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               Thưa quý thính giả nghe đài! Nói đến "Nghị 
quyết", mỗi người thường nghĩ ngay đến những chủ 
trương, quyết sách lớn của Đảng được ban hành để hướng 
đến giải quyết những mục tiêu lớn của đất nước, của địa 
phương và của ngành. Nhưng ở tỉnh Ninh Thuận, nhiều 
cấp ủy đã phải ban hành Nghị quyết để giải quyết một vấn 
đề duy nhất là "nhốt Heo". Nghe có vẻ như là một câu 
chuyện không có thật, nhưng thực tế đây lại là "Nghị quyết 
đặc biệt" được xây dựng dựa trên ý Đảng, lòng dân để 
quyết tâm giải quyết tập quán nuôi heo thả rông vốn đã ăn 
sâu, bám rễ từ rất lâu đời ở các vùng đồng bào Chăm theo 
đạo Bàlamon và vùng đồng bào Raglay. Phóng sự sau sẽ lý 
giải tại sao các cấp ủy ở huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh 
Thuận có "Nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về 
vận động Nhân dân không nuôi heo thả rông trong khu dân 
cư". Mời quý thính giả theo dõi. 

Lời dẫn 

           (Tiếng động: tiếng heo đi ngoài đường, cày đường, 
đằm nước, tiếng xe và khách du lịch tham quan làng 
gốm.....) 

               Ở làng gốm cổ xưa nhất Đông Nam Á và là di sản 
văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia, làng gốm Bàu Trúc, 
thuộc thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước trung bình 
mỗi năm đón từ 600.000-800.000 lượt khách đến tham 
quan, mua sắm, trải nghiệm, khám phá nghệ thuật làm gốm 
của đồng bào Chăm. Nhưng có điều ai đến đây cũng ngao 
ngán vì đi đâu cũng thấy heo, đường làng ngõ xóm quanh 
năm dơ bẩn, hôi hám vì phân heo. Cho biết về cảm nghĩ 
của mình khi lần đầu tiên đặt chân đến làng gốm Bàu Trúc, 
anh Lê Đình Chung một du khách đến từ Hà Nội tâm sự: 

  

  

  

Tiếng động người 
dân làm gốm, khách 
du lịch.... 

           (Nd:  Được biết làng gốm Bàu Trúc là làng gốm nổi 
tiếng ở Đông Nam Á, em đến đây xem sản phẩm thì cũng 
thấy ở đây rất nhiều mẫu mã, nói chung là rất đẹp. Có một 

Pb: Anh Lê Đình 
Chung - Du khách 
Hà Nội 



cái em thấy xung quanh làng có một vấn đề là môi trường, 
cảnh quan môi trường không được sạch sẽ, nhiều người 
dân còn thả súc vật nhiều quá như là lợn. Em muốn trong 
thời gian tới có thể các cấp chính quyền có biện pháp nào 
đó để hạn chế việc này, như thế thì giữ được cảnh quan 
môi trường thì thu hút khách du lịch hơn).  
              (Tiếng động làm gốm........) Gần 80 năm tuổi đời 
và đã có hơn 60 năm gắn bó với nghề làm gốm ở làng Bàu 
Trúc, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh 
Thuận, nghệ nhân Đàng Thị Phan luôn cảm thấy trăn trở, lo 
lắng cho tương lai của làng nghề. Vì nếu tập quán nuôi heo 
thả rông của người dân địa phương cứ tồn tại mãi thì làng 
nghề khó mà phát triển. Nghệ nhân Đàng Thị Phan bức xúc 
nói: 

Tiếng động hiện 
trường làm gốm... 

             (Nd: Khách du lịch có phàn làn heo mà thả rông, 
phân của heo rất là khó chịu, người ta nói có làng nghề mà 
không có trách nhiệm, mà cả khách du lịch trong nước 
ngoài nước người ta đều nói luôn, mình có ý kiến mà cho 
qua luôn). 

Pb: Bà Đàng Thị 
Phan – Làng gốm 
Bàu Trúc, thị trấn 
Phước Dân, huyện 
Ninh Phước – Ninh 
Thuận.   

            (Tiếng động gà gáy..., tiếng trẻ gọi nhau đi học..., 
tiếng người dân lùa heo ra đường ..., 

             Tập quán nuôi heo thả rông ở vùng đồng bào Chăm 
theo đạo Bàlamon và đồng bào Raglay của tỉnh Ninh 
Thuận có từ rất lâu đời. Do vậy, việc xây dựng chuồng trại 
nuôi heo ở đây được cho là chuyện lạ. Vì thế, việc người 
dân lùa heo ra đường đã trở thành thói quen mỗi khi trời 
sáng. Cứ thế, từ sáng đến tối, trên mọi con đường, ngõ 
hẻm, ngóc ngách, ở đâu cũng thấy bóng dáng của những 
đàn heo tự đi kiếm thức ăn, tìm chỗ ngủ. Do không có 
chuồng trại nên khi heo đến thời kỳ sinh sản được đưa vào 
nhà ở chung với người. Cũng vì lý do này, môi trường ở 
các làng Chăm bị ô nhiễm nặng nề. Dịch bệnh cũng thường 
xuyên xảy ra đối với đàn heo. Cho biết thêm về tồn tại này, 
ông Trần Công Quang, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn 
nuôi và Thú y tỉnh Ninh Thuận chia sẻ: 

  

  

Tiếng động heo đi 
kiếm ăn, chịn 
tường.... 

  

              (Nd: Một số bệnh điển hình thường xảy ra trên 
đàn heo thả rông của vùng đồng bào dân tộc Chăm là bệnh 
lở mồn long móng, bệnh tai xanh và từ những bệnh đó thì 

 Pb: Ông Trần Công 
Quang – Phó Chi cục 
trưởng Chi cục chăn 



gây thiệt hại về kinh tế cho đồng bào tương đối lớn). nuôi và thú y Ninh 
Thuận 

             Trước nhiều hệ lụy từ việc nuôi heo thả rông ở các 
vùng đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn, sau khi bàn bạc, 
thống nhất, năm 2015, thị trấn Phước Dân là cấp ủy đầu 
tiên ở huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận quyết định ban 
hành "Nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về vận 
động Nhân dân không nuôi heo thả rông trong khu dân cư". 
Điều đặc biệt của Nghị quyết này là chỉ rõ cán bộ, đảng 
viên là người dân tộc Chăm phải tiên phong đi đầu thực 
hiện và vận động gia đình, người thân không nuôi heo thả 
rông. Lý giải việc phải ban hành Nghị quyết riêng đối với 
vấn đề nuôi heo thả rông ở vùng đồng bào Chăm, ông Ngô 
Khánh, Bí thư Đảng ủy thị trấn Phước Dân, huyện Ninh 
Phước, tỉnh Ninh Thuận cho biết: 

  

               (Nd: Không xây dựng được Nghị quyết này thì 
đến ngày hôm nay không giải quyết được vấn đề, bởi vì đây 
là tập quán lâu đời của đồng bào Chăm nên rất khó. Bà 
con nghĩ rằng đơn giản thôi, bởi vì tập quán ăn sâu vô tiềm 
thức của đồng bào rồi nên bắt buộc Đảng ủy Phước Dân 
phải ban hành Nghị quyết để cho các ban ngành đoàn thể 
vô cuộc hết sức quyết liệt). 

Pb: Ông Ngô Khánh, 
Bí thư Đảng ủy thị 
trấn Phước Dân, 
huyện Ninh Phước, 
tỉnh Ninh Thuận 

           Trên cơ sở Nghị quyết của Đảng ủy, các chi bộ thôn, 
khu phố ở thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước cũng xây 
dựng Nghị quyết riêng phù hợp với tình hình thực tế ở địa 
bàn để huy động cán bộ, đảng viên, các chức sắc Chăm 
Bàlamôn, các bậc trí thức, người có uy tín, Ban phong tục 
thôn, khu phố cùng vào cuộc. Đồng thời, tiến hành lập 
danh sách cán bộ, đảng viên và các hộ dân nuôi heo trên 
địa bàn, giao cho từng đoàn thể trong thôn, khu phố tổ chức 
tuyên truyền, vận động, ký cam kết không nuôi heo thả 
rông. Là Bí thư Chi bộ khu phố 11 và cũng là người tiên 
phong làm chuồng nhốt heo ở thị trấn Phước Dân, huyện 
Ninh Phước, ông Hán Thiểu tâm sự: 

  

            (Nd: Nếu không có Nghị quyết, chủ trương đúng 
như thế thì người dân sẽ không hiểu biết được vấn đề nuôi 
heo thả rông là nó có tác hại như thế nào đối với môi 
trường, cho nên họ cứ tiếp tục nuôi heo thả rông. Sau khi 
có Nghị quyết thì bà con đã nhận thức được thì hiện giờ 

Pb: Ông Hán Thiểu – 
Bí thư Chi bộ khu 
phố 11, thị trấn 
Phước Dân, huyện 
Ninh Phước – Ninh 



người người, nhà nhà đã xây chuồng trại). Thuận  
             Từ sự vào cuộc một cách quyết liệt của cả hệ thống 
chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động, giúp người 
dân nhận ra những lợi ích về kinh tế và bảo đảm về môi 
trường của việc nuôi heo nhốt. Đồng thời, địa phương đề 
nghị các Ngân hàng, quỹ tín dụng tạo điều kiện cho bà con 
tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để xây chuồng nuôi heo. 
Bên cạnh đó, việc kiểm tra kết hợp xử phạt vi phạm hành 
chính và xử lý theo hương ước, quy ước được thực hiện 
hàng tuần nên chỉ trong một thời gian ngắn, việc xây dựng 
chuồng trại để nhốt heo đã trở thành phong trào ở khắp các 
thôn, khu phố của thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước. 
Đồng thuận cao với chủ trương của địa phương về việc 
không nuôi heo thả rông, ông Lộ Phú Thượng, ở thôn Mỹ 
Nghiệp, thị trấn Phước Dân, một trong những hộ đã không 
ngần ngại vay tiền ngân hàng chính sách xã hội làm chuồng 
nuôi heo hồ hởi cho biết: 

  

  

  

  

  

  

             (Nd: Thị trấn với thôn vô vận động mình làm 
chuồng heo để heo khỏi ra ngoài đường ngoài xá, mình 
cũng thấy bà con trong làng ai cũng làm nên mình cũng 
phải làm để cho nó sạch sẽ xóm làng). 

Ông Lộ Phú Thượng 
– Thôn Mỹ Nghiệp – 
Thị trấn Phước Dân – 
huyện Ninh Phước – 
Ninh Thuận  

           Được sự đồng thuận và làm thay đổi nhận thức, thói 
quen, hành động của người dân trong nuôi nhốt heo, "Nghị 
quyết tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về vận động Nhân 
dân không nuôi heo thả rông trong khu dân cư" của thị trấn 
Phước Dân đã đi vào cuộc sống, khẳng định sự đúng đắn, 
hợp ý Đảng, lòng dân và tạo sức lan tỏa đối với nhiều địa 
phương khác. Trên địa bàn huyện Ninh Phước đã lấy thị 
trấn Phước Dân làm điểm, có 3 cấp ủy gồm các xã Phước 
Hữu, Phước Thái và Phước Hậu tiếp nối ban hành " Nghị 
quyết tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về vận động Nhân 
dân không nuôi heo thả rông trong khu dân cư". Đây là 
những địa phương có đông đồng bào dân tộc Chăm và 
Raglay sinh sống. Trong đó, xã Phước Hữu được xác định 
có số hộ nuôi heo thả rông lớn nhất, tập quán cũng nặng nề 
nhất, nhưng đến cuối năm 2017, địa phương này đã vận 
động được 343 trên tổng số 392 hộ làm chuồng nhốt heo. 
Vui mừng với kết quả đạt được, ông Phạm Văn Thể, Phó 
Bí thư Đảng ủy xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước cho biết 

 



thêm: 
             (Nd: Kết quả đạt được trong thời gian qua còn lại 
49 hộ nuôi heo thả rông trong khu dân cư thì cái giải pháp 
của Phước Hữu là phải nói quyết tâm cao của cả hệ thống 
chính trị. Cái việc giải quyết nuôi heo thả rông trong khu 
dân cư được đặt song song với chỉ tiêu phát triển kinh tế - 
xã hội và cùng vấn đề đó để thực hiện cái vấn đề đạt chuẩn 
nông thôn mới trong năm 2018. Từ đó, những kết quả vừa 
qua phải nói sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đặc 
biệt là sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, 
nhất là nhân dân đồng bào Chăm theo đạo Ba2lamon trên 
địa bàn xã). 

Pb: Ông Phạm Văn 
Thể, Phó bí thư đảng 
ủy xã Phước Hữu, 
huyện Ninh Phước  

            Khi ban hành chủ trương vận động đồng bào Chăm 
và đồng bào Raglay không nuôi heo thả rông, Đảng bộ 
huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đặt mục tiêu trong 5 
năm sẽ chấm dứt việc nuôi heo thả rông trong khu dân cư. 
Phấn đấu đến năm 2020 sẽ hoàn thành 19/19 tiêu chí để 
được công nhận huyện đạt chuẩn về nông thôn mới. Thế 
nhưng, chỉ sau 2 năm quyết tâm thực hiện, đến cuối  năm 
2017, đã có 487 trên tổng số 536 hộ nuôi heo thả rông trên 
địa bàn 18 thôn, khu phố của 4 xã, thị trấn ở vùng đồng bào 
Chăm và Raglay tự bỏ tiền và vay tiền của Ngân hàng xây 
dựng chuồng trại nhốt heo, đạt 90,85%. Trên cơ sở này, 
huyện Ninh Phước đang phấn đấu sẽ chấm dứt việc nuôi 
heo thả rông trong khu dân cư trước lễ hội Katê của đồng 
bào Chăm theo đạo Bàlamôn năm 2018. Ông Phạm Văn 
Binh, Phó Bí thư thường trực huyện ủy Ninh Phước cho 
biết quyết tâm của huyện về chấm dứt nuôi heo thả rông: 

  

  

  

  

  

  

  

         (Nd: Từ sự đồng tình ủng hộ chung của cả hệ thống 
chính trị và ủng hộ của các chức sắc, tôn giáo và những 
người uy tín trong cộng đồng cho nên trong năm 2018 này 
chúng tôi đưa ra cái quyết tâm chính trị đó là phải cố gắng 
vận động, tuyên truyền và áp dụng các biện pháp xử lý về 
hành chính khác để chấm dứt tình hình nuôi heo thả rông 
trước Katê 2018). 

Ông Phạm Văn Binh, 
Phó bí thư thường 
trực huyện ủy Ninh 
Phước 

          Từ "Nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về 
vận động Nhân dân không nuôi heo thả rông trong khu dân 
cư" ở các vùng đồng bào Chăm và Raglay của tỉnh Ninh 
Thuận cho thấy: khi nghị quyết sát trúng, kịp thời, hợp 
lòng dân sẽ phát huy được sức mạnh tổng hợp cũng như 

 



phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong quần 
chúng Nhân dân. Từ nghị quyết đặc biệt này sẽ là kinh 
nghiệm quý đối với cấp ủy, chính quyền các địa phương 
trong việc giải quyết những bài toán khó về phát triển kinh 
tế - xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường./.  

          

  

  

 


