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I. CHÍNH TRN – KINH TẾ

ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH BÌNH THUẬN LẦN VII

S

áng ngày 23/9, tỉnh Bình Thuận đã
long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu
nước lần thứ VII (2015-2020) nhằm tổng
kết, đánh giá phong trào thi đua của tỉnh;
biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những
tấm gương tiêu biểu xuất sắc của phong
trào thi đua yêu nước giai đoạn 20102015, đề ra phương hướng, nhiệm vụ
trong thời gian tới.

65 cá nhân điển hình được Chủ tịch
UBND tỉnh tặng Bằng khen. Ngoài ra, Đại
hội cũng chọn ra 59 gương điển hình để in
tập sách “Những điển hình tiên tiến tỉnh
Bình Thuận giai đoạn 2010-2015” và cử
10 gương điển hình đi dự Đại hội Thi đua
yêu nước toàn quốc lần thứ IX.
V. Nhất // http://daidoanket.vn/ .- 2015
(ngày 23 tháng 9)

Tại Đại hội có 18 tập thể được nhận
Cờ Thi đua của UBND tỉnh, 22 tập thể và
__________________________________

HIỆU QUẢ TỪ PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH BÌNH THUẬN

S

áng 23/9, tỉnh Bình Thuận đã tổ chức
Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bình
Thuận lần thứ VII. Tham dự Đại hội có
gần 500 đại biểu đại diện cho phong trào
thi đua yêu nước trong toàn tỉnh. Trong 5
năm tới (2015 - 2020), để phong trào thi
đua yêu nước đi vào chiều sâu, phù hợp
với tình hình mới, tỉnh Bình Thuận tập
trung thực hiện một số giải pháp như: đẩy
mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành
chính theo cơ chế "một cửa, một cửa liên
thông"; đưa phong trào "Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hóa" đi vào
chiều sâu; triển khai thực hiện tốt phong
trào "Chung sức, chung lòng xây dựng
nông thôn mới'. Bên cạnh đó, tỉnh cũng
chú trọng thực hiện mục tiêu 3 giảm giai
đoạn 2015 - 2020 gồm: giảm các vụ phạm
pháp hình sự, tệ nạn xã hội, tai nạn giao
thông; tiếp tục thực hiện phong trào thi
đua giai đoạn 2015 - 2020 với khẩu hiệu:
Đoàn kết, năng động sáng tạo quyết tâm
thi đua xây dựng tỉnh Bình Thuận văn
minh, giàu đẹp...
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đặng
Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao
động Việt Nam nhấn mạnh, trong thời gian
tới Bình Thuận cần thường xuyên coi
trọng công tác giáo dục, xây dựng quyết

tâm và động cơ thi đua đúng đắn với tinh
thần tự giác cao; đồng thời, phê phán
những hiện tượng ganh đua, chạy theo
thành tích. Từ đó mới khơi dậy được tiềm
năng, sự sáng tạo của quần chúng, làm
cho mỗi người hăng hái thi đua, tạo nên
động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh
ngày một phát triển.
Ông Nguyễn Ngọc, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Bình Thuận cho biết: Hiệu quả
đạt được từ phong trào thi đua yêu nước
trong 5 năm qua là nhờ duy trì và đẩy
mạnh các phong trào thi đua ở các ngành,
các cấp, các lĩnh vực. Trong đó, nổi bật
phong trào thi đua “Chung sức, chung
lòng xây dựng nông thôn mới”, gắn với
một số phong trào như: “Xây dựng giao
thông nông thôn”, “Nông dân thi đua sản
xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói
giảm nghèo”, "Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống ở khu dân cư"... làm cho
diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc,
hạ tầng kinh tế - xã hội, môi trường, cảnh
quan nông thôn chuyển biến tích cực, đời
sống nhân dân được cải thiện và nâng
cao. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn
4,22%; tỉnh cơ bản đã xóa nhà tạm, nhà
dột nát. Tổng sản phẩm nội tỉnh đến nay
theo giá so sánh ước đạt 35.079 tỷ đồng,
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tăng bình quân 8,96%/năm. Thu ngân
sách năm sau tăng cao hơn năm trước,
tổng thu nội địa 5 năm (2011 - 2015) là
37.511 tỷ đồng, tăng 84,6% so với giai
đoạn 2006 - 2010...
Qua phong trào thi đua yêu nước đã
xuất hiện nhiều mô hình, góp phần vào sự
phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an
ninh của tỉnh trong 5 năm qua. Tỉnh tiếp
tục nhân rộng các mô hình trong thời gian
tới như: mô hình Cánh đồng mẫu lớn,
cánh đồng năng suất chất lượng cao;
__________________________________
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Điểm sáng an ninh; Tiếng kẻng an ninh ở
huyện Đức Linh và Tánh Linh…
Tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh
Bình Thuận lần thứ VII, Chủ tịch UBND
tỉnh đã tặng 18 Cờ thi đua và 87 Bằng
khen cho 87 tập thể và cá nhân có thành
tích tiêu biểu xuất sắc liên tục 5 năm trong
phong trào thi đua yêu nước.
Nguyễn Thanh //
http://dangcongsan.vn/ .- 2015
(ngày 24 tháng 9)

ĐẠI BIỂU BÌNH THUẬN:

QUY CHUẨN LUẬT ATTT CẦN BỚT CHUNG CHUNG
ng Lê Đắc Lâm, Trưởng Đoàn Đại
biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận ghi
nhận các ý kiến quyết liệt, thẳng thắn của
đại biểu tại hội nghị góp ý Luật An toàn
thông tin và sẽ tổng hợp trình Quốc hội tại
kỳ họp thứ 10 sắp tới.

Ô

có nhiều ý kiến cho rằng dự thảo còn
mông lung, nhiều câu từ khó hiểu, một số
điều khoản quy định khó thực thi, khó đi
vào cuộc sống, cần được nghiên cứu,
xem xét...

Vào chiều ngày 16/9, Đoàn Đại biểu
Quốc hội tỉnh Bình Thuận tổ chức hội nghị
góp ý cho dự thảo Luật An toàn thông tin
mạng. Ông Lê Đắc Lâm - Trưởng Đoàn
chủ trì cuộc họp, cùng tham dự có đại
diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh
Bình Thuận đưa tin, tại hội nghị đa số đại
biểu đồng tình với báo cáo giải trình, tiếp
thu, chỉnh lý dự thảo của Ủy ban Thường
vụ Quốc hội. Đồng thời, các đại biểu tiếp
tục đóng góp ý kiến và đề nghị điều chỉnh
tên Luật là Luật An toàn thông tin mạng
cho phù hợp với đối tượng điều chỉnh của
Luật; đề nghị làm rõ các một số vấn đề về
bảo đảm an toàn thông tin trên mạng, đặc
biệt là bảo vệ thông tin cá nhân. Về mật
mã dân sự, hầu hết các đại biểu đều
thống nhất đề nghị giữ nguyên như dự
thảo, giao cho cơ quan mật mã quốc gia
là Ban Cơ yếu Chính phủ quản lý. Vấn đề
chưa được theo các đại biểu là các tiêu
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật bảo đảm an
toan thông tin còn chung chung, chủ yếu
nêu khái niệm, khó áp dụng vì thế đề nghị
quy định rõ và cụ thể hơn. Bên cạnh đó,

Ông Lê Đắc Lâm, Trưởng Đoàn Đại
biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận ghi nhận
các ý kiến quyết liệt, thẳng thắn của đại
biểu tại hội nghị góp ý Luật An toàn thông
tin và sẽ tổng hợp trình Quốc hội tại kỳ
họp thứ 10 sắp tới. Nguồn ảnh: Cổng
thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận.
Trước đó vài ngày Đoàn Đại biểu
Quốc hội TP.HCM cũng có nhiều góp ý
quyết liệt, thẳng thắn trong buổi lấy ý kiến
dự thảo Luật An toàn thông tin mạng, ví
dụ như dự thảo dù đã được chỉnh lý
nhưng vẫn chưa đầy đủ, nhất là phạm vi
điều chỉnh của Luật…Dự thảo Luật gồm 8
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chương, 23 điều quy định về hoạt động
ATTT mạng bao gồm bảo đảm ATTT trên
mạng; mật mã dân sự, tiêu chuẩn, quy
chuẩn kỹ thuật về ATTT; kinh doanh trong
lĩnh vực ATTT; phát triển nguồn nhân lực
ATTT; quản lý nhà nước về ATTT; quyền
và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham
gia hoạt động ATTT.
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Hôm 15/9 cũng trong các tỉnh phía
Nam, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An
Giang cũng đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến
đóng góp vào dự thảo Luật An toàn thông
tin, trong đó khẳng định sự cần thiết phải
ban hành Luật An toàn thông tin trong tình
hình hiện nay.
H.A.H // http://ictnews.vn/ .- 2015
(ngày 17 tháng 9)
__________________________________

HỘI NGHỊ VỀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP KHU
VỰC MIỀN NAM

T

ừ ngày 25 – 26.9, Hiệp hội Môi trường
đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam tổ
chức Hội nghị thường niên Hội Môi trường
đô thị và Khu công nghiệp khu vực miền
Nam lần thứ 13 tại thành phố Phan Thiết
(Bình Thuận) với sự tham dự của gần 400
đại biểu trung ương và các tỉnh, thành
trong khu vực.
Hội nghị hướng đến mục đích trao
đổi kinh nghiệm, thông tin hoạt động kinh
doanh, đổi mới công nghệ trong lĩnh vực
môi trường đô thị, các lĩnh vực chiếu sáng
đô thị, công viên cây xanh, hạ tầng đô
__________________________________

thị… của các đô thị khu vực phía Nam.
Hội nghị bao gồm các nội dung tổng kết
hoạt động nhiệm kỳ 12 và phương hướng
nhiệm vụ của Hội Môi trường đô thị và
Khu công nghiệp, hội thảo công nghệ mới
và xử lý chất thải rắn, trao đổi kinh nghiệm
quá trình chuyển đổi cổ phần hoá doanh
nghiệp nhà nước trên lĩnh vực dịch vụ
công ích đô thị…
Nguyên Vũ //
http://www.baovanhoa.vn/ .- 2015
(ngày 23 tháng 9)

CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN ĐẶNG NGỌC TÙNG THĂM, TẶNG QUÀ
CNLĐ NGHÈO
cho CNLĐ nghèo tại Cty TNHH MTV Công
trình đô thị TP. Phan Thiết, tỉnh Bình
Thuận (ảnh).
Tại đây, Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng
trao tặng 30 phần quà cho 30 CNLĐ
nghèo, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng
và 2 suất học bổng cho học sinh là con
CNLĐ nghèo vượt khó học giỏi, mỗi suất
trị giá 5 triệu đồng.

N

gày 23.9, nhân chuyến công tác tại
Bình Thuận, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN
Đặng Ngọc Tùng đến thăm và tặng quà

Hoàng Sinh //
http://laodong.com.vn/ .- 2015
(ngày 24 tháng 9)
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LĐLĐ TỈNH BÌNH THUẬN VÀ BÁO LAO ĐỘNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP:

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN VÌ NGƯỜI LAO ĐỘNG
thiên tai. Đặc biệt, các đoàn viên nghiệp
đoàn nghề cá được trang bị các máy định
vị, liên lạc tầm xa giúp bà con ngư dân
yên tâm bám biển, góp phần bảo vệ chủ
quyền biển, đảo của tổ quốc.

Đại diện LĐLĐ tỉnh Bình Thuận (bên phải) và
Báo Lao Động ký kết chương trình phối hợp
tuyên truyền giai đoạn 2015 - 2020. Ảnh: CÔNG
BẰNG

T

hực hiện Chỉ thị 01 ngày 6.2.2014 của
Tổng LĐLĐVN về “Nâng cao chất
lượng hiệu quả hoạt động báo chí, xuất
bản của tổ chức công đoàn trong tình hình
mới”, ngày 17.9 tại TP. Phan Thiết, LĐLĐ
tỉnh Bình Thuận và Báo Lao Động chính
thức ký kết chương trình phối hợp tuyên
truyền giai đoạn 2015-2020.
Phát biểu tại hội nghị, bà Lê Thị
Bạch Phượng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình
Thuận - cho biết, trong những năm qua
Báo Lao Động đã kịp thời chuyển tải
những thông tin về chủ trương, chính
sách, pháp luật Nhà nước và Tổng
LĐLĐVN có liên quan đến việc phát triển
kinh tế xã hội, tuyên truyền giáo dục trong
CNVCLĐ và truyền thống đấu tranh cách
mạng của giai cấp CN. Báo thường xuyên
phản ánh những tâm tư nguyện vọng của
đoàn viên, các phong trào thi đua yêu
nước, gương điển hình tiên tiến của
CNVCLĐ tỉnh Bình Thuận liên quan đến
phát triển kinh tế xã hội, xây dựng giai cấp
công nhân và tổ chức CĐ trên mặt báo.
Với thông tin nhanh và chính xác, Báo Lao
Động là một địa chỉ tin cậy không chỉ của
tổ chức CĐ, mà còn của Đảng bộ, chính
quyền và nhân dân tỉnh Bình Thuận.
Trong thời gian qua, Quỹ Tấm lòng vàng
Lao Động cũng kịp thời thăm hỏi, động
viên và tặng quà cho CNVCLĐ có hoàn
cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động hoặc

Về phía LĐLĐ tỉnh Bình Thuận, trong
những năm qua phối hợp tốt cùng Báo
Lao Động kịp thời phản ánh thường xuyên
các hoạt động công đoàn, phong trào thi
đua yêu nước, gương tập thể, cá nhân
điển hình tiên tiến, gương người tốt việc
tốt trong CNVCLĐ tỉnh. Trong hai năm
2014-2015, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Báo
Lao Động phát hành báo đến 72 CĐCS,
nghiệp đoàn thuộc các địa bàn vùng sâu,
vùng xa. Theo bà Lê Thị Bạch Phượng,
trong giai đoạn tới, LĐLĐ tỉnh sẽ tiếp tục
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng
dẫn các cấp CĐ thường xuyên cung cấp
thông tin về các phong trào CNVCLĐ và
hoạt động của các cấp CĐ gửi cho Báo
Lao Động. Từ ngày 1.10.2015, LĐLĐ tỉnh
Bình Thuận sẽ thực hiện giao chỉ tiêu mua
báo cho các cấp công đoàn. Cụ thể tại
LĐLĐ tỉnh, mỗi ban được trang bị 1 tờ báo
Lao Động; mỗi công đoàn cấp trên cơ sở
trang bị ít nhất 1 tờ báo Lao Động; mỗi
công đoàn cơ sở có 50-200 đoàn viên
được trang bị ít nhất 1 tờ báo Lao Động;
mỗi công đoàn cơ sở có từ 200 đoàn viên
trở lên trang bị ít nhất 2 tờ báo Lao Động.
Phấn đấu đến năm 2020, 100% số CĐCS
sẽ có báo Lao Động. Về phía Báo Lao
Động, sẽ không ngừng nâng cao chất
lượng nội dung, cải tiến hình thức và kịp
thời chuyển tải thông tin về các hoạt động
của CNVCLĐ tỉnh Bình Thuận. Thông qua
Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, vận động
các đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ tiền và
hàng hóa, phối hợp cùng LĐLĐ tỉnh Bình
Thuận kịp thời triển khai các hoạt động xã
hội trên địa bàn tỉnh. Trong dịp này, Quỹ
Tấm lòng vàng Lao Động chuyển đến
LĐLĐ tỉnh Bình Thuận 320 phần quà gồm
bánh và lồng đèn trung thu để tổ chức
đêm hội trăng rằng cho trẻ em nghèo xã
Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam. Ngoài
ra quỹ cũng chuyển tặng 350 bộ quần áo
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cho trẻ em nghèo các huyện miền núi tỉnh
Bình Thuận.
Bà Lê Thị Bạch Phượng - Chủ tịch
LĐLĐ tỉnh Bình Thuận - đánh giá: “Báo
Lao Động đã phản ánh sinh động phong
trào “LĐ giỏi, LĐ sáng tạo”, phong trào
“Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ
sinh lao động”; thông tin kịp thời các chế
độ, chính sách đảm bảo quyền lợi ích,
hợp pháp chính đáng của NLĐ, đẩy mạnh
các hoạt động xã hội, từ thiện, xây dựng
__________________________________
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nhà ở “Mái ấm công đoàn”… Đồng thời,
thông qua Báo Lao Động, cán bộ, đoàn
viên và CNVCLĐ nắm bắt kịp thời những
thông tin bổ ích về tình hình kinh tế - xã
hội trong nước, quốc tế và địa phương,
tình hình LĐ - việc làm, an ninh trật tự - xã
hội, các mô hình, điển hình làm kinh tế
giỏi...”.
Công Bằng //
http://laodong.com.vn/ .- 2015
(ngày 18 tháng 9)

BÌNH THUẬN VẬN ĐỘNG QUỸ

“VÌ NGƯỜI NGHÈO” ĐƯỢC 5,9 TỶ ĐỒNG

B

an vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh
cho biết: Tính đến ngày 30-7, Ban
Vận động Quỹ Vì người nghèo các cấp
trong tỉnh đã vận động các tổ chức, doanh
nghiệp, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên
chức, người lao động và nhân dân đóng
góp vào Quỹ Vì người nghèo được 5,9 tỷ
đồng, đạt 59% kế hoạch đề ra.

102 hộ nghèo, tổ chức khám, chữa bệnh
cho người nghèo, tặng 113.584 suất quà
và làm 33 công trình dân sinh với tổng số
tiền lên đến hơn 41 tỷ đồng, đóng góp
được 440 triệu đồng vào Quỹ hỗ trợ Bảo
hiểm y tế cho hộ cận nghèo trên địa bàn…
Kim Liên / Đại đoàn kết.- 2015 .- Số 247
(ngày 4 tháng 9).- Tr.5

Theo đó, Ban vận động đã trích quỹ
hỗ trợ, xây dựng và sửa chữa nhà ở cho
__________________________________

HỘI THAO VÕ THUẬT CHIẾN ĐẤU TAY KHÔNG BĐBP BÌNH THUẬN

N

gày 7-9, tại Tiểu Đoàn Huấn luyện Cơ động, BĐBP Bình Thuận tổ chức
Hội thao võ thuật chiến đấu tay không
năm 2015 với sự tham gia của 24 đồng
chí là hạt nhân tiêu biểu của các đơn vị
BĐBP trong toàn tỉnh.

Với mục đích nhằm nâng cao bản
lĩnh chiến đấu, kỹ năng sử dụng võ thuật,
xử lý các tình huống, đáp ứng yêu cầu,
nhiệm vụ trong công tác đấu tranh phòng,
chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh
trật tự xã hội khu vực biên giới biển của
tỉnh. Hội thao diễn ra trên tinh thần tích
cực, nhiệt tình của các vận động viên
tham gia.
Qua hội thao, BĐBP tỉnh lựa chọn 12
đồng chí có thành tích xuất sắc tham gia
Hội thi Võ thuật chiến đấu tay không toàn
lực lượng BĐBP do Bộ Tư lệnh BĐBP tổ
chức.

Các VĐV tham gia thi đấu tại Hội thao võ thuật
chiến đấu tay không năm 2015. Ảnh: Trung
Thành

Trung Thành //
http://www.bienphong.com.vn/ .- 2015
(ngày 8 tháng 9)
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ĐỂ NGƯ DÂN BÌNH THUẬN YÊN TÂM BÁM BIỂN

L

à huyện đảo duy nhất của tỉnh Bình
Thuận, Phú Quý sở hữu nhiều lợi thế
về tài nguyên thiên nhiên và nhất là tiềm
năng kinh tế lớn từ biển. Kinh tế biển đảo
ngày một phát triển, đời sống ngư dân
nhiều đổi thay.
Thống kê cho thấy, tình hình khai
thác thủy sản tại huyện đảo Phú Quý có
những chuyển biến tích cực; sản lượng
khai thác thủy sản bình quân hơn 24.000
tấn/năm, tăng 10,5% so mục tiêu đề ra;
giá trị sản phẩm thủy sản ngày càng tăng.
Toàn huyện có 1.187 chiếc tàu thuyền, với
tổng công suất 98.328 CV, hoạt động thu
mua, sơ chế sản phẩm và cung ứng dịch
vụ hậu cần. Trong đó, việc phát triển dịch
vụ hậu cần đang tạo điều kiện thuận lợi
cho ngư dân bám biển dài ngày, tiết kiệm
chi phí vận chuyển, nâng cao giá trị khai
thác thủy sản. Cùng với đó, hoạt động
khuyến ngư được chú trọng; công tác bảo
vệ nguồn lợi hải sản được tăng cường,
góp phần hạn chế đáng kể tình trạng khai
thác hải sản bằng chất nổ, chất độc hại và
vi phạm lãnh hải nước ngoài. Nuôi trồng
thủy sản bằng lồng bè, ao chắn được duy
trì và phát triển tương đối khá, toàn huyện
có 70 hộ nuôi trồng hải sản, với diện tích
10.730 m2, tổng sản lượng xuất lồng đạt
180 tấn/năm.
Trong 6 tháng đầu năm 2015, sản
lượng khai thác hải sản của Phú Quý ước
đạt 13.831 tấn, tăng 2,5% so cùng kỳ năm
ngoái và gần bằng 58% kế hoạch năm
nay. Song song đó, công tác bảo vệ
nguồn lợi đã được lực lượng chức năng
tại địa phương tăng cường kiểm tra, kịp
thời phát hiện và xử lý các trường hợp
khai thác rạn san hô, thảm thực vật quanh
đảo. Triển khai Nghị định 67 của Chính
phủ, đến giữa năm nay Phú Quý đã có 81
trường hợp vay vốn đóng tàu công suất
lớn được xét duyệt, với tổng số tiền 672,6
tỷ đồng.
Ngày 25/5, UBND tỉnh Bình Thuận
đã ban hành Quyết định 1330/QĐ-UBND
về việc triển khai thực hiện chuyên đề
“Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển tỉnh
Bình Thuận”. Theo đó, có nội dung về tập

trung xây dựng và phát triển mạnh khu
kinh tế đảo Phú Quý. Cụ thể: xây dựng
huyện đảo trở thành trung tâm khai thác,
bảo quản, chế biến, dịch vụ hậu cần nghề
cá và là trung tâm cứu hộ, cứu nạn của
khu vực Nam Trung bộ, là hậu cứ vững
chắc của Trường Sa. Tập trung vận động,
kêu gọi đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp
Phú Quý, các công trình hạ tầng thương
mại theo quy hoạch được phê duyệt nhằm
thu hút đầu tư mới và di dời các cơ sở
chế biến trong khu dân cư vào cụm công
nghiệp tập trung.
Tăng cường phối hợp thực hiện có
kết quả việc giải ngân cho nhân dân vay
vốn đầu tư phát triển thủy sản theo Nghị
định số 67 của Chính phủ. Tổ chức lại
hoạt động nuôi hải đặc sản bằng lồng bè
trên biển một cách hợp lý. Tăng cường
công tác trồng, chăm sóc, quản lý và bảo
vệ cây xanh, rừng phòng hộ để phủ xanh
đất trống và bảo vệ nguồn nước ngầm
trên đảo. Tập trung phát triển tiểu thủ
công nghiệp phục vụ phát triển kinh tế
biển, gắn với đẩy mạnh phát triển thương
mại - dịch vụ - du lịch. Tập trung phát triển
lĩnh vực sửa chữa tàu thuyền; ưu tiên
phát triển các ngành ít gây ô nhiễm môi
trường và sử dụng ít nước ngọt. Kêu gọi
và khuyến khích thu hút đầu tư hệ thống
tách nước ngọt trong nước biển để chủ
động cung cấp nước ngọt phục vụ phát
triển sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.
Sử dụng hợp lý, có hiệu quả tài nguyên
đất, cát xây dựng và các loại đất theo quy
hoạch vì mục tiêu phát triển bền vững…
Nhưng Bình Thuận đang gặp một
thực tế là, ngành khai thác hải sản của
tỉnh Bình Thuận đang đối mặt với tình
trạng khan hiếm nguồn nhân lực. Nhiều
chủ tàu lâm vào cảnh khó khăn do không
tìm được bạn thuyền đi biển. Theo đó,
Nhà nước cần quan tâm hỗ trợ ngư dân
về khoa học kỹ thuật để tăng hiệu quả
kinh tế của mỗi chuyến đánh bắt. Một khi
có thu nhập ổn định, người lao động mới
gắn bó với nghề, với chủ phương tiện.
BT / Bưu điện Việt Nam.- 2015.- Số 108
(ngày 9 tháng 9).- Tr.13
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THỦY LỢI LÀM ĐỔI THAY VÙNG ĐẤT KHÔ HẠN BÌNH THUẬN

B

ình Thuận là một trong những tỉnh khô
hạn nhất cả nước. Mùa khô ở đây
thường kéo dài từ 6 – 9 tháng gây nên
tình trạng thiếu nước nghiêm trọng.
Những năm gần đây, được sự quan tâm,
đầu tư của Trung ương và tỉnh, vùng đất
này đang xanh trở lại nhờ những công
trình thủy lợi.
Năm 1988, hồ Sông Quao được đưa
vào sử dụng, với dung tích 73 triệu m3
nước, có thể tưới cho gần 14.000 ha cây
lương thực của huyện Hàm Thuận Bắc,
cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố
Phan Thiết. Sau hồ Sông Quao, hàng loại
hồ chứa khác lần lượt được xây dựng
như: hồ Cà Giây, hồ Sông Móng, hồ Lòng
Sông… Đến nay, toàn tỉnh có 42 hồ chứa
thủy lợi, với tổng dung tích thiết kế 330
triệu m3 nước, bảo đảm chủ động tưới cho
trên 110.000 ha cây lương thực, tăng gần
3 lần so với năm 2000.
__________________________________

Cùng với hồ chứa do Nhà nước đầu
tư, tỉnh vận động sức dân xây dựng gần
2.000 km kênh mương nội đồng nhằm sử
dụng có hiệu quả nguồn nước tại các hồ
chứa hiện có. Hiện nay, dự án tưới Phan
Rí – Phan Thiết đang được gấp rút hoàn
thanh, đưa vào sử dụng nguồn nước của
Nhà máy thủy điện Đại Ninh, có thể cung
cấp nước tưới cho 16.000 ha đất canh tác
vùng Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc và tiếp
nước bổ sung cho đập Đồng Mới.
Các công trình thủy lợi ở Bình Thuận
đã phát huy hiệu quả. Nhờ có nước, đời
sống của đồng bào Chăm nói riêng, người
dân Bình Thuận nói chung được cải thiện,
xóa đi nỗi nhọc nhằn từ bao đời nay.
Nguyễn Thanh / Báo ảnh Dân tộc
và Miền núi.- 2015.- Số 7 (tháng 7).- Tr.6

BÌNH THUẬN HỖ TRỢ NGƯ DÂN ĐÓNG MỚI VÀ NÂNG CẤP 134
TÀU CÁ
ua hơn một năm thực hiện Nghị định
Q67/2014/NĐ-CP
của Chính phủ về

ngư dân đóng mới, nâng cấp tàu cá, Sở
cũng đã khảo sát và công bố danh sách
11 cơ sở có đủ điều kiện đóng mới, nâng
cấp, cải hoán tàu cá vỏ gỗ trên địa bàn
tỉnh; trong đó tàu dưới 400 CV có 5 cơ sở
và tàu từ 400 CV trở lên có 6 cơ sở.

Tính đến ngày 17/9, số lượng đăng
ký đóng mới, nâng cấp được Ủy ban
Nhân dân tỉnh phê duyệt là 134 tàu cá;
trong đó có 15 tàu cá đã được Ngân hàng
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải
ngân với số tiền gần 60 tỷ đồng.

Vấn đề vay vốn đóng mới tàu cá
cũng được tỉnh đôn đốc triển khai sớm
cho ngư dân. Đến nay, đã có 15 tàu cá
được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn giải ngân với số tiền hơn
60 tỷ đồng; trong đó huyện đảo Phú Quý
có 10 chiếc và thị xã La Gi 5 chiếc. Công
ty Bảo Việt Bình Thuận đã thực hiện chính
sách bảo hiểm theo Nghị định 67 với tổng
kinh phí gần 8 tỷ đồng cho 389 tàu và
6.027 thuyền viên. Tuy nhiên, trong quá
trình triển khai Nghị định vẫn còn một số
khó khăn, vướng mắc, như nhiều chủ tàu
có khó khăn trong việc bảo đảm vốn đối
ứng. Tỉnh chưa có cơ sở đóng mới, sửa
chữa tàu vỏ thép. Các ngân hàng còn

một số chính sách phát triển thủy sản
được triển khai trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận đã được ngư dân tham gia hưởng
ứng tích cực.

Theo ông Nguyễn Hữu Long, Phó
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, tính đến ngày 17/9, tỉnh Bình
Thuận đã phê duyệt danh sách đóng mới,
nâng cấp tàu cá cho 134 tàu cá; trong đó
đóng mới 101 chiếc (75 tàu vỏ gỗ, 20 tàu
vỏ thép, 6 tàu vật liệu mới); nâng cấp cải
hoán 33 chiếc. Về cơ cấu nghề nghiệp tàu
đóng mới có 15 tàu dịch vụ hậu cần và 86
tàu khai thác. Để tạo thuận lợi cho bà con
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lúng túng trong khâu thẩm định phương
án sản xuất, khả năng tài chính và tính
hiệu quả của dự án. Ngoài Ngân hàng
Nông nghiệp và phát triển nông thôn tham
gia tốt chính sách tín dụng, các ngân hàng
khác còn thiếu chủ động trong việc tiếp
cận ngư dân…
Theo ông Huỳnh Thanh Cảnh, Phó
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình
Thuận, Nghị định 67/2014/NĐ-CP ra đời là
một chủ trương rất đúng đắn để hỗ trợ
ngư dân đánh bắt xa bờ. Bên cạnh đó,
chương trình này còn hỗ trợ để tổ chức lại
mô hình sản xuất, các dịch vụ đi kèm về
hạ tầng cơ sở làm cho hoạt động đánh bắt
xa bờ ngày càng tốt hơn… Chính vì vậy,
việc nâng cấp và đóng mới tàu công suất
__________________________________
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lớn theo Nghị định này của Chính phủ
được tỉnh triển khai khẩn trương trong
thời gian qua.
Tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên
quan đẩy mạnh triển khai hỗ trợ ngư dân
theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP; trong quá
trình thực hiện, vướng đến đâu, phải giải
quyết đến đó. Mục tiêu là mang lại hiệu
quả và thúc đẩy việc tổ chức lại nghề cá
cho phù hợp; đồng thời khuyến khích khai
thác xa bờ, thông qua đó ngư dân góp
phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ
quốc.
Nguyễn Thanh //
http://www.vietnamplus.vn/ .- 2015
(ngày 17 tháng 9)

THÊM 7 DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀO TỈNH BÌNH THUẬN

B

ình Thuận là một trong những tỉnh có
môi trường đầu tư kinh doanh tốt của
Việt Nam và là điểm đến hấp dẫn cho các
nhà đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch
và công nghiệp năng lượng. Tại hội nghị
"Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Thuận" diễn ra
cuối tuần qua, UBND tỉnh Bình Thuận đã
ký kết thỏa thuận với các nhà đầu tư của
7 dự án.

Hệ thống cột phong điện tại huyện Tuy Phong
(Bình Thuận). Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Trong số đó có một số dự án quy mô
lớn, tập trung vào các lĩnh vực tiềm năng
lợi thế của tỉnh như nhà máy phong điện
Hòa Thắng 1; nhà máy điện năng lượng
mặt trời; khu du lịch liên hiệp hữu nghị
Việt Nam- Campuchia; nhà máy chế biến
sữa- trồng cỏ chăn nuôi bò sữa, bò thịt…
Ông Lê Tiến Phương, Chủ tịch
UBND tỉnh Bình Thuận, khẳng định Bình

Thuận là một trong những tỉnh có môi
trường đầu tư kinh doanh tốt của Việt
Nam và là điểm đến hấp dẫn cho các nhà
đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch và
công nghiệp năng lượng. Những năm
qua, dù điều kiện kinh tế thế giới có nhiều
biến động song kinh tế của Bình Thuận
vẫn duy trì tăng trưởng bình quân trên
10%/năm. Đó cũng là một trong những cơ
sở để cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư
yên tâm hoạt động sản xuất, đầu tư kinh
doanh tại Bình Thuận.
Tại hội nghị, đại diện các tổ chức,
các nhà đầu tư đã thẳng thắn trao đổi với
lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận cũng như
các cơ quan chuyên môn về các cơ chế
chính sách ưu đãi, môi trường đầu tư tại
Bình Thuận, các dự án đầu tư mới có tính
khả thi hiện nay..., từ đó đề xuất định
hướng tháo gỡ những vướng mắc, khó
khăn từ đó tạo điều kiện tốt nhất khi các
nhà đầu tư hoạt động trên địa bàn. Đến
nay, tỉnh đã thu hút 1.156 dự án đầu tư
trong và ngoài nước, trong đó có 104 dự
án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn
đầu tư đăng ký là 1.688 triệu USD thuộc
24 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Hồng Hiếu / Tin tức.- 2015 .- Số 219
(ngày 14 tháng 9).- Tr.12
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QUAN TÂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN
TỘC CHĂM

U

BND tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức Hội
nghị tổng kết 10 năm (2004 - 2014)
thực hiện Chỉ thị số 06/2004/CT-TTg của
Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy
mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm
an ninh - trật tự đối với vùng đồng bào
Chăm trong tình hình mới.
Qua hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị 06
của Thủ tướng Chính phủ, Bình Thuận đã
đạt nhiều kết quả quan trọng về phát triển
kinh tế - xã hội; cải thiện đời sống và giữ
vững an ninh - trật tự vùng đồng bào
Chăm. Đời sống vật chất, tinh thần của
đồng bào được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo
__________________________________

giảm từ 25% năm 2004 xuống còn 5%
năm 2014; bộ mặt nông thôn có nhiều
khởi sắc. Đồng bào Chăm luôn được
quan tâm tạo điều kiện sinh hoạt tôn giáo,
tín ngưỡng theo quy định của pháp luật;
các cơ sở thờ tự, công trình kiến trúc văn
hóa và bản sắc văn hóa truyền thống tốt
đẹp của đồng bào được giữ gìn và phát
huy. An ninh, chính trị, trật tự an toàn xã
hội ở vùng đồng bào Chăm được giữ
vững; lòng tin của đồng bào với Đảng,
Nhà nước không ngừng được củng cố.
PV / Nhân dân.- 2015 .- Số 21909
(ngày 21 tháng 9).- Tr.1

KHU PHỨC HỢP LẤN BIỂN PHÚ HÀI CHƯA RÕ CĂN CỨ LẬP DỰ ÁN

B

ộ Xây dựng đã phúc đáp Sở Xây
dựng tỉnh Bình Thuận về việc hướng
dẫn thực hiện dự án Khu phức hợp lấn
biển Phú Hài, thành phố Phan như sau:

Hồ sơ Dự án chưa nêu rõ căn cứ lập
dự án đầu tư và sự phù hợp với Quy
hoạch chung thành phố Phan Thiết đã
được phê duyệt tại Quyết định số 434/QĐUBND ngày 13/02/2009 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Bình Thuận và quy hoạch phân
khu, quy hoạch chi tiết đã được cấp có
thẩm quyền phê duyệt. Vì vậy Bộ Xây
dựng chưa có ý kiến để thực hiện việc
hướng dẫn thực hiện Dự án.
Theo Giấy chứng nhận đầu tư cấp
cho Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng
Regina
(Giấy
chứng
nhận
số

48143000298 của UBND tỉnh Bình
Thuận), đến thời điểm hiện tại Dự án
chưa được triển khai thực hiện đầu tư xây
dựng. Do đó, Sở Xây dựng tỉnh Bình
Thuận cần tiến hành rà soát các hồ sơ có
liên quan đến Dự án, báo cáo Ủy ban
nhân dân tỉnh Bình Thuận chỉ đạo chủ đầu
tư thực hiện trình tự lập quy hoạch, lập dự
án đầu tư theo các quy định pháp luật
hiện hành về Quy hoạch đô thị (2009); Đất
đai (2013); Đầu tư (2014); Tài nguyên,
môi trường biển và hải đảo (2015) .v.v.
Dự án được thiết với quy mô diện tích
442 ha, gồm 02 khu chức năng với các
hạng mục khu biệt thự, căn hộ, dịch vụ
thương mại, sân golf,... Đây là một dự
án lớn lần đầu tiên ở Bình Thuận, có
tầm ảnh hưởng không nhỏ trong việc
quảng bá hình ảnh đất nước cũng như
tiềm năng du lịch của tỉnh Bình Thuận
nói riêng và của cả nước nói chung. Dự
kiến dự án sẽ được triển khai xây dựng
và đưa vào hoạt động kinh doanh trong
thời gian 6 – 7 năm
Thùy Anh //
http://www.baoxaydung.com.vn/ .- 2015
(ngày 8 tháng 9)
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ĐƯỜNG VEN BIỂN BÌNH THUẬN TĂNG TỐC VỀ ĐÍCH

D

ự án đường ven biển Bình Thuận có
điểm đầu tại ngã ba Hồng Thắng (xã
Hòa Thắng, huyện Bắc Bình) và điểm cuối
giao với cầu Sông Lũy kết nối với QL1 (xã
Hòa Phú, huyện Tuy Phong).

Đến nay, đơn vị thi công đang đẩy nhanh
tiến độ sớm đưa dự án vào khai thác”.
"Sau khi đoạn ven biển Hòa Thắng
- Hòa Phú hoàn thành đưa vào sử dụng,
sẽ rút ngắn hành trình khoảng 20 km so
với đi QL1, đồng thời, nối liền mạch
đường ven biển kéo dài từ Bình Châu
(Bà Rịa - Vũng Tàu) - La Gi - Hàm
Thuận Nam - Phan Thiết - Bắc Bình đến
Tuy Phong thông ra QL1”.
Ông Phạm Văn Nam
Giám đốc Sở GTVT Bình Thuận

Một đoạn đường ven biển đã được thảm nhựa

Chiều dài tuyến đường hơn 23 km,
trong đó bề rộng mặt đường 24 m, gồm
hai làn đường, rộng 12 m/làn, có dải phân
cách giữa. Tổng mức đầu tư dự án gần 1
nghìn tỷ đồng. Dự án được khởi công vào
đầu tháng 6/2014. Theo kế hoạch, dự án
sẽ hoàn thành vào cuối tháng 10/2016. Sở
GTVT Bình Thuận làm chủ đầu tư, Công
ty CP Đầu tư và Xây dựng 515 là đơn vị
thi công.
Quan sát của PV Báo Giao
thông trên công trường thi công đường
ven biển Bình Thuận một ngày đầu tháng
9, không khí thi công sôi nổi. Đi dọc tuyến
là hàng chục xe lu, các loại xe cơ giới
hoạt động rầm rộ. Hai bên đường, các
công nhân đang tất bật thi công hạng mục
rào chắn cát. Do không vướng mặt bằng
nên chỉ sau hơn một năm thi công, tuyến
đường đã dần hình thành, uốn lượn
quanh bờ biển hai huyện Bắc Bình, Tuy
Phong với nhiều khung cảnh đẹp mắt.
Ông Lê Trung Nam, cán bộ Trung tâm
Quản lý Dự án và tư vấn xây dựng công
trình giao thông (Trung tâm QLDA và
TVXD CTGT - thuộc Sở GTVT Bình
Thuận) cho biết: “Để đẩy nhanh tiến độ thi
công, thời gian qua Sở đã tập trung vào
công tác bồi thường, GPMB. Tính đến
cuối tháng 8/2015, mặt bằng nơi có dự án
đi qua cơ bản đã được bàn giao đầy đủ.

Ông Trần Văn Dũng, Chỉ huy phó thi
công tuyến đường cho hay: “Đến nay, dự
án đã đạt khoảng 80% khối lượng. Đơn vị
thi công đang bố trí 9 đội chia làm ba mũi
thảm bê tông nhựa, phấn đấu đưa công
trình về đích vượt tiến độ nhiều tháng theo
kế hoạch ban đầu”.
Ông Nguyễn Thanh Hiền, PGĐ
Trung tâm QLDA và TVXD CTGT cho biết:
Tính đến cuối tháng 8, đơn vị thi công
cũng đã hoàn thành cơ bản các hạng mục
như: Đào đắp nền đường, cống thoát
nước, thảm nhựa được hơn 8 km, gia cố
ta-luy tường chắn cát, ốp mái ta-luy thoát
nước. Dự kiến, đến cuối năm 2015, công
trình sẽ hoàn thành lớp cấp phối đá dăm
và hoàn thành thảm bê tông nhựa một
bên.
Trao đổi với Báo Giao thông, ông
Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở GTVT Bình
Thuận cho biết: Với tiến độ thi công hiện
tại, công trình hoàn toàn có khả năng
hoàn thành vượt tiến độ khoảng 6 tháng.
Dự án đường ven biển đoạn Hòa Thắng Hòa Phú là công trình giao thông trọng
điểm của tỉnh, phục vụ phát triển KT-XH
và đảm bảo an ninh quốc phòng, thúc đẩy
phát triển du lịch biển. Ngoài ra, tuyến
đường còn là trục giao thông ven biển của
quốc gia, làm chức năng tuyến tránh QL1
đoạn từ Phan Thiết đến Tuy Phong.
Vĩnh Phú //
http://www.baogiaothong.vn/ .- 2015
(ngày 15 tháng 9)
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II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC

TIẾP NHẬN QUỸ KHUYẾN HỌC “TIẾP BƯỚC CHO EM ĐẾN TRƯỜNG”

M

ới đây, Ban Chỉ đạo cuộc vận động
“Tiếp bước cho em đến trường” tỉnh
Bình Thuận đã long trọng tổ chức Lễ tiếp
nhận ủng hộ Quỹ Khuyến học và trao học
bổng “Tiếp bước cho em đến trường” năm
2015. Đây là năm thứ 5 Bình Thuận tổ chức
truyền hình trực tiếp chương trình này,
nhằm biểu dương, tôn vinh các cơ quan,
doanh nghiệp, nhà hảo tâm tích cực tham
gia cuộc vận động này của tỉnh.
Năm 2015, cuộc vận động “Tiếp bước
cho em đến trường” ở Bình Thuận tiếp tục
được Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai rộng rãi.
Riêng cấp tỉnh, trong đợt vận động từ giữa
tháng 7 đến cuối tháng 8/2015, hưởng ứng
Thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh, đã có
gần 200 cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo
tâm ở trong và ngoài tỉnh ủng hộ Quỹ với
tổng số tiền hơn 2,25 tỉ đồng. Trong đó,
nhiều doanh nghiệp có mức ủng hộ từ 50 –
500 triệu đồng. Tại buổi lễ, Ban Chỉ đạo
cuộc vận động tỉnh đã tiếp nhận nhận ủng
hộ của 48 cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo
tâm… có mức từ 10 triệu đồng trở lên.
Để kịp thời động viên, khuyến khích
các cơ quan, doanh nghiệp có nhiều đóng
góp, tích cực tham gia ủng hộ Quỹ Khuyến
học, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen
cho hơn 10 đơn vị có mức ủng hộ từ 50
triệu đồng trở lên. Đó là, Công ty Xổ số kiến
thiết Bình Thuận ủng hộ 500 triệu đồng;
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín
(Sacombank) 155 triệu đồng; Công ty Cổ
phần VLXD và Khoáng sản Bình Thuận 150
triệu đồng; Tập đoàn Viễn thông Quân đội
(Viettel – Chi nhánh Bình Thuận) 150 triệu
đồng; Công ty Bảo Việt Bình Thuận 100
triệu đồng; Doanh nghiệp tư nhân Vận tải
hành khách Trung Nga; Agribank Bình
Thuận; Công ty TNHH Tranh cát Ý Lan (TP
Hồ Chí Minh); Công ty CP Tập đoàn Thái
Bình Dương; Công ty TNHH DVDL Mũi Né
nhỏ, mỗi đơn vị ủng hộ 50 triệu đồng. Ban
Chỉ đạo tỉnh trao 31 suất học bổng “Tiếp
bước cho em đến trường” cho học sinh 3,5
triệu đồng/ suất và sinh viên 4 triệu đồng/

suất ở địa bàn TP Phan Thiết. Theo kế
hoạch, trong năm học 2015-2016, tỉnh sẽ
vận động để cấp 1.600 suất học bổng trị giá
từ 2 đến 4 triệu đồng/ suất. Riêng cấp tỉnh
cấp 400 suất; số còn lại sẽ chuyển về các
huyện để trao cho các em vào đầu năm học
mới.
Cuộc vận động “Tiếp bước cho em
đến trường” do Chủ tịch nước Trương Tấn
Sang khởi xướng và Ban Chỉ đạo Trung
ương triển khai, được Ban Thường vụ Tỉnh
ủy Bình Thuận chỉ đạo thành lập các Ban
Chỉ đạo cuộc vận động ở cả 3 cấp: Tỉnh,
huyện và xã. Trong đó, giao cho Trưởng
ban Dân vận ở mỗi cấp làm Trưởng ban Chỉ
đạo và Hội Khuyến học là cơ quan Thường
trực.
Qua 5 năm triển khai thực hiện, thực
tế đã khẳng định đây là cuộc vận động
mang tính nhân văn sâu sắc, được sự
hưởng ứng, tham gia ủng hộ tích cực của
đông đảo cán bộ, Nhân dân, các cơ quan,
doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ở cả trong
và ngoài tỉnh, với tổng trị giá hơn 90 tỉ đồng.
Thông qua đó, đã hỗ trợ kịp thời cho hơn 90
nghìn lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh
khó khăn, có nguy cơ bỏ học. Đồng thời,
khen thưởng, hỗ trợ phương tiện học tập
cho hàng chục nghìn học sinh, hàng nghìn
thầy cô giáo có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ
hàng chục tỉ đồng sửa chữa trường, lớp
học… Bên cạnh đó, hưởng ứng tham gia
cuộc vận động này, các ngành, đoàn thể ở
tỉnh đã phối hợp với Hội Khuyến học và nhà
trường vận động hàng nghìn học sinh bỏ
học giữa chừng trở lại trường lớp, góp phần
hạn chế tình trạng học sinh bỏ học. Đồng
thời, gắn cuộc vận động với phong trào thi
đua “Xây dựng trường học thân thiện, học
sinh tích cực”; cuộc vận động “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”… làm
cho cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến
trường” lan tỏa sâu rộng hơn.
Trần Trung / Người cao tuổi.- 2015.- Số
149 (ngày 17 tháng 9).- Tr.7
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TP. PHAN THIẾT TƯNG BỪNG LỄ HỘI RƯỚC ĐÈN TRUNG THU

T

ối 25/9, tại Tp. Phan Thiết (Bình
Thuận), Lễ hội Trung thu 2015 diễn
trong không khí sôi động, đoàn rước đèn
nối đuôi nhau như một dòng chảy đa sắc
màu trong lòng thành phố…

Lễ Hội rước đèn Trung thu tại Tp.
Phan Thiết đã được sách kỷ lục Guiness
công nhận là Lễ hội rước đèn lớn nhất
Việt Nam. Lễ hội Trung thu năm nay có 32
trường TH Cơ sở và Tiểu học trên địa bàn
Tp. Phan Thiết với gần 3.000 học sinh
tham gia. Mỗi trường trình diễn một biểu
tượng lồng đèn lớn và 70 - 100 lồng đèn
__________________________________

nhỏ hình thù, biểu tượng khác nhau
nhưng phù hợp với chủ đề chính của Lễ
hội.
Sau nghi thức Khai mạc là phần
rước đèn đi qua các trục đường chính
trong thành phố Phan Thiết, với đêm trăng
huyền ảo lung linh ánh sáng. Các trường
THCS và tiểu học trên địa bàn Tp. Phan
Thiết đã tất bật chuẩn bị cho chương trình
lễ hội từ những tháng trước. Mỗi trường
đầu tư 30 – 40 triệu đồng với phương
châm xã hội hóa, do phụ huynh và các
mạnh thường quân đóng góp…
Người dân Phan Thiết luôn tự hào vì
Lễ hội trung thu “Lớn nhất Việt Nam” này.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến góp ý nên tổ chức
Lễ hội trung thu 2 năm/ lần, đồng thời huy
động các DN du lịch đóng góp tài chính để
giảm bớt gánh nặng cho các trường và
phụ huynh.
Ngọc Phúc //
http://baophapluat.vn/ .- 2015
(ngày 26 tháng 9)

'ĐIỀU ƯỚC ĐÊM TRUNG THU' CHO TRẺ EM NGHÈO BÌNH THUẬN

C

hương trình được thực hiện bởi Đội
thiện nguyện “Mùa yêu thương” đến
từ TP.HCM, được tổ chức tại Trường tiểu
học Phan Hiệp (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình
Thuận).

Vào sáng 27/9 (tức ngày 15/8 Âm
lịch), Đội thiện nguyện “Mùa yêu thương”
đã tiến hành chương trình văn nghệ mang
tên “Điều ước đêm Trung thu”.

Các tình nguyện viên tổ chức cho các em thiếu
nhi vui chơi.

Nụ cười hạnh phúc của các em thiếu nhi.
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Tại đây, các em học sinh nghèo có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện
Bắc Bình đã được Đội thiện nguyện “Mùa
yêu thương” trao tặng 15 chiếc xe đạp
mới và 30 phần quà. Kèm theo đó, tất cả
các em nhỏ có mặt tại đều được các
anh/chị tình nguyện viên dành tặng cho
những phần quà quà, gồm: kẹo, bánh
Trung thu, sữa, lồng đèn và tập vở.
Một đại diện của đoàn thiện nguyện
cho biết, theo kế hoạch chương trình
vui Tết Trung thu 2015 đã được diễn ra
vào đêm 26/9. Tuy nhiên, vì trời đổ mưa
đột xuất nên các tiết mục phải bị ngưng lại
giữa chừng. Bằng những quyết tâm của
các bạn tình nguyện viên cùng sự giúp
sức của các lực lượng tại địa phương,
__________________________________
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chương trình lại tiếp tục được diễn ra trọn
vẹn vào sáng ngày hôm sau (ngày 27/9),
mang lại niềm hạnh phúc cho nhiều em
học sinh nghèo vượt khó trong dịp Tết
Trung thu.
Anh Nguyễn Tuấn Dũng, thành viên
Đội thiện nguyện “Mùa yêu thương” cho
hay: “Với mong muốn gieo ước mơ và tạo
động lực để các em học sinh nghèo có
thêm niềm tin trong cuộc sống, chúng tôi
sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn để
truyền tải thông điệp theo hướng nhân
văn nhất”.
Thơ Trịnh //
http://www.nguoiduatin.vn/ .- 2015
(ngày 27 tháng 9)

TRAO HƠN 6.000 PHẦN QUÀ TRUNG THU CHO THIẾU NHI CÁC XÃ
VÙNG CAO

T

ối 25-9, Lễ Hội Trung thu Phan Thiết
2015 được tổ chức tại Quảng trường
Nguyễn Tất Thành, TP Phan Thiết (Bình
Thuận) với sự tham gia của 2.800 em học
sinh đại diện cho 32 trường Tiểu học và
Trung học cơ sở trên địa bàn.
Lễ hội Trung thu Phan Thiết đã trở
thành lễ hội văn hóa truyền thống của địa
phương, thu hút đông đảo du khách trong
và ngoài nước đến với Phan Thiết. Lễ
khai mạc, gồm nhiều hoạt động như: đọc
thư của Chủ tịch nước gửi thiếu niên, nhi
đồng cả nước nhân dịp Tết Trung thu,
đánh trống khai hội và tặng quà Trung thu
cho thiếu nhi. Ngay sau nghi thức khai
mạc là phần diễu hành rước đèn của tất
cả các trường qua các đường phố chính
của TP Phan Thiết. Mỗi trường có một
lồng đèn lớn và 70–100 lồng đèn nhỏ.
Đoàn rước đèn có chiều dài gần 2 cây số
làm cho đường phố Phan Thiết trở nên
lung linh rực rỡ nhiều màu sắc. Các lồng
đèn ngoài tham gia rước đèn còn dự Hội
thi cộ đèn với những giải thưởng dành
cho lồng đèn lớn, lồng đèn nhỏ, chủ đề,
tính mỹ thuật, đội hình diễu hành.
Cũng trong tối 25-9, Công ty Nhiệt
điện Vĩnh Tân, thuộc Tổng Công ty Phát
điện 3 (GENCO 3) phối hợp với chính

quyền xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong
(Bình Thuận) tổ chức Đêm văn nghệ “Vui
hội Trung thu” cho các em thiếu nhi ở địa
phương với các tiết mục văn nghệ, trò
chơi dân gian…400 suất quà, mỗi suất trị
giá hơn 100.000 đồng gồm bánh Trung
thu, lồng đèn đã được Công ty trao cho
các em.
Dịp Trung thu năm nay, Ban Thường
vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã chỉ đạo Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với
các đoàn thể xã hội và địa phương huy
động kinh phí cùng chung tay tổ chức
“Đêm hội trăng rằm” cho thiếu nhi ở tất cả
các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số
trong toàn tỉnh. Có 21 đơn vị gồm các sở,
ban, ngành, địa phương, các tổ chức xã
hội trong và ngoài tỉnh tham gia tổ chức
“Đêm hội trăng rằm” tại 15 xã thuần đồng
bào dân tộc thiểu số và các xã vùng cao,
xã khó khăn của tỉnh. Trong dịp này,
6.000 phần quà và gần 50 suất học bổng
sẽ được trao đến các em có hoàn cảnh
khó khăn, trẻ em nghèo vượt khó học giỏi.
Đình Châu //
http://www.nhandan.org.vn/ .- 2015
(ngày 25 tháng 9)
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III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT
KHẮC PHỤC HẬU QUẢ SAU LỐC XOÁY

C

ơn lốc xoáy mạnh kèm theo mưa lớn
tại Bình Thuận đã làm gần 100 gia
đình bị thiệt hại về nhà ở và công trình
phụ.

Liên quan đến cơn lốc xoáy kinh
hoàng xảy ra tại huyện Hàm Thuận Nam,
chiều 9/9, Văn phòng thường trực Ban Chỉ
huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm
cứu nạn tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo
nhanh về tình hình thiệt hại cũng như
công tác khắc phục hậu quả do thiên tai
gây ra.

Gần 100 hộ gia đình bị thiệt hại do lốc xoáy

Cơn lốc xoáy mạnh kèm theo mưa
lớn xảy ra vào chiều tối ngày 8/9 đã quét
qua 3 xã: Hàm Kiệm, Mương Mán và Hàm
__________________________________

Cường của huyện Hàm Thuận Nam. Gần
100 gia đình bị thiệt hại về nhà ở và công
trình phụ. Trong đó, gần một nửa số nhà
ở bị hư hỏng, tốc mái từ 70 - 100%. Ngoài
ra, lốc xoáy còn gây sập đổ cổng và làm
tốc mái 1 ngôi trường, 3 ngôi chùa và 1
nhà thờ trong huyện. Ước tổng giá trị thiệt
hại hơn 1,5 tỷ đồng. Ngay sau khi thiên tai
xảy ra, UBND xã Hàm Kiệm và xã Mương
Mán đã huy động lực lượng tại chỗ giúp
các hộ nghèo, neo đơn, hộ khó khăn sửa
chữa lại nhà ở Đến tối 9/9, các gia đình có
nhà bị hư hỏng, tốc mái đã cơ bản khắc
phục và ổn định nơi ăn ở sinh hoạt.
Cũng trong ngày 9/9, Trung tâm Viễn
thông VNPT Hàm Thuận Nam đã phối
hợp cùng Trung tâm điều hành ứng cứu
thông tin VNPT tỉnh Bình Thuận tiến hành
khắc phục sự cố nghẽn mạng internet và
dịch vụ truyền hình của gần 1.000 thuê
bao trong khu vực do đứt đường cáp
quang tại xã Hàm Kiệm. Hàng chục cột trụ
nâng đường cáp bị ngã đổ dọc tuyến hiện
vẫn đang được khắc phục.
Việt Quốc // http://vov.vn/ .- 2015
(ngày 9 tháng 9)

BỆNH NHÂN MẮC SỐT XUẤT HUYẾT TĂNG GẤP HƠN 2 LẦN

M

ặc dù ngành y tế và các địa phương
đã nỗ lực phòng chống, triển khai
đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiềm chế
lây lan nhưng tình hình bệnh sốt xuất
huyết trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đang
diễn biến khá phức tạp với số ca mắc
bệnh liên tục tăng cao. Tính đến ngày
22/9, toàn tỉnh có 946 ca mắc sốt xuất
huyết, tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ
năm ngoái (395 ca).
Theo Trung tâm y tế dự phòng tỉnh,
từ giữa tháng Bảy tới nay số ca mắc sốt
xuất tăng đột biến, tăng 716 ca so với sáu

tháng đầu năm. Các địa phương có số
người mắc cao là La Gi 407 ca, Phan
Thiết 246 ca, Đức Linh 61 ca… Đặc biệt,
năm nay số ca mắc sốt xuất huyết ở
người từ 15 tuổi trở lên tăng cao. Toàn
tỉnh ghi nhận 251 bệnh nhân từ 15 tuổi trở
lên mắc bệnh sốt xuất huyết (năm ngoái
toàn tỉnh chỉ có 61 ca).
Thị xã La Gi, địa phương có số ca
mắc sốt xuất huyết cao nhất tỉnh, tình hình
bệnh vẫn chưa có dấu hiệu giảm mà tiếp
tục gia tăng và phân bố đều khắp ở chín
xã, phường. Bệnh bùng phát từ tháng Sáu
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và đến nay đã có 402 ca mắc (năm 2014
toàn thị xã chỉ có 26 ca).

lăng quăng trên diện rộng bằng xe phun
lưu động…

Theo Trung tâm y tế thị xã La Gi,
ngay khi bệnh bùng phát, Trung tâm triển
khai các biện pháp phòng chống, dập dịch
như huy động người dân cùng cán bộ y tế
ra quân úp các thúng chai chứa nước
mưa của ngư dân, vệ sinh các lu vại chứa
nước tại gia đình, phun xịt hóa chất diệt
muỗi, lăng quăng trên diện rộng… Thị xã
đã khống chế được các ổ dịch lớn tại Tân
Phước, các ổ dịch nhỏ tại các xã đang
được theo dõi, phun xịt hóa chất để bệnh
không lây lan.

Trung tâm y tế dự phòng tỉnh đẩy
mạnh tuyên truyền, tác động tới ý thức
của người dân về sự nguy hiểm của bệnh
sốt xuất huyết; tuyên truyền hướng dẫn
người dân cách dự trữ nước đúng cách
để không phát sinh muỗi, lăng quăng, vệ
sinh nhà cửa và không gian thoáng mát,
tránh ao tù nước đọng quanh khu vực
sinh sống… Bên cạnh đó, ngành y tế cũng
khuyến cáo người dân nên đưa người
bệnh đến các cơ sở khám chữa bệnh để
được điều trị kịp thời khi thấy các dấu hiệu
như sốt cao kéo dài 2-7 ngày, đau đầu,
nổi mẩn, phát ban…

Tại tỉnh Bình Thuận bệnh sốt xuất
huyết xảy ra quanh năm nhưng thường
bùng phát thành dịch lớn vào mùa mưa,
nhất là vào các tháng Chín, 10. Để kiềm
chế không cho bệnh lây lan, phát triển
thành dịch, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh
tiếp tục triển khai các biện pháp xử lý triệt
để các ổ dịch nhỏ; tiến hành phun hóa
chất diệt muỗi; phát động chiến dịch diệt
__________________________________

Hồng Hiếu //
http://www.vietnamplus.vn/ .- 2015
(ngày 22 tháng 9)
Cùng đưa tin: Pháp luật TP.HCM
Số 254

CẢM ĐỘNG CA MỔ ĐỂ ĐỜI CỦA BÁC SĨ NƠI ĐẢO XA

T

hạc sĩ bác sĩ Bùi Đình Lĩnh - Giám đốc
Bệnh viện quân - dân y huyện đảo
Phú Quí, tỉnh Bình Thuận được người dân
và chiến sỹ nơi đây tin yêu, kính trọng như
một người ruột thịt trong gia đình.

Bác sĩ Lĩnh tới dự đại hội thi đua yêu nước
ngành y tế lần thứ 6.

Bệnh viện nơi đảo xa
Tâm sự về câu chuyện nghề của
mình, thạc sĩ Lĩnh đôi chút nghẹn giọng vì
xúc động khi nhắc tới niềm hạnh phúc mà
ông nhận được từ bà con nhân dân quanh
đây. Đảo Phú Quý nằm giữa biển Đông,

cách xa đất liền 100 km, giao thông đi lại
giữa đảo và đất liền vô cùng khó khăn,
phức tạp, đặc biệt là khi thời tiết thay đổi
thất thường, khi có những đợt sóng to, gió
lớn kéo dài liên tục nhiều ngày.
Những khó khăn đó làm ảnh hưởng
rất nhiều tới công tác khám chữa bệnh,
đặc biệt là việc vận chuyển bệnh nhân
cấp cứu từ đảo vào đất liền. Cách đây 29
năm bác sĩ Lĩnh được Sở Y tế Thuận Hải
điều động ra Đảo cùng với một số cán bộ
y tế khác để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc
và bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, nhân
dân, và lực lương vũ trang đóng trên đảo
tiền tiêu của tổ quốc. Đó là thời kỳ bao
cấp, khi đời sống bà con dân đảo và cơ
sở hạ tầng còn nhiều khó khăn. Thạc sĩ
Lĩnh kể, trên đất liền khó một thì nơi đầu
song ngọn gió như đảo Phú Quý còn nhân
lên gấp bội. Huyện đảo Phú Quý những
năm ấy cái gì cũng thiếu, đường xá trên
đảo chưa “tượng hình”, bốn bề toàn cát
trắng. Bệnh viện Phú Quý không hơn gì
một trạm y tế xã. Khu điều trị bệnh nhân là
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căn nhà cấp 4 rộng 360 mét vuông. Máy
móc trang thiết bị y tế là những thiết bị cơ
bản như ống nghe, máy đo huyết áp, nhiệt
kế.
Chẩn đoán bệnh chủ yếu dựa vào
lâm sàng chứ không có máy siêu âm,
chụp Xquang, xét nghiệm như hiện tại. Vì
vậy các bác sĩ của bệnh viện phải kiên trì,
chịu khó khám đi khám lại nhiều lần. Ghi
chép so sánh giữa lần khám sau và lần
khám trước mới đi đến kết quả cuối cùng
với tinh thần quyết tâm khắc phục khó
khăn. Bác sĩ Lĩnh và các đồng nghiệp giải
quyết thành công nhiều ca bệnh trên đảo,
đem lại sự sống cho hàng nghìn người
bệnh cận kề cái chết. Trong điều kiện khó
khăn của bệnh viện không có ánh sáng
điện, không có thiết bị, không có dụng cụ
phẫu thuật các bác sĩ của bệnh viện quân
y huyện đảo đã sử dụng những gì mình
có như đèn dầu, bếp dầu, bàn sanh (bàn
đẻ), máy hút đạp chân để tiến hành phẫu
thuật cứu sống nhiều người bệnh một
cách không tưởng.
Ca mổ để đời của bác sĩ
Gần 30 năm gắn bó với nơi đảo xa,
thạc sĩ Lĩnh đã khám và cứu sống hàng
nghìn ca bệnh hiểm nghèo. Nhớ về quãng
thời gian ở đây, giọng bác sĩ Lĩnh vui vẻ
khi kể về trường hợp bệnh nhân Nguyễn
Mọi ở xã Long Hải bị viêm ruột thừa khi
đang đánh bắt hải sản xa bờ. Khi về đến
đảo đã chuyển thành viêm phúc mạc toàn
thể sau 20 ngày ủ bệnh trên biển. Để thực
hiện ca mổ, các bác sĩ đã phải hấp dụng
cụ bằng bếp dầu, hút dịch bằng máy hút
đạp chân không, ánh sáng mổ lấy từ máy
phát điện mượn của người dân địa
phương. Giọng bác sĩ Lĩnh trầm xuống khi
nhớ về ca mổ để đời của người bác sĩ khi
dụng cụ thiết bị thiếu, thô sơ là vậy nhưng
mở ổ bụng bệnh nhân ra, khó khăn nhân
lên gấp bội. Ổ bụng đầy mủ đặc quánh
màu socola. Các bác sĩ đã phải hút sạch
mủ ở ổ bụng, lấy 1 số quai ruột và ruột
thừa đã hoại tử tím đen.
“Để có được ca mổ thành công tôi và
hai kỹ thuật viên gây mê hồi sức đã phải
thay nhau ăn ngủ bên giường bệnh nhân
suốt 10 ngày đêm liên tục để chăm sóc,
hút dịch cho ruột được thông. Niềm hạnh
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phúc khi tiếp tục được sống, đi biển đánh
cá của bệnh nhân Nguyễn Mọi cũng là
niềm hạnh phúc vô bờ của tôi và các đồng
nghiệp từ đó đến nay. Đó là kết quả của
tinh thần yêu thương người bệnh khắc
phục khó khăn đem lại sự sống cho người
bệnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”
– bác sĩ Lĩnh xúc động.
Trong những năm gần đây, Bệnh
viện Quân y huyện đảo Phú Quý đã được
xây dựng cơ sở vật chất khang trang, thiết
bị y tế được bổ sung nhưng giao thông đi
lại khó khăn, ảnh hưởng nhiều đến việc
chuyển tuyến của đơn vị. Với tinh thần
yêu thương người bệnh, ý trí quyết tâm
khắc phục khó khăn bác sĩ Lĩnh cùng các
đồng nghiệp đã giải quyết nhiều ca bệnh
cấp cứu tại chỗ nhiều cách thành công mà
lẽ ra những bệnh nhân đó phải chuyển lên
tuyến trên theo phân tuyến chuyên môn
kỹ thuật đã được quy định. Nhiều lần
muốn chuyển tuyến bệnh nhân, các bác sĩ
lại lo không biết tính mạng của những
bệnh nhân đó sẽ như thế nào khi phải
vượt qua hải trình hơn 100 km trong điều
kiện sóng to, gió lớn. Và cứ như thế họ
quyết tâm cao độ để cứu chữa cho bệnh
nhân.
Để có được thành công đó, bác sĩ
Lĩnh thầm cảm ơn bà con nhân dân huyện
đảo đã hỗ trợ bệnh viện rất nhiều. Bác sĩ
cho biết “nếu bà con nhân dân địa
phương không mang máy phát điện cho
chúng tôi mượn thắp sáng để phẫu thuật
thì bác sĩ không thể thực hiện được
những ca phẫu thuật đó”. Cuộc đời làm
bác sĩ của người thầy thuốc quê lúa Thái
Bình ấy mang nặng ưu tư khi nhắc tới gia
đình của mình. Có lúc, giọng ông lạc đi vì
nghĩ đến vai trò người con trai duy nhất
trong gia đình mình. Bác sĩ Lĩnh là con
nhưng cả hai đám tang của cha và mẹ
mình ông không về để chịu tang kịp. Mỗi
lần ông định chia tay đảo để về quê, về
đất liền là người dân lại giữ ông ở lại.
Thấm thía tình cảm của bà con huyện đảo
tiền tiêu ấy, bác sĩ Lĩnh đã ba lần quyết
định về quê nhưng rồi lại thôi.
Ph. Thúy // http://infonet.vn/ .2015 (ngày 18 tháng 9)
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XÓT XA ‘LÀNG UNG THƯ’ Ở BÌNH THUẬN

C

hỉ trong vòng 12 năm đã có 120 người
tử vong vì ung thư và hiện có chín
người khác đang ung thư giai đoạn cuối.
BS Nguyễn Bá Tòng, Phó Giám đốc
Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, cho biết trong
vòng 12 năm qua tại Mê Pu đã có 120 ca
tử vong vì ung thư, trong đó có 51 nữ, 69
nam. Ung thư tập trung nhiều nhất là gan,
phổi, dạ dày, đại trực tràng, hầu, hạch,
máu, thực quản, tử cung rồi mới đến các
loại ung thư não, mắt, lưỡi, vú, thận,
xương, tủy…
Mê Pu là xã thuần nông nằm phía
bắc huyện Đức Linh (Bình Thuận) giáp
ranh với tỉnh Lâm Đồng. Người dân ở đây
đều có gốc gác từ Quảng Nam, Quảng
Trị, năm 1960 được chế độ Ngô Đình
Diệm đưa vào lập dinh điền.

ung thư. Lo cho hai con còn nhỏ vừa mồ
côi mẹ, anh Hà giấu nhẹm gia đình lao
vào làm việc quần quật kiếm tiền. Không
bao lâu sau thì bệnh phát nặng, cha anh
Hà là ông Nguyễn Ngọc Thu đã 70 tuổi
vẫn phải cố đưa con trai vào TP.HCM
chữa trị. Sau đó anh Hà được đưa về nhà
thì ra đi. Bây giờ hai đứa trẻ mồ côi cả cha
lẫn mẹ sống với ông nội, còn căn nhà nhỏ
dưới chân núi Tà Pứa của anh Hà đóng
cửa suốt ngày, lạnh lẽo chỉ đến tối ông
Thu mới qua thắp nhang cho con trai và
con dâu...

Xót xa người ở lại
Theo y sĩ Võ Đình Thi, công tác tại
Trạm Y tế Mê Pu, gần như tất cả trường
hợp đang mắc bệnh ung thư hoặc đã qua
đời ở Mê Pu đều có hoàn cảnh rất thương
tâm, nhiều gia đình khánh kiệt do dốc sức
chạy chữa khắp nơi cho người thân theo
kiểu “còn nước còn tát”.
Y sĩ Thi đưa chúng tôi đến thăm gia
đình bà Lê Thị Thiện ở cạnh trạm y tế xã,
là một trong những trường hợp tử vong do
ung thư mới nhất tại Mê Pu. Bà Thiện bị
ung thư gan và mất ở tuổi 54, cách nay
khoảng hai tháng, bàn thờ dựng vội vẫn
còn mới tinh, khói nhang nghi ngút. Các
con bà Thiện cho biết cách nay hơn một
năm phát hiện mẹ bị vàng da, mệt mỏi liền
đưa bà vào BV Ung bướu TP.HCM khám
mới biết bà đã bị ung thư gan rất nặng.
Gia đình đã phải chạy vạy vay mượn tiền
rồi bán đổ bán tháo tài sản để đưa bà vào
hóa trị, xạ trị đến rụng hết cả tóc lẫn lông
mi, lông mày. Tuy nhiên, chỉ được vài
tháng thì bệnh phát nặng hơn và qua đời.
Thương tâm nhất có lẽ là trường
hợp của anh Nguyễn Ngọc Hà ở thôn 5 bị
ung thư hầu, qua đời cuối năm 2014 khi
mới 44 tuổi. Năm 2012, vợ anh Hà mất vì
bệnh tim cũng là lúc anh phát hiện mình bị

“Làng ung thư” Mê Pu dưới chân núi Tà Pứa.
Ảnh: PHƯƠNG NAM

Ông Nguyễn Ngọc Thu thắp nhang cho con trai
và con dâu trong căn nhà hoang không người
ở. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Vùng đất trũng dưới chân núi
Nơi đây là vùng đất trù phú, HTX
Nông nghiệp Mê Pu từng được phong
tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, thế
nhưng người dân lại luôn hoang mang, lo
lắng khi liên tục chứng kiến người thân rồi
hàng xóm lần lượt ra đi vì căn bệnh ung
thư quái ác.
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Do là vùng trũng, mạch nước ngầm
lộ thiên nhiều vô kể nên giếng nước ở khu
vực này chỉ cần đào 3-5 m là đủ dùng cả
năm. Tuy nhiên, nước ở đây đều trắng
đục như nước cơm, còn vị nước thì rất
nhạt nhẽo. Tháng 3-2015, Trung tâm Y tế
dự phòng tỉnh Bình Thuận đã lấy ba mẫu
nước giếng đào tại khu vực có người bị
mắc bệnh ung thư đang còn sống ở thôn
3 và thôn 8. Kết quả cả ba mẫu nước đều
không đạt tiêu chuẩn khi các hàm lượng lý
hóa trong nước rất cao.
BS Nguyễn Bá Tòng, Phó Giám đốc
Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, cho biết Sở Y tế
vừa phối hợp với Viện Pasteur Nha Trang
tiến hành điều tra, khảo sát điều kiện địa
lý, địa chất tại chín hộ gia đình ở Mê Pu.
Kết quả sơ bộ, chín hộ gia đình có người
đang bị ung thư đều làm nông, nguồn
nước ăn uống, sinh hoạt đều là giếng đào.
Trong số chín hộ thì có đến tám hộ
thường xuyên sử dụng thuốc trừ sâu, diệt
cỏ trong nông nghiệp. Hiện vẫn đang tiếp
tục chờ kết quả phân tích mẫu nước từ
Viện Pasteur Nha Trang gửi về.
Nhiều cán bộ và người dân ở Mê Pu
dù không biết về chuyên môn nhưng vẫn
khẳng định nguyên nhân xảy ra ung thư
hàng loạt tại đây là do nguồn nước bị
nhiễm độc và tập trung vào các vùng đất
trũng. Suy đoán này cũng khá hợp lý bởi
toàn xã Mê Pu có chín thôn thì tám thôn
đều có người tử vong vì ung thư, riêng
thôn 7 (nằm trên đồi cao và gần như biệt
lập với các thôn khác) từ trước tới nay
__________________________________
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vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào qua
đời vì bệnh ung thư.
Một thôn, hai năm có tám người ung thư
tử vong
Toàn xã có chín thôn nhưng hầu hết ca
bệnh ung thư đều tập trung tại ba thôn 4, 5 và 8.
Các thôn này nằm ở vùng đất khá trũng, dưới
chân ngọn núi Tà Pứa, thường được gọi là làng
Mê Pu. Nếu như thôn 4 có tới 22 người tử vong
vì ung thư trong vòng 12 năm qua thì thôn 8
trong chín năm qua, từ 2005 đến 2014 đã có 25
người vĩnh viễn lìa bỏ cõi đời khi tuổi còn khá
trẻ. Thôn 1 cũng có tới 18 người chết vì ung
thư. Còn thôn 5, nằm trong vùng trũng cũng góp
vào “danh sách tử thần” tới 15 người. Riêng
thôn 8, nơi được xem là cái rốn ung thư của cả
làng, chỉ trong hai năm 2012-2013 đã có tới tám
người tử vong vì các loại ung thư dạ dày, gan,
phổi…
_____________________________
10 là số “làng ung thư” tại Việt Nam có
nguồn ô nhiễm nặng nhất đã được công bố bởi
dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước hợp vệ
sinh phục vụ cấp nước sinh hoạt cho một số
“làng ung thư” của Việt Nam”. Trong số đó có
làng Mê Pu, xã Mê Pu, huyện Đức Linh, Bình
Thuận. Dự án trên do Bộ TN&MT triển khai thực
hiện. Cụ thể, khảo sát tại các xã của 37 “làng
ung thư” đã có 1.136 người chết vì các bệnh
ung thư. Ngoài ra còn có 380 người ở các xã
lân cận cũng chết bởi ung thư. Số người chết vì
bệnh ung thư vừa nêu là tính trong vòng 5-20
năm trở lại đây. Nơi có nhiều người chết vì ung
thư nhất là 139 người, đó là làng Thạch Khê, xã
Thạch Sơn, huyện Lâm Thao (Phú Thọ). Còn ở
làng ít nhất cũng có sáu người chết.

Phương Nam / Pháp luật Tp.HCM.2015.- Số 242 (ngày 11 tháng 9).- Tr.12

SÔNG CÀ TY ĐANG “HẤP HỐI” VÌ RÁC

M

ỗi ngày, sông Cà Ty – đoạn chảy qua
TP Phan Thiết – phải oằn mình hứng
chịu cả chục mét khối rác rưởi, cùng nhiều
cống nước xả thải chưa qua xử lý của các
cơ sở chế biến thủy sản lẫn hàng ngàn hộ
dân, khiến dòng sông này đang “hấp hối”.
Dọc hai bờ sông Cà Ty – đoạn từ
P.Phú Trinh đến cảng Phan Thiết – có
hàng chục nhà hàng, khách sạn, doanh
nghiệp vô tư đổ rác, nước thải chưa qua
xử lý xuống sông Cà Ty. Chỉ tính từ P.Phú

Trinh đến cảng Phan Thiết, đã hơn 40
cống lộ thiên. Nước thải từ những ống
cống này đen ngòm làm cả một khúc sông
đục ngầu và bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Kết quả phân tích mẫu khí, nước tại các
điểm ngẫu nhiên dọc bờ sông cho thấy
các chỉ số quan trọng như CO, H2S,
NO2… đều vượt rất cao so với tiêu chuẩn
cho phép.
Ngoài doanh nghiệp, hai bên bờ
sông Cà Ty còn có nhiều người dân sống
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bằng nghề đánh bắt hải sản. Chỉ riêng
P.Bình Hưng đã có tới 40% dân số hành
nghề khai thác, chế biến thủy sản với ba
khu phố nằm sát bờ kè sông Cà Ty. Hằng
ngày, khu vực này thường có hàng trăm
tàu thuyền neo đậu. Nước rửa tàu, nước
dầu máy lẫn nước sinh hoạt của nhiều gia
đình thải trực tiếp ra ngoài khiến dòng
sông càng thêm ô nhiễm nặng. Ông
Nguyễn Văn Hải (chủ một tàu cá) thừa
nhận: “Chúng tôi coi tàu là nhà nên mọi
sinh hoạt gia đình đều diễn ra tại đây.
Nhiều khi muốn lên bờ vứt rác nhưng đi
lại khá khó khăn, nên cứ bứt bừa xuống
sông cho tiện”.
Bên cạnh những hộ dân sinh sống
trên sông Cà Ty, thì trên bờ, hàng trăm
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người dân thiếu ý thức khác cũng vô tư đổ
đủ thứ loại rác như vỏ hộp, vỏ chai, bao
bì, kể cả xà bần… xuống sông khiến lòng
sông Cà Ty như đang ngắc ngoải.
Theo cơ quan chức năng TP. Phan
Thiết, ước tính mỗi ngày có trên dưới 5m3
rác thải các loại đổ ra sông này. Công ty
Công trình đô thị Phan Thiết có cử công
nhân luân phiên vớt rác trên sông hằng
ngày, nhưng cũng không thể vớt xuể. Đầu
năm 2011, UBND tỉnh Bình Thuận phê
duyệt dự án cải tạo cảnh quan, môi
trường sông Cà Ty, tổng kinh phí 300 tỷ
đồng, nhưng đến nay, tình trạng ô nhiễm
vẫn đang trầm trọng trên con sông này.
Hải Văn / Công an Tp.HCM.- 2015.Số 2901 (ngày 1 tháng 9)

__________________________________

TÀU CAO TỐC CHẠY TUYẾN PHÚ QUÝ - PHAN THIẾT CHÍNH THỨC
HOẠT ĐỘNG

V

ào lúc 6 giờ ngày 11-9, tàu cao tốc
Hưng Phát 26 của Công ty cổ phần
Thương mại và Dịch vụ Hưng Phát (huyện
Phú Quý, Bình Thuận) đã chính thức chạy
tuyến biển đầu tiên chở theo gần 200
hành khách từ Phú Quý đi Phan Thiết.

đó, có 109 ghế ngồi, còn lại là giường
nằm được bố trí trong 12 phòng và tầng
hầm.

Sau hành trình khoảng 3 giờ 30
phút, tàu đã cập cảng Phan Thiết an toàn
cùng với toàn bộ hành khách và hàng
hóa.
Tàu Hưng Phát 26 là tàu cao tốc đầu
tiên do tư nhân ở đảo Phú Quý đầu tư
đóng mới. Tàu có chiều dài 44,72m; rộng
7,8m; chiều cao mạn tàu 4,1m, mớn nước
2,1 m; được trang bị hai máy chính có
công suất 1.700HP x 2 với tốc độ thiết kế
20 hải lý/giờ. Tàu được hoạt động ở vùng
biển cấp I Việt Nam, trong điều kiện thời
tiết gió cấp 8, cấp 9. Tàu được thiết kế bởi
Công ty cổ phần thiết kế Việt Hàn - Hà Nội
và đóng mới tại Công ty cổ phần cơ khí
đóng tàu Hạ Long, Hải Phòng. Tổng mức
đầu tư hơn 55 tỷ đồng.
Đây là tàu vỏ sắt thiết kế hiện đại có
3 tầng, chở 250 hành khách cùng với 50
tấn hàng hóa. Tất cả các phòng và các
tầng đều được trang bị máy lạnh. Trong

Đông đảo nhân dân huyện đảo Phú Quý tới
tham quan và chiêm ngưỡng tàu Hưng Phát 26.

Ông Nguyễn Thanh Nhanh, Giám
đốc Công ty cổ phần Thương mại và Dịch
vụ Hưng Phát cho biết, trong thời gian
qua, nhu cầu đi lại của cán bộ, nhân dân
cũng như việc vận chuyển hàng hóa từ
Phú Quý đi Phan Thiết và ngược lại tăng
cao. Tuy nhiên, mỗi khi thời tiết trên biển
có gió cấp 7 trở lên thì việc đi lại bị ảnh
hưởng, Phú Quý gần như bị cô lập do
không có phương tiện nào có thể hoạt
động được. Nhận thức được điều đó,
công ty đã mạnh dạn đầu tư vào dự án
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đóng mới tàu khách cao tốc với mong
muốn giải quyết nhu cầu đi lại cho nhân
dân và du khách đến tham quan, du lịch
huyện đảo Phú Quý, góp phần làm cho
Phú Quý ngày càng phát triển.

7 giờ. Trong điều kiện thời tiết cho phép,
tàu sẽ hoạt động liên tục ngày ra ngày vào
giữa Phú Quý và Phan Thiết, qua đó đáp
ứng nhu cầu đi lại của cán bộ, nhân dân
và du khách đến với đảo Phú Quý.

Tàu Hưng Phát 26 đi vào hoạt động
sẽ rút ngắn thời gian đi lại giữa đảo với
đất liền xuống còn khoảng từ 3 – 3,5 giờ
so với các tàu hiện đang hoạt động từ 6 –
__________________________________

Đình Châu //
http://www.nhandan.org.vn/ .- 2015
(ngày 11 tháng 9)

TÀU CHỞ HÀNG 18 TOA TRẬT ĐƯỜNG RAY, ĐƯỜNG SẮT BẮC –
NAM GIÁN ĐOẠN
ến sáng 30/9, tuyến đường sắt BắcNam đoạn qua địa bàn tỉnh Bình
Thuận đã hoạt động bình thường sau sự
cố tàu chở hàng số hiệu SY1 chạy tuyến
Giáp Bát-Sóng Thần kéo theo 18 toa tàu
khi lưu thông đến ga Suối Vận (huyện
Hàm Thuận Nam) thì bị trật khỏi đường
ray. Sự cố khiến cho tuyến đường sắt
Bắc-Nam bị gián đoạn.

Đ

Trước đó vào chiều ngày 29/9, tàu
hàng SY1 gồm 18 toa vận chuyển hàng
hóa từ Ga Giáp Bát (Hà Nội) đi Ga Sóng
Thần (Bình Dương), khi đến khu vực đoạn
đường sắt thuộc huyện Hàm Thuận Nam
(Bình Thuận) thì bất ngờ toa số 10 bị trật
đường ray.

Sự cố này làm một số đoạn đường
ray hư hỏng, rất may là không gây thương
vong về người, song nhiều đoàn tàu chở
khách và tàu hàng đã phải tạm dừng hành
trình ở các ga trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận chờ thông đường khiến hành
khách bị ảnh hưởng. Đến sáng 30/9,
tuyến đường sắt Bắc-Nam đoạn qua địa
bàn tỉnh Bình Thuận đã được khắc phục
và hoạt động lại bình thường. Các lực
lượng chức năng đang tiến hành điều tra
nguyên nhân gây ra sự cố này.
Nguyễn Thanh //
http://www.vietnamplus.vn/ .- 2015
(ngày 30 tháng 9)
__________________________________

NHỮNG BÀI HỌC TỪ MÙA THANH LONG RỚT GIÁ

T

ừ tháng 8-2015 đến nay, trái thanh
long ở hai huyện Hàm Thuận Nam và
Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận rớt giá
thảm hại. Thương lái mua với số lượng
hạn chế, giá lại quá thấp, nên thanh long
bị ứ thừa nhiều, người dân phải chở về
làm thức ăn cho bò hoặc đổ ra bờ ruộng.
Từ thực trạng này, đã đến lúc phải rút ra
những bài học, giải pháp khả dĩ để không
còn những mùa thanh long rớt giá.
Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn
hai huyện Hàm Thuận Nam và Hàm
Thuận Bắc, diện tích trồng thanh long lên
tới gần 22.000 ha (huyện Hàm Thuận
Nam 13.000 ha và huyện Hàm Thuận Bắc
có khoảng 8.900 ha). Những tháng đầu

năm đến hết tháng 6-2015, trái thanh long
được thương lái thu mua với giá 25.00027.000 đồng/kg, thậm chí có thời điểm lên
tới 35.000 đồng/kg. Thế nhưng, từ đầu
tháng 8 đến nay, trái thanh long to, đẹp
(loại 1) đã giảm xuống còn 4.500 đồng/kg;
còn nếu mua sô (mua không chọn) chỉ có
800 đồng đến 1.800 đồng/kg.
Nguyên nhân của tình trạng trên
được xác định là do việc phát triển cây
thanh long thiếu quy hoạch chặt chẽ. Các
hộ nông dân thấy trái thanh long những
năm trước bán được giá nên mở rộng
diện tích một cách ồ ạt, dẫn đến cung
vượt cầu. Ngoài ra cũng phải kể đến chất
lượng trái. Hiện nay, ở 2 huyện này có
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khoảng 9.000 ha cây thanh long bị bệnh
đốm trắng (bệnh nấm tắc kè). Bệnh này
do loại nấm có nhiều ký chủ, gây hại cho
xoài, cây có múi, thanh long và nhiều cây
trồng khác, nhưng chưa có thuốc đặc trị,
nên lây lan nhanh, gây thiệt hại lớn cho
nông dân. Chính vì vậy, hàng chục tấn trái
không đủ phẩm cấp, thương lái không
mua, nhiều gia đình thua lỗ hàng chục
triệu đồng.
Ông Trần Minh Tân, Phó chi cục
trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Bình
Thuận, cho biết: “Từ đầu mùa mưa năm
2009, đầu năm 2010 đến nay, bệnh nấm
tắc kè bắt đầu xuất hiện rải rác ở một số
vườn thanh long thuộc huyện Hàm Thuận
Bắc. Những cành thanh long non khi bị
loại nấm này, thì từ 7 đến 10 ngày sẽ
chết, khi đó cây không phát triển. Ở trái
thanh long, bệnh nấm tắc kè gây ra những
mảng nấm phía trên của trái làm trái xấu
đi, thậm chí bị thối, không bán được...".
Bên cạnh việc cây nhiễm bệnh, nguyên
nhân rớt giá còn do thương lái Trung
Quốc thâu tóm. Theo những người dân ở
đây, lúc ký hợp đồng, họ đặt mua với giá
cao. Thế nhưng, khi trái thanh long chín,
họ ép giá hoặc không thu mua. Việc này
làm cho nhiều nhà vườn ở đây lao đao vì
không tìm được chỗ bán. Bà Lê Thị Oanh
ở thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận
Nam ngậm ngùi: “Nhà tôi có 3.100 trụ
thanh long (tương đương 3,1 ha). Hồi đầu
năm, thương lái đến ký hợp đồng đặt mua
với giá cao. Thế nhưng, khi trái thanh long
chín, họ không thu mua nữa. Đầu tháng 82015, gia đình tôi phải bán với giá 4.500
đồng/kg. Giá rớt thê thảm, cây lại bị bệnh
nấm tắc kè nên chúng tôi cũng bê trễ việc
__________________________________
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chăm sóc. Thế là vườn thanh long bị thối
rễ, khô cành. Cứ tình trạng này thì chúng
tôi phải phá cây thanh long để trồng các
loại cây khác!”.
Ông Nguyễn Minh Trí, Phó trưởng
phòng Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn huyện Hàm Thuận Bắc, cho biết:
“Thời gian qua, trên cây thanh long xuất
hiện bệnh thối rễ, khô cành, bệnh thán thư
và đặc biệt là bệnh nấm tắc kè khiến gần
chục héc-ta có nguy cơ mất trắng. Hiện
tại, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh đang tìm
nguyên nhân và có hướng trị bệnh này
nhưng cho tới nay vẫn chưa có thuốc đặc
trị. Còn việc thương lái thâu tóm ép giá,
người dân cần phải biết cách làm ăn phù
hợp cơ chế thị trường. Khi thương lái giao
kèo hợp đồng với người dân không rõ
ràng, người dân không nên cả tin. Chúng
tôi cũng đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các
cơ quan chức năng ngăn chặn hiện tượng
thương lái nhập cư trái phép, ký kết hợp
đồng giả mạo, gây lũng loạn thị trường…”.
Đến nay, giá trái thanh long tuy có
nhích lên, nhưng vẫn còn thấp so với giai
đoạn cuối tháng 6. Để giảm thiệt hại và
giúp người nông dân sớm ổn định cuộc
sống, gắn bó với cây thanh long, rất mong
chính quyền địa phương sớm có biện
pháp quy hoạch lại vùng trồng Thanh
Long và ngăn chặn việc lũng loạn giá của
thương lái. Cùng với đó, phải đẩy mạnh
xúc tiến tìm thị trường ổn định cho trái
thanh long.
Đỗ Ngọc Thể //
http://www.qdnd.vn/ .- 2015
(ngày 20 tháng 9)

TÀU NƯỚC NGOÀI ĐÂM CHÌM TÀU CÁ VIỆT NAM, BỎ MẶC 7 NGƯ
DÂN RƠI XUỐNG BIỂN

N

gày 23/9, Chi cục Thủy sản Bình
Thuận báo cáo Cục Kiểm ngư Việt
Nam về việc tàu cá BTH 98595 TS bị tàu
nước ngoài đâm chìm rồi bỏ chạy, bỏ mặc
7 ngư dân rơi xuống biển. Chi cục đề nghị
Kiểm ngư Việt Nam làm việc với Bộ Ngoại
giao truy tìm tung tích tàu ngoại trên.

Tàu BTH 98595 TS có công suất 495
CV do ông Nguyễn Xuân (82 tuổi, trú tại
KP3, phường Phước Hội, thị xã La Gi, tỉnh
Bình Thuận) làm chủ tàu. Tàu bị đâm
chìm vào khoảng 15h ngày 15/9 tại khu
vực tọa độ 07019’N; 109002’E (thuộc
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vùng biển Trường Sa) cách La Gi khoảng
180 hải lý.

Tàu BTH 98595 TS bị tông vỡ và từ từ chìm
xuống biển (ảnh cắt từ clip ngư dân cung cấp)

Ông Nguyễn Hương (con trai ông
Nguyễn Xuân) cho biết: “Sự việc xảy ra
vào ngày 15/9, tàu cá của nhà tôi do anh
Nguyễn Hùng Cường điều khiển cùng 6
ngư dân khác đang đánh bắt cá ở vùng
biển Trường Sa thì bị 1 tàu hàng đâm
thẳng vào thân tàu làm tàu vỡ tan, chìm
xuống biển. Cả 7 ngư dân trên tàu đều rơi
xuống biển. Rất may là trời còn sáng và
có tàu cá gần đó phát hiện lao đến cứu
nên không có ai thiệt mạng”.
Cũng theo anh Hương, nhờ những
thuyền viên trên tàu tra định vị vệ tinh mới
biết tàu hàng tông phải tàu cá của nhà
anh là tàu G.B., số IMO đăng ký 9292xxx,
số máy định dạng 351968xxx, số hiệu
H3xx, hiện đang treo cờ Panama. Tàu này
dài 284m và rộng 32m, dạng tàu chở
container.
Vào ngày 17/9, trên website
www.vesselfinder.com của hãng cung cấp
dịch vụ theo dõi tàu biển VesselFinder Ltd
cũng có thông báo về vụ tai nạn trên.
Theo báo cáo này, VesselFinder ghi nhận
đã có 1 vụ va chạm xảy ra giữa tàu G.B.
với 1 tàu đánh cá Việt Nam vào khoảng
15h00 địa phương, ngày 15/9 tại khu vực
biển Đông.
Báo cáo nêu: “... đã được báo cáo
rằng các tàu đánh cá bị chìm. Một tàu
đánh cá ở gần địa điểm xảy ra vụ tai nạn
đã đến giải cứu 7 thuyền viên từ tàu đánh
cá bị chìm. Khi vụ việc xảy ra, tàu G.B.
đang trên đường từ Thượng Hải (Trung
Quốc) đến Singapore”.
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Theo số liệu của VesselFinder, sáng
ngày 17/9, tàu G.B. đã cập cảng và thả
neo tại cảng của Singapore .

Trên website www.vesselfinder.com
của hãng cung cấp dịch vụ theo dõi tàu
biển VesselFinder Ltd cũng có thông báo
về vụ tai nạn trên
Anh Nguyễn Hương cho biết, hiện
anh đang nỗ lực nhờ các cơ quan chức
năng can thiệp, liên lạc với chủ tàu gây ra
tai nạn trên để đòi bồi thường cho gia đình
anh. Bởi tàu của nhà anh vừa hết hạn bảo
hiểm, chưa kịp mua mới thì xảy ra tai nạn.
Nếu không được bồi thường, gia đình anh
không chỉ phá sản mà còn nợ nần chồng
chất.
Anh cho biết: “Riêng xác tàu trị giá
2,8 tỷ đồng. Nếu tính tất cả trang thiết bị
đánh bắt trên tàu thì trị giá 3,7 tỷ đồng. Cả
nhà tôi với mấy chục miệng ăn đều chỉ
trông chờ vào con tàu này”.
Theo anh Hương, ngày 23/9 anh đã
ra trình báo tại Cảng vụ Nha Trang (vì
huyện đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh
Hòa) nhưng đơn vị này yêu cầu đến trình
báo tại cảng vụ địa phương quản lý tàu
trước. Chiều 23/9, anh Hương đã vào lại
Bình Thuận để trình báo Cảng vụ Bình
Thuận.
Cũng trong ngày 23/9, Chi cục Thủy
sản Bình Thuận đã đề nghị Cục Kiểm ngư
Việt Nam phối hợp cùng Bộ Ngoại giao
truy tìm tung tích con tàu gây ra tai nạn
trên, đòi lại quyền lợi cho ngư dân Bình
Thuận.
T.Nguyên // http://suckhoedoisong.vn/
.- 2015 (ngày 23 tháng 9)
Các báo cùng đưa tin: Pháp luật TP.HCM
Số 250/ Tuổi trẻ TP.HCM Số 251
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CẢNH BÁO NHỮNG ‘QUẢ BOM GAS’ TRÊN TÀU ĐÁNH CÁ
ng Nguyễn Bân, phường Thanh Hải,

ÔTP Phan Thiết (Bình Thuận) có thâm

niên gần 60 năm gắn bó với nghề cá
khẳng định: Bây giờ, mỗi tàu cá ra khơi có
ít nhất 5-6 bình gas chở theo. Có rất nhiều
nguyên do gây ra cháy nổ, nhưng phần
lớn là do sự bất cẩn của “bạn ghe” gây ra.
“Bạn ghe” là lao động trên tàu cá, là ngư
dân, thuyền viên… Thời gian qua, trong
hoạt động đánh bắt trên biển, đã xảy ra
rất nhiều vụ nổ bình gas trên tàu cá khiến
cho nhiều ngư dân thiệt mạng.
Hiện tại, tỉnh Bình Thuận có khoảng
7.800 tàu thuyền, trong đó có trên 350 tàu
cá mã lực lớn đánh bắt xa bờ dài ngày.
Cứ mỗi tàu cá ra khơi, bình quân chở theo
trên tàu khoảng từ 4-6 bình gas phục vụ
nấu nướng, ăn uống cho hơn 10 lao động.
Những vụ cháy nổ tàu cá do bình gas gây
ra, nguyên nhân chủ yếu do rò rỉ khí gas,
do va chạm, lắc lư lúc sóng đánh và giông
gió. Nếu bình gas chiết xuất lậu không rõ
nguồn gốc, vỏ bình cũ, van gas không
đảm bảo an toàn thêm tác động của muối
từ nước biển và gió rất dễ làm gỉ sét, nguy
hiểm luôn rập rình trên mỗi con tàu.

ngày, cách bảo quản và sử dụng rất tùy
tiện, không an toàn. Nếu quá trình sử
dụng để rò rỉ khí gas và phát ra đám cháy,
gặp những can dầu dự trữ sẽ trở thành
đám cháy lớn, lan nhanh và nhiệt độ rất
cao. Một nguyên nhân khác dẫn đến cháy
nổ là nguồn điện của những bình ắc quy
thắp sáng. Khi di chuyển trên biển không
thăng bằng, vật liệu dễ cháy sẽ va đập,
dẫn đến chập điện xảy ra cháy. Ngay cả
việc thắp nhang thờ cúng trên tàu thuyền
cũng là một trong những nguyên nhân gây
ra cháy nổ trên tàu cá.
Với lực lượng lao động trên biển,
các kỹ năng và hiểu biết về khí, gas,
PCCC, trên tàu hầu như chưa được tập
huấn. Người lao động trên tàu cá và chủ
tàu chỉ quan hệ thuê mướn làm công, làm
theo từng công việc, công đoạn nhất định.
Do đó, để trang bị cho lao động biển và
chủ doanh nghiệp khai thác, đánh bắt hải
sản về những kiến thức cơ bản về phòng
cháy và chữa cháy hiện vẫn còn đang bỏ
ngỏ…

Anh Trần Trung, Thuyền trưởng tàu
cá Bình Hưng ở Phan Thiết cho biết: Phần
lớn cháy nổ gas trên tàu đều do con
người gây ra. Sau khi nấu nướng, nhậu
nhẹt say sưa, nhiều lao động bất cẩn đã
làm xì gas hoặc cháy nổ. Nhiều chủ tàu cá
đặt bình gas trước mũi ca bin, không để
trong buồng vì sợ nguy hiểm, nhưng kết
thành chùm với nhau không sử dụng vỏ
bọc nhựa hoặc vật liệu nhẹ chống va
đụng và gỉ sét. Các bình gas thường đặt
dựa mạn tàu, mặc cho sóng lắc lư, va
chạm càng nguy hiểm hơn nhiều.
Trong số hàng nghìn tàu, thuyền
đánh bắt hải sản, nhiên liệu sử dụng chủ
yếu là dầu Diezen. Nhiều DN đã đầu tư
tàu chở dầu ra biển phục vụ tận nơi cho
khách hàng. Nhiều tàu thuyền đánh bắt xa
bờ mua dầu số lượng lớn, chứa trong các
can nhựa, thùng phi để trong khoang tàu
thuyền đi đánh bắt xa bờ. Trên thuyền có
sử dụng gas phục vụ cho sinh hoạt hằng

Những bình gas trên tàu cá - thủ phạm nhiều
vụ cháy nổ trên biển.

Đã từng xảy ra những vụ nổ bình
gas với hậu quả, thiệt hại khôn lường.
Ngày 7/9/2015, tàu đánh cá mang số hiệu
BTh - 98603TS của HTX thu mua hải sản
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MT (xã Long Hải, huyện Phú Quý) do ông
Trần Quang Chiến (31 tuổi, trú tại xã Long
Hải, huyện Phú Quý, Bình Thuận) làm
Thuyền trưởng đang thu mua hải sản
cách Phan Thiết khoảng 20 hải lý về
hướng Nam đã bị bình gas phát nổ, dẫn
đến cháy tàu. May mắn 15 lao động kịp
nhảy xuống biển và được tàu đánh cá gần
đó phát hiện, ứng cứu an toàn.

KP4, phường Hưng Long, TP Phan Thiết),
chủ tàu BTh 99856 TS hơn 50 năm gắn
bó với nghề biển cho biết: Trước đây, đi
biển, ngư dân chủ yếu nấu ăn bằng củi,
rồi tới bếp dầu, nhưng hơn 10 năm gần
đây, hầu hết đều chuyển sang dùng bình
gas do nấu nướng tiện lợi. Chính điều này
đi kèm tiềm ẩn những nguy cơ về cháy nổ
trên tàu cá.

Riêng thuyền viên Phạm Văn Bảnh
(ngụ xã Long Hải, huyện Phú Quý, tỉnh
Bình Thuận) bị mất tích đến nay. Mới
đây, vào ngày 16/9, tàu cá mang số hiệu
BV - 97799 TS của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
gặp nạn khi bình gas phát nổ khiến tàu bị
chìm, 18 ngư dân bị hất tung xuống biển
đuối nước, chỉ có 3 người may mắn được
cứu sống. Vụ việc đau lòng này đã gióng
lên hồi chuông cảnh báo về công tác an
toàn đảm bảo cháy nổ trong tàu đánh cá
ngư dân. Ông Ngô Văn Nuôi (64 tuổi, ngụ
__________________________________

Ông Huỳnh Quang Huy - Chi Cục
trưởng Chi cục Thủy sản Bình Thuận cho
biết: Chi cục và cơ quan chức năng
thường xuyên kiểm tra, khuyến cáo các
chủ tàu phải có trang thiết bị bảo đảm an
toàn và phòng chống cháy nổ như phao
cứu sinh, bình cứu hỏa... Bình Thuận có
khoảng 92% lượng tàu thuyền có trang bị
vật dụng phòng chống cháy nổ.
Hoàng Châu // http://cand.com.vn/ .2015 (ngày 26 tháng 9)

BÌNH THUẬN: XỬ LÝ NGHIÊM NGƯỜI TRUNG QUỐC THU MUA
THANH LONG TRÁI PHÉP

L

ực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận xử
phạt 15 trường hợp người Trung Quốc
tạm trú bất hợp pháp, lái buôn thu mua thanh
long trái phép.
Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Bình
Thuận vừa có báo cáo UBND tỉnh liên quan
đến việc thời gian qua, một số lái buôn người
Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam bằng thị
thực du lịch nhưng lại hoạt động thu mua
thanh long trên địa bàn huyện Hàm Thuận
Nam mà báo chí đã phản ánh. Theo Sở
Thông tin và truyền thông tại cuộc họp giao
ban báo chí tháng 8 vừa qua, Đại tá Nguyễn
Văn Nhiều-Trưởng phòng tham mưu công an
tỉnh Bình Thuận cho biết: qua rà soát nhiều
người Trung Quốc thông qua các Công ty dịch
vụ ở Bình Dương, TPHCM xin cấp thị thực
làm việc nhưng thực chất lại ra huyện Hàm
Thuận Nam để thu mua nông sản, một số
nhập cảnh bằng thị thực du lịch vào địa
phương mua bán nông sản gây khó khăn cho
công tác quản lý.
Trước tình hình trên, Công an tỉnh đã
chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công
an huyện Hàm Thuận Nam tăng cường công

tác nắm tình hình kiểm tra, phát hiện và đề
xuất xử lý nghiêm những trường hợp người
Trung Quốc đến địa phương hoạt động không
đúng thị thực. Đại diện công an tỉnh Bình
Thuận cũng cho biết, từ đầu năm 2015 đến
nay qua công tác kiểm tra, Công an tỉnh đã đề
nghị Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xử phạt
vi phạm hành chính đối với 15 trường hợp,
mỗi trường hợp phạt 20 triệu đồng. Công an
tỉnh làm thủ tục rút ngắn thời hạn tạm trú đối
với những trường hợp giá trị thị thực còn trên
15 ngày, buộc đương sự phải xuất cảnh khỏi
Việt Nam.
Trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục
chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với
Công an huyện Hàm Thuận Nam tăng cường
công tác nắm bắt tình hình, kiểm tra, phát
hiện và đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp
vi phạm. Hướng dẫn các doanh nghiệp có nhu
cầu sử dụng người nước ngoài phải làm thủ
tục bảo lãnh với Cục quản lý xuất, nhập cảnh
theo đúng quy định của pháp luật.
Vĩnh Phú //
http://www.baogiaothong.vn/ .- 2015
(ngày 15 tháng 9)
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DÙNG XE BIỂN DỎM, GẮN CÒI HỤ ĐI TUYỂN… ‘ÔSIN’

K

hi được Công an TP Phan Thiết tạm cho
về, nhóm người ngồi trên xe đã lẳng lặng
rời khỏi địa phương.

lực lượng” khiến ông nghi ngờ. Lập tức ông
Minh báo cho các cơ quan chức năng nhờ
phối hợp làm rõ.

Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận)
đang khẩn trương xác minh, làm rõ một nhóm
thanh niên gồm hai nam, một nữ sử dụng ô tô
KIA biển số 80B-2438 gắn còi hụ, đèn ưu tiên
có một số hoạt động bất minh tại địa phương.

Xác minh nhanh, được biết Quỹ Hạt
giống Việt do báo Nhân Dân phối hợp với
Ngân hàng Techcombank thành lập. Quỹ này
chỉ hỗ trợ về giáo dục, hoàn toàn không có
việc đưa người đi xuất khẩu lao động. Bà Lan,
ông Thuận cũng không phải là cán bộ hay
nhân viên của quỹ này.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông
Phạm Ngọc Minh, Chủ tịch Hội Nông dân TP
Phan Thiết, cho biết: Ngày 24-8, một phụ nữ
xưng tên Lan điện thoại đề nghị được gặp
ông để bàn việc tuyển chọn 50 phụ nữ tuổi từ
21 đến 45 đưa sang Dubai (Các Tiểu vương
quốc Ả Rập thống nhất - UAE) lao động. Các
phụ nữ được tuyển không phải đóng phí và sẽ
làm công việc giúp việc nhà cho các đại gia Ả
Rập với mức lương cao.
“Nghe vậy, tôi đồng ý gặp mặt. Bà Lan
cũng cho biết ngày 28-8 sẽ thuê hội trường ở
khách sạn Bình Minh, Phan Thiết để tổ chức
hội nghị khảo sát lao động” - ông Minh kể.

Chiếc xe 80B-2438 có gắn đèn, còi ưu tiên
dỏm đang bị CSGT kiểm tra. Ảnh: PN
Chiều 25-8, chiếc xe KIA biển số 80B2438 hú còi đưa bà Lan cùng một nam thanh
niên tên Trần Đình Thuận (xưng là trợ lý) đến
trụ sở Hội Nông dân TP Phan Thiết. Tại đây,
bà Lan giới thiệu mình là Phó Ban Phát triển
tài năng Việt trực thuộc Quỹ Hạt giống Việt có
trụ sở tại 71 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Thế nhưng khi ông Minh yêu cầu xuất trình
giấy tờ, cả hai đều không chứng minh được
mình làm việc ở đơn vị này.
Theo ông Minh, nhóm người này còn
đưa ra thẻ cộng tác viên của một số tổ chức
phi chính phủ có trụ sở tại Hà Nội. Tuy nhiên,
cách họ nói chuyện và sử dụng xe liên tục hú
còi ưu tiên trên đường giống như “biểu dương

Lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra xe
80B-2438 đang đậu trước trụ sở Hội Nông
dân TP Phan Thiết. Tài xế chỉ đưa ra bằng lái,
không xuất trình được giấy tờ xe. Sau khi tra
cứu thông tin, phía CSGT cho biết xe có biển
số 80B-2438 là xe Mercedes C200, thuộc sở
hữu của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, trong khi
xe của nhóm này lại là xe KIA.
Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, bà
Lan khoảng 34 tuổi, có hộ khẩu thường trú
tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà
Nội. Tháng 3-2015, bà Lan đứng tên đăng
ký thành lập Công ty TNHH Royal trên
đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. Riêng
người điều khiển xe 80B-2438 có còi hụ là
Dương Quang Hương, ngụ Bố Trạch,
Quảng Bình.
Kiểm tra trên xe, cơ quan chức năng
phát hiện nhiều xấp giấy trắng nhưng đã
được ký tên, đóng dấu của Công ty Cung ứng
Nhân lực Thương mại quốc tế Sao Việt và
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hoàng Phát,
Chi nhánh Hà Nội. Ngoài ra còn có một xấp
giấy trắng được đóng sẵn dấu chứng thực
sao y bản chính, có con dấu và chữ ký của
một số chủ tịch phường ở Nam Định. Nhóm
người trên được mời về cơ quan công an để
làm việc. Do chưa thu thập đầy đủ chứng cứ
chứng minh nhóm này có hành vi lừa đảo nên
22 giờ 30 cùng ngày, cả ba người được tạm
thời cho về. Công an chỉ giữ lại chiếc xe KIA
và hẹn họ hôm sau tiếp tục tới làm việc. Tuy
nhiên, sau đó cả nhóm đã rời khỏi Phan Thiết.
Hiện Công an TP Phan Thiết đã lấy số máy,
số sườn của xe KIA đưa đi giám định và mở
rộng điều tra về nhóm người này.
Phương Nam / Pháp luật Tp.HCM.- 2015.Số 243 (ngày 12 tháng 9).- Tr.6
Cùng đưa tin: Pháp luật và cuộc sống
Số 75
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IV. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ – NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN
BÌNH THUẬN BẢO VỆ CÁC GIỐNG CÂY TRỒNG QUÝ HIẾM

N

gày 19/9, Công ty Trách nhiệm hữu
hạn Một thành viên Lâm nghiệp tỉnh
Bình Thuận đã tổ chức trồng cây trong
vườn cây bảo tồn gien của tỉnh Bình
Thuận. Đây là một trong những hoạt động
thiết thực nhằm bảo vệ những giống cây
quý, giữ gìn và bảo vệ giống cây quý hiếm
trước nguy cơ cạn kiệt nguồn tài nguyên
thực vật đa dạng của quốc gia.
Thời gian gần đây, một số tư thương
nước ngoài đang đẩy mạnh việc thu thập,
nghiên cứu, lai tạo và làm giàu nguồn gien
các giống cây trồng quý hiếm của Việt
Nam như: giống lúa chiêm, lúa thơm, nếp
cẩm, nếp cái hoa vàng… Hoạt động này
đang diễn ra ở hầu khắp các địa phương
với quy mô ngày càng lớn. Mặt khác ý
thức bảo vệ nguồn tài nguyên quốc gia
của người dân chưa cao nên đã trực tiếp
hoặc gián tiếp tiếp tay cho các tư thương
nước ngoài trong việc thu mua, vận
chuyển. Việc này làm thất thoát và nguy
cơ cạn kiệt nguồn tài nguyên thực vật đa
dạng của quốc gia, ảnh hưởng xấu đến
môi trường và giảm lợi thế cạnh tranh các
sản phẩm hàng hóa nông sản của nước
ta.
Trong khi đó, rừng giữ vị trí quan
trọng trong nhiều lĩnh vực của đất nước,
rừng cung cấp gỗ và các sản vật từ rừng.
_________________________________

Tính đa dạng sinh học ở nước ta theo thời
gian bị giảm sút nghiêm trọng về số lượng
diện tích và chất lượng rừng, mà nguyên
nhân là do nạn khai thác ồ ạt những năm
trước đây.
Nhằm bảo vệ môi trường và tài
nguyên rừng, trong những năm qua, trên
địa bàn tỉnh Bình Thuận đã trồng trên
6.000 ha rừng. Hàng năm trồng mới trên
500 ha và khai thác luân kỳ 500 ha. Để
bảo vệ môi trường sinh thái và nguồn gien
những giống cây trồng quý, tỉnh Bình
Thuận đã xây dựng vườn bảo tồn gien với
qui mô trên 5 ha; trồng những loài cây gỗ
quý để bảo tồn giống gien.
Trong ngày 19/9, tỉnh Bình Thuận đã
phát động trồng cây bảo tồn gien trên diện
tích 2 ha, với các loại cây giống quý như:
Lim, Táo, Dên Dên…. Đây là hoạt động
thiết thực nhằm bảo tồn nguồn cây giống
quý cho tỉnh Bình Thuận. Việc xây dựng
“vườn cây bảo tồn gien” sẽ góp phần bảo
tồn những loài cây khan hiếm, giúp bảo vệ
môi trường sinh thái và kêu gọi người dân
chung tay bảo vệ môi trường sống ngày
một an toàn, bền vững hơn.
Nguyễn Thanh // http://vnanet.vn/ .2015 (ngày 19 tháng 9)

GIẢM NGUY CƠ SA MẠC HÓA Ở BÌNH THUẬN

B

ình Thuận được xem là tỉnh có tổng
diện tích đất cát ven biển chiếm
khoảng 16% diện tích tự nhiên toàn tỉnh,
trong đó hai huyện Tuy Phong và Bắc
Bình đất cát hoang hóa ven biển, đồi cát
di động đã chiếm hơn 35 nghìn ha, riêng
đồi cát di động vào khoảng 5.000 ha. Do
đó nguy cơ sa mạc hóa là rất lớn, nếu
không có các biện pháp tác động hiệu quả
của con người.

Chinh phục cát di động
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn (NN và PTNT) tỉnh Bình Thuận,
ước tính mỗi năm trên địa bàn tỉnh có
khoảng 20 ha đất canh tác nông nghiệp bị
lấn bởi các đụn cát di động. Hiện, Bình
Thuận có gần 90 nghìn ha hoang mạc
hóa, trong đó, có gần 57 nghìn ha là
hoang mạc cát, chiếm tỷ lệ 7,26% diện
tích tự nhiên của tỉnh, tập trung chủ yếu ở
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các xã Chí Công, Bình Thạnh, huyện Tuy
Phong và khu Lê Hồng Phong huyện Bắc
Bình. Để giảm mức khắc nghiệt của tiểu
khí hậu miền cát hoang mạc, tạo thiên
nhiên xanh. Từ nguồn ngân sách trung
ương và địa phương, UBND tỉnh đã chủ
động đề ra các giải pháp kỹ thuật chinh
phục cát di động. Ưu tiên đầu tư các dự
án lâm nghiệp, làm tăng diện tích rừng
phòng hộ nhằm giữ nguồn nước ổn định,
chặn đứng nạn cát bay, cố định cồn cát di
động và chống xói mòn đất, phục hồi độ
phì của đất, tạo ra những thảm xanh cải
tạo tiểu khí hậu trong vùng, góp phần ổn
định đời sống cho nhân dân.

Xoan chịu hạn trồng trên đồi cát thuộc xã Hòa
Thắng, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) đã phát
triển thành rừng.

Từ năm 1981, Giáo sư Lâm Công
Định đã nghiên cứu thành công việc nhập
nội loài cây xoan chịu hạn (Neem) từ Xênê-gan về và đã gây dựng trồng được 12
ha trên đất cát nghèo, khô hạn của xã
Hòa Phú, huyện Tuy Phong. Trong các
năm 1986 - 1987, Giáo sư đã cho trồng
thử nghiệm thành công mô hình rừng phi
lao trên đồi cát di động nóng hạn nhất
nước ở Tuy Phong. Trưởng ban Quản lý
rừng phòng hộ (QLRPH) Tuy Phong Võ
Văn Hùng khẳng định: Mô hình trồng rừng
phi lao chắn cát di động của GS Lâm
Công Định đánh dấu một bước ngoặt lớn
và là tiền đề trong việc trồng rừng chống
sa mạc hóa trên địa bàn huyện Tuy
Phong. Cùng với mô hình này, Ban
QLRPH Tuy Phong cũng đã triển khai
thực hiện nhiều mô hình trồng rừng khác
như: Nông lâm kết hợp; trồng phi lao rễ
trần trên đồi cát di động; trồng xoan nuôi
cấy mô; trồng trôm; trồng khảo nghiệm
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cây Cóc Hành (cây bản địa) ở vùng đất
khô hạn… Đồng thời tập trung đầu tư,
trồng thử nghiệm nhiều loài cây như keo
chịu hạn, keo lưỡi liềm, keo lá tràm, keo
lai, phi lao, xoan chịu hạn, bạch đàn…
Đặc biệt, mô hình sử dụng chất Polyme
(AMS-1) để trồng cây phi lao trên đồi cát
di động do tập thể cán bộ, công nhân viên
tìm hiểu, nghiên cứu, với sự hỗ trợ của
các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn và Khoa học - Công nghệ đã mang
lại hiệu quả rất tích cực. Ông Võ Văn
Hùng cho biết, mô hình sử dụng chất
AMS-1 làm tăng tỷ lệ sống của cây trồng
qua nhiều năm đạt hơn 90% so với 60% ở
mô hình trồng rừng không sử dụng AMS1; tăng hiệu quả kinh tế rừng trồng. Hiện,
việc sử dụng chất AMS-1 được ứng dụng
phổ biến ở nhiều địa phương trong nước,
nhất là ở các tỉnh ven biển miền trung.
Đối với khu Lê Hồng Phong bao gồm
các xã Hồng Phong và Hòa Thắng, thuộc
huyện Bắc Bình vào mùa khô, tình trạng
hạn hán và hiện tượng cát bay, cát nhảy
xảy ra tạo thành các đồi cát di động liên
kết và chồng chất lên nhau, ngày đêm
chuyển dịch từ biển đi vào đất liền làm lấp
ruộng đồng, làng mạc, làm ảnh hưởng
nghiêm trọng đến sản xuất, biến thành
miền cát nghèo nàn, hoang mạc, phi sinh
địa, thậm chí có nơi biến thiên nhiên hiền
hòa thành đối nghịch cuộc sống. Ban
QLRPH Lê Hồng Phong được giao quản
lý gần 15 nghìn ha diện tích tự nhiên,
trong đó đất rừng phòng hộ gần 8.000 ha
và đất rừng sản xuất gần 7.000 ha. Việc
thực hiện chống sa mạc hóa tại khu vực
này được triển khai từ năm 1999. Tuy
nhiên, hiệu quả trồng rừng giai đoạn này
rất thấp cả về tính năng phòng hộ, chắn
cát di động cũng như về kinh tế.
Xã hội hóa công tác bảo vệ rừng
Thực hiện xã hội hóa công tác quản
lý bảo vệ rừng, giao khoán đất rừng theo
các Nghị định 01, 135 của Chính phủ,
Quyết định 147 của Thủ tướng Chính phủ,
từ năm 2004, Ban QLRPH Lê Hồng
Phong đã cho các hộ dân trong vùng nhận
khoán trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng. Bình
quân một hộ được nhận khoán bảo vệ 80
ha rừng. Với kinh phí Nhà nước hỗ trợ
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200 nghìn đồng/ha/năm thì bình quân một
hộ có thêm thu nhập 16 triệu đồng/năm.
Ngoài khoản kinh phí Nhà nước hỗ trợ
theo quy định, các hộ dân còn được
hưởng toàn bộ sản phẩm nuôi trồng trên
diện tích được giao khoán, cũng như
những sản phẩm phụ từ rừng.
Anh Mai Thanh Hà, ở khu phố
Lương Bình, thị trấn Lương Sơn, huyện
Bắc Bình trước đây làm thợ hồ, cuộc sống
gia đình rất khó khăn, thu nhập không ổn
định. Năm 2004 gia đình anh làm đơn xin
nhận khoán bảo vệ rừng và được giao 80
ha đất rừng, trong đó có cả rừng tự nhiên
và rừng trồng. Trên diện tích được giao
bảo vệ, gia đình anh trồng hai ha mì và
chăn nuôi dê, cừu với tổng đàn 140 con.
Cùng với tiền nhận khoán bảo vệ rừng,
thu nhập bình quân hằng năm của gia
đình anh được gần 160 triệu đồng. Sau
khi trừ tất cả các khoản chi phí còn tích
lũy được hơn 60 triệu đồng. Anh Hà phấn
khởi cho biết, từ khi nhận khoán đến nay,
cuộc sống gia đình ổn định, có điều kiện
cho hai con đi học đầy đủ.
Theo Sở NN và PTNT tỉnh, từ năm
1992 đến nay, Bình Thuận đã tham gia
__________________________________

- 30 -

các chương trình như chương trình PAM;
chương trình 327; chương trình trồng mới
năm triệu ha rừng của Chính phủ trồng
được hơn 4.000 ha xoan chịu hạn và phi
lao trên vùng đất bán di động và di động.
Ngoài ra, còn tham gia thực hiện các dự
án phòng, chống sa mạc hóa do Liên hợp
quốc hỗ trợ. Việc thực hiện thành công
các chương trình và các dự án đã mở ra
khả năng kiểm soát hàng nghìn ha cát di
động ven biển. Giám đốc Sở NN và PTNT
tỉnh Bình Thuận Mai Kiều cho biết: Trong
thời gian tới, Bình Thuận tiếp tục trồng hệ
thống đai rừng chắn cát bằng hệ thống
cây lâm nghiệp thích hợp như phi lao và
xoan chịu hạn, phát triển mô hình nông
lâm kết hợp lấy ngắn nuôi dài; khuyến
khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây
trồng theo hướng sản xuất bền vững như
tăng cường trồng rừng, trồng cây dài ngày
phủ xanh thảm thực vật để nâng cao khả
năng ngấm và trữ nước, giảm thiểu sự
bốc, thoát hơi nước của đất, chắn gió và
giảm quá trình sa mạc hóa.
Đình Châu, Hồng Lâm //
http://www.nhandan.org.vn/ .- 2015
(ngày 5 tháng 9)

PHÉP MÀU BIẾN VƯỜN THANH LONG KHÔ XÁC NHƯ HONG LỬA
TRỞ NÊN XANH TỐT

V

ào tháng 4.2015, vườn thanh long của
ông Lương Văn Hoàng (thôn 3, xã
Hàm Liêm huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh
Bình Thuận) xảy ra chứng bệnh lạ: Cành
thanh long đang xanh tươi bỗng teo tóp
dần từ ngoài vào trong rồi khô xác như
hong lửa. Bới gốc lên, ông Hoàng phát
hiện những trụ khô cành nặng, bộ rễ bị
thối hầu hết.
Từ 4 trụ ban đầu, qua khoảng 2
tháng, hầu hết 350 trụ thanh long trong
vườn đều bị nhiễm bệnh. Ông Hoàng báo
cho Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Bình
Thuận biết, đồng thời tự đi mua thuốc
chữa. Tuy nhiên dù đã tốn khá nhiều tiền
nhưng bệnh của cây mỗi ngày mỗi nặng…
Qua Công ty Nguyên Khang, ông Hoàng
đã liên hệ với Chủ tịch Viện Công nghệ

sinh học Miền Nam Dương Hùng Đỗ. Và
“phép màu” đã đến với vườn thanh long.

Vườn thanh long của ông Hoàng đã được trị
khỏi bệnh. Ảnh: N.T
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“Được bác Đỗ sốt sắng nhận lời, tôi
rất mừng nhưng vẫn chưa tin – ông
Hoàng kể. Cách trị bệnh của bác ấy cũng
hơi lạ, thoạt đầu bác Đỗ cho cào hết lớp
giữ ẩm xung quang trụ để rễ trồi lên bề
mặt, sau đó dùng 2–3kg lân vôi Địa Long
(tùy mức độ bệnh của từng trụ) rải đều, ủ
rơm rồi tưới đẫm nước.
Đối với những trụ rễ đã thối, dùng
2kg lân vôi Địa Long trộn với rơm rác hoai
mục, nhào thành một thứ hồ nhão rồi đắp
vào phần tiếp giáp giữa cổ rễ và mặt đất.
Tiếp theo, dùng 2kg phân bón Địa Long
ngâm với 10 lít nước trong vòng 12 giờ,
sau đó chắt lấy nước trong, đập một quả
trứng gà và 1 bịch sữa tươi 330ml quấy
đều rồi phun lên cây. Phun 3 – 4 lần sau
khi bón gốc... Sau 10 ngày, “phép lạ” đã
đến với vườn thanh long của tôi: Toàn bộ
những trụ bị thối rễ đã đâm lớp rễ mới.
Những cành bị teo đã xanh trở lại. Hơn
90% số trụ bị bệnh đã khôi phục hoàn
toàn”.
Trao đổi với phóng viên, ông Dương
Hùng Đỗ cho biết: Bệnh khô cành thối
rễ trên cây thanh long mới chỉ xuất hiện
__________________________________
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gần đây nhưng mức độ đã khá nghiêm
trọng. Theo báo cáo của Chi cục Bảo vệ
thực vật tỉnh Bình Thuận, diện tích thanh
long bị bệnh này hiện đã có hơn 50ha.
Nguyên nhân là do nắng hạn, không đủ
nước tưới, và chủ yếu là do bà con bón
vôi quá nhiều, lạm dụng việc sử dụng
phân hóa học dẫn đến hình thành môi
trường yếm khí trong đất, tạo điều kiện
cho các loại nấm Phitophthora, Fusarium,
Pithium tấn công.
Bí quyết của Địa Long là kết tủa
muối phèn, cân bằng độ pH, tạo điều kiện
cho vi sinh vật hoạt động, giúp cây hấp
thụ đầy đủ và cân đối chất dinh dưỡng,
kích thích vào tế bào gốc nên sẽ giúp bộ
rễ tăng gấp 2 – 3 lần, tránh được ngộ độc
phèn, ngộ độc hữu cơ, ngộ độc đạm; đẩy
nhanh quá trình chuyển hóa. Bằng
phương pháp này, ông đã chữa bệnh
thành công cho vườn thanh long các ông
Đinh Văn Cường (xã Hàm Liêm), Nguyễn
Hồng (xã Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc,
Bình Thuận).
Ngọc Tuấn // http://danviet.vn/ .- 2015
(ngày 23 tháng 9)

LÀM GẠCH KHÔNG NUNG TỪ TRO XỈ
ã có 12 nhà đầu tư đăng ký xây nhà
máy sản xuất gạch không nung sử
dụng nguyên liệu tro xỉ thải ra từ các nhà
máy nhiệt điện than tại Bình Thuận. Ngoài
phương án sẽ bán tro xỉ cho các nhà đầu
tư làm gạch không nung, chủ nguồn thải
tro xỉ than cũng đang tính đến các phương
án đóng kiện tro xỉ để xuất khẩu.

Đ

Hồi giữa năm nay, tro xỉ than từ nhà
máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã không được
chủ đầu tư nhà máy xử lý triệt để, bụi tro
xỉ phát tán ra môi trường gây ô nhiễm,
ảnh hưởng đến đời sống hàng ngàn
người dân địa phương tại huyện Tuy
Phong. Được biết mỗi ngày nhà máy nhiệt
điện Vĩnh Tân 2 thải ra môi trường hàng
ngàn tấn xỉ than và hiện chỉ được lưu giữ
tại bãi chứa, phủ bạt và tưới nước để hạn
chế phát tán gây ô nhiễm chứ chưa có

phương án xử lý, tái chế căn cơ và hiệu
quả.
Trao đổi với TBKTSG Online mới
đây, một lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận
cho biết đến nay đã có 12 nhà đầu tư
đăng ký muốn xây nhà máy sản xuất gạch
không nung từ tro xỉ than nhiệt điện. Tuy
nhiên hiện nay phương án tái chế tro xỉ
vẫn chưa ngã ngũ bởi vì Tổng Công ty
Phát điện 3 thuộc Tập đoàn Điện lực Việt
Nam (chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện Vĩnh
Tân 2) đang tính toán cách xử lý tro xỉ này
để họ có lợi nhất: hoặc là bán tro xỉ than
cho các nhà máy để sản xuất gạch không
nung, hoặc đóng kiện để xuất khẩu đi
nước ngoài.
Theo UBND tỉnh Bình Thuận, việc
mua nguyên liệu tro xỉ là do doanh nghiệp
và chủ nguồn thải tro xỉ tự thỏa thuận với
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nhau. Sau khi nhà đầu tư nào thương
thảo mua được nguyên liệu tro xỉ than từ
nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 xong thì
chính quyền tỉnh sẽ tạo điều kiện về đất
đai để doanh nghiệp xây nhà xưởng sản
xuất gạch không nung.
Theo quy hoạch phát triển hệ thống
điện quốc gia (quy hoạch điện 7), trong
vài năm tới Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân
tại Bình Thuận sẽ có tổng cộng 4 nhà máy
nhiệt than với công suất trên 5.600 MW,
tiêu thụ một lượng lớn than và hàng năm
thải ra môi trường lượng tro xỉ lên đến
trên 5 triệu tấn. Nếu không sớm có
phương án xử lý, tái chế sử dụng nguồn
nguyên liệu này làm sản phẩm vật liệu xây
dựng thì hiểm họa về ô nhiễm môi trường
cho vùng đất huyện Tuy Phong nơi đặt
các nhà máy nhiệt điện sẽ vô cùng khó
lường.
Tại hội nghị xúc tiến đầu tư tại Bình
Thuận ngày 12-9 vừa qua, đã có nhà đầu
tư đề nghị được đầu tư một dự án sản
xuất gạch không nung sử dụng xỉ than
thải ra từ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2.
Tuy nhiên, ông Lê Tiến Phương, Chủ tịch
UBND tỉnh Bình Thuận, trả lời rằng
nguyên liệu làm gạch không nung là xỉ
than không thuộc quyền quản lý của chính
quyền địa phương mà thuộc quyền quản
lý của Tập đoàn Điện lực Việt Nam mặc
dù tỉnh rất muốn có nhà đầu tư xây nhà
__________________________________
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máy sử dụng xỉ than, góp phần giảm ô
nhiễm môi trường tại địa phương. "Nếu
nhà đầu tư thỏa thuận với chủ đầu tư
nhiệt điện thành công thì tỉnh sẽ tạo điều
kiện cho nhà đầu tư. Bởi đây là loại hình
sản xuất đặc thù nên tỉnh Bình Thuận sẽ
xác định vị trí thuận lợi cho nhà đầu tư xây
nhà máy sản xuất gạch không nung, có
thể bên trong hoặc ngoài khu công nghiệp
trên địa bàn tỉnh," ông Phương nói.
Hiện cả nước có 18 nhà máy nhiệt
điện than đang hoạt động sử dụng gần 50
triệu tấn than mỗi năm và lượng tro xỉ thải
ra cũng lên đến hàng triệu tấn (lượng xỉ
than thải ra môi trường chiếm 15% tổng
lượng than tiêu thụ).
Theo Vụ Vật liệu xây dựng thuộc Bộ
Xây dựng, hiện nay chỉ có nhà máy nhiệt
điện Phả Lại đã tận dụng tro xỉ than để xử
lý lại làm thành vật liệu xây không nung,
làm phụ gia cho bê tông đầm lăn xây
dựng các công trình thủy điện Sơn La,
thủy điện Lai Châu và một số các công
trình thủy điện khác; còn lại nhiều nhà
máy nhiệt điện khác vẫn chưa có động
tĩnh gì trong việc tái sử dụng nguồn chất
thải này khiến nguồn thải tro xỉ ngày càng
ùn ứ, chất đống.
Văn Nam //
http://www.thesaigontimes.vn/ .- 2015
(ngày 19 tháng 9)

LÀNG NGHỀ NƯỚC MẮM HỒI SINH

L

âu lắm rồi, làng nghề nước mắm ở
TP Phan Thiết, tình Bình Thuận mới
trở lại rộn ràng như vậy. Qua những con
hẻm, nơi có các cơ sở làm nước mắm
truyền thống ở thành phố biển này,
phảng phất trong gió biển mặn mòi là
hương vị thơm ngon của mùi nước mắm
cốt cá cơm.
Cá bạc, mắm vàng
Rạng sáng một ngày đầu tháng 9,
sau hơn một tuần ra khơi khai thác,
chiếc tàu vây rút chì lưới của ngư dân
Nguyễn Văn Thắng (ngụ khu phố 2,

phường Đức Long, TP Phan Thiết) đã
cập cảng với khoang tàu đầy ắp cá cơm.
Hơn 6 tấn cá bắt được đã nhanh chóng
được chủ một cơ sở sản xuất nước
mắm bao tiêu toàn bộ. “Với giá bán gần
10.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí,
chúng tôi còn lời hơn 70 triệu đồng”, anh
Thắng phấn khởi cho biết. Trên cảng cá,
ông Nguyễn Hữu Dũng, chủ cơ sở sản
xuất nước mắm cá cơm Bà Hai (phường
Phú Hài, TP Phan Thiết) cũng tất bật
không kém. Sau khi mua được gần 10
tấn cá cơm của ngư dân, ông Dũng
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nhanh chóng phân công cho nhân viên
của mình chuyển cá về cơ sở làm nước
mắm để kịp chế biến khi màu cá cơm
còn óng ánh. Ông Dũng chia sẻ: “Phải
đến 3 năm rồi, bây giờ chúng tôi mới có
đủ lượng cá cơm để làm nước mắm.
Trước đây, do tình trạng đánh bắt thủy
hải sản theo kiểu tận diệt nên cá cơm
ngày càng ít. Có thời điểm chúng tôi
phải dùng có nục thay thế cá cơm làm
nước mắm, dẫn đến chất lượng không
ngon, thị trường mất dần”. Năm nay, cơ
sở nước mắm cá cơm Bà Hai phải huy
động tối đa lực lượng và cơ sở vật chất
để muối cá làm nước mắm. Nếu như
năm 2014, cơ sở này chỉ muối được
khoảng 100 tấn cá cơm, thì đến thời
điểm hiện tại, con số này đã lên tới 250
tấn.
Cùng với cơ sở nước mắm của
ông Dũng, hàng chục cơ sở làm nước
mắm khác trên địa bàn TP Phan Thiết
cũng đang hối hả tổ chức sản xuất trong
không khí nhộn nhịp. Tại cơ sở của gia
đình ông Nguyễn Phan Hoàng, hơn 10
công nhân thời vụ được thuê đang làm
việc hết công suất. Hơn chục vại muối
cá cơm bị bỏ xó năm ngoái, nay được
ông Hoàng đem ra cọ rửa lại để muối
mẻ cá mới được chuyển về. Mở nắp vại
cá cơm đã muối được hơn một tháng
tỏa mùi thơm ngào ngạt, ông Hoàng giải
thích: “Cá cơm sau khi chuyển từ cảng
về phải muối ngay. Khoảng 8 đến 12
tháng, những giọt nước mắm đầu tiên
sẽ chảy ra và được xử lý mùi tanh.
Nước mắm cá cơm Phan Thiết có màu
cánh gián và hương vị đặc trưng riêng
so với màu và hương vị của nước mắm
cá cơm Phú Quốc hay Nha Trang…”.
Đẩy mạnh quảng bá thương hiệu
Có thời gian, nhiều cơ sở làm nước
mắm nơi đây đã phải nghĩ đến chuyện
đóng của. Ngoài việc nguyên liệu cá
cơm khá bấp bênh, năm nhiều năm ít,
thì thị trường đầu ra không ổn định, bị
các thương hiệu nước mắm công
nghiệp cạnh tranh gay gắt; việc quảng
bá, xây dựng thương hiệu và cách làm
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còn manh mún, nhỏ lẻ đã khiến những
người làm nghề nước mắm truyền thống
vẫn phập phồng lo âu. Ông Nguyễn Huy
Tiến, Chủ tịch Hiệp hội Chế biến nước
mắm Bình Thuận cho biết, có khoảng
200 cơ sở chế biến trên địa bàn toàn
tỉnh sản xuất nước mắm truyền thống,
sản lượng trung bình hàng năm từng đạt
đến 35 triệu lít. Tính riêng tại TP Phan
Thiết có 100 doanh nghiệp và cơ sở chế
biến nước mắm với sản lượng 25 triệu
lít mỗi năm.
Tuy nhiên, thời gian qua do thiếu
nguồn nguyên liệu, không cạnh tranh
được với các thương hiệu nước mắm
khác trên thị trường nên nhiều cơ sở
phải đóng của hoặc sản xuất cầm
chừng. Ở trong nước, sản phẩm nước
mắm cá cơm Phan Thiết cũng ít nhiều
tạo nên thương hiệu trong lòng người
tiêu dùng vì nước mắm Phan Thiết luôn
được xướng tên trong danh sách các
sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu
biểu khu vực phía Nam. “Nhưng nếu cứ
giữ quan niệm đã lỗi thời “hữu xạ tự
nhiên hương” thì nước mắm Phan Thiết
sẽ không còn phù hợp với yếu tố thị
trường, khi danh tiếng sản phẩm thường
phải đi đôi với tần suất quảng bá trên
các phương tiện thông tin”, ông Tiến
trăn trở.
Chính vì thế, ngoài chất lượng sản
phẩm phải ngày được nâng cao, việc
quảng bá thương hiệu cũng cần được
chú trọng. Trong khi đó, du Hiệp hội Chế
biến nước mắm Bình Thuận đã ra đời,
nhưng trong hơn 200 cơ sở sản xuất ở
địa phương, mới chỉ có gần 50 cơ sở gia
nhập hội; còn lại đều sản xuất theo
hướng tự phát, manh mún, nhỏ lẻ. Và
ngay trong hiệp hội nhưng các thành
viên vẫn tranh mua tranh bán, dùng
nhiều mánh khóe để tranh giành thị
trường, khiến việc cùng ngồi lại tìm kiếm
tiếng nói chung gặp khó khăn.
Nguyễn Tiến / Sài Gòn giải phóng.2015 .- Số 13746
(ngày 9 tháng 9).- Tr.6
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VISSAN ĐƯA VÀO HOẠT ĐỘNG TRẠI CHĂN NUÔI GÒ SAO 1

N

gày 18-9, Công ty TNHH MTV Việt Nam
kỹ nghệ súc sản (Vissan) đã tổ chức lễ
công bố đưa vào hoạt động trại chăn nuôi
Gò Sao 1 tại thôn Nam Hà, xã Đông Hà,
huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Việc triển
khai và đưa vào hoạt động trại chăn nuôi
Gò Sao 1 là một bước trong chiến lược phát
triển của Vissan giai đoạn từ năm 2015 2020 về tạo nguồn nguyên liệu heo thịt
sạch, ổn định, đáp ứng nhu cầu thị trường
thịt heo trong nước và xuất khẩu, hướng
đến thực hiện truy xuất nguồn gốc.
Trại chăn nuôi Gò Sao 1 được xây
dựng với qui mô 8,6 ha, đầu tư theo mô
hình khép kín từ khâu nuôi heo giống đến
khâu sản xuất heo thịt đảm bảo an toàn dịch
bệnh, có khả năng cung cấp mỗi năm hơn
26.000 con heo thịt theo tiêu chuẩn và công
nghệ tiên tiến của ngành chăn nuôi như hệ
thống làm mát, hệ thống biogas xử lý chất
thải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn tốt nhất.

Cơ cấu đàn heo có mặt thường xuyên
là 15.700 con, trong đó có 1.200 con heo
nái sinh sản và 8.000 heo hậu bị và heo thịt,
bao gồm các giống heo Landrace,
Yorkshire, Duroc có nguồn gốc nhập từ Mỹ.
Cách làm này sẽ giúp Vissan chủ động
được nguồn nguyên liệu, ổn định sản xuất,
tiến tới xây dựng chuỗi cung ứng thực
phẩm an toàn bền vững, cung cấp sản
phẩm chất lượng cao, dinh dưỡng, góp
phần bình ổn giá cả thị trường thực phẩm
và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho
cộng đồng. Ngoài ra, đây cũng là tiền đề
thúc đẩy phát triển ngành chăn nuôi tại tỉnh
Bình Thuận nói riêng và ngành chăn nuôi
đất nước nói chung trước xu thế hội nhập
kinh tế thế giới.
Tường Dân //
http://www.sggp.org.vn/ .- 2015
(ngày 21 tháng 9)
Cùng đưa tin: Pháp luật TP.HCM Số
253
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ĐẬM ĐÀ HƯƠNG VỊ LẨU HẢI SẢN PHAN THIẾT – BÌNH THUẬN

N

goài lợi thế du lịch biển, Bình Thuận
còn hấp dẫn du khách với nhiều món
ăn ngon, rẻ từ hải sản tươi sống như cua
rang me, mực một nắng, ghẹ hấp, sò
nướng hành mỡ, cá bò hòm.. nếu đã đến và
du lịch Bình Thuận xin mời quý khách hãy
thưởng thức qua món lẩu hải sản tươi sống
đặc sản hấp dẫn của phố biển xinh đẹp.
Ngoài lợi thế du lịch biển, Bình Thuận
còn hấp dẫn du khách với nhiều món ăn
ngon, rẻ từ hải sản tươi sống như cua rang
me, mực một nắng, ghẹ hấp, sò nướng
hành mỡ, cá bò hòm.. nếu đã đến và du lịch
Bình Thuận xin mời quý khách hãy thưởng
thức qua món lẩu hải sản tươi sống đặc sản
hấp dẫn của phố biển xinh đẹp.
Nguyên liệu làm nên món lẩu không
thể thiếu chính là hải sản tươi ngon của
vùng biển xanh cát trắng như: tôm sú, sò
điệp, mực tươi, cá bớp… Để hương vị của
món lẩu hải sản trở nên hấp dẫn hơn cho
thêm vào nồi lẩu một ít thịt bò và xương
ống. Khi thưởng thức thực khách sẽ cảm

nhận được vị ngọt của các loại hải đặc sản
Phan Thiết và một chút vị béo của thịt Hải
sản tươi ăn ngon nhất khi được chấm với
nước mắm Phan Thiết với ớt xắt nhỏ. Khi
ăn cho thêm rau tần ô, rau đắng và ăn kèm
bún gạo, tất cả sẽ hòa chung vào nhau để
tạo nên món ăn với vị ngon ngọt đậm đà
hương vị đặc trưng cho vùng biển Phan
Thiết - Bình Thuận mà không nơi nào có
được.
Tại Phan Thiết, du khách có thể đến
và thưởng thức món lẩu hải sản tại các
quán hải sản trên đường Pham Văn Đồng
(bờ kè Bình Hưng), đường Phạm Ngọc
Thạch, các quán ăn dọc đường Nguyễn
Đình Chiểu (khu du lịch Hàm Tiến – Mũi
Né). Với nguồn hải sản tươi sống dồi dào và
có quanh năm, chắc chắn món lẩu hải sản
sẽ làm hài lòng mọi thực khách khi ghé
thăm thành phố biển Phan Thiết.
// http://www.dulichvn.org.vn/ .- 2015
(ngày 7 tháng 9)
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V. DU LNCH – ĐNA LÝ – LNCH SỬ
NHIỀU HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY DU LỊCH BÌNH THUẬN

C

hào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày Du
lịch Bình Thuận (24/10/1995 –
24/10/2015) và Chào mừng Đại hội Đảng
bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII nhiệm kỳ
2015 – 2020. Ban Chỉ đạo phát triển du
lịch tỉnh lên kế hoạch tổ chức các hoạt
động văn hóa, thể thao và du lịch với nội
dung cụ thể như sau:
Các hoạt động chính:
biển

- Hội chợ ẩm thực dân gian miền

Tổ chức các gian hàng ẩm thực, đặc
sản kết hợp các trò chơi dân gian,
chương trình văn nghệ phục vụ cộng đồng
nhân dân và du khách tại khu vực bãi giữ
xe Công viên Đồi Dương – Thương
Chánh.

Địa điểm: Tại Sunny Beach Resort
(số 64 – 66 Nguyễn Đình Chiểu, phường
Hàm Tiến, TP Phan Thiết).
- Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày Du lịch
Bình Thuận
Nội dung: Ôn lại quá trình phát triển
du lịch của Bình Thuận trong 20 năm qua;
tôn vinh các cá nhân, tập thể có thành tích
xuất sắc, góp phần tích cực cho sự
nghiệp phát triển du lịch Bình Thuận.
Thời gian: Tối ngày 24/10/2015.
Địa điểm: Tại Quảng trường Nguyễn
Tất Thành hoặc Trung tâm Hội nghị tỉnh.
Các hoạt động phụ trợ
- Triển lãm ảnh Di sản Việt Nam

Đối tượng tham gia: Các cơ sở kinh
doanh khách sạn, nhà hàng, quán văn và
các tổ chức, đơn vị dịch vụ trong tỉnh.

Hội Di sản Văn hóa Việt Nam – Tạp
chí Vietnam Heritage tổ chức triển lãm
ảnh Di sản Việt Nam – Vietnam Heritage
Photo Awards 2015.

Thời gian: Từ ngày 22 – 24/10/2015.

Thời gian: Từ ngày 23 – 30/10/2015.

Địa điểm: Tại khu vực đường
Nguyễn Tất Thành (góc công viên đường
Tôn Đức Thắng và Nguyễn Tất Thành đến
dọc khu vực bãi biển Đồi Dương –
Thương Chánh Phan Thiết).

Địa điểm: Tại Khách sạn Ocean
Dunes Phan Thiết.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa,
nghệ thuật dân gian Chăm
Nội dung: Tổ chức các hoạt động
văn hóa, nghệ thuật dân gian và trình diễn
trang phục dân tộc Chăm; biểu diễn các
làng nghề truyền thống; hội thi ẩm thực,
làm gốm, dệt thổ cẩm…
Thời gian: Từ ngày 11 – 12/10/2015.
Địa điểm: Tháp Chăm Pô Sah Inư
- Liên hoan “Tiếng hát ngành Du lịch
Bình Thuận lần 4 năm 2015”

- Hội nghị sơ kết 2 năm hợp tác
“Tam giác phát triển du lịch thành phố Hồ
Chí Minh – Lâm Đồng – Bình Thuận” kết
hợp triển lãm ảnh 3 tỉnh
Thời gian: Sáng ngày 24/10/2015.

Nội dung: Ca ngợi Bác, Đảng, ca
ngợi quê hương đất nước, biển, đảo, con
người Bình Thuận; thành tựu của ngành
Du lịch Bình Thuận qua 20 năm hội nhập
và phát triển…
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Hình thức tham gia: Các thể loại
gồm ca (đơn, song, tam ca, tốp ca), múa
độc lập hoặc múa minh họa, trình diễn
trang phục thời trang, kỹ năng…
Đối tượng tham gia: Tập thể, cá
nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp
du lịch, dịch vụ trong tỉnh; cán bộ, công
chức, viên chức và người lao động của
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình
Thuận; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lâm Đồng; Sở Du lịch thành phố Hồ Chí
Minh.
Thời gian: Từ ngày 20 – 22/10/2015.
Địa điểm: tại Quảng trường Nguyễn
Tất Thành, thành phố Phan Thiết.
- Tổ chức trưng bày lồng đèn kết
hợp biểu diễn đờn ca tài tử trên sông Cà
Ty
Nội dung: Thông qua lễ hội Trung
thu sẽ chọn ra 20 lồng đèn lớn (tượng
trưng cho 20 năm ngành Du lịch Bình
Thuận) để trưng bày, diễu hành tại khu
vực sông Cà Ty, kết hợp thả hoa đăng và
biểu diễn chương trình nghệ thuật dân
gian, đờn ca tài tử.

- 36 -

Thời gian: Tại khu vực Hàm Tiến,
thành phố Phan Thiết.
-Tổ chức “Diễu hành đường phố”
Nội dung: Diễu hành 20 chiếc xe
điện (tương ứng 20 năm Du lịch Bình
Thuận) kết hợp 20 chiếc xe đạp điện hoa.
Xe treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền
với chủ đề “Du lịch Bình thuận – 20 năm
hội nhập và phát triển”.
Đối tượng tham gia: Nhân viên của
các khách sạn, resort mặc đồng phục (lễ
tân, buồng, nhà hàng, bếp, bảo trì, bảo
vệ…), sinh viên khoa du lịch các trường
cơ sở dạy nghề trình diễn trên các xe
điện, kết hợp đoàn xe điện là các xe đạp
điện hoa cùng diễu hành.
Thời gian: Chiều ngày 24/10/2015
(từ 16 – 19h)
Địa điểm: Tại khu vực Hàm Tiến,
Quãng trường Nguyễn Tất Thành và một
số tuyến đường của thành phố Phan
Thiết.

Thời gian: Từ ngày 22 – 24/10/2015.
Địa điểm: Sông Cà Ty Phan Thiết
(dọc 2 bên đường Trưng Trắc, Bà Triệu
đối diện Trung tâm Hội nghị tỉnh).
- Chương trình “Giai điện Phương
Nam” năm 2015 tại Bình Thuận
Nội dung: Chương trình nghệ thuật
“Giai điện Phương Nam” ca ngợi quê
hương đất nước và những nét đẹp truyền
thống của con người Bình Thuận và các
tỉnh trong khu vực miền Đông và miền Tây
Nam Bộ; hướng đến chào mừng Đại hội
Đảng các cấp và kỷ niệm 20 năm ngày Du
lịch Bình Thuận.
Thời gian: Ngày 23/10/2015.
Địa điểm: Quảng trường Nguyễn Tất
Thành, thành phố Phan Thiết.
- Giải quần vợt Du lịch Bình Thuận
mở rộng
Đối tượng: cán bộ, nhân viên các
khách sạn, resort trong tỉnh; các đơn vị
trong và ngoài tỉnh.

- Cuộc thi viết về “Du lịch Bình
Thuận”
Nội dung: Bài viết chia sẻ cảm nhận
về du lịch Bình Thuận, kèm ít nhất một
ảnh có liên quan.
Đối tượng tham gia: Tất cả những ai
đã/ đang sinh sống tại Bình Thuận, hoặc
đã từng ghé thăm Bình Thuận.
Thời gian: Từ ngày 17/8/2015 đến
ngày 30/9/2015.
http://www.dulichvn.org.vn/ .- 2015
(ngày 4 tháng 9)
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BÌNH THUẬN GỌI VỐN CHO 4 DỰ ÁN DU LỊCH TRỌNG ĐIỂM

T

heo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu
tư tỉnh Bình Thuận, 4 dự án du lịch
tiềm năng nhất của tỉnh đã được chọn để
quảng bá trong dịp Hội thảo quốc tế “Liên
kết phát triển du lịch vùng duyên hải miền
Trung với vùng Đông Nam bộ, Tây
Nguyên, các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc
Campuchia” sẽ diễn ra tại TP. Phan Thiết
(Bình Thuận) từ ngày 11 – 12 tháng
9/2015.
Ông Lê Tiến Phương, Chủ tịch
UBND tỉnh Bình Thuận nhấn mạnh, Bình
Thuận đang đặt kế hoạch đưa 4 dự
án trọng điểm này vào khai thác trong giai
đoạn 2015-2020. “Chúng tôi cam kết sẽ
dành chính sách ưu đãi tốt và tạo điều
kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư có
năng lực tham gia 4 dự án này, để góp
phần đưa Bình Thuận trở thành Trung tâm
du lịch tầm cỡ quốc gia như định hướng”,
ông Phương nói.
Cụ thể, Dự án Khu du lịch Suối
khoáng nóng Tà Cú - Bưng Thị quy mô
diện tích 310 ha, có tổng mức đầu tư dự
kiến 50 triệu USD. Dự án được kỳ vọng
trở thành điểm du lịch sinh thái, nghỉ
dưỡng, điều dưỡng và chữa bệnh quy mô
tại Bình Thuận nhờ nguồn suối nóng đặc
thù.

Ông Lê Tiến Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Bình
Thuận nhấn mạnh, Bình Thuận đang đặt kế
hoạch đưa 4 dự án trọng điểm này vào khai
thác trong giai đoạn 2015-2020

Khu du lịch này nằm trên địa bàn
huyện Hàm Thuận Nam, cách thành phố
Phan Thiết 30 km về phía Nam. Lợi thế
của Dự án là nằm trong quy hoạch phát

triển du lịch, phần lớn đất trong khu vực
đến nay vẫn còn hoang sơ, thuận lợi trong
công tác giải phóng mặt bằng. Đây là yếu
tố quan trọng quyết định tiến độ xây dựng
của Dự án sau khi các thủ tục đầu tư
được hoàn tất.
Khu tổ hợp du lịch, thương mại dịch
vụ cao cấp Hàm Tiến - Mũi Né và Khu du
lịch cao cấp Hòn Rơm - Mũi Né là hai dự
án được đánh giá có sức hấp dẫn lớn, sẽ
thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà
đầu tư. Hai dự án này đều thuộc tuyến du
lịch trọng điểm của tỉnh Bình Thuận, nằm
ngay trong khu vực được mệnh danh “thủ
đô resort của Việt Nam”. Trong đó, Dự án
Khu tổ hợp du lịch, thương mại dịch vụ
cao cấp Hàm Tiến - Mũi Né có diện tích
198 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 200 triệu
USD. Dự án này được thiết kế theo mô
hình tổ hợp bao gồm trung tâm hội nghị
quốc tế, khu vui chơi, quảng trường biển,
hoạt động giải trí trên biển, phố ẩm thực,
hội chợ đêm…
Dự án Khu du lịch cao cấp Hòn Rơm
- Mũi Né quy mô 85,7 ha được định
hướng đầu tư xây dựng, kinh doanh resort
đẳng cấp với tổng vốn dự kiến khoảng 92
triệu USD.
Dự án thứ 4 trong danh sách ưu tiên
kêu gọi đầu tư lần này của Bỉnh Thuận là
Dự án Khu du lịch Hàm Thuận - Đa Mi,
nằm ở phía Tây huyện Hàm Thuận Bắc.
Đây là dự án đặc biệt, được đánh giá sở
hữu thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên,
khí hậu hài hòa, nhiệt độ trung bình khá lý
tưởng khoảng 21,3 độ C.
Dự án Khu du lịch Hàm Thuận - Đa
Mi có cấu trúc đa dạng, phân bố trên 3
nền địa hình đặc trưng vùng núi, vùng đồi
và đồng bằng. Dự án được quy hoạch với
diện tích 330 ha, với các sản phẩm du lịch
đặc thù gắn với hồ - núi - thác và các tour
khám phá thú vị “lên rừng, xuống biển” ở
Bình Thuận. Bên cạnh đó, dự án này có
thể kết hợp đầu tư để phát huy các làng
nghề truyền thống đồng bào dân tộc bản
địa. Tổng vốn dự kiến để hình thành điểm
du lịch vào khoảng 42 triệu USD.
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Ông Phương cũng thừa nhận, việc
thu hút đầu tư vào các dự án lớn không
dễ dàng, do những tác động từ tình
hình kinh tế chung vẫn còn khó khăn.
Nhưng, du lịch tỉnh Bình Thuận vẫn đang
có bước chuyển tích cực, nhất là việc xây
dựng kết cấu hạ tầng, xúc tiến quảng bá
du lịch và thu hút du khách... Hằng năm,
du lịch Bình Thuận đón trên 3,7 triệu lượt
khách, trong đó khách quốc tế khoảng
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410 ngàn lượt, doanh thu hơn 6.000 tỷ
đồng.
“Quy mô ngành du lịch tỉnh tăng
trưởng khá qua từng năm và tỉnh còn
nhiều tiềm năng, dư địa để phát triển. Đây
là cơ sở quan trọng để các nhà đầu tư
tính toán khi lựa chọn đổ vốn vào các dự
án đầu tư”, ông Phương nói.
Ngọc Tuấn // http://baodautu.vn/ .- 2015
(ngày 1 tháng 9)
__________________________________

KÊU GỌI LIÊN KẾT VÙNG ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH

T

ỉnh Bình Thuận muốn hợp tác với một
số địa phương trong và ngoài nước để
tạo nên vùng du lịch hấp dẫn du khách, và
sẽ tổ chức hội nghị để hiện thực hóa
mong muốn này cũng như kêu gọi đầu tư
cho những dự án lên đến hàng trăm triệu
đô la Mỹ.
Tỉnh Bình Thuận sẽ tổ chức hội thảo
"Liên kết phát triển du lịch vùng duyên hải
miền Trung với vùng Đông Nam bộ, Tây
Nguyên, các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc
Campuchia" vào ngày 12-9 tới với sự
tham dự của 500 người là quan chức
chính phủ, doanh nghiệp, cơ quan ngoại
giao, tổ chức du lịch trong và ngoài nước
để bàn về kế hoạch liên kết này.
Trong sự kiện lần này, những nội
dung thảo luận sẽ tập trung vào việc,
doanh nghiệp, địa phương gặp trở ngại gì
khi liên kết và cách tháo gỡ. . "Với mục
đích này, chúng tôi đã mời những người
đứng đầu của Chính phủ đến để nghe, và
giúp tháo gỡ những khó khăn khiến mục
tiêu liên kết được bàn đến từ nhiều năm
nhưng không làm được," ông Trần Du
Lịch, Trưởng nhóm tư vấn Ban điều phối
Vùng duyên hải miền Trung, nói chiều nay
(5-9) trong buổi giới thiệu hội thảo tại
TPHCM.
Ông cho rằng, hội thảo là sự kiện
khởi động để phát triển du lịch vùng, tạo
nên những vùng du lịch hấp dẫn cho
khách du lịch đi nhiều hơn, chi tiêu nhiều
hơn.

"Hiện nay, không thể phát triển du
lịch riêng lẻ, từng điểm một mà phải tạo
thành vùng du lịch. Nhiều nước như Thái
Lan đã chuyển hướng theo xu hướng này
để tạo nên những sản phẩm thu hút
khách," ông nói.
Ông Ngô Minh Chính, Giám đốc Sở
Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình
Thuận, cho biết Bình Thuận nhắm đến
việc kết nối với chín tỉnh duyên hải miền
Trung, sáu tỉnh, thành Đông Nam Bộ, năm
tỉnh ở Tây Nguyên cùng Lào và
Campuchia để gia tăng lượng khách qua
lại và đón khách quốc tế. Kế hoạch này
được đưa ra sau thành công của dự án
kết nối giữa Bình Thuận với TPHCM để
thu hút khách du lịch.
"Trong tổng cơ cấu khách du lịch
đến tỉnh, có 10% là khách quốc tế, 90% là
khách trong nước nhưng có đến 60%
trong tổng số khách trong nước đến từ
TPHCM và vùng Đông Nam Bộ. Đây là
nguồn khách lớn và chúng tôi muốn mở
rộng kết nối với những địa phương khác
cho những bước phát triển kế tiếp," ông
nói và cho biết trong năm nay, Bình Thuận
dự kiến sẽ đón khoảng 4,5 triệu lượt
khách du lịch.
Theo UBND tỉnh Bình Thuận, trong
hội thảo này, tỉnh sẽ kêu gọi đầu tư vào
nhiều dự án du lịch lớn. Tỉnh khuyến khích
xây dựng các khu nghỉ dưỡng cao cấp kết
hợp với các dịch vụ giải trí, thể thao như
casino, du thuyền, sân golf; xây khu du
lịch điều dưỡng chữa bệnh suối khoáng
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nóng kết hợp dịch vụ spa, du lịch thể thao
biển, thể thao trên đồi cát...
Trong đó, có bốn dự án lớn gồm Khu
tổ hợp Thương mại Dịch vụ cao cấp Hàm
Tiến, Mũi Né trên diện tích 198 héc-ta, có
vốn đầu tư dự kiến là 200 triệu đô la Mỹ;
Khu du lịch cao cấp Hòn Rơm - Mũi Né có
diện tích 87,5 héc-ta, vốn 92 triệu đô la
Mỹ; Khu du lịch suối khoáng nóng Tà Cú Bưng Thị trên diện tích 310 héc-ta, có vốn
dự kiến là 50 triệu đô la Mỹ, và Khu Du
lịch Hàm Thuận - Đa Mi trên diện tích 330
héc-ta, có vốn dự kiến là 42 triệu đô la
Mỹ.
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của hội thảo này, tỉnh sẽ dành một buổi
cho xúc tiến đầu tư và đối thoại với nhà
đầu tư. "Chúng tôi cam kết trong buổi gặp
gỡ này sẽ giải tỏa hết những vướng mắc
mà doanh nghiệp gặp phải khi đầu tư vào
Bình Thuận," ông nói với TBKTSG
Online bên lề buổi giới thiệu về hội thảo
tại TPHCM.
Đào Loan //
http://www.thesaigontimes.vn/ .- 2015
(ngày 5 tháng 9)
Các báo cùng đưa tin: Pháp luật
Tp.HCM Số 237/ Văn hóa Số 107/ Văn
hóa Số 110/ VHTT&DL Số 1144

Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh, cho biết trong khuôn khổ
__________________________________

BÌNH THUẬN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH

N

gày 19.8, tại Tp. Phan Thiết, tình Bình
Thuận, Tổng cục Du lịch phối hợp với
trường Cán bộ Quản lý VHTTDL và Sở
VHTTDL Bình Thuận tổ chức lớp bồi
dưỡng tiếng Nga trình độ nâng cao cho
cán bộ, hướng dẫn viên, quản lý khách
sạn, doanh nghiệp du lịch và người lao
động làm công tác du lịch trên địa bàn
tỉnh. Đây là một trong những hoạt động
nằm trong chương trình Hành động quốc
gia về Du lịch năm 2015.

Trong thời gian 4 tháng, các học viên
sẽ được bổ sung kiến thức, nâng cao kỹ
năng thực hành giao tiếp, cung cấp vốn từ
chuyên sâu về du lịch… Khóa tập huấn
không chỉ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao
trình độ tiếng Nga cho cán bộ, người lao
động làm công tác du lịch mà còn góp
phần tạo nguồn nhân lực của ngành du
lịch, nâng cao hiệu quả khai thác thị
trường du lịch tiềm năng là khách Nga,
nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch
vụ để thu hút ngày càng nhiều du khách
Nga đến nghỉ dưỡng, tham quan, du lịch
tại Việt Nam.
Ông Lê Tuấn Anh – Vụ trưởng Vụ Tổ
chức cán bộ, Tổng cục Du lịch cho biết:
Hiện nay, tỷ lệ người lao động trong
ngành du lịch biết tiếng Nga còn rất thấp,
chưa đáp ứng nhu cầu phát triển đối với

thị trường khách nói tiếng Nga. Đây cũng
là một hạn chế lớn của ngành du lịch. Để
khắc phục tình trạng này, Tổng cục luôn
chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và
nâng cao nguồn nhân lực, nâng cao khả
năng ngoại ngữ của đội ngũ làm du lịch.
Năm 2014, Tổng cục đã phối hợp
với trường Cán bộ Quản lý VHTTDL mở
10 lớp tiếng Nga cơ bản và nâng cao tại 8
địa bàn du lịch trọng điểm ven biển Nam
Trung bộ và Nam Bộ. Năm 2015, Tổng
cục Du lịch sẽ tiếp tục tổ chức 5 lớp tiếng
Nga chuyên ngành du lịch với trình độ
nâng cao tại 5 tỉnh/thành có lượng khách
Nga đông là Bà Rịa-Vũng Tàu, Ninh
Thuận, Bình Định, Khánh Hòa và Bình
Thuận.
6 tháng đầu năm 2015, Bình Thuận
đón khoảng 2 triệu lượt khách, tăng 7,4%
so với cùng kỳ năm 2014, trong đó, du
khách quốc tế có 234 nghìn lượt (tăng
5,14% so với năm 2014), chủ yếu là
khách Nga, Trung Quốc, Thụy Điển,
Đức… Doanh thu ước đạt 3.703 tỷ đồng,
tăng 16,3% so với cùng kỳ 2014. Những
năm qua, du khách Nga và các nước nói
tiếng Nga là thị trường quan trọng của du
lịch Bình Thuận. Vì vậy, bên cạnh việc
đầu tư nâng chất lượng các sản phẩm du
lịch, xây dựng hình ảnh Bình Thuận điểm
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đến an toàn, thân thiện, ngành du lịch
Bình Thuận còn tổ chức tập huấn cho đội
ngũ nguồn nhân lực du lịch về các lĩnh
vực như văn hóa, phong tục tập quán,
phong cách ứng xử, giao tiếp của người
Nga để luôn sẵn sàng đón tiếp, phục vụ
tốt nhất và làm hài lòng mọi đối tượng du
khách. Ngoài ra, Sở VHTTDL còn đưa vào
hoạt động Trung tâm thông tin hỗ trợ du
__________________________________

- 40 -

khách bằng tiếng Anh, tiếng Nga, xuất
bản các ấn phẩm, tài liệu hướng dẫn du
lịch, bản đồ du lịch bằng tiếng Nga với nội
dung thông tin phong phú, đầy đủ, hình
ảnh đẹp…
Nguyễn Cúc /
Văn hóa, thể thao và du lịch.- 2015.- Số
1141 (ngày 27 tháng 8).- Tr.17

BÌNH THUẬN VỚI MỤC TIÊU TRỞ THÀNH TRUNG TÂM DU LỊCH
TẦM CỠ

B

ình Thuận giàu tài nguyên du lịch, với
nhiều bãi biển và cát đẹp, đó là điều
kiện cần để Bình Thuận sớm điền tên
mình vào bản đồ du lịch Việt Nam với tư
cách điểm đến hấp dẫn bậc nhất Nam
Trung Bộ.

Du khách đến Bình Thuận để tận hưởng kỳ
nghỉ tại “thiên đường du lịch”. Nguồn: internet

Điểm đến hấp dẫn
Với vẻ đẹp tuyệt mỹ của những bãi
cát trắng dài hút tầm mắt, rực rỡ trong
nắng vàng nhiệt đới và nức tiếng với
nhiều resort chất lượng để tạo nên biệt
danh rất đáng ngưỡng mộ là “thủ đô
resort”, Mũi Né đang tạo sức hút mãnh liệt
với du khách quốc tế đến để khám phá và
tận hưởng kỳ nghỉ nơi thiên đường biển.
Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch
Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Thuận đánh giá,
với tiềm năng như vậy, gần một thập kỷ
nay, Bình Thuận trở thành địa chỉ đỏ cho
các nhà đầu tư trong lĩnh vực du lịch và
tất nhiên, Mũi Né cũng dần trở thành điểm
đến nổi tiếng thế giới. Nhiều loại hình như

du lịch nghỉ dưỡng biển hình thành với
các sản phẩm đa dạng như nghỉ dưỡng,
dịch vụ spa, tắm bùn khoáng, dịch vụ thể
thao trên biển như lướt ván diều, lướt ván
buồm, lặn biển.... Bên cạnh đó, du lịch
Bình Thuận cũng từng bước phát triển
thêm các loại hình du lịch MICE, du lịch
tham quan, nghiên cứu văn hoá, lễ hội,
làng nghề truyền thống, vui chơi giải trí…
Ngoài vành đai du lịch Hàm Tiến Mũi Né, Bình Thuận còn được biết đến
với một vành đai phát triển du lịch khác là
Phan Thiết - Tiến Thành - La Gi. Ở vành
đai này, dù phát triển sau, nhưng việc sở
hữu nhiều điểm tham quan hấp dẫn, đậm
chất văn hóa lịch sử bản địa như Dinh
Thầy Thím, Núi Tà Cú, Hải đăng Kê Gà,
tháp Poshainư hay cuộc sống của những
làng chài ven biển… nên bất chấp những
ảnh hưởng từ kinh tế khó khăn, những nỗ
lực đầu tư các dự án du lịch tại vành đai
này đã tạo được những dấu ấn nhất định
và hơn thế, các nhà đầu tư đã định hình
được chuỗi dịch vụ du lịch cao cấp tại các
resort nổi tiếng như The Princess
D’Annam, Sài Gòn – Suối Nhum, Sea Lion
Beach, Villa De Soy…
Với tốc độ tăng trưởng trên 30%,
hàng năm du lịch nơi đây đã đón tiếp
khoảng 3,7 triệu lượt khách, trong đó
khoảng 410.000 lượt khách quốc tế, tạo
nguồn doanh thu hơn 6.000 tỷ đồng. Hiện
tại đã có khoảng 400 dự án du lịch được
chấp thuận đầu tư còn hiệu lực, với tổng
diện tích đất gần 7.800 ha, tổng vốn đăng
ký đầu tư thực hiện trên 60.000 tỷ đồng.
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Bình Thuận đang trên đường biến mình
thành một trung tâm du lịch mang tầm vóc
quốc gia.
Vươn tới trung tâm du lịch tầm cỡ
khu vực
Hướng phát triển rộng mở, khi Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch
tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, TP.
Phan Thiết được xây dựng trở thành đô
thị du lịch. Bình Thuận hướng tới trở
thành Trung tâm Du lịch - Thể thao biển
quốc gia trên cơ sở hình thành các sản
phẩm du lịch đặc trưng như du lịch, thể
thao biển, bao gồm du lịch sinh thái biển,
trung tâm thể thao biển, văn hóa miền
biển… gắn với du lịch sinh thái rừng, trung
tâm nghĩ dưỡng cao cấp.
Theo ông Lê Tiến Phương, Chủ tịch
UBND tỉnh Bình Thuận, với mục tiêu phát
triển du lịch là ưu tiên trọng tâm, Bình
Thuận đang tích cực cải cách thủ tục
hành chính, điều chỉnh kịp thời các chính
sách về đất đai, tạo môi trường đầu tư
thông thoáng thu hút mạnh đầu tư vào
lĩnh vực này. Cùng với đó, trong khoảng
thời gian gần đây, Bình Thuận khuyến
khích sáp nhập các dự án nhỏ và thu hút
được nhiều dự án lớn, góp phần khai thác
hiệu quả tài nguyên du lịch.
Ngoài chính sách thông thoáng trong
thu hút đầu tư, Bình Thuận đang củng cố
ngày càng vững chắc thương hiệu du lịch
Mũi Né - Phan Thiết. Ngoài ra, địa
phương này quan tâm đầu tư nâng cao
__________________________________
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chất lượng phục vụ, đa dạng loại hình,
sản phẩm du lịch lợi thế và khai thác tối
ưu sự kết hợp văn hóa, thể thao để phục
vụ phát triển du lịch. Khai thác và nâng
cao chất lượng các hoạt động, sự kiện lễ
hội, văn hóa, thể thao, nhằm thu hút
khách du lịch. Nâng cao chất lượng sản
phẩm du lịch hiện có và tập trung phát
triển xây dựng các sản phẩm du lịch tiêu
biểu, đặc thù có chất lượng, có trọng tâm
và sức cạnh tranh cao trên các thị trường.
Nhằm tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch
cùng với tiếp tục đầu tư, xây dựng phát
triển khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né là một
trong những khu du lịch của quốc gia và
tạo lực thúc đẩy khu du lịch Hàm Tiến đến
La Gi phát triển. Phát triển du lịch sinh
thái, du lịch xanh lên hướng Hàm Thuận Đa Mi và Thác Bà, huyện Tánh Linh.
Du lịch Bình Thuận đón nhận nhiều
tín hiệu vui khi hàng loạt dự án hạ tầng
giao thông đối ngoại trọng điểm được triển
khai như dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ
1A , dự án Sân bay Phan Thiết và tới đây
là Dự án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết,
Phan Thiết – Nha Trang. Bình Thuận cũng
đang từng bước đầu tư các tuyến đường
ven biển và các tuyến Phan Thiết - Hàm
Tiến - Mũi Né, Mũi Né – Suối Nước, Suối
Nước – Hoà Thắng… Trong tương lai
gần, khi nút thắt hạ tầng được cởi bỏ và
với những tiềm năng sẵn có, Bình Thuận
có một động lực mạnh mẽ để vươn mình
thành “người khổng lồ du lịch”.
Ngọc Tuấn // http://baodautu.vn/ .2015 (ngày 11 tháng 9)

CHƯƠNG TRÌNH “DU LỊCH BÌNH THUẬN CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI
MÔI TRƯỜNG”

S

ở VHTTDL Bình Thuận phối hợp với
Thành Đoàn Phan Thiết vừa tổ chức
Lễ phát động chương trình “Du lịch Bình
Thuận có trách nhiệm với môi trường”. Lễ
phát động có thông điệp “Tuổi trẻ chung
tay vì môi trường xanh – sạch – đẹp”,
đồng thời là dịp tuyên truyền nâng cao
nhận thức du khách và nhân dân về tầm
quan trọng của việc giữ gìn và bảo vệ môi

trường đối với sự phát triển du lịch bền
vững.
Hơn 300 đoàn viên, thanh niên cùng
đông đảo người dân đã ra quân thu gom
rác thải, nguyên vật liệu, phế liệu trên bãi
biển, quét dọn lòng lề đường, tháo gỡ các
bảng quảng cáo trên các cột điện, vách
tường… tại các tuyến đường chính của
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thành phố Phan Thiết, dọc tuyến đường
du lịch Hàm Tiến-Mũi Né…
Phát biểu tại lễ phát động, bà Võ
Hoàng Tuyết Linh – Phó Giám đốc Sở
VHTTDL tỉnh Bình Thuận nhấn mạnh:
Việc bảo vệ môi trường, đặc biệt môi
trường biển là một yêu cầu cấp bách đặt
ra với ngành du lịch hiện nay, nhất là tại
thành phố Phan Thiết. Việc ứng xử văn
minh, có trách nhiệm với môi trường để
đảm bảo sự phát triển bền vững của
ngành du lịch Bình Thuận nói chung,
thành phố Phan Thiết nói riêng có ý nghĩa
hết sức quan trọng và cần sự chung tay,
góp sức từ những hành động nhỏ nhất
của cộng đồng địa phương và du khách.
Vấn đề rác thải, nước thải sinh hoạt
từ các hộ dân, các cơ sở kinh doanh
không được thu gom, xử lý triệt để và thói
quen xả rác bừa bãi của nhân dân, du
__________________________________
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khách trên địa bàn đang ngày càng gia
tăng, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng
nghiêm trọng tới môi trường du lịch. Để
khắc phục tình trạng này, Sở VHTTDL,
Hiệp hội Du lịch đã phối hợp với các đơn
vị tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ môi
trường tại các điểm du lịch gây bức xúc,
mất mỹ quan môi trường, nhất là tại Hàm
Tiến, Mũi Né như: ra quân dọn vệ sinh tại
các bãi biển, diễu hành kêu gọi người dân
cùng tham gia bảo vệ môi trường, lắp đặt
hệ thống thùng rác công cộng dọc tuyến
đường du lịch, kêu gọi các khu du lịch ra
quân giữ gìn môi trường cảnh quan, vùng
biển tại đơn vị mình; từ đó góp phần cải
thiện môi trường biển, tại hình ảnh Bình
Thuận sạch, đẹp trong mắt du khách.
Mạnh Huân /
Văn hóa, thể thao và du lịch.- 2015.- Số
1142 (ngày 3 tháng 9).- Tr.15

ĐÁNH THỨC TIỀM NĂNG DU LỊCH BẮC BÌNH – BÌNH THUẬN

K

hu du lịch (KDL) sinh thái dã ngoại
Bàu Trắng nổi tiếng lâu nay, nhờ có
Bàu Ông, Bàu Bà hiền hòa, thơ mộng
nằm dưới chân đồi cát Trinh Nữ. Đây là
điểm nhấn du lịch của xã vùng cát ven
biển Hòa Thắng, thu hút khá đông lượng
khách trong ngoài nước.

Chúng ta từng chứng kiến, khi
đường Hòa Thắng - Hòa Phú còn bụi bặm
đất đỏ, đoàn xe zeep từ các Khu du lịch
Mũi Né vẫn chở khách Tây ra khu du lịch
này nghỉ dưỡng, để khám phá nét hoang
sơ khi hoàng hôn xuống. Điều đó cho thấy
sức hấp dẫn KDL dã ngoại này. Theo
thống kê của huyện, trong những năm

gần đây, mỗi năm có khoảng 100.000 lượt
khách du lịch trong, ngoài nước tham
quan KDL Bàu Trắng và một số điểm khác
trên địa bàn huyện.
Bên cạnh điểm nhấn Bàu Trắng,
tiềm năng du lịch Bắc Bình vẫn còn chưa
được đánh thức, bởi địa phương này còn
khá nhiều nét mới lạ, độc đáo khác. Đó là
thắng cảnh Hòn Hồng, Hòn Nghề nằm
ven biển hoang sơ có thể phát triển du lịch
biển gắn các môn thể thao: dù lượn, lướt
sóng. Các khu giải trí tự nhiên như đập
Đồng Măng, khu bảo tồn thiên nhiên, bảo
tồn hiện vật Chăm, các làng nghề truyền
thống như gốm gọ Bình Đức (xã Phan
Hiệp), dệt thổ cẩm Chăm thôn Cảnh Diễn
(xã Phan Thanh). Bên cạnh đó, các lễ hội
văn hóa truyền thống của địa phương như
lễ hội Katê, RaMưWan đồng bào
Chăm, Tết Đầu lúa người Rắc Lây, lễ hội
cầu ngư ông Nam Hải của ngư dân xã
Hòa Thắng… Những điểm mạnh này
được gắn kết với nhau, hình thành tour,
sẽ thu hút đông đảo khách đến du lịch.
Một thuận lợi khác, tuyến đường rộng rãi,
sạch đẹp nằm ven biển Hòa Thắng - Hòa
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Phú sẽ hình thành cuối năm nay, gắn kết
các tour du lịch biển trong tỉnh. Trong bối
cảnh ấy, Bắc Bình đã chủ trương xây
dựng KDL sinh thái Bàu Trắng (Hòa
Thắng) thành trung tâm du lịch của huyện,
dần dần gắn với các điểm khác, thu hút
khách.
Cùng với đó, hai đề án du lịch đang
được triển khai: Suối Nước - Hòa Thắng,
Hòa Thắng - Hòa Phú, khi tuyến đường
cùng tên này sắp hình thành. Ông Lê Văn
Long, Chủ tịch UBND huyện cho hay:
__________________________________
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“Bắc Bình đã phối hợp Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch đẩy mạnh hoạt động
quảng bá, thiết kế các tour du lịch cộng
đồng giữa các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa
đến Bắc Bình (Bình Thuận), theo tuyến
đường liên thông QL 28B, QL 1A vừa
được nâng cấp mở rộng”. Hy vọng với
những bước xúc tiến này sẽ tạo cho du
lịch Bắc Bình cất cánh.
// http://www.dulichvn.org.vn/ .2015 (ngày 17 tháng 9)

ĐẸP TỪ QL1 ĐẾN ĐƯỜNG VEN BIỂN

Một đoạn đường ven biển Hàm Tân, tỉnh Bình
Thuận.

Dự án mở rộng QL1 đoạn qua tỉnh Bình
Thuận đã gần hoàn thành khiến ai đi
ngang cũng trầm trồ khen ngợi. Song
song đó, tuyến đường ven biển đi qua tỉnh
này cũng tuyệt đẹp bởi một bên là biển
xanh, một bên là những cánh rừng phi lao
với những đồi cát trắng…
Dân vui vì có đường rộng, đẹp
Trao đổi với PV, ông Phạm Văn
Nam, Giám đốc Sở GTVT Bình Thuận
nhận định: “Khi hai tuyến đường trên hoàn
thành và đưa vào sử dụng sẽ là động lực
phát triển kinh tế của tỉnh lên cao hơn
nữa. Chúng tôi đánh giá rất cao tuyến
QL1 và tuyến đường ven biển (phía Bắc
giáp Ninh Thuận, phía Nam giáp tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu) khi hoàn thành sẽ thu hút
thêm nhiều khách du lịch…”.
Cũng theo ông Nam, tuyến đường
ven biển hiện đang thi công nước rút ở xã
Hòa Thắng - Hòa Phú (huyện Bắc Bình),

vài tháng nữa sẽ hoàn thành. Ông Nam
tâm sự: “Để có được mặt bằng bàn giao
cho đơn vị thi công QL1, trước đó Sở đã
tập trung mọi nguồn lực, vận động bà con
hiểu rõ tầm quan trọng của con đường.
Nhờ sự “cộng hưởng” của người dân, ai
cũng thấy rõ mục đích phát triển sắp tới
khi mở rộng QL1 nên vui vẻ bàn giao mặt
bằng. Hôm nay, tận mắt chứng kiến QL1
sắp hoàn thành, thông thoáng sạch đẹp,
là một người con của đất Bình Thuận, tôi
cảm thấy rất hạnh phúc…”.
Hơn 10 năm trước, khi còn là sinh
viên tôi đã nghe nạn “cơm tù” hoành
hành trên QL1. Đỉnh điểm là cái chết
một cụ ông trên đường về quê do không
chịu ăn “cơm tù” của một quán ven QL1
qua Bình Thuận nên bị nhân viên của
quán hành hung đến tử vong. Từ đó, tôi
ấp ủ sẽ mở một quán cơm ven QL1 để
xóa nạn cơm tù. Cách đây mấy năm, tôi
thực hiện ước mơ này và thành công với
hai trạm dừng chân Hưng Thịnh (ở
Đồng Nai) và đây là trạm thứ ba…”.
Anh Võ Đình Cường, Chủ trạm
dừng chân Phan Thiết
Không riêng gì ông Nam, mà bà con
ở Bình Thuận ai cũng vui vì QL1 thông
thoáng. Ông Nguyễn Văn An (xã Hồng
Sơn, huyện Bắc Bình) hồ hởi: “Trước đây,
gần nhà tôi thường xảy ra TNGT do quốc
lộ chật hẹp. Chứng kiến những vụ TNGT
này, tôi và bà con ở đây rất lo lắng khi ra
đường. Nay quốc lộ thông thoáng, “điểm
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đen” TNGT không còn nữa, bà con ai
cũng vui…”.
Theo ông Nguyễn Thành Tâm, Phó
chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, trong 6
tháng đầu năm 2015, nhờ có sự cải thiện
đáng kể về giao thông, sự nỗ lực của các
ngành, địa phương và doanh nghiệp nên
hoạt động du lịch diễn ra khá tốt, lượng
khách tăng 7,3% so cùng kỳ năm trước.
Du khách quốc tế tăng 5,3% và doanh thu
đạt 3.707 tỷ đồng, tăng 16,4% so cùng kỳ.
Doanh nghiệp phấn khởi
Những ngày đầu tháng 8, chúng tôi
có dịp đi ô tô trên QL1 từ TP HCM đi Bình
Thuận - Ninh Thuận theo đường ven biển
bắt đầu từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Có thể
nói, tuyến đường ven biển này tuyệt đẹp
khi ô tô chúng tôi chạy ngang qua các bãi
biển Kê Gà (huyện Hàm Thuận Nam),
biển Bình Thạnh, biển Cổ Thạch (huyện
Tuy Phong). Đường thoáng, sạch đẹp, chỉ
còn một đoạn đang thi công ở xã Hòa
__________________________________
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Thắng - Hòa Phú (huyện Bắc Bình) là
toàn tuyến ven biển thông xe đến giáp
ranh biển Cà Ná (tỉnh Ninh Thuận).
Anh Võ Đình Cường, chủ trạm dừng
chân Phan Thiết tiết lộ: “Trước đây khi
biết thông tin QL1 được nâng cấp, gia
đình anh đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để
mở trạm dừng chân Phan Thiết (cách TP
Phan Thiết 10 km tính từ hướng Phan
Thiết về TP HCM). Trạm dừng chân này
hiện đã đưa vào sử dụng với hệ thống
nhà ăn hiện đại có sức chứa cùng lúc
khoảng 1 nghìn khách, hệ thống nhà vệ
sinh thông thoáng... Cũng theo anh
Cường, từ ngày QL nâng cấp xong, trạm
dừng chân của anh đón nhiều khách ghé
hơn. Doanh thu cũng theo đó tăng lên.
“Hiện tại, chúng tôi đang làm các thủ tục
để trạm dừng chân Phan Thiết này đúng
theo tiêu chuẩn của Bộ GTVT quy định…”.
PV // http://www.baogiaothong.vn/ .2015 (ngày 3 tháng 9)

KHÁM PHÁ VẺ ĐẸP KHÁC LẠ TỪ ĐỒI CÁT BAY – BÌNH THUẬN
Những vân cát tình cờ vẽ lên những
vết xoáy như những cánh hoa rơi từ trên
trời xuống. Lúc đó đồi cát thay màu tạo
nên một bồng lai tiên cảnh cùng những ảo
ảnh, với áng mây trắng thẫn thờ trên trời
xanh thật kỳ thú. Nắng, gió đã làm cho đồi
cát biến hóa, trẻ trung, luôn luôn tươi
mới.

ồi cát Bay hay đồi cát Hồng rất đỗi
thơ mộng, lãng mạn ở sa mạc Mũi
Né, Phan Thiết có những biến hóa về hình
dáng và màu sắc, tạo nên vẻ đẹp luôn
luôn mới lạ. Có những thung lũng cát bất
ngờ được hình thành và những đỉnh núi
cát đột nhiên xuất hiện, rồi lại như có
phép lạ tan chảy tạo nên con suối cát
hồng trôi về phía cuối chân đồi. Gió lồng
lộng mỗi chiều, mỗi sáng; từng giờ, từng
khắc thổi bay từng tấm voan hồng bằng
cát choàng lên ngọn đồi.

Đ

Chính vì lẽ đó, cái chất lãng mạn này
thu hút không biết bao nhiêu ống kính
nghệ thuật tài năng khắp nơi hội tụ về.
Nhiếp ảnh gia Trần Vĩnh Nghĩa, người đã
coi đồi cát Hồng, quê anh như một thế
giới kỳ lạ nhất, mà cả một đời người nghệ
sĩ lao động tận tụy cũng không bao giờ
khai thác hết vẻ đẹp của nó. Và cũng
không ít tác giả đã cùng anh đoạt giải
thưởng nghệ thuật khi chụp ảnh đồi cát
này, với nhiều vẻ đẹp được thể hiện qua
nhiều bố cục độc đáo khác nhau. Biển cát
trập trùng, mênh mông kéo dài hàng chục
cây số, tới tận Ninh Thuận, cùng với
những tác động của thổ nhưỡng và nắng,
gió mà chúng thay dạng, đổi màu rất khó
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lường. Theo khảo sát, chỉ ngay ở khu vực
tỉnh Bình Thuận này thôi, dải cát đã có sự
phân hóa về màu sắc rất rõ rệt. Nếu cát
có màu đỏ ở đồi cát Hồng, thì cát ở đồi
Trinh Nữ lại trắng, còn ở hòn Lan cát có
sắc đen tuyền.
Dải sa mạc kéo dài suốt đến Ninh
Thuận thì cát chuyển hóa qua từng vùng
có tới 18 màu sắc khác nhau rõ rệt. Bởi ở
trên những mảnh đất có mỏ sắt cũ, cát
bao giờ cũng có màu đỏ. Hoặc ngay khu
vực du lịch Bồng lai tiên cảnh, thuộc Mũi
Né lại có loại cát pha hai màu đỏ và đen,
rất đặc biệt. Riêng vùng giáp ranh Bình
Thuận và Ninh Thuận, các cồn cát nối liền
lại có sắc trắng xám. Nếu hình dung cứ
mỗi lần gió thổi mạnh là coi như một lần
bóc tấm áo cũ để thay xiêm y cho đồi cát.
Cùng với đó, do tốc độ gió mà cát bị trôi
dạt theo những chiều khác nhau, nên làm
thay hình đổi dạng những cồn cát. Khi ấy,
chính vẻ đẹp của màu cát được khoe sắc
lung linh trước ánh nắng. Chúng thể hiện
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sắc thái biến hóa vô tận và đầy bí ẩn của
thiên nhiên. Chính sự biến ảo của sắc
màu cát trên đồi Hồng, cùng với nắng và
gió biển thổi quanh năm đã thu hút hàng
triệu lượt du khách, mỗi khi về Mũi Né. Ai
ai cũng dừng chân nơi đây, cho dù không
leo lên đồi cát thì cũng ngồi dưới chân đồi
mà ngắm sự thay áo mới các cồn cát từ
phía xa.
Nhưng với những bạn trẻ lại khác,
không bạn nào khi đến đây không cố chạy
và leo lên trên đỉnh, rồi thuê một tấm ván
mỏng để trượt tự do xuống chân đồi. Họ
muốn khám phá cái cảm giác bay trong
bụi cát hồng cuồn cuộn với cái nắng chói
chang, rực rỡ. Có thể nói đồi cát bay
được coi như một thiên đường kỳ ảo nhất
dành cho sự thể hiện sức mạnh của tuổi
trẻ, mà không ở nơi nào có được. Chính
vì thế mà ở nơi đây, hằng năm người ta tổ
chức chạy vượt đồi cát, vào dịp đầu xuân.
// http://www.dulichvn.org.vn/ .- 2015
(ngày 4 tháng 9)
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ĐOÀN FAMTRIP QUỐC TẾ ẤN TƯỢNG VỚI CÁC ĐIỂM DU LỊCH
BÌNH THUẬN
Thuận, là cơ hội để các doanh nghiệp du
lịch, các nhà cung cấp dịch vụ trên địa
bàn tỉnh giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ
mới của mình đến với khách hàng.

Thủy phi cơ đưa du khách từ Thành phố Hồ
Chí Minh tới Bình Thuận đáp xuống hồ Bàu
Trắng. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

T

ối 13/9, Hiệp hội Du lịch Bình Thuận
đã làm việc, giao lưu với Đoàn Famtrip
quốc tế gồm các công ty lữ hành, du lịch
và phóng viên đến từ các nước như Nga,
Anh, Ấn Độ, Hàn Quốc…
Hoạt động này nhằm đẩy mạnh
tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Bình

Hiệp hội du lịch Bình Thuận đã thông
tin đến đoàn về tiềm năng và tình hình
phát triển du lịch của địa phương trong
những năm qua. Trong 8 tháng đầu năm
2015, du lịch Bình Thuận đón tổng cộng
2,6 triệu lượt khách (tăng 7,5% so với
cùng kỳ năm 2014), trong đó lượng khách
quốc tế khoảng 294.000 lượt khách, tăng
10% so cùng kỳ năm ngoái.
Công tác bảo tồn di sản, bảo tồn các
giá trị văn hóa phi vật thể được Bình
Thuận thực hiện tốt, các sản phẩm du lịch
mang thương hiệu Mũi Né, Phan Thiết
được quảng bá rộng khắp, xây dựng
được tuyến tam giác du lịch “Chợ Sài Gòn
- Hoa Đà Lạt - biển Mũi Né”; các lễ hội
truyền thống đặc trưng như lễ hội Nghinh
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Ông, lễ hội Katê… được tái hiện sinh
động, thu hút du khách.
Quan tâm về vấn đề giao thông,
nhiều ý kiến cho rằng Bình Thuận cần đầu
tư cơ sở hạ tầng giao thông để rút ngắn
thời gian di chuyển từ Thành phố Hồ Chí
Minh - Bình Thuận; sân bay Phan Thiết
sớm đi vào hoạt động; đa dạng các loại
hình vận chuyển…
Lần đầu tiên đến Bình Thuận khảo
sát, bà Linda Kavanagh, Công ty
Montecito Village (Hoa Kỳ) nhận thấy tiềm
năng du lịch Bình Thuận đa dạng, các
dịch vụ du lịch tại đây khá tốt. Bình Thuận
là một điểm đến khá lý tưởng với hệ thống
khách sạn từ 3 đến 5 sao nên phù hợp với
nhiều đối tượng khách. Chính vì vậy,
trong thời gian tới, công ty sẽ lên kế
hoạch đưa khách đến Mũi Né - Bình
Thuận.
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Trong 3 ngày 12-14/9, đoàn đã đến
tham quan, khảo sát và trải nghiệm các
sản phẩm du lịch tại một số điểm du lịch
nổi tiếng của Bình Thuận như đồi cát bay
Mũi Né, “thủ đô resort” Hàm Tiến, khu du
lịch Tà Cú, khu du lịch Bàu Trắng…
Đoàn cũng đến tìm hiểu dịch vụ lưu
trú, buồng phòng, ẩm thực tại một số
khách sạn, resort cao cấp, khu nghỉ
dưỡng biển trên địa bàn tỉnh.
Hiện nay, Bình Thuận có 289 cơ sở
lưu trú đang hoạt động với gần 11.000
phòng. Toàn tỉnh có 186 cơ sở được xếp
hạng, trong đó có 3 khách sạn 5 sao, 25
khách sạn 4 sao và 11 khách sạn 3 sao…
Hồng Hiếu //
http://www.vietnamplus.vn/ .- 2015
(ngày 13 tháng 9)

__________________________________

QL1 PHAN THIẾT - ĐỒNG NAI ĐẸP, KHÁCH DU LỊCH TĂNG, TAI
NẠN GIẢM

D

oanh thu về du lịch tỉnh Bình Thuận
trong 6 tháng đầu năm 2015 đạt
3.703 tỷ đồng, tăng 16,39% so với cùng
kỳ.

QL1 đoạn Đồng Nai - Phan Thiết được nâng
cấp góp phần kéo giảm TNGT và phát triển du
lịch, KT-XH các địa phương

Doanh thu về du lịch của tỉnh Bình
Thuận trong 6 tháng đầu năm 2015 đạt
3.703 tỷ đồng, tăng 16,39% so với cùng
kỳ. Lãnh đạo tỉnh này cho biết, một trong
những yếu tố tác động là QL1 từ Đồng
Nai đến Phan Thiết được nâng cấp, khiến

nhiều du khách chọn Bình Thuận là điểm
đến trong các hành trình.
Bình Thuận “hút” du khách nhờ
QL1 đẹp
Anh Trần Văn Bình, một tài xế
chuyên chở khách du lịch đi Phan Thiết
cho biết, năm trước, do tuyến đường QL1
thi công chưa hoàn thiện, mất nhiều thời
gian đi lại nên rất nhiều đoàn khách du
lịch hủy tour đến Mũi Né. Thế nhưng, năm
nay lượng khách tăng đột biến. Lý do theo
anh Bình là đường QL1 đoạn Đồng Nai Phan Thiết được nâng cấp, tốt hơn trước,
có dải phân cách giữa hai làn nên tài xế
cũng yên tâm hơn khi chạy. Thời gian từ
TP Hồ Chí Minh đến Phan Thiết chỉ còn
khoảng 4 tiếng đồng hồ thay vì 7 tiếng
như trước.
“Từ đầu năm đến nay, tôi đưa không
biết bao nhiêu đoàn du lịch đến Phan
Thiết, Mũi Né. Cứ cuối tuần, nhiều gia
đình đi nghỉ hai ngày rồi lại về. Dịp lễ như
30/4 - 1/5, các đoàn phải đặt phòng trước
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đó cả tháng trời mới có”, anh Bình cho
hay.
Thống kê của Hiệp hội Du lịch tỉnh
Bình Thuận, trong 6 tháng đầu năm 2015,
Bình Thuận đã đón 1,992 triệu lượt khách,
tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2014.
Trong đó, 234.420 lượt du khách quốc tế,
tăng 5,14%, chủ yếu là khách Nga, Trung
Quốc, Đức, Hàn Quốc, Anh, Pháp, Mỹ,
Thái Lan, Úc, Thụy Điển… Doanh thu ước
đạt 3.703 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng
kỳ 2014, đạt 48,5% kế hoạch năm.
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Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó chủ
tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, các
ngày lễ, Tết, ngày nghỉ cuối tuần, du
khách đến nghỉ dưỡng rất đông, công suất
buồng phòng luôn đạt trên 95%. Khu du
lịch Hàm Tiến, Mũi Né (TP Phan Thiết)
vẫn luôn là điểm đến được đông đảo du
khách lựa chọn.
Phan Tư // http://www.atgt.vn/ .- 2015
(ngày 2 tháng 9)
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LÂU ĐÀI RƯỢU VANG RD - SẢN PHẨM DU LỊCH ĐỘC ĐÁO CỦA
PHAN THIẾT

L

âu đài Rượu vang RD, một sản phẩm
du lịch độc đáo tại thành phố Phan
Thiết (Bình Thuận). Đến với Lâu đài Rượu
vang, bạn sẽ có cảm giác như đang trở về
thời xa xưa của Châu Âu với khu quảng
trường rộng lớn, mái vòm cổ kính nhưng
không kém phần trang nhã, sang trọng,
những tháp canh cao vút trải tầm nhìn ra
không gian tươi xanh của vịnh Mũi Né.
Đây là điểm tham quan hấp dẫn trong
quần thể Sea Links City, giới thiệu văn
hoá rượu vang đến rộng rãi quý du khách
đam mê du lịch khám phá và những người
sành thưởng thức rượu vang. Lấy cảm
hứng từ những thung lũng yêu kiều và
quyến rũ, tưởng chừng chỉ có trong hình
ảnh của những quốc gia Âu Mỹ xa xôi,
nay đã thành hiện thực tại Phan Thiết.
Lâu đài Rượu vang đã từng bước khẳng
định được vị thế của mình đối với du
khách trong nước và quốc tế, khẳng định
thế mạnh và thương hiệu riêng so với các
sản phẩm du lịch cạnh tranh thể hiện
đẳng cấp đối với sản phẩm du lịch địa
phương.
Khi đến tham quan tại Lâu đài Rượu
vang RD, du khách sẽ được hướng dẫn
tham quan hai hầm chứa rượu cùng quy
mô và quy trình sản xuất rượu vang khép
kín được thiết kế nằm sâu dưới lòng đất
với nhiệt độ trung bình từ 11-14oC. Bên
cạnh đó, du khách sẽ được thưởng thức
một số loại vang đỏ trứ danh từ thung

lũng Napa Valley nước Mỹ, được giữ
nguyên vẹn trong từng giọt rượu vang để
đón tiếp những người phương xa sành
điệu mang nhãn Napa 55, Napa 66, Napa
77, Napa 88 hay Napa 99, thưởng thức
từng loại rượu vang với hội tụ đủ hương vị
ngọt, chua, mặn và béo của những dòng
Chardonnay,
Sauvignon,
Cabernet
Sauvignon….

Khu vực trưng bày và tham quan thử
rượu được trang trí hết sức sang trọng với
những nét chấm phá cổ điển, không gian
nơi đây trở nên tinh tế và vô cùng ấm áp,
kết hợp với sự pha trộn theo kiểu kiến trúc
phương Tây, khiến du khách sẽ không
khỏi nao lòng trước vẻ đẹp quá đỗi sang
trọng và quý phái của lối kiến trúc độc đáo
và nhất là khó cưỡng lại hương vị của
những dòng rượu vang nức tiếng đã làm
say đắm những người mê vang trên khắp
thế giới được nhập khẩu chính hãng của
RD Winery tại Mỹ.
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Lâu đài Rượu vang, sẽ đưa đến cho
du khách cái nhìn toàn cảnh về quy trình
sản xuất vang, quy trình xây dựng lâu đài
vang. Ngoài ra khi khách đến tham quan
có thể mua quà lưu niệm, ngồi cà phê ở
tầng trên của lâu đài, có tầm nhìn hướng
ra toàn cảnh khu nghỉ dưỡng vịnh biển
Mũi Né xanh trong.
Sealinks City nơi không ngừng hoàn
thiện chất lượng phục vụ với tiêu chuẩn 5
sao quốc tế và luôn rộng mở thân mời bạn
nghỉ dưỡng tại Hotel hay Villa, chơi Golf
tại một trong những sân đẹp và thưởng
thức vang trong không gian ấm cúng của
thời trung cổ Âu Châu tại Lâu đài.

Lâu đài với 03 không gian trải
nghiệm đầy ngạc nhiên và thú vị:
Tầng hầm: Trưng bày các sản phẩm
rượu vang có xuất xứ từ thung lũng Napa
California; Triển lãm toàn cảnh về dây
__________________________________
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chuyền sản xuất & đóng chai rượu
vang. Tầng trệt: Khu vực Thưởng thức
Rượu vang; Siêu thị Rượu vang cùng đặc
sản 3 Miền. Tầng thượng: Vườn hoa
Phong lan đặc sắc; Bar café thưởng
ngoạn cảnh sắc và thư giãn.
Các Tour tham quan và thử rượu tại
Lâu đài bao gồm: Tham quan và thử rượu
vang RD: 100.000 VNĐ/người/lượt. Quý
khách được thử 04 loại rượu, nhưng chỉ
được tham quan tại phòng thử rượu,
không được tham quan dưới hầm rượu và
không có HDV đi cùng; Tham quan và thử
rượu vang RD : 100.000/người/lượt. Quý
khách sẽ được tham quan tầng thử rượu
và tầng hầm, có HDV đi cùng và được thử
01 loại rượu vang; Tham quan và thử
rượu vang RD: 200.000/người/lượt. Quý
khách sẽ được tham quan cả 03 tầng của
Lâu đài, có HDV đi cùng và được thử 04
loại rượu vang. Nếu bạn đến đây lần đầu,
bạn nên chọn loại vé 200.000 đồng để
được hướng dẫn tham quan, chụp hình
lưu niệm và thưởng thức với đầy đủ 04
loại rượu vang Napa trứ danh đầy mê
hoặc lòng người. Chúc bạn có một chuyến
tham quan và thưởng thức rượu vang thật
thú vị và tuyệt vời tại Lâu đài rượu vang
nhé!
// http://www.dulichvn.org.vn/ .- 2015
(ngày 21 tháng 9)

TRIỂN LÃM DU LỊCH QUỐC TẾ “3 QUỐC GIA – 1 ĐIỂM ĐẾN”

C

hiều 11.9, tại thành phố Phan Thiết (Bình
Thuận) đã diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm
du lịch quốc tế khu vực tam giác phát triển
Việt Nam, Lào và Campuchia với chủ đề “3
quốc gia – 1 điểm đến”. Triển lãm do UBND
tỉnh Bình Thuận phối hợp với Bộ VHTTDL,
Ban Điều phối vùng duyên hải miền Trung tổ
chức, nhằm mục tiêu liên kết, trao đổi, ký kết
phát triển du lịch giữa các địa phương, các
vùng và các quốc gia.
Tham gia triển lãm có 16 gian hàng của
các tỉnh/thành Việt Nam, các tỉnh Nam Lào và
Đông Bắc Campuchia, giới thiệu những tiềm
năng, lợi thế, thành tựu tiêu biểu của từng địa
phương và khu vực, qua đó kêu gọi đầu tư,

hợp tác và phát triển trên nhiều lĩnh vực.
Tham gia triển lãm còn là cơ hội để các nhà
đầu tư, các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh
vực dịch vụ, du lịch và các lĩnh vực khác trao
đổi, ký kết hợp đồng mua bán sản phẩm, liên
kết, hợp tác cùng phát triển. 16 gian hàng du
lịch tham gia Triển lãm thể hiện đặc trưng của
từng địa phương, với những điểm nhấn là
hình ảnh quảng bá tiềm năng lợi thế và sản
phẩm du lịch, giới thiệu những cơ hội đầu tư
cũng như những dự án đầu tư du lịch, dịch vụ
quy mô để mời gọi nhà đầu tư. Các gian triển
lãm còn giới thiệu các doanh nghiệp du lịch,
dịch vụ du lịch và giải trí, các thắng cảnh, di
tích lịch sử - văn hóa, điểm tham quan nổi
tiếng của các khu du lịch Việt Nam, Lào và
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Campuchia, các tour, tuyến du lịch liên kết
vùng…
Ông Lê Tiến Phương – Chủ tịch UBND
tỉnh Bình Thuận cho biết: Trong bối cảnh hợp
tác quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay, sự
hợp tác, liên kết về du lịch chặt chẽ, có hiệu
quả giữa các vùng trong cả nước, các địa
phương trong vùng, các doanh nghiệp du lịch
trong và ngoài nước, có ý nghĩa rất quan
trọng để khai thác hợp lý nguồn tài nguyên du
lịch, phát huy lợi thế của từng vùng, từng địa
phương, tạo sức cạnh tranh về sản phẩm và
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nâng cao năng lực của các doanh nghiệp du
lịch trong vùng và trong từng nước. Triển lãm
du lịch quốc tế “3 quốc gia – 1 điểm đến” là cơ
hội thuận lợi để Việt Nam, Lào và Campuchia
giới thiệu rõ nét hơn tiềm năng, lợi thế, các
loại hình, sản phẩm du lịch, thu hút các nhà
đầu tu, các hãng lữ hành trong và ngoài
nước.
Hồ Thanh //
Văn hóa, Thể thao và Du lịch.- 2015.- Số
1144 (ngày 17 tháng 9).- Tr.11

___________________________________

TRẢI NGHIỆM NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ VỀ MIỀN BIỂN
PHAN THIẾT – BÌNH THUẬN

“T

hành phố của những khu resort” - miền
biển Phan Thiết không còn xa lạ trên
bản đồ du lịch. Đây là vùng đất hiền hòa và
thân thiện. Đặc biệt, thiên nhiên đã hào phóng
ban tặng cho Phan Thiết những danh thắng
có một không hai. Và mỗi cuối tuần, Phan
Thiết lại rộn ràng đón khách. Vịnh biển Phan
Thiết rất lớn, kéo dài từ Mũi Né đến tận La Gi,
với núi non, đồi cát án ngữ sát biển. Miền biển
này trở thành điểm đến cho những du khách
ưa vận động. Chơi dù lượn, lướt ván… đùa
giỡn cùng sóng biển trở thành “đặc sản” du
lịch của Phan Thiết. Những môn thể thao dưới
nước làm náo động cả một vùng biển. Người
ta đu mình trên những cánh diều, lướt ván
trên sóng biển hay đong đưa đằng sau chiếc
ca nô đang lướt sóng. Nếu như hừng sáng là
những hoạt động của làng chài thì trưa đến
chiều là những hoạt động náo nhiệt của du
khách. Vùng biển yên ả của người dân ngày
nào nhường chỗ cho du lịch sinh động, tấp
nập ngày đêm. Tuy vậy, du khách vẫn có thể
tìm cho mình một không gian yên bình ngay
sát biển, khi chọn những khu resort tách biệt,
ở điểm đầu vào Mũi Né.

Lấy Mũi Né làm trung tâm, xoay một
vòng trong vòng bán kính 20 cây số trên bản
đồ du lịch địa phương, du khách có thể tự
thiết kế cho mình chương trình khám phá theo
sở thích riêng. Trở về những hoài niệm, thăng
trầm của thời gian, du khách quay đầu xe về
hướng Phan Thiết. Các khu resort vừa khuất
sau con dốc là không gian của hàng trăm năm
trước hiện về. Khu đền tháp Poshainư trên
ngọn đồi Bà Nài là di chỉ văn hóa Chăm còn
sót lại. Trong quần thể này, một vài tháp đã
sụp đổ hoàn toàn do sự khắc nghiệt của khí
hậu và thời gian. Tuy nhiên, vẫn còn những
ngôi tháp khá nguyên vẹn. Khu tháp chính
thường diễn ra các hoạt động tín ngưỡng.
Vào các dịp lễ truyền thống, cộng đồng người
Chăm đến đây cúng tế. Họ mặc trang phục
truyền thống đầy sắc màu. Trước là cúng
Thần linh, cầu xin mưa thuận gió hòa. Sau là
múa hát vui vẻ. Tiếng trống Ba-ra-nưng và
tiếng kèn Saranai dập dìu hòa cùng vũ điệu
Apsara uyển chuyển. Nữ vũ công vốn là
những phụ nữ ngày ngày trên nương rẫy.
Nhưng trong vũ điệu truyền thống, thân hình
trở nên uyển chuyển, quyến rũ đến lạ thường
khiến khán giả ngỡ như họ vừa bước ra từ
bức phù điêu trên vách tháp.
Qua khỏi ngọn đồi của âm thanh và vũ
điệu là đời sống của người dân bản địa.
Những ngôi nhà ngói rêu phong vẫn còn đó,
nằm bên dòng sông dẫn từ biển vào, lô nhô
những con thuyền lớn nhỏ. Xuống hết dốc đã
ngửi được mùi nước mắm biển. Vùng Phú
Thủy, Phú Hải vốn là chiếc nôi của nước mắm
Phan Thiết. Dường như nhà nào cũng có
những chiếc mái (lu, khạp) ủ chượp nước
mắm làm từ cá cơm, cá trích. Nếu đến đây
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vào buổi sớm, khách sẽ kịp buổi chợ miền
biển. Thủy hải sản tươi rói được bày bán rất
sinh động. Người có nhiều cá, tôm thì cân kí
bán, người có ít thì chia thành từng mớ. Mua
mớ nào tính tiền mớ đó. Ấn tượng nhất là
những hàng bán cá hấp. Những con cá trắng
hếu được sơ chế rồi đặt vào những chiếc giỏ
tre đan be bé, xinh xắn. Giữa lòng phố thị, vẫn
luôn có những buổi chợ quê của làng biển
thật hiền hòa, làm nao lòng du khách.
Muốn trải nghiệm và hòa mình vào thiên
nhiên, du khách nên quay xe ra hướng Đông
rồi đi chếch về mạn Đông Bắc. Ngoài đó, biển
xanh và mênh mông hơn, không bị giới hạn
bởi những công trình kiến trúc, những khu
resort. Biển trải dài vô tận với những con sóng
xanh bạc đầu. Bất cứ chỗ nào, du khách vẫn
có thể dừng xe trên lộ hoặc đẩy xuống bãi rồi
hòa mình vào biển xanh, không một chút tư
lự. Cạnh những bãi biển tuyệt đẹp ấy là
những đồi cát đầy sắc màu, từ vàng kem
chuyển sang vàng cam rồi đỏ rực như mặt trời
buổi hoàng hôn. Có lẽ, chưa có vùng đất nào
trên bản đồ hình chữ S lại có những đồi cát
đầy sắc màu như xứ này. Nếu không thích
Đồi Hồng đông đúc thì du khách chạy xe ra xa
hơn, tận Hòa Thắng – vùng đất của nghề nuôi
dông cát đang ăn nên làm ra. Đồi cát Trinh
_____________________________________
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Nữ nằm ẩn mình phía bên kia hồ nước xanh
như ngọc trông như một cô gái mượt mà ở
tuổi thanh xuân. Từ nay đến cuối năm, sen
còn hai lần nở. Trong bàu nước nằm dưới
chân đồi cát Trinh Nữ, sen nở rộ cũng là
“mùa” của du lịch xứ này. Người ta đổ tới để
chụp ảnh với sen, thưởng lãm không gian đầy
sen ngay giữa sa mạc cát.
Nếu không có nhiều thời gian để di
chuyển, quanh quẩn ở khu vực resort, thiên
nhiên vẫn chiều lòng du khách với dòng Suối
Tiên độc đáo. Dù nằm sát với làng resort Mũi
Né nhưng dòng suối có một không hai này là
một khu vực thuần khiết thiên nhiên. Mưa gió
trở thành những nhà điêu khắc tài ba trên
triền núi cát lâu năm. Những bức phù điêu
sơn thủy, những cột “thạch nhũ” hoa mỹ được
“khắc” chi tiết trên nền cát gây ngạc nhiên cho
du khách. Gần đó là lâu đài rượu vang nguy
nga mà du khách có thể tìm hiểu trọn vẹn quy
trình làm rượu từ trái nho của một vùng quê
nước Pháp ngay giữa “kinh đô” resort xứ
Phan.
// http://www.dulichvn.org.vn/ .- 2015
(ngày 11 tháng 9)

NHỮNG TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ KHI DU LỊCH
PHAN THIẾT – BÌNH THUẬN

P

han Thiết làm du lịch rất chuyên nghiệp,
với đầy đủ các loại hình dịch vụ, đáp ứng
nhu cầu của du khách từ bình dân đến cao
cấp.
Phương tiện đến Phan Thiết rất thuận
tiện. Từ Cần Thơ, có thể đi các hãng xe chạy
tuyến miền Trung, như Nha Trang, Quảng
Ngãi và xuống xe tại Phan Thiết. Thuận tiện
nhất là đi xe chất lượng cao lên Sài Gòn rồi
nối tuyến của Phương Trang, Mai Linh và
nhiều hãng xe địa phương khác tại bến xe
Miền Tây, bến xe miền Đông, phố Tây Phạm
Ngũ Lão… để ra Phan Thiết hoặc Mũi Né.
Ngoài ra, còn có tuyến đường sắt nối liền Sài
Gòn – Phan Thiết xuất phát vào buổi sáng và
buổi tối. Nếu “hầu bao” nặng và muốn trải
nghiệm, du khách có thể đăng ký dịch vụ thủy
phi cơ từ Sài Gòn đáp xuống Bàu Trắng, ngay
sát đồi Trinh Nữ rồi trung chuyển vào Mũi Né,
Phan Thiết. Tại Phan Thiết và các khu du lịch
lân cận đều có xe buýt đưa đón tận nơi. Nếu

muốn tự lái, du khách không khó để thuê xe
máy hoặc ô tô, xe jeep. Mùa này, thời tiết rất
oi bức. Đi biển để giải nhiệt là điều tuyệt vời.
Nhưng nắng biển cũng là "sát thủ" của nhan
sắc. Nếu không chăm sóc và bảo vệ da kỹ
lưỡng, du khách nữ dễ mang theo về làn da
cháy nắng. Đa số phụ nữ Việt thường dùng
các loại mỹ phẩm dưỡng da, giữ trắng và
hiếm khi cho tiếp xúc với nắng thì đến Phan
Thiết cần phải bảo vệ kỹ hơn. Tuy nhiên, các
cô gái thích làn da nâu rám nắng thì đây là xứ
tuyệt vời để “nhuộm da” một cách tự nhiên.
Bởi thế, du khách nước ngoài đến Phan Thiết
ngoài vui chơi còn để sở hữu làn da nâu.
Ăn uống ở Mũi Né và Phan Thiết, du
khách không phải lo lắng. Hai khu phố ẩm
thực chuyên phục vụ du khách là khu Mũi Tàu
nằm bên dòng sông Cà Ty ngay nội ô thành
phố, hoặc khu Bờ Kè nằm ở cuối dãy resort
Mũi Né. Món ăn được niêm yết giá. Các món
tươi sống tính theo thời giá cũng được báo
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giá trước rồi mới cân và chế biến. Thuận mua
vừa bán nên du khách không phải lo chuyện
“chặt chém”. Cái hay là toàn nguyên liệu tươi
sống, nhất là các món ăn từ biển.
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// http://www.dulichvn.org.vn/ .- 2015
(ngày 10 tháng 9)

__________________________________

VỀ MIỀN HOANG SƠ CỔ THẠCH

Du khách tham quan bãi đá bảy mầu Cổ Thạch.

N

ằm trên mảnh đất Bình Thuận nhiều nắng
gió, Cổ Thạch là cái tên chưa quá phổ
biến trên bản đồ du lịch Việt Nam vì nằm ở
huyện Tuy Phong - điểm giáp ranh giữa hai
tỉnh Bình Thuận - Ninh Thuận, dễ bị lướt qua
trên hành trình di chuyển. Tuy nhiên, đây là
nơi sở hữu vẻ đẹp kỳ vĩ, hoang sơ, đặc biệt
hấp dẫn các tay máy thích “săn” ảnh hay
những người ưa du lịch khám phá. Từ thành
phố Hồ Chí Minh, xuôi theo quốc lộ 1, tới ngã
ba Liên Hương (Tuy Phong) rồi rẽ phải, sẽ
đến được bãi biển Cổ Thạch, nơi được mệnh
danh là “vùng đất ngoài hành tinh” bởi vẫn ẩn
chứa vẻ đẹp nguyên sơ, chưa bị khai thác
nhiều bởi các dịch vụ du lịch. Bãi biển nằm
khuất giữa những vách đá thoai thoải với bờ
cát dài, mịn, nước biển trong xanh, thơ mộng,
tạo cảm giác tự do, phóng khoáng như được
hòa mình cùng thiên nhiên. Dạo quanh bờ
biển vài trăm mét, người thưởng lãm sẽ bị hút
hồn bởi bãi đá hình cánh cung chạy dài ôm
lấy biển. Nét hấp dẫn đặc biệt là bãi đá này
được tạo hình bởi vô vàn những viên sỏi
mang nhiều hình dáng khác nhau như vuông,
tròn, tam giác, đa giác… Đáng chú ý, chúng
còn được khoác những tấm áo lung linh nhiều
mầu sắc như vàng, nâu, tím, xanh, lam, đỏ…
Mỗi khi ánh nắng chiếu vào, từng vân đá càng
lấp lánh ánh sắc. Bãi đá hình thành từ tự
nhiên do tác động của thủy triều, hải lưu và
nước biển. Thật khó diễn tả cảm giác thư thái,
lạ lẫm khi được dạo trên bãi đá sỏi bảy mầu
bằng chân không.

Nằm cách bờ biển không xa là chùa Cổ
Thạch, còn có tên chùa Hang, ngôi chùa có
lịch sử hình thành đã hơn trăm năm tuổi.
Chùa nằm ẩn mình trong những hang động tự
nhiên, non nước hữu tình. Đây là công trình
kiến trúc độc đáo được tạo dựng từ địa hình
tự nhiên của những hang đá. Thời Vua Thiệu
Trị, chùa Cổ Thạch đã được tu sửa từ một am
nhỏ trở thành không gian lớn, rộng 1.200 m2
với khu chánh điện, khu tam quan ngoại và
các công trình phụ cảnh. Thiết kế này hầu
như được giữ nguyên vẹn tới ngày nay. Cũng
trên hành trình dọc biển Cổ Thạch, du khách
còn có thể đến với đồi cát Bình Thạnh, nơi có
những bãi cát trải dài để thỏa thê chụp ảnh và
trượt cát; hay đến với lăng Ông Nam Hải, nơi
có những tủ kính đựng xương cá ông và bàn
thờ chạm hình long, lân, quy, phụng công
phu. Phượt Cổ Thạch, nếu yêu thích leo núi
và khám phá nhiều hang động, du khách còn
có thể tìm đến Gành Son. Buổi sáng tinh
sương hay những buổi chiều yên ả, leo lên
Gành Son, có thể nhìn thấy quang cảnh sinh
hoạt tấp nập, ấm cúng của những người dân
làng chài Cổ Thạch, chiêm ngưỡng vẻ đẹp
hùng vĩ của tạo hóa được hòa quyện bởi sắc
đỏ của núi, sắc xanh của biển, sắc vàng của
nắng.
Sau cùng, kết thúc một hành trình khám
phá với nhiều trải nghiệm, du khách có thể tận
hưởng cảm giác thư giãn, nghỉ ngơi tại suối
khoáng nóng Vĩnh Hảo, nơi tương truyền
công chúa Huyền Trân từng ngâm chân chữa
bệnh. Đến đây, du khách còn có dịp thăm nhà
máy sản xuất nước khoáng Vĩnh Hảo, thương
hiệu đã nổi tiếng nhiều năm trên thị trường.
Cổ Thạch đẹp nhất vào tháng ba, khi
những tảng đá được phủ xanh ngút ngàn bởi
mầu rêu. Nếu muốn được sở hữu những bức
hình độc, lạ, muốn khám phá những vẻ đẹp
mới của thiên nhiên kỳ vĩ, nơi đây chắc chắn
là điểm đến không thể bỏ qua…
Chí Thành //
http://www.nhandan.org.vn/ .- 2015
(ngày 23 tháng 9)
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