN

C

hiều 27/8, Trung tá Lương Công Trường,
đại diện báo CAND tại TP HCM, đã thay
mặt Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
Thân Đức Nam đến trao 20 triệu đồng cho bé
Nguyễn Thị Kim Linh (12 tuổi) tại Bệnh viện
Nhi đồng 1.

ruột tạt xăng đốt do em không bán hết vé số.
Em bị bỏng 60% cơ thể, nặng nhất là ở lưng,
tay, ngực, chân.
Thời gian điều trị dài do vậy dự kiến số
tiền điều trị lên tới cả trăm triệu đồng. Hiện
Linh vẫn hôn mê sâu và được điều trị đặc biệt
trong phòng cách ly. Chăm sóc Linh chỉ có
duy nhất người cô ruột Nguyễn Thị Duy.
Biết được trường hợp thương tâm của
bé Linh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
Thân Đức Nam đã chuyển 20 triệu đồng nhờ
Cơ quan đại diện báo CAND tại TP HCM trao
tận tay cho gia đình em.

Trung tá Lương Công Trường, đại diện báo CAND
trao 20 triệu đồng cho người nhà bé Linh

Ông chia sẻ: “Thông qua báo chí, tôi
biết gia đình cháu rất khó khăn, cháu lại mồ
côi cha, phải nghỉ học đi bán vé số phụ mẹ.
Tôi mong số tiền này sẽ giúp thêm cho gia
đình lo thuốc thang, viện phí để cháu sớm
bình phục”.

Trước đó, ngày 24/8, tại thị trấn Chợ
Lầu, huyện Bắc Bình, Bình Thuận, Linh bị mẹ

Quỳnh Nga // http://cand.com.vn/ .- 2015
(ngày 27 tháng 8)

__________________________________

HOÀN TRẢ NHIỀU TỈ ĐỒNG GÓP MẮC ĐIỆN KẾ

S

ở Công Thương tỉnh Bình Thuận vừa
cho biết Tổng Công ty Điện lực miền
Nam sẽ hoàn trả vốn trực tiếp cho các địa
phương trong vòng một tháng sau khi có
quyết định phê duyệt giá trị tài sản bàn

giao của UBND tỉnh Bình Thuận và dự
kiến đầu năm 2016.
Trước đó, Pháp Luật TP.HCM đã
nêu vấn đề từ năm 1998 đến 2005, nhiều
hộ dân trong tỉnh nếu muốn gắn điện kế
sử dụng điện sinh hoạt phải ký hợp đồng
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đóng góp 1,4 triệu đồng cho các ban quản
lý điện các huyện xem như là vốn góp. Từ
tháng 4-2015, các công ty cổ phần điện
nông thôn đã chuyển giao cho Tổng Công
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ty Điện lực miền Nam, số vốn góp của
dân sẽ được trả lại như thế nào?
Phương Nam - Pháp luật TP.HCM.2015.- Số 206 (ngày 6 tháng 8).- Tr.2

__________________________________

DẸP THƯƠNG LÁI TRUNG QUỐC MUA THANH LONG CHUI

B

ình Thuận đã phạt 23 người Trung
Quốc cư trú bất hợp pháp, kinh
doanh, thu mua thanh long trái phép.
Thanh long Bình Thuận loại trái to và
đẹp hiện được thương lái thu mua nhỏ
giọt với giá từ 3.500 đến 4.000 đồng/kg.
Riêng loại trái nhỏ giá chỉ 500 đồng/kg
nhưng khó bán. Trong khi thời điểm này
năm ngoái, giá thanh long không dưới
15.000 đồng/kg.

xã Hàm Minh (Hàm Thuận Nam) mới chịu
bật mí cách “làm ăn” với thương lái Trung
Quốc. T. cho biết trước đây DN của anh
trực tiếp thu mua, đóng gói và vận chuyển
thanh long ra biên giới chờ khi có giá mới
bán cho thương lái Trung Quốc. “Lời lãi
cũng có nhưng rủi ro rất cao” - T. tâm sự.

Với mức giá trên, nông dân đang
điêu đứng vì lỗ. “Do giá thanh long rẻ mạt
nên tôi đã mất trắng mấy trăm triệu đồng”
- ông PX, một nông dân có hơn 2.000 trụ
thanh long ở xã Tân Lập, huyện Hàm
Thuận Nam than thở.
Thương lái Trung Quốc núp bóng
Dù giá thanh long tại Bình Thuận vùng trồng thanh long lớn nhất cả nước rẻ bèo như vậy nhưng theo tìm hiểu của
chúng tôi, hiện mặt hàng này bán sa cạ
(chưa phân loại thanh long tốt, xấu - PV)
tại biên giới Việt-Trung có giá hơn 25.000
đồng/kg, tức gấp khoảng 5-6 lần giá mua
tại Bình Thuận! Điều này có nguyên nhân
một phần từ việc các thương lái Trung
Quốc đang chi phối việc mua bán thanh
long trên địa bàn tỉnh.
Hằng ngày tại một số quán cà phê
và quán nhậu ở TP Phan Thiết và Hàm
Thuận Nam có thể dễ dàng bắt gặp rất
nhiều nhóm người Trung Quốc ngồi cùng
với một số đại gia thanh long có máu mặt
ở Bình Thuận. Những người Trung Quốc
này nói tiếng Việt khá sõi và liên tục nấu
cháo điện thoại lúc thì bằng tiếng Việt lúc
bằng tiếng Trung để điều hành giá cả
thanh long từ Việt Nam đến Trung Quốc.
Thuyết phục mãi, T., đại diện một
doanh nghiệp (DN) thu mua thanh long tại

Nhóm thương lái Trung Quốc sáng nào cũng
ngồi tại một quán cà phê ở TP Phan Thiết để
bàn bạc, điều hành giá cả thanh long. Ảnh:
Phương Nam

Từ hơn một năm nay, khi hàng chục
người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt
Nam bằng thị thực du lịch đưa ra lời mời
gọi hợp tác thì nhiều DN, thương lái Việt
như T. đã chấp nhận ngay.
“Toàn bộ hệ thống sân bãi, xe tải thu
mua, nhân công, kho lạnh… của chúng tôi
đều được họ trưng dụng. Còn tụi tôi chỉ
đứng phía sau, làm chân rết mua “giùm”
cho họ và hưởng chênh lệch theo số
lượng cho chắc ăn và đỡ phải lo rủi ro
như trước” - T. cho biết.
Tung chiêu
Khi đã có trong tay hệ thống thu mua
là những người Việt, thương nhân Trung
Quốc dễ dàng điều chỉnh giá thanh long
tại Việt Nam và cả với những thương lái
đồng hương của họ ở bên kia biên giới.
Do các đầu mối lớn thu mua thanh long
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phụ thuộc gần như hoàn toàn vào Trung
Quốc nên họ muốn giá lên thì lên, muốn
giá xuống thì xuống. Thiệt hại cuối cùng
vẫn là những người nông dân bán mặt
cho đất, bán lưng cho trời.
Hoàng, một thương lái chuyên thu
mua thanh long cho DN của T., nhận xét:
“Thương lái Trung Quốc… khôn lắm. Có
hôm vào buổi sáng họ đưa ra giá thu mua
tại vườn 18.000 đồng/kg, không hạn chế
số lượng. Thế nhưng mới đến 10 giờ
sáng, khi thấy số lượng thanh long tập kết
về nhiều thì họ bất ngờ chê hàng xấu rồi
hạ giá còn 16.000 đồng/kg. Điều này cũng
đồng nghĩa với việc thương lái chúng tôi
lỗ trắng tay bởi đã đặt cọc mua trước của
nông dân tại vườn” - Hoàng chia sẻ.
Để tránh lặp lại tình trạng này, các
DN và thương lái Việt Nam chỉ còn cách
trước khi thu mua thanh long phải đưa các
“ông chủ” người Trung Quốc đến vườn
thanh long của nông dân để xem xét và
khi họ gật đầu mới dám thu mua.
Thương lái Hoàng nói: “Với chiêu
này, toàn bộ những gì liên quan đến thanh
long đều bị họ nắm rõ. Ví dụ thanh long
trồng ở đâu, đã trồng mấy năm, năng suất
ra sao, hàng tốt hay xấu… họ nắm rành
rẽ”.
Theo T., mặc dù nhập cảnh vào Việt
Nam với tư cách là khách du lịch nhưng
hầu hết các thương lái Trung Quốc đều ở
ngay trong các vựa thanh long của người
Việt, cư trú bất hợp pháp để dễ dàng điều
hành hoạt động kinh doanh.
Buôn bán bất hợp pháp
Tại kỳ họp HĐND tỉnh Bình Thuận
hồi trung tuần tháng 7 vừa qua, ông Lê
Tiến Phương, Chủ tịch UBND tỉnh, lý giải
một trong những nguyên nhân khiến việc
tiêu thụ thanh long khó khăn trong thời
gian gần đây là do tình trạng người nước
ngoài đến cư trú, kinh doanh bất hợp
pháp.
“Vì sao họ ở đâu đến lại làm chủ thị
trường, nắm hết nguồn nguyên liệu?
Những người trồng, sản xuất, mua bán
thanh long hợp tác với họ (những thương
lái Trung Quốc kinh doanh bất hợp pháp -
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PV) chính là đã làm phương hại đến lợi
ích quốc gia, đến lợi ích của nông dân
trồng thanh long” - ông Phương nhấn
mạnh.
Ngày 7-8, trao đổi với chúng tôi về
nguyên nhân khiến giá thanh long tuột
dốc, ông Bùi Đăng Hưng, Chủ tịch Hiệp
hội Thanh long Bình Thuận, cho rằng
tình trạng trên do nhiều nguyên nhân. Ví
dụ thanh long đang vào mùa, sản lượng
nhiều, mưa nhiều… nên giá thấp.
Tuy nhiên, ông Hưng thừa nhận:
“Hiện nay đa phần thanh long đều mua
bán trôi nổi, không ai liên minh liên kết
để sản xuất và tiêu thụ với nông dân.
Hàng trăm DN lớn nhỏ chỉ dừng lại ở
việc mua đi bán lại, không có thương
hiệu và kết quả là xuất khẩu qua đường
chính ngạch (có hợp đồng mua bán,
cam kết rõ ràng…) quá thấp, còn tiểu
ngạch lại tăng cao”.
_____________________________
Nhiều người trồng thanh long ở Bình
Thuận đều biết rõ ông Zheng Zhongke, một
thanh niên khoảng 26-27 tuổi người Trung
Quốc, hiện ở tại một vựa thanh long ở thị trấn
Thuận Nam; hay bà Song Hong Mei, ông Fu
Yuan Jun ở xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận
Nam. Nhóm người này điều phối thu mua thanh
long với số lượng khá lớn và cứ vài ngày lại có
cả đoàn xe container nối đuôi nhau chờ bốc
hàng để vận chuyển qua Trung Quốc.

Ông Phương cũng kêu gọi những
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.
Bên cạnh đó, để chấn chỉnh tình
trạng trên, theo UBND tỉnh Bình Thuận, từ
đầu năm đến nay cơ quan chức năng trên
địa bàn tỉnh đã ra quyết định xử phạt 23
người Trung Quốc cư trú bất hợp pháp,
kinh doanh, thu mua thanh long không
được phép của cơ quan có thẩm quyền ở
Việt Nam. Qua đó, phạt những người trên
với tổng số tiền gần 500 triệu đồng.
Ngày 7-8, trao đổi với PV, một lãnh
đạo UBND tỉnh Bình Thuận cho biết thêm,
trước tình trạng người nước ngoài vào
Bình Thuận cư trú và kinh doanh thanh
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long bất hợp pháp, tỉnh đã giao cho công
an tỉnh chỉ đạo Phòng Quản lý xuất nhập
cảnh tiếp tục kiểm tra và xử phạt nghiêm.
“Tuy vậy, để lập biên bản được
những thương lái nước ngoài này, lực
lượng thực thi công vụ đã phải bám sát
địa bàn từng phút và xuất hiện kiểm tra
đúng lúc mới có thể xử phạt. Nói chung là
rất khó khăn nhưng tỉnh kiên quyết làm và
__________________________________
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làm thật nghiêm khắc” - vị lãnh đạo này
khẳng định.
Phương Nam - Pháp luật TP.HCM.2015.- Số 208
(ngày 8 tháng 8).- Tr.11
Cùng đưa tin: Người lao động Số 6930

RÁC LÀM XẤU HÌNH ẢNH DU LỊCH BÌNH THUẬN

D

ọc con đường du lịch ven biển từ La
Gi ra Mũi Né có nhiều khu du lịch
sang trọng, rác nằm la liệt làm xấu đi hình
ảnh du lịch của Bình Thuận.
Được thiên nhiên ưu đãi có nhiều bãi
biển đẹp và hoang sơ, từ nhiều năm qua
tỉnh Bình Thuận là điểm du lịch nổi tiếng,
thu hút đông đảo du khách trong nước và
quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng.
Được mệnh danh là “Thiên đường
nghỉ dưỡng”, “Thủ đô resort của Việt
Nam”, đã có chỗ đứng trên bản đồ du lịch
quốc tế, nhưng ngành du lịch Bình Thuận
hiện đang phải đối mặt với tình trạng rác
thải tràn lan làm xấu đi hình ảnh đẹp vốn
có của mình.

tham quan thú vị. Nhưng có một thứ làm
anh sợ nhất là rác. Đến đâu anh cũng
thấy những đống rác to tướng, ruồi nhặng
bay đầy, bốc mùi ô nhiễm. Anh Jan Tesap
nói: “Tôi nghĩ các bạn nên dọn dẹp rác
trên đường sạch sẽ, có như thế quê
hương đất nước các bạn mới đẹp hơn
nhiều”.
Dọc con đường du lịch ven biển từ
La Gi ra Mũi Né có nhiều khu du lịch sang
trọng đã được xây dựng, nhưng thật đáng
tiếc, rác nằm la liệt làm xấu đi hình ảnh du
lịch của địa phương. Đơn cử như, từ con
đường Nguyễn Thông (phường Phú Hài)
nối ra “phố Tây” Nguyễn Đình Chiểu
(phường Hàm Tiến, thành phố Phan
Thiết), bọc nilon và nhiều loại rác khác
bay tung tóe, vương vãi hai bên trông rất
phản cảm. Tại đoạn dốc chuẩn bị rẽ vào
Khu di tích tháp Chăm Pô Sah Inư có một
điểm đổ rác tự phát, cả mấy tháng nay
không thấy ai dọn dẹp. Khi đi qua những
đống rác lộ thiên ven đường Hàm Tiến –
Mũi Né, du khách "Tây" cũng như ta đều
ngán ngẩm, lắc đầu.

Du khách quốc tế ngán ngẩm khi nhìn thấy rác
hiện diện khắp nơi

Mùa hè này, anh Jan Tesap, du
khách Cộng hòa Czech chọn Mũi Né, Bình
Thuận là nơi nghỉ mát, khám phá, du lịch.
Cầm cuốn sách hướng dẫn trên tay, anh
cùng người bạn gái của mình rảo qua
nhiều điểm tham quan ở trung tâm thành
phố Phan Thiết. Anh cho biết ở đây người
dân thân thiện, biển đẹp và nhiều điểm

Rác và xà bần trên đường Nguyễn Thông, Phan
Thiết
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Ông Nguyễn Hải Hoàn, du khách Hà
Nội phàn nàn: “Đường ra bờ biển hiện nay
rất là bẩn. Từng đống rác rất mất vệ sinh.
Kể cả bãi biển cũng thế, biển Mũi Né rất
đẹp, nhưng tôi thấy hầu như bãi tắm rất là
bẩn. Chai lọ rác rưởi cũng nên dọn dẹp
cho sạch sẽ”.
Trên thực tế, hầu hết các khu du lịch
đều rất ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường
trong khuôn viên của mình. Nhưng ở bên
ngoài, nhiều người dân vẫn chưa ý thức
giữ gìn vệ sinh chung. Tình trạng đổ rác
bừa bãi ở nơi công cộng khiến cho môi
trường du lịch ngày càng trở nên tồi tệ.
Trước tình trạng đó, Hiệp hội Du lịch Bình
Thuận cho biết, vấn đề rác thải và ô
nhiễm môi trường rất đáng báo động, ảnh
hưởng không nhỏ đến thương hiệu du lịch
Bình Thuận. Trong khi chờ đợi chính
quyền địa phương có giải pháp giải quyết
vấn đề này, Hiệp hội đã chủ động cải
thiện tình hình. Đó là việc xây dựng
chương trình thu gom rác theo định kỳ có
sự phối hợp với người dân địa phương.
Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch
Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết:
“Chúng tôi cũng đang có một chương
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trình, tức là các doanh nghiệp du lịch gắn
kết với cộng đồng dân cư ở địa phương,
những điểm du lịch trọng tâm. Định kỳ
hàng tháng, chúng tôi sẽ tổ chức thu gom,
dọn rác ở những nơi công cộng để từng
bước tạo ra ý thức cho người dân”.
Mới đây, UBND tỉnh Bình Thuận
cũng đã chỉ đạo các địa phương, nhất là
thành phố Phan Thiết, thực hiện nghiêm
việc thu gom rác thải tại các tuyến đường
dân sinh. Trên cơ sở tham mưu của
ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch, một
tổ liên ngành cấp tỉnh chuyên kiểm tra việc
giữ gìn vệ sinh môi trường ở các khu du
lịch cũng sẽ được thành lập.
Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, thông
qua hoạt động kiểm tra, xử phạt các
trường hợp vi phạm, tổ liên ngành sẽ
ngăn ngừa tình trạng đổ rác bừa bãi. Có
như thế, Bình Thuận mới giải quyết tốt
vấn đề rác thải, làm hài lòng du khách,
làm đẹp thêm thương hiệu du lịch Bình
Thuận trên bản đồ du lịch quốc gia và
quốc tế.
Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2015
(ngày 18 tháng 8)

__________________________________

UBND TỈNH BÌNH THUẬN YÊU CẦU XỬ LÝ VẤN ĐỀ
“RÁC LÀM XẤU DU LỊCH”
gìn vệ sinh trong sản xuất, sinh hoạt, đảm
bảo vệ sinh môi trường du lịch.
Trước mắt, thành phố Phan Thiết thí
điểm làm sạch môi trường ở một số khu
vực, tuyến phố trọng điểm, sau đó nhân
rộng trên phạm vi toàn thành phố.

Rác thải làm xấu hình ảnh du lịch Phan Thiết

U

BND tỉnh Bình Thuận đang thực hiện rà
soát, chấn chỉnh tình hình vệ sinh môi
trường du lịch tại thành phố Phan Thiết. Ủy
ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đề nghị
Thành ủy Phan Thiết ban hành Chỉ thị
chuyên đề chỉ đạo đến các cấp ủy Đảng, chi
bộ cơ sở để tuyên truyền, sinh hoạt về giữ

Thành phố này cũng sẽ gắn camera
theo dõi tại một số vị trí trọng điểm để làm
cơ sở xử lý, xử phạt các hành vi vi phạm về
vệ sinh môi trường.
Như VOV đã đưa tin, thời gian gần
đây, rác thải tràn lan làm xấu hình ảnh du
lịch Bình Thuận, nhất là ở khu du lịch trọng
điểm Mũi Né – Phan Thiết, gây phản cảm
đối với du khách trong nước và quốc tế.
Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2015
(ngày 21 tháng 8)
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XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN ĐỂ MẤT RỪNG

“Đ

ối với các vụ phá rừng mà Pháp
Luật TP.HCM đã phản ánh, Công
an tỉnh Bình Thuận cần khẩn trương điều
tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh, theo đúng
quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá
nhân liên quan trong các vụ phá rừng đã
xảy ra”. Đây là một trong nhiều yêu cầu
quan trọng của Chủ tịch UBND tỉnh Bình
Thuận Lê Tiến Phương.

Văn bản được đồng gửi đến Sở
NN&PTNT, Sở TT&TT và Công an tỉnh
Bình Thuận liên quan đến các vụ phá
rừng Nà Dệt ở huyện Hàm Thuận Nam và
__________________________________

rừng phòng hộ Sông Lũy (ảnh) ở huyện
Bắc Bình mà chúng tôi đã nhiều lần phản
ánh.
Theo đó, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận
giao cho Sở NN&PTNT phối hợp với
UBND các huyện Hàm Thuận Nam, Bắc
Bình và Tuy Phong tăng cường theo dõi,
quản lý, chỉ đạo quyết liệt việc bảo vệ
rừng của các chủ rừng, UBND cấp xã và
kiểm lâm địa bàn. Sở NN&PTNT cũng
được giao đẩy mạnh tuần tra bảo vệ rừng,
kiểm tra, kiểm soát lâm sản, truy quét tại
các khu vực trọng điểm phá rừng, nhất là
vùng giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng...
Cũng theo văn bản này, Sở
NN&PTNT phải củng cố nhân sự, bộ máy
các chủ rừng còn yếu kém; tăng cường
quản lý các trạm bảo vệ rừng, phân công
nhiệm vụ cụ thể và kiểm tra, xử lý trách
nhiệm tập thể, cá nhân liên quan khi để
xảy ra vi phạm.
Phương Nam - Pháp luật TP.HCM.2015.- Số 212 (ngày 12 tháng 8).- Tr.4

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN HẠT ĐIỀU Ở HUYỆN HÀM THUẬN BẮC:

GÂY HƯ HỎNG ĐƯỜNG SÁ VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
hiều năm qua, gần 40 hộ dân với 126
nhân khẩu ở tổ 2, khu phố Lâm Giáo,
thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc,
tỉnh Bình Thuận có nhiều đơn kiến nghị về
việc Nhà máy chế biến hạt điều gây ô
nhiễm môi trường. Thế nhưng, đến nay
tình trạng trên vẫn chưa khắc phục, thậm
chí ngày càng tồi tệ.

N

dân ở thị trấn Lâm Giáo và xã Thuận Minh
(Hàm Thuận Bắc). Máng nước của nhà
máy giội trực tiếp làm xói lở con đường,
khiến nhân dân đi lại rất khó khăn. Để xoa
dịu người dân địa phương, nhà máy đã
gia cố nâng ống khói lên nhưng hiện tại
khói, bụi, mùi xú uế vẫn bay vào nhà các
hộ dân sống trong khu vực.

Nhà máy chế biến nhân hạt điều
hoạt động từ năm 2007, chủ yếu thu mua
hạt điều trong và ngoài huyện Hàm Thuận
Bắc, sau đó phơi khô, sấy, bóc tách thành
nhân và xuất khẩu hạt điều. Hằng ngày,
nhà máy hoạt động từ 7 giờ sáng đến 22
giờ đêm. Nguyên nhân xảy ra việc ô
nhiễm môi trường là do nhà máy lắp đặt
ống khói quá thấp, khói bụi bay xa khoảng
2,5km, ảnh hưởng sức khỏe của người

Bà Phan Thị Sinh, người dân ở bên
cạnh nhà máy bức xúc: “Nhiều năm nay,
gần 40 hộ dân chúng tôi kêu cứu với nhà
máy nên lắp đặt ống khói cao để hạn chế
khói, bụi bay vào nhà dân và khắc phục
máng nước chảy làm xói lở đường đi của
dân. Tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân
cấp tỉnh, huyện tiếp xúc với cử tri, chúng
tôi cũng phản ảnh nhiều lần về tình trạng
ô nhiễm môi trường và con đường lầy lội.
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Sau mỗi lần họp, đại biểu hứa lên hẹn
xuống làm việc với nhà máy nhưng tình
trạng này vẫn chưa được khắc phục. Hiện
nay, có nhiều người già, trẻ em ở địa
phương bị bệnh đường hô hấp do hít phải
không khí ô nhiễm. Chúng tôi mong sao
chính quyền, các cơ quan chức năng
nhanh chóng vào cuộc xử lý dứt điểm vụ
việc để trả lại nguồn không khí trong lành
cho người dân nơi đây”.

Hằng ngày, máng nước của nhà máy đổ trực
tiếp khiến con đường bị hư hỏng

Cùng chung nỗi bức xúc với bà Sinh,
ông Nguyễn Văn Tiến than thở: “Con
đường do máng nước của nhà máy giội
xuống gây ra các ổ gà, sống trâu… Người
dân chúng tôi đi lại rất khó khăn. Để khắc
phục tạm thời đoạn đường trên, đầu năm
2014, các hộ dân trong khu vực đã góp
tiền mua 70m3 đất để cải tạo, tu sửa 100m
đường bao quanh nhà máy. Người dân
trong khu vực phản ảnh nhiều lần, song
nhà máy không những không khắc phục
mà còn quanh co chối bỏ trách nhiệm.
Mùa mưa năm nay, cứ để tình trạng này
thì con đường sẽ bị xói lở nghiêm trọng
hơn. Mặt khác, do ống khói thấp nên bụi,
khói đen bay vào nhà dân, làm cho nhiều
người ăn không ngon, ngủ không yên”.
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Trao đổi với chúng tôi về tình trạng ô
nhiễm ở đây, bác sĩ Nguyễn Tuấn Anh,
Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hàm
Thuận Bắc cho biết: “Nhà máy chế biến
hạt điều có nhiều yếu tố vệ sinh môi
trường không đạt tiêu chuẩn. Hằng ngày,
khói, bụi, mùi xú uế bay vào nhà dân là
nguyên nhân chính làm cho nhiều người
già, trẻ em bị bệnh đường hô hấp. Chúng
tôi đã kiến nghị UBND huyện có biện pháp
xử lý”. Còn theo ông Nguyễn Văn Hoàng,
Phó chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận
Bắc: “Giải quyết đơn thư của người dân,
UBND huyện đã chỉ đạo cho Phòng Tài
nguyên và Môi trường phối hợp với các
cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra nhà
máy. Qua kiểm tra cho thấy, nhà máy
chưa làm bản cam kết bảo vệ môi trường
và một số tồn tại chưa khắc phục. UBND
huyện đã có văn bản đề nghị Sở Tài
nguyên và Môi trường xử phạt vì nhà máy
làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến
đời sống của nhân dân”.
Để giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo
đảm sức khỏe cho nhân dân, đề nghị
UBND huyện Hàm Thuận Bắc, Sở Tài
nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận và
các cơ quan chức năng sớm kiểm tra và
có biện pháp xử lý dứt điểm vụ việc.
Trước mắt, nhà máy nên tiếp thu ý kiến
của dân, dành kinh phí xây dựng hệ thống
xử lý chất thải theo đúng tiêu chuẩn bảo
vệ môi trường. Cùng với đó, xây dựng hệ
thống thoát nước để không làm xói lở
đường, ảnh hưởng việc đi lại của nhân
dân địa phương.
Ngọc Thủy - Quân đội nhân dân.- 2015.Số 19533 (ngày 22 tháng 8).- Tr.6

__________________________________

SÔNG LA NGÀ BỊ “RÚT RUỘT”

K

hông chỉ dùng xà lan dìm ống đâm
sâu xuống đáy, “cát tặc” trên sông
La Ngà, đoạn qua xã La Ngâu (Tánh
Linh – Bình Thuận) còn sử dụng cả xe
đào, xe múc “gặm” sạt đất bờ sông,
ruộng rẫy của dân để tận thu cát. Điều

đáng nói là, hoạt động này diễn ra công
khai trong thời gian dài nhưng chính
quyền và các ngành chức năng địa
phương vẫn “im hơi lặng tiếng”…
Dân kêu trời vì “ông xe chở cát”
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Trên sông La Ngà, đoạn qua huyện
Tánh Linh, dù địa phương đã có lệnh
cấm nhưng tình trạng khai thác cát vẫn
diễn ra một cách ngang nhiên. Điểm
khai thác cát trái phép này nằm trên
đoạn sông chạy qua xã La Ngâu. Bọn
“cát tặc” không chỉ hút cát vận chuyển
trên đường sông mà sử dụng cả xe múc
và vận chuyển bằng xe ben loại lớn
chạy “ào ào” trên quốc lộ khiến người
dân khiếp vía.
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chóng “bo cua” rẽ xuống con đường đất
rộng chừng 5m chạy sâu vào bên dưới,
cùng lúc này một xe tải khác BKS 86H47… trên thùng chứa đầy cát, ì ạch chạy
từ đường đất phóng lên Quốc lộ 55 rồi
tăng tốc theo hướng cầu Tà Pao thẳng
tiến.

Cát tặc hút cát trên bè, bơm cát cho đối
tượng trên bờ.

Cận cảnh bãi tập kết cát rộng hơn 1.000m2
cạnh Quốc lộ 55.

Chiều 8/8, có mặt tại Quốc lộ 55
đoạn qua huyện Tánh Linh, chúng tôi
thấy hàng chục xe tải chở cát chạy bạt
mạng trên đường với tốc độ rất nhanh.
Người dân cho biết, đây là những xe
chở cát hoạt động cả ngày đêm, tài xế
phải chạy nhanh để kịp chuyến nên sẵn
sàng đạp ga, tăng tốc, khiến người dân
sống ven quốc lộ vô cùng khiếp sợ. Chỉ
theo một xe tải đang chở đầy cát phóng
như bay trên đường, ông Nguyễn Văn T.
(xã La Ngâu) cho biết: “Tài xế chạy như
bị ma đuổi, người lớn ra đường còn sợ
huống hồ trẻ em. Để đảm bảo an toàn
cho con cháu trong nhà, chúng tôi không
dám cho chúng ra đường. Bọn nó thấy
đường vắng nên cứ chạy thả ga nhưng
không thấy ai chặn bắt”.
Chúng tôi bám theo một xe tải BKS
86H-352… đang lưu thông rất nhanh
theo hướng cầu Tà Pao (huyện Tánh
Linh) đi Bảo Lộc (Lâm Đồng), phần
thùng xe đã giăng kín bạt. Đến địa điểm
bản 3, xã La Ngâu, chiếc xe tải nhanh

Men theo con đường đất đỏ cách
Quốc lộ 55 chừng 300m, chúng tôi thấy
một bãi cát rộng hơn 1.000m2 chứa
hàng ngàn khối cát, lúc này một tài xế
đang điều khiển máy xúc múc cát vào
hơn 10 chiếc xe tải đang chờ sẵn. Theo
ghi nhận của chúng tôi, tất cả xe tải này
đều mang BKS 86 và trên đầu xe có
dòng chữ Tạo Lập và Công ty Xây dựng
VINA… Ngoài ra, còn một số xe tải khác
chở cát từ ven sông La Ngà đến đổ cát
tại bãi tập kết trên, tất cả đều hoạt động
náo nhiệt như chốn không người.
Khai thác cát lậu như công
trường
Trong vai nông dân đi trồng bắp,
chúng tôi men theo con đường đất dẫn
vào bãi tập kết cát. Tại đây, ghi nhận cứ
khoảng 5 phút lại có một xe ben chở cát
rời điểm tập kết. Tiếp tục tiến sâu vào
bên trong “công trường” hút cát lậu, con
đường đất đã được các “chủ” cát cho
người dùng phương tiện cải tạo một
cách bài bản, thích hợp cho nhiều ô tô
tải cùng vận chuyển cát. Con đường này
đi xuyên qua nhiều ruộng bắp của người
dân đến tụ điểm hút cát.
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Cách lán trại của một số đối tượng
hút cát chừng 100m, chúng tôi thấy một
bãi tập kết cát khác có diện tích lớn hơn
bãi cát cạnh Quốc lộ 55. Tại đây, nhiều
ống bơm to đang được buộc kỹ để phun
cát từ dưới sông lên, cạnh đó một xe
xúc khác đang thực hiện việc cào cát
thành bãi to rồi cho lên xe tải BKS 86H40… để xe này vận chuyển cát ra ngoài.
Để tránh cát tràn lại xuống sông, một số
đối tượng đã dùng máy xúc múc cát tạo
bờ bao dài gần 100m, bên dưới 2 máy
bơm hút cát loại lớn đang được buộc
chặt trên hai bè nổi. Trên mỗi bè, nhiều
thanh niên thay nhau sục, hút cát xung
quanh khu vực từ bờ sông ra đến giữa
rồi di chuyển ra xung quanh. Một số
thanh niên khác đứng trên bờ thay nhau
đưa ống bơm ra ngoài cho máy bơm di
chuyển, số còn lại giữ vòi bơm để cát
được phun lên bãi.
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kéo theo một máy bơm loại lớn để cùng
nhau thực hiện việc hút cát, chỉ sau nửa
giờ, nhiều khối cát đã được hút lên chờ
vận chuyển đi bán.
Thấy chúng tôi đứng nhìn, hai
thanh niên chồm dậy lao đến hỏi: “Có gì
nhìn mà nhìn hoài vậy mày? Biến!”. Một
đối tượng khác tiếp lời: “Thôi, không có
gì đâu, bọn này nông dân đó, nhìn cái
mặt là biết, với lại khu này ông chủ “bao”
cả rồi…”.

Cận cảnh xe máy xúc đang cho cát lên xe
tải để mang đi tiêu thụ (bãi tập kết cạnh
Quốc lộ 55).

Dời khu tập kết cát, chúng tôi còn
thấy thêm nhiều xe tải đến lấy cát, còn
các đối tượng hút trộm cát thì thay nhau
sục ống đục khoét lòng sông…
Cận cảnh “công trường” hút cát của cát
tặc, bên trong là xe múc xúc đang gom cát
cho lên xe tải.

Khoảng 30 phút sau, một xà lan
loại nhỏ di chuyển đến khu hút cát và
__________________________________

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục
thông tin về vụ việc này.
// http://www.thiennhien.net/ .- 2015
(ngày 24 tháng 8)

PHẠT NHÀ MÁY ĐIỆN VĨNH TÂN 170 TRIỆU ĐỒNG

N

gày 10-8, tin từ UBND tỉnh Bình
Thuận cho biết ông Lê Tiến
Phương, Chủ tịch UBND tỉnh, vừa ký
quyết định phạt Ban Quản lý (BQL) dự
án nhiệt điện Vĩnh Tân (huyện Tuy
Phong) 170 triệu đồng.

Ngoài ra, quyết định còn buộc
BQL dự án chấm dứt ngay vi phạm,
sớm hoàn thành điểm rửa xe để rửa
xe trước khi ra khỏi công trường và
thực hiện đầy đủ các nội dung của báo
cáo đánh giá tác động môi trường
(ĐTM) đã được phê duyệt.
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Trước đó, Thanh tra Sở TN&MT
tỉnh Bình Thuận đã lập biên bản vi
phạm đối với đại diện BQL dự án này.
Theo ĐTM, toàn bộ ô tô khi chở tro xỉ
ra/vào nhà máy phải qua hệ thống rửa
bánh xe để tránh để rơi vãi tro xỉ, làm
ảnh hưởng đến người dân. Tuy nhiên,
đơn vị này đã không thực hiện.
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hàng trăm người dân đổ ra quốc lộ 1
chặn xe phản đối ô nhiễm. Sau đó chủ
đầu tư phủ bạt bãi xỉ tạm khắc phục ô
nhiễm. Tuy vậy, ống khói của nhà máy
này cao 210 m, rộng 7 m lại liên tục
phun khí thải, bụi chưa qua xử lý ra
môi trường khiến UBND tỉnh Bình
Thuận đã gửi công văn hỏa tốc báo
cáo Thủ tướng và yêu cầu nhà máy
này tạm dừng hoạt động để khắc phục.

Được biết bãi xỉ của Nhà máy
nhiệt điện Vĩnh Tân II rộng hơn 64 ha,
nằm cạnh khu dân cư thôn Vĩnh Phúc, Phương Nam - Pháp luật TP.HCM.xã Vĩnh Tân. Mỗi ngày bãi thải tiếp 2015.- Số 211 (ngày 11 tháng 8).nhận khoảng 4.000 tấn tro xỉ, dễ gây ô Tr.6
nhiễm nghiêm trọng. Đỉnh điểm là việc
_________________________________

TRIỆT PHÁ BĂNG NHÓM GÂY HÀNG LOẠT VỤ TRỘM CẮP

B

ăng nhóm này khai nhận, từ cuối
năm 2014 đến nay đã thực hiện
nhiều vụ trộm cắp ở các cơ quan, bệnh
viện, nhà dân.
Ngày 18/8, Công an thị trấn
Thuận Nam (huyện Hàm Thuận Nam,
tỉnh Bình Thuận) đã bắt gọn một băng
nhóm trộm cắp chuyên nghiệp từng
tiến hành hàng loạt vụ trộm gây hoang
mang trên địa bàn.

Thuận Nam và Khẩu Anh Kiệt (14 tuổi,
trú tại tỉnh Đắk Nông).
Bước đầu nhóm này khai nhận, từ
cuối năm 2014 đến nay đã thực hiện
nhiều vụ trộm cắp ở các cơ quan, đơn
vị Nhà nước, nhà dân và nhất là tại
bệnh viện huyện. Riêng Trần Hồng
Sơn khai nhận đã thực hiện trót lọt 14
vụ trộm cắp. Tài sản chúng thường
trộm là: ti vi, máy vi tính, điện thoại di
động và tiền mặt…
Trước đó, vào ngày 16/8, khi hai
đối tượng Trần Hồng Sơn và Khẩu
Anh Kiệt đang mang tang vật gồm:
máy vi tính để bàn, ti vi LG 32 in và 1
bộ loa vi tính lấy cắp của Trạm Bảo vệ
thực vật Hàm Thuận Nam tiêu thụ tại
Khu phố Lập Hòa thì bị Công an thị
trấn Thuận Nam mật phục, bắt giữ.

Ba trong số 5 đối tượng trong băng nhóm
bị bắt giữ

Các đối tượng bị bắt gồm: Trần
Hồng Sơn (17 tuổi), Võ Thế Dũng (22
tuổi), Võ Tuấn Minh (20 tuổi) và
Trương Công Tùng (19 tuổi) cùng trú
tại thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm

Mở rộng điều tra, Công an thị trấn
Thuận Nam và Công an huyện Hàm
Thuận Nam đã bắt thêm các đối tượng
khác.
Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2015
(ngày 18 tháng 8)
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IV. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ – NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN
BĂNG RỪNG, VƯỢT NÚI TÌM NHỮNG CÂY THUỐC QUÝ

K

hoảng 20 người cùng dụng cụ, nước
uống lội bộ vượt những đồi cát, vào
khu rừng hoang dã tìm những cây thuốc
quý để khẳng định chúng có hiện diện nơi
vùng đất đầy nắng gió miền Trung: Bình
Thuận. Những cây thuốc quý được đi tìm
lần này: sài hồ, cây thầy thím. Đoàn đi tìm
thuốc chủ yếu là những thầy thuốc y học
cổ truyền và một số sinh viên đang học
trong lĩnh vực này, trong đó có những
người giàu kinh nghiệm tìm cây thuốc
như: lương y Nguyễn Đức Nghĩa
(TP.HCM), lương y Phạm Kim Toàn (Bình
Thuận), lương y Phạm Văn Tuấn (Đồng
Nai) cùng 2 bác sĩ chuyên khoa y học cổ
truyền vừa tốt nghiệp Đại học Y Dược
TP.HCM…
Tìm sài hồ trên vùng cát trắng

Sáng sớm, mọi người cùng nhau đi
tìm cây bạch tật lê. Đây là cây cho những
quả có góc cạnh sắc nhọn như những cái
chùy tật lê, một vũ khí ghê gớm, nên còn
có tên: quỷ kiến sầu. Chúng được thu hái
bằng cách lăn những khúc thân cây chuối
trên bụi cây mọc bò trên đất, những quả
bạch tật lê sẽ bám đầy vào thân cây
chuối, người ta lấy dao hoặc que cứng gạt
chúng xuống… Sau khoảng 1 tiếng đồng
hồ, mấy người cũng thu được khoảng 1kg
bạch tật lê. Dược liệu này có tác dụng
cường dương, tăng tần suất hoạt động
tình dục, do nó có hoạt chất protodioscin
tác dụng lên hệ đồi - tuyến yên dẫn đến
tăng tiết testosterone tự nhiên.
Nhưng đó chỉ là “màn khởi động”
nhẹ nhàng. Ăn sáng xong, đoàn người bắt
đầu tiến lên đồi cát tìm cây sài hồ, một
dược liệu quý thường có ở vùng ven biển,
nóng… Cây thuốc này dùng để thanh
nhiệt, làm thông lợi gan…, được dùng
trong bài thuốc cổ phương. Đi được
khoảng 2km, trời nắng gắt dần lên, mọi
người bắt đầu thấm mệt thì đoàn bắt đầu
tách nhóm: nhóm một hướng lên vùng đồi
cao, nhóm hai hướng xuống vùng đất thấp

sát biển; vài ba người xem chừng không
thể đi tiếp đành ngồi ở dưới gốc cây chờ.
Đi được chừng 3km nữa, khi bước chân
đã bắt đầu nặng nề, cát dưới chân cứ lún
sụt như muốn níu chân người, và có
người bắt đầu van vái: “Sài hồ ơi, mày ở
đâu? Vừng ơi, mở cửa ra!” vì quá mệt. Sài
hồ chẳng thấy đâu nhưng đoàn tìm được
nhiều cây thuốc khác, như: cây Cham linê
mà lương y Phạm Kim Toàn gọi là cây
thằn lằn, cây ngoặt ngoẹo (có sách viết là
ngặt ngoẹo), cây sâm đất, cây màn kinh
tử. Chưa nói, ở vùng biển thì có cây
muống biển và những loài thông dụng
khác như: lạc tiên, sa sâm, sầu đâu cứt
chuột… Khi nhóm hai quyết định đi ra biển
thì có chuông điện thoại reo lên, phía
nhóm đi hướng các đỉnh núi cát thông
báo: “Tìm được cây sài hồ rồi”. Thế là cả
nhóm quay trở lại hướng lên đồi cát để
“nhìn tận mắt” loài cây thuốc quý này. Dọc
đường đi, nhóm cũng tự tìm thấy sài hồ.
Mùa nắng gắt, những cây cỏ nhỏ bé này
khô quắt lại, đợi đến dịp thời tiếp thuận lợi
đề hồi sinh. Lương y Nguyễn Đức Nghĩa
giải thích về lý lẽ của tạo hóa: vùng đất
khô cằn, nóng bỏng thường sinh ra nhưng
cây cỏ thanh nhiệt, giải độc rất tốt.
Vào rừng tìm cây thuốc huyền
thoại: cây thầy thím
Theo lương y Trần Sĩ (Phan Thiết,
đã mất), cây thầy thím gắn với huyền
thoại ly kỳ. Thầy thím là ông bà Lê Trọng
Xá, một nhà nho gốc Quảng Ngãi, do
chống nhà Nguyễn bất thành nên trốn vào
vùng Tân Hải, huyện Hàm Tân, Bình
Thuận và làm thuốc Nam cứu chữa bà
con dân làng. Năm 1821, khi ông bà mất,
dân làng đã lập dinh thờ (được công nhận
di tích văn hóa lịch sử năm 1996). Những
cây thuốc ông bà thường dùng để trị bệnh
đều được dân làng gọi là “cây thầy thím”,
như: củ bạt khê (củ kim cang), trái chi tử,
vỏ cây núc nác. Đặc biệt, hiện chỉ có 1 cây
người ta còn gọi là cây thầy thím: cây cặt
lò, trị đau nhức, phong thấp. Cây được
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tiến sĩ Võ Văn Chi xác định có tên khoa
học: Olax obtuse Blume, họ Dương đầu tù
Olacaceae, cây đã được Linné đặt tên vào
năm 1773. Cũng theo lương y Trần Sỹ,
cây thầy thím dùng để trị viêm cơ, viêm
khớp, gai cột sống rất hiệu quả.

Cây thuốc quý lại được bao phủ
huyền thoại đẹp đẽ như vậy nên ai cũng
hăm hở đi tìm, dù buổi sáng leo vùng đồi
cát đã vắt gần như kiệt sức của họ. Đối
với lương y Nguyễn Đức Nghĩa, đây là lần
thứ hai anh đi tìm cây thuốc này, lần đầu
là vào năm 2005, đi cùng tiến sĩ Võ Văn
Chi nhằm định danh cây thuốc.
Vào rừng, đoàn người bắt gặp rất
nhiều cây thuốc quý, có thể kể: cây thiên
môn (một trong ba vị thuốc trong bài tam
tài: thiên - địa - nhân nổi tiếng), cây sâm
nam, cây thảo nam sơn và đặc biệt là cây
sâm cau (ngải cau, tiên mao…), rồi hoài
sơn, hà thủ ô trắng (cũng là một cây thuốc
đầy huyền thoại)… Lương y Nghĩa hồ hởi:
“Đang có ý tìm cây thảo nam sơn lại
không ngờ ở đây, vì cây này chỉ mới được
dùng theo kinh nghiệm cho các trường
hợp bị chấn thương, bầm ứ máu… chứ
không biết tên khoa học của nó. Dịp này
mang mẫu về nhờ tiến sĩ Võ Văn Chi định
danh”. Có người cứ lẩm bẩm ra chiều đắc
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ý: “Không ngờ ở vùng này cũng có sâm
cau”. Đây là cây thuốc được GS.TS. Đỗ
Tất Lợi viết trong “Những cây thuốc và vị
thuốc Việt Nam” với công dụng: chữa
phong thấp, lưng lạnh đau, thần kinh suy
nhược, liệt dương. Kinh nghiệm của
lương y Nghĩa: cây này chữa liệt dương
rất tốt, đồng thời còn giúp sinh tinh.

Đi loanh quanh chừng vài tiếng đồng
hồ, đoàn cũng tìm được những cây thầy
thím, lấy mẫu mang về. Nhiều người nhìn
cây thuốc giản dị này với ánh mắt ngưỡng
mộ và ai cũng vui mừng vì chuyến đi
thành công mỹ mãn. Riêng người viết tự
tay đào hai cây thiên môn nhỏ để tự
thưởng, đưa về nhà trồng trong chậu làm
cây cảnh.
Chuyến đi là dịp để những bác sĩ, y
sĩ trẻ cùng các sinh viên được các lương
y giàu kinh nghiệm truyền dạy về cách
nhận dạng những cây thuốc, cách sử
dụng chúng, giúp họ không trở thành “bác
sĩ phòng giấy”, dùng thuốc mà không biết
đó là cây thuốc gì. Và trên hết, đó là giúp
mọi người gần gũi với thiên nhiên, yêu
quý cỏ cây nói chung, cây thuốc nói riêng.
Nguyễn Hưng //
http://suckhoedoisong.vn/ .- 2015
(ngày 29 tháng 8)

__________________________________

THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG SÁNG TẠO NHIỀU GIẢI PHÁP
KHOA HỌC - KỸ THUẬT THIẾT THỰC

S

áng 13/8, Liên hiệp các Hội Khoa học
và Kỹ thuật Bình Thuận phối hợp với
Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục
và Đào tạo và Tỉnh Đoàn tổ chức trao giải
Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu

niên, nhi đồng tỉnh Bình Thuận năm 2015.
Ban tổ chức đã trao giải cho 34 sản phẩm,
giải pháp xuất sắc; đồng thời chọn ra 4
sản phẩm xuất sắc nhất gửi dự thi Cuộc
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thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi
đồng toàn quốc.

trong vườn rau và ruồi đục quả bằng xung
điện, túi sinh thái làm từ xơ dừa…

Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh,
thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Thuận phát
động vào tháng 8/2014, thu hút 199 mô
hình, sản phẩm dự thi của các tác giả
trong độ tuổi thanh thiếu niên, nhi đồng ở
các địa phương và các trường trung học
phổ thông, cao đẳng trên địa bàn. Theo
Ban tổ chức, chất lượng các mô hình dự
thi được quan tâm và chú trọng, các sản
phẩm đều thể hiện được tính sáng tạo và
có khả năng ứng dụng thực tế. Tại cuộc
thi đã xuất hiện nhiều mô hình, giải pháp
gắn với cuộc sống, thân thiện với môi
trường như: con bọ lau sàn, máy điều hòa
mini làm bằng thùng xốp, diệt sâu bướm

Ông Lê Văn Tuấn, Chủ tịch Liên hiệp
các hội Khoa học và Kỹ thuật Bình Thuận
cho biết: Cuộc thi nhằm mục đích khơi
dậy khả năng sáng tạo của các em thanh
thiếu niên, nhi đồng. Thời gian tới, Ban tổ
chức tiếp tục phối hợp với các đơn vị tổ
chức nhiều cuộc thi, tạo thêm nhiều sân
chơi bổ ích, khuyến khích các em vận
dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng
tạo, thực hiện ước mơ trở thành nhà sáng
chế trong tương lai.
Hồng Hiếu //
http://dangcongsan.vn/ .- 2015
(ngày 13 tháng 8)
Cùng đưa tin: Tin tức Số 193
_________________________________

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MUA SẮM, ĂN UỐNG

S

ở VHTTDL Bình Thuận vừa tổ chức
cuộc họp với đại diện các cơ sở kinh
doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm trên địa
bàn để đề xuất các giải pháp nâng cao
chất lượng hoạt động phục vụ khách du
lịch.
Tại cuộc họp, ngoài đánh giá tình
hình hoạt động kinh doanh dịch vụ mua
sắm, ăn uống, triển khai các quy định có
liên quan về đăng ký cấp biển hiệu đạt
tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, Sở
VHTTDL Bình Thuận đã đề xuất các giải
pháp nâng cao chất lượng hoạt động các
dịch vụ mua sắm, ăn uống. Theo đó, bên
cạnh tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức
du lịch cộng đồng, khuyến khích các cơ
sở đăng ký cấp biển hiệu kinh doanh đạt
__________________________________

tiêu chuẩn phục vụ và triển khai cấp biển
hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
cho các cơ sở mua sắm, ăn uống, ngành
du lịch sẽ phối hợp các sở, ngành liên
quan tăng cường công tác thanh, kiểm tra
các cơ sở mua sắm, ăn uống, trong đó
chú trọng kiểm tra việc thực hiện vệ sinh
an toàn thực phẩm. Đối với các cơ sở
kinh doanh dịch vụ mua sắm sẽ kiểm tra
việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết,
chất lượng hàng hóa; xử lý nghiêm các
trường hợp vi phạm, phòng ngừa, ngăn
chặn hiện tượng mua bán chèo kéo du
khách, cạnh tranh không lành mạnh…
Nguyên Vũ - Văn hóa.- 2015.- Số 95
(ngày 10 tháng 8).- Tr.6

CẤP THAN KỊP THỜI CHO NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 2

T

ừ ngày 6 đến 8-8, Nhà máy Nhiệt điện
Vĩnh Tân 2, huyện Tuy Phong (Bình
Thuận) đã nhận được khoảng 23.000 tấn
than, vận chuyển bằng đường biển từ
Quảng Ninh vào, để bảo đảm duy trì hoạt
động.

Trước đó, trong những ngày cuối
tháng 7 vừa qua, trên địa bàn tỉnh Quảng
Ninh có mưa lớn kéo dài gây ngập lụt
nghiêm trọng, ảnh hưởng tới việc cấp
than cho nhiều nhà máy nhiệt điện than
trên cả nước, trong đó có Nhà máy Nhiệt
điện Vĩnh Tân 2.
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Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 do
Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, thuộc Tổng
Công ty Phát điện 3 (GENCO 3) quản lý
và vận hành. Nhà máy có công suất thiết
kế 1.244 MW; tiêu thụ 12.000 tấn
than/ngày, cung cấp cho hệ thống sản
lượng điện khoảng 25 triệu kWh/ngày. Với
lượng than dự trữ còn khoảng 25.000 tấn,
nếu vẫn tiếp tục duy trì vận hành hai tổ
máy thì chỉ trong hai ngày, Nhà máy sẽ
phải ngưng hoạt động, còn nếu chạy một
tổ máy thì duy trì được 4,5 ngày, nhưng
sản lượng điện sẽ giảm.
Trước tình hình cấp bách này, được
sự đồng ý của cấp trên, Công ty Nhiệt
điện Vĩnh Tân tiếp tục duy trì chạy một tổ
máy để cung cấp điện cho hệ thống, đồng
thời tạm dừng tổ máy còn lại của Nhà máy
để tiến hành bảo dưỡng, nhằm khi nguồn
than được cung cấp liên tục trở lại thì sẽ
bảo đảm phát điện ổn định cả hai tổ máy.
Hiện nay, Nhà máy đang vận hành phát
điện tổ máy số 2, cung cấp sản lượng
điện khoảng 12 triệu kWh/ngày.
Ngay sau khi thời tiết đã ổn định, các
đơn vị thuộc Tập đoàn Than và Khoáng
sản Việt Nam (TKV) đã khôi phục sản
xuất, nối lại việc cấp than cho các nhà
máy nhiệt điện than, trong đó Nhà máy
Nhiệt điện Vĩnh Tân 2.
Ông Thiên Thanh Sơn, Phó Giám
đốc Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân cho biết,
ngày 9-8, tàu Neptune sẽ cập cảng Vĩnh
Tân tiếp tục cung cấp thêm 24.000 tấn
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than cho Nhà máy. Với việc nối lại lịch
trình cấp than như vậy, Nhà máy Nhiệt
điện Vĩnh Tân 2 có lượng than bổ sung
cần thiết để bảo đảm chạy liên tục một tổ
máy.
Theo kế hoạch, từ ngày 10-8 đến 248, nguồn khí PM3 cấp cho các nhà máy
điện Cà Mau 1 và 2 sẽ dừng để phục vụ
công bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ. Do
đó, EVN sẽ phải huy động hết công suất
của Nhà máy Duyên Hải 1 và Vĩnh Tân 2.
Nhu cầu than của mỗi nhà máy vào
khoảng 10 - 12 nghìn tấn/ngày.
Như vậy, nguồn than tối thiểu cần
cho mỗi nhà máy trong 15 ngày cắt khí
PM3 lên tới 150 nghìn tấn. Vì vậy, việc
bảo đảm cung cấp than cho các nhà máy
nhiệt điện này đang được EVN và TKV coi
là ưu tiên số một. TKV và EVN đã thống
nhất huy động mọi nguồn than hiện có dự
trữ trong kho của TKV, huy động các tàu
có thể vận chuyển được, kể cả tàu có trữ
lượng thấp, mục tiêu là đáp ứng đủ nhu
cầu sản xuất điện cho khu vực miền nam.
Theo báo cáo của Công ty Nhiệt điện
Vĩnh Tân, đến hết tháng 7-2015, Nhà máy
Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã cung cấp sản
lượng điện hơn 3,5 tỷ kWh, đạt gần 72%
kế hoạch năm, góp phần quan trọng trong
việc cung cấp đủ điện cho hệ thống, phục
vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
Đình Châu //
http://www.nhandan.org.vn/ .- 2015
(ngày 8 tháng 8)

__________________________________

BÌNH THUẬN TRỒNG RỪNG VEN BIỂN ĐỂ CHỐNG BIẾN ĐỔI
KHÍ HẬU

T

rước diễn biến bất thường của thời
tiết, tỉnh Bình Thuận đã triển khai
nhiều giải pháp chống biến đổi khí hậu,
đặc biệt là dự án trồng rừng ven biển giai
đoạn 2015 – 2020.
Theo đó, tại huyện Phú Quý, Trạm
Lâm nghiệp đã và đang thực hiện đề tài
thử nghiệm trồng rừng ven biển ở 3 xã
Tam Thanh, Ngũ Phụng, Long Hải và đã
trồng 15.000 cây đước, cây mắm biển và

cây đưng. Các loại cây trồng này bước
đầu có tác dụng trong việc chống xói lở
bờ biển.
Theo các chuyên gia nghiên cứu,
một dải rừng ngập mặn ven biển dày
100m có thể hóa giải năng lượng sóng
biển, giúp ngăn sự tàn phá của nước biển
dâng, bảo vệ hữu hiệu dân cư, các khu du
lịch, khu vực nuôi trồng thủy sản… ven
biển. Rừng ven biển còn giúp hấp thụ khí
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gây hiệu ứng nhà kính, giúp giảm nhiệt bề
mặt trái đất. Được biết, tỉnh Bình Thuận
có bờ biển dài 192km, có nhiều vị trí gây
ra ngập úng, sạt lở bờ biển, cát bồi lấp,
như: Bình Thạnh, Chí Công, Phước Thể
(Tuy Phong); Phan Rí Thành, Hòa Thắng
(Bắc Bình); Mũi Né, Thiện Nghiệp, Phú
__________________________________
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Hài, Tiến Thành (Phan Thiết); Thuận Quý,
Tân Thành (Hàm Thuận Nam); Tân Tiến,
Tân Bình (La Gi); Sơn Mỹ (Hàm Tân)…
cần phải sớm trồng rừng ven biển.
NH - Bưu điện Việt Nam.- 2015.- Số 101
(ngày 24 tháng 8).- Tr.14

ĐẨY MẠNH CƠ GIỚI HÓA SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CÁC TỈNH
PHÍA NAM
hoạt động nông nghiệp nông thôn phát triển
bền vững.

Thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp.
(Ảnh: Văn Trí/TTXVN)

S

áng 29/8, tại thành phố Phan Thiết (Bình
Thuận), Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
đã tổ chức hội thảo chuyên đề “Giới thiệu các
tiến bộ kỹ thuật mới và vấn đề cơ giới hóa
phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp các
tỉnh Phía Nam.”
Ông Phan Huy Thông, Giám đốc Trung
tâm Khuyến nông Quốc gia, cho biết trong
những năm qua Trung tâm Khuyến nông
Quốc gia đã phối hợp chặt chẽ với các cục,
cục, viện, trường đại học và các đơn vị
chuyên nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ
khoa học kỹ thuật để đưa những công trình
nghiên cứu, các tiến bộ và ứng dụng mới vào
sản xuất, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, lâm
nghiệp... Nhiều đề án nghiên cứu chuyển giao
khoa học kỹ thuật vào thực tế đã góp phần
thúc đẩy gia tăng giá trị sản xuất, xuất khẩu,
giải quyết việc làm, cải thiện thu nhập, đời
sống của nông dân.
Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa
học, quản lý, doanh nghiệp và nông dân tham
gia cùng nhau thảo luận, chia sẻ thông tin để
tìm ra được những phương thức, mô hình,
cây, con giống thích hợp phục vụ việc nâng
cao giá trị sản xuất, kinh doanh cải thiện thu
nhập, đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa giúp

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp
miền Nam, Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu
Long, Viện Cây ăn quả miền Nam là những
đơn vị đi đầu trong việc chuyển giao những
tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất, đã mang lại
hiệu quả lớn, góp phần đáng kể trong việc
tăng năng suất và chất lượng nông sản. Nổi
bật là những mô hình như: việc ứng dụng
giống cây trồng mới trên đất không chủ động
nước vùng Duyên hải Nam Trung bộ; giống
lúa mới phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp
các tỉnh Phía Nam; kỹ thuật trồng cây ngắn
ngày phục vụ sản xuất các tỉnh Phía Nam…
Việc áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất
nông nghiệp tại các tỉnh Phía Nam trong thời
gian qua có bước phát triển mạnh. Nhiều loại
máy móc, thiết bị đã được sử dụng thay thế
lao động thủ công, giải quyết khâu lao động
nặng nhọc… góp phần nâng cao năng suất,
chất lượng, hiệu quả và giảm tổn thất trong
nông nghiệp.
Tỉnh Bình Thuận đã áp dụng cơ giới hóa
và có bước phát triển mạnh trong thời gian
qua. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có
103.918 máy, trong đó máy phục vụ sản xuất
có 94.695 máy (máy tuốt, máy làm đất, máy
gặt đập liên hợp…); máy phục vụ sau thu
hoạch có 9.223 máy (máy sấy…).
Việc đẩy mạnh cơ giới hóa đã giúp
người nông dân Bình Thuận tiết kiệm nhân
công lao động và tăng năng suất cây trồng.
Hiện nay khâu làm đất tại Bình Thuận đã cơ
giới hóa 100%, chăm sóc cây trồng cũng đã
cơ giới hóa 100%, trong thu hoạch đạt cơ giới
hóa tới 75%...
Đại biểu từ các tỉnh Phía Nam điều cho
rằng cơ giới hóa mang lại nhiều lợi ích cho
người nông dân, tuy nhiên cũng vẫn còn một
số khó khăn cần khắc phục như: thu nhập từ
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sản xuất nông nghiệp thấp, khả năng tích lũy
đầu tư, mua sắm máy móc, trang thiết bị sản
xuất của nông dân gặp nhiều khó khăn; giá
máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông
nghiệp hiện nay còn cao so với mức thu nhập
và lợi nhuận của người nông dân nên chưa
thể đầu tư hoàn toàn bằng máy…
Bên cạnh đó, việc nghiên cứu và
chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật chỉ mới chú

- 40 -

trọng đến tăng năng suất, tăng hiệu quả kinh
tế các mặt hàng sản xuất, kinh doanh, xuất
khẩu mà chưa chú trọng nhiều đến yếu tố
công nghệ, chất lượng, điều đó đã làm giảm
giá trị nông sản.
Nguyễn Thanh //
http://www.vietnamplus.vn/ .- 2015 (ngày
30 tháng 8)

__________________________________

DỰ KIẾN CUNG CẤP 20 TỶ CON TÔM GIỐNG TRONG NĂM NAY

T

rong năm 2015, tỉnh Bình Thuận dự kiến
sẽ cung ứng cho các cơ sở nuôi tôm tại
Việt Nam khoảng 20 tỷ con tôm giống.
Để đảm bảo chất lượng tôm giống, Chi
cục Thủy sản Bình Thuận đã tiến hành giám
sát chặt chẽ ở 3 khâu: quản lý đầu vào (tôm
bố mẹ, thức ăn, thuốc thú y và các sản phẩm
xử lý cải tạo môi trường); quản lý quá trình
sản xuất và đầu ra.
Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn Bình Thuận, hiện nay
trên địa bàn tỉnh có 151 cơ sở sản xuất tôm
giống (chủ yếu sản xuất giống tôm thẻ chân
trắng và tôm sú), tập trung chủ yếu ở huyện
Tuy Phong. Phần lớn các cơ sở kinh doanh
tôm giống đều được xây dựng quy mô lớn và
không ngừng mở rộng sản xuất.
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hoàng
Anh, Chủ tịch Hiệp hội tôm Bình Thuận, hiện
nay diện tích nuôi tôm giống ngày càng thu
hẹp, không đủ phát triển số lượng, chất
lượng, thể tích nuôi tôm giống trên địa bàn
mới chỉ đạt hơn 50.000m3, không đủ để cung
cấp cho thị trường vốn đang thiếu tôm giống
như hiện nay.
Qua khảo sát ý kiến từ các doanh
nghiệp sản xuất tôm giống, giải pháp để duy
trì lợi thế, tăng nguồn thu từ tôm giống là tìm
cách hình thành một vùng sản xuất tôm giống
tập trung, vùng nuôi công nghiệp cho các
doanh nghiệp lớn. Nhưng đến nay việc quy
hoạch mới vùng nuôi tôm trên địa bàn tỉnh vẫn
chưa hoàn thành.
Hiện nay, nhu cầu con giống ngày một
tăng, nguồn tôm bố mẹ phụ thuộc vào việc
nhập từ Mỹ, Thái Lan, Australia… do đó giá
thành nhập khẩu tôm giống rất cao. Chính vì
vậy, việc chủ động sản xuất tôm giống bố mẹ
luôn được các doanh nghiệp trong tỉnh quan
tâm.

Tuy nhiên để làm việc này cần kinh phí
lớn, trong khi đó, điều kiện sản xuất tôm bố
mẹ chưa an toàn do việc quy hoạch vùng nuôi
tôm chưa hoàn chỉnh. Bên cạnh đó, việc phát
triển tôm giống sẽ bị ảnh hưởng bởi sự ô
nhiễm môi trường biển và khói bụi của dự án
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân tại huyện Tuy
Phong.
Ông Huỳnh Thanh Cảnh, Phó Chủ tịch
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết, để
tháo gỡ khó khăn, tỉnh đang triển khai một khu
quy hoạch nuôi tôm giống tại xã Chí Công với
diện tích 157ha để đáp ứng nhu cầu của các
doanh nghiệp.
Quy hoạch này sẽ giải quyết dứt điểm
việc chồng lấn giữa quy hoạch nuôi tôm giống
và quy hoạch phát triển du lịch để tạo điều
kiện khai thác tốt nhất hai ngành nhiều tiềm
năng này. Dự kiến cuối năm 2015 tỉnh sẽ
hoàn thành quy hoạch này, tuy nhiên việc
triển khai này cũng đang gặp rất nhiều khó
khăn do thiếu kinh phí.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đang
muốn mở rộng xây dựng trên diện tích lớn
nên vùng quy hoạch này chưa đáp ứng đủ
yêu cầu của tất cả doanh nghiệp.
Trong 5 năm gần đây (2011-2015), nghề
nuôi trồng thủy hải sản, đặc biệt là sản xuất
tôm giống ở Bình Thuận có bước phát triển
mạnh, chiếm tới gần 70% lượng tôm giống
cung cấp cho thị trường trong cả nước.
Năm 2014, sản lượng tôm giống Bình
Thuận đạt 28 tỷ con giống (tôm sú giống là 2
tỷ con, tôm thẻ chân trắng giống là 26 tỷ con).
Nguyễn Thanh //
http://www.vietnamplus.vn/ .- 2015
(ngày 28 tháng 8)
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V. DU LNCH – ĐNA LÝ – LNCH SỬ

KHÁCH QUỐC TẾ TĂNG

T

heo Sở VHTTDL Bình Thuận, trong
tháng 8 tỉnh Bình Thuận đón hơn
330.000 lượt khách, trong đó khách du
lịch quốc tế có khoảng 35.700 lượt,
chủ yếu là khách Nga, Trung Quốc,
Đức, Hàn Quốc, Anh, Mỹ, Pháp, Úc…

tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2014;
riêng lượng khách du lịch quốc tế có
khoảng 293.900 lượt khách, tăng 10%
so cùng kỳ.
Nguyên Vũ - Văn hóa.- 2015.- Số 103
(ngày 28 tháng 8).- Tr.6

Trong 8 tháng, du lịch Bình Thuận
đón tổng cộng 2.652.640 lượt khách,
__________________________________

THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ DU LỊCH THANH NIÊN PHÚ QUÝ
ội hình Mùa hè xanh huyện đảo
Phú Quý phối hợp với lãnh đạo
UBND huyện Phú Quý (Bình Thuận)
vừa thành lập Câu lạc bộ du lịch thanh
niên Phú Quý.

Đ

Anh Tạ Ngọc Viên - Phó Bí thư
Huyện đoàn Phú Quý, chủ nhiệm câu
lạc bộ - cho biết: “Câu lạc bộ du lịch
được thành lập không những giúp
đoàn viên thanh niên phát triển thêm
kinh tế mà còn tạo một địa điểm tin cậy
của du khách mỗi lần đến tham quan,
trải nghiệm hòn đảo xinh đẹp này”.
Dịp này, các chiến sĩ cũng đã bàn
giao công trình nghiên cứu khoa học
với đề tài “Đề xuất giải pháp nâng cao
giá trị hải sản tại huyện đảo Phú Quý,
tỉnh Bình Thuận” cho địa phương.

Chiến sĩ Mùa hè xanh sửa điện ở lớp học
Trường mẫu giáo xã Tam Thanh - Ảnh: Phước
Tuấn

Đây là một trong những công trình
cuối cùng tại mặt trận Mùa hè xanh
Phú Quý năm 2015 của đoàn sinh viên
tình nguyện Thành đoàn TP.HCM.
Tại lễ thành lập, các chiến sĩ đã
bàn giao các sản phẩm nhận diện
thương hiệu du lịch mà chính tay các
bạn thiết kế như brochure, áo thun,
nón, logo...

Tối 12-8, 30 chiến sĩ Mùa hè xanh
Phú Quý cũng đã về đến TP.HCM sau
18 ngày tham gia tình nguyện tại
huyện đảo Phú Quý với rất nhiều phần
việc: cải tạo sửa chữa Trường mẫu
giáo Tam Thanh, xây dựng hai sân
bóng chuyền, dạy tiếng Anh, tổ chức
ngày hội thiếu nhi, tập huấn kỹ năng
thực hành xã hội cho học sinh huyện
đảo.
Phan Dương // http://tuoitre.vn/ .- 2015
(ngày 14 tháng 8)
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RA QUÂN GOM RÁC TẠI MŨI NÉ

H

iệp hội Du lịch Bình Thuận phối hợp
với Tỉnh Đoàn Bình Thuận tổ chức ra
quân gom rác tại Mũi Né, bảo vệ môi
trường biển.
Đây là một trong những sự kiện nằm
trong chuỗi hoạt động cải thiện tình trạng
ô nhiễm môi trường của Hiệp hội Du lịch
Bình Thuận.

Hiện nay, khu vực Mũi Né còn rất
nhiều nơi tồn tại tình trạng đổ rác bừa bãi.
Do vậy, Hiệp hội Du lịch Bình Thuận sẽ
duy trì hoạt động này nhằm nâng cao ý
thức của người dân, làm sạch môi trường
biển, giữ vững thương hiệu du lịch Mũi
Né, Phan Thiết, Bình Thuận.

Hơn 200 đoàn viên, thanh niên địa
phương và nhân viên của các khu du lịch
trên địa bàn phường Mũi Né cùng tham
gia thu gom rác thải, nguyên vật liệu và
phế liệu vương vãi hai bên đường từ khu
vực Gành Mũi Né đến Đồi Hồng. Đây là
khu vực người dân thường xuyên bỏ rác
bừa bãi hai bên đường, gây ô nhiễm và
mất mỹ quan du lịch.
Tập kết rác về một chỗ chờ xe đến chở.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch
Hiệp hội Du lịch Bình Thuận cho biết: “Sắp
tới, chúng tôi sẽ kết nối cùng chính quyền
địa phương, các tổ dân phố, kết nối với
các cụm doanh nghiệp trên từng khu dân
phố, thực hiện chương trình làm sạch môi
trường hàng tháng. Qua đó, mọi người
chung tay làm cho môi trường du lịch
ngày càng xanh sạch đẹp hơn.
Thanh niên địa phương và nhân viên các khu
du lịch tham gia thu gom rác.

Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2015
(ngày 19 tháng 8)

__________________________________

KIẾM TIỀN TỪ NHỮNG MÁNG TRƯỢT CÁT

T

rên đồi cát Hồng (Mũi Né, Bình
Thuận), ngày hè nắng chói chang, oi
bức, những đứa trẻ từ 12-16 tuổi vẫn miệt
mài hỗ trợ du khách các màn trượt cát
hấp dẫn.
Những giọt mồ hôi trên gò má tuôn
trào của các bạn nhỏ đổi lại nụ cười sảng
khoái, thích thú của du khách.
Tại khu du lịch đồi cát Hồng, mùa hè
có khoảng 100 dân chài nhí ven biển
P.Hàm Tiến (Phan Thiết) lên đồi cát cho
du khách thuê máng trượt, dành dụm
khoản tiền mua sách vở năm học mới.

Một màn trượt cát của du khách - Ảnh: Phan Dương
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Không chỉ cho thuê, các bạn rất nhiệt
tình hướng dẫn, kéo máng trượt giúp và
đỡ du khách từ chân đồi cát lên. Với giá
thuê 20.000 đồng/máng, mỗi ngày mỗi
bạn kiếm được từ 80.000 - 100.000 đồng.
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P.Dương // http://tuoitre.vn/ .- 2015
(ngày 4 tháng 8)

__________________________________

KỲ ẢO SAN HÔ Ở HÒN CAU

K

hu bảo tồn biển Hòn Cau có diện
tích 12.500 ha, trên vùng biển
thuộc huyện Tuy Phong, tỉnh Bình
Thuận.
Hệ sinh thái biển ở đây phong
phú, điển hình của vùng biển nhiệt đới:
rạn san hô nhiều màu sắc và chủng
loại, thảm cỏ biển, nhiều loài thủy sinh
quý hiếm…
Điểm đặc biệt của Hòn Cau là
quần thể san hô nguyên thủy dài hơn 2
km với gần 234 loại san hô. Chỉ cần
lặn sâu xuống 4 – 5m, bức tranh đầy
sắc màu của thế giới san hô hiện ra
lung linh dưới ánh sáng khúc xạ qua
làn nước trong xanh.
Cùng chiêm ngưỡng một số hình
ảnh về san hô tại Hòn Cau:
Hoàng Khánh Giang // http://infonet.vn/
.- 2015 (ngày 25 tháng 8)
__________________________________

HÒN CAU ĐẸP BIẾT BAO KHI RÙA BIỂN CÒN ĐẺ TRỨNG
ảo Hòn Cau hay còn gọi là Cù Lao
Câu (Tuy Phong, Bình Thuận) từ lâu
cũng là một trong những bãi sinh sản
của rùa biển.

Đ

Thả rùa con về biển

Việt Nam trong những năm gần
đây đã chung tay với Tổ chức bảo tồn
thiên nhiên quốc tế (IUCN) tổ chức các
hoạt động nhằm bảo tồn rùa biển cũng
như nâng cao ý thức của người dân về
việc bảo vệ loài động vật đang bị đe dọa
này. Ngoài việc ra các văn bản pháp lý
là kêu gọi và tổ chức các đội tình
nguyện viên trong công tác chăm sóc,
bảo vệ rùa biển.
Đảo Hòn Cau hay còn gọi là Cù
Lao Câu (Tuy Phong, Bình Thuận) từ lâu
cũng là một trong những bãi sinh sản
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của rùa biển. Trước đây rùa biển xuất
hiện sinh sản với tần suất rất thường
xuyên nhưng mấy năm trở lại đây do
việc khai thác biển quá mức đã làm ảnh
hưởng đến việc sinh sống cũng như
sinh sản của rùa biển, người ta thấy rùa
biển lên bờ sinh sản ít hẳn.
Từ năm 2011 UBND tỉnh Bình
Thuận đã thành lập Khu bảo tồn biển
Hòn Cau. Trong 4 năm hoạt động, cán
bộ Khu bảo tồn biển Hòn Cau đã nỗ lực
trong các hoạt động giúp rùa biển có thể
lên đẻ trở lại.

Rùa con đang về với biển tại Khu bảo tồn
biển Hòn Cau

Anh Bùi Huy Cường, cán bộ Khu
bảo tồn biển Hòn Cau cho biết, nếu chỉ
trông chờ vào cán bộ khu bảo tồn thì sẽ
vô cùng khó khăn trong việc bảo tồn rùa
biển bởi lực lượng quá mỏng mà đối
tượng vi phạm lại quá nhiều. Có nhiều
đối tượng dù đã được tuyên truyền
nhưng vẫn cố tình vi phạm, đánh bắt,
làm thịt thậm chí mổ bụng rùa mẹ để lấy
ổ trứng. Năm trước, các cán bộ khu bảo
tồn đã cứu sống một con rùa biển đang
chuẩn bị xẻ thịt nhưng những trường
hợp đó cũng rất ít. Các anh vẫn không
thể quên hình ảnh xác một con rùa biển
trưởng thành, nặng chừng 100kg, bị trôi
dạt vào bờ mà bất lực không làm gì
được.
Chính vì thế, Khu bảo tồn biển Hòn
Cau đã tích cực vận động, tuyên truyền
người dân cùng chung tay bảo vệ rùa
như tổ chức các buổi nói chuyện tại các
trường tiểu học, đến từng khu đảo, làng
chài để vận động người dân.
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Ông Tư Hữu, người đã gắn bó gần
cả cuộc đời mình trên đảo Hòn Cau cho
biết: “Được các anh khu bảo tồn giải
thích, bây giờ không chỉ có tôi mà cả gia
đình tôi đều là những tình nguyện viên
để bảo vệ rùa. Con trai tôi đã phát hiện
ra mấy ổ trứng rùa, báo cho các anh khu
bảo tồn rồi cùng các anh di chuyển ổ
trứng về chỗ an toàn, đỡ bị đào trộm
mất”.
Hỏi lý do vì sao tham gia bảo vệ
rùa, ông Tư Hữu nhấn mạnh: “Phải bảo
vệ chứ, giờ mà mất hết đi giống rùa này
thì uổng quá, rùa đâu có làm hại gì con
người mà còn giúp bảo vệ môi trường
biển nữa”.
Anh Trần Công Lập, đội trưởng tại
Khu bảo tồn biển Hòn Cau cho biết, việc
bảo tồn loài rùa biển cũng như bảo tồn
thiên nhiên không thể hoàn thành tốt
nếu chỉ trông chờ vào các cán bộ khu
bảo tồn mà còn phải có sự chung tay
giúp sức cũng như sự ủng hộ của cộng
đồng. Hiện nay, đội tuần tra của khu bảo
tồn rất khó khăn khi xử lý các đối tượng
vi phạm vì không có một chế tài, quy
định nào giao quyền cho cán bộ bảo tồn.
Vì thế, rất cần có các biện pháp răn đe
thiết thực đối với các cá nhân, tổ chức
cố tình vi phạm, làm ảnh hưởng đến khu
bảo tồn, có như vậy thì việc bảo tồn biển
Hòn Cau cũng như các vùng bảo tồn
khác mới trở nên thuận lợi hơn.
Năm 2013 đội tuần tra Khu bảo tồn
biển Hòn Cau bằng nghiệp vụ của mình
đã bảo vệ thành công ổ trứng rùa 154
trứng, nở được 108 rùa con. Tháng
4/2015 bảo vệ thành công tiếp 3 trong
số 10 ổ trứng do rùa biển lên đẻ. Tháng
6/2015 bảo vệ thành công 74 trứng rùa,
sau 51 ngày ấp tự nhiên đã có 53 trứng
nở. Mới đây nhất, ngày 8/8, sau 56 ngày
ấp tự nhiên, ổ trứng được các cán bộ
khu bảo tồn và người dân địa phương
bảo vệ, trông giữ đã nở được 36 con.
Đức Hạnh // http://infonet.vn/ .- 2015
(ngày 26 tháng 8)
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COCO BEACH CAMP:
KHU CẮM TRẠI ĐẸP NHƯ MƠ NHẤT ĐỊNH PHẢI GHÉ Ở LAGI, BÌNH THUẬN
ây chắc chắn sẽ là một trong những
bãi biển "hot" nhất trong mùa hè này
và dịp lễ 2/9 tới với cực nhiều trải nghiệm
mà có thể bạn cần phải thử một lần trong
đời.

Đ

Khi có ý định tìm đến bãi biển để
nghỉ ngơi, thư giãn, nhất là trong những
ngày mùa hè như thế này, thì trong tưởng
tượng của bạn, đó sẽ là một chuyến đi
như thế nào!? Chắc chắn nơi đó phải có
biển xanh với làn nước trong vắt, trải dài
bên cạnh đó là dải cát trắng mịn, nơi có
những món hải sản tươi rói đang phơi
mình bên bếp nướng?,... Và dĩ nhiên, vào
cuối ngày, chắc chắn bạn sẽ phải được
ngả mình trên chiếc giường dài và rộng,
êm và ấm của một khách sạn, hay resort
nào đấy với đầy đủ mọi tiện nghi lẫn các
loại hình dịch vụ thư giãn mà bạn cần.

chỉ đến các bãi tắm với khách sạn hay
resort cao cấp khác.
Nếu bây giờ bạn đã bắt đầu suy nghĩ
nghiêm túc và muốn trải nghiệm những
điều đó, thì chắc chắn bãi biển Coco
Beachcamp nằm ở thành phố Lagi, Bình
Thuận mà chúng tôi sắp giới thiệu sẽ là
sự lựa chọn số 1 cho bạn. Và điều bạn
cần làm lúc này là hãy cân nhắc thật kỹ, vì
đây sẽ là một chuyến đi mà chắc chắn
không dành cho những ai chỉ thích "nghỉ
và dưỡng".

(Ảnh: Ngô Quốc Tài).

Quả là rất tuyệt vời đúng không!?
Nhưng có một sự thật là với một chuyến
đi đẹp tựa thiên đường ấy, bạn hoàn toàn
có thể tìm thấy ở bất kỳ nơi đâu, chỉ cần
bạn có đủ "ngân quỹ" và chịu chi là được!
Thế nên, đã bao giờ bạn nghĩ đến việc
phải "đòi hỏi" thêm những trải nghiệm lý
thú khác trong mỗi chuyến đi biển của
mình hay chưa? Những trải nghiệm kiểu
như tự tay cắm và dựng cho mình những
căn lều nhỏ, được nằm ngủ ngay sát bờ
biển, nghe rõ mồn một tiếng sóng và gió
cuộn vào kề sát bên tai, được ăn những
món hải sản tươi vừa được kéo lưới
vào,... rồi chơi những trò chơi vận động
ngoài trời, những đêm nhảy múa cháy hết
năng lượng! Đây đều là những trải nghiệm
mà bạn sẽ chẳng bao giờ được thử nếu

Coco Beachcamp là một bãi biển
hoàn toàn mới, được đưa vào hoạt động
chưa đến 5 tháng. Tuy Coco Beachcamp
không tách biệt với thế giới xung quanh
nhưng ngay khi đặt chân vào, bạn sẽ cảm
giác nó gần như là một thế giới hoàn toàn
khác so với các bãi tắm gần đó. Khác lạ
từ cách bày trí, không khí sôi động cho
đến cái sự nhiệt tình chào đón khách một
cách nồng hậu như những người bạn
thân thiết của các nhân viên tại đây.
Chỉ với một bãi tắm lớn, một căn biệt
thự trắng nhỏ nằm cặp bờ biển, một quầy
bar tròn theo phong cách Hawaii, một thư
viện lớn. Đặc biệt ở Coco Beachcamp là
không có những nhà dãy sừng sững như
trong các khách sạn hay resort khác, thay
vào đó nơi này có rất rất nhiều những dãy
lều đủ màu sắc được dựng sẵn trong toàn
khu, kéo dài từ bãi biển cho đến khoảnh
sân vườn bên trong. Và đây sẽ là nơi mà
bạn cùng tất cả các vị khách khác sẽ nằm
ngủ hoặc nghỉ ngơi trong suốt quãng thời
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gian tìm sự trải nghiệm tại bãi biển có "10-2" này.

Lều đôi dành cho cả gia đình.

Các loại lều ở đây rất đa dạng,
chúng hầu hết được chọn và nhập từ
nước ngoài với những loại lều từ nhỏ đến
lớn, thích hợp từ 1 người cho đến cả một
gia đình đều có thể ngủ cùng nhau.

Đây chính là thư viện và cũng là nhà chung của
tất cả mọi người.

Đây cũng là một điểm lạ và là "đặc
sản" của Coco Beachcamp, nên khi đến,
nhất định bạn phải thử cảm giác được ngủ
trong lều. Dù biết rằng vào buổi sáng và
trưa có hơi nóng bức, nhưng khi bạn đã
lựa chọn loại hình du lịch theo kiểu cắm
trại này thì chẳng ngại gì lại không dám
thử. Nó sẽ giúp bạn quên đi những tiếng
ồn ào, vội vã của thành phố mà cảm nhận
được thế nào là bình yên, thế nào là được
hòa mình vào thiên nhiên với nắng, gió và
vị biển.
Tuy nhiên, có một điều mà chị chủ
bãi biển này cũng phải thừa nhận, kiểu du
lịch cắm trại vẫn còn là một cái gì đó rất
mới mẻ đối với người Việt Nam. Nhất là
các bạn trẻ. Vì thế, chị đã cẩn thận chuẩn
bị một khu villa riêng biệt, nằm cách bãi
biển đến 5km để dành cho những ai muốn
tìm một chỗ ngả lưng thoải mái. Nhưng
đây cũng chỉ là một gian phòng với những
vật dụng cơ bản, không tivi, không những
thứ công nghệ quá hiện đại để đảm bảo
vẫn đúng với tiêu chí mà chị đã hướng
tới.
Còn nếu bạn không muốn đi quá xa,
thì vẫn có thể tìm cho mình một tấm nệm
nhỏ và nằm ở bất kỳ nơi đâu trong thư
viện ở ngay sát bãi biển.

Bạn có thể ngồi làm việc, đọc sách, hoặc chọn
nằm ở bất kỳ nơi nào mà bạn muốn.

Tại khu Villa cũng có một thư viện rất lớn với
gần trăm đầu sách. Bạn có thể dành vài giờ
đồng hồ ngồi đây ngấu nghiến từng trang cho
đến khi chán thì thôi.

Thật ra cái mà tôi ấn tượng và thích
nhất khi ở nơi này đó chính là vào buổi
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chiều ngả nắng, lúc mà bạn có thể leo lên
những ngôi nhà dựng trên cây để ngắm
bao quát toàn cảnh của vùng Lagi, Bình
Thuận, rồi hít một hơi thật căng cái không
khí mát rượi và nồng nồng của biển. Hay
những lúc tản bộ xung quanh, tìm những
góc thật đẹp để chụp vài bộ ảnh. Bạn sẽ
bất ngờ bởi ở đây có rất nhiều góc đẹp
chẳng kém gì một khu resort đắt tiền nào!
Đó là những chiếc ghế lười, những chiếc
xích đu, chiếc võng trắng hay tấm màn vải
xanh lấp lánh gắn giữa bãi biển,... tất cả
đều không chỉ giúp bạn có những trải
nghiệm thanh cảnh nhất, mà còn là
những... bức ảnh đẹp nhất. Với rất nhiều
những trải nghiệm như vậy, nhưng ngược
lại mức giá ở đây lại không hề "khó chịu"
một chút nào. Bạn chỉ cần mất 150k 200k để thuê một chiếc lều và ngủ qua
đêm tại đây. Bạn cũng có thể thoải mái
mang những loại thức ăn của mình thích
vào mà không cần phải trả phí như những
bãi biển khác. Và chỉ có 50k/người nếu
bạn muốn đến tham quan và chụp ảnh với
__________________________________
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Coco Beachcamp. Ngoài ra nơi này còn
có rất nhiều các trò chơi vận động ngoài
trời như lướt ván dù, chèo thuyền, lặn,
câu cá, trồng rau, học Yoga buổi sáng,
bóng chuyền bãi biển, bóng đá mini,... để
bạn có thể hoàn toàn vui chơi và tận
hưởng hết mình ở bãi biển này mà không
cần phải sợ buồn chán.
Vào buổi sáng ngay gần đó có một
làng chài nhỏ của những người dân trong
vùng. Bạn cũng có thể lân la đến đó tìm
mua cho mình những món hải sản như
cá, mực, tôm,... mới vừa kéo lưới để tự
chế biến cho mình một bữa ăn ngay trên
bờ biển lộng gió. Và đặc biệt có một điều
mà bạn cần phải lưu ý, đó chính là bãi
biển này cực kỳ sạch và gần như không
hề có rác. Đây chính là một điểm cộng rất
lớn và chính nó sẽ giúp bạn có ý thức
trong việc bảo vệ sự sạch sẽ của biển hơn
khi nghỉ tại đây.
K.T // http://kenh14.vn/ .- 2015
(ngày 25 tháng 8)

BÃI ÔNG ĐỊA – ĐIỂM DỪNG CHÂN LÝ TƯỞNG

N

ằm gối đầu trên mép sóng, trải dọc
đường Nguyễn Thông - con đường
độc đạo nối thành phố Phan Thiết với Mũi
Né, bãi đá Ông Địa (phường Hàm Tiến,
Phan Thiết, Bình Thuận) là địa danh hấp
dẫn níu chân du khách gần xa đến tham
quan, thưởng ngoạn.

Dưới chân ngọn núi Rạng nhấp nhô
như những triền sóng, hàng trăm và cũng
có thể hàng ngàn năm qua, những con
sóng bạc đầu cứ lặng lẽ vỗ vào bãi tung
bọt trắng xóa càng khiến bức tranh toàn

cảnh thêm phần liêu trai. Đã bao đời
qua, tiếng gió vi vu, tiếng sóng rì rầm như
muốn nối dài câu chuyện huyền tích của
một địa danh cũng như tô đậm sự kiến
tạo, đẽo gọt hình hài cho ngàn vạn khối
đá không ngừng nghỉ của bà mẹ tạo hóa.
Dưới gốc phi lao cổ thụ nhoài mình
về phía biển, cụ Năm Gánh, cư dân cố cụ
trong vùng, cho biết căn nguyên của tên
gọi bãi đá Ông Địa bắt nguồn từ việc hàng
trăm năm trước, ngư dân trong vùng phát
hiện tảng đá có hình thù rất giống Ông
Địa, cũng từ đó bãi bờ hao hao chết tên
“bãi Ông Địa” đến bây giờ. “Tiếng là bãi
Ông Địa nhưng kỳ thực đá ở đây muôn
hình vạn trạng, đủ sắc màu, hình dáng
nên khách du lịch gần xa rất thích đến
chụp hình, ngoạn cảnh” .
Từ trên đồi cao nhìn xuống, bãi đá
Ông Địa trông tựa mê trận thạch đồ. Đá
xám, biển xanh, cát vàng... hòa quyện với
nhau tạo thành bức tranh thiên nhiên đa
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sắc quyến rũ đến lạ. Rảo bước dưới làn
nước mát lạnh, trong vắt, cảm giác thật vi
diệu khi được ngắm những ghềnh đá, khối
đá có dáng như đàn thủy quái khổng lồ,
lúc tựa hòn vọng phu, phụ tử... Sóng gió
cùng nắng mưa khéo đẽo gọt nhiều khối
đá vô tri vô giác như có sức sống, linh
hồn. Tiếp tục dấn bước sẽ thấy có khối đá
ở bãi Ông Địa có dáng thế rồng bay
phượng múa, khối tựa chiến thuyền chở
muôn vạn hùng binh. Lúc này những cơn
gió tinh nghịch luồn qua các khe đá phát
ra âm thanh vi vu, du dương tựa tiếng sáo
thiên thai...
Người dân vùng biển Hàm Tiến kể
rằng bãi Ông Địa rất thiêng. Trước khi
dong thuyền ra khơi đánh bắt, ngư dân
thường ghé bãi khấn cầu Ông Địa cho
được may mắn với tay lưới trĩu nặng. Các
bà, các chị hàng cá khi gánh hàng ra chợ
cũng hay van vái bán nhanh được giá...
và những ai có lòng thành đều được ý
toại. Không chỉ hàm chứa tín ngưỡng dân
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gian, bãi Ông Địa còn ru hồn người bởi
khung cảnh bình yên của hàng trăm chiếc
thuyền thúng nằm e ấp bên sóng bên đá.
Cùng đó là những mẻ lưới ăm ắp cá tôm
của ngư dân sau đêm trường gắn mình
với biển. Còn gì bằng khi được ngồi cùng
những đứa con của biển trên những chiếc
bàn đá thênh thang thưởng thức các món
hải đặc sản nức tiếng ở vùng như cá kè,
cá bò hòm, cá ông binh... được nướng lửa
hồng thơm ngậy, nhất là khi được các lão
ngư khoản đãi những chuyện biển dã kỳ
thú...
Không có cảnh xô bồ, chặt chém.
Cũng chẳng có nạn ô nhiễm, mất vệ sinh
hay toan tính thiệt hơn. Bãi Ông Địa với
những cư dân địa phương chân chất, hào
sảng quả là điểm dừng chân lý tưởng cho
những ai khát khao được đắm mình trong
tình đất, tình người nơi đầu sóng ngọn
gió.
// http://www.dulichvn.org.vn/ .- 2015
(ngày 26 tháng 8)

__________________________________

TRUYỀN KỲ PHÚ QUÝ - KỲ 3:

NƠI TÌNH NGƯỜI NGUYÊN SƠ

T

ục đám tang, đám cưới đang biến
tướng thành những chuyện bi hài ở
khắp nơi nhưng không lan truyền ra được
đảo Phú Quý.

Ông Đỗ Muộn, ở làng Triều Dương,
xã Tam Thanh, nói: “Ngày trước thấy con
cái hai bên thương nhau thì người lớn nói
chuyện dựng vợ gả chồng là xong”.

Đặt chân đến hòn đảo này, bạn sẽ
thấy phong tục cưới xin, tang lễ nơi đây
vẫn còn nguyên sơ và đầy ắp tình người.

Theo đó, khi thấy trai gái có vẻ quý
mến nhau thì cha mẹ đằng trai sang gặp
thân sinh đằng gái gọi là nói chuyện. Nếu
hai nhà đồng thuận thì nhà gái cho con rể
tương lai sang ở rể. Rồi họ chọn ngày
lành tháng tốt cho đôi trẻ nên vợ nên
chồng.

Thương nhau thì thành vợ chồng
Suốt mấy ngày đi dọc đi ngang đảo
Phú Quý, chúng tôi thấy nhiều chuyện lạ.
Như khi hỏi đến chuyện đám cưới, các
ông già bà lão đều cười: “ở đảo này ngày
xưa làm gì có đám cưới”.
Ông Nguyễn Văn Thịnh, ở làng Đông
Hải, xã Long Hải, cho hay: “Bây giờ cuộc
sống khác xưa nhiều, lớp trẻ cũng có
nhiều thay đổi. Nhưng ngày xưa đám cưới
ở hòn đảo này là chuyện lạ”.

Không hề có đám cưới nên đương
nhiên chẳng hề có chuyện đưa dâu, có
chăng chỉ là mâm cơm kính cáo tổ tiên và
ruột thịt ngồi lại với nhau. Không ồn ào,
tốn kém. Tất cả diễn ra gọn nhẹ, giản đơn
như cuộc sống dân đảo và cứ thế đời này
sang đời khác.
Có người giảng giải thêm do ngày
trước việc mưu sinh vất vả, nhọc nhằn,
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người ta lo toan nhiều bề. Cũng chính vì
vậy bà con coi trọng chữ tình, dễ thông
cảm với nhau, bỏ qua những thủ tục, lễ
nghi rườm rà, tốn kém. Lâu dần thành tục
lệ, ai cũng như ai.
Đến nhà bà Nguyễn Thị Nhĩ, 65 tuổi,
ở làng Triều Dương, xã Tam Thanh, tôi
thấy con đàn cháu đống.
Nghe hỏi: “Ngày xưa đám cưới của
bà như thế nào?”, bà cười chất phác, lắc
đầu nguầy nguậy: “Cưới xin gì, thương
nhau thì thành chồng thành vợ thôi!”.
Cũng tại nhà bà Nhĩ, chúng tôi đã
gặp anh Đoàn Quyên ở thôn Triều
Dương, xã Tam Thanh, con rể gia đình,
tâm sự chuyện riêng của mình bằng
những lời gan ruột.
Anh Quyên kể: “Tôi năm nay 34 tuổi,
lấy vợ được 10 năm. Cũng như ông bà,
cha mẹ ngày xưa, vợ chồng tôi không
đám cưới. Cha mẹ tôi sang nói chuyện với
cha mẹ vợ tôi bây giờ gọi là “nói chừng”.
Hai nhà đồng ý chọn ngày rồi chúng
tôi về ở với nhau. Vậy mà chúng tôi sống
tình cảm với nhau cho đến bây giờ, có cả
đàn con. Ăn thua là mình biết ăn ở với
nhau. Cái đó là quan trọng nhất.
Còn dù có cưới mâm cao cỗ đầy mà
vợ chồng không hòa hợp, thậm chí còn
chửi nhau, đánh nhau thì cưới to cũng
chẳng để làm gì”.
Anh Quyên cho biết sau này những
gia đình khá giả, đủ đầy thì theo tục đất
liền mà làm đám cưới. Còn số đông dân
nghèo, ngư dân vẫn cứ theo tục cũ mà về
với nhau.
“Đám hiếu” rất đông mà không
tốn kém
Hết chuyện đám cưới lại nghe
chuyện đám tang. Ông Nguyễn Văn
Thịnh, ở thôn Đông Hải, xã Long Hải, cho
biết: “đám tang ở đây gọi là đám hiếu,
giản đơn mà tình cảm lắm”.
Khi nhà nào có người qua đời,
không ai bảo ai cả làng tự nguyện chạy tới
xắn tay áo mỗi người lo một việc từ nhỏ
đến lớn khi tang gia bối rối. Mọi người làm
việc tự giác, nhiệt tình đến nơi đến chốn.
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Đặc biệt, chủ hiếu không phải dọn
cơm, không phải giết gà, mổ heo, phục
dịch chuyện ăn uống phiền hà, tốn kém.
Cả làng cùng lo việc hiếu, từ chuyện
khâm liệm đến đào huyệt mà dân gian
Phú Quý quen gọi là “đào hang”, nghĩa là
mọi chuyện lớn nhỏ cần làm.
Việc gì cũng làm nhưng ai về nhà
nấy ăn cơm. Ngoài việc giúp đỡ tận tình,
bà con làng xóm còn có “tiền nhang” để
giúp chủ hiếu kinh phí lo đám tang”.
“Vậy đám tang có để lâu không?”.
Ông Thịnh cho biết: “Không quá 24 giờ.
Bà con thường không kéo dài, trừ những
trường hợp đặc biệt chờ người ruột thịt đi
quá xa trở về.
Khi ấy họ phải dùng đến tủ đông để
bảo quản thi hài người chết, đảm bảo môi
trường cho người sống, không làm ảnh
hưởng đến sức khỏe và công việc của
cộng đồng. Đó cũng là cái hay của đám
tang ở đảo”.
Ngày cuối cùng trên đảo, khi đi từ
Dinh Thầy (Sài Nại) về chúng tôi tình cờ
chứng kiến làng xóm tiễn biệt một con
người. Tôi đứng nhìn đám tang đi qua, rồi
cũng theo chân bà con tiễn đưa người đã
khuất đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Đám tang đông nghịt dễ đến hàng
mấy trăm người. Hầu như cả làng đều có
mặt để tỏ bày tình cảm khi vĩnh biệt một
người con của xóm làng Phú Quý.
Hỏi ra mới biết người mới qua đời là
D.V.T., ở làng Thương Châu, xã Ngũ
Phụng, năm nay 49 tuổi. Anh mất khoảng
4g sáng, đến 4g chiều thì gia đình đưa
tang với đông đủ bà con làng trên xóm
dưới.
Một đám tang trang trọng, tình cảm
và nhanh gọn. Riêng việc đưa đám ngay
trong ngày cũng là điều hiếm có ở đất liền.
Ông Lê Hoàng Kim, ở làng Hội An,
xã Tam Thanh, hòa trong dòng người đưa
tiễn cũng xác nhận điều này: “Không phải
đám hiếu này mà đám nào ở đây cũng
vậy. Bà con đến rất đông, cơm nước ở
nhà mình, chung tay lo mọi việc giúp chủ
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hiếu cho đến lúc hoàn tất. Vậy mới đúng
nghĩa tử là nghĩa tận”.
Trước khi đi đảo, tôi đã tìm đọc các
tài liệu về hòn đảo này mới hay giọng nói
của người dân Phú Quý vốn nổi tiếng rất
khó nghe. Đinh ninh mình có thể nghe
được nhưng đến khi ra đảo thì “bó tay”,
như thể nghe người nước ngoài nói.
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uống, cơm ăn, chiều về thì đựng khoai,
bắp. Đi chợ thì cái gùi như cái giỏ. Ở nhà
thì cái gùi để đựng những thứ đồ lặt vặt.
Đàn bà con gái rất thích cái gùi”.

Bà con nói nhanh và không có thanh
điệu rõ ràng, thậm chí đảo lộn thanh điệu
hoặc nói không có dấu, lại dùng nhiều từ
địa phương nên người lạ là phải nhờ
phiên dịch.
Anh bạn đồng nghiệp Đỗ Châu Thọ
phải liên tục phiên dịch tiếng đảo. Thọ kể
một lần đài truyền hình tỉnh làm phóng sự
về Phú Quý. Khi phát sóng, sợ khán giả
đất liền không hiểu nên phải chạy thêm
phụ đề tiếng Việt!
Đi đâu cũng có cái gùi sau lưng
Ra đảo giữa trời nước mênh mông
lại thấy một cảnh tượng ngồ ngộ đập vào
mắt du khách: người dân Phú Quý đeo gùi
đi lại trên khắp nẻo đường.
Hỏi ra mới biết đó là dấu ấn văn hóa
Chăm được khởi đầu khi công chúa Bàn
Tranh mang theo lúc bị vua cha lưu đày ra
đảo. Đến giờ dân đảo vẫn lưu giữ thói
quen dùng gùi trong công việc hằng ngày.
Đến thăm nhà một người dân ở làng
Triều Dương, xã Tam Thanh, chủ nhà là
bà Nguyễn Thị Nhĩ chỉ vào mấy chiếc gùi
rồi nói:

“Ra Hòn ngó vậy mà vui. Đi đâu cũng có cái gùi
sau lưng” - Ảnh: P.X.D.

Lòng vòng quanh đảo, tôi đợi đến
trưa mới tìm gặp được một người đan gùi
ở làng Triều Dương.
Người thợ đan gùi tên Mai Thia ngồi
trước hiên nhà nhìn ra biển cách mấy
bước chân tâm sự: “Tôi biết đan gùi từ khi
còn trẻ, cũng là theo nghề cha ông, nay
tuổi đã gần 70. Trẻ thời đi biển, về già sức
yếu thì ở nhà đan gùi. Thường ai đặt hàng
tôi mới đan. Mây tre chở từ Phan Thiết ra
vì rừng Phú Quý không có tre”.
Rồi ông cao hứng đọc luôn câu ca
dao đậm bản sắc xứ Hòn: Ra Hòn ngó
vậy mà vui. Đi đâu cũng có cái gùi sau
lưng.
Phạm Xuân Dũng //
http://tuoitre.vn/ .- 2015
(ngày 1 tháng 8)

“Từ xưa đến giờ dân đảo tui nhà nào
cũng dùng gùi, vừa do quen vừa do tiện
dụng. Đi rẫy cũng dùng gùi, đựng nước
__________________________________

TRUYỀN KỲ PHÚ QUÝ – KỲ CUỐI:

HÀO KHÍ CỦA BIỂN

N

hững ngày ở Phú Quý, được gặp nhiều
người biết thêm nhiều chuyện thú vị.
Tất cả toát lên một khí chất rất hào sảng
của ngư dân Phú Quý.

Tôi đến tham quan đền thờ cá voi nổi
tiếng ở làng Triều Dương, xã Tam Thanh,
nơi đã được công nhận di tích quốc gia, có
bộ xương cá voi khổng lồ.

Chuyện lạ cá voi
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Ông Đỗ Muộn, 70 tuổi, người thủ tự
ngôi đền, kể lại sự tích về con cá voi được
người dân tôn là thần cứu mạng.
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ghe tôi. Tôi cho ghe chạy một mạch về lại
đảo”.

“Ngày trước, ngài lụy vào đảo này.
Thấy ngài to quá, dân ba xã xúm lại cùng
nhau tìm cách đưa ngài về đây. Họ chặt
dừa làm đòn gánh, đào đất làm đường để
thỉnh ngài về nơi thờ tự này. Nhưng ngài
quá nặng nên dân đảo phải khấn ngài mới
được hoàn thành tâm nguyện”, ông Muộn
nói.

Lão ngư Ngô Văn Chức - “kỳ nhân” của đảo Phú
Quý - Ảnh: P.X.D.

“Kình ngư” của biển

Bộ xương cá voi được ngư dân Phú Quý trưng
bày ở khu di tích Vạn Thạnh - Ảnh: P.X.D.

Đêm ngồi nhâm nhi bên bờ biển, tình
cờ nghe chuyện có vẻ linh thiêng kỳ bí. Anh
Đặng Văn Đăng mới ngoài 30 tuổi ở làng
Quý Thạnh, xã Ngũ Phụng, kể: “Tôi làm
nghề biển từ khi mới lớn. Có lần mới ra biển
được vài chục (hải) lý để đánh bắt thì thấy
một con vật trông như cá voi xanh lừng lững
chắn ngang.
Tàu nổ máy tăng tốc tìm cách vượt
chướng ngại vật nhưng vẫn không qua
được. Biết là ngài không cho đi, cả chín
người trên tàu sụp xuống khấn vái. Cá bỏ đi
nhưng con tàu không hiểu sao lại quay về
đảo. Ai cũng lo lắng khi chuyện làm ăn bỗng
dưng trở ngại. Vài ngày sau thì có cơn bão
lớn quét qua khu vực biển mà tàu tôi định
đến. Lúc ấy mọi người mới hú vía. Nếu giờ
này còn ở ngoài đó thì coi như mất cả tàu
lẫn người”.
Ngừng lại một lúc chờ cho sự bàn tán
lắng xuống, anh Đăng tiếp tục: “Tôi đã trải
qua nên mới tin. Mới đây, tôi đi ghe một
mình ra khơi chừng vài lý. Bỗng một con cá
voi to và dài cứ nâng chiếc ghe lên khỏi mặt
nước như người ta chơi trò đùa giỡn. Chân
vịt quay tít, máy nổ cũng chẳng làm được
gì. Kiểu này kéo dài thì đời mình coi như
xong phim luôn. Tôi hết hồn hết vía khấn vái
cầu ngài tha mạng. Lát sau, con cá rời xa

Đỗ Châu Thọ kéo chúng tôi vừa đi vừa
nói: “Để tôi dẫn anh đến ông “kình ngư” của
biển Phú Quý. Ông này tài lắm, ở nhà
nhưng điều khiển từ xa cho con cái đánh
bắt xa bờ tận Trường Sa. Thời buổi khoa
học kỹ thuật mà ông tính toán hành trình, vị
trí trên biển bằng que tăm xỉa răng nha anh.
Vậy mà trúng phóc, anh tin không?”.
Chúng tôi liền tìm đến làng Phú Long,
xã Long Hải, nơi tập trung nhiều tàu đánh
bắt xa bờ, nhiều nhất là đánh ở Trường Sa,
để gặp “kỳ nhân” Ngô Văn Chức. Ông già
nheo nheo đôi mắt như cười rồi mời khách
uống nước. Trước mắt tôi là một người đàn
ông vóc dáng nhỏ gọn, không có vẻ gì đặc
biệt.
Trong ngôi nhà xây vững chãi, tôi ngồi
nghe ông kể chuyện. “Tôi năm nay tuổi
chưa đến 70, đã nghỉ nghề biển rồi. Trước
đây tôi làm nghề ở biển Phú Quý này, tôm
cá thường được nhiều nhất. Sau đó tôi ra
Trường Sa. Nói thật với anh, hòn đảo lớn
nhỏ ở Trường Sa tôi đều biết rõ như lòng
bàn tay”.
Ông già nói làm nghề biển nếu không
thông thạo biển khơi, từ các hòn đảo cho
đến luồng lạch thì khó nói chuyện làm ăn.
Phải thật hiểu biển mới mong làm giàu từ
biển.
Bởi vậy, ông làm thuyền trưởng nhiều
năm và lo được đời sống cho gia đình, con
cái, cho các bạn nghề theo mình ra khơi.
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Bây giờ nhà ông cả bốn người con
đều là thuyền trưởng thường xuyên đánh
bắt ở Trường Sa. Cháu nội ông cũng theo
ba nó đi làm ngoài ấy. “Nếu muốn có nhà
vững chắc, có của ăn của để phải đi xa bờ,
phải ra Trường Sa”, lão ngư nói.
Chúng tôi tò mò hỏi chuyện ông ngồi ở
nhà mà điều khiển tàu ngoài biển xa, hướng
dẫn tàu bè né tránh bão tố.
Ông già cười: “Hồi tôi đánh cá ngoài
Trường Sa có học được cách tính của mấy
anh hàng hải. Họ tính bằng thước tấc trên
bản đồ, còn mình tính bằng que tăm, quen
mắt quen tay thì cũng chính xác”.
Lúc con cái và bà con bận rộn đánh
bắt ngoài biển thì ông nghe đài, xem tivi,
tổng hợp tin tức rồi mở máy liên lạc với tàu
tư vấn chuyện đi lại, đánh bắt và tránh trú
khi có bão.
Có lần, con trai ông bị bão dạt qua tận
vùng biển nước khác, ông phải liên lạc điều
khiển cho con về nơi an toàn.
Trong tổ đoàn kết đánh cá của ông,
khi có tàu gặp nạn thì các tàu ở gần phải
tìm cách ứng cứu nhau. “Ngày thường chia
sẻ thông tin ngư trường để hỗ trợ nhau làm
ăn. Đi biển mà không dựa vào nhau thì
chết”, ông nói.
Lăn lộn cả đời với Trường Sa, ông già
ngư dân này có nhiều kỷ niệm với vùng biển
đó. “Ôi, nói về kỷ niệm thì nhiều vô kể.
Thằng con tôi Ngô Văn Thương cũng là
thuyền trưởng. Năm kia bị viêm ruột thừa
giữa biển, mấy anh bộ đội đảo Sinh Tồn
cứu chữa kịp thời, điều trị cho nửa tháng
mới về đất liền.
Mới đây có cậu Đặng Lượng, dân Phú
Quý, đi tàu bị cá đuối đâm trọng thương. Từ
đảo Sơn Ca chuyển về Nam Yết rồi được
quân y đảo cứu chữa tận tình. Ra Trường
Sa gặp chuyện gì thì chỉ trông cậy vào bộ
đội mà thôi”.
Ông cười tâm đắc: “Dân đảo Phú Quý
với bộ đội Trường Sa tình cảm lắm. Tôi dặn
mấy đứa con trước khi ra khơi nhớ lên rẫy
đóng vài chục bao đất đem ra cho các anh
ngoài đảo trồng rau. Trên đảo Trường Sa
có nhiều đất của Phú Quý lắm à nha!”.
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nói cho anh hay, cái vụ giàn khoan 981 gì
đó vậy mà không đáng lo bằng bây giờ.
Trung Quốc xây đảo chìm, đảo nổi, chặn cả
đường đi của dân mình”. Nhưng rồi ông cho
hay đang đóng chiếc tàu ra Trường Sa với
vốn gần 3 tỉ đồng. “Nếu lo làm sao dám
đóng tàu to?”.
Có một người có công lớn với dân
đảo. Một nhân vật khả kính đã làm chuyện
động trời. Đó là ông Bùi Quang Diệu, người
ra kinh khiếu kiện, xin thuế cho dân.
Thời ấy, dân Phú Quý nhiều bề cơ
cực. Họ không chỉ gian nan khi phải đương
đầu với biển khơi tìm kế sinh nhai, phải chật
vật chống chọi với nạn cướp biển mà còn
chịu sưu thuế nặng nề do triều đình nhà
Nguyễn đặt ra.
Ba thứ thuế mà ông Muộn nói đến
chính là: vảy đồi mồi, mắm cá cơm và vải
Hòn (đảo Phú Quý) mà tên chữ gọi là bạch
bố. Mắm cá cơm thì nhiều nơi có nhưng đặc
sản này ở Phú Quý mới là thượng hạng nên
vua chúa ưa dùng.
Còn nhà nghèo ở đảo thì tự dệt vải
nộp thuế cho triều đình làm trang phục cho
lính tráng. Nhưng cay đắng nhất vẫn là thuế
vảy đồi mồi. Muốn tìm được cống vật này,
người dân phải ra tận hòn Vích hay còn gọi
là hòn Đồi Mồi. Công việc tìm kiếm đồi mồi
cực nhọc, nguy nan thật khó lòng diễn tả.
Đang lúc người dân Hòn rên siết vì
các sắc thuế thì xảy ra một chuyện khiến cả
đảo như ong vỡ tổ. Số là tàu chiến của
Pháp thình lình ập vào đảo bắt một lúc 50
tráng đinh lên tàu rồi chạy đi mất dạng. Giọt
nước đã tràn ly. Ông Bùi Quang Diệu đã
quyết thay mặt cho dân đảo ra kinh để kiện.
Đoàn của ông gồm những người tâm
huyết, gan dạ và nhanh nhẹn trải qua một
cuộc hành trình gian nguy 4 tháng trời.
Cuối cùng họ đã đòi được công lý.
Triều đình đã bãi bỏ các sắc thuế nặng nề,
người Pháp phải trả lại những tráng đinh
mà họ đã bắt cóc. Đó là một dấu son không
thể phai mờ trong lịch sử Phú Quý.
Phạm Xuân Dũng
// http://tuoitre.vn/ .- 2015
(ngày 2 tháng 8)

“Dân đi biển chỉ sợ nhất ông trời. Trời
yên bể lặng mới yên ổn làm ăn. Nhưng tôi
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VI. THƯ MỤC TIN BÀI BÌNH THUẬN TRÊN CÁC BÁO
1. 26,5

điểm

nhưng

không

được
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trường,

xin

hãy

giúp

em'

//

http://phapluattp.vn/ .- 2015 (ngày 31 tháng 8)
2. Anh rể đưa em vợ vô rẫy… hiếp dâm, xong ngủ tỉnh queo // http://phapluattp.vn/
.- 2015 (ngày 25 tháng 8)
3. Băng qua đường sắt, 2 người bị tàu hỏa cán tử vong tại chỗ // http://vov.vn/ .2015 (ngày 30 tháng 8)
4. Bắt giam Phó phòng Lao động - tiền lương Công ty XSKT Bình Thuận.- Pháp
luật Tp.HCM.- 2015.- Số 223 (ngày 23 tháng 8).- Tr.15
5. Bắt kẻ cắt cổ bạn nhậu trong bàn tiệc.- Pháp luật TP.HCM.- 2015.- Số 218 (ngày
18 tháng 8).- Tr.10
6. Bất ổn thanh long Bình Thuận.- Sài Gòn giải phóng.- 2015.- Số 13728 (ngày 22
tháng 8).- Tr.6
7. Bắt xe đầu kéo chở hàng vượt khổ giới hạn cầu đường // http://www.atgt.vn/ .2015 (ngày 15 tháng 8)
8. Bé gái 3 tuổi tử vong do hóc hạt chôm chôm // http://phapluattp.vn/ .- 2015 (ngày
5 tháng 8)
9. Bé gái bán vé số bị mẹ tưới xăng đốt vẫn rất nguy kịch // http://cand.com.vn/ .2015 (ngày 31 tháng 8)
10. Bé gái bị mẹ đốt ở Bình Thuận quằn quại chống tử thần // http://kienthuc.net.vn/
.- 2015 (ngày 26 tháng 8)
11. Bình Thuận: Chìm tàu cá, 7 thuyền viên mất tích // http://www.atgt.vn/ .- 2015
(ngày 25 tháng 8)
12. Cán chết một người, bị thương bốn người rồi lén đưa tử thi về quê chôn //
http://phapluattp.vn/ .- 2015 (ngày 22 tháng 8)
13. Chuyện

“lạ”

văn

nghệ:

Hội

viên

đòi

khai

trừ

Chủ

tịch

Hội

//

http://www.tienphong.vn/ .- 2015 (ngày 18 tháng 8)
14. Chuyển hồ sơ liên quan đến Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Bình Thuận cho cơ quan
điều tra // http://cand.com.vn/ .- 2015 (ngày 13 tháng 8)
15. Công an viên bị xe máy tông chết khi bảo vệ hiện trường tai nạn // http://vov.vn/
.- 2015 (ngày 10 tháng 8)
16. Điều tra vụ cô gái chết thảm nghi tự phá thai.- Pháp luật TP.HCM.- 2015.- Số
215 (ngày 15 tháng 8).- Tr.10
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17. Giang hồ cản trở TTGT bắt xe quá tải.- Pháp luật Tp.HCM.- 2015.- Số 220 (ngày
20 tháng 8).- Tr.6
18. Kiểm điểm hàng loạt cán bộ làm thất lạc hồ sơ của dân.- Pháp luật TP.HCM.2015 .- Số 227 (ngày 27 tháng 8).- Tr.6
19. Làm rõ ‘cảnh nghèo’ của trưởng ban tổ chức huyện ủy.- Pháp luật Tp.HCM.2015.- Số 214 (ngày 14 tháng 8).- Tr.5
20. Làm rõ cái chết đầy nghi vấn ven quốc lộ 1A // http://phapluattp.vn/ .- 2015 (ngày
22 tháng 8)
21. Lộ mặt giang hồ đòi chém nhân viên trạm cân.- Pháp luật Tp.HCM.- 2015.- Số
221 (ngày 21 tháng 8).- Tr.5
22. Nam thanh niên tử vong dưới bánh xe tải // http://www.atgt.vn/ .- 2015 (ngày 29
tháng 8)
23. Người mẹ đốt con từng đâm thủng bụng chồng.- Pháp luật Tp.HCM.- 2015.- Số
228 (ngày 28 tháng 8).- Tr.6
24. Sập «ổ voi chết người» trên Quốc lộ 1 // http://nld.com.vn/ .- 2015 (ngày 17
tháng 8)
25. Sốc ma túy, nhân viên đoàn lô tô tử vong // http://phapluattp.vn/ .- 2015 (ngày 20
tháng 8)
26. Tài xế dừng xe ngủ ven đường bị đâm, cướp.- Tuổi trẻ TP.HCM.- 2015 .- Số 217
(ngày 14 tháng 8).- Tr.5
27. Thanh long rớt giá thảm hại // http://vov.vn/ .- 2015 (ngày 7 tháng 8)
28. Thúc đẩy công tác phối hợp giữ gìn an ninh biên giới giữa Việt Nam và Cam-puchia // http://www.bienphong.com.vn/ .- 2015 (ngày 29 tháng 8)
29. Tông xe tải tại dốc Campuchia, một thanh niên chết tại chỗ // http://nld.com.vn/ .2015 (ngày 3 tháng 8)
30. Trạm cân Bình Thuận bắt xe quá tải sử dụng đăng kiểm giả // http://www.atgt.vn/
.- 2015 (ngày 20 tháng 8)
31. Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy ‘nghèo’ rút tên khỏi đại hội.- Pháp luật Tp.HCM.2015.- Số 218 (ngày 18 tháng 8).- Tr.6
32. Vụ

"đám

tang

cho

6

người

sống":

Trị

chồng

"ngoại

tình"

//

http://www.baogiaothong.vn/ .- 2015 (ngày 25 tháng 8)
33. Vụ “Kết án oan nhưng không chịu bồi thường”: Cơ quan điều tra bảo không bức
cung.- Pháp luật Tp.HCM.- 2015.- Số 224 (ngày 24 tháng 8).- Tr.9
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