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ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC LÀM VIỆC 
TẠI BÌNH THUẬN 

oàn giám sát của Hội đồng Dân tộc 
do Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc 
Cao Thị Xuân làm Trưởng đoàn 

vừa có các cuộc làm việc tại Bình Thuận 
về “Tình hình thực hiện chính sách, pháp 
luật về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân 
tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2010-
2017”. 

Báo cáo với Đoàn, đại diện UBND 
tỉnh Bình Thuận cho biết, thời gian qua, 
tỉnh đã quan tâm chỉ đạo tổ chức triển 
khai thực hiện các chính sách hỗ trợ, phát 
triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền 
núi trên địa bàn. Các chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước như: Quyết 
định 1640/Q Đ-TTg của Chính phủ, Nghị 
định 116/2010/NĐ-CP, Nghị định 61, 
Thông tư 109/TTLT/BTC/BGDĐT… đã 
được triển khai đến các huyện, thành phố, 
phường, xã, phòng giáo dục các huyện, 
các trường được thụ hưởng. 

Nhìn chung, với sự quan tâm của 
các cấp chính quyền và các sở ban ngành 
chức năng trong việc triển khai, tổ chức 
thực hiện các chính sách, pháp luật về hỗ 
trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu 
số, miền núi giai đoạn 2010 - 2017, tình 
hình giáo dục vùng dân tộc thiểu số ở 
Bình Thuận đã có nhiều chuyển biến. Cơ 
sở vật chất trường, lớp, nhà chức năng, 
phòng nội trú, nhà ăn… tại các điểm 
trường đã được đầu tư tăng cả về số 
lượng và chất lượng… 

Tại các trường Đoàn đến giám sát, 
cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và 
học cơ bản đã được đáp ứng, lớp học, 
nhà nội trú, nhà ăn của học sinh đều sách 
sẽ, khang trang. Mạng lưới trường, lớp 
học từ mầm non đến PTTH cơ bản đã 
được phủ kín đến các xã, phường trên 
toàn tỉnh. Các chế độ, chính sách của 
Đảng, Nhà nước đều được triển khá đầy 
đủ, học sinh yên tâm học tập, giáo viên 

yên tâm công tác, tích cực học tập nâng 
cao trình độ chuyên môn, đạo đức phẩm 
chất nghề nghiệp. Chính sách dạy tiếng 
nói và chữ viết dân tộc được quan tâm. 
Ngoài các chính sách hỗ trợ của Trung 
ương, Bình Thuận cũng đã dành ngân 
sách địa phương để hỗ trợ phát triển giáo 
dục dân tộc thiểu số. 

 

Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc làm việc 
tại Bình Thuận 

Thay mặt Đoàn giám sát, Phó Chủ 
tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân hoa 
nghênh kết quả Bình Thuận đã đạt được. 
Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc 
cũng chỉ rõ, thực tế giám sát cho thấy, hệ 
thống cơ sở vật chất trường, lớp học, 
phòng nội trú nhà ăn… vùng dân tộc thiểu 
số theo Quyết định 1210/QĐ-TTg; Đề án 
kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công 
vụ cho giáo viên theo Quyết định 1625/Q 
Đ-TTg… chưa được đánh giá một cách 
đầy đủ về tình hình triển khai, kết quả 
thực hiện. Một số điểm Đoàn đến giám 
sát, như Trường Nội trú huyện Hàm 
Thuận Bắc, Trường Thuận Minh I chưa có 
khu vệ sinh tập thể, trường, lớp xuống 
cấp, bàn ghế cũ nát, phòng ở còn chật 
hẹp... Tình hình thực hiện chính sách cử 
tuyển, công tác tuyển sinh cử tuyển vào 
các trường đại học, cao đẳng, trung học 
chuyên nghiệp theo Nghị định 134 và Nghị 

I. CHÍNH TRỊ – KINH TẾ 

Đ 
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định 49 cũng như việc tạo điều kiện tuyển 
dụng học sinh sau khi tốt nghiệp chưa 
được thể hiện rõ trong Báo cáo của tỉnh. 
Bình Thuận cũng chưa tổ chức được hệ 
thống bán trú theo Thông tư số 24/2010, 
để tạo điều kiện cho con em đồng bào 
dân tộc thiểu số, con em ở vùng đặc biệt 
khó khăn không có điều kiện đi về có thể 
được đến trường học tập. 

Đoàn giám sát đề nghị UBND tỉnh 
Bình Thuận tiếp tục quan tâm chỉ đạo các 
ngành chức năng triển khai tốt các chủ 
trương của Đảng, chính sách của nhà 
nước hỗ trợ, phát triển giáo dục vùng dân 
tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn. Bên 
cạnh việc triển khai tốt các chính sách hỗ 
trợ, đầu tư chính sách của Trung ương 
trên địa bàn, Bình Thuận cần huy động 
nhiều hơn sự hỗ trợ của các doanh 
nghiệp, các nhà hảo tâm… để tiếp tục 
hoàn thiện cơ sở vật chất cho các trường, 
lớp đã xuống cấp, các khu chức năng (vệ 
sinh, bể nước…) còn thiếu, bàn ghế, 
gường nằm của học sinh nội trú hư 

hỏng… Đặc biệt, cần làm rõ nguyên nhân 
của tình trạng học sinh bỏ học trên địa 
bàn. Chú ý đến mô hình tổ chức liên 
thông các cấp học để tăng cơ hội cho các 
em học sinh cấp ba được hưởng chính 
sách nội trú hiện hành cũng như mô hình 
nội trú cấp huyện. Tăng cường công tác 
thanh tra, kiểm tra các chủ trương, chính 
sách về hỗ trợ, phát triển giáo dục vùng 
dân tộc thiểu số, kịp thời đề xuất, kiến 
nghị việc sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các 
chính sách cho công tác giáo dục vùng 
dân tộc thiểu số, miền núi. 

Đoàn giám sát cũng nêu rõ, sẽ tổng 
hợp đầy đủ các kiến nghị, nghiên cứu, 
đưa vào Báo cáo kết quả giám sát trình 
UBTVQH, đồng thời chuyển tới Chính phủ 
và các bộ, ngành liên quan để kịp thời có 
sự điều chỉnh, thiết thực đóng góp vào 
việc sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục và 
Luật Giáo dục đại học tới đây. 

Lê Yên // 
http://www.daibieunhandan.vn .- 2018 

(ngày 7 tháng 4) 

__________________________________ 

THỨ TRƯỞNG ĐẶNG HOÀNG OANH LÀM VIỆC TẠI BÌNH THUẬN:  

TƯ PHÁP CẦN QUAN TÂM NÂNG CAO HIỆU QUẢ 

THI HÀNH PHÁP LUẬT 

hiều 20/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp 
Đặng Hoàng Oanh cùng Đoàn 
công tác Bộ Tư pháp đã đến thăm 

và làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Bình 
Thuận, Cục THADS Bình Thuận. 

 

Báo cáo trước Thứ trưởng, Giám 
đốc Sở Tư pháp Bình Thuận Hồ Ngọc 
Được cho biết: Sở đã bám sát sự chỉ đạo 
chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh và của Bộ Tư pháp. Các 
nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2017 
được chỉ đạo thực hiện khá toàn diện và 
có trọng tâm, trọng điểm. Bên cạnh đó, 
Lãnh đạo Sở Tư pháp đã cùng các Sở, 
Ngành, địa phương tham gia tích cực vào 
việc giải quyết các công việc chung của 
UBND tỉnh; sâu sát cơ sở, chỉ đạo giải 
quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc, 
tháo gỡ khó khăn; kiểm tra, đôn đốc việc 
thực hiện công tác Tư pháp tại các địa 
phương nhất là những nhiệm vụ mới 
được triển khai trong năm 2017 và năm 
2018. 

C 
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Chỉ ra các hạn chế, Sở Tư pháp đề 
nghị với Bộ Tư pháp một số vấn đề, trong 
đó có thực hiện Luật ban hành VBQPL, 
Nghị định 55/CP về tổ chức pháp chế, đề 
nghị Cục Quản lý xử lý VPHC và Theo dõi 
THPL chủ trì tổ chức các lớp tập huấn 
chuyên sâu, hội nghị chuyên đề về xử lý 
VPHC nhằm nâng cao trình độ, cập nhật 
kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn cho đội 
ngũ làm công tác xử lý VPHC của các địa 
phương; Bộ Tư pháp sớm xây dựng 
khung theo dõi và Bộ tiêu chí đánh giá 
tình hình thi hành pháp luật... 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ 
trưởng Đặng Hoàng Oanh nhận thấy đối 
với năm 2017 và Quý I/2018, Sở Tư pháp 
đã có nhiều cố gắng, khẩn trương triển 
khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, 
bám sát Chương trình, Kế hoạch công tác 
của Bộ và Tỉnh, nhiều lĩnh vực công tác 
đạt kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến 
so với năm trước. 

 

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh lưu ý Sở Tư 
pháp cần chủ động, tích cực tham gia và tham 
mưu sâu đối với các vấn đề phát triển kinh tế, 
xã hội của địa phương 

Thời gian tới, Thứ trưởng Đặng 
Hoàng Oanh đề nghị Sở Tư pháp cần chủ 
động, tích cực trong việc tham mưu cho 
Tỉnh thực hiện Nghị quyết 01 của Chính 
phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực 
hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và 
Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 
với rất nhiều nội dung cụ thể liên quan 
đến ngành Tư pháp; trong đó cần đặc biệt 
quan tâm đến việc nâng cao hiệu quả thi 
hành pháp luật. 

Sở Tư pháp cần chủ động, tích cực 
tham gia và tham mưu sâu đối với các vấn 
đề phát triển kinh tế, xã hội của địa 

phương; linh hoạt hơn trong việc phản 
ứng chính sách; Chủ động tham mưu, 
giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh triển khai thi 
hành các luật, nghị định mới ban hành và 
có hiệu lực; tăng cường quản lý nhà nước 
đối với các hoạt động bổ trợ tư pháp trên 
địa bàn tỉnh; tăng cường hơn nữa công 
tác thanh tra, kiểm tra, nhất là trong lĩnh 
vực bổ trợ tư pháp; đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin trong hoạt động quản 
lý điều hành và các hoạt động dịch vụ 
công ... 

Tại Cục THADS Bình Thuận, Thứ 
trưởng đánh giá: Mặc dù trong điều kiện 
còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng 
với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao trực tiếp 
của Lãnh đạo Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, 
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh 
và sự nỗ lực của toàn ngành, công tác thi 
hành án dân sự Bình Thuận thời gian qua 
đã có chuyển biến tích cực: kết quả thi 
hành án về việc tăng (đạt 51,08%/71%, 
tăng 3,15%), về tiền tăng (đạt 
18,25%/32%, tăng 7,36%) so với cùng kỳ 
năm 2017. Về tiền đã thi hành xong 153 tỷ 
602 triệu 367 nghìn đồng. Công tác tiếp 
công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 
đã được quan tâm và giải quyết theo đúng 
trình tự, thủ tục quy định của pháp luật, 
không có khiếu kiện kéo dài. 

Nhận định những kết quả nói trên đã 
đóng góp thiết thực, quan trọng vào kết 
quả thi hành án của Bộ, ngành Tư pháp, 
sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. 
Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đề nghị 
Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh 
Bình Thuận: Ưu tiên tập trung mọi nguồn 
lực để tổ chức tốt công tác thi hành án 
dân sự, phấn đấu hoàn thành, vượt các 
chỉ tiêu thi hành án được giao về việc và 
tiền, khẩn trương xử lý, giải quyết dứt 
điểm các vụ việc thi hành án dân sự có 
điều kiện thi hành, tránh tồn đọng, giảm 
số lượng vụ việc thi hành án có điều kiện 
thi hành phải chuyển kỳ sau. 

Tăng cường phối hợp với các sở, 
ngành tại địa phương; cần tranh thủ sự 
quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng cục 
THADS và các cấp chính quyền địa 
phương trong công tác THADS; Tiếp tục 
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củng cố kiện toàn, nâng cao năng lực đội 
ngũ cán bộ các đơn vị 

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cũng 
căn dặn, mỗi cán bộ, công chức trong hệ 
thống các cơ quan thi hành án dân sự cần 
không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo 
đức và ý thức được trách nhiệm công việc 
để từ đó luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của 
mình. 

Bình An // http://baophapluat.vn.- 2018 
(ngày 20 tháng 4) 

__________________________________ 

BỘ TRƯỞNG ĐÀO NGỌC DUNG: 

BÌNH THUẬN CÓ THỂ KẾT THÚC GIẢI QUYẾT HỒ SƠ 
NGƯỜI CÓ CÔNG TRONG NĂM 2018 

áng ngày 12/4, Bộ trưởng Bộ LĐ-
TB&XH Đào Ngọc Dung và đoàn 
công tác có buổi làm việc với Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh Bình Thuận về thực hiện 
các nhiệm vụ của ngành LĐ-TB&XH ở địa 
phương trên các lĩnh vực về việc làm, đào 
tạo nghề, giảm nghèo, chính sách người 
có công, phòng chống ma tuý và xâm hại 
trẻ em. Trong chuyến làm việc, Bộ trưởng 
cũng đã đến thăm một cơ sở điều trị cai 
nghiện bằng Methadone và hai gia đình 
người có công ở Thành phố Phan Thiết và 
huyện Hàm Thuận Bắc. 

 

Quang cảnh buổi làm việc 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở LĐ-
TB&XH tỉnh Bình Thuận đã báo cáo với 
Bộ trưởng và đoàn công tác những kết 
quả nổi bật của ngành LĐ-TB&XH đã đạt 
được tại địa phương. Ở lĩnh vực việc làm 
đã giải quyết việc làm cho trên 24.000 lao 
động trong năm 2017, đào tạo nghề cho 
hơn 11.300 người, đạt 113,14%, nâng tỷ 
lệ lao động đào tạo đạt 61% và qua đào 
tạo nghề chiếm 23,32%. 

Công tác giảm nghèo đã được địa 
phương quan tâm đầu tư. Ngoài nguồn 
vốn Trung ương đầu tư hơn 22 tỷ đồng 
trong năm 2017, tỉnh cũng đã trích ngân 
sách cho các chính sách về y tế, giáo dục 
cho đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo và 
đầu tư 80 triệu đồng để xây dựng mô hình 
giảm nghèo bền vững tại xã Tân Hà 
huyện Hàm Tân. Kết quả trong năm 2017, 
toàn tỉnh còn 3,67% hộ nghèo, giảm 
1,06% so với năm trước. 

 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng-Bí thư Tỉnh ủy Bình 
Thuận phát biểu tại buổi làm việc 

Tỉnh cũng đã tăng cường công tác 
phối hợp quản lý người nghiện ma túy 
trên địa bàn tỉnh hiệu quả. Hiện toàn tỉnh 
có 2.306 người nghiện ma túy, tăng 451 
người nghiện (2.306/1855) so với cuối 
năm 2016. Hiện có 106/127 xã, phường, 
thị trấn trong tỉnh có người sử dụng trái 
phép chất ma túy, tăng 9 xã, phường, thị 
trấn so với cuối năm 2016. Theo Công an 
tỉnh Bình Thuận, tuy số người nghiện ma 
túy có tăng nhưng không đáng kể. Toàn 

S 
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tỉnh đã có cơ sở để kiểm soát và giải 
quyết về tình hình ma túy.  

Việc quản lý sau cai nghiện, hỗ trợ 
tái hòa nhập cộng đồng cũng được địa 
phương chú trọng thông qua việc chính 
quyền địa phương, đoàn thể tuyên truyền 
vận động gia đình, người thân giữ gìn, 
không mắc vào các tệ nạn xã hội va có 
chính sách cho hộ gia đình có người 
nghiện vay vốn làm ăn. 

 

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thăm cơ sở điều trị 
Mathedone tại Trung tâm Phòng chống 
HIV/AIDS tỉnh  

Ở lĩnh vực thực hiện chính sách 
người có công cho thấy, ngoài việc thực 
hiện thực chính sách đền ơn đáp nghĩa, 
uống nước nhớ nguồn, tri ân các gia đình 
liệt sỹ, thương binh và người có công, tỉnh 
Bình Thuận đã giải quyết khá tốt hồ sơ liệt 
sỹ, thương binh, người hưởng chính sách 
như thương binh còn tồn đọng, đến nay 
chỉ còn 02 hồ sơ. Trong khi chờ nguồn 
kinh phí Trung ương phân bổ, địa phương 
đã chủ động ứng trước các nguồn để hỗ 
trợ xây dựng 1.078 nhà cho gia đình chính 
sách có công theo Quyết định 22 của Thủ 
tướng Chính phủ. 

Để thực hiện tốt hơn nữa các chính 
sách của ngành LĐ-TB&XH, tỉnh Bình 
Thuận đã kiến nghị với Bộ trưởng và đoàn 
công tác của ngành sớm có quy định về 
quản lý nhà nước đối với loại hình "kinh 
doanh dịch vụ tư vấn du học về giáo dục 
nghề nghiệp". Tiêu chí xác định hộ nghèo, 
hộ cận nghèo có một số điểm chưa hợp 
lý, nên việc nhận diện hộ nghèo, hộ cận 
nghèo chưa sát với thực tế đề nghị Bộ 
sửa đổi cho phù hợp. Tỉnh cũng đề nghị 
Bộ quan tâm hỗ trợ cho địa phương về 

kinh phí để cải tạo, nâng cấp cổng Nghĩa 
trang liệt sỹ, xây dựng giai đoạn 2 Trung 
tâm điều dưỡng người có công. 

Sau khi lắng nghe lãnh đạo tỉnh Bình 
Thuận báo cáo tình hình thực hiện nhiệm 
vụ của ngành LĐ-TB&XH, Bộ trưởng Đào 
Ngọc Dung đã chia sẻ niềm vui khi chứng 
kiến sự phát triển bứt phá trong xây dựng 
cơ sở hạ tầng, du lịch, tạo diện mạo mới, 
đổi thay nhanh chóng ở Bình Thuận trong 
những năm gần đây. Đi đôi với sự phát 
triển kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực du lịch 
được xem là thế mạnh của Bình Thuận, 
địa phương đã quan tâm chú trọng đến 
việc đào tạo nguồn nhân lực để phục vụ 
cho sự phát triển kinh tế, du lịch tại địa 
phương, gắn đào tạo với giải quyết việc 
làm, giảm nghèo bền vững. 

 

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu chỉ đạo tại 
buổi làm việc 

Các lĩnh vực an sinh xã hội của tỉnh 
có bước phát triển tốt, đặc biệt là giảm 
nghèo, tỉnh xếp thứ 13 về quy mô giảm 
nghèo và thứ 15 về tỷ lệ hộ nghèo. Chăm 
sóc người có công thực hiện tốt về chính 
sách, cơ bản không còn hồ sơ thương 
binh, liệt sỹ tồn đọng. Đối với các hồ sơ về 
Bà mẹ VNAH, tù đày địa phương cần có 
giải pháp vận động gia đình giải quyết 
hiệu quả, nếu cần UBND cấp xã hoặc cơ 
quan LĐ-TB&XH đứng ra lập hồ sơ để 
công nhận Bà mẹ VNAH. Bình Thuận có 
thể đi sớm trước cả nước để kết thúc 
công tác giải quyết hồ sơ người có công 
vào năm 2018.  

Bộ trưởng lưu ý tỉnh Bình Thuận 
không được chủ quan mà cần tăng cường 
kiểm soát tình hình phòng chống ma túy 
trên địa bàn, không để gia tăng tình hình 
về tính chất, mức độ, quy mô, không để 

http://baodansinh.vn/gia-dinh-c64/
http://baodansinh.vn/te-nan-c41/
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tình hình lan rộng. Không được đưa tất cả 
các người nghiện vào Trung tâm cai 
nghiện để gây quá tải mà phải phân loại, 
giải quyết từ gốc. Bình Thuận cũng xảy ra 
nhiều vụ xâm hại trẻ em đau lòng nên tỉnh 
cần quan tâm phòng chống xâm hại trẻ 
em hiệu quả. 

Công tác giảm nghèo phải đi sâu vào 
chính sách giải quyết sinh kế cho người 
dân, quan tâm đào tạo nghề cho lao động 
nông thôn để thoát nghèo bền vững, tránh 
thoát nghèo lại chuyển sang cận nghèo. 
Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh 
cần rà soát lại để tránh đào tạo nghề 
chồng chéo, nếu cần có thể sát nhập để 
một cơ sở đào tạo nghề có thể đảm nhiệm 
đào tạo cả 3 cấp độ nghề là cao đẳng, 
trung cấp và sơ cấp. Khuyến khích việc 
mở rộng mạng lưới đào tạo nghề của các 
trường tư thục. 

Đối với các kiến nghị của tỉnh, Đoàn 
công tác sẽ tiếp thu và nghiên cứu bổ 
sung, sửa đổi chính sách phù hợp với 
thực tiễn. Bộ cũng sẽ quan tâm phân bổ 
kinh phí theo quy định để địa phương đầu 
tư các hạng mục công trình phục vụ công 
tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có 
công và an sinh xã hội. 

Buổi chiều, Bộ trưởng cũng đã đến 
thăm hai gia đình chính sách ở Thành phố 
Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Bắc. 

 

Bộ trưởng thăm và tặng quà gia đình chính 
sách Võ Văn Còn ở P. Xuân An-TP.Phan Thiết 

 

Bộ trưởng thăm và tặng quà Bà mẹ VNAH Từ 
Thị Đinh ở TT.Phú Lâm huyện Hàm Thuận Bắc 

Ngọc Minh, Tiến Sơn // 
http://baodansinh.vn/ .- 2018  

(ngày 12 tháng 4)

__________________________________ 

HỘI PHỤ NỮ CƠ QUAN CỤC CHÍNH TRỊ QUÂN KHU 7 
THĂM, TẶNG QUÀ TẠI BÌNH THUẬN 

gày 27/4/2018, Hội Phụ nữ cơ 
quan Cục Chính trị Quân khu 7 
phối hợp với Đoàn Cơ sở Cục 

Chính trị và Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh 
Bình Thuận tổ chức thăm, tặng quà và 
giao lưu văn hóa văn nghệ với Hội Phụ nữ 
xã Đa Mi và xã La Dạ huyện Hàm Thuận 
Bắc, tỉnh Bình Thuận chào mừng kỷ niệm 
43 năm giải phóng miền Nam thống nhất 
đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và Quốc 
tế Lao động. 

Hội Phụ nữ cơ quan Cục Chính trị 
phối hợp với Đoàn Cơ sở và Hội Phụ nữ 
Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận tổ chức thăm 
và tặng quà cho 10 cháu học sinh giỏi; 
1.400 cuốn tập viết cho học sinh khó khăn 
hiếu học 3 trường Tiểu học La Dạ 1, La 
Dạ 2 và Trường Trung học cơ sở La Dạ. 
Ngoài ra, Hội phụ nữ cơ quan Cục Chính 
trị còn phối hợp với Hội phụ nữ huyện 
Hàm Thuận Bắc và Ban CHQS huyện đến 
tham quan, tặng quà cho tiểu đội súng 
máy 12ly7 tại đập thủy điện Đa Mi, UBND 

N 

http://baodansinh.vn/phu-nu-tre-em-c65/
tel:30/4/1975%20-%2030
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xã Đa Mi; thăm tặng quà cho 10 gia đình 
chính sách; 20 phần quà cho hội viên Hội 
phụ nữ xã có hoàn cảnh khó khăn và 
đồng bào dân tộc với tổng số tiền hơn 30 
triệu đồng.  

 

Hội Phụ nữ và Đoàn cơ sở Cục Chính trị Quân 
khu 7 đến dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ 
Chí Minh tại Trường Dục Thanh. 

 

Thượng tá Mai Văn Tân, Phó Trưởng phòng Kế 
hoạch tổng hợp tặng quà cho Nhà máy thủy 
điện Hàm Thuận. 

 

Hội Phụ nữ Cục Chính trị tặng quà cho Bà 
BRông Thị Hành tại xã La Dạ, huyện Hàm 
Thuận Bắc. 

 

Giao lưu văn nghệ tại Trung tâm Văn hóa xã La 
Dạ. 

 

Tiết mục múa của các cháu học sinh Trường 
tiểu học La Dạ. 

 

Thượng tá Mai Văn Tân, Phó Trưởng phòng Kế 
hoạch tổng hợp Cục Chính trị Quân khu 7 tặng 
quà cho UBND xã La Dạ. 

 

Thượng tá Mai Văn Tân tặng quà cho các gia 
đình chính sách. 
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Đại diện Hội Phụ nữ và Đoàn cơ sở Cục Chính 
trị tặng quà cho Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên 
và các em học sinh giỏi. 

Các hoạt động trên của Hội phụ nữ 2 
đơn vị góp phần tạo sự đoàn kết, gắn bó; 
thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm 
Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái 
quốc, 43 năm giải phòng thành phố Phan 
Thiết, 43 năm giải phóng miền Nam thống 
nhất đất nước; phấn đấu hoàn thành tốt 
mọi nhiệm vụ được giao. 

Long Hồ // 
http://www.baoquankhu7.vn .- 2018 

(ngày 27 tháng 4) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG 
TRONG PHÁT HIỆN, XỬ LÝ THAM NHŨNG 

ua hai năm (2015-2017) thực hiện 
Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính 
trị về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ 
việc, vụ án tham nhũng, tỉnh Bình Thuận 
đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, 
góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ 
vững ổn định chính trị. 

 

Ảnh minh họa: noichinh.vn 

Ông Huỳnh Thanh Cảnh, Phó Bí thư 
Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết: Phòng 
chống tham nhũng là một trong những 
nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây 
dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đây 
cũng là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu 
dài; là công việc khó khăn, phức tạp, đòi 
hỏi quyết tâm cao, đấu tranh phải kiên 
quyết, kiên trì, liên tục. Qua hai năm thực 
hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, trách nhiệm 
người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã 

có nhiều chuyển biến tích cực; công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo việc phát hiện, xử lý vụ 
việc, vụ án tham nhũng được quan tâm và 
có kết quả nhất định. 

Từ khi thực hiện Chỉ thị số 50-
CT/TW đến tháng 12/2017, các cấp, các 
ngành trong tỉnh đã phát hiện mới và thụ 
lý giải quyết 7 vụ với14 người có hành vi 
tham nhũng. Ngoài ra, toàn tỉnh còn phát 
hiện 11 vụ với 19 người có sai phạm liên 
quan đến kinh tế - chức vụ (thiệt hại gần 4 
tỷ đồng, đã thu hồi trên 200 triệu đồng). 
Hiện các cơ quan chức năng đã xử lý 
xong 4 vụ với 5 người, đang điều tra 7 vụ 
với 14 người. 

Theo ông Huỳnh Thanh Cảnh, 2 năm 
qua, công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, 
vụ án tham nhũng được các cơ quan, đơn 
vị, địa phương trong tỉnh thực hiện với 
quyết tâm cao bằng nhiều giải pháp đồng 
bộ, cụ thể, kịp thời. Người đứng đầu cấp 
ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, 
đơn vị, địa phương thể hiện rõ trách 
nhiệm hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý 
tham nhũng. Công tác thanh tra, kiểm tra, 
giám sát, kiểm tra nội bộ được tăng 
cường và thực hiện có hiệu quả. Các vụ 
việc, vụ án tham nhũng được điều tra làm 
rõ, xử lý đúng quy định. 

Tuy nhiên, trong 2 năm thực hiện Chỉ 
thị 50-CT/TW, quá trình triển khai có đơn 

Q 
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vị xây dựng kế hoạch chưa bám sát yêu 
cầu, nội dung nhiệm vụ; số vụ việc, vụ án 
tham nhũng đã xử lý còn thấp so với số vụ 
được phát hiện; tiến độ điều tra, truy tố, 
xét xử một số vụ còn chậm. Công tác phối 
hợp xử lý giữa các cơ quan tố tụng cấp 
huyện có vụ việc chưa chặt chẽ; tỷ lệ thu 
hồi tài sản còn thấp so với tài sản bị chiếm 
đoạt. 

Để làm tốt công tác phát hiện, xử lý 
tham nhũng theo tinh thần Chỉ thị số 50-
CT/TW, Tỉnh ủy Bình Thuận đã chỉ đạo 
các cơ quan, đơn vị, địa phương cần thực 
hiện trọng tâm là tăng cường tự kiểm tra; 
đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, kiểm toán 
vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát 

sinh tham nhũng, lãng phí. Ban Thường 
vụ, người đứng đầu phải trực tiếp nghe 
báo cáo và chỉ đạo công tác phát hiện, xử 
lý tham nhũng. Cơ quan điều tra, Viện 
Kiểm sát, Tòa án nhân dân các cấp cần 
tập xử lý dứt điểm các vụ tham nhũng, 
tiêu cực còn tồn đọng; thực hiện nghiêm 
việc công khai minh bạch hoạt động, nhất 
là công khai kết quả thanh tra, kiểm tra, 
giám sát về phòng chống tham nhũng; giải 
quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo hành vi 
tham nhũng, tiêu cực; giữ bí mật và bảo 
vệ người tố cáo theo quy định./.  

Nguyễn Thanh // http://cpv.org.vn.- 
2018 (ngày 5 tháng 4) 

__________________________________ 

BÍ THƯ TỈNH ỦY BÌNH THUẬN KIỂM TRA CÁC 
ĐƠN VỊ THUỘC BỘ CHQS TỈNH 

gày 18 tháng 4 năm 2018, đồng 
chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên 
Ban chấp hành Trung ương 

Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy 
Quân sự tỉnh Bình Thuận kiểm tra kết 
quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc 
phòng ở Ban CHQS huyện Hàm Thuận 
Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong và Kho H60, 
Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận. 

 

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận kiểm tra các đơn 
vị. 

 Qua kiểm tra thực tế và nghe báo 
cáo của chỉ huy các đơn vị về kết quả 

thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc 
phòng quý 1 năm 2018, Bí thư Tỉnh ủy 
Bình Thuận Nguyễn Mạnh Hùng đánh 
giá cao việc chủ động tham mưu và thực 
hiện nhiệm vụ của các đơn vị. Các đơn 
vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ trực sẵn 
sàng chiền đấu; phối hợp giữ gìn an 
ninh trật tự; làm tốt công tác tuyển quân, 
xây dựng lực lượng dân quân; huấn 
luyện cho các lực lượng... 

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy 
Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các đơn vị 
chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ 
với các lực lượng nắm chắc tình hình 
địa bàn để kịp thời tham mưu, xử lý hiệu 
quả các tình huống, không để xảy ra các 
điểm nóng về an ninh trật tự; duy trì 
nghiêm túc công tác trực sẵn sàng chiến 
đấu, sẵn sàng lực lượng, phương tiện 
phòng chống cháy nổ, thiên tai trong 
mùa nắng nóng và mưa bão sắp tới… 

Duy Thỉnh // 
http://www.baoquankhu7.vn.- 2018 

(ngày 19 tháng 4) 

N 

http://cpv.org.vn.-/
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THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT T.Ư 4, KHÓA XII VỀ XÂY DỰNG, 
CHỈNH ĐỐN ĐẢNG 

ĐỔI MỚI TRONG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ 
Ở BÌNH THUẬN 

ắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-
CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
vào công tác cán bộ là một trong những 
giải pháp mà Tỉnh ủy Bình Thuận triển 
khai thực hiện trong thời gian qua. 

Thực tế triển khai cho thấy giải pháp 
này đã góp phần tích cực khắc phục tình 
trạng nể nang, thiếu hiệu quả trong đánh 
giá, điều động, bổ nhiệm cán bộ ở một số 
cấp ủy đảng, từng bước nâng cao chất 
lượng đội ngũ cán bộ các cấp. 

Đưa việc thực hiện chỉ thị vào tiêu 
chí đánh giá cán bộ 

Tháng 9-2017, đồng chí Nguyễn 
Quang Thời, Giám đốc Trung tâm y tế TP 
Phan Thiết được bổ nhiệm làm Phó Giám 
đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận. 
Đây là một trong nhiều cán bộ trong tỉnh 
được bổ nhiệm thông qua quy trình nhận 
xét, đánh giá cán bộ theo tiêu chí mới của 
Tỉnh ủy Bình Thuận. Tiêu chí mới để đánh 
giá cán bộ là kết quả thực hiện Chỉ thị 05-
CT/TW của cán bộ đó. 

Giám đốc, Bí thư Đảng bộ Sở Y tế 
Bình Thuận Nguyễn Quốc Việt nhận xét: 
Trung tâm y tế TP Phan Thiết là đơn vị 
điển hình trong nhiều năm liền thực hiện 
Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa 
XI) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và 
Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa 
XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Là người đứng đầu đơn vị, bác sĩ Nguyễn 
Quang Thời luôn thể hiện vai trò nêu 
gương, là trung tâm đoàn kết, xây dựng 
môi trường tập thể lành mạnh trong bệnh 
viện, góp phần vào việc hoàn thành tốt 
nhiệm vụ chung của tập thể, đơn vị. Với 
kết quả tích cực trong thực hiện Chỉ thị 

05-CT/TW, đồng chí Nguyễn Quang Thời 
đã vượt qua nhiều ứng viên khác để được 
lựa chọn bổ nhiệm vị trí Phó Giám đốc 
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận. 

Sau khi được bổ nhiệm làm Phó 
Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình 
Thuận, đồng chí Nguyễn Quang Thời tiếp 
tục phát huy tốt vai trò của người cán bộ 
lãnh đạo, cùng Ban Giám đốc gương 
mẫu, đi đầu trong việc học tập và làm theo 
Bác để tập thể cán bộ, viên chức, người 
lao động trong bệnh viện noi theo. Từ chỗ 
là đơn vị thường xuyên có đơn thư, tố cáo 
liên quan đến cán bộ lãnh đạo; có biểu 
hiện mất đoàn kết nội bộ; lãnh đạo không 
gương mẫu, cấp dưới không phục tùng 
cấp trên, thì đến nay, Bệnh viện đa khoa 
tỉnh Bình Thuận đã có những chuyển biến 
tích cực, khắc phục được những hạn chế, 
khuyết điểm tồn tại nhiều năm trước; niềm 
tin của đội ngũ cán bộ, viên chức, người 
lao động đối với tập thể lãnh đạo bệnh 
viện dần được khôi phục. 

Đồng chí Hoàng Đình Nghĩa, Trưởng 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết, 
nhằm đổi mới công tác đánh giá cán bộ, 
năm 2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình 
Thuận đã quyết định ban hành tiêu chí 
đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên 
chức lãnh đạo, quản lý đối với 14 nhóm 
chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy quản lý. Trong đó đưa kết quả 
thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vào nhóm tiêu 
chí “Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; 
tác phong, lề lối làm việc”. Việc học và làm 
theo Bác cũng nhằm hoàn thiện năng lực, 
trình độ, phong cách làm việc của cán bộ 
cho nên đưa vào tiêu chí đánh giá là phù 
hợp yêu cầu thực tiễn. 

Tạo bước chuyển biến trong đội 
ngũ cán bộ 

G 
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Để đánh giá chính xác kết quả thực 
hiện Chỉ thị 05-CT/TW của đội ngũ cán bộ, 
Tỉnh ủy Bình Thuận không chỉ thông qua 
việc học và làm theo Bác ở lối sống giản 
dị hay phong cách gần dân, mà gắn với 
việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) 
về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 
Trọng tâm là việc kiểm điểm, phê bình và 
khắc phục hạn chế khuyết điểm, ngăn 
chặn các biểu hiện suy thoái trong đội ngũ 
cán bộ, đảng viên và xem đây là thước đo 
quan trọng đánh giá năng lực cán bộ. 
Năm 2017, qua công tác kiểm tra việc 
thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn 
với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã đề nghị 
sáu tập thể và 11 cá nhân kiểm điểm sâu. 
Trong số 11 cá nhân nêu trên có bốn 
đồng chí là Giám đốc, Phó Giám đốc Sở 
Tài nguyên và Môi trường và Sở Công 
thương. 

Theo gợi ý của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, hai đồng chí Giám đốc và Phó Giám 
đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm 
điểm và nhận trách nhiệm về những hạn 
chế, thiếu sót trong việc chưa kịp thời, 
chưa chủ động chỉ đạo nắm bắt tình hình, 
kiểm tra xử lý tình trạng vi phạm khai thác 
tài nguyên, khoáng sản; tham mưu giải 
quyết cấp phép khai thác khoáng sản còn 
hạn chế; chậm chỉ đạo tham mưu sửa đổi, 
ban hành các quy định, quy chế liên quan 
công tác đấu giá, quản lý, bảo vệ khoáng 
sản chưa khai thác, quy chế phối hợp với 
các tỉnh giáp ranh. Hai đồng chí Giám đốc 
và Phó Giám đốc Sở Công thương nhận 
khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo điều 
hành hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị 
trường còn thiếu sót, gây dư luận không 
tốt; chậm xử lý trách nhiệm công chức, 
kiểm soát viên quản lý thị trường có sai 
phạm, làm phát sinh đơn thư. 

Sau khi được chỉ rõ những khuyết 
điểm, hạn chế trong lãnh đạo, quản lý và 
điều hành ở lĩnh vực mình phụ trách, các 
đồng chí được gợi ý kiểm điểm tự giác 
xây dựng kế hoạch, biện pháp khắc phục. 
Đây sẽ là căn cứ quan trọng để cấp ủy 
nhận xét đánh giá cán bộ. Năm 2017, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã nhận 
xét, đánh giá 138 đồng chí thuộc diện 

quản lý. Trong đó, 20 đồng chí hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ; 110 đồng chí hoàn 
thành tốt nhiệm vụ; sáu đồng chí hoàn 
thành chức trách nhiệm vụ nhưng còn hạn 
chế một số mặt; hai đồng chí không hoàn 
thành nhiệm vụ. Có bốn trường hợp khi 
tập thể đơn vị nhận xét, đánh giá hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ nhưng Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận quyết định 
hạ xuống mức hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận 
cho biết, đánh giá cán bộ theo cách này 
đã phản ánh trung thực, khách quan, thực 
chất hơn; khắc phục bệnh thành tích, nể 
nang, thể hiện được tính nghiêm túc, trách 
nhiệm của từng cấp ủy. Từ khi tỉnh Bình 
Thuận thực hiện đổi mới công tác nhận 
xét, đánh giá, đội ngũ cán bộ đã có những 
chuyển biến về tư duy, tác phong, nề nếp 
kỷ luật, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ 
chính trị. 

Bên cạnh chuyển biến tích cực, hiện 
tại, đội ngũ cán bộ của tỉnh Bình Thuận 
vẫn còn những hạn chế. Đó là cơ cấu 
trình độ chuyên môn của cán bộ lãnh đạo 
các sở, ngành cấp tỉnh chưa thật sự phù 
hợp với cơ cấu kinh tế - xã hội của tỉnh, 
nhất là các ngành, các lĩnh vực tiềm năng, 
lợi thế của tỉnh như kinh tế biển, du lịch và 
năng lượng. Năng lực nắm bắt, vận dụng, 
cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ 
trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước của một số cán bộ hạn 
chế, thiếu năng động, sáng tạo; phương 
pháp và kỹ năng xử lý tình huống, giải 
quyết những phát sinh từ thực tiễn còn 
yếu. 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy 
viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận 
cho biết, thời gian tới, Tỉnh ủy Bình Thuận 
tiếp tục tăng cường đổi mới công tác đánh 
giá cán bộ, thực hiện quy trình kiểm điểm 
đánh giá, xếp loại cán bộ từng bước đi 
vào nề nếp; phát huy trách nhiệm của các 
tổ chức, cơ quan tham mưu và thành viên 
lãnh đạo trong nhận xét, đánh giá cán bộ; 
lấy hiệu quả công việc làm thước đo chủ 
yếu trong đánh giá cán bộ. 

Việc đánh giá cán bộ phải dựa trên 
cơ sở thực hiện các quyết định giao 
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nhiệm vụ hằng năm của cấp trên cho các 
cơ quan, đơn vị và các địa phương; các 
kế hoạch, chương trình công tác năm 
hoặc nhiệm vụ đột xuất do ngành, cấp 
trên giao. Mặt khác, các kết luận kiểm tra, 
thanh tra, giám sát, các văn bản đôn đốc, 
nhắc nhở, phê bình của Thường trực Tỉnh 
ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đối với tập thể, cá 
nhân lãnh đạo sở, ngành, địa phương 
trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm 

vụ, các kết luận về giải quyết đơn thư 
khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, 
đảng viên là những căn cứ, kênh thông tin 
quan trọng để Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Ban cán sự đảng UBND tỉnh đánh giá, 
xếp loại cán bộ theo phân cấp vào cuối 
năm. 

Đình Châu, Văn Toán / 
Nhân dân.- 2018.- Số 22830  

(ngày 12 tháng 4).- Tr.1, 5
__________________________________ 

TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA  

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY VÀ BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ 

gày 06/4/2018, Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Quân sự 
tỉnh đã tổ chức hội nghị ký kết kế 

hoạch phối hợp thực hiện công tác tuyên 
giáo và công tác tư tưởng, văn hóa từ 
năm 2018 đến năm 2020. 

Theo đồng chí Hồ Trung Phước, Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy, thời gian qua, giữa 
hai cơ quan tuyên giáo và quân sự trong 
toàn tỉnh đã phối hợp chặt chẽ để thực 
hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác 
tuyên giáo và công tác thông tin, tuyên 
truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, 
triển khai thực hiện bảo đảm công tác 
quốc phòng - an ninh, đạt được những kết 
quả quan trọng.  

Hai ngành đã phối hợp tham mưu, 
đề xuất Thường trực Tỉnh ủy, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy Đảng chỉ 
đạo, hướng dẫn công tác bảo đảm quốc 
phòng - an ninh trên lĩnh vực văn hóa - tư 
tưởng, báo chí - xuất bản, y tế, giáo dục - 
đào tạo và biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch 
sử truyền thống lực lượng vũ trang và lịch 
sử truyền thống các địa phương; thường 
xuyên nắm tình hình, chỉ đạo đấu tranh 
phản bác những thông tin và quan điểm 
sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ 
nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương 
của Đảng và Nhà nước; chủ động ngăn 
chặn tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa” trong nội bộ; phát hiện và giải quyết 

kịp thời, có hiệu quả những vấn đề tư 
tưởng, bức xúc liên quan đến các lĩnh vực 
đời sống xã hội, nhất là trong phát triển 
kinh tế - xã hội và môi trường; kịp thời 
định hướng báo chí tuyên truyền về thực 
hiện nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an 
ninh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội ...  

Theo kế hoạch, trách nhiệm và 
phương thức phối hợp được xác định:  

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phải thường 
xuyên chỉ đạo, định hướng các cơ quan 
báo chí của tỉnh; đội ngũ báo cáo viên, 
tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận 
xã hội các cấp trong tỉnh tuyên truyền về: 
nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, tham gia 
đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn 
biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn 
hóa, phòng, chống biểu hiện “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, các 
hoạt động và thành tích trong thực hiện 
nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của lực 
lượng vũ trang tỉnh; phối hợp với Bộ Chỉ 
huy Quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch phối 
hợp công tác tuyên giáo - tuyên huấn 
hàng năm, công tác tuyên truyền thực 
hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và 
xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh đáp ứng 
yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân 
cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng 
bước hiện đại; tổ chức các hoạt động 
tuyên truyền về các ngày lễ kỷ niệm lớn 
của lực lượng vũ trang tỉnh, cung cấp tài 

N 
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liệu, chỉ đạo, định hướng tuyên truyền các 
ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị lớn 
của đất nước, của tỉnh; việc học tập tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 
phong trào thi đua yêu nước, phong trào 
thi đua “Quyết thắng” trong lực lượng vũ 
trang tỉnh… 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tham gia ý 
kiến xây dựng các đề án, các văn bản quy 
phạm pháp luật thực hiện nhiệm vụ quân 
sự - quốc phòng; về kế hoạch công tác 
tuyên giáo trong quá trình triển khai thực 
hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước liên quan đến công tác 
quân sự - quốc phòng; trao đổi, cung cấp 
cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy những thông 
tin liên quan đến tình hình thực hiện 
nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trên địa 
bàn tỉnh; tình hình, âm mưu, hoạt động 
“diễn biến hòa bình” của các thế lực thù 
địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trên 
địa bàn tỉnh; tổ chức biểu dương và cung 
cấp thông tin cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
và các cơ quan báo chí của tỉnh về những 
nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong công 
tác quân sự - quốc phòng, nhất là phong 
trào thi đua thực hiện Cuộc vận động 

“Phát huy truyền thống, cống hiến tài 
năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong 
trào thi đua “Quyết thắng” trong lực lượng 
vũ trang tỉnh; chỉ đạo thực hiện công tác 
tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo 
viên; định hướng tuyên truyền chủ trương, 
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước trong lực lượng vũ trang tỉnh. Xây 
dựng kế hoạch sơ kết, tổng kết, mời Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy dự hội nghị sơ kết, 
tổng kết, chuyên đề của Bộ Chỉ huy Quân 
sự tỉnh … 

Đây là sự kiện quan trọng, có ý 
nghĩa to lớn, đánh dấu bước phát triển 
mới trong quan hệ công tác và phối hợp 
thực hiện nhiệm vụ của hai ngành quân 
sự và tuyên giáo, có tác động tích cực 
đến nâng cao hiệu quả công tác tuyên 
giáo của Đảng, công tác đảm bảo quốc 
phòng - an ninh trong tình hình mới của 
tỉnh nhà; đồng thời cũng là cơ sở quan 
trọng để tăng cường phối hợp, giúp đỡ 
nhau cùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
chính trị mà Đảng bộ, chính quyền và 
nhân dân tỉnh nhà giao phó. 

Tô Thành Long // 
http://www.tuyengiao.vn .- 2018  

(ngày 6 tháng 4) 
__________________________________ 

XÂY DỰNG THỊ XÃ LA GI LÀ ĐÔ THỊ TRUNG TÂM  

CỦA VÙNG KINH TẾ PHÍA TÂY NAM TỈNH BÌNH THUẬN 

gày 23/4, UBND thị xã La Gi, tỉnh 
Bình Thuận tổ chức Lễ công bố 
quyết định công nhận thị xã La Gi 

là đô thị loại III. 

Tại lễ công bố, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Bình Thuận Nguyễn Đức Hòa nhấn 
mạnh: Thị xã La Gi được công nhận là đô 
thị loại III là cơ sở để thị xã tập trung đầu 
tư xây dựng hạ tầng đô thị theo tiêu chí 
cao, nâng cao chất lượng cuộc sống của 
cư dân và phát triển kinh tế - xã hội tương 
xứng với vị thế của thị xã.  

Để giữ vững những tiêu chí đô thị 
loại III và phấn đấu phát triển đô thị đạt 
tiêu chuẩn cao hơn, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh Bình Thuận đề nghị Đảng bộ, chính 
quyền và nhân dân thị xã La Gi tiếp tục 
khắc phục những điểm còn tồn tại, tiếp tục 
hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng, chú trọng 
chỉnh trang, sắp xếp lại các khu dân cư 
nhỏ lẻ…Để thị xã La Gi trở thành đô thị 
trung tâm của vùng kinh tế phía Tây Nam 
tỉnh Bình Thuận trong tương lai, thị xã La 
Gi cần tiếp tục phát triển mạnh ngành khai 
thác, chế biến hải sản cùng với đẩy mạnh 
phát triển du lịch, xem du lịch biển là 
ngành mũi nhọn...  

Theo Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh 
Bình Thuận đến năm 2030, thị xã La Gi 
được xác định là đô thị trung tâm của 

N 

http://www.tuyengiao.vn/
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vùng kinh tế phía Tây Nam tỉnh Bình 
Thuận với thế mạnh của vùng là phát triển 
công nghiệp tập trung, hình thành các 
trung tâm dịch vụ, thương mại, du lịch. 

 

Theo Quyết định số 32/QĐ- BXD của Bộ Xây 
dựng, thị xã La Gi được công nhận là đô thị 
loại III với tổng số điểm 85,59/100. 

 Thị xã La Gi đáp ứng được các tiêu 
chí của một đô thị loại III như: Quy mô 
dân số, mật độ dân số, tỷ lệ lao động phi 
nông nghiệp, trình độ phát triển cơ sở hạ 
tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị… Thị 
xã nằm ở phía Tây Nam tỉnh Bình Thuận, 
cách thành phố Phan Thiết 68 km về phía 
Bắc, có diện tích 185 km2 với hơn 100 
nghìn dân. La Gi được công nhận đô thị 
loại IV và thành lập thị xã từ năm 2005.  

Hơn 10 năm qua, thị xã La Gi đã 
không ngừng được đầu tư phát triển và 
trở thành đô thị lớn thứ 2 của tỉnh Bình 

Thuận (sau thành phố Phan Thiết), từng 
bước phát triển về mọi mặt, trở thành đô 
thị hạt nhân vùng Nam Bình Thuận. Tốc 
độ tăng trưởng kinh tế của thị xã liên tục 
đạt mức cao, bình quân đạt 8,12 %/năm. 
Cơ cấu kinh tế của thị xã từng bước 
chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng 
lĩnh vực thương mại - dịch vụ đến nay 
chiếm 52,9%; công nghiệp xây dựng 
chiếm tỷ trọng 21,7%...  

Cảng La Gi là một trong những cảng 
cá lớn của tỉnh Bình Thuận và khu vực với 
sản lượng hải sản các loại khai thác đạt 
61.800 tấn/năm, số lượng tàu cá có 
khoảng trên 1.910 tàu. Dịch vụ du lịch 
đóng vai trò chủ đạo trong cơ cấu kinh tế 
của thị xã (chiếm 50% trong cơ cấu kinh 
tế). Trên địa bàn thị xã có nhiều bãi biển 
sạch, đẹp và nhiều di tích nổi tiếng như 
Dốc Ông Bằng, Hòn Bà, đập đá Dựng... 
thu hút 800.000 lượt du khách mỗi năm. 
Đến nay, thị xã đã thu hút 95 dự án dự án 
đầu tư ở một số lĩnh vực du lịch và công 
nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 5.300 tỷ 
đồng. Trên địa bàn thị xã, hệ thống y tế cơ 
bản đã được đầu tư hoàn thiện. Hầu hết 
các trường trên địa bàn thị xã được xây 
dựng với quy mô lớn, đúng quy chuẩn, 
đáp ứng nhu cầu dạy và học. 

TTXVN // https://vtv.vn.- 2018 
(ngày 23 tháng 4) 

__________________________________ 

TÌM VỀ CÁC ĐỊA CHỈ ĐỎ CỦA ĐẢNG BỘ  

TP. PHAN THIẾT 

han Thiết (tỉnh Bình Thuận) có tên 
cách đây gần 120 năm, kể từ ngày 
20/10/1898, dưới thời vua Thành 

Thái. Đến ngày 28/11/1933, Phan Thiết 
được chuyển từ thị xã lên thành phố cấp 
3, với 6 phường (Đức Nghĩa, Đức Thắng, 
Lạc Đạo, Đức Long, Bình Hưng và Phú 
Trinh). Trong kháng chiến chống Pháp, 
địa bàn Phan Thiết được mở rộng, với 
việc sáp nhập các vùng đất giáp ranh phía 
Tây thuộc huyện Hàm Thuận, lập thêm hai 

xã Tiến Lợi và Tiến Thành. Sau ngày đất 
nước thông nhất (năm 1975), Phan Thiết 
có 9 phường, 2 xã; đến năm 1982, Phan 
Thiết tiếp tục được mở rộng địa giới dọc 
bờ biển về phía Đông Bắc và về phía 
Nam, với 14 phường, 4 xã hiện nay. 

Nhân dịp kỉ niệm 77 năm Ngày thành 
lập Đảng bộ TP Phan Thiết (5/1947 – 
5/2017), Ban Thường vụ Thành ủy Phan 
Thiết (khóa XI) có chủ trương xây dựng 
một số địa chỉ đỏ, bia chiến tích, bia căm 

P 
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thù,… trên địa bàn, trong đó có bia địa chỉ 
đỏ “Cơ quan Thị ủy trong kháng chiến” tại 
Bưng Cò Ke – Núi Ba Hòn; và nhân kỉ 
niệm 43 năm ngày giải phóng Phan Thiết 
– Bình Thuận (19/4/1975 – 19/4/2018), 
Đảng bộ và Nhân dân TP Phan Thiết long 
trọng tổ chức Lễ khánh thành bia địa chỉ 
đỏ Bưng Cò Ke – Ba Hòn vào ngày 
18/4/2018, nhằm để giáo dục truyền thống 
cách mạng cho thế hệ trẻ Phan Thiết hôm 
nay và mai sau. 

Đi tìm nhân chứng sống 

Bước qua cổng đình, lần theo con 
hẻm nhỏ đi sâu vào hơn 100m, dừng lại 
trước căn nhà số 37/28 đường Nguyễn 
Văn Cừ, khu phố 6, phường Đức Nghĩa, 
chúng tôi vào nhà cụ Nguyễn Ngọc Lưu 
(Mười Lưu), 90 tuổi đời, 70 tuổi Đảng. 

Mời chúng tôi uống chén trà do tay 
cụ pha, rồi bằng giọng nồng ấm của người 
từng xông pha trận mạc, cụ kể: Trước 
năm 1945, ngoài nhà cách mạng Sáu Tú 
(Nguyễn Gia Tú) và một số đảng viên 
Cộng sản đầu tiên: Dương Chước, Hồ 
Quang Cảnh từ các nơi về Phan Thiết 
hoạt động, tiếp đến là các đồng chí 
Nguyễn Ty, Phan Xích, Hồ Thị Quế,… 
Các nhóm cộng sản và cơ sở cách mạng 
đầu tiên này như một đốm lửa được nhen 
nhóm để phong trào cách mạng địa 
phương bừng sáng. 

Nhận rõ Phan Thiết là trung tâm đầu 
não của địch ở Bình Thuận, nên Tỉnh ủy 
đã quyết định thành lập Đảng bộ thị xã 
Phan Thiết và điều động đồng chí Hứa Tự 
Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
về làm Bí thư; đồng chí Thu Lâm (tức 
Trần Ngọc Trác), làm Phó Bí thư; đồng chí 
Tống Viết Khánh làm Thị ủy viên vào 
tháng 5/1947, đóng ở nhà số 4 Cống 
Quỳnh, phường Đức Nghĩa cho đến năm 
1948. Tại đây một số đảng viên mới được 
kết nạp, trong đó có đồng chí Velagiamy 
(cha gốc Ấn mẹ Việt Nam, người đã vận 
động gia đình lấy căn nhà này làm nơi 
hoạt động bí mật của Thị ủy Phan Thiết). 
Từ năm 1948 trở đi, bộ máy lãnh đạo các 
cơ quan Dân, Quân, Chính, Đảng của thị 
xã Phan Thiết ra đời và lấy căn cứ Bưng 

Cò Ke – Ba Hòn làm chiến khu kháng 
chiến. 

Thăm nơi hành hình các chiến sĩ 
cách mạng 

Từ năm 1950 đến năm 1953, dưới 
sự lãnh đạo của ban Chấp hành Thị ủy, 
lực lượng vũ trang đã tổ chức các trận 
đánh vào đầu não của địch tại thị xã. Tiêu 
biểu là trận đánh vào Căng Êsepic ngày 
28/12/1951; Khách sạn Liên Thành ngày 
6/4/1953, đồn Pascan ngày 8/8/1953,… 
góp phần cùng quân và dân cả nước đánh 
bại thực dân Pháp. 

Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ (năm 
1964), thị xã Phan Thiết nằm dưới sự 
kiểm soát của chế độ Mỹ - Diệm. Thị ủy 
lúc bấy giờ có 5 đồng chí, đồng chí 
Nguyễn Tế Nhị làm Bí thư và 4 Thị ủy viên 
là Nguyễn Ngọc Lưu (Mười Lưu), Nguyễn 
Mai Lý, Nguyễn Thuấn và Võ Khánh Tồn. 
Văn phòng Thị ủy có 4 người, do đồng chí 
Mai Văn Hinh (Chính Hinh) phụ trách. Khi 
Luật 10/59 của Mỹ - Diệm ra đời, hoạt 
động của Đảng bộ Phan Thiết lâm vào 
hoàn cảnh cực kì khó khăn, nhiều cán bộ 
chủ chốt bị giết hại. Có thế nói đây là thời 
kì đen tối nhất trong phong trào cách 
mạng ở Phan Thiết. Cụ Lưu dẫn chúng tôi 
tới thăm địa chỉ đỏ số 37 Nguyễn Văn Cừ, 
nơi hành hình các chiến sĩ cách mạng ở 
Ngã 7, cạnh chợ Phan Thiết. 

Giải phóng Phan Thiết 

Đầu năm 1959, tiếp thu tinh thần 
Nghị quyết 15 của Trung ương, Thị ủy mở 
hội nghị tại Láng Ma – Rốc (xã Tiến Lợi 
nay thuộc Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam); 
thành lập đội vũ trang đầu tiên của thị xã 
thời kì chống Mỹ, với 6 đội viên tại căn cứ 
Gò Bồi – Ba Hòn. 

Để chống trả chiến tranh cục bộ của 
đế quốc Mỹ, ngày 10/6/1965, tại ấp chiến 
lược Đất đỏ của C.480, thị xã Phan Thiết 
thành lập Lực lượng nòng cốt cho cuộc 
Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 
– 1968. Dưới sự lãnh đạo của Thị ủy, 
quân và dân ta đã đánh 144 trận lớn, nhỏ, 
loại khỏi vòng chiến đấu 5.873 tên địch. 
Thời kì này trên địa bàn Phan Thiết còn có 
các địa chỉ đỏ: Chợ Gò Phú Trinh; chân 
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cầu Trần Hưng Đạo, nơi hi sinh của các 
chiến sĩ đơn vị 480 trong Tết Mậu Thân. 

Sau thắng lợi của trận tập kích địch 
tại Đại Hòa (24/7/1974), Đại Nẫm 
(15/9/1974), Thị ủy đã chỉ đạo toàn quân, 
toàn dân thị xã nhất tề đứng lên làm cuộc 
tổng tiến công đánh vào tận sào huyệt của 
địch để nhanh chóng giải phóng thị xã. 
Ngày 16/4/1975, được tin thị xã Phan 
Rang được giải phóng, 20 giờ ngày 
18/4/1975, quân ta tấn công vào Phan 
Thiết, với 3 mũi tiến công, địch hoảng hốt 
tháo chạy tán loạn. Tên đại tá Ngô Tấn 
Nghĩa, Tỉnh trưởng Bình Thuận phải 
xuống sông Cà Ty lên thuyền con ra biển. 
Sáng 19/4/1975, Phan Thiết hoàn toàn 
giải phóng. 

Phan Thiết sau ngày đất nước 
thống nhất 

Khi tiếp quản Phan Thiết, ngày 
19/4/1975, toàn Đảng bộ thị xã có 70 
đảng viên, hầu hết đều trưởng thành qua 
các phong trào đấu tranh cách mạng trong 
nội thị, tham gia hai cuộc kháng chiến, là 
nòng cốt để hình thành nên 13 chi bộ, bao 
gồm 4 chi bộ cơ quan và 9 chi bộ phường 
lúc đó.  

Từ năm 1986, thực hiện đường lối 
đổi mới, Đảng bộ thị xã đoàn kết một lòng, 
nêu cao ý chí tự lực tự cường, tranh thủ 
mọi nguồn lực, tập trung lãnh đạo khai 
thác các tiềm năng lợi thế để phát triển. Vì 
thế, kinh tế có mức tăng trưởng khá, thu 
nhập bình quân đầu người ngày càng 
được nâng lên, đời sống nhân dân từng 
bước được cải thiện. 

Đến nay, Đảng bộ Phan Thiết đã có 
trên 5.000 đảng viên, đang sinh hoạt tại 
52 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, mỗi 
năm Đảng bộ phát triển trên 150 đảng 
viên mới, là đội ngũ kế cận để xây dựng 
Đảng bộ Phan Thiết ngày càng trong 
sạch, vững mạnh. 

Trong 2 cuộc kháng chiến chống 
Pháp, chống Mỹ, quân và dân Phan Thiết 
có 4 phường, xã; 3 đơn vị và 10 cá nhân 
được Nhà nước phong tặng danh hiệu 
Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân; 
hơn 2.000 liệt sĩ, hàng ngàn thương binh, 
bệnh binh; có 310 Bà mẹ Việt Nam anh 
hùng; 4.353 cá nhân và gia đình được 
tặng thưởng Huân, Huy chương Kháng 
chiến. Trong những ngày gian khổ, ác liệt 
nhất cũng như hiện nay, Đảng bộ Phan 
Thiết luôn nhớ ơn công lao của các đồng 
chí Bí thư, Phó Bí thư Thị ủy đã hi sinh 
hoặc từ trần như: Hứa Tự Nhung, Trần 
Ngọc Trác, Nguyễn Quý, Nguyễn Tu, Võ 
Khánh Tồn, Nguyễn Tế Nhị, Trần Soạn, 
Nguyễn Quý Đôn, Nguyễn Xuân Thắng, 
Lượng Bá Hải, Hoàng Minh. 

Nhân kỉ niệm 43 năm Ngày giải 
phóng Phan Thiết – Bình Thuận 
(19/4/1975 – 19/4/2018) Đảng bộ và các 
tầng lớp Nhân dân TP Phan Thiết nêu cao 
quyết tâm, phấn đấu thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ được giao để xây dựng Đảng bộ 
thành phố thật sự trong sạch vững mạnh, 
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kì 
2015 – 2020 đã đề ra. 

Danh Lư / Người cao tuổi.- 2018.- Số 61 
(ngày 17 tháng 4).- Tr.7

__________________________________ 

BỘ CHQS TỈNH BÌNH THUẬN:  

QUY TẬP ĐƯỢC 17 HÀI CỐT LIỆT SĨ 

hận được thông tin từ người dân, 
sau 1 thời gian tổ chức xác minh, 
khảo sát, kiếm tìm, Bộ CHQS tỉnh 

Bình Thuận vừa cất bốc được thêm 4 hài 
cốt liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến chống 
Pháp tại khu vực Gò Bồi, xã Hàm Mỹ, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, 
nâng tổng số hài cốt liệt sỹ quy tập từ đầu 
năm đến nay lên con số 17. 

  Ông Nguyễn Thành Quý, sinh năm 
1945, ở thôn Phú Sum, xã Hàm Mỹ, 
huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 

N 
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cho biết gia đình ông đang chăm sóc 4 mộ 
liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến chống 
Pháp được chôn gần ngôi mộ của ông nội 
ông. Qua tìm hiểu, xác minh và tổ chức 
hội thảo nhân chứng để làm rõ 4 ngôi mộ 
trên, ông Lê Tấn Ngữ, sinh năm 1927, 
nguyên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 812 
cho biết đây là 4 liệt sỹ của Đại đội 216, 
Trung đoàn 812, do chính ông và các 
đồng đội trong đơn vị đưa về chôn tại Gò 
Bồi. 

 

Các lực lượng tổ chức quy tập mộ liệt sỹ. 

Ông Ngữ cho biết: Khi đơn vị về 
đứng chân hoạt động tại Gò Bồi, vào 1 
buổi sáng năm 1949, 4 đồng chí này đi 
trinh sát mở đường thì bị địch phục kích, 
bắn hi sinh tại cống Mương Cái (thôn Phú 
Sơn, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam 
hiện nay). Trong 4 liệt sỹ này có 1 người ở 
xóm Lào, xã Minh Thành, nay là xã Tiến 
Thành, thành phố Phan Thiết. 3 đồng chí 
còn lại có liệt sỹ là lực lượng Nam tiến từ 
Bắc vào,  bổ sung cho Trung đoàn 812. 
Năm 1954, ông Ngữ tập kết ra Bắc, mãi 
đến sau ngày giải phóng mới trở về, ông 
nghĩ 4 ngôi mộ đã được quy tập nên ông 
không đi tìm kiếm. 

Ông Nguyễn Thành Quý, thôn Phú 
Sum, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận 
Nam, tỉnh Bình Thuận còn cho biết, khi ba 
của ông còn sống, mỗi khi đi thắp nhang 
cho mộ của ông nội ông, ba ông có nói 
đây là mộ của 4 chú kháng chiến chống 
Pháp, chôn cùng với mộ ông nội. Khi nhận 
được tờ rơi tuyên truyền và phiếu báo mộ 
liệt sỹ, ông Quý liền thông báo tin này cho 
xã với mong muốn Bộ CHQS tỉnh  đưa 4 
liệt sĩ này về an táng tại nghĩa trang. 

Thực hiện đề án về quy tập hài cốt 
liệt sỹ, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận đã có 
nhiều giải pháp hiệu quả. Khâu tuyên 
truyền, phổ biến, được thực hiện thường 
xuyên, liên tục. Tổ chức phát tờ rơi, phát 
phiếu cung cấp thông tin về mộ liệt sỹ đến 
từng hộ dân. Nhờ vậy, trong năm 2017 và 
những tháng đầu năm 2018, Bộ CHQS 
tỉnh đã nhận được 64 thông tin về 169 mộ 
liệt sỹ từ nhân dân cung cấp. Mỗi thông tin 
đều được xác minh, làm rõ, kết luận theo 
đúng trình tự và đã tiến hành quy tập về 
nghĩa trang 53 mộ. 

Riêng từ đầu năm 2018 đến nay, Bộ 
CHQS tỉnh Bình Thuận đã quy tập được 
17 mộ, trong đó có 5 liệt sỹ xác định được 
tên. Việc quy tập và tổ chức an táng mộ 
liệt sỹ về nghĩa trang được tiến hành chu 
đáo, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của 
thế hệ hôm nay với các anh hùng hi sinh 
cho công cuộc giải phóng dân tộc, thống 
nhất Tổ quốc. 

Duy Thỉnh // 
http://www.baoquankhu7.vn .- 2018 

(ngày 18 tháng 4) 

__________________________________ 

THẮP NẾN TRI ÂN CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ 

ỷ niệm 43 năm ngày giải phóng quê 
hương Bình Thuận (19/4/1975 - 
19/4/2018), hơn 9.000 ngọn nến tri 

ân lại tỏa sáng lung linh trên phần mộ các 
liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt 
sĩ tỉnh Bình Thuận. Đây là hoạt động để tỏ 
lòng thành kính, tri ân, biết ơn vô hạn của 

thế hệ trẻ hôm nay đối với các anh hùng 
liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh giải phóng 
quê hương, đất nước. 

 Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Thuận là 
nơi yên nghỉ của hơn 9.000 liệt sĩ của mọi 
miền đất nước. Hàng năm cứ vào dịp kỷ 

K 

http://www.baoquankhu7.vn/
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niệm ngày giải phóng Phan Thiết tỉnh Bình 
Thuận (19/4), Tỉnh Đoàn Bình Thuận phối 
hợp với các ban, ngành, đòn thể và LLVT 
tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt 
sĩ, qua đó ôn lại truyền thống đấu tranh 
cách mạng kiên cường bất khuất của các 
thế hệ cha anh. Với đạo lý "uống nước 
nhớ nguồn" của dân tộc, tuổi trẻ Bình 
Thuận những năm qua đã đền ơn đáp 
nghĩa bằng rất nhiều hành động thiết thực 
như: nhận chăm sóc tu sửa nghĩa trang, 
phần mộ liệt sĩ; phụng dưỡng mẹ Việt 
Nam Anh hùng, chăm sóc người có công, 
thăm hỏi, khám chữa bệnh miễn phí cho 
các gia đình chính sách; sửa chữa, xây 
dựng nhà tình nghĩa... 

 

Tuổi trẻ tỉnh Bình Thuận thắp nến tri ân ở 
Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. 

Trải qua 2 cuộc chiến tranh kháng 
Pháp, chống Mỹ và bảo vệ Tổ quốc, tỉnh 
Bình Thuận có 12.796 đồng bào, chiến sĩ 

đã anh dũng hy sinh, 1.977 mẹ Việt Nam 
Anh hùng, hiện nay còn 103 Mẹ còn sống 
và đều được các cơ quan, tổ chức nhận 
phụng dưỡng, riêng cán bộ, chiến sĩ LLVT 
tỉnh phụng dưỡng 45 Mẹ. Có 21 cá nhân 
và 75 tập thể được phong tặng danh hiệu 
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân... 
Ngoài thực hiện chu đáo các chế độ chính 
sách của Đảng, Nhà nước, tỉnh Bình 
Thuận đã huy động cộng đồng đóng góp 
xây dựng, sửa chữa hàng ngàn căn nhà 
cho người có công với cách mạng, quy 
tập hài cốt liệt sĩ vào ngĩa trang. Tỉnh Bình 
Thuận đang phấn đấu đến năm 2020 có 
100% gia đình có công với cách mạng có 
mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống 
trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư 
trú. 

Hòa bình, độc lập, tự do hôm nay 
phải đánh đổi bằng biết bao máu xương 
của các thế hệ đi trước. Với một đất nước 
có gần 1,2 triệu liệt sĩ, gần 13 vạn Mẹ Việt 
Nam Anh Hùng, 3.000 nghĩa trang liệt sĩ 
trải dài từ Bắc chí Nam, thì đền ơn đáp 
nhgĩa là bổn phận thiêng liêng và lâu dài 
của các thế hệ trẻ. Hàng triệu ngọn nến tri 
ân sẽ mãi tỏa sáng lung linh trên mọi miền 
đất nước. 

Duy Thỉnh // 
http://www.baoquankhu7.vn .- 2018 

(ngày 20 tháng 4) 

__________________________________ 

PHỐI HỢP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ, 
HUẤN LUYỆN CHIẾN SĨ MỚI 

ể tạo mối liên kết giữa địa phương 
giao quân, gia đình và đơn vị huấn 
luyện, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận 

tổ chức gặp mặt giữa địa phương, gia 
đình và đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới tại 
Trường Quân sự tỉnh. Đây cũng là giải 
pháp quan trọng để chính quyền, đơn vị 
và gia đình phối hợp cùng nhau nâng cao 
chất lượng huấn luyện, quản lý, rèn luyện 
chiến sĩ mới. 

Bà Hồ Thị Diệu, ở thị trấn Phú Long, 
huyện Hàm Thuận Bắc là mẹ của chiến sĩ 
mới Trần Văn Phát đến dự họp mặt, được 
đi tham quan nơi ăn, nghỉ, học tập của các 
chiến sĩ mới bà rất vui trước sự chính quy, 
ngăn nắp của con mình sau hơn 1 tháng 
xa gia đình. 

Bà Hồ Thị Diệu phấn khởi nói: “Trần 
Văn Phát là con trai út trong gia đình, vừa 
học xong 12 là nhập ngũ liền. Khi ở nhà 
có chị và cha mẹ lo tất cả nên Phát không 

Đ 
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phải làm gì. Lúc nhập ngũ gia đình rất lo 
Phát không hoàn thành nhiệm vụ. Hôm 
nay vào đơn vị thấy con cứng cáp, tự tin, 
chững chạc ra, người làm mẹ nhưng tui 
mừng lắm. Mùng mền, ba lô, khăn mặt 
ngăn nắp, nói năng rõ ràng. Có đen ra 
nhưng nhìn khỏe khoắn. Tui nghĩ chỉ có 
bộ đội mới giáo dục được thanh niên 
trưởng thành nhanh”. 

 

Gia đình đến thăm chiến sĩ mới vào ngày nghỉ. 

Còn ông Trần Quang Hai, là cán bộ 
Quân đội về hưu, thương binh. Ông có 
hơn 5 năm tham gia chiến đấu giúp bạn 
Camphuchia và hơn 5 năm công tác ở 
đảo Phú Quý trong những ngày đất nước 
mới giải phóng còn vô vàn khó khăn. Trần 
Minh Luật là con trai của ông, Luật tuy 
được miễn tham gia nghĩa vụ quân sự do 
con của thương binh, nhưng ông động 
viên Luật tình nguyện nhập ngũ. “Tôi ở 
trong bộ đội bước ra, hơn ai hết tôi hiểu 
môi trường này, nên mình động viên con 
vào Quân đội rèn luyện 2 năm rồi về học 
đại học. Hôm nay đến thăm, thấy Luật 
trưởng thành hơn về mọi mặt, các chị và 
mẹ nó ai cũng rất vui, bản thân nó cũng 

rất an tâm, thích thú với môi trường Quân 
đội”. 

Gặp mặt giữa cấp ủy, chính quyền, 
địa phương giao quân với gia đình quân 
nhân là điều kiện thuận lợi để đơn vị nắm 
bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện 
vọng, hoàn cảnh của chiến sĩ để định 
hướng, giáo dục, rèn luyện. Gặp được 
người thân sau nhiều ngày xa gia đình, 
chiến sĩ vui vẻ và an tâm hơn, ra sức 
phấn đấu học tập, chấp hành kỷ luật tốt 
hơn. 

Thượng úy Thái Thành Trung, Chính 
trị viên Đại đội huấn luyện chiến sĩ mới 
Trường Quân sự tỉnh cho biết: “Đơn vị 
duy trì rất nghiêm các chế độ trong ngày, 
trong tuần. Huấn luyện từng bước một để 
tạo thành thói quen, nền nếp cho chiến sĩ. 
Chú trọng đến tính gương mẫu, làm 
gương, cán bộ từ đại đội đến tiểu đội luôn 
bám nắm, cùng ăn, ở, học tập, rèn luyện 
với chiến sĩ mới”. 

1 tháng rưỡi học tập, rèn luyện trong 
Quân đội, chiến sĩ mới ai cũng khỏe, tăng 
cân, tích cực trong huấn luyện. Tác phong 
nhanh nhẹn, gọn gàng, tính kỷ luật là điều 
nhận thấy rõ qua từng ngày rèn luyện của 
chiến sĩ. Sau này khi hoàn thành nhiệm vụ 
tại ngũ trở về địa phương, những bài học 
trong Quân đội sẽ là những trải nghiệm, là 
hành trang vững chắc cho thanh niên tiếp 
tục cống hiến, xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc. 

Duy Thỉnh // 
http://www.baoquankhu7.vn .- 2018 

(ngày 20 tháng 4)

__________________________________ 

THAO TRƯỜNG THÁNG TƯ 

ần 2 tháng nhập ngũ, hiện nay 
các tân binh tham gia huấn luyện 
chiến sĩ mới tại Trường Quân sự 

tỉnh Bình Thuận đang miệt mài rèn luyện 
các bài tập cơ bản của “3 tháng quân 
trường”. Ngày đầu còn có chút khó 
khăn, bỡ ngỡ khi làm quen môi trường 

mới, nhưng giờ đây ai cũng quyết tâm 
hoàn thành thật tốt khóa huấn luyện. 

 Tại thao trường của Trường Quân 
sự tỉnh Bình Thuận, những ngày cuối 
tháng 4, cái nắng như thiêu, như đốt, oi 
bức hầm hập. Mồ hôi luôn rịn ra làm 
cứng, dầy thêm bộ quân phục K17.  Dù 
vậy nhưng các chiến sĩ mới luôn ra sức 

G 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 04  năm 2018 - 22 - 

Thư viện tỉnh Bình Thuận – Số 286 Trần Hưng Đạo – Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 

hăng say tập luyện. Thấm nhuần khẩu 
hiệu “thao trường đổ mồ hôi, chiến 
trường bớt đổ máu”, nhiều tân binh dù 
người đẫm mồ hôi nhưng vẫn cố gắng 
chăm chút từng động tác kỹ thuật. Mỗi 
góc thao trường là một tiểu đội với bài 
tập riêng theo sự hướng dẫn của các 
tiểu đội trưởng, trung đội trưởng. 

 

Tân binh Trường quân sự tỉnh Bình Thuận 
tích cực huấn luyện 

Nguyễn Đức Toàn chia sẻ: Trong 
huấn luyện, các động tác, tư thế đòi hỏi 
phải đúng, chuẩn, chính xác. Vì vậy phải 
luôn chú ý quan sát, gần gũi, chỉnh sửa, 
động viên giúp đỡ để anh em tiến bộ, 
hoàn thành tốt các bài huấn luyện. 

Dù nắng, gió và những giọt mồ hôi 
trên thao trường đã làm cho làn da trắng 
trẻo thư sinh ngày nào dần thay thế 
bằng màu da sạm, nhưng các chiến sĩ, 
Tiểu đội trưởng Tiểu đội 5, Trung đội 2 
ai cũng quyết tâm cao trong các bài học. 
Binh nhì Mang Nghí - một đảng viên, 
đến từ thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh 
Linh tâm sự: Khi vào đây tôi đã được 
học tập rất nhiều. Từ cách sinh hoạt 
hàng ngày của một người lính đến các 
bài học chính trị, điều lệnh đội ngũ, các 
bài tập huấn luyện cơ bản như: các tư 
thế vận động trên chiến trường, bắn 
súng, ném lựu đạn, đánh thuốc nổ… 
Mặc dù ban đầu chưa quen lắm với môi 
trường mới có tính kỷ luật cao, hòa đồng 
với tập thể, nhưng với sự chỉ bảo tận 
tình của cán bộ tiểu đội trưởng, trung 
đội, đại đội nay tôi đã thích nghi và hòa 
nhập. Tôi sẽ cố gắng phấn đấu, ra sức 
học tập để không phụ niềm tin, hy vọng 

của gia đình và sự tận tình chỉ bảo của 
cán bộ huấn luyện. 

Đội ngũ cán bộ tiểu đội, trung đội 
và đại đội là những người hàng ngày, 
hàng giờ trực tiếp cùng các tân binh học 
tập, rèn luyện. Do vậy, kết quả huấn 
luyện chiến sĩ mới phụ thuộc rất lớn vào 
vai trò của đội ngũ cán bộ này. Khung 
cán bộ huấn luyện được Bộ CHQS tỉnh 
Bình Thuận lựa chọn những đồng chí 
được đào tạo chính quy, có kinh nghiệm 
và năng lực trong quản lý, chỉ huy, tổ 
chức huấn luyện; có phong cách, tác 
phong công tác và tinh thần trách nhiệm 
cao, sâu sát với bộ đội. Đồng thời, cũng 
đặt ra yêu cầu đối với cán bộ phân đội, 
đảm bảo chuẩn mực trong mọi hành 
động, thực sự là tấm gương sáng cho 
chiến sĩ mới noi theo. Thượng úy Thái 
Thành Trung, Chính trị viên đại đội cho 
biết, các chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ 
luật, ai cũng cố gắng phấn đấu học tập 
và rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ, 
chưa có trường hợp nào vi phạm phải 
xử lý kỷ luật. Hiện nay đơn vị đang tích 
cực giáo dục chính trị, nâng cao bản 
lĩnh, rèn luyện kỹ, chiến thuật cho tân 
binh. Với mục tiêu 100% đạt yêu cầu, 
trong đó 75% đạt khá, giỏi trở lên, riêng 
kiểm tra 3 môn có tiếng nổ gồm bắn 
súng Tiểu liên AK, ném lựu đạn thật và 
đánh bộc phá, đạt khá trở lên, an toàn 
tuyệt đối. 

Mỗi người mỗi quê, mỗi hoàn cảnh 
khác nhau nhưng giờ đây tất cả đều là 
người một nhà. Nếp sống sinh hoạt tự 
do, thoải mái ở gia đình và ngoài xã hội 
giờ hoàn toàn khác, bởi họ đã quen với 
những chế độ sinh hoạt, học tập, huấn 
luyện khép kín trong ngày, trong tuần 
bằng chế độ, điều lệnh. Tinh thần thi đua 
đang được cán bộ chiến sĩ cụ thể hóa 
bằng chất lượng, kết quả huấn luyện 
hằng ngày, quyết tâm về đích với những 
đỉnh cao mới. 

Duy Thỉnh // 
http://www.baoquankhu7.vn .- 2018 

(ngày 30 tháng 4) 
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VIẾT THƯ GỬI CHIẾN SĨ BIÊN PHÒNG 

hong trào “viết thư gửi chiến sĩ Bộ 
đội Biên phòng” là hoạt động cụ thể 
hoá kế hoạch phối hợp giữa Đoàn 

Thanh niên Bộ đội Biên phòng (BĐBP) 
Bình Thuận với Huyện đoàn Hàm Tân, 
tỉnh Bình Thuận. 

 

5 học sinh tiêu biểu được Bộ chỉ huy BĐBP 
Bình Thuận tặng giấy khen vì có thành tích 
xuất sắc trong thực hiện phong trào “viết thư 
gửi chiến sĩ Bộ đội Biên phòng”. 

Sau 3 tháng phát động đã có hơn 
600 bức thư được các em học sinh trên 
địa bàn huyện Hàm Tân tham gia để gửi 
đến các đồng chí chiến sĩ mới đang tham 
gia huấn luyện tại Tiểu đoàn Huấn luyện – 
Cơ động, BĐBP Bình Thuận. 

 Với những dòng tâm sự hết sức 
mộc mạc nhưng lại đầy ý nghĩa mà các 
em học sinh gửi đến các đồng chí chiến sĩ 
mới đã góp phần kịp thời chia sẻ với 
những khó khăn, vất vả của chiến sĩ mới 
khi lần đầu tiên xa nhà, đang làm quen với 
môi trường quân ngũ. Qua đó, kịp thời 
động viên chiến sĩ mới an tâm tư tưởng, 
nỗ lực hơn nữa trong học tập rèn luyện, 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng 
danh “Bộ đội Cụ Hồ” 

Trung Thành // 
http://www.baoquankhu7.vn .- 2018 

(ngày 16 tháng 4) 

__________________________________ 

MÔ HÌNH CỰU CHIẾN BINH THAM GIA PHÒNG, 
CHỐNG MA TÚY 

rước thực trạng tệ nạn ma túy có 
chiều hướng gia tăng trên địa bàn 
huyện Hàm Thuận Bắc (Bình 

Thuận) gây hoang mang trong nhân 
dân, các cấp hội cựu chiến binh (CCB) 
huyện đã thành lập 8 mô hình phòng, 
chống lây lan tệ nạn ma túy ở các chi 
hội. 

Ngay từ khi ra đời, những mô hình 
này đã phát huy hiệu quả, kịp thời phát 
hiện, cung cấp thông tin giúp lực lượng 
chức năng điều tra, làm rõ nhiều vụ việc, 
kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn 
trong xã hội, xử lý các đối tượng phạm 
tội về sử dụng, mua bán, tàng trữ chất 
ma túy, ngăn chặn kịp thời những điểm 
nóng, phức tạp, không để lây lan tệ nạn 
này. 

Nổi bật là mô hình của Chi hội CCB 
thôn An Phú và thôn Bình An (xã Hàm 
Chính), mô hình của Chi hội CCB thôn 
Thuận Điền (xã Hàm Liêm), mô hình ở 
Chi hội CCB thôn Liêm Thuận (xã Hồng 
Liêm) đã vận động nhiều thanh niên từ 
bỏ ma túy và sống lành mạnh. 

Đảng bộ và nhân dân trong huyện 
đánh giá rất cao vai trò của hội CCB 
trong tham gia đấu tranh phòng, chống 
tệ nạn ma túy. Chính những CCB đang 
góp phần cùng chính quyền, các ngành 
chức năng giữ ổn định tình hình an ninh 
trật tự trên địa bàn, mang lại cuộc sống 
bình yên cho người dân. 

Đỗ Khắc Thể // 
http://www.qdnd.vn.- 2018  

(ngày 26 tháng 4) 

P 
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HƠN 1.300 TỶ ĐỒNG ĐẦU TƯ NHÀ MÁY ĐIỆN 
MẶT TRỜI TẠI BÌNH THUẬN 

ông ty CP Năng lượng tái tạo Sơn 
Mỹ (trụ sở chính tại TP. Phan Thiết) 
vừa được UBND tỉnh Bình Thuận 

chấp thuận đầu tư dự án Nhà máy Điện 
mặt trời Sơn Mỹ 3.1 với công suất thiết kế 
là 50 MWp. 

 

Sắp có Nhà máy Điện mặt trời tại Bình Thuận 
(Ảnh minh họa) 

Dự án Nhà máy Điện mặt trời Sơn 
Mỹ 3.1 được triển khai trên diện tích gần 
60ha tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân 
(Bình Thuận) với tổng vốn đầu tư 1.305 tỷ 
đồng. Thời hạn hoạt động trong 50 năm 
và sẽ xúc tiến các thủ tục liên quan ngay 
từ tháng 4/2018. 

Dự kiến từ tháng 6 tới đây, dự án 
tiếp tục thực hiện đấu thầu, đàm phán ký 
hợp đồng, đền bù giải phóng mặt bằng, thi 
công cơ sở hạ tầng và khởi công xây 
dựng để phấn đấu đưa vào vận hành vào 
tháng 3/2019. 

Linh Lan // 
http://moitruong.net.vn.- 2018  

(ngày 17 tháng 4) 

__________________________________ 

CẤP PHÉP ĐẦU TƯ NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI 
SÔNG LUỸ 1 

BND tỉnh Bình Thuận vừa cấp 
Quyết định chủ trương đầu tư cho 
dự án “nhà máy điện mặt trời Sông 

Luỹ 1” do Công ty CP Đầu tư Quang Điện 
Bình Thuận làm Chủ đầu tư. 

Dự án Nhà máy điện mặt trời Sông 
Luỹ 1 được đầu tư xây dựng với công 
suất 39 MWac, sử dụng công nghệ pin 
quang điện Silic đa tinh thể và Inverter 
trung tâm, được đấu nối vào hệ thống 
điện quốc gia qua đường dây đấu nối 110 
kV dài khoảng 0,5 km. Dự án có tổng vốn 
đầu tư trên 875 tỉ đồng. 

Dự án trước đó đã được Bộ Công 
Thương phê duyệt bổ sung vào quy hoạch 
phát triển điện lực tỉnh Bình Thuận giai 
đoạn 2011-2015, có xét đến 2020. 

 

 

Ảnh minh hoạ 

Dự án "Nhà máy điện mặt trời Sông 
Lũy 1" là một mô hình nhà máy điện mặt 
trời hòa lưới quy mô công suất lớn được 
xây dựng theo phương thức xây dựng – 
sở hữu – kinh doanh (BOO). Thời hạn 
hoạt động của dự án là 50 năm kể từ 
ngày cấp quyết định chủ trương đầu tư. 

C 

U 

https://nld.com.vn/dien-mat-troi.html
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Dự án được xây dựng tại trên diện 
tích đất khoảng 50 ha tại xã Sông Luỹ, 
huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, là nơi 
có tổng số giờ nắng cả năm lên đến 2.728 
giờ. Lượng bức xạ tổng cộng thực tế hàng 
năm là 1.961 kWh/m2, và trung bình ngày 
khoảng 5,35kWh/m2. Ngoài ra, do khí hậu 
ở đây rất thuận lợi do ít chịu ảnh hưởng 
của gió bão nên là điều kiện khá lý tưởng 
cho việc xây dựng các nhà máy điện năng 
lượng mặt trời. 

Dự án dự kiến khởi công xây dựng 
trong tháng 6-2018 và hoàn thành trong 
tháng 3-2019. Dự kiến sau khi vận hành 
thương mại, nhà máy điện mặt trời Sông 
Luỹ 1 sẽ cung cấp sản lượng điện năm 
đầu khoảng 75 triệu kWh. 

Điện mặt trời là loại năng lượng 
sạch, giá thành sản xuất điện năng không 
biến động theo sự thay đổi giá của nhiên 
liệu đầu vào như các dạng năng lượng 
truyền thống khác và chi phí đầu tư luôn 
giảm theo thời gian nhờ sự phát triển của 
công nghệ sản xuất tấm pin quang điện. 
Với nguồn tài nguyên vô tận, điện mặt trời 

góp phần đảm bảo an ninh năng lượng 
cho tỉnh Bình Thuận và đất nước trong 
giai đoạn sắp tới. 

Dự án Nhà máy điện mặt trời Sông 
Lũy 1 khi đưa vào hoạt động sẽ góp phần 
cung cấp một lượng điện năng đáng kể từ 
nguồn năng lượng sạch, góp phần phát 
triển kinh tế, xã hội cho tỉnh Bình Thuận 
theo chủ trương thúc đẩy phát triển lĩnh 
vực công nghiệp năng lượng sạch của 
nhà nước và của tỉnh Bình Thuận. 

Dự án này được xây dựng tại địa 
bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn 
và ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư 
(Theo Phụ lục I và Phụ lục II ban hành 
kèm theo Nghị định số 118 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Đầu tư) nên dự án 
được hưởng ưu đãi theo các quyết định 
của pháp luật hiện hành. 

Hoài Dương // http://nld.com.vn.- 2018 
(ngày 5 tháng 4) 

Cùng đưa tin: Bạch Dương // 

http://vneconomy.vn.- 2018 (ngày 5 tháng 4)

__________________________________ 

THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ 
PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ 

iệc thực hiện các chế độ, chính 
sách đối với cán bộ, giáo viên được 
điều động lên công tác vùng cao, 

miền núi như phụ cấp thu hút, trợ cấp lần 
đầu, phụ cấp ưu đãi… được thực hiện đầy 
đủ, kịp thời. 

Chiều 5/4, Đoàn công tác của Hội 
đồng Dân tộc của Quốc hội do bà Cao Thị 
Xuân - Phó Chủ tịch Hội đồng làm Trưởng 
đoàn đã làm việc với UBND huyện Hàm 
Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) về tình hình 
thực hiện chính sách, pháp luật, hỗ trợ 
phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, 
miền núi giai đoạn 2010 – 2017. 

Hàm Thuận Bắc là huyện miền núi 
thuộc tỉnh Bình Thuận, là một trong những 
huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số 
sinh sống. Huyện có 13.290 người là đồng 

bào dân tộc thiểu số, chiếm 7,6% dân số 
của huyện. Ba xã vùng cao La Dạ, Đông 
Giang, Đông Tiến và 2 thôn xen ghép 
(thôn Ku Kê, xã Thuận Minh và thôn Dân 
Hiệp, xã Thuận Hòa) là vùng thuần dân 
tộc thiểu số; học sinh ở các địa phương 
này thuần dân tộc thiểu số.  

Từ năm 2010 đến năm 2017, huyện 
có 11.412 lượt học sinh cả 3 cấp học 
được nhận chế độ hỗ trợ chi phí học tập 
với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng.  

Các chế độ, chính sách đã có sức 
thu hút và tạo động lực giúp giáo viên an 
tâm công tác, từng bước khắc phục tình 
trạng thiếu giáo viên kéo dài trong nhiều 
năm trước đây, từng bước nâng cao chất 
lượng giáo dục, tạo sự bình đẳng trong 

V 

http://vneconomy.vn.-/
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giáo dục đối với học sinh các vùng miền 
trên địa bàn. 

 

Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc Quốc hội 
tại buổi làm việc với huyện Hàm Thuận Bắc 
(Bình Thuận). Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN 

Tuy nhiên, việc thực hiện phương 
pháp giảng dạy theo mô hình trường học 
mới gặp nhiều khó khăn do năng lực tiếp 
thu của học sinh dân tộc thiểu số còn 
chậm, thụ động. Đời sống vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số còn khó khăn, nhận thức 
đồng bào còn hạn chế nên nhiều bậc cha 
mẹ thiếu quan tâm đến việc học của con 
em mình… 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ 
tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội khẳng 
định: Đảng, Nhà nước luôn quan tâm 
chăm lo cho giáo dục địa phương, đặc 
biệt là những vùng tập trung đồng bào các 
dân tộc thiểu số. Với việc ban hành và 
thực hiện nhiều chương trình, chính sách 
phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
đã đạt được những kết quả tích cực, kết 
cấu hạ tầng vùng miền núi được cải thiện, 
đời sống vật chất và tinh thần, trình độ 
của đồng bào không ngừng được nâng 
lên. Qua buổi làm việc, Đoàn công tác sẽ 
ghi nhận, tiếp thu những kết quả cũng 
như các ý kiến đề xuất của huyện và tổng 
hợp để báo cáo, trình Quốc hội xem xét. 

Sáng cùng ngày, Đoàn đã làm việc 
với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú 
huyện và một số trường Tiểu học có đông 
học sinh là người dân tộc thiểu số. 

Nguyễn Thanh // 
http://baotintuc.vn.- 2017  

(ngày 5 tháng 4) 

__________________________________ 

HỢP TÁC LIÊN KẾT TAM GIÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH 
TP. HỒ CHÍ MINH - BÌNH THUẬN - LÂM ĐỒNG 

gày 15/4, Sở Du lịch Tp. Hồ Chí 
Minh tổ chức Hội nghị Sơ kết 4 
năm thực hiện Chương trình hợp 

tác liên kết tam giác phát triển du lịch Tp. 
Hồ Chí Minh - Bình Thuận - Lâm Đồng 
giai đoạn 2013 - 2018. 

Hội nghị có sự tham dự của hơn 60 
đại biểu là đại diện các Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, tỉnh Lâm 
Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh; các Trung 
tâm Xúc tiến Du lịch, Hiệp hội Du lịch các 
tỉnh và một số doanh nghiệp lữ hành, dịch 
vụ du lịch.  

Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí 
Minh, trong thời gian qua, các địa phương 
gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận, 
Lâm Đồng đã thường xuyên hỗ trợ, trao 
đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước; tổ 

chức các hoạt động, sự kiện tiêu biểu 
hàng năm để các doanh nghiệp lữ hành 
phối hợp tham gia nhằm thu hút khách du 
lịch.  

Thông tin từ đại diện các Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận 
và Lâm Đồng cho hay, có khoảng 50% 
các dự án du lịch ở Bình Thuận và Lâm 
Đồng do các doanh nghiệp ở Thành phố 
Hồ Chí Minh đầu tư. 

Cụ thể, tại tỉnh Bình Thuận có 
khoảng 239 dự án du lịch, chiếm 62% 
tổng dự án được chấp nhận đầu tư của 
tỉnh; Lâm Đồng có 100 dự án du lịch, 
chiếm 44% tổng dự án được chấp thuận 
của tỉnh này.  

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở 
Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: 

N 
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Từ chương trình liên kết tam giác phát 
triển trong thời gian qua đã minh chứng 
rằng việc liên kết không làm suy yếu thế 
mạnh du lịch của các địa phương mà còn 
phát huy tiềm năng và lợi thế phát triển du 
lịch, phù hợp với tính đặc trưng "liên 
vùng" của du lịch được xác định trong 
Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị.  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả 
khả quan, lãnh đạo ngành du lịch các địa 
phương cũng chỉ ra những hạn chế, cần 
khắc phục. Theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ, 
trong quá trình liên kết giữa ba địa 
phương trong 4 năm qua đã có lúc phát 
triển rất hiệu quả nhưng cũng có lúc khá 
mờ nhạt. Do đó, cần thiết làm thế nào để 
liên kết này tạo ra các hành trình chung 
không chỉ cạnh tranh với các địa phương 
trong nước mà còn đủ sức để hút khách 
nước ngoài.  

Dưới góc độ doanh nghiệp, ông 
Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch Hội đồng quản 
trị Công ty Du lịch Lửa Việt cho rằng, 
thương hiệu du lịch riêng của ba địa 
phương vẫn rất mờ nhạt. Để liên kết này 
đi vào hiệu quả trước hết các địa phương 
cần phải phát huy rõ thế mạnh du lịch 
riêng, độc đáo. 

Từ những nét riêng này, ngành du 
lịch 3 địa phương tổng hợp lại và tạo 
thành một tour chung mang nét đặc thù 
không thể lẫn vào đâu được. Sau đó mới 
mang đi giới thiệu, chinh phục du khách 
các tỉnh, thành khác cũng như mang ra 
các Hội chợ quốc tế để thu hút khách khu 
vực ASEAN, châu Á hay châu Âu.  

Đồng quan điểm, ông Ngô Minh 
Chính, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tỉnh Bình Thuận cho rằng, 
ngành du lịch cần nghiên cứu chuyên 
nghiệp, giải quyết các vấn đề du lịch của 3 
địa phương này. 

Làm sao khai thác được những sản 
phẩm du lịch mới, độc đáo, đúng như với 
khẩu hiệu liên kết tam giác trong thời gian 
qua là "Chợ Sài Gòn - Biển Mũi Né - Hoa 
Đà Lạt".  

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám 
đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
Lâm Đồng đề xuất cần xây dựng quy 
hoạch phát triển du lịch chung cho 3 địa 
phương với những cơ chế, chính sách hỗ 
trợ cho doanh nghiệp để tạo động lực, 
giúp cho liên kết hiệu quả, đi vào chiều 
sâu.  

Ghi nhận các ý kiến đóng góp, ông 
Bùi Tá Hoàng Vũ, cho biết: Năm 2018 và 
đến đầu năm 2019, ngành du lịch Thành 
phố Hồ Chí Minh - Bình Thuận - Lâm 
Đồng tiếp tục cam kết thực hiện có hiệu 
quả Chương trình hợp tác liên kết tam 
giác phát triển du lịch; khắc phục các mặt 
hạn chế về công tác quảng bá, giới thiệu 
điểm đến; đồng thời, triển khai xây dựng 
thương hiệu, thực hiện app điện thoại của 
liên kết này.  

Ông Vũ cho biết thêm sẽ phối hợp 
với Hiệp hội Du lịch thành phố tạo điều 
kiện và khuyến khích doanh nghiệp du lịch 
trên địa bàn đầu tư phát triển sản phẩm 
và xây dựng chương trình du lịch liên kết 
3 địa phương, đáp ứng nhu cầu của nhiều 
đối tượng du khách trong và ngoài nước. 

Gia Thuận // https://vnanet.vn.- 2018 
(ngày 15 tháng 4) 
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TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH TẠI BÌNH THUẬN:  

VỪA GIẢM NGHÈO, VỪA BẢO ĐẢM AN SINH 

ơn 40 năm sau ngày giải phóng, từ 
một huyện miền núi không đủ ăn, 
đến nay huyện Tánh Linh, tỉnh 

Bình Thuận đã có mức lương thực bình 
quân đầu người cao nhất tỉnh; thu nhập 

bình quân đạt hơn 30 triệu 
đồng/người/năm, đời sống nhân dân 
được cải thiện. “Kết quả đó, có một phần 
công sức của Ngân hàng Chính sách Xã 
hội (NHCSXH)” - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 

H 
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HĐND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Mạnh 
Hùng chia sẻ. 

“Ăn kiêng - mặc model” 

Ít ai nghĩ rằng, “tinh thần thời 
thượng” này lại được cặp vợ chồng nông 
dân: Ông Trần Ngọc Anh (55 tuổi) và bà 
Nguyễn Thị Ngân (53 tuổi) ở khu phố Lạc 
Thủy, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, 
Bình Thuận “phát minh”. 

Sinh ra và lớn lên ở huyện Kỳ Anh, 
Hà Tĩnh, năm 1988 ông Trần Ngọc Anh 
rời quê hương vào Tánh Linh lập nghiệp 
và xây dựng gia đình với bà Nguyễn Thị 
Ngân. Hồi tưởng lại những ngày đầu đến 
vùng đất khô cằn này, ông Trần Ngọc Anh 
cho biết, cuộc sống gia đình vô cùng khó 
khăn, hai vợ chồng làm lụng vất vả cả 
ngày cũng không dư giả. Việc lo cơm ăn, 
áo mặc đến chuyện học hành của các 
con, khiến vợ chồng ông Ngọc Anh trằn 
trọc hết đêm này qua đêm khác để tìm 
hướng thoát nghèo. 

 

Hộ vay Nguyễn Thị Hồng Vân giới thiệu các sản 
phẩm may gia công với cán bộ NHCSXH 

Bước ngoặt đến khi năm 2014, hai 
vợ chồng ông Ngọc Anh được NHCSXH 
Tánh Linh cho vay 25 triệu đồng từ 
Chương trình cho vay giải quyết việc làm 
vùng khó khăn. Nhờ đó, vợ chồng ông đã 
mua thêm được 2 con hươu, nâng đàn 
hươu lên 4 con, trong đó có một con đực 
để nhân giống. Vậy là mỗi ngày, ngoài 
trồng cỏ, nuôi bò, gia đình ông Ngọc Anh 
còn chăm sóc 4 con hươu. Cùng với đó, 
các con của ông bà Anh - Ngân cũng 
được đến trường học tập bằng chính 
nguồn vốn ưu đãi học sinh, sinh viên của 
ngân hàng. Và “Chỉ sau gần 2 năm, đàn 
hươu không chỉ giúp chúng tôi thoát khỏi 

danh sách hộ nghèo mà còn mang lại cho 
gia đình khoản thu nhập 100 triệu đồng 
mỗi năm” - ông Ngọc Anh cho biết. 

Chia sẻ thêm về ý nghĩa của đồng 
vốn tín dụng chính sách, bà Phạm Thị 
Lựu, Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và Vay vốn 
khu phố Lạc Thủy, thị trấn Lạc Tánh cho 
biết, gần 20 năm làm công tác dẫn vốn 
cho NHCSXH Tánh Linh, bà Lựu đã tận 
mắt chứng kiến 20 hộ nghèo trong Tổ 
mình phụ trách, đã từng bước vượt qua 
đói nghèo bằng những khoản vay nhỏ 
như thế nào. “Không chỉ người nghèo, mà 
ngay cả chính quyền địa phương cũng 
biết ơn một chính sách nhân văn mà 
Chính phủ, NHCSXH đã mang lại cho họ” 
- bà Lựu nói. 

Không chỉ người có tuổi như ông 
Ngọc Anh và bà Ngân, mà ngay cả những 
người trẻ như chị Nguyễn Thị Hồng Vân, 
sinh  năm 1991 ở xã Măng Tố, huyện 
Tánh Linh cũng khởi nghiệp thành công 
với khoản vay ưu đãi của NHCSXH. Chị 
Vân tâm sự, năm 2015, được sự giới 
thiệu của Hội Phụ nữ xã Măng Tố, chị 
mạnh dạn vay 40 triệu đồng của NHCSXH 
Tánh Linh để đầu tư mua máy may. Sau 
hơn 3 năm, xưởng may gia công của chị 
Vân đã được mở rộng lên 700m2 với hơn 
chục máy may. Khoản vay tuy nhỏ, nhưng 
dưới sự năng động của chị Vân, nó đã trở 
thành sức mạnh giúp gia đình chị vượt 
qua cái nghèo, có việc làm và cuộc sống 
ổn định. Quan trọng hơn, sự thành công 
của chị Vân được ví như đầu tàu, đang 
kéo theo 8 mảnh đời khó khăn khác cùng 
vươn lên ổn định cuộc sống. 

Dân sẽ lợi khi tất cả cùng đồng 
hành 

Giám đốc NHCSXH tỉnh Bình Thuận 
Phạm Anh Đức cho biết, hơn 15 năm qua, 
hoạt động tín dụng chính sách nhận được 
sự quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời của 
NHCSXH Việt Nam và sự quan tâm vào 
cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương 
các cấp trên địa bàn. Sự phối hợp của các 
sở, ban ngành, các tổ chức hội, đoàn thể 
nhận ủy thác đã mang lại kết quả to lớn 
trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, góp 
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phần bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng 
nông thôn mới tại địa phương. 

Tín dụng chính sách do NHCSXH 
Bình Thuận thực hiện đã góp phần giảm 
tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 14,96% 
xuống 4,57% (giai đoạn 2001 - 2005); từ 
13,58% xuống 3,90% (2006 - 2010); từ 
9,09% xuống còn 2,52% (2011 - 2015) 
và trong thời kỳ 2016 - 2020 giảm và từ 
5,81% xuống còn 3,67% thời điểm cuối 
năm 2017.  

Ngoài việc nhận được sự hỗ trợ kịp 
thời về nguồn vốn từ NHCSXH Trung 
ương, những năm gần đây, UBND tỉnh và 
các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn 
đã quan tâm bố trí nguồn ngân sách 
chuyển sang NHCSXH để bổ sung nguồn 
vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính 
sách vay. Nguồn vốn bổ sung năm sau 
cao hơn năm trước, và đến nay đạt 38 tỷ 
đồng. “Với một địa phương đang nhận sự 
hỗ trợ từ ngân sách trung ương thì đây là 
sự cố gắng lớn của cấp ủy, chính quyền 
các cấp tỉnh Bình Thuận trong việc cân 
đối, bố trí ngân sách hàng năm” - Giám 
đốc Phạm Anh Đức nói. 

Với nguồn vốn ngân sách địa 
phuơng ủy thác, chi nhánh NHCSXH Bình 

Thuận tập trung cho vay hộ nghèo, hộ mới 
thoát nghèo để tạo điều kiện cho hộ 
nghèo tạo việc làm, tăng thu nhập và 
thoát nghèo bền vững. Bên cạnh đó, chi 
nhánh cho các hộ cư trú tại các phường 
và thị trấn vay vốn để xây dựng công trình 
nước sạch và công trình vệ sinh, góp 
phần chung tay bảo vệ môi trường, nâng 
cao sức khỏe cho người dân, tạo mỹ quan 
cho đô thị. 

Chia sẻ thêm về nguồn vốn ủy thác 
sang NHCSXH Bình Thuận, Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận 
Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, những kết 
quả trong giảm nghèo, bảo đảm an sinh 
xã hội, bảo đảm trật tự an ninh và xây 
dựng nông thôn mới… mà tỉnh đạt được 
đều có dấu ấn của đồng vốn tín dụng 
chính sách. Vì thế, chúng tôi luôn tìm cách 
để làm sao cân đối được nguồn vốn để ủy 
thác sang NHCSXH. Nếu không nhiều, thì 
cũng không thể nằm thấp được!” - Bí thư 
Nguyễn Mạnh Hùng quả quyết. 

Bình Nhi // 
http://www.daibieunhandan.vn .- 2018 

(ngày 25 tháng 4) 

__________________________________ 

NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 2 CÁN MỐC 20 TỶ KWH 

au 3 năm đưa vào vận hành nhà 
máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (xã Vĩnh 
Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình 

Thuận) đã cán mốc 20 tỷ kWh phát lên hệ 
thống điện quốc gia. 

 

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2. Ảnh: VGP/Toàn 
Thắng 

Theo Tổng công ty Phát điện 3 
(EVNGENCO3), từ khi đưa vào vận hành 
đến nay, nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 
luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ phát điện, 
đặc biệt là trong các tháng cao điểm mùa 
khô. Việc đưa vào vận hành nhà máy 
nhiệt điện than được xây dựng đầu tiên ở 
khu vực phía nam đã góp phần quan 
trọng đáp ứng kịp thời nhu cầu điện năng 
cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất 
nước, bảo đảm cấp điện cho các tỉnh 
miền Nam nói chung và tỉnh Bình Thuận 
nói riêng. 

Tính đến ngày 30/3/2018, nhà máy 
nhiệt điện than này đã cán mốc đáng ghi 
nhớ khi phát lên lưới điện quốc gia sản 
lượng điện thứ 20 tỷ kWh. Đây là một sản 

S 
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lượng điện rất lớn đối với một nhà máy 
nhiệt điện than. 

Đáng chú ý, từ khi đi vào vận hành 
chính thức, trong mỗi mùa khô, nhà máy 
Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã đóng góp từ 3-4 
tỷ kWh cho hệ thống điện quốc gia. Sản 
lượng này trong cả năm đạt khoảng 7 tỷ 
kWh góp phần giảm áp lực căng thẳng, 
bảo đảm cung ứng điện cho miền Nam 
trong các tháng cao điểm mùa khô. 

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ 
phát điện, đây cũng là đơn vị thực hiện 
hiệu quả công tác bảo vệ môi trường cảnh 
quan, giảm thiểu tác động tới môi trường 

khu vực sản xuất và vùng phụ cận. Nhà 
máy ngày càng xanh hơn, sạch hơn và 
thường xuyên mở cửa để người dân và 
chính quyền địa phương tham quan, kiểm 
tra, giám sát công tác xử lý, bảo vệ môi 
trường. 

Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 cũng đã tạo 
việc làm cho 375 lao động là cư dân địa 
phương, đồng thời hàng năm đóng góp 
cho ngân sách tỉnh Bình Thuận trên 240 tỷ 
đồng. 

Toàn Thắng // 
http://baochinhphu.vn.- 2018  

(ngày 12 tháng 4) 

__________________________________ 

GẮN BIỂN CÔNG TRÌNH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM  

60 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH XÂY DỰNG 

hà máy nhiệt điện Vĩnh Tân – Công 
trình quy mô lớn đầu tiên do tư vấn 
Việt Nam chủ trì thiết kế 

Sáng 19/4, Bộ Xây dựng đã phối 
hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN) tổ chức Lễ gắn biển công trình 
chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền 
thống ngành Xây dựng (29/4/1958 – 
29/4/2018) cho Nhà máy nhiệt điện Vĩnh 
Tân 4, thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh 
Tân, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh 
Bình Thuận. Tham dự buổi lễ Thứ trưởng 
Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng và Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lương Văn 
Hải. 

 

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ 
Xây dựng Lê Quang Hùng chúc mừng 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam - chủ đầu tư 
công trình Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 
và các nhà thầu đã thi công đảm bảo an 
toàn, chất lượng và hoàn thành xuất sắc 
công trình, góp phần giảm sự phụ thuộc 
của hệ thống điện vào nguồn thủy điện, 
đặc biệt vào mùa khô và các năm cạn kiệt, 
giảm sản lượng điện phải truyền tải từ 
Bắc vào Nam, giảm tổn thất điện năng, 
tăng tính an toàn, ổn định, kinh tế cho vận 
hành Hệ thống điện Quốc gia. 

Thứ trưởng nhấn mạnh: Đây là dự 
án được áp dụng công nghệ hiện đại với 
một số đặc điểm nổi trội. Đồng thời, công 
trình Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 là 
công trình có quy mô lớn đầu tiên do Tư 
vấn của Việt Nam chủ trì phần thiết kế; 
xứng đáng là công trình chào mừng 60 
năm ngày truyền thống ngành Xây dựng 
Việt Nam. 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bình Thuận 
đã có một công trình ý nghĩa, góp phần 
đáng kể trong nguồn ngân sách hàng năm 
của tỉnh Bình Thuận để qua đó tạo động 
lực kích thích kinh tế địa phương phát 

N 
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triển, thu hút đầu tư và tạo công ăn việc 
làm cho người lao động. 

 

Thứ trưởng Lê Quang Hùng chúc mừng Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam đã hoàn thành sớm 
tiến độ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4. 

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Nguyễn Tài 
Anh – Phó Tổng GĐ Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam cho biết: Dự án Nhà máy nhiệt 
điện Vĩnh Tân 4 có tổng mức đầu tư hơn 
40.500 tỷ đồng, trong đó sử dụng 85% 
vốn vay thương mại; 15% vốn đối ứng của 
Chủ đầu tư. Dự án với quy mô công suất 
lắp máy 1.200MW (2 x 600 MW), công 
nghệ SC, đốt than nhập là một dự án có 
trong Quy hoạch phát triển điện quốc gia 
(Quy hoạch VII). Đây cũng là một trong số 
ít các dự án nguồn điện trọng điểm được 
Thủ tướng Chính phủ cho phép một số cơ 
chế, chính sách đặc thù để đầu tư các 
công trình điện cấp bách trong giai đoạn 
2013 – 2020 theo Quyết định số 2414/QĐ-
TTg ngày 11/12/2013. 

Dự án chính thức khởi công vào 
ngày 9/3/2014. Trong quá trình xây dựng 
dự án, các đơn vị trên công trường đã gặp 
không ít khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên, 
bằng sự quyết tâm, tinh thần đoàn kết, 
dám vượt khó; Chủ đầu tư, Tư vấn giám 
sát (Tư vấn 3 và Tracterbel (Bỉ)) và Tổ 
hợp Nhà thầu DMPP đã có nhiều biện 
pháp tăng cường nhân lực, máy móc thiết 
bị thi công, làm việc 3 ca/ngày, thay đổi 
biện pháp tổ chức thi công hợp lý của 
từng hạng mục công việc, dự án đã từng 
bước vượt qua được khó khăn, hoàn 
thành công tác lắp đặt, thử nghiệm, 
nghiệm thu đảm bảo chất lượng và bàn 
giao đưa vào vận hành phát điện vào cuối 
năm 2017 (cụ thể, Tổ máy đầu tiên và hệ 
thống dùng chung: Ngày 06/12/2017 (sớm 

hơn kế hoạch 20 ngày); Tổ máy thứ hai: 
ngày 31/3/2018 (sớm hơn kế hoạch 3 
tháng). 

Các hệ thống bảo vệ môi trường 
như: Hệ thống khử lưu huỳnh bằng nước 
biển - FGD, hệ thống lọc bụi tĩnh điện - 
ESP đã được đưa vào vận hành ngay từ 
khi đốt lò. Vì vậy, công tác đảm bảo yêu 
cầu môi trường được thực hiện theo đúng 
quy định ngay trong quá trình thử nghiệm 
cũng như trong quá trình vận hành. 

Khi đi vào hoạt động, hàng năm nhà 
máy sản xuất lượng điện năng khoảng 7,2 
tỷ kWh, sẽ cung cấp trực tiếp nguồn điện 
lớn cho khu vực phía Nam… 

 

Lễ gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 60 
năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng. 

Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam gửi lời cảm ơn đến các Bộ, ngành, 
địa phương đã nỗ lực giúp công trình 
hoàn thành, vượt tiến độ đề ra và đảm 
bảo chất lượng và sẽ phát huy thành quả 
đã đạt được, tiếp tục vận hành Nhà máy 
nhiệt điện Vĩnh Tân 4 an toàn, hiệu quả, 
đảm bảo môi trường và luôn là đơn vị có 
trách nhiệm, đồng hành cùng địa phương. 

Trước đó, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh 
Tân 4 cũng được Hội đồng nghiệm thu 
nhà nước các công trình xây dựng nhận 
định các thông số kỹ thuật, các điều kiện 
pháp lý dự án cơ bản đầy đủ, đảm bảo 
tiến độ, và nhất trí ý kiến hội đồng nghiệm 
thu cấp chủ đầu tư; chấp thuận nghiệm 
thu công trình đưa vào sử dụng. 

Ngọc Hà // 
http://www.baoxaydung.com.vn .- 2018 

(ngày 19 tháng 4) 
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HUYỆN HÀM THUẬN BẮC, TỈNH BÌNH THUẬN:  

NGƯỜI CAO TUỔI ĐƯỢC QUAN TÂM NHIỀU HƠN 

ác cấp ủy đảng, chính quyền huyện 
Hàm Thuận Bắc luôn quan tâm 
chăm lo đời sống vật chất, tinh 

thần, tạo điều kiện để NCT được đón Tết 
Mậu Tuất an lành. 

Ông Lê Thanh Tân, Trường BĐD Hội 
NCT huyện phán khởi cho biết “Tết Mậu 
Tuất vừa qua, NCT ở Hàm Thuận Bắc 
được quan tâm nhiều. Điều quý nhất của 
người già chính là vào dịp năm mới được 
đón nhận sự quan tâm của các cấp, các 
ngành. Sự quan tâm đó cũng là để giáo 
dục, truyền lại cho con cháu. Vai trò, vị trí 
của NCT có ý nghĩa rất quan trọng trong 
đời sống xã hội”. Năm qua, với phương 
châm sống vui, sống khỏe, NCT tiếp tục 
đóng góp công sức, trí tuệ, góp phần tích 
cực xay dựng đời sống văn hóa, phát huy 
truyền thống quê hương cách mạng. Hội 
lồng ghép các hoạt động của NCT với 
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa”.  

Toàn huyện có 14.000 NCT sinh 
hoạt ở 86 chi hội thôn, khu phố. Vào dịp 
gần Tết, các cấp chính quyền phối hợp 
với Hội NCT tổ chức trao 2.560 suất quà 
cho NCT có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức 
đến nhà thăm hỏi, tặng quà 60 NCT, động 
viên các cụ sống vui, sống khỏe. Trên 780 

lượt NCT được chúc thọ, mừng thọ; lãnh 
đạo Huyện ủy mừng thọ 4 cụ tuổi 95 trở 
lên. Với phương châm bất kì NCT nào 
cũng được đón xuân vui vẻ, không có 
NCT nào bị bỏ lại sau, Hội phối hợp rà 
soát, bảo đảm chế độ chính sách cho 
NCT, trên 6.800 NCT được bảo trợ xã hội. 
Khám sức khỏe cho 3.900 NCT; khám 
mắt cho 1.268 NCT, 258 NCT được điều 
trị miễn phí, 90 người được giới thiệu đi 
phẫu thuật mắt… 

Hằng năm, Hội xây dựng kế hoạch, 
chủ động tham mưu với cấp ủy, chính 
quyền địa phương chỉ đạo tổ chức lễ chúc 
thọ, mừng thọ NCT trang trọng, thể hiện 
truyền thống “kính lão, trọng thọ” của dân 
tộc. Tổ chức nhiều hoạt động tình nghĩa, 
thăm hỏi hội viên lúc ốm đau, hoạn nạn; 
thăm viếng, phúng điếu hội viên qua đời 
trang trọng, nghĩa tình. Phối hợp tổ chức 
các hoạt động vui chơi, văn hóa văn nghệ, 
thể dục thể thao, tạo sân chơi giúp NCT 
sống vui, sống khỏe, sống có ích. 

Sự quan tâm của các cấp, các 
ngành trong dịp Tết đã tạo động lực cho 
NCT Hàm Thuận Bắc ngày càng nêu 
gương sáng cho con cháu noi theo. 

Đỗ Khắc Thể / Người cao tuổi.- 2018.- 
Số 62 (ngày 18 tháng 4).- Tr.5 

__________________________________ 

THỊ TRẤN MA LÂM, HUYỆN HÀM THUẬN BẮC, TỈNH BÌNH THUẬN:  

NHIỀU GƯƠNG SÁNG NCT 

ánh giá phong trào hoạt động của 
Hội NCT thị trấn Ma Lâm năm 
2017, ông Lê Thanh Tân, Trưởng 

BĐD Hội NCT huyện Hàm Thuận Bắc, cho 
biết: “Hoạt động của NCT thị trấn Ma Lâm 
đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật 
là phong trào “Tuổi cao – Gương sáng” 
ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương 

điển hình, được lãnh đạo Huyện ủy, 
UBND huyện đánh giá cao”. 

Hội NCT thị trấn có 857 hội viên 
NCT. Năm qua, tổ chức quán triệt Nghị 
quyết Đại hội V Hội NCT Việt Nam; tuyên 
truyền vận động hội viên tham gia hiệu 
quả các phong trào thi đua. Có 68 NCT 
được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, 55 
NCT được bảo trợ xã hội, 750 lượt NCT 

C 

Đ 
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được tư vấn sức khỏe và khám bệnh cấp 
thuốc miễn phí. Hỗ trợ xây 5 nhà tình 
thương, sửa chữa 7 nhà cho NCT nghèo; 
tặng mùng, mền cho 60 NCT. Trào quà 
mừng thọ cho 58 NCT; thăm hỏi 48 hội 
viên đau ốm, phúng viếng tiễn đưa 13 
NCT qua đời. Hội còn giải quyết cho 25 
hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình 
từ số tiền xoay vòng 95,5 triệu đồng. 
Nhiều NCT có hoàn cảnh khó khăn, nhờ 
có vốn vay đã phát triển kinh tế đúng 
hướng và thoát nghèo. 

Ông Nguyễn Văn Hào, 76 tuổi, ở khu 
phố Lâm Hòa phấn khởi nói: “Mấy năm 
trước, kinh tế gia đình tôi hết sức khó 
khăn. Năm 2012 nhờ Hội cho vay vốn và 
tôi mượn thêm người thân trong dòng tộc 
được 12 triệu đồng. Tôi mua con bê cái, 5 
năm qua bò sinh được 3 con bê Laisind 
rất đẹp. Tôi bán 1 con với giá 16 triệu 
đồng, như vậy là đã đủ vốn và còn có dư, 
đến nay gia đình tôi đã thoát nghèo”. 

Phong trào thể dục thể thao rèn 
luyện sức khỏe, vui chơi giải trí duy trì 
thường xuyên. Các cụ Nguyễn Thanh 
Châu, Nguyễn Văn Vang, Đỗ Minh Thái và 
hàng chục NCT khác hằng ngày tập thể 

dục buổi sáng và đi bộ khoảng 2-3km. 
Hằng năm, những ngày lễ tết, ngày kỉ 
niệm NCT… Hội tổ chức giao lưu, hội diễn 
văn nghệ với hàng chục tiết mục được 
khán giả nhiệt tình cổ vũ. 

Phong trào “Tuổi cao – Gương sáng” 
được phát duy. Nhiều tấm gương NCT để 
lại cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo. 
Ông Nguyễn Thanh Tài vận động, thuyết 
phục cháu nghiện ma túy thành công. Ông 
Ngô Minh Quân vận động 2 cháu từ bỏ 
thuốc lá. Ông Phạm Văn Tí hằng ngày 
quét dọn ngõ xóm sạch sẽ, bảo vệ môi 
trường… NCT hiến hơn 1.200m2 đất làm 
đường giao thông nông thôn; vận động 
Nhân dân đóng góp kinh phí làm đường 
giao thông nông thôn góp phần xây dựng 
nông thôn mới. 

Với nhiều thành tích xuất sắc, qua 
bình xét thi đua cuối năm, 68 NCT được 
các cấp Hội khen thưởng. Hằng năm có 
98,6% gia đình NCT nhận danh hiệu “Gia 
đình văn hóa”; 100% NCT đạt danh hiệu 
“Tuổi cao – Gương sáng”. 

Đỗ Khắc Thể / Người cao tuổi.- 2018.- 
Số 64 (ngày 20 tháng 4).- Tr.5 

__________________________________ 

MÔ HÌNH '5 KHÔNG 3 SẠCH' Ở MỘT HUYỆN NGHÈO 

à một huyện còn gặp rất nhiều khó 
khăn của tỉnh Bình Thuận, nhiều gia 
đình vùng sâu vùng xa còn thiếu các 

mô hình thoát nghèo bền vững nên huyện 
Bắc Bình xác định lấy Hội Phụ nữ làm 
nòng cốt đẩy nhanh việc xây dựng nông 
thôn mới. Bằng nhiều cách làm sáng tạo 
cuộc vận động “5 không 3 sạch” đã đi sâu 
vào cuộc sống giúp hàng trăm gia đình 
vươn lên khá giả, bộ mặt các xóm làng 
ngày một khởi sắc.  

Trong căn nhà mới khang trang vừa 
khánh thành, chị Nguyễn Thị Tình ở xã 
Sông Lũy vui mừng chia sẻ: Cũng nhờ 
chăn nuôi và trồng trọt cả đấy. 

Mấy năm trước nhiều gia đình ở 
Sông Lũy này có năm không đủ ăn, nhiều 
dịp Tết đến còn chật vật lắm nhưng nay 

thì đã khác rồi. Mô hình chăn nuôi hộ gia 
đình, trồng rau sạch hộ gia đình…đã được 
triển khai đến tận thôn xóm. 

Hầu hết phụ nữ ở xã Sông Lũy đã 
vận động gia đình mình cùng bắt tay vào 
thực hiện các mô hình kinh tế hiệu quả 
nên phong trào thi đua làm kinh tế sôi nổi 
hẳn lên.   

Theo bà Nguyễn Thị Vân Khánh, 
Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Bắc Bình, khi 
đã có quyết tâm phải thay đổi cuộc sống 
thì chẳng mấy chốc các xóm làng vùng 
sâu cũng khởi sắc. 

Cuộc vận động 5 không 3 sạch 
(Không đói nghèo, Không vi phạm pháp 
luật và tệ nạn xã hội, Không có bạo lực 
gia đình, Không sinh con thứ ba trở lên, 

L 
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Không có trẻ em suy dinh dưỡng và trẻ 
em bỏ học và Sạch nhà, Sạch bếp, Sạch 
ngõ) được triển khai rất quyết liệt nên nhà 
nhà đều hưởng ứng. 

 

Thôn xóm ngày càng khang trang, sạch đẹp 
hơn. 

Theo khảo sát, đầu năm 2018, 
không còn hộ đói, vi phạm pháp luật giảm 
hẳn chỉ còn vài vụ gây rối nhỏ, trẻ em suy 
dinh dưỡng cũng giảm mạnh, không còn 
tình trạng ô nhiễm môi trường, người dân 
nông thôn cũng đã có ý thức đổ rác đúng 
nơi quy định.  

Sau khi thoát nghèo từ mô hình nuôi 
bò sinh sản, chị Phan Thị Thắm ở xã 
Phan Lâm còn vận động nhiều gia đình 
khác trong xã góp tiền xây dựng mái ấm 
tình thương cho đối tượng thiệt thòi, gia 
cố công trình giao thông ở thôn xóm. 

Chị Thắm chia sẻ, mình được Hội 
Phụ nữ huyện hỗ trợ thoát nghèo rồi thì 
phải giúp người khác nữa. 

Mỗi gia đình làm giàu thì thôn xóm 
cũng giàu đẹp lên. Cuộc vận động 5 
không 3 sạch gắn chặt với xây dựng nông 
thôn mới đến năm 2025 được mọi hội viên 
nắm bắt rất kỹ càng nên thực hiện rất tốt. 

Vừa trồng thanh long, làm nghề thủ 
công vừa chăn nuôi thêm 2 cặp bò sinh 
sản thì mỗi năm trung bình lời hơn 100 
triệu đồng sau khi trừ chi phí.  

Theo Hội Phụ nữ Bắc Bình thì đến 
đầu năm 2018, số hộ gia đình trong toàn 
huyện đạt các tiêu chí 5 không 3 sạch là 
trên 80%. 

Với mục đích không để hộ dân nào 
còn nghèo khó, các Chi hội Phụ nữ trong 
toàn huyện đến từng gia đình nắm bắt 
thực trạng, tâm tư nguyện vọng sau đó 
cùng ngồi lại với nhau tìm cách giúp nhau 
thoát nghèo bền vững. 

Song song với triển khai các mô hình 
chăn nuôi, làm nghề thủ công hiệu quả, 
Hội Phụ nữ Bắc Bình còn đến từng ngõ 
xóm vận động hơn 2.500 hộ gia đình tham 
gia đóng góp vào các hũ gạo tình thương 
của huyện. 

Riêng trong năm 2017 đã góp được 
gần 2 tấn gạo, hỗ trợ kịp thời cho hơn 500 
gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong 
huyện.  

Để thắt chặt hơn tình đoàn kết giữa 
các hộ gia đình, các xóm làng, huyện Bắc 
Bình còn thành lập các tổ, nhóm như; Tổ 
sáng tạo làm giàu, Tổ an sinh, Tổ góp vốn 
tương trợ, Câu lạc bộ Nhân ái… 

Các nhóm, tổ này sẽ có nhiệm vụ sẻ 
chia, giúp đỡ các gia đình khác trong 
huyện vươn lên. Năm 2017 có hơn 600 
trong hộ được hỗ trợ vay vốn triển khai 
chăn nuôi, trồng trọt.    

Xuân Hiếu // http://daidoanket.vn.- 2018 
(ngày 5 tháng 4) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN ĐÀO TẠO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CHO DOANH NGHIỆP 

THIẾT THỰC VÀ CHUYÊN SÂU 

hằm giúp doanh nghiệp, cơ sở 
công nghiệp nông thôn (CNNT) 
quản trị tốt cả về sản xuất và 

nhân lực, nâng cao hiệu quả hoạt động 
sản xuất, kinh doanh, củng cố thị 

trường, nhiều năm qua Trung tâm 
Khuyến công tỉnh Bình Thuận (trung 
tâm) đã chú trọng công tác này. N 
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Năm 2017, trung tâm đã tổ chức 
đào tạo 2 chuyên đề “Xây dựng chiến 
lược kinh doanh” và “Quản trị vốn lưu 
động” cho 100 học viên. Trước đó, 
trung tâm đã tổ chức các chuyên đề 
“Quản lý chất lượng sản phẩm”, “Dự 
báo sớm những cơ hội và rủi ro trong 
kinh doanh”, “Quản lý sản xuất hiệu 
quả - Giảm chi phí trong sản xuất” cho 
hơn 200 học viên. Các khóa đào tạo 
thu hút sự quan tâm và tích cực tham 
gia của doanh nghiệp (DN), có những 
khóa đào tạo, số học viên tham gia 
thực tế vượt cả số lượng đăng ký. 

 

Tăng hiệu quả quản lý cơ sở công nghiệp 
nông thôn 

Ghi nhận từ đối tượng thụ hưởng 
cho thấy, DN và cơ sở CNNT thường 
có quy mô nhỏ, thậm chí siêu nhỏ, sản 
xuất mang tính truyền thống, thủ công 
nên năng lực quản trị DN rất hạn chế. 
Do đó, các khóa đào tạo mang tính 
nghiên cứu chuyên sâu và trao đổi 
kinh nghiệm thực tế về từng vấn đề cơ 
bản như: Marketing, tính chi phí, sổ 
sách kế toán, quản trị nhân sự, quản lý 
dây chuyền sản xuất… giúp DN hiểu 
và ứng dụng vào thực tế, tháo gỡ khó 
khăn đang gặp phải và thực hiện các 
giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 
quản lý DN. 

Theo đại diện Sở Công Thương 
Bình Thuận, các khóa đào tạo được 
triển khai dựa trên hoạt động khảo sát 
nhu cầu của DN, cơ sở sản xuất 

CNNT. Trung tâm cũng đưa nội dung, 
chương trình các khóa học lên website 
giúp DN thuận tiện trong tìm hiểu 
thông tin, đăng ký tham dự những 
khóa học phù hợp với nhu cầu. Do đó, 
số lượng DN đăng ký tham gia năm 
sau luôn cao hơn năm trước, các đề 
án đào tạo nâng cao năng lực cũng 
luôn đạt hiệu quả tốt. 

Mặc dù đạt những kết quả khả 
quan, tuy nhiên trong triển khai nội 
dung đào tạo nâng cao năng lực quản 
lý cho các DN, cơ sở CNNT khuyến 
công tỉnh vẫn còn gặp vướng mắc. Cụ 
thể, kinh phí thuê giảng viên bị khống 
chế và quá ít nên không mời được 
chuyên gia về giảng dạy. Riêng nội 
dung đào tạo cán bộ kỹ thuật quản lý 
chuyền may công nghiệp có sự phối 
hợp của 3 bên gồm Trung tâm Khuyến 
công, trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ 
thuật Vinatex TP.Hồ Chí Minh và các 
DN, nên công tác tổ chức, xây dựng 
chương trình nội dung đào tạo, ký kết 
hợp đồng và lập hồ sơ chứng từ thanh 
toán, quyết toán mất nhiều thời gian. 

Để khắc phục khó khăn trên, 
Trung tâm Khuyến công tỉnh đã xây 
dựng sớm các kế hoạch và thực hiện 
tốt công tác chuẩn bị, triển khai nhanh 
đề án theo đúng tiến độ; huy động 
thêm nguồn lực từ các chương trình 
mục tiêu quốc gia khác nhằm bổ sung 
kinh phí cho các đề án đào tạo. 

Kết quả khả quan đã đạt được 
trong những năm qua là động lực để 
Trung tâm Khuyến công tỉnh tiếp tục 
xây dựng và tổ chức các đề án đào 
tạo nâng cao năng lực quản lý với 
những chuyên đề thiết thực theo nhu 
cầu của DN trong thời gian tới. 

Hải Linh // 
http://baocongthuong.com.vn.- 2018 

(ngày 8 tháng 4) 

http://baocongthuong.com.vn.-/
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TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN DỰ TRỮ NƯỚC CHO 
VÙNG KHÔ HẠN 

hằm khắc phục tình trạng hạn hán, 
đảm bảo cung cấp đủ nước sinh 
hoạt và sản xuất cho người 

dân, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành 
văn bản yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, 
thành phố khẩn trương xây dựng kế 
hoạch, giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây 
dựng bể chứa nước hộ gia đình và đào ao 
trữ nước cho vùng khô hạn tỉnh Bình 
Thuận. 

 

Ảnh minh họa 

Theo đó, yêu cầu UBND các huyện, 
thị xã, thành phố trực tiếp chủ trì, chỉ đạo 
UBND cấp xã, các phòng chuyên môn và 
các đơn vị có liên quan tổ chức họp dân, 
tăng cường công tác thông tin tuyên 
truyền, phổ biến chủ trương, chính sách 
cho vay ưu đãi lãi suất để đầu tư xây bể, 
đào ao của tỉnh; 

Đồng thời, công bố mức vay vốn của 
nhân dân trong xã và mức hỗ trợ lãi suất 
của Nhà nước; hướng dẫn người hộ dân 
trình tự, thủ tục triển khai chính sách theo 
quy định. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn chủ trì nghiên cứu, xây dựng kế 
hoạch, giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây 
dựng bể chứa nước hộ gia đình và đào ao 
trữ nước cho vùng khô hạn trên địa bàn 
toàn tỉnh. 

Thanh Bình // 
http://moitruong.net.vn.- 2018  

(ngày 8 tháng 4) 

__________________________________ 

CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC TRONG PHÒNG CHÁY, 
CHỮA CHÁY TẠI BÌNH THUẬN 

hời gian qua, lực lượng cảnh sát 
PCCC – cứu nạn cứu hộ (CNCH) 
Công an tỉnh Bình Thuận đã nêu 

cao tinh thần trách nhiệm, dũng cảm 
không sợ hiểm nguy để lao vào với “giặc 
lửa” để chiến đấu hạn chế mức thấp nhất 
thiệt hại về người và tài sản cho người 
dân…  

Trong quý I/2018, trên địa bàn toàn 
tỉnh Bình Thuận xảy ra 24 vụ cháy, trong 
đó 01 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng, 
17 vụ cháy trung bình và 06 vụ cháy nhỏ. 
Số vụ cháy này do lực lượng Cảnh sát 
PCCC trực tiếp cứu chữa 21 vụ và lực 
lượng tại chỗ dập tắt 03 vụ, đã làm 02 

người bị thương, thiệt hại về tài sản ước 
tính khoản gần 7.268 triệu đồng.  

Cũng trong qúy I/2018, trên địa bàn 
tỉnh Bình Thuận xảy ra 02 vụ cháy cơ sở 
thuộc ngành Điện quản lý, đồng thời xảy 
ra 04 vụ cháy xe ô tô, mô tô, 08 vụ cháy 
nhà ở, 03 vụ cháy dây điện, cáp viễn 
thông, cũng như qua công tác thanh, kiểm 
tra, điều tra xử lý về PCCC các cơ sở kinh 
doanh karaoke, qua kiểm tra có 13 cơ sở 
đã kiến nghị khắc phục những thiếu sót về 
PCCC, riêng tại các địa bàn, cơ sở thuộc 
điện quản lý về PCCC, các chuyên đề du 
lịch, công nghiệp, vật liệu nổ, xăng dầu, 
gas, Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân… 

N 

T 
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Qua kiểm tra 351 lượt cơ sở đã lập 
351 Biên bản kiểm tra, phát hiện kiến nghị 
và hướng dẫn cơ sở khắc phục 751 thiếu 
sót về PCCC đã góp phần hạn chế thấp 
nhất nguyên nhân xảy ra cháy nổ ở cơ sở. 

 

Một buổi Hội thao nghiệp Vụ PCCC – CNCH tại 
Bình Thuận. 

Ngoài ra Phòng Cảnh sát PCCC 
Công an tỉnh luôn quan tâm đến công tác 
phối hợp với các cơ quan thông tin, báo 
đài từ tỉnh đến các địa phương trên địa 
bàn tỉnh tuyên truyền PCCC dưới mọi 
hình thức hết sức phong phú, đa dạng, tổ 
chức hàng chục lớp huấn luyện nghiệp vụ 
PCCC cho hàng ngàn cán bộ công nhân 
viên, lực lượng PCCC các cơ quan, đơn 
vị, doanh nghiệp và những người làm việc 
trong môi trường cháy, nổ, bên cạnh vận 
động các hộ kinh doanh ký cam kết đảm 
bảo an toàn PCCC và phát tờ rơi khuyến 
cáo các biện pháp đảm bảo an toàn 
PCCC tại các khu dân cư, chợ, trung tâm 
thương mại, siêu thị…  

Để phát huy tinh thần trách nhiệm 
trong lĩnh vực PCCC – CNCH, từng bước 
được nâng cao, tạo sự chuyển biến rõ nét 
trong nhận thức về toàn dân tham gia 

PCCC, lực lượng Cảnh sát PCCC Công 
an tỉnh Bình Thuận luôn chú trọng công 
tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận 
thức của các tầng lớp nhân dân trong việc 
chung tay PCCC – CNCH, tích cực tham 
gia xây dựng các phong trào toàn dân 
PCCC. Những vấn đề đó đã được thực 
hiện và được nâng cao, củng cố từng 
bước và khẳng định vai trò quan trọng 
trong việc chữa cháy tại cơ sở theo 
phương châm “4 tại chỗ” hỗ trợ đắc lực 
cho lực lượng Cảnh sát PCCC… Nhờ đó 
nhiều vụ cháy đã được lực lượng tại chỗ 
kịp thời xử lý khi đám cháy vừa phát sinh, 
không để cháy lan, cháy lớn gây hậu quả 
nghiêm trọng…  

Thượng tá Nguyễn Khắc Hoài – Phó 
trưởng Phòng Cảnh sát PCCC Công an 
tỉnh Bình Thuận cho rằng: “Nhiệm vụ đối 
với công tác PCCC – CNCH sắp đến hết 
sức nặng nề, đòi hỏi lực lượng Cảnh sát 
PCCC cần tập trung hơn nữa, làm tốt 
công tác tham mưu cho lãnh đạo các cấp, 
chủ động phối hợp với các cơ quan chức 
năng để duy trì làm tốt công tác PCCC – 
CNCH, bên cạnh, huy động sức mạnh 
toàn dân nhằm thực hiện tốt phương 
châm “4 tại chỗ” nhằm giảm thiệt hại thấp 
nhất về người và tài sản cho nhân dân… 
góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật 
tự được ổn định để cùng chung tay xây 
dựng phát triển kinh tế - xã hội tại địa 
phương”.  

Ngọc Phúc // 
http://baophapluat.vn.- 2018  

(ngày 12 tháng 4) 

__________________________________ 

NGUY CƠ CHÁY RỪNG CẤP CỰC KỲ NGUY HIỂM 

heo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình 
Thuận, hiện tỉnh này đang trong tình 
trạng có nguy cơ cháy rừng ở cấp 

độ V (cấp cực kỳ nguy hiểm). 

Thời tiết trên địa bàn đang bước vào 
những tháng cao điểm của mùa khô, 
những đợt nắng nóng đã làm các lớp thực 
bì (lá cây, cỏ khô…) tại các khu rừng trở 

nên khô hanh và dễ phát hỏa khi gặp lửa. 
Bên cạnh đó Bình Thuận là vùng khô hạn 
nhất cả nước, lượng mưa trung bình ít 
nên luôn phải đối mặt với nguy cơ cháy 
rừng cao.  

Bình Thuận hiện có tổng diện tích 
rừng trên 370.000 ha; trong đó có hơn 
150.000 ha rừng có nguy cơ cháy cao. 

T 

http://bnews.vn/tag/chay-rung/82440/1.html
http://bnews.vn/tag/chay-rung/82440/1.html
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Đặc biệt, khi thời tiết diễn biến bất thường 
như hiện nay thì nguy cơ cháy rừng càng 
đáng báo động hơn. 

Hiện rừng tại các huyện Tuy Phong, 
Bắc Bình, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận 
Bắc và thành phố Phan Thiết được đưa 
vào danh sách có nguy cơ cháy ở cấp độ 
V. Nếu cháy rừng xảy ra thì hầu hết các 
kiểu rừng đều dễ bắt lửa với tốc độ lan rất 
nhanh.  

Kinh nghiệm từ những năm trước 
cho thấy rừng thường bị cháy khi xuất 
hiện nắng nóng. Năm nay công tác phòng 
chống cháy rừng được triển khai nhanh 
chóng xuống từng địa phương và các đơn 
vị quản lý rừng.  

Ngay từ đầu mùa khô, các địa 
phương trong tỉnh đã tập trung thực hiện 
phương án “4 tại chỗ” (lực lượng, chỉ huy, 
phương tiện và hậu cần tại chỗ) trong 
phòng cháy, chữa cháy rừng. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn đã tăng cường củng cố Ban Chỉ huy 
bảo vệ rừng – phòng chống chữa cháy 
rừng từ cấp huyện đến các xã có rừng và 
chủ rừng với hơn 1.000 thành viên; tập 
huấn nghiệp vụ chữa cháy rừng cho 150 
kiểm lâm địa bàn.  

Các hạng mục công trình lâm sinh 
phục vụ phòng chống cháy rừng tại các 
Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc 
dụng được nghiệm thu và đưa vào sử 
dụng hiệu quả như: băng cản lửa, đốt 
chận các điểm có nguy cơ cháy, thu gom 
xử lý vật liệu cháy, đưa vào sử dụng 2 
chòi canh lửa tại 2 khu bảo tồn thiên 
nhiên…  

Trước cảnh báo cháy rừng ở cấp 
cực kỳ nguy hiểm, UBND tỉnh Bình Thuận 
đã có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa 
phương liên quan tiếp tục thực hiện 
nghiêm túc văn bản chỉ đạo của Chính 
phủ, UBND tỉnh về quản lý, bảo vệ rừng 
và phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa 
khô năm 2018. 

Tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị 
xã, thành phố chỉ đạo lực lượng liên 
ngành (Kiểm lâm, Công an, Quân đội) cấp 
huyện thực hiện tốt quy chế phối hợp 
trong bảo vệ rừng và phòng cháy chữa 
cháy rừng; có kế hoạch bảo đảm lực 
lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần 
theo phương châm 4 tại chỗ; thường trực 
tại địa phương để sẵn sàng phối hợp các 
lực lượng ứng phó trong trường hợp xảy 
ra cháy rừng…  

Nắng hạn tiếp tục kéo dài đến tháng 
9 sẽ thách thức rất lớn cho việc bảo vệ 
rừng. Do đó, các đơn vị kiểm lâm đang 
triển khai phòng chống và cảnh giác cao 
độ nạn cháy rừng; trong đó, làm tốt 
phương châm “phòng là chính, chữa cháy 
rừng phải kịp thời và hiệu quả”. 

Tuyên truyền, cảnh báo, thông báo 
cấp cháy rừng được đẩy mạnh song song 
với việc tuần tra bảo vệ rừng, đôn đốc 
kiểm tra thường xuyên. Các chốt trực 
cháy 24/24h ở các vùng rừng trọng điểm 
nhằm kiểm soát tốt tình hình cháy rừng, 
không để cháy rừng lây lan diện rộng. 

Nguyễn Thanh // 
https://vnanet.vn.- 2018  

(ngày 23 tháng 4) 

___________________________________ 

TẬP HUẤN CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KHKT CHO 1.663 
ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN  

ội LHTN Việt Nam tỉnh Bình 
Thuận vừa tổ chức Hội nghị Tổng 
kết Tháng Thanh niên năm 2018. 

Với chủ đề “Tuổi trẻ Sáng tạo xây 
dựng đất nước”, Tháng Thanh niên năm 

2018 được các cấp bộ Đoàn trong toàn 
tỉnh tổ chức thực hiện đạt được nhiều 
kết quả trên nhiều nội dung, đặc biệt 
thực hiện thành công nhiều công trình, 
phần việc thanh niên thiết thực, ý nghĩa 

H 
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chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành 
lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 
- 26/3/2018) và triển khai thực hiện Nghị 
quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 
2017 – 2022. 

Kết quả, các cấp bộ Đoàn trong 
toàn tỉnh đã thực hiện được 150 công 
trình, phần việc thanh niên với tổng kinh 
phí thực hiện 2,7 tỷ đồng; tổ chức nâng 
cấp, sửa chữa trên 10,5 km đường giao 
thông nông thôn; đảm nhận thực hiện 12 
công trình Thủy lợi nhỏ, xây dựng 13 
tuyến đường ánh sáng an ninh; nâng 
cấp 05 công trình văn hóa, điểm vui chơi 
cho thiếu nhi… 

 

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh và Thành đoàn 
Phan Thiết trồng cây xanh trong Tháng 
Thanh niên 2018 

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn – 
Hội trong toàn tỉnh đã tổ chức 40 đợt tư 
vấn việc làm và định hướng nghề nghiệp 
cho trên 16.929 lượt đoàn viên thanh 
niên, học sinh, sinh viên; tổ chức tập 
huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ 
thuật cho 1.663 đoàn viên thanh niên; tổ 
chức 02 buổi tham quan mô hình học 
tập kinh nghiệm sản xuất của thanh 
niên; phối hợp hỗ trợ vay vốn và giải 
ngân vốn vay với số tiền 1 tỷ 738 triệu 
đồng cho 64 đoàn viên thanh niên; tặng 
389 phần quà cho thanh niên có hoàn 
cảnh khó khăn và các tân binh lên 
đường nhập ngũ với số tiền 116,7 triệu 
đồng; đã có gần 1.500 buổi giao lưu văn 
hóa văn nghệ, thể dục thể thao qua đó 
thu hút hơn 45.000 lượt đoàn viên thanh 
niên. 

Các hoạt động tình nguyện vì cuộc 
sống cộng đồng và an sinh xã hội đã 
phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, 
tình nguyện, thể hiện tinh thần tương 
thân tương ái của ĐVTN giúp đỡ bà con 
nhân dân ở những vùng còn khó khăn 
trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng 
nông thôn mới tại địa phương. Cụ thể, 
tuổi trẻ toàn tỉnh đã trao tặng 1.387 phần 
quà cho gia đình chính sách, gia đình có 
công và các đối tượng khó khăn; tặng 
246 suất học bổng cho học sinh nghèo 
vượt khó; khám bệnh, phát thuốc cho 
3.200 lượt người; tặng 137 thẻ bảo hiểm 
y tế; tổ chức hiến tặng gần 1.200 đơn vị 
máu; sửa chữa, nâng cấp và xây mới 15 
căn nhà nhân ái; tổ chức các hoạt động 
vui chơi, gian hàng ẩm thực, hớt tóc 
miễn phí cho hơn 1.000 em học sinh; tổ 
chức phiên chợ nghĩa tình với tổng kinh 
phí hơn 2,2 tỷ đồng. 

 

Toàn cảnh hội nghị 

Cũng tại Hội nghị, BTV Tỉnh Đoàn 
Bình Thuận đã tổng kết, đánh giá, rút 
kinh nghiệm thực tiễn chỉ đạo, tổ chức 
triển khai thực hiện Tháng Thanh niên 
2018. 

Nhân dịp này, Tỉnh Đoàn đã khen 
thưởng 25 tập thể và 21 cá nhân có 
thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh 
niên năm 2018; trao tặng Bằng khen của 
Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho các 
anh chị có thành tích xuất sắc trong 
chương trình "Tình nguyện mùa Đông" 
năm 2017 và "Xuân tình nguyện" năm 
2018. 

Kim Huệ // 
http://doanthanhnien.vn.- 2018  

(ngày 16 tháng 4) 
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TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ MẶT TRẬN CƠ SỞ 

áng ngày 11/4, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh Bình Thuận phối hợp với 
Trường chính trị tỉnh đã tổ chức lớp 

bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận 
cho cán bộ cơ sở năm 2018. Gần 150 đại 
biểu là cán bộ Mặt trận tỉnh, huyện và các 
xã đã tham dự buổi tập huấn. 

 

Quang cảnh buổi tập huấn. 

Tại đây, các đại biểu đã được thông 
tin về 6 chuyên đề chính gồm: Những 
điểm mới trong Cuộc vân động “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh”; Đổi mới nội dung và phương 
thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong 
công tác tôn giáo năm 2018; Tuyên truyền 
về Bảo hiểm y tế; Trọng tâm công tác Mặt 
trận tham gia xây dựng Đảng, chính 
quyền năm 2018; Tuyên truyền về tình 
hình biển đảo, tuyên truyền cho ngư dân 
không đánh bắt hải sản xâm phạm trên 
vùng biển nước ngoài; và hướng dẫn 
công tác tuyên giáo năm 2018. 

Lớp tập huấn sẽ bế giảng vào chiều 
ngày 13/4 

Văn Nhất / Đại đoàn kết.- 2018.- Số 102 
(ngày 12 tháng 4).-Tr.5 

__________________________________ 

TRAO ĐỔI MÔ HÌNH HIỆU QUẢ VỀ CÔNG TÁC ĐOÀN KẾT 
TẬP HỢP THANH NIÊN Ở ĐỊA BÀN THÔN, KHU PHỐ  

áng ngày 20/4, BTV Tỉnh đoàn Bình 
Thuận đã tổ chức Tọa đàm “trao đổi 
mô hình hiệu quả về công tác Đoàn 

kết tập hợp thanh niên ở địa bàn thôn, khu 
phố”. 

Tại buổi tọa đàm, các đồng chí đại 
biểu đã tham gia thảo luận, trao đổi, trình 
bày các nội dung về một số vấn đề nâng 
cao chất lượng đoàn kết tập hợp thanh 
niên ở địa bàn dân cư.  

Nhiều ý kiến đồng tình cho rằng, 
thanh niên có vai trò đặc biệt quan trọng 
trong đời sống xã hội, thanh niên là lực 
lượng hùng hậu, giàu lòng nhiệt tình, năng 
động sáng tạo trong sự nghiệp đổi mới đất 
nước. 

Vì vậy công tác đoàn kết tập hợp 
thanh niên trên địa bàn dân cư đòi hỏi các 
tổ chức Đoàn, Hội cần tiếp tục đổi mới, tổ 
chức được những hoạt động thiết thực, 
phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng của 

thanh niên, từ đó tập hợp họ vào tổ chức, 
vào phong trào cách mạng, tạo môi 
trường tiên tiến cho thanh niên phấn đấu 
và rèn luyện và trưởng thành. 

 

95 đồng chí là Bí thư Chi đoàn Thôn, Khu phố 
trên địa bàn tỉnh đã tham dự hội nghị. 

Bên cạnh đó, các đại biểu đã thẳng 
thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém và 
nguyên nhân trong hoạt động của tổ chức 
cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư; đồng 
thời, thông qua các ý kiến của mình đề 

S 

S 

http://doanthanhnien.vn/newsdetail/giao_duc_tuyen_truyen/39886/binh-thuan-trao-doi-mo-hinh-hieu-qua-ve-cong-tac-%C4%91oan-ket-tap-hop-thanh-nien-o-dia-ban-thon-khu-pho.htm
http://doanthanhnien.vn/newsdetail/giao_duc_tuyen_truyen/39886/binh-thuan-trao-doi-mo-hinh-hieu-qua-ve-cong-tac-%C4%91oan-ket-tap-hop-thanh-nien-o-dia-ban-thon-khu-pho.htm
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xuất những sáng kiến mới, cách làm hay, 
hiệu quả trong công tác đoàn kết tập hợp 
thanh niên tại chi Đoàn. 

 Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Lê 
Thị Bích Liên – Bí thư Tỉnh đoàn ghi nhận 
các ý kiến đóng góp của các đồng chí Bí 
thư Chi đoàn Thôn, Khu phố. 

Đồng chí Bí thư tỉnh đoàn mong 
muốn trong thời gian tới, các đồng chí Bí 
thư Chi đoàn Thôn, Khu phố tiếp tục phát 
huy trí tuệ, năng lực, khắc phục khó khăn, 
nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình 
cùng với tổ chức Đoàn, Hội các cấp xây 

dựng và củng cố tổ chức Đoàn ngày càng 
lớn mạnh; tích cực đi đầu trong các phong 
trào Đoàn tại địa phương; tham mưu đổi 
mới nhiều hơn nữa nội dung, phương 
thức hoạt động Đoàn để đoàn kết tập hợp 
thanh niên, qua đó giáo dục bồi dưỡng, 
rèn luyện hướng đến xây dựng lớp thanh 
niên giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh, trí 
tuệ góp phần xây dựng và bảo vệ quê 
hương, đất nước. 

Minh Hằng // 
http://doanthanhnien.vn .- 2018  

(ngày 21 tháng 4) 

__________________________________ 

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH BÌNH THUẬN:  

RA QUÂN “HÃY LÀM SẠCH BIỂN” NĂM 2018 

gày 1 tháng 4 năm 2018, tại Công 
viên Đồi Dương, thành phố Phan 
Thiết, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình 

Thuận phối hợp Tỉnh đoàn Bình Thuận tổ 
chức Lễ phát động chiến dịch “Hãy làm 
sạch biển” năm 2018 với sự tham gia của 
hơn 300 đoàn viên thanh niên thuộc các 
đơn vị BĐBP, chi đoàn các cơ quan, đơn 
vị, nhà trường trên địa bàn thành phố 
Phan Thiết. 

 

Đại tá Võ Văn Cẩn, Phó Chính ủy BĐBP Bình 
Thuận trao tặng áo phao cho các ngư dân. 

 Chiến dịch “Hãy làm sạch biển năm 
2018” tập trung vào những nội dung trọng 
tâm như: tuyên truyền về vai trò của biển 
đối với đời sống con người, ý thức trách 
nhiệm của cộng đồng đối với việc giữ gìn 
môi trường biển, tổ chức các hoạt động cụ 

thể góp phần làm sạch môi trường biển… 
góp phần tạo nên những bãi biển sạch, 
đẹp thu hút mọi người tham quan, vui chơi 
và tắm biển. Góp phần thúc đẩy sự phát 
triển của ngành du lịch tỉnh nhà.  

 

Đoàn viên thanh niên tích cực thu gom rác thải. 

 Tại buổi lễ, Ban tổ chức trao tặng 20 
áo phao cứu sinh và 100 lá cờ Tổ quốc 
cho đại diện các chủ phương tiện đánh 
bắt xa bờ của thành phố Phan Thiết nhằm 
hỗ trợ, động viên ngư dân chấp hành 
nghiêm các quy định của pháp luật, tích 
cực vươn khơi, bám biển góp phần bảo 
vệ chủ quyền biển đảo. 

 Trung Thành – Đình Phú // 
http://www.baoquankhu7.vn.- 2018 

(ngày 2 tháng 4) 

N 
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BÌNH THUẬN KIỂM TRA PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN 
TÔM GIỐNG QUA TỈNH 

ỉnh Bình Thuận vừa chỉ đạo Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn phối hợp các sở, ngành liên 

quan thành lập đoàn công tác liên ngành 
kiểm tra phương tiện vận chuyển tôm 
giống qua địa bàn tỉnh. 

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 
Thuận chỉ đạo thành lập đoàn công tác 
liên ngành kiểm tra phương tiện vận 
chuyển tôm giống qua địa bàn tỉnh. 

Phối hợp với cơ quan chức năng các 
địa phương lân cận để đảm bảo công tác 
kiểm tra được thực hiện đồng bộ. Có biện 
pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các doanh 
nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động vận 
tải trên địa bàn tỉnh vận chuyển tôm giống 
không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất 
lượng, chưa qua kiểm dịch.  

Bên cạnh đó, tổ chức quản lý, giám 
sát nghiêm điều kiện sản xuất, quản lý 
chất lượng và kiểm dịch giống tôm theo 
quy định hiện hành và tập trung tăng 
cường công tác quản lý nhà nước về hoạt 
động sản xuất, kinh doanh tôm giống trên 
địa bàn tỉnh. 

Tổ chức kiểm tra các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh giống tôm nước lợ nhằm 
kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các 
trường hợp vi phạm. Đặc biệt các cơ sở 
sử dụng nguồn tôm bố mẹ không rõ 
nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng, 
sử dụng quá thời gian và số lần sinh sản. 
Công khai các trường hợp vi phạm trên 
các phương tiện thông tin đại chúng. 

Đồng thời, báo cáo Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn (Tổng cục Thủy 
sản) để thực hiện truy xuất tận gốc các cơ 
sở vi phạm.  

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng 
đề nghị tăng cường công tác thông tin, 
tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở sản xuất, 
kinh doanh giống tôm nước lợ tuân thủ 

các quy định của pháp luật về điều kiện 
sản xuất, quản lý chất lượng và kiểm dịch; 
hướng dẫn người nuôi tôm hình thành các 
tổ chức liên kết sử dụng tôm giống của cơ 
sở có chất lượng, uy tín, có nguồn gốc 
xuất xứ và chấp hành tốt quy định hiện 
hành.  

Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh 
Bình Thuận nhận được Công văn số 
2502/BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về việc tăng cường 
công tác quản lý giống tôm nước lợ. 

Theo Công văn của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, năm 2017, các 
địa phương đã triển khai nhiều biện pháp 
để nâng cao chất lượng giống tôm nước 
lợ. Tuy nhiên, qua kiểm tra đã phát hiện 
nhiều vi phạm trong sản xuất, kinh doanh 
và vận chuyển giống tôm nước lợ. 

Trong tháng 3/2018, Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn phối hợp với tỉnh 
Bạc Liêu kiểm tra các phương tiện vận 
chuyển tôm giống qua địa bàn tỉnh Bạc 
Liêu. 

Kết quả kiểm tra trong 3 đêm đã phát 
hiện 10/36 phương tiện vận chuyển 
(tương đương với số lượng hơn 20 triệu 
giống tôm thẻ chân trắng và tôm sú) chủ 
yếu xuất phát từ Khánh Hòa, Ninh Thuận 
và Bình Thuận, không tuân thủ các quy 
định về sản xuất, kinh doanh và vận 
chuyển tôm giống. 

Thực tế trên cho thấy tình trạng đáng 
báo động về nguồn tôm giống không đảm 
bảo chất lượng đang tiếp tục được đưa 
đến các vùng nuôi, gây nguy cơ bùng phát 
dịch bệnh và ảnh hưởng đến kết quả sản 
xuất tôm nước lợ 2018. 

Nguyễn Thanh // 
https://vnanet.vn.- 2018  

(ngày 28 tháng 4) 

T 
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KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN HÀNG LOẠT CÔNG TƠ ĐIỆN 
TRÊN ĐỊA BÀN 

rong tháng 3/2018, Chi cục TCĐLCL 
Bình Thuận phối hợp cùng Sở Công 
Thương kiểm tra hàng loạt công tơ 

điện trên địa bàn tỉnh. 

Trong những tháng đầu năm 2018, 
công tác quản lý đo lường của Chi cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
(TCĐLCL) Bình Thuận đã đạt được nhiều 
kết quả đáng ghi nhận, góp phần vào việc 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đảm 
bảo công bằng xã hội, văn minh thương 
mại, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - 
xã hội của địa phương. 

 

Cán bộ kỹ thuật kiểm tra việc vận hành công tơ 
điện. Ảnh: báo Người lao động 

Riêng về quản lý đo lường trong lĩnh 
vực điện, trong tháng 3/2018, Chi cục đã 
tham gia phối hợp với Sở Công Thương 
thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên 
ngành về lĩnh vực điện thuộc phạm vi 
quản lý và Luật Đo lường. Đoàn thanh tra 
đã thực hiện thanh tra tại 02 đơn vị thuộc 
địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc và thành 
phố Phan Thiết. Kết quả các đơn vị điện 
lực đều thực hiện tốt các quy định của 
Luật Đo lường trong việc quản lý và sử 
dụng phương tiện đo. 

Các công tơ điện đều thuộc danh 
mục phương tiện đo đã được Tổng cục 
TCĐLCL phê duyệt mẫu. Các công tơ 
mẫu (để giải quyết kiến nghị của khách 
hàng về hoạt động của công tơ điện và 
công tác tổ chức kiểm tra sử dụng điện 
của các đơn vị điện lực) đều được hiệu 
chuẩn và còn trong thời hạn sử dụng. 

Kiểm tra thực tế ngẫu nhiên các hồ 
sơ tháo lắp công tơ điện, kết quả các đơn 
vị đều thực hiện kịp thời gian theo hiệu lực 
kiểm định của công tơ điện. Đồng thời 
Đoàn đã thực hiện kiểm tra ngẫu nhiên 
các công tơ điện được treo tại các trụ 
điện, hộ dân, kết quả các công tơ điện 
đều còn chì niêm và còn hiệu lực kiểm 
định. Qua công tác thanh tra, Đoàn cũng 
đã tuyên truyền, phổ biến các quy định về 
đo lường đến các đơn vị điện lực, nhằm 
nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc 
chấp hành pháp luật về đo lường trong 
kinh doanh, đồng thời góp phần bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh 
Bình Thuận. 

Trước đó, theo báo cáo từ Chi cục 
TCĐLCL tỉnh Bình Thuận, năm 2017, đơn 
vị cũng đã có nhiều hoạt động thực tiễn 
quản lý tốt đo lường trong thương mại bán 
lẻ tại các huyện, thị xã, thành phố. 

Chi cục kiểm định 152 cân các loại 
tại 06 chợ trên địa bàn huyện Hàm Thuận 
Nam, các địa phương khác không thực 
hiện; Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ 
tầng, phòng Kinh tế các huyện, thị xã, 
thành phố thực hiện kiểm tra 291 phương 
tiện đo (gồm cột đo xăng dầu, cân ô tô 
taximet, công tơ điện, cân kỹ thuật, cân 
phân tích). 

Kết quả, phát hiện 12 phương tiện 
đo không phù hợp theo quy định đo 
lường, trong đó: 01 cột đo xăng dầu có sai 
số +3,3% vượt quá giới hạn sai số cho 
phép kiểm định cột đo xăng dầu, bị xử 
phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 
là 22.540.000 đồng, tước quyền sử dụng 
giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng 
bán lẽ xăng dầu 01 tháng; 11 taximet 
không phù hợp theo quy định đo lường, 
lập biên bản nhắc nhở và đề nghị kiểm 
định lại trước khi đưa vào sử dụng. 

Bảo Bình // http://vietq.vn .- 2018 
(ngày 14 tháng 4) 

T 

http://vietq.vn/gia-giay-kiem-dinh-len-doi-cho-cong-to-dien-cu-d125967.html
http://vietq.vn/gia-giay-kiem-dinh-len-doi-cho-cong-to-dien-cu-d125967.html
http://vietq.vn/gia-giay-kiem-dinh-len-doi-cho-cong-to-dien-cu-d125967.html
http://vietq.vn/
http://vietq.vn/phap-luat-c7/
http://vietq.vn/gia-giay-kiem-dinh-len-doi-cho-cong-to-dien-cu-d125967.html
http://vietq.vn/gia-giay-kiem-dinh-len-doi-cho-cong-to-dien-cu-d125967.html
http://vietq.vn/
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TUYÊN TRUYỀN ATGT VÀ TẶNG 1.000 MŨ BẢO HIỂM 
CHO HỌC SINH 

gày 21-4, Phòng CSGT đường bộ 
Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp 
cùng Câu lạc bộ Caravan Doanh 

nhân thuộc Hội Doanh nhân tư nhân Việt 
Nam tổ chức tuyên truyền pháp luật về 
ATGT, trao tặng mũ bảo hiểm và tặng quà 
cho học sinh tại tỉnh Bình Thuận. 

Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng 
năm ATGT 2018 của Ủy ban ATGT Quốc 
gia với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ 
em”. Tại trường THCS Hồng Sơn (huyện 
Hàm Thuận Bắc), Ban tổ chức đã tuyên 
truyền nhiều kiến thức liên quan đến 
ATGT lứa tuổi học đường. 

 

Cán bộ Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh 
Bình Thuận tuyên truyền Luật giao thông cho 
học sinh. 

Đồng thời, trao tặng gần 1.000 mũ 
bảo hiểm, 100 phần quà (gồm túi đựng 

sách, tập vở và dụng cụ học tập, mỗi phần 
quà trị giá 300 ngàn đồng), 10 suất học 
bổng (mỗi suất 3 triệu đồng) cho học sinh 
của trường có thành tích học giỏi, hoàn 
cảnh gia đình khó khăn và tặng 20 ghế đá 
in khẩu hiệu tuyên truyền về ATGT cho 
nhà trường. 

 

Ban tổ chức trao quà cho học sinh nghèo. 

Dịp này, Câu lạc bộ Caravan Doanh 
nhân cũng tổ chức toạ đàm với chủ đề 
“Đồng hành – Hợp tác – Phát triển” giữa 
các doanh nghiệp thành viên Câu lạc bộ 
với doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận, nhằm 
giới thiệu, quảng bá du lịch, đặc sản 
truyền thống địa phương và kêu gọi đầu 
tư vào tỉnh Bình Thuận. 

Nguyễn Cảnh // 
http://cand.com.vn.- 2018  

(ngày 21 tháng 4) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN TƯ VẤN TÂM LÝ CHO HỌC SINH 

ở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận 
đã có hướng dẫn triển khai thông tư 
31/2017/TT-BGDĐT số: 67/HD-

SGDĐT-GDTrH về thực hiện công tác tư 
vấn tâm lý cho học sinh. 

Thực hiện Thông tư 31/2017/TT-
BGDĐT ngày 18/12/2017 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo 

Bình Thuận hướng dẫn triển khai thông tư 
31/2017/TT-BGDĐT số: 67/HD-SGDĐT-
GDTrH về thực hiện công tác tư vấn tâm 
lý cho học sinh trong trường phổ thông 
gồm những nội dung cơ bản như: 

Phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp (khi 
cần thiết) đối với học sinh đang gặp phải 
khó khăn về tâm lý trong học tập và cuộc 

II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC  

N 

S 

http://cand.com.vn/
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sống để tìm hướng giải quyết phù hợp, 
giảm thiểu tác động tiêu cực có thể xảy ra; 

Góp phần xây dựng môi trường giáo 
dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và 
phòng, chống bạo lực học đường. 

 

Ảnh minh hoạ công tác tư vấn tâm lý cho học 
sinh trong trường phổ thông trên Báo Giáo dục 
và Thời đại. 

Hỗ trợ học sinh rèn luyện kỹ năng 
sống; tăng cường ý chí, niềm tin, bản lĩnh, 
thái độ ứng xử phù hợp trong các mối 
quan hệ xã hội; rèn luyện sức khỏe thể 
chất và tinh thần, góp phần xây dựng và 
hoàn thiện nhân cách. 

Tư vấn tâm lý lứa tuổi, giới tính, hôn 
nhân, gia đình, sức khỏe sinh sản vị thành 
niên phù hợp với lứa tuổi. 

Tư vấn, giáo dục kỹ năng, biện pháp 
ứng xử văn hóa, phòng, chống bạo lực, 
xâm hại và xây dựng môi trường giáo dục 
an toàn, lành mạnh, thân thiện. 

Tư vấn tăng cường khả năng ứng 
phó, giải quyết vấn đề phát sinh trong mối 
quan hệ gia đình, thầy cô, bạn bè và các 
mối quan hệ xã hội khác. 

Tư vấn kỹ năng, phương pháp học 
tập hiệu quả và định hướng nghề nghiệp 
(tùy theo cấp học). 

Tham vấn tâm lý đối với học sinh 
gặp khó khăn cần hỗ trợ, can thiệp, giải 
quyết kịp thời. 

Giới thiệu, hỗ trợ đưa học sinh đến 
các cơ sở, chuyên gia điều trị tâm lý đối 
với các trường hợp học sinh bị rối loạn 
tâm lý nằm ngoài khả năng tư vấn của 
nhà trường. 

Xây dựng các chuyên đề về tư vấn 
tâm lý cho học sinh và bố trí thành các bài 

giảng riêng hoặc lồng ghép trong các tiết 
sinh hoạt lớp, sinh hoạt dưới cờ. 

Tổ chức dạy tích hợp các nội dung 
tư vấn tâm lý cho học sinh trong các môn 
học chính khóa và hoạt động trải nghiệm, 
hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. 

Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên 
đề, hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ, diễn 
đàn về các chủ đề liên quan đến nội dung 
cần tư vấn cho học sinh. 

Thiết lập kênh thông tin, cung cấp tài 
liệu, thường xuyên trao đổi với cha mẹ 
học sinh về diễn biến tâm lý và các vấn đề 
cần tư vấn, hỗ trợ cho học sinh. 

Tư vấn, tham vấn riêng, tư vấn 
nhóm, trực tiếp tại phòng tư vấn; tư vấn 
trực tuyến qua mạng nội bộ, trang thông 
tin điện tử của nhà trường, email, mạng 
xã hội, điện thoại và các phương tiện 
thông tin truyền thông khác. 

Phối hợp với các tổ chức, cá nhân 
liên quan tổ chức các hoạt động tư vấn 
tâm lý cho học sinh. 

Phối hợp với các cơ quan, tổ chức 
về khoa học tâm lý giáo dục tổ chức Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội 
Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đặc 
biệt là phối hợp với cha mẹ học sinh để 
thường xuyên trao đổi thông tin về học 
sinh; 

Nâng cao nhận thức của cha mẹ học 
sinh về đặc điểm phát triển tâm sinh lý lứa 
tuổi và tác động của những thay đổi đó 
đối với học sinh; 

Thường xuyên quan tâm, phát hiện 
và có biện pháp hỗ trợ kịp thời, phù hợp 
đối với những biểu hiện bất thường của 
học sinh. 

Phối hợp với các chuyên gia, trung 
tâm tư vấn tâm lý chuyên nghiệp, cơ sở y 
tế, cơ quan tư pháp và bảo vệ pháp luật 
để trị liệu tâm lý, xử lý kịp thời các trường 
hợp học sinh cần can thiệp chuyên sâu… 

Phan Tuyết // 
http://giaoduc.net.vn.- 2018  

(ngày 15 tháng 4) 

http://giaoduc.net.vn/GDVN/Thay-co-du-trinh-do-day-ky-nang-song-sao-Hai-Duong-van-thue-cong-ty-ngoai-post183038.gd
http://giaoduc.net.vn/GDVN/Thay-co-du-trinh-do-day-ky-nang-song-sao-Hai-Duong-van-thue-cong-ty-ngoai-post183038.gd
http://giaoduc.net.vn/GDVN/Xu-ly-nghiem-cac-vu-bao-hanh-xam-hai-tre-em-post181816.gd
http://giaoduc.net.vn/GDVN/Xu-ly-nghiem-cac-vu-bao-hanh-xam-hai-tre-em-post181816.gd
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BÌNH THUẬN CÔNG BỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ 
KỲ THI THPT QUỐC GIA 2018 

 

Ảnh minh họa/internet 

ở GD&ĐT Bình Thuận công 
bố điện thoại và Email 
nhằm hỗ trợ Kỳ thi THPT 

quốc gia và công tác tuyển sinh 
đại học, cao đẳng sư phạm, trung 
cấp sư phạm năm 2018. Cụ thể 
như sau: 

1. Họ và tên: Huỳnh Ngọc Thành 

- Chức danh, chức vụ: TP. KT&QLCL 

- Điện thoại: 0918567404 

- Email: thanhhn@sgddt.binhthuan.gov.vn 

2. Họ và tên: Trần Lương Công Khanh 

- Chức danh, chức vụ: TP. GDCN&GDTX 

- Điện thoại: 01636392849 

- Email: khanhtlc@sgddt.binhthuan.gov.vn 

3. Họ và tên: Nguyễn Văn Thạch 

- Chức danh, chức vụ: PTP. KT&QLCL 

- Điện thoại: 0975143467 

- Email: thachnv@sgddt.binhthuan.gov.vn 

4. Họ và tên: Nguyễn Tuấn Anh 

- Chức danh, chức vụ: CV. GDCN&GDTX 

- Điện thoại: 0913764345 

- Email: ntanh1971@gmail.com 

 Minh Phong // http://giaoducthoidai.vn.- 2018 
(ngày 9 tháng 4) 

____________________________ 

ĐƯA CÁ ÔNG NẶNG 2 TẤN VÀO ĐẤT LIỀN 
MAI TÁNG 

giờ ngày 3-4, ngư dân TP 
Phan Thiết, Bình Thuận đã 
lai dắt cá ông nặng khoảng 

hai tấn vào cảng Thương Chánh để 
tiến hành mai táng theo tập tục. 

Trước đó, một số ngư dân trên 
đường ra khơi đánh bắt hải sản khi 
phát hiện xác cá ông trôi dạt trên biển 
đã hủy chuyến đi, thông báo cho cộng 
đồng ngư dân biết để cùng đưa cá ông 
vào bờ. 

Cá ông hay cá voi từ xưa đã 
được xem là một vị thần đi biển đầy 
quyền lực đối với ngư dân Việt. Khi cá 
ông chết ngư dân luôn gọi là “ông lụy”. 
Cá ông còn có một tên gọi "uy quyền" 
khác đó là thần Nam Hải bởi ngư dân 
xem cá ông như một vị thần của biển 
Đông . 

Ngoài ra ngư dân còn tin rằng cá 
ông là sự hiện thân của của chiếc áo 
choàng mà phật Quan Âm Nam Hải 

S 

14 
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quăng xuống biển để cứu vớt dân chài 
đang mắc nạn trên biển. 

 

Thuyền đang lai dắt cá ông vào đất liền. 

 

Ngư dân cắm cờ chuẩn bị đón thi thể cá 
ông.  

Theo tập tục, người nào tìm thấy 
xác cá ông bị trôi dạt trên biển thì có 
nhiệm vụ đưa về mai táng và phải để 
tang ba năm như ông bà, cha mẹ, 
người thân trong gia đình. Khoảng ba 
năm sau khi mai táng, cộng đồng ngư 
dân sẽ làm lễ cải táng đưa xương 
cốt cá ông vào lăng vạn để thờ cúng 
chung. 

Tại TP Phan Thiết có khá nhiều 
lăng, vạn thờ cá ông nhưng Vạn Thủy 
Tú được xem là nơi thờ cúng lớn nhất. 
Tại đây đang lưu giữ bộ xương cá ông 
dài 22 m của một cá thể cá ông nặng 
65 tấn dạt vào bờ biển. Đây cũng được 
xem là bộ xương cá ông lớn nhất Đông 
Nam Á. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2018 
(ngày 3 tháng 4) 

Cùng đưa tin: 

Nguyễn Tiến // http://www.sggp.org.vn.-
2018 (ngày 3 tháng 4);  

Lê Huân // http://vietnamnet.vn.- 2018 
(ngày 4 tháng 4)

__________________________________ 

HỘI THI TIN HỌC TRẺ LẦN THỨ XIX  

iải Nhất toàn đoàn thuộc về 
đơn vị Thành phố Phan Thiết, 
giải Nhì thuộc về huyện Hàm 

Tân, giải Ba thuộc về huyện Bắc Bình 
và giải Khuyến khích thuộc về Thị xã 
Lagi. 

Ngày 15/4, tại trường THPT 
chuyên Trần Hưng Đạo, thành phố 
Phan Thiết, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở 
Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin 
Truyền thông và Sở Khoa học và Công 
nghệ tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh 
Bình Thuận lần thứ XIX năm 2018. 

Hội thi là dịp để tuổi trẻ Bình 
Thuận tích cực học tập và ứng dụng 
công nghệ thông tin, đẩy mạnh phong 
trào tin học trẻ trong thanh thiếu niên, 
học sinh. Thông qua Hội thi nhằm phát 
hiện, tuyên dương, khen thưởng và bồi 
dưỡng những tài năng công nghệ 
thông tin trong thanh thiếu niên trong 
tỉnh. 

Các thí sinh sẽ tranh tài trên 04 
nội dung thi được chia ở các Bảng thi 
tương ứng. 

G 
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Theo đó, Bảng A dành cho học 
sinh tiểu học, các thí sinh sẽ thi thực 
hành ứng dụng trong thời gian 120 
phút làm bài tập từ ngôn ngữ Logo và 
tạo tệp trình diễn.  Ở Bảng B dành cho 
học sinh trung học cơ sở, các thí sinh 
dự thi viết chương trình dựa trên các 
thư viện bằng ngôn ngữ Pascal (Free 
Pascal) trong thời gian 120 phút do 
Ban tổ chức cung cấp để hỗ trợ tìm ra 
kết quả của một số bài toán cho trước, 
với nhóm kiến thức: Câu lệnh rẽ 
nhánh, câu lệnh lặp, mảng 1 chiều, 2 
chiều, xâu, chương trình con, tệp; các 
bài toán xử lý số, xâu, duyệt cơ bản, 
đệ quy. 

 

Quang cảnh lễ khai mạc Hội thi Tin học trẻ 
tỉnh Bình Thuận 

Bảng C dành cho học sinh trung 
học phổ thông sẽ diễn ra trong thời 
gian 150 phút, thí sinh sẽ viết chương 
trình dựa trên các thư viện bằng ngôn 
ngữ Pascal (Free Pascal) hoặc C/C++ 
(trên DevCC++) để tìm ra kết quả của 
một số bài toán cho trước, với nhóm 
kiến thức: Câu lệnh rẽ nhánh, câu lệnh 
lặp, mảng 1 chiều, 2 chiều, xâu, 
chương trình con, tệp; các bài toán xử 
lý số, xâu, duyệt cơ bản, duyệt nâng 
cao, đệ quy, các bài toán hình học, quy 
hoạch động cơ. 

Đối với phần thi phần mềm sáng 
tạo, thí sinh tự làm trước, đóng gói cài 
đặt với mã nguồn dưới dạng đĩa CD, 

DVD cùng với bảng thuyết minh 
chương trình có xác nhận của Huyện, 
Thị, Thành Đoàn hoặc Ban giám hiệu 
nhà trường. Ban tổ chức sẽ nhận và tổ 
chức chấm điểm phần mềm sáng tạo 
cho các thí sinh dựa vào các tiêu chí: 
tính sáng tạo, khả năng áp dụng vào 
thực tiễn, có giao diện Thân thiện, mỹ 
thuật, có giải pháp giải pháp, trợ giúp, 
đóng gói cài đặt và có  Hồ sơ thuyết 
minh, phong cách trình bày ấn phẩm. 

Sau lễ khai mạc, các thí sinh đã 
bước vào các phần thi ở các Bảng tại 
các Hội đồng thi Trường THPT Chuyên 
Trần Hưng Đạo, Trường THPT Phan 
Chu Trinh và Trường THPT Phan 
Thiết. 

 

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh xuất 
sắc 

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 10 
giải cho thí sinh bảng A; 07 giải cho thí 
sinh bảng B; 04 giải cho thí sinh ở 
bảng C và 05 giải Phần mềm sáng tạo. 

Dựa trên kết quả Hội thi, Ban Tổ 
chức sẽ lựa chọn các em học sinh có 
kết quả cao để thành lập Đội tuyển 
tham dự Hội thi Tin học trẻ toàn quốc 
lần thứ 23 dự kiến được tổ chức tại 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vào tháng 
7/2018. 

Kim Huệ // 
http://doanthanhnien.vn .- 2018  

(ngày 17 tháng 4) 
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KHAI MẠC NGÀY HỘI SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 5 
TẠI BÌNH THUẬN 

áng 20-4, Bộ CHQS tỉnh Bình 
Thuận tổ chức Khai mạc “Ngày 
Hội sách Việt Nam lần thứ 5 

năm 2018”. 

Ngày hội trưng bày, giới thiệu 
hàng nghìn đầu sách hay về lịch sử 
truyền thống, khoa học kỹ thuật, nghệ 
thuật quân sự, văn học, sách dành cho 
thanh niên, phụ nữ… Trong khuôn khổ 
ngày hội, ban tổ chức còn tổ chức 
nhiều hoạt động như: Tọa đàm nâng 
cao văn hóa đọc; giao lưu với một số 

tác giả, độc giả; trao đổi kinh nghiệm tổ 
chức đọc sách tại phòng Hồ Chí Minh, 
đơn vị cơ sở. Ngày Hội sách Việt Nam 
tại Bình Thuận nhằm giới thiệu nhiều 
sách hay và nâng cao văn hóa đọc, đời 
sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, 
xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. 
Ngày hội kéo dài đến ngày 2-5. 

Mai Thanh Văn // 
http://www.qdnd.vn .- 2018  

(ngày 20 tháng 4)

__________________________________ 

LA GI (BÌNH THUẬN) TỔ CHỨC HỘI THI  

“NÉT CỌ TUỔI THƠ” 

à hoạt động thường xuyên được 
tổ chức nhằm phát triển năng 
khiếu hội họa cho các em học 

thiếu nhi, sáng ngày 22/4 vừa qua, 
huyện La Gi (Bình Thuận) đã tổ chức 
Hội thi “Nét cọ tuổi thơ” cho các em 
học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở 
trên địa bàn. 

 

Các em chăm chú với tác phẩm của mình 

Tại Hội trường Nhà thiếu nhi thị 
xã, Hội thi “Nét cọ tuổi thơ” đã được tổ 
chức thu hút sự tham gia của trên 130 
em học sinh Tiểu học và Trung học cơ 
sở trên địa bàn thị xã. 

Để hoàn thành bài vẽ của mình, 
các em có  thời gian là 120 phút. Với 
nội dung chủ đề là “Cuộc sống quanh 
ta” bao gồm: Cảnh đẹp quê hương đất 
nước, tình yêu biển đảo, xây dựng 
nông thôn mới, an toàn giao thông, môi 
trường… 

Được biết, Hội thi vẽ tranh “Nét cọ 
tuổi thơ” là hoạt động được tổ chức 
thường xuyên của thị xã La Gi nhằm 
bồi dưỡng, phát triển năng khiếu hội 
họa của các em thiếu nhi. 

Hướng Dương // 
http://moitruong.net.vn .- 2018  

(ngày 24 tháng 4) 

S 

L 
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100 BỆNH NHÂN NGHÈO HUYỆN ĐẢO ĐƯỢC KHÁM 
VÀ PHẪU THUẬT MẮT MIỄN PHÍ 

ng Đỗ Minh Chức – Chủ tịch Hội 
Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi 
và người mù huyện Phú Quý cho 

biết: dự kiến ngày 15/4 tới, đoàn Bác sĩ 
chuyên khoa mắt Bệnh viện Tổng cục 
Bưu điện Tp. Hồ Chí Minh sẽ ra đảo Phú 
Quý  thăm khám và mổ miễn phí  100 ca 
bệnh về mắt cho người nghèo trên địa 
bàn huyện. 

 Hoạt động được tổ chức 01 ngày, 
tại Trung tâm Y tế Quân Dân Y huyện Phú 

Quý. Kinh phí khám và phẫu thuật lần này 
do Đoàn từ thiện Minh Tâm (Tp. Hồ Chí 
Minh) tài trợ. 

Đây là dịp để bệnh nhân nghèo 
huyện đảo có điều kiện tìm lại ánh sáng; 
đồng thời qua hoạt động phẫu thuật sẽ 
giúp cho việc đưa các dịch vụ nhãn khoa 
hiện đại tới gần với người dân nghèo khu 
vực hải đảo. 

N.H / Bưu điện.- 2018.- Số 43 
(ngày 10 tháng 4).- Tr.14 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN ỨNG PHÓ NGUY CƠ CHÁY RỪNG CẤP 
CỰC KỲ NGUY HIỂM 

ình Thuận đang vào cao điểm mùa 
khô nên nhiều cánh rừng được 
cảnh báo cháy rừng cấp V - cấp 

cực kỳ nguy hiểm. Để ứng phó, tỉnh Bình 
Thuận yêu cầu các đơn vị liên quan tăng 
cường công tác PCCCR… 

5 vùng nguy cơ cháy rừng cấp V 

Ông Huỳnh Hiếu, Chi cục phó Chi 
cục Kiểm lâm Bình Thuận, cho biết, toàn 
tỉnh hiện có khoảng 365.000 ha rừng và 
đất lâm nghiệp. Theo Phương án BVR và 
PCCCR năm 2018 của tỉnh, xác định vùng 
trọng điểm cháy rừng cấp I có 96.109 ha, 
cấp II có 140.270 ha và cấp III có 101.152 
ha. 

Như vậy, vùng trọng điểm có nguy 
cơ cháy rừng (cấp II và cấp III) là 241.423 
ha, trong đó rừng tự nhiên khoảng 
210.000 ha và rừng trồng khoảng 32.000 
ha. 

Cũng theo ông Hiếu, theo thông tin 
cảnh báo cháy rừng của Cục Kiểm lâm và 
theo dõi tình hình thời tiết, diễn biến tình 

trạng khô nỏ của thực bì, thì từ ngày 9/4, 
Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận đã nâng 
cấp dự báo cháy rừng lên cấp V - cấp cực 
kỳ nguy hiểm cho các huyện Tuy Phong, 
Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận 
Nam và TP Phan Thiết. Còn các địa 
phương còn lại có dự báo cấp IV - cấp 
nguy hiểm. 

 

Nhiều cánh rừng ở Bình Thuận nguy cơ cháy 
rừng cấp V 

III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

Ô 

B 
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Theo ghi nhận chúng tôi tại huyện 
Hàm Thuận Bắc, thời tiết nắng nóng đang 
diễn biến phức tạp. Các thực bì dưới tán 
rừng từ các lá khô rụng xuống ngày càng 
dày, nguy cơ gây ra cháy và nguy cơ cháy 
rừng rất cao. 

Ông Nguyễn Đức Tín, Trưởng BQL 
rừng phòng hộ Hồng Phú cho biết, toàn 
bộ diện tích rừng trồng khoảng 4.000 ha 
do đơn vị quản lý có nguy cơ cháy rừng 
cấp V. Vì vậy, BQL luôn luôn cảnh giác và 
bố trí lực lượng 24/24 tại các vùng trọng 
điểm cháy, đồng thời tăng cường các 
đoàn tuần tra, kiểm tra rừng và siết chặt 
việc ra vào rừng… Nhờ vậy, từ mùa khô 
đến nay, đơn vị chỉ xảy ra một số trường 
hợp cháy nhỏ, chủ yếu cháy lá khô và 
thực bì dưới tán rung, được các lực lượng 
tại chỗ phát hiện, chữa cháy kịp thời. 

 

Ảnh: K.S 

Còn tại BQL rừng phòng hộ Lê Hồng 
Phong (Bắc Bình) hiện có trên 9.852 ha 
rừng có nguy cơ cháy cao, bao gồm rừng 
tự nhiên và rừng trồng. Hầu hết các lâm 
phần đều tiếp giáp với đất nông nghiệp và 
dân cư sinh sống nên nguy cơ xảy ra cháy 
rừng càng cao.   

Khẩn cấp ứng phó 

Trước cảnh báo diện tích rừng ở cấp 
cực kỳ nguy hiểm, Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận vừa có văn bản yêu cầu các 
sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục 
thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo 
của Chính phủ, UBND tỉnh về công tác 
quản lý, BVR và PCCCR, trong mùa khô 
năm 2018. 

Theo đó, yêu cầu UBND các huyện, 
thị xã, thành phố chỉ đạo lực lượng liên 

ngành (Kiểm lâm, Công an, Quân đội) cấp 
huyện thực hiện tốt Quy chế phối hợp 
trong công tác BVR và PCCCR, có kế 
hoạch bảo đảm lực lượng, vật tư, trang 
thiết bị và hậu cần theo phương châm 4 
tại chỗ, thường trực tại địa phương để sẵn 
sàng phối hợp các lực lượng ứng phó 
trong trường hợp xảy ra cháy rừng… 

 

Ảnh: K.S 

Còn ông Huỳnh Hiếu, Chi cục phó 
Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận cho biết, 
Chi cục cũng đã có văn bản chỉ đạo, triển 
khai cho các đơn vị chủ rừng, kiểm lâm và 
các địa phương tập trung thực hiện 
nghiêm túc việc bố trí lực lượng ứng trực 
24/24h tại vùng trọng điểm cháy. Đồng 
thời tăng cường các hoạt động tuần tra, 
kiểm tra rừng, kiểm soát chặt chẽ việc ra 
vào rừng và sử dụng lửa của các tổ chức, 
cá nhân sống ven rừng, trong rừng; đảm 
bảo chế độ trực ban, trực chỉ huy và chế 
độ thông tin báo cáo về tình hình cháy 
rừng hàng ngày theo quy định. 

Theo Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận, từ 
đầu mùa khô năm 2017 – 2018 đến nay, toàn 
tỉnh đã xảy ra 20 trường hợp cháy thực bì 
dưới tán rừng, với diện tích hơn 52 ha, không 
có thiệt hại cây rừng. Các trường hợp cháy 
này đều được các đơn vị chủ rừng phát hiện 
kịp thời và phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng 
Kiểm lâm, chính quyền địa phương tổ chức 
triển khai chữa cháy rừng theo phương châm 
“4 tại chỗ” đã được phê duyệt tại Phương án 
PCCCR năm 2018. Bên cạnh đó, để chữa 
cháy các đơn vị đã huy động lực lượng tại chỗ 
418 lượt người tham gia. 

Kim Sơ / Nông nghiệp Việt Nam.- 2018.- 
Số 79 (ngày 19 tháng 4).- Tr.14 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 04  năm 2018 - 52 - 

Thư viện tỉnh Bình Thuận – Số 286 Trần Hưng Đạo – Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 

CHÁY RỪNG DIỆN RỘNG TRONG KHU BẢO TỒN 
NÚI TÀ CÚ 

úc 16 giờ 30, ngày 7-3, một vụ cháy 
rừng lớn đã xảy ra tại khu bảo tồn 
thiên nhiên Núi Tà Cú, huyện Hàm 

Thuận Nam (Bình Thuận). 

Ngay sau khi phát hiện, chính quyền 
huyện Hàm Thuận Nam đã huy động tổng 
lực lực lượng khu bảo tồn, kiểm lâm, dân 
quân xã Hàm Minh và cán bộ chiến sĩ 
huyện đội đến hiện trường nỗ lực dập lửa. 

Do gió mạnh, việc khống chế ngọn 
lửa gặp nhiều khó khăn, nhưng với nỗ lực 
của lực lượng chữa cháy, đến khoảng gần 
19 giờ cùng ngày, đám cháy đã cơ bản 
được khống chế. 

Thông tin ban đầu, khoảng 30 ha 
rừng tạp, rừng chồi, keo lá tràm đã bị 
cháy. Rất may ngọn lửa chưa lây lan vào 
khu rừng sến của khu bảo tồn. Khu vực 
cháy là khu rừng bảo tồn thuộc địa bàn xã 
Hàm Minh, thuộc khu bảo tồn thiên nhiên 
núi Tà Cú. 

Hiện lực lượng chữa cháy khoảng 
100 người đang ứng cứu tại chỗ để phòng 
ngừa lửa bùng phát trở lại. Nhận định 
bước đầu, có thể lửa xuất phát từ việc 
nhóm lửa hoặc tàn thuốc của những 
người đi săn bắt thú rừng. 

Lê Long // http://congan.com.vn.- 2018 
(ngày 7 tháng 4) 

__________________________________ 

ĐÃ KHỐNG CHẾ VỤ CHÁY RỪNG TẠI KHU BẢO TỒN 
TÀ CÚ 

ào khoảng 12 giờ ngày 8-4, các lực 
lượng tham gia chữa cháy rừng đã 
khống chế được vụ cháy rừng 

thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú, xã 
Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam (Bình 
Thuận). 

 

Lực lượng chức năng sử dụng máy thổi gió, 
tạo băng trống không cho lửa lây lan sang khu 
vực khác. 

Trước đó, vào khoảng 10 giờ sáng 
7-4, tại khu vực Bưng Trường, thuộc tiểu 
khu 296B, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên 

nhiên Tà Cú xuất hiện một vụ cháy rừng. 
Ngay khi phát hiện cháy, UBND huyện 
Hàm Thuận Nam đã huy động lực lượng 
gồm: quân đội, dân quân thường trực địa 
phương, các hộ nhận khoán rừng phối 
hợp lực lượng kiểm lâm và Ban Quản lý 
Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú tham gia 
chữa cháy. Các phương tiện được sử 
dụng để chữa cháy gồm máy bơm nước 
và máy thổi gió. 

Ông Trần Ngọc Diệp, Chủ tịch UBND 
huyện Hàm Thuận Nam cho biết, khoảng 
70 người tham gia chữa cháy, đến khoảng 
18 giờ chiều cùng ngày thì đã khống chế 
được đám cháy. Tuy nhiên, do thảm thực 
bì dày, tro lửa vẫn còn âm ỉ bên dưới, đến 
khoảng 2 giờ sáng ngày 8-4, lửa bùng 
phát trở lại tại một số điểm và lực lượng 
chữa cháy phải tiếp tục chữa cháy trong 
đêm. 

Anh Trịnh Tứ Hải, chiến sĩ dân quân 
thường trực, Ban Chỉ huy quân sự huyện 
Hàm Thuận Nam cho biết: Khi nhận được 

L 

V 

http://congan.com.vn/thong-tin-ban-doc/chay-rung-trong-khu-bao-ton-nui-ta-cu_53540.html
http://congan.com.vn/thong-tin-ban-doc/chay-rung-trong-khu-bao-ton-nui-ta-cu_53540.html
http://congan.com.vn/thong-tin-ban-doc/chay-rung-trong-khu-bao-ton-nui-ta-cu_53540.html
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lệnh, anh em chúng tôi nhanh chóng ra 
hiện trường với tinh thần hết lòng chữa 
cháy bảo vệ rừng, chỗ nào có lửa là 
chúng tôi tới dập cháy, dù mệt nhưng 
không ngại khó, ngại khổ, không nản lòng, 
làm sao không để ngọn lửa cháy lan rộng 
ra khu vực khác. 

 

Hơn 70 người gồm các lực lượng kiểm lâm, 
quân đội, dân quân thường trực địa phương, 
các hộ nhận khoán rừng được huy động tham 
gia chữa cháy. 

Các lực lượng ứng trực tại chỗ cùng 
với sự tăng cường của lực lượng chuyên 
trách phòng cháy, chữa cháy rừng Kiểm 
lâm tỉnh đã dùng máy bơm nước cùng các 
công cụ thô sơ để dập cháy, đồng thời sử 
dụng máy thổi gió tạo băng rừng không 
cho lửa cháy lan sang các khu vực khác. 

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn tỉnh, Chi cục Kiểm 
lâm vùng 3 thuộc Cục Kiểm lâm cũng đã 
tới hiện trường để chỉ đạo công tác chữa 
cháy rừng. Ông Lê Thế Trường, Tổ 
trưởng Tổ Kiểm lâm cơ động phòng cháy, 
chữa cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm Bình 
Thuận cho biết, đây là rừng trồng loài cây 
tràm bông vàng, được trồng từ năm 1997, 

thuộc rừng sản xuất. Lửa cháy loang lổ tại 
nhiều điểm. Đến khoảng 12 giờ trưa nay, 
8-4, đám cháy đã được khống chế. 

 

Theo thống kê ban đầu, diện tích 
cháy ước khoảng 5 đến 7 ha, chủ yếu trên 
thảm thực bì, lá khô dưới tán rừng và 
cháy lướt dưới tán; thiệt hại đối với cây 
rừng là không đáng kể. 

Hiện, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên 
nhiên Tà Cú đang tích cực phối hợp các 
lực lượng tổ chức canh phòng sẵn sàng 
chữa cháy nếu xảy ra cháy, đồng thời 
phối hợp các lực lượng chức năng điều 
tra xác minh nguyên nhân vụ cháy. 

Đình Châu // 
http://nhandan.com.vn.- 2018  

(ngày 8 tháng 4) 

Cùng đưa tin:  

Châu Minh // http://www.baogiaothong.vn.- 
2018 (ngày 8 tháng 4);  

Nguyễn Tiến // http://www.sggp.org.vn.- 
2018 (ngày 3 tháng 4) 

__________________________________ 

CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ TRONG VIỆC BẢO VỆ RỪNG:  

CẦN ĐƯỢC XỬ LÝ DỨT ĐIỂM 

hu vực rừng giáp ranh giữa 
huyện Bắc Bình, tỉnh Bình 
Thuận với huyện Di Linh và Đức 

Trọng tỉnh Lâm Đồng nhiều năm nay 
luôn là điểm nóng về phá rừng, khai 

thác vận chuyển lâm sản trái phép và 
lấn chiếm đất lâm nghiệp. 

Tập trung tại các xã có diện tích 
rừng lớn và đồng bào dân tộc thiểu số 
như xã Phan Tiến, Phan Sơn và Phan 

K 
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Lâm.v.v…do Ban quản lý rừng phòng 
hộ Sông Lũy quản lý. 

 

Lực lượng bảo về rừng bắt giữ gỗ vận 
chuyển lâm sản trái phép. 

Năm 2017 tình trang khai thác, 
vận chuyển, lấn chiếm đất rừng có 
giảm so với trước đó, tuy nhiên diễn 
biến vẫn hết sức phức tạp. Các đối 
tượng phá rừng sử dụng xe cải tiến 
(hoán cải), xe máy độ chế, ngựa thồ 
để vào các tiểu khu 57,58,67,68,69, 
72, 73A và cả khu vực rừng thuộc khu 
vực quản lý của các Công ty lâm 
nghiệp huyện Di Linh để khai thác, vận 
chuyển lâm sản trái phép.  

Lực lượng bảo vệ rừng Sông Lũy 
đã phát hiện diện tích 47.743 m2 rừng 
bị phá nhằm mục đích lấy đất sản xuất, 
thu giữ hàng chục m3 gỗ và nhiều 
phượng tiện khai thác, vận chuyển lâm 
sản trái phép. Đặc biệt khu vực Ho Lao 
giáp ranh giữa 2 xã Sông Lũy và Phan 
Tiến trở thành điểm nóng về khai thác, 
vận chuyển lâm sản trái phép.  

Ông Nguyễn Bá Triển - Trưởng 
ban quản lý rừng phòng hộ Sông Lũy 
cho biết: Lâm tặc thường đông, lại 
được tổ chức khá chặt chẽ, từ việc cắt 
cử người theo dõi các hoạt động của 
Ban quản lý bảo vệ rừng tới các hoạt 
động khác. Một số đối tượng thường 
rất manh động, tổ chức thành các 
băng nhóm, khi bị phát hiện và thu giữ 
tang vật thì bị bọn chúng sẵn sàng 
dùng vũ lực chống trả quyết liệt.  

Điển hình như vụ chống người thi 
hành công vụ của đối tượng Hồ Trọng 
Đài, ở Sông Lũy. Khi bị phát hiện đang 
đưa gỗ lên xe ô tô thì chúng lập tức đổ 
gỗ xuống, chửi bới lực lượng bảo vệ 
rừng, đưa phương tiện bỏ chạy… Hiện 
tại đối tượng này vẫn tiếp tục cấu kết 
với một số lâm tặc tại xã Phan Lâm, 
Phan Sơn khai thác vận chuyển gỗ trái 
phép dọc QL 28B.  

Không ít vụ chống người thi hành 
công vụ xảy ra nhưng chưa được xử lý 
dứt điểm. Như trường hợp ông Đặng 
Văn Hòa – Phó trưởng trạm QL BVR 
Phan Sơn bị đối tượng Trúc ở xã Hồng 
Thái là đối tượng mới ra tù hành hung 
gây thường tích nặng vào ngày 
26/3/2017, đến nay vẫn chưa được xử 
lý; vụ cướp lại xe máy độ chế dùng 
chở gỗ xảy ra ngày 18/8/2017 trong 
Trạm QLBVR Đại Ninh của 4 đối tượng 
thường gọi là “Cu Tư”, “Mang Mười”, 
“Hảo”…đều ngụ tại xã Phan Sơn, 
huyện Bắc Bình.   

Hay vụ kích động gây rối, đập phá 
tài sản, đe dọa giết người của các đối 
tượng “Long Lác” và “ Đực” ngụ xã 
Bình Tân, đối tượng “Bầu” ở thông 
Sông Khiêng, xã Sông Lũy tại trạm QL 
BVR Phan Thiết diễn ra vào tối 
30/8/2017… 

Các vụ việc phá rừng, chống 
người thi hành công vụ ở Bắc Bình 
ngày càng phức tạp. Đơn vị chủ rừng 
đã có văn bản gửi ngành chức năng 
để báo cáo, đề nghị điều tra, xử lý 
nghiêm, tuy nhiên, việc xử lý của cơ 
quan chức năng và chính quyền địa 
phương chưa dứt điểm dẫn đến càng 
khó khăn hơn cho công tác bảo vệ, giữ 
rừng. 

Thùy Trang // 
http://daidoanket.vn.- 2018  

(ngày 14 tháng 4) 
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HỖ TRỢ GẠO CHO CÁC HỘ DÂN CẠNH BÃI XỈ 
VĨNH TÂN 

guyên nhân gây nhiễm mặn đất và 
nguồn nước ở khu vực xung quanh 
bãi xỉ hoàn toàn không có nguồn 

gốc nào từ tự nhiên mà chủ yếu là do tác 
động của con người.  

Ngày 17-4, ông Nguyễn Ngọc Hai, 
Chủ tịch UBND huyện Bình Thuận, đã có 
văn bản đồng ý với đề xuất của UBND 
huyện Tuy Phong, đồng ý chi hỗ trợ gạo 
cho 13 hộ dân ở thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh 
Tân với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng. 

 

Cây trôm thối gốc chết hàng loạt.  

Cụ thể, 57 khẩu của 13 hộ dân trên 
sẽ nhận mỗi người 15 kg gạo/tháng trong 
vòng tám tháng và kinh phí do Tổng Công 
ty Phát điện 3 hỗ trợ toàn bộ. 

Trước đó vào tháng 1-2018, UBND 
tỉnh Bình Thuận đã có quyết định phê 
duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ khắc phục 
thiệt hại cho 13 hộ dân tại thôn Vĩnh Phúc, 
xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong. 

Cụ thể, quyết định này phê duyệt dự 
toán hơn 120 triệu đồng trong đó hỗ trợ về 
cây trồng gồm ngô, rau màu hơn 14 ha và 
cây trôm hơn 3 ha bị thiệt hại 70% tổng số 
tiền hơn 40 triệu đồng. 57 nhân khẩu của 
13 hộ dân nói trên cũng được hỗ trợ 
gạo trong ba tháng hơn 38 triệu đồng và 
được hỗ trợ nước sinh hoạt trong 330 
ngày hơn 45 triệu đồng. 

Theo quyết định trên, nguồn kinh phí 
hỗ trợ do Tổng Công ty Phát điện 3 chi trả 
cho 13 hộ dân để khắc phục thiệt hại do 
ngập lụt, nhiễm mặn xảy ra. 

 

Đất đai canh tác của người dân xung quanh bãi 
xỉ ngập úng, nhiễm mặn. 

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, 
tháng 2-2017, một số hộ dân sinh sống tại 
khu vực sân xe chùa Linh Sơn Tự, phía 
Tây Nam bãi thải xỉ Nhà máy nhiệt điện 
Vĩnh Tân có phản ánh về tình trạng cây 
trồng lâu năm và hoa màu bị chết, nước 
giếng nhiễm mặn làm ảnh hưởng đến đời 
sống người dân. 

Để xác định nguyên nhân dẫn đến 
ngập úng, cây chết, nước bị nhiễm mặn, 
UBND tỉnh Bình Thuận đã chọn đơn vị 
độc lập là Viện Môi trường và Tài nguyên 
(MT&TN) ĐH Quốc gia TP.HCM xác định 
nguyên nhân. 

Kết quả khảo sát thực tế kết hợp 
phân tích bản đồ địa hình đã xác định 
được khu vực bị ngập úng cục bộ với diện 
tích khoảng 13,2 ha. Trong khu vực này, 
nước thường tồn đọng lại thành từng cụm 
nhỏ trên bề mặt, mực nước trong các 
giếng đào đã dâng lên xấp xỉ gần bằng với 
mặt đất tự nhiên và phần lớn diện tích cây 
trôm bị thiệt hại đều nằm trong vùng này. 

Trong đó đáng chú ý là sự hình 
thành bãi thải xỉ làm thay đổi địa hình tự 
nhiên, thay đổi chế độ dòng chảy bề mặt 
và dòng chảy ngầm ngang qua khu bãi xỉ, 
dẫn đến sự dồn đọng nước tập trung về 
khu vực trũng thấp phía Tây bãi xỉ và gây 
ra ngập úng. 

N 

http://plo.vn/tags/IEPDonkgVHLDtG0=/cay-trom.html


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 04  năm 2018 - 56 - 

Thư viện tỉnh Bình Thuận – Số 286 Trần Hưng Đạo – Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 

Đặc biệt, về nguyên nhân gây nhiễm 
mặn đất và nguồn nước ở khu vực xung 
quanh bãi xỉ hoàn toàn không có nguồn 
gốc nào từ tự nhiên mà chủ yếu là do tác 
động của con người.  

 

Giếng nước cũng đen kịt, không sử dụng 
được. 

Qua các kết quả khảo sát và nghiên 
cứu, Viện MT&TN đã kết luận: Nguyên 

nhân chính dẫn đến hiện tượng cây trôm 
bị chết là do bị ngập úng (dấu hiệu phổ 
biến là rễ cây bị hư thối), không phải do bị 
nhiễm mặn. 

Từ kết quả công bố này, Sở TN&MT 
tỉnh Bình Thuận đã báo cáo, kiến nghị 
UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa 
phương và đề nghị Tổng Công ty Phát 
điện 3 thực hiện các giải pháp để hạn chế 
tình trạng ngập úng, ngăn ngừa việc 
nhiễm mặn nước dưới đất, nước mặt 
trong khu vực; triển khai thực hiện kiểm 
kê, xác định mức độ thiệt hại của người 
dân trong khu vực bị ảnh hưởng và đề 
xuất biện pháp hỗ trợ để sớm ổn định đời 
sống, sản xuất của người dân tại khu vực. 

Phương Nam // http://plo.vn .- 2018 
(ngày 18 tháng 4) 

__________________________________ 

TÁNH LINH- BÌNH THUẬN:  

LÒNG HỒ BIỂN LẠC “NHAM NHỞ” VÌ CÁT TẶC? 

hời gian qua, bất chấp việc cấm 
khai thác cát tại hồ Biển Lạc, xã Gia 
An, huyện Tánh Linh, tình trạng khai 

thác cát vẫn có dấu hiệu hoạt động ngày 
càng công khai khiến người dân không 
khỏi bức xúc. 

Hồ Biển Lạc từng được mệnh danh 
là một trong 9 hồ nổi tiếng nhất Việt Nam 
với diện tích khoảng 1000 ha, tọa lạc ở 
huyện Tánh Linh và một phần ở huyện 
Đức Linh. Quanh hồ là rừng già nguyên 
sinh và bạt ngàn rừng cao su nên được ví 
như “biển lạc giữa rừng”, được nhiều du 
khách biết đến như một điểm dừng chân 
thích hợp khi đi du lịch. 

Tuy nhiên, thời gian gần đây tòa 
soạn PhapluatNet liên tục nhận được 
thông tin về tình trạng ‘cát tặc’ đang ngày 
đêm đục khoét lòng hồ, việc khai thác cát 
trái phép đã khiến lòng hồ Biển Lạc thành 
những hố sâu nham nhở, kèm theo đó là 
các khu vực nước đọng bốc lên mùi ô 
nhiễm. 

 

Máy xúc đang vun cát để chờ xe Howo vào chở 
đi đến bãi tập kết. 

Để làm rõ thông tin do bạn đọc cung 
cấp, ngày 12/3, trong tiết trời oi ả của đầu 
mùa khô, nhóm PV đã có chuyến đi thực 
tế, khảo sát tại khu vực hồ Biển Lạc, xã 
Gia An, huyện Tánh Linh. Theo ghi nhận 
của PV, tại dọc tuyến đường DT 720 
không khó để bắt gặp từng đoàn xe Howo 
3 chân, 4 chân đang chở cát đến các điểm 
tập kết vật liệu nằm trên mặt tuyến đường 
DT720. 

T 

http://plo.vn/tags/IEdp4bq_bmcgTsaw4bubYw==/gieng-nuoc.html
http://phapluatnet.vn/
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Lòng hồ Biển Lạc 'nham nhở' do khai thác cát. 

Để mục sở thị về tình trạng khai thác 
cát một cách ngang nhiên tại khu vực bồ 
Biển Lạc, nhóm PV đã men theo các xe 
chở vật liệu để vào tận trong lòng hồ Biển 
Lạc dù đã có rất nhiều thông tin từ người 
dân địa phương cảnh báo về nguy cơ gặp 
nguy hiểm khi đối mặt với cát tặc, hoặc 
cánh tài xế vận chuyển cát. 

Theo khảo sát của PV, đan xen giữa 
các thửa ruộng xanh “mơn mởn” là các 
vòi bơm đang hút cát từ dừ lòng hồ Biển 
Lạc, xa hơn nữa là các con tàu với đầu 
hút, cũng đang “miệt mài” hút cát lên từ 
dưới lòng hồ bằng những chiếc vòi "bạch 
tuộc" cỡ lớn. Chính việc khai thác cát đã 
dẫn đến việc lòng hồ Biển Lạc đang bị 
nham nhở được ví như các hố bom do 
chiến tranh để lại. 

Căn cứ theo phụ lục đi kèm với 
quyết định số 3542/ QĐ - UBND tỉnh Bình 
Thuận, thì hiện nay tại khu vực lòng hồ 
Biển Lạc, các cơ quan chức năng không 
hề cấp phép hay gia hạn giấy phép trong 
lĩnh vực khai thác cát cho bất kỳ doanh 
nghiệp nào tại khu vực lòng hồ Biển Lạc 
thuộc địa bàn xã Gia An, huyện Tánh 
Linh. 

Trước đây, khu vực hồ Biển Lạc 
từng được cấp phép khai thác cát cho 

Công ty Cổ phần đầu tư khai thác khoáng 
sản Biển Lạc, tuy nhiên, Giấy phép cấp 
cho công ty này đã hết hạn và cơ quan 
chức năng cũng đã ngưng cho phép bất 
kỳ hành vi khai thác cát nào tại đây để 
thực hiện dự án nạo vét lòng hồ. Với lý do 
còn tồn đọng số cát 7.000m3 đã khai thác 
trước nhưng chưa tiêu thụ hết, Công ty 
Biển Lạc xin gia hạn thời gian được tận 
thu số cát trên. 

 

Đối tượng 'đeo bám' theo xe PV khi đi ghi nhận 
khai thác cát tại DT720. 

Tại khu vực bãi tập kết được cho là 
được cho là tồn đọng của công ty Biển 
Lạc, thì con đường để các xe tải vào bãi 
tập kết chỉ có cách duy nhất là đi qua 
công ty gạch Thuận Kiều. Chính vì vậy, rất 
khó để có thể phân biệt được đâu là xe 
chở cát tồn của Công ty Biển Lạc, đâu là 
xe vận chuyển cát lậu.  

Trao đổi với PV PhapluatNet, ông 
Lại Đình Khoa, cán bộ Địa chính – Xây 
dựng xã Gia An cho hay: “Về phương tiện 
vận chuyển của công ty, trước xã có mời 
công ty lên làm việc nhưng vẫn chưa làm 
việc được, nên cũng chưa nắm được số 
liệu cụ thể, đối với phương tiện khai thác 
thì khi nào khai thác thì doanh nghiệp sẽ 
có báo cáo theo kế hoạch”. 

Lý giải về hồ sơ liên quan đến việc 
khai thác cát của doanh nghiệp, ông Khoa 
cho biết: ‘Từ khi có giấy phép khai thác 
mới, thì chưa làm việc được với doanh 
nghiệp một phần là do xã bận nhiều việc 
quá nên chưa làm việc được với phía 
công ty này(!?) 

http://phapluatnet.vn/
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Trước tình trạng khai thác cát có dấu 
“nhập nhèm” giữa  doanh nghiệp được 
cấp phép (nếu có) và các đơn vị không 
được cấp phép, PhapluatNet đề nghị các 
cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận cần 
sớm vào cuộc để làm rõ, ngăn chặn tình 
trạng khai thác cát trái phép đang diễn ra 
ngày đêm tại lòng hồ Biển Lạc. 

PhapluatNet sẽ tiếp tục thông tin về 
sự việc. 

Thanh Sơn - Minh Tuấn // 
http://phapluatnet.vn.- 2018  

(ngày 5 tháng 4) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN KHẨN TRƯƠNG KHẮC PHỤC  
TÌNH TRẠNG NƯỚC THẢI ĐEN NGÒM XẢ THẲNG RA 

BIỂN MŨI NÉ 

gày 6/4, thông tin từ UBND tỉnh 
Bình Thuận cho biết, trước thông 
tin phản ánh của nhân dân địa 

phương và mạng xã hội về tình trạng ô 
nhiễm tại vị trí cửa xả ra biển nằm trong 
khu vực KDL Sài Gòn – Mũi Né (phường 
Hàm Tiến, TP Phan Thiết), lãnh đạo 
UBND tỉnh này đã chỉ đạo Văn phòng 
UBND tỉnh, phối hợp cùng với Sở 
TN&MT, Phòng Cảnh sát môi trường – 
Công an tỉnh Bình Thuận khảo sát, kiểm 
tra thực tế. 

 

Nguồn nước thải đen ngòm được xả ra biển 

Qua kiểm tra bước đầu, ngành chức 
năng xác định, có tình trạng dòng nước 

đen xả ra. Dòng nước trên bắt nguồn từ 
hệ thống thoát nước trên đường Nguyễn 
Đình Chiểu (phường Hàm Tiến) qua khu 
du lịch Sài Gòn – Mũi Né. Tại thời điểm 
kiểm tra, nước không còn hiện tượng màu 
đen và mùi hôi như thông tin phản ánh, 
nhưng vẫn có “bợn đục” thoát ra biển. 

Để tiếp tục giải quyết tình trạng trên, 
ngày 5/4, UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Tài 
nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp 
với Phòng Cảnh sát môi trường (Công an 
tỉnh), Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, 
UBND TP. Phan Thiết khẩn trương kiểm 
tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân và đề 
xuất giải pháp khắc phục triệt để, không 
để sự việc trên tiếp tục xảy ra làm ảnh 
hưởng đến môi trường biển, môi trường 
du lịch của tỉnh. 

Trước đó, một huấn luyện viên lướt 
ván đã đăng lên Facebook phản ánh về 
tình trạng các ống nước thải xả nước đen 
ngòm xuống biển Mũi Né. Theo người 
này, nguồn nước thải này đã làm nước 
biển tại khu vực có màu đen và hôi 
thối.Sự việc được hàng nghìn người chia 
sẻ, trong đó có nhiều du khách nước 
ngoài. Nhiều người bức xúc trước việc 
trung tâm du lịch lớn như Hàm Tiến – Mũi 
Né không có hệ thống xử lý nước thải mà 
lại thải ra biển, hủy hoại môi trường. 

Nhân Mã // 
http://moitruong.net.vn.- 2018  

(ngày 7 tháng 4) 

N 

http://phapluatnet.vn/
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GIÃ CÀO BAY ĐANG “TẬN DIỆT” NGUỒN THỦY SẢN 

oạt động giã cào bay sai tuyến 
đang phá hoại ngư llưới cụ, ghe 
thuyền nhỏ của ngư dân Bình 

Thuận mưu sinh ven bờ, gây xung đột gay 
gắt trong cộng đồng ngư dân, làm mất an 
ninh trật tự trên biển. 

Mới đây, hàng trăm ngư dân huyện 
Tuy Phong (Bình Thuận) đã tụ tập phản 
đối giã cào bay hoạt động trái phép tại 
vùng biển này. 

Bà con ngư dân bức xúc: giã cào 
bay đã làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản 
ven bờ biển, khiến việc mưu sinh ngày 
càng khó khăn. Tàu giã cào bay đều có 
công suất lớn, tốc độ cao, chỉ được phép 
đánh bắt ngoài khơi. Nhưng nhiều tàu giã 
cào bay bất chấp quy định, ép sát bờ, 
dùng lưới có mắc rất nhỏ vơ vét tất cả các 
loại hải sản lớn bé, khiến nguồn lợi thủy 
sản cạn kiệt. 

Theo ước tính, có khoảng 75% 
nguồn hải sản non bị “giã cào bay” tận 
diệt. Hoạt động này đã gây ra hậu quả là 
phá hoạt toàn bộ thảm thực vật dưới đáy 
biển, làm mất các bãi cạn là nơi sinh sản 
của các loài cá, mực, ốc biển và lâu dài sẽ 
làm mất môi trường sinh tồn, sinh sản của 
các loài thủy sản “đặc sản” của vùng biển 
Bình Thuận. 

Các làng chài ở Liên Hương – Tuy 
Phong có hàng trăm gia đình sống bằng 
nghề lưới rê. Mỗi thuyền nghề, lưới rê có 
chừng 5 giàn lưới, vốn đầu tư khoảng 100 
triệu đồng. Nhưng khi đội tàu giã cào bay 
quét qua vùng biển này thì các giàn lưới bị 
phá hủy, thậm chí nhiều ngư dân suýt mất 
mạng. Đã có hàng chục thuyền nghề lưới 
rê là nạn nhân, bị mất sạch ngư lưới cụ, 
trắng tay, nợ nần chồng chất, Nhiều ngư 
dân cắn răng đi vay nóng, sắm lại giàn 
lưới khác, nhưng lại bị giã cào bay cào 
mất… Cứ như thế, nhiều ngư dân rơi vào 
cảnh khốn cùng, buộc phải bán cả thuyền, 
bỏ nghề biển. 

Điều đáng ngại là càng ngày, những 
tàu cá giã cào bay càng hoạt động mạnh, 
bất chấp sự lên tiếng của ngư dân, bất 
chấp những đợt kiểm tra, xử phạt của cơ 
quan chức năng. 

Vùng biển Bình Thuận luôn là điểm 
nóng của giã cào bay. Nơi đây không chỉ 
tập trung hàng trăm tàu cá giã cào bay 
của ngư dân Bình Thuận mà có cả tàu giã 
cào bay của các tỉnh khác như Bà Rịa – 
Vũng Tàu, Kiên Giang… Nhiều tàu giã 
cào bay hoạt động sai tuyến, vi phạm 
vùng khai thác. 

Tại các kỳ họp HĐND tỉnh, đã có 
nhiều kiến nghị của cử tri, chất vấn gay 
gắt của đại biểu HĐND về việc vì sao tàu 
giã cào bay ngang nhiên hoành hành mà 
cơ quan chức năng không xử lý nổi? 
Thậm chí các tàu giã cào bay còn có “vệ 
tinh”, “gián điệp” theo dõi lại hoạt động 
tuần tra kiểm soát của lực lượng chức 
năng để đối phó. Nhiều tài giã cào bay bất 
chấp quy định, sẵn sàng chống đối, cản 
trở không cho tàu kiểm ngư tiếp cận, thậm 
chí bắt giữ kiểm ngư, đâm va vào tàu cá 
ngư dân khi bà con phản ứng. Năm ngoái, 
chính quyền đã xử lý 54 vụ giã cào bay vi 
phạm. 

Mới đây, UBND tỉnh đã ban hành 
quyết định từ ngày 20/3/2018 cấm đóng 
mới tàu cá làm nghề giã cào; không cho 
phép đóng mới tàu cá làm nghề giã cào 
dưới mọi hình thức, kể cả khi tàu giải bản, 
hư hỏng, mục nát hoặc bị tai nạn. 

Tỉnh Bình Thuận cũng đã kiến nghị 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
cần cấm giã cào bay công suất lớn hơn 
150CV hoạt động khai thác hải sản từ 
ngày 1/4 - 31/7 hàng năm, do đây là mùa 
sinh sản của các loài hải sản nên rất dễ 
gây xung đột nghề nghiệp, mất an ninh 
trật tự trên biển. 

Mai Anh / Bưu điện Việt Nam.- 2018.- 
Số 47 (ngày 19 tháng 4).- Tr.14

H 
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CẦN GIẢI TỎA CHỢ TỰ PHÁT TRƯỚC TRUNG TÂM 
ĐIỆN LỰC VĨNH TÂN 

gay trước khu vực cổng Nhà máy 
Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, thuộc Trung 
tâm Điện lực Vĩnh Tân, huyện Tuy 

Phong (Bình Thuận), một ngôi chợ tự phát 
với rất nhiều hàng quán lụp xụp mọc lên. 
Đây là khu vực nằm trong phần đất của 
Nhà máy được UBND tỉnh Bình Thuận 
giao cho chủ đầu tư là Công ty TNHH 
Điện lực Vĩnh Tân. 

 

Chợ tự phát hình thành ngay trước cổng Nhà 
máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 thuộc Trung tâm 
Điện lực Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình 
Thuận. 

Các hàng quán này chủ yếu bán đồ 
ăn uống và các vật phẩm tiêu dùng cá 
nhân phục vụ cho những công nhân đang 
tham gia thi công Nhà máy Nhiệt điện 
Vĩnh Tân 1. 

Ban đầu, chỉ là một vài quán nước 
giải khát nhỏ lẻ do người dân địa phương 
dựng lên. Nhưng từ năm 2016, khi Công 
ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân triển khai thi 
công nhiều hạng mục công trình, số lượng 
công nhân tăng lên rất đông, có lúc hơn 
2.000 người thì khu chợ tự phát hình 
thành với hàng chục hộ buôn bán, mặc dù 
chính quyền địa phương không cho phép. 

Ông Phan Ngọc Cẩm Thành, Phó 
Tổng Giám đốc Công ty TNHH Điện lực 
Vĩnh Tân cho biết: “Đây là chợ tự phát 
ảnh hưởng lớn đến mỹ quan, vệ sinh môi 
trường cũng như tình hình an ninh trật tự 
ở khu vực Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 
nói riêng và của Trung tâm Điện lực Vĩnh 
Tân nói chung. Chúng tôi đã nhiều lần báo 

cáo UBND tỉnh Bình Thuận đề xuất sớm 
di dời tháo dỡ chợ tự phát này, trả lại mặt 
bằng cho Công ty triển khai xây dựng các 
công trình phụ của Nhà máy và hiện nay 
chúng tôi đang chờ sự hỗ trợ của chính 
quyền địa phương và cơ quan công an để 
giải quyết vấn đề này”. 

Theo thống kê của chính quyền địa 
phương, khu chợ tự phát này có 23 hộ 
kinh doanh, các tiểu thương không chỉ là 
người địa phương mà còn tới từ các tỉnh 
khác, như: Ninh Thuận, Sóc Trăng, TP Hồ 
Chí Minh… Các hàng quán phục vụ không 
chỉ cho công nhân người Việt mà còn cho 
rất đông công nhân người Trung Quốc. 
Phía trước chợ tự phát này trông rất 
nhếch nhác, còn phía sau rác xả bừa bãi, 
gây ô nhiễm môi trường trong khu vực. 
Ngoài ra, ở đây còn có rất nhiều xe taxi và 
xe khách đến dừng, đón trả khách, 
thường xuyên gây cản trở cho các xe ô-tô 
thi công ra vào Nhà máy. 

 

Nhiều loại hàng hóa, trái cây được các tiểu 
thương bày bán tràn ra cả lòng lề đường. 

Chính quyền địa phương đã nhiều 
lần vận động, thuyết phục bà con không 
họp chợ, buôn bán tại đây, nhưng vẫn 
chưa giải quyết dứt điểm được. Đã có tám 
hộ kinh doanh tự nguyện di dời khỏi khu 
vực chợ tự phát, hiện vẫn còn 15 hộ chưa 
di dời. 

Bà Đặng Thị Kim Loan, tiểu thương 
đến từ xã Phước Nam, huyện Thuận 
Nam, tỉnh Ninh Thuận cho biết: “Một ngày 

N 
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thu nhập được 300 - 400 nghìn đồng, lời 
không được bao nhiêu, chính quyền xã 
cũng thông báo cho chúng tôi di dời ra 
khỏi chỗ này, nếu những người khác dẹp 
thì mình cũng dẹp, còn nếu người ta ở thì 
mình cũng ở”. Không riêng gì bà Loan, tất 
cả tiểu thương tại đây đều có suy nghĩ 
như vậy. 

Trao đổi với chúng tôi, ông Huỳnh 
Văn Điển, Chủ tịch UBND huyện Tuy 
Phong cho biết, có một thực tế là một số 
nhà máy trong Trung tâm Điện lực Vĩnh 
Tân đang trong giai đoạn xây dựng hoàn 
thiện, số lượng công nhân tại công trường 
rất đông và có nhu cầu ăn uống, nên chợ 
tự phát vẫn tái diễn. 

Trước mắt, UBND huyện yêu cầu 
UBND xã Vĩnh Tân và Công an xã thường 

xuyên kiểm tra, dọn dẹp lòng lề đường, 
không để xảy ra vi phạm về trật tự an toàn 
giao thông, cũng như bảo đảm an ninh 
trật tự tại khu vực này. Cùng với đó, 
UBND huyện cũng đề nghị Công ty TNHH 
Điện lực Vĩnh Tân tạm thời bố trí một khu 
đất gần đó, tổ chức sắp xếp các hộ kinh 
doanh tự phát vào đó buôn bán trong thời 
gian xây dựng Nhà máy. 

Ông Điển cũng khẳng định: “Khi 
Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân hoàn thành 
xây dựng và đi vào hoạt động ổn định, 
chợ tự phát sẽ không được phép tồn tại 
trong khu vực này nữa”. 

Đình Châu // 
http://www.nhandan.com.vn.- 2018 

(ngày 12 tháng 4) 

__________________________________ 

CẤM ĐÁNH BẮT MỘT SỐ HẢI SẢN TRÊN VÙNG BIỂN 
BÌNH THUẬN 

heo Sở Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn tỉnh Bình Thuận, từ ngày 
1/4-31/7, tỉnh Bình Thuận cấm tất cả 

các hoạt động khai thác một số loài hải 
đặc sản trên toàn vùng biển tỉnh Bình 
Thuận. 

Bình Thuận cấm khai thác một số 
loài hải sản hai mảnh vỏ như: Sò lông, sò 
điệp, bàn mai, nghêu lụa và dòm nâu. 

Đồng thời, Bình Thuận cũng cấm 
nghề lặn hoạt động trên toàn vùng biển 
Bình Thuận; nghiêm cấm các tổ chức, cá 
nhân, tổ chức thu mua, vận chuyển, chế 
biến và kinh doanh các loài hải đặc sản 
nêu trên. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn tỉnh đã thông báo rộng rãi thời gian 
cấm khai thác các loài hải đặc sản nói trên 
cho ngư dân biết và chấp hành. 

Sở cũng giao Thanh tra Thủy sản 
phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội 
Biên phòng, Ủy ban Nhân dân các huyện, 
thị xã, thành phố ven biển kiểm tra chặt 
chẽ việc chấp hành chỉ đạo trên, kiên 

quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố 
tình vi phạm. 

Hiện, Bình Thuận là nơi tập trung 
các loại hải đặc sản nhuyễn thể 2 mảnh 
vỏ có giá trị cao như sò điệp, sò lông, bàn 
mai, nghêu lụa… 

Nguồn lợi tự nhiên này từ lâu được 
coi là nguồn thu nhập chính của lao động 
biển Bình Thuận. Tuy nhiên, từ tháng Tư 
đến cuối tháng Bảy là thời điểm các loài 
hải sản vào mùa sinh sản. Tình trạng khai 
thác hải sản non và hải sản đang trong 
thời gian sinh sản, giã cào bay hoạt động 
sai tuyến… là những nguyên nhân khiến 
nguồn lợi ngày càng cạn kiệt. 

Hiện tỉnh Bình Thuận cũng đã tiến 
hành tháo dỡ ngư lưới cụ dùng để bẫy 
tôm hùm con tại một số điểm trên địa bàn 
toàn tỉnh nhằm đảm bảo an toàn tại các 
điểm du lịch và thuận lợi đi lại cho tàu 
thuyền./. 

Nguyễn Thanh // 
https://www.vietnamplus.vn.- 2018 

(ngày 5 tháng 4) 

T 
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BÌNH THUẬN ĐƯA VÀO HOẠT ĐỘNG CHUỖI CUNG ỨNG 
NÔNG SẢN, THỰC PHẨM SẠCH ĐẦU TIÊN 

áng 18/4, tại thành phố Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận, chuỗi cung ứng 
nông sản, thực phẩm sạch Đồng Ta 

đã chính thức đưa vào hoạt động, phục vụ 
nhu cầu tiêu dùng của người dân. 

 

Cắt băng khai trương chuỗi cung ứng nông 
sản sạch Đồng Ta. Ảnh: Hồng Hiếu- TTXVN 

Đây là chuỗi cung ứng nông sản, 
thực phẩm sạch đầu tiên tại tỉnh Bình 
Thuận.  

Chuỗi cung ứng nông sản, thực 
phẩm sạch Đồng Ta được khởi công xây 
dựng vào đầu năm 2017, do Công ty 
Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư thủy sản 
Nam Miền Trung đầu tư.  

Với diện tích xây dựng khoảng 1.700 
m2, Đồng Ta gồm các khu vực bán lẻ, khu 
tư vấn canh tác, khu bán sỉ, văn phòng và 
nhà kho… Tại đây cung ứng 5 dòng sản 
phẩm chính gồm: rau củ quả tươi sạch 
công nghệ cao; ngũ cốc công nghệ cao; 
thịt, thủy sản cấp đông; thực phẩm công 
nghệ chế biến khô và thực phẩm công 
nghệ chế biến lỏng. Các sản phẩm nông 
sản, thực phẩm sạch được cung cấp bởi 
các thương hiệu, nông trại sản xuất an 
toàn như: Nông Viên Việt, Đại Thuận 
Thiên, Vegan…  

Ông Bùi Phụ Phát, Giám đốc Đồng 
Ta Phan Thiết cho biết: các sản phẩm 
được trưng bày và giới thiệu tại chuỗi 

cung ứng Đồng Ta đều có nguồn gốc xuất 
xứ rõ ràng và sử dụng bộ tiêu chí của 
Nhật Bản để đánh giá chất lượng sản 
phẩm. 

Bộ tiêu chí này là công cụ kiểm tra, 
phân tích, đánh giá, sàng lọc chất lượng 
nguồn cung cấp đầu vào, trước khi nhập 
vào hệ thống để kinh doanh. Người tiêu 
dùng khi đi tham quan và mua sắm tại đây 
có thể kiểm tra thông tin và truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm qua mã phản ánh 
nhanh dán trên bao bì bằng điện thoại 
hoặc máy trang bị tại chỗ.  

 

Khu tư vấn canh tác với mô hình trồng rau thủy 
canh. Ảnh: Hồng Hiếu- TTXVN 

Chuỗi cung ứng nông sản, thực 
phẩm sạch Đồng Ta ra đời không chỉ 
nhằm cung cấp sản phẩm sạch, an toàn 
đến tay người tiêu dùng mà còn góp phần 
thay đổi nhận thức sản xuất canh tác của 
người dân, góp phần tiêu thụ nông sản 
sạch ở địa phương.  

Phát biểu tại lễ khai trương, ông 
Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bình Thuận, nhấn mạnh: Sự ra 
đời của chuỗi cung ứng nông sản, thực 
phẩm sạch Đồng Ta đã đánh dấu một 
mốc quan trọng trong tiêu thụ sản phẩm 
sạch, sản phẩm công nghệ cao của tỉnh 
Bình Thuận đồng thời giải quyết mối bận 

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

S 
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tâm của người tiêu dùng về an toàn thực 
phẩm hiện nay.  

Trong thời gian tới, Chủ tịch tỉnh 
mong muốn hệ thống Chuỗi cung ứng 
nông sản sạch, thực phẩm sạch Đồng Ta 
phối hợp với các ngành liên quan trong 
tỉnh công bố và phổ biến bộ tiêu chí đánh 
giá sản phẩm cho các trang trại, cơ sở 
sản xuất nông sản sạch trên địa bàn để 
các đơn vị áp dụng góp phần nâng cao 
giá trị sản phẩm, thúc đẩy thương hiệu 
nông sản của Bình Thuận. Đồng thời, 

thông qua chuỗi hệ thống cả nước, Đồng 
Ta tiếp tục tiêu thụ và quảng bá nông sản 
Bình Thuận đến khắp cả nước.  

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu 
tư thủy sản Nam Miền Trung sẽ tiếp tục 
xây dựng 41 Trung tâm cung ứng nông 
sản, thực phẩm sạch tại các khu vực 
trọng điểm của cả nước như: Thành phố 
Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha 
Trang 

Hồng Hiếu // https://vnanet.vn.-2018 
(ngày 18 tháng 4) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN SẮP CÓ NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI 
VỚI CÔNG SUẤT 39 MWAC 

rong thời gian tới, tỉnh Bình Thuận 
sẽ có thêm một nhà máy điện mặt 
trời có công suất 39 MWac với tổng 

mức đầu tư gần 900 tỉ đồng. Nhà máy 
không chỉ cung cấp một lượng điện năng 
đáng kể mà còn góp phần thúc đẩy phát 
triển lĩnh vực công nghiệp năng lượng 
sạch của tỉnh. 

 

Dự án Nhà máy điện mặt trời Sông Lũy 1 sẽ 
được xây dựng tại tỉnh Bình Thuận (Ảnh minh 
họa) 

Vừa qua, UBND tỉnh Bình Thuận 
vừa cấp Quyết định chủ trương đầu tư 
cho dự án “Nhà máy điện mặt trời Sông 
Luỹ 1” do Công ty CP Đầu tư Quang Điện 
Bình Thuận làm Chủ đầu tư. 

Theo đó, nhà máy điện mặt trời sẽ 
được xây dựng tại xã Sông Luỹ, huyện 
Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, trên diện tích 
đất khoảng 50 ha. Đây là nơi có tổng số 

giờ nắng cả năm lên đến 2.728 giờ, cùng 
với đó, lượng bức xạ tổng cộng thực tế 
hàng năm là 1.961 kWh/m2, và trung bình 
ngày khoảng 5,35kWh/m2. Ngoài ra, do 
khí hậu ở đây rất thuận lợi do ít chịu ảnh 
hưởng của gió bão nên là điều kiện khá lý 
tưởng cho việc xây dựng các nhà máy 
điện năng lượng mặt trời. 

Được biết, dự án có tổng vốn đầu tư 
trên 875 tỉ đồng, với công suất 39 MWac, 
sử dụng công nghệ pin quang điện Silic 
đa tinh thể và Inverter trung tâm, được 
đấu nối vào hệ thống điện quốc gia qua 
đường dây đấu nối 110kV dài khoảng 
0,5km. Trước đó, dự án đã được Bộ Công 
Thương phê duyệt bổ sung vào quy hoạch 
phát triển điện lực tỉnh Bình Thuận giai 
đoạn 2011 – 2015, có xét đến 2020. 

Dự án Nhà máy điện mặt trời Sông 
Lũy 1 là một mô hình nhà máy điện mặt 
trời hòa lưới quy mô công suất lớn được 
xây dựng theo phương thức xây dựng – 
sở hữu – kinh doanh (BOO). Thời hạn 
hoạt động của dự án là 50 năm kể từ 
ngày cấp quyết định chủ trương đầu tư. 
Dự kiến khởi công xây dựng trong tháng 
6/2018 và hoàn thành trong tháng 3/2019. 
Sau khi vận hành thương mại, nhà máy 
điện mặt trời Sông Luỹ 1 sẽ cung cấp sản 
lượng điện năm đầu khoảng 75 triệu kWh. 

T 
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Điện mặt trời là loại năng lượng 
sạch, giá thành sản xuất điện năng không 
biến động theo sự thay đổi giá của nhiên 
liệu đầu vào như các dạng năng lượng 
truyền thống khác và chi phí đầu tư luôn 
giảm theo thời gian nhờ sự phát triển của 
công nghệ sản xuất tấm pin quang điện. 
Với nguồn tài nguyên vô tận, điện mặt trời 
góp phần đảm bảo an ninh năng lượng 
cho tỉnh Bình Thuận và đất nước trong 
giai đoạn sắp tới. 

Khi đưa nhà máy điện mặt trời vào 
hoạt động sẽ góp phần cung cấp một 
lượng điện năng đáng kể từ nguồn năng 
lượng sạch, góp phần phát triển kinh tế, 
xã hội cho tỉnh Bình Thuận theo chủ 
trương thúc đẩy phát triển lĩnh vực công 
nghiệp năng lượng sạch của nhà nước và 
của tỉnh. 

Linh Lan // 
http://moitruong.net.vn.- 2018  

(ngày 5 tháng 4) 

__________________________________ 

SẢN XUẤT LÚA THEO CHUỖI GIÁ TRỊ 

rạm Khuyến nông Hàm Thuận Bắc 
(tỉnh Bình Thuận) vừa tổ chức “Hội 
thảo mô hình sản xuất giống lúa xác 

nhận theo liên kết chuỗi từ sản xuất đến 
tiêu thụ sản phẩm” tại thôn Dân Hòa, xã 
Thuận Hòa. 

Mô hình được thực hiện trong vụ ĐX 
2017 – 2018, thời gian xuống giống từ 
ngày 30/12/2017, với diện tích 18,5ha, sử 
dụng giống lúa nguyên chủng ML48. 
Tham gia mô hình, hộ nông dân tuân thủ 
phương pháp sạ thưa, đồng thời tăng 
cường sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh. 

Qua 3 tháng thực hiện, nghiệm thu 
mô hình cho thấy, cây lúa trong mô hình 
có số nhánh, chiều dài bông, số hạt 
chắc/bông, số hạt/bông cao hơn so với 

ruộng ngoài mô hình. Năng suất bình 
quân 6 tấn/ha, cao hơn so với ruộng đối 
chứng (đạt 5,5 tấn/ha). Mặc dù vậy, ở giai 
đoạn 30 – 65 ngày sau sạ xuất hiện bệnh 
đạo ôn lá với tỷ lệ thấp và sâu đục thân 
gây hại, vì vậy có 20% diện tích lúa không 
đạt chuẩn lúa giống. 

Chị Võ Thị Kim Linh, Trưởng trạm 
Khuyến nông Hàm Thuận Bắc chia sẻ: 
Ngoài năng suất và kinh nghiệm có được 
qua mô hình sản xuất giống lúa, bà con 
còn rất phấn khởi khi sản phẩm làm ra có 
doanh nghiệp vào tận nơi thu mua với giá 
6.800 đồng/kg lúa khô. 

Minh Sơn // http://nongnghiep.vn.- 2018 
(ngày 23 tháng 4) 

__________________________________ 

LUÂN CANH LẠC TRÊN ĐẤT LÚA 

iệc chuyển đổi một vụ lúa sang 
trồng cây màu sẽ tiết kiệm được 
nguồn nước tưới, giảm chi phí 

thuốc bảo vệ thực vật, cải thiện đất canh 
tác, tăng độ phì cho đất, hạn chế sâu 
bệnh hại cho vụ sau và tăng lợi nhuận. 

Nhằm mục tiêu chuyển đổi cơ cấu 
giống - mùa vụ theo hướng sản xuất nông 
nghiệp bền vững, từ năm 2016, Trung tâm 
Khuyến nông - Khuyến ngư Bình Thuận 
đã thực hiện mô hình luân canh 2 lúa + 1 

lạc (đậu phộng) vụ ĐX trên đất 3 vụ lúa tại 
xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc. 

Kết quả, lợi nhuận của mô hình tăng 
thêm gần 19 triệu đồng/ha so với canh tác 
3 vụ lúa. Trong vụ ĐX 2017 - 2018, mô 
hình tiếp tục thực hiện tại xã Hồng Liêm, 
cụ thể tại thôn Liêm An và Liêm Thuận với 
diện tích 9,5ha. 

Giống lạc sử dụng trong mô hình là 
LDH 01, do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông 

T 

V 
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nghiệp duyên hải Nam Trung bộ cung 
ứng. Đây là giống có tỷ lệ phân cành hữu 
hiệu cao, tỷ lệ quả 3 hạt đạt từ 55 - 60%, 
vỏ quả rắn, vỏ lụa màu hồng, chủ yếu là 
để ăn tươi. Qua đánh giá của cán bộ kỹ 
thuật theo dõi mô hình và hộ nông dân 
thực hiện, năng suất lạc tươi trung bình 
đạt 43 tạ/ha; một số hộ đầu tư tốt phân 
bón, chăm sóc đồng bộ cho năng suất đạt 
từ 48 - 50 tạ/ha. 

Trồng lạc vụ ĐX, nông dân phải đầu 
tư hơn 40 triệu đồng/ha (do chi phí công 
lao động nhiều hơn), trong khi đó trồng lúa 
chỉ đầu tư hơn 26 triệu đồng/ha. Tuy 
nhiên với năng suất và giá bán của lạc, lợi 
nhuận từ trồng lạc thu về hơn 21 triệu 
đồng/ha, so với trồng lúa cùng vụ chỉ thu 
được 6,9 triệu đồng/ha. 

Bên cạnh đó, việc chuyển đổi một vụ 
lúa sang trồng cây màu sẽ tiết kiệm được 

nguồn nước tưới, giảm chi phí thuốc bảo 
vệ thực vật, cải thiện đất canh tác, tăng độ 
phì cho đất, hạn chế sâu bệnh hại cho vụ 
sau và tăng lợi nhuận. 

Theo chị Phạm Thị Thơm, cán bộ kỹ 
thuật theo dõi mô hình, qua 2 năm thực 
hiện mô hình đã giúp người nông dân thay 
đổi nhận thức trong canh tác, đó là việc 
luân canh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 
đặc biệt luân canh lạc đã cải tạo được đất 
nghèo dinh dưỡng, giúp đất màu mỡ hơn, 
đem lại thu nhập cao hơn so với SX độc 
canh cây lúa. Với năng suất và lợi nhuận 
đạt được khá cao, cho thấy giống lạc LDH 
01 thích hợp với điều kiện canh tác tại địa 
phương. 

Nguyễn Minh Sơn // 
http://nongnghiep.vn .- 2018  

(ngày 18 tháng 4) 

__________________________________ 

SẢN XUẤT THÀNH CÔNG PHÂN BÓN DẠNG GEL 
ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM 

hân bón dạng Gel là sản phẩm 
cung cấp dinh dưỡng ở mức độ tập 
trung cao các hàm lượng dinh 

dưỡng thiết yếu trong từng giai đoạn phát 
triển của cây trồng. 

Gel được ví như là một hỗn hợp có 
chứa thành phần chất ở nồng độ cao, cho 
phép ứng dụng vào cây trồng với hàm 
lượng thấp khi hòa tan trong nước. 

 

Các sản phẩm chủ lực của Cty TNHH FNANO 

Công nghệ sản xuất phân bón dạng 
Gel hiện được các nước tiên tiến trên thế 

giới đang bắt đầu nghiên cứu và phát triển 
tại một số nước ở châu Âu. Đơn vị tính 
phân bón dạng Gel hiện được áp dụng 
theo mức cân bằng nồng độ khối lượng 
chất tan trên thể tích ( w/v) và hỗn hợp 
này phải hoàn toàn hòa tan trong nước 
một cách trong suốt không ở mức độ lắng 
cặn và huyền phù. Hiện Cty TNHH 
FNANO đã nghiên cứu, sản xuất thành 
công phân bón dạng Gel FNANO.   

Tiên phong 

Cty TNHH FNANO (gọi tắt Cty) có 
trụ sở làm việc tại tầng 7, tòa nhà VCN, 
Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, TP Nha 
Trang (Khánh Hòa). Là Cty chuyên sản 
xuất phân bón được cấp phép vào ngày 
12/12/2016 theo quyết định số 411/GP-
CHC. 

Cty có nhà máy đặt tại địa chỉ QL1A, 
xã Suối Tân (Cam Lâm), với sản lượng 
sản trên 9.000 tấn/năm, gồm 26 loại sản 
phẩm đã đăng ký lưu hành-căn cứ theo 
quyết định số 108/2017/NĐ-CB; Căn cứ 

P 
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quyết định số 928/2017/QĐ-BNN-TCCB 
ngày 24/3/2017 của Bộ NN-PTNT. 

Với suy nghĩ “hợp tác để thành 
công”, định hướng “liên tục phát triển” và 
với phương châm “Châu Âu làm được – 
chúng tôi làm tốt hơn!”. Tại Việt Nam Cty 
đã tiên phong trong lĩnh vực ứng dụng 
công nghệ cao phân tử (polymer), bọc lớp 
và phân lập các nguyên tố dinh dưỡng để 
hình thành phân bón dạng Gel FNANO. 

Theo đó, để tạo “bộ sản phẩm phân 
bón FNANO hoàn thiện đáp ứng trọn 
vẹn mọi quy trình sản xuất cho từng 
loại cây trồng”, Cty đã đầu tư máy móc 
thiết bị theo công nghệ bọc lớp cao phân 
tử và tách lớp ion, sản xuất theo tiêu 
chuẩn ISO 9001:2015, quy trình này đáp 
ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về 
sản xuất phân bón. 

 

 

Chị Thùy Dương, GĐ Cty khảo sát vườn thanh 
long ở Bình Thuận đang dùng sản phẩm Cty 

Năm 2017, khi Cty “bắt tay” vào 
nghiên cứu, sản xuất đã cho ra đời 10 sản 
phẩm chiến lược với các hàm lượng dinh 
dưỡng khác nhau thích ứng cho từng loại 
cây trồng, từng giai đoạn sinh trưởng phát 
triển từ khâu cải tạo đất - phục hồi rễ - giai 

đoạn cây non – giai đoạn ra hoa – đậu 
quả, nuôi trái cho đến sau thu hoạch. 

Các sản phẩm tiêu biểu hiện Cty 
tung ra đã được bà con đón nhận và phổ 
biến rộng rãi như: Gel Kafulvic, Gel 
Potash fulvic, Gel Root Power Humate 
Pro, Gel Bio Nitrogen Humate Pro, Gel 
Phyto.Phoscop, Gel Phyto flower, Gel 
Phyto Green, Gel Phoska Green và Agri 
Coc - Vuốt Xanh Tai (chuyên dùng trên 
cây thanh long).   

Tính năng vượt trội 

Sự ra đời của nông nghiệp công 
nghệ cao 4.0 là biểu tượng cho nhu cầu 
chất lượng của cuộc sống mới. Đã đến lúc 
nông dân cần phải sử dụng các sản phẩm 
cao phân tử từ các nguyên liệu sản 
xuất an toàn hơn trong công nghệ 
cao, các sản phẩm hữu cơ hay những chế 
phẩm sinh học, để cung cấp dinh dưỡng 
cho cây trồng. 

Sự đột phá của phân bón công nghệ 
Gel là quá trình tạo nên lớp màng polimer 
- được tạo ra từ chủng vi sinh, an toàn 
trong sản xuất nông nghiệp sạch. Lớp 
màng giúp sản phẩm Gel sẵn sàng “nhả 
dinh dưỡng” khi cây cần thiết và các phân 
tử đa - trung - vi lượng lưu lại trên 
cây được sử dụng triệt để cho đến khi 
chúng tiếp tục cần, mà không bị rửa trôi 
hay bay hơi dù dùng sản phẩm trong mùa 
nắng hay mùa mưa. 

 

Công nghệ vỏ bọc phân tử của phân bón dạng 
Gel 

Theo đó, công nghệ bọc lớp cao 
phân tử (polimer) của Gel sẽ giúp ngăn 
chặn quá trình tách lớp ion + tránh liên kết 
với đất gây thất thoát dinh dưỡng và tăng 
cường độ bám dính trên bề mặt lá - cây - 
trái để tiết kiệm được phân bón, chi phí... 
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Hơn nữa, sản phẩm còn có ưu điểm phù 
hợp với mọi hệ thống tưới tiêu và thâm 
canh bền vững. 

Cty TNHH FNANO hiện có đội ngũ cố 
vấn KHKT gồm 8 kỹ sư ở các chuyên ngành 
hóa sinh, khoa học cây trồng, khoa học đất 
đã nghiên cứu đúc kết để sản xuất ra hàng 
chục loại phân chuyên dùng với hàm lượng 
các chất đa, trung, vi lượng phù hợp cho 
từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển của 
từng cây trồng, trên từng vùng đất. Nâng 
cao chất lượng trong từng sản phẩm là bí 
quyết làm tăng hiệu lực phân bón của Cty 
so với các loại phân bón khác trên thị 
trường. 

Bên cạnh đó, phân bón dạng Gel 
còn giúp cây trồng tăng khả năng chống 
chịu hầu hết các loại vi khuẩn và nấm 
bệnh, giúp cải tạo đất thông qua việc giúp 
cân bằng hệ vi sinh vật và hệ sinh 
thái đất. 

Theo kết quả thử nghiệm sử dụng 
phân bón dạng Gel của Cty triển khai tại 
các vườn tiêu, thanh long, cam quýt, vải 
thiều, xoài, lúa, rau màu và dâu tây... cho 
thấy tính hiệu quả mang lại rất rõ rệt. 
Không chỉ đảm bảo về năng suất tăng lên 
20% so với cách làm cũ mà chất lượng 
sản phẩm nông sản cũng được nâng cao. 
Trong khi đó chi phí đầu tư cho cả vụ sau 
khi hoạch toán giảm đáng kể trong giai 
đoạn áp dụng sản phẩm dạng Gel.   

Nông dân nói gì? 

Với cam kết sống và làm việc đúng 
với tinh thần của câu Slogan: “Tưới cho 
đất đầy dưỡng chất”, “Tưới cho mầm 
sống vươn lên”,“Tưới cho trái nặng trĩu 
cành”, Cty nguyện đem hết tâm huyết của 
mình để tạo nên những sản phẩm phân 
bón có tiêu chuẩn chất lượng cao, phù 
hợp với môi trường đất đai và giúp nông 
dân có những mùa bội thu. 

Tại “thủ phủ” thanh long Bình Thuận, 
hiện nhiều nông dân đã tiếp cận sử dụng 
phân bón dạng Gel của Cty để bón cho 
vườn thanh long nhà mình sau khi được 
nhân viên tư vấn. Qua sử dụng dù lần đầu 
tiên hay nhiều lần, hầu hết bà con nông 
dân đều tấm tắc khen với hiệu quả mang 

lại thật bất ngờ, được diễn tả ngắn gọn 
với 2 từ: “Tuyệt vời”. 

Chị Huỳnh Thị Thùy Dương, GĐ Cty 
TNHH FNANO, cho biết Cty sẵn sàng tiếp 
nhận thông tin phản hồi của bà con trên các 
diễn đàn nông nghiệp khi họ ứng dụng sản 
phẩm của Cty. Mỗi thắc mắc về sản phẩm 
và hỏi đáp của bà con nông dân đã tin dùng 
sản phẩm Cty sẽ được chúng tôi nhanh 
chóng trả lời thông qua các trang mạng xã 
hội facebook dưới tên nick Thùy Dương  và 
các Hội tiêu biểu như Hội giá cả hàng ngày 
và chia sẻ cách làm thanh long, Hội Rồng 
xanh Bình Thuận-8group và Hội Nhà Nông 
công nghệ 4.0. 

Đơn cử như gia đình anh Trần Trung 
Nguyễn Quốc, thôn Phú Điền, xã Hàm 
Hiệp (Hàm Thuận Bắc) đang dùng 2 sản 
phẩm phân bón Gel Kafulvic và Gel 
Potash fulvic cho vườn thanh long gần 
1.000 trụ trong giai đoạn nuôi trái. Anh 
cho biết, sau khi được nhân viên Cty 
TNHH FNANO tư vấn anh đã dùng các 
sản phẩm trên cho 2 lứa thanh long chong 
đèn vừa qua. Kết quả, sản phẩm mang lại 
không chỉ giúp trái mát, nặng ký, bóng da, 
mà còn tạo màu mã rất đẹp, thương lái rất 
ưng ý. 

 

Sản phẩm phân bón dạng Gel đã có mặt một số 
đại lý ở Bình Thuận 

Tương tự, tại vườn thanh long nhà 
ông Nguyễn Văn Lân, xã Tân Lập, Hàm 
Thuận Nam (Bình Thuận), sau khi thử 
nghiệm dùng sản phẩm phân bón Gel 
Kafulvic cho 500 trụ. Ông Lân cũng bất 
ngờ khi sản phẩm đã giúp gia đình thu 
hoạch được từ 80-85% sản lượng có chất 
lượng, quả lên màu đỏ rực ứng ý. Nhờ 
vậy, lứa này thương lái thu mua thanh 
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long vườn nhà ông tăng thêm từ 1.000-
2.000 đ/kg so với giá thị trường. 

Còn tại vườn thanh long khoảng 300 
trụ nhà anh Đỗ Minh Tiến, thôn Tân Lý 
Đông, huyện Châu Thành (Tiền Giang) 
cũng thất sự hài lòng với hiệu quả sản 
phẩm phân bón Gel Kafulvic  mang lại, đã 

giúp trái lên màu đẹp. Do đó, trong thời 
gian tới, anh Tiến cho biết sẽ tiếp tục tin 
dùng sản phẩm này cho vườn thanh long 
nhà mình ở những vụ tiếp theo. 

PV // http://nongnghiep.vn.- 2018 
(ngày 24 tháng 4) 

__________________________________ 

TRUNG QUỐC TĂNG MUA, GIÁ THANH LONG TĂNG 
CAO KỶ LỤC 

o nguồn hàng khan hiếm, thị 
trường Trung Quốc lại tiêu thụ 
mạnh nên hiện giá trái thanh long 

ở tỉnh Bình Thuận đã tăng cao kỷ lục từ 
20.000 đồng - 22.000 đồng/kg.  

Ngày 3-4, ông Võ Huy Hoàng, Chủ 
tịch Hiệp hội Thanh long Bình Thuận, cho 
biết khoảng một tuần qua do nguồn hàng 
khan hiếm, thị trường Trung Quốc lại đang 
tiêu thụ mạnh nên giá trái thanh long đã 
tăng cao kỷ lục từ  20.000 đồng - 22.000 
đồng/kg.   

 

Thanh long Bình Thuận hiện đang khan hàng 

Theo người dân trồng thanh long, từ 
Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đến nay, 
giá trái thanh long luôn ở mức khá cao từ 
15.000 đồng – 20.000 đồng/kg và luôn giữ 
ở mức ổn định trong thời gian dài nên 
người dân rất phấn khởi. Đặc biệt, ở thời 
điểm hiện tại, giá loại trái cây này có lúc 
đạt mức 22.000 đồng/kg. 

 

Thị trường Trung Quốc đang tăng mua nên 
thanh long tăng giá đột biến 

Một số người dân cho biết, nguyên 
nhân giá trái thanh long tăng cao là do 
trong thời gian qua, tình hình thời tiết bất 
lợi, nấm bệnh tăng cao nên cây thanh 
long kết trái không nhiều. 

 

Nhiều nhà vườn hiện đang rất phấn khởi vì 
thanh long được giá cao 

Thêm vào đó, nhiều cơ sở, doanh 
nghiệp thu mua thanh long trên địa bàn 

D 
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hiện đang nhận được rất nhiều đơn hàng 
xuất khẩu loại trái cây này nên dẫn đến 
nguồn hàng bị khan hiếm nên đẩy giá 
tăng cao. 

Bình Thuận hiện đang là tỉnh có diện 
tích và sản lượng thanh long lớn nhất cả 
nước với gần 28.000ha. Hơn 80% sản 

lượng trái thanh long của tỉnh này  chủ 
yếu được xuất khẩu qua Trung Quốc theo 
đường tiểu ngạch. 

Nguyễn Tiến // 
http://www.sggp.org.vn .- 2018  

(ngày 3 tháng 4) 

__________________________________ 

CHIẾC JEEP LÙN VÀ CHAI MẬT ONG RỪNG 

hiến tranh đã qua, thời gian đã đi 
quá xa nhưng viết lại những dòng 
này, tôi thấy hình như mới gần 

đây thôi.Chiến tranh, ôi sao nghiệt ngã, 
khó mà quên được! 

Mỗi năm cứ đến tháng tư là tôi nhớ 
Bình Tuy (nay là huyện Hàm Tân và thị 
xã Lagi, tỉnh Bình Thuận), một vùng đất 
thiên nhiên hào phóng ban tặng nắng, 
gió và cát, biển một bên, rừng một bên. 
Dân tứ xứ đến đây sống bằng rừng và 
biển. Bình Tuy có nhiều huyền thoại như 
núi Ông, Hòn Bà, Cô Rô… và Bảo Đại 
đến đây săn bắn, Ngô Đình Nhu đi tìm 
vàng. Bình Tuy mang đủ sắc dân, những 
giọng nói cứng đơ vì vị mặn nước biển. 

 

Mỗi năm, dù thời tiết có thay đổi, 
hễ thấy bầu trời có những đụn mây 
đứng lặng hay lờ đờ trôi, những chiếc lá 
vàng chưa rơi vì không có gió, hai bên 
đường những bụi cỏ héo, trời nắng như 
có lửa phả vào da thịt, không khí hầm 
hập, bầu trời như xà xuống thấp và 
những đám mây hẹn mưa mà không 
mưa được thì biết… tháng tư đã về! 

Tháng 4-1975, tôi có một kỷ niệm 
nhỏ nhưng khó quên. Bình Tuy, một tỉnh 
nghèo hiền hòa, nay bất chợt có một 
cơn bão đi qua, đó là một cơn bão 
người của đám tàn quân chính quyền 
Sài Gòn đủ mọi binh chủng chạy từ miền 
Trung theo Quốc lộ 1A để về Sài Gòn 
nhưng bị quân giải phóng chặn từ Ngã 
ba 46 cách Sài Gòn 150 cây số, vì vậy 
một đoàn người tơi tả bỏ của chạy lấy 
người, chạy tràn xuống Lagi - một thị xã 
nhỏ, có bãi biển đồi dương Tân Long, 
sóng êm biển lặng - để ra đi bằng 
đường biển. Từ Lagi có hai ngả để chạy: 
Tỉnh lộ 23 (nay là Quốc lộ 55), con 
đường chiến lược do Pháp mở chạy dọc 
theo mé biển từ biển Lagi cho đến Bà 
Rịa - Vũng Tàu, đã bị cắt đứt, chỉ còn 
duy nhất con đường biển. 

Tôi thức giấc nửa đêm bởi tiếng xe 
ầm ầm nổ máy trước nhà, tôi hé cửa sổ 
nhìn ra thấy một đoàn xe GMC đang 
dừng lại, trên xe lao xao tiếng đàn bà và 
trẻ con, rồi tiếng một người đàn ông cất 
giọng hỏi: "Đường này chạy ra bãi biển 
đồi dương Tân Long được không? Nhà 
có mua súng không?". Tôi run quá, trả 

C 

http://www.sggp.org.vn/
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lời đại: Đi xuống gặp ngã ba quẹo trái 
chạy đến gặp cầu sắt (cầu sắt Đập Đá 
Dựng), qua cầu quẹo phải, chạy một 
chút gặp ngã ba quẹo trái, chạy một 
chút… quẹo phải… cho đến khi đụng… 
biển! 

Sáng ra, vừa thức dậy mở cửa để 
nghe ngóng tình hình thì có một chiếc xe 
Jeep lùn phủ đầy bụi đỏ, do một thanh 
niên cầm lái, ngừng lại trước cổng. Anh 
xuống xe với khuôn mặt hốc hác và bám 
đầy bụi (anh còn rất trẻ, nói giọng miền 
Nam), năn nỉ: "Làm ơn cho tôi đi vệ sinh 
và tắm sơ, tôi chẳng còn gì, xin tặng anh 
chiếc xe Jeep này!". Tôi nhìn anh ta có 
vẻ hiền và nói năng lễ phép, tôi hỏi lại: 
"Anh có súng không?". Anh trả lời như 
mếu: "Súng đạn mà làm gì nữa, đại bác 
cũng không ăn thua, còn cái thân này 
cầm súng chẳng đặng đừng thì giờ đây 
xin "giã từ vũ khí". Một chút đắn đo, tôi 
đồng ý cho anh đi vệ sinh và tắm nhưng 
tôi dặn anh phải thật nhanh và đem 
chiếc Jeep này rời khỏi nơi đây tức 
khắc, anh để chiếc Jeep lùn ở đây chỉ 
gây họa cho tôi. Tôi nghĩ làm vệ sinh và 
tắm, hai động tác này chưa tới 15 phút 
và chưa tốn đến… một đồng bạc (nếu 
tính tiền nước và tiền điện thời giá lúc 
bấy giờ) mà được đổi một chiếc xe 
Jeep! Trong hoàn cảnh đặc biệt này, tất 
cả đều rẻ kể cả mạng sống thì chiếc xe 
Jeep này là đồ bỏ, không đáng… một 
xu! 

Gần nửa thế kỷ đi qua nhưng tôi 
vẫn còn nhớ anh mỗi khi tháng tư về. 
Khi tắm xong, anh mỉm cười bắt tay tôi 
cảm ơn. Hình như tắm sạch sẽ, nét mặt 
anh tươi trở lại, anh còn triết lý trước khi 
chia tay: "Sạch và nhẹ trong người rồi, 
nếu có chết lên thiên đường hay xuống 
địa ngục cũng… nhẹ nhàng! Con người 
nếu có nhẹ nhàng về thể xác lẫn tâm 
hồn thì chết sẽ sớm siêu thoát phải 
không?". Tôi cũng đáp lại: Anh mau mau 
thoát khỏi chỗ này và cầu mong anh 
thoát cho… siêu! 

Bình Tuy, những ngày tháng tư đó 
cũng có nhiều câu chuyện cảm động. 
Một anh lính trẻ chạy từ miền Trung vào, 
quần áo tả tơi, đầu tóc rối bù tay khư 
khư ôm chiếc ba lô, đôi mắt thì đỏ hoe vì 
thiếu ngủ, ngơ ngác ở chợ cá biển Lagi 
tìm ghe để về Vũng Tàu - Long Hải. Lúc 
này cửa biển sông Dinh (nơi chợ cá 
Lagi) đông người, kẻ đi người ở gọi 
nhau í ới. Anh lính này đến làm quen với 
tôi để nhờ tôi chỉ cho anh một chiếc ghe 
xin đi ké vì anh không còn một đồng xu 
dính túi! Tôi hỏi anh cái gì ở trong ba-lô 
(tôi sợ anh giấu súng), anh trả lời rằng 
em bị bắt quân dịch, đi lính 3 năm rồi, 
trong ba-lô chỉ có chai mật ong rừng. 
Tháng rồi, em có viết thư về gia đình, 
hứa với mẹ rằng em để dành chai mật 
ong này khi nào về phép em sẽ biếu mẹ 
em. Nhưng bây giờ khác rồi, chắc mẹ 
em vui không phải vì chai mật ong rừng 
này mà vui vì hòa bình em không còn xa 
mẹ nữa… Nếu anh giúp được em, em 
xin biếu anh chai mật ong! 

Trong hoàn cảnh này, người lính 
trẻ còn nghĩ đến món quà dù chỉ là chai 
mật ong để trả ơn cho tôi, tôi nghĩ em là 
người tử tế. Tôi nói với em rằng em hãy 
giữ chai mật ong rừng để mang về cho 
mẹ em và em hãy đi theo tôi vì tôi cũng 
đang tìm ghe đi Vũng Tàu! Đôi mắt 
người lính trẻ vụt sáng, chúng tôi xuống 
ghe rời cửa biển Lagi. 

Trong chiến tranh có những câu 
chuyện thật như đùa, như chiếc xe Jeep 
và chai mật ong rừng. Họ là những 
người lính còn rất trẻ và chắc từ đây, họ 
sẽ không chết vì chiến tranh nữa rồi! 
Chiến tranh đã qua, thời gian đã đi quá 
xa, cho nên tất cả có thể gọi là… ngày 
xưa. Cho dù tháng năm lùi vào dĩ vãng 
nhưng viết lại những dòng này, tôi thấy 
hình như mới gần đây thôi và đôi mắt tôi 
bỗng cay… Chiến tranh, ôi sao nghiệt 
ngã, khó mà quên được! 

Trần Hữu Ngư // 
http://nld.com.vn.- 2018  

(ngày 7 tháng 4) 
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ĐẾN BÌNH THUẬN MÀ CHỈ GHÉ THĂM MŨI NÉ THÌ 
THẬT ĐÁNG TIẾC 

au khi trượt cát xong, du khách sẽ 
còn một chuyến hành trình dài để 
vui chơi như tắm biển, uống rượu 

vang, leo núi và cuối cùng là thư giãn giữa 
hòn đảo Phú Quý xinh đẹp. 

Cù Lao Câu 

 

Đến Cù Lao Câu nên đi từ tháng 4 
đến tháng 8 âm lịch, vào thời gian này 
biển rất lặng, nước trong xanh, gió mát 
rượi, thoang thoảng lại phảng phất mùi 
hoa dại, đem lại cảm giác bình yên cho du 
khách. Tuy nhiên, có một điều đáng lo 
ngại là nếu đi dạo biển vào ban đêm,  mọi 
người nên cẩn thận có dông cát, rắn thi 
thoảng xuất hiện. 

Đảo Phú Quý 

 

Hòn đảo xinh đẹp này là nơi lý tưởng 
mà nhiều cặp đôi chọn làm địa điểm chụp 
ảnh cưới. Đảo Phú Quý hút hồn du khách 

bởi nét hoang sơ cùng nhiều địa danh 
khác như bãi tắm Vịnh Triều Dương, Bãi 
Doi Dừa, Hòn Đen, Hòn Trứng, Núi Cao 
Cát và rất nhiều đền chùa, miếu mạo có 
kiến trúc lâu đời. 

Đồi cát Mũi Né 

 

Những đồi cát vàng mênh mông trải 
dài nhiều màu sắc đã làm say đắm biết 
bao nhiếp ảnh gia, nghệ nhân tranh cát. 
Những đồi cát ở đây liên tục thay đổi theo 
từng ngày, từng giờ, khiến cho du khách 
ngắm mãi mà không biết chán. Đặc biệt, ở 
giữa đồi cát Mũi Né có một hồ nước ngọt 
tự nhiên, làm mọi người liên tưởng đến ốc 
đảo nơi sa mạc. 

Tháp chàm Poshanư 

 

V. DU LỊCH –  LỊCH SỬ – ĐỊA LÝ 

S 
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Nơi này chính là di tích còn sót lại 
của vương quốc Chăm Pa một thời. Khi 
đến đây mọi người sẽ rất ngạc nhiên vì tất 
cả mọi thứ vẫn còn tương đối nguyên vẹn, 
lối kiến trúc độc đáo đậm dấu ấn của 
người Chăm. 

Lâu đài rượu vang RD 

 

Ảnh: VTV 

Nếu có thời gian du khách có thể 
đến tham quan và thưởng thức những 
dòng rượu vang hảo hạng tại lâu đài RD. 
Nằm trong thiên đường du lịch của Mũi 
Né, còn gì tuyệt vời khi được đứng trên 
tầng cao nhất của tòa lâu đài, trên tay 
cầm ly rượu vang, ngồi thong thả nhấm 
nháp và ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp 
trước mặt. 

Biển Cổ Thạch 

 

Ảnh: Thế giới trẻ 

Biển Cổ Thạch gây ấn tượng bởi nét 
đẹp có phần “dữ dội”, đó là những bãi đá 
ghồ ghề, xù xì nhiều màu sắc, những bãi 
rêu xanh phủ rậm cả một vùng biển, hay 
những vũng nước nằm len lõi trong những 

hốc đá...Tất cả tạo nên một vẻ đẹp độc 
đáo làm say đắm bao người. 

Suối Hồng (suối Tiên) 

 

Ảnh: Ihay 

Suối Hồng là một điểm tham quan 
khá mới mẻ khi đến Mũi Né. Nơi đây 
được biết đến bởi vẻ đẹp hoang sơ, dòng 
nước màu hồng đặc trưng với những vạt 
nhũ sa đặc biệt mà chỉ vùng đất này mới 
có. Nếu muốn ngắm khung cảnh đẹp nhất 
của suối Hồng, du khách phải đi sâu vào 
trong, ở đó sẽ có những bãi cát xen lẫn 
với nhiều thạch nhũ tạo nên một khung 
cảnh hiếm thấy. 

Núi Tà Cú 

 

Ảnh: Xuân Nghi 

Địa điểm này là nơi hấp dẫn nhất 
dành cho dân phượt. Không khí ở đây 
quanh năm mát mẻ, cây cối tốt 
tươi...Ngoài cách khám phá ngọn núi này 
bằng việc đi bộ thì du khách có thể đi cáp 
treo. Có một ngôi chùa nằm tít trên núi 
cao, nếu chịu khó leo lên đây, chắc chắn 
mọi người sẽ cảm thấy công sức mình bỏ 
ra thật xứng đáng. 

Phan Hằng // http://danviet.vn.- 2018 
(ngày 29 tháng 4) 
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MŨI NÉ CÓ THÊM ĐIỂM ĐẾN HẤP DẪN DU KHÁCH 
DỊP 30/4 

au gần 2 năm thi công xây dựng, 
Công ty TNHH Seagull đã khánh 
thành đưa vào hoạt động Không 

gian trưng bày nghệ thuật “Làng chài 
xưa” tại khu tổ hợp giải trí Fisherman 
Show ở số 360 Nguyễn Thông, TP 
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận phụ vụ du 
khách đến Mũi Né dịp lễ 30/4 và 1/5.  

 

Toàn bộ khu trưng bày có diện 
tích 1.600 m2. Đây là không gian trưng 
bày nghệ thuật và là bảo tàng thu nhỏ, 
tái hiện lại một phần làng chài xưa của 
Phan Thiết – Mũi Né cách đây hơn 300 
năm. Du khách sẽ được tham quan 
làng chài dưới rặng dừa; phố cổ ven 
sông Cà Ty; nhà ở & nơi sản xuất 
nước mắm của hàm hộ Phan Thiết; 
con đường Phan Thiết – Mũi Né xưa; 
đắm mình vào biển Mũi Né 3D và mua 
sắm trong không gian chợ quê làng 
Thiện Khánh ( tức là Hàm Tiến - Mũi 
Né ngày nay). 

Sau khi tham quan “Làng chài 
xưa”, anh Nguyễn Anh, nhà sưu tầm 
và nghiên cứu về Phan Thiết xưa cho 
biết “Có thể nói, đây không chỉ là một 
công trình nghệ thuật đặc sắc mà còn 
là bảo tàng cung cấp nhiều thông tin 
và hình ảnh xưa quý giá về lịch sử 
hình thành làng chài Phan Thiết – Mũi 
Né xưa, giúp cho giới trẻ hiểu hơn về 

lịch sử đáng tự hào của quê hương 
Phan Thiết”.  

 

Chị Nguyễn Trúc Ly ( quận Bình 
Thạnh, TPHCM ) nói: “tôi có nghe nói 
nước mắm Phan Thiết rất nổi tiếng 
nhưng giờ mới được tận mắt chứng 
kiến những hình ảnh và hiện vật xưa 
về nghề chế biến nước mắm của Phan 
Thiết”. “Tôi rất thích cách trưng bày 
mới lạ, ấn tượng trong Làng chài xưa, 
tôi sẽ trở lại để đưa các con của tôi 
vào tham quan”, chị Ly cho biết thêm.  

 

Được biết đây là điểm đến phục 
vụ khách du lịch đã được UBND tỉnh 
Bình Thuận thẩm định và cấp phép 
hoạt động. 

Tấn Tài // http://vietnamnet.vn.- 2018 
(ngày 28 tháng 4) 

S 
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BIỂN MŨI NÉ LẠI SẮP CÓ LỄ HỘI DIỀU 

hi những ngày hè đang tới 
gần, nhất là kỳ nghỉ Lễ 30/4 
và 1/5 kéo dài tới 4 ngày, du 

lịch Phan Thiết hứa hẹn sẽ đón rất 
nhiều du khách trong nước. Tại khu 
vực biển Mũi Né, các khu du lịch 
nghỉ dưỡng đã và đang giới thiệu 
những chương trình hấp dẫn để thu 
hút du khách. 

Là một trong những resort nổi 
tiếng đẹp và tiện nghi nhất tại Mũi 
Né, TP. Phan Thiết (tỉnh Bình 
Thuận), The Cliff Resort & 
Residences mới đây lại tiếp tục gây 
ấn tượng bằng chương trình “Hello 
Sunny” dành cho du khách trước kỳ 
nghỉ hè 2018. 

 

Những cánh diều khổng lồ trên biển 
Mũi Né, TP. Phan Thiết.  

Theo đó, “Hello Sunny” sẽ đem 
tới cho du khách cơ hội trải nghiệm 
các dịch vụ cao cấp và nhiều hoạt 
động ngoài trời thú vị: Chỉ 
với 5.500.000 đồng, cả gia đình 
gồm 2 người lớn và 2 trẻ em (dưới 
12 tuổi) sẽ được cùng nhau nghỉ 
ngơi thoải mái 3 ngày 2 đêm tại 
phòng Azul Sea View, thưởng thức 

buffet sáng, 2 bữa ăn trưa hoặc tối, 
được đưa đón miễn phí tại ga Phan 
Thiết và được tặng bộ quà tặng 
mùa hè. Bên cạnh đó, các du khách 
sẽ được trải nghiệm các trò chơi 
mùa hè ấn tượng: Nhà phao khổng 
lồ, banh đụng, xe điện cân bằng, 
làm bánh cupcake... 

 

Trẻ nhỏ sẽ có nhiều trải nghiệm bổ ích 
về ẩm thực, bảo vệ môi trường... 

Đặc biệt, trên biển Mũi Né 
những ngày hè 2018 sẽ liên tục 
được tổ chức các chương trình thả 
diều vào buổi chiều, với hàng trăm 
cánh diều đủ màu sắc, kích cỡ, các 
hình thù ngộ nghĩnh. 

Cũng trong chương trình Hello 
Sunny, du khách còn được thưởng 
thức những đặc sản ẩm thực, như 
lẩu Thả, cá lồi xối mỡ và các loại 
nước uống thanh mát mojito nước 
mía, trà cam dâu mật ong…  

Kiên Giang // http://congluan.vn.- 2018 
(ngày 16 tháng 4) 

K 
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1. Hết thời chỉ định thầu: Vì sao dừng dự án Dầu Giây - Phan Thiết? / Nguyễn Hùng 

// http://enternews.vn.- 2018 (ngày 4 tháng 4) 
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