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I. CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 

ẤM ÁP NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TẠI BÌNH THUẬN 

áng 10/11, đồng chí Lê Quốc Phong, 
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất 

Trung ương Đoàn cùng đại diện lãnh đạo 
Mặt trân Tổ quốc tỉnh, các ban, ngành của 
huyện, xã và đông đảo bà con nhân dân đã 
tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 
năm 2019 ở thôn 1, xã Tân Đức, huyện Hàm 
Tân (Bình Thuận). 

Đồng chí Võ Dương Châu (bên phải), Trưởng Ban 
Dân tộc - Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng 
quà cho nhân dân thôn 1, xã Tân Đức. Ảnh: Nguyễn 
Thanh – TTXVN 

Trong năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu 
của cộng đồng dân cư thôn 1, xã Tân Đức, 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư 
đã được củng cố, phát huy sức mạnh tổng 
hợp của hệ thống chính trị. Nhờ đó, đã thực 
hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát 
triển kinh tế, văn hóa, xã hội và giữ vững 
quốc phòng an ninh, xây dựng khu dân cư 
văn hóa. Các cuộc vận động tại địa phương 
có sức lan tỏa sâu rộng, nhất là phong trào 

vận động nhân dân xây dựng các công trình 
Nhà nước và nhân dân cùng làm; chỉnh 
trang bộ mặt khu dân cư đạt kết quả tốt, 
được nhân dân đồng tình, ủng hộ 

Trong năm 2019, nhân dân thôn 1, xã Tân 
Đức đã tích cực đẩy mạnh thực hiện cuộc 
vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh; 100% số hộ đăng 
ký gia đình văn hóa; nhân dân trong thôn tích 
cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi 
phù hợp, ứng dụng khoa học công nghệ vào 
phát triển sản xuất… từ đó số hộ giàu ngày 
càng tăng (48%), thu nhập bình quân đầu 
người 45 triệu đồng/năm, cao hơn mức bình 
quân toàn tỉnh. Thôn duy trì hiệu quả các mô 
hình như: khu dân cư phòng chống tội phạm, 
ma túy; camera an ninh; bảo vệ môi trường 
hố xử lý rác thải… Thôn 1, xã Tân Đức được 
bình xét và công nhận danh hiệu thôn văn 
hóa 13 năm liền. 

Dịp này, đồng chí Lê Quốc Phong, đại 
diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 
Bình Thuận cùng các ban, ngành của huyện 
Hàm Tân đã tặng nhiều phần quà cho nhân 
dân thôn 1 vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn 
dân năm 2019./. 

Nguyễn Thanh // 
https://dantocmiennui.vn.- 2019  

(ngày 10 tháng 11) 

https://dantocmiennui.vn/van-hoa/am-ap-
ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-tai-

binh-thuan/279936.html 

----------------------------------------------------------- 

ẤM ÁP NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TẠI THÔN 
ĐẠT DANH HIỆU VĂN HÓA 13 NĂM LIỀN 

áng 10/11, đồng chí Lê Quốc Phong, 
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất 

Trung ương Đoàn cùng đại diện lãnh đạo 

Mặt trân Tổ quốc tỉnh, các ban, ngành của 
huyện, xã và đông đảo bà con nhân dân đã 
tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 

S 

S 

https://dantocmiennui.vn/van-hoa/am-ap-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-tai-binh-thuan/279936.html
https://dantocmiennui.vn/van-hoa/am-ap-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-tai-binh-thuan/279936.html
https://dantocmiennui.vn/van-hoa/am-ap-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-tai-binh-thuan/279936.html
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năm 2019 ở thôn 1, xã Tân Đức, huyện Hàm 
Tân (Bình Thuận).  

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung 
ương Đoàn tặng quà cho nhân dân thôn 1, xã Tân 
Đức.  

Trong năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu 
của cộng đồng dân cư thôn 1, xã Tân Đức, 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư 
đã được củng cố, phát huy sức mạnh tổng 
hợp của hệ thống chính trị. Nhờ đó, đã thực 
hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát 
triển kinh tế, văn hóa, xã hội và giữ vững 
quốc phòng an ninh, xây dựng khu dân cư 
văn hóa. Các cuộc vận động tại địa phương 
có sức lan tỏa sâu rộng, nhất là phong trào 
vận động nhân dân xây dựng các công trình 
Nhà nước và nhân dân cùng làm; chỉnh 
trang bộ mặt khu dân cư đạt kết quả tốt, 
được nhân dân đồng tình, ủng hộ. 

Trong năm 2019, nhân dân thôn 1, xã Tân 
Đức đã tích cực đẩy mạnh thực hiện cuộc 
vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh; 100% số hộ đăng 
ký gia đình văn hóa; nhân dân trong thôn tích 
cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi 
phù hợp, ứng dụng khoa học công nghệ vào 
phát triển sản xuất… từ đó số hộ giàu ngày 
càng tăng (48%), thu nhập bình quân đầu 
người 45 triệu đồng/năm, cao hơn mức bình 
quân toàn tỉnh. Thôn duy trì hiệu quả các mô 
hình như: khu dân cư phòng chống tội phạm, 
ma túy; camera an ninh; bảo vệ môi trường 
hố xử lý rác thải… Thôn 1, xã Tân Đức được 
bình xét và công nhận danh hiệu thôn văn 
hóa 13 năm liền. 

Dịp này, đồng chí Lê Quốc Phong, đại 
diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 
Bình Thuận cùng các ban, ngành của huyện 
Hàm Tân đã tặng nhiều phần quà cho nhân 
dân thôn 1 vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn 
dân năm 2019. 

Nguyễn Thanh // https://baotintuc.vn.- 
2019 (ngày 10 tháng 11) 

https://baotintuc.vn/thoi-su/am-ap-ngay-
hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-tai-thon-dat-

danh-hieu-van-hoa-13-nam-lien-
20191110132741021.htm 

 

 

---------------------------------------------------------- 

BĐBP BÌNH THUẬN KÝ KẾT KẾ HOẠCH PHỐI HỢP 
VỚI CỤC HẢI QUAN ĐỒNG NAI 

gày 19-11, tại TP Phan Thiết, Bộ Chỉ 
huy BĐBP Bình Thuận và Cục Hải 
quan Đồng Nai tổ chức ký kết kế 

hoạch phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị 
trong giai đoạn mới. 

Theo đó, hai đơn vị thống nhất phối hợp 
chặt chẽ trong việc chỉ đạo, kiểm tra, hướng 
dẫn các đơn vị cơ sở thực hiện hiệu quả các 
quy định của pháp luật, công tác quản lý nhà 
nước về Biên phòng, Hải quan tại các khu 
vực cảng, vùng biển trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận. 

Lãnh đạo hai đơn vị ký kết kế hoạch phối hợp hoạt 
động. Ảnh: Trung Thành 

N 
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Trao đổi thông tin, số liệu, tài liệu và tình 
hình có liên quan đến hoạt động của hai lực 
lượng; công tác phối hợp tuần tra, kiểm tra, 
kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn, điều 
tra, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật. 

Đồng thời, đẩy mạnh việc phối hợp tham 
mưu, tổ chức các hoạt động đào tạo, huấn 
luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghệp vụ; 
công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật liên quan đến các quy định của 

pháp luật và công tác quản lý Nhà nước về 
công tác Hải quan, Biên phòng… 

 

Trung Thành // 
http://www.bienphong.com.vn.- 2019 

(ngày 20 tháng 11) 

http://www.bienphong.com.vn/bdbp-binh-
thuan-ky-ket-ke-hoach-phoi-hop-voi-cuc-

hai-quan-dong-nai/ 

---------------------------------------------------------- 

BĐBP BÌNH THUẬN PHÁT ĐỘNG THI ĐUA CAO ĐIỂM CHÀO MỪNG 
ĐẠI HỘI THI ĐUA QUYẾT THẮNG LẦN THỨ IX 

gày 12 tháng 11, Bộ chỉ huy BĐBP 
tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ phát động 
đợt thi đua cao điểm “30 ngày hành 

động kiểu mẫu, giành 3 đỉnh cao quyết 
thắng”, chào mừng Đại hội Thi đua Quyết 
thắng Bộ đội Biên phòng lần thứ IX giai đoạn 
2014-2019. 

Lãnh đạo khối cơ quan BĐBP tỉnh ký kết giao ước thi 
đua. 

Đợt thi đua cao điểm quyết tâm giành “3 
nhất” với các nội dung như: Công tác chính 
trị, tư tưởng tốt nhất; thực hiện nhiệm vụ 
chính trị đạt hiệu quả cao nhất; dân chủ, 
đoàn kết tốt, chấp hành kỷ luật nghiêm nhất. 

Đơn vị xác định chỉ tiêu thi đua 100% cán 
bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định 
vững vàng, có nhận thức sâu sắc về vai trò 
lãnh đạo của Đảng, ý nghĩa chính trị to lớn 
của Đại hội Thi đua Quyết thắng BĐBP. Đề 

cao cảnh giác, chủ động, nhạy bén, kiên 
quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, 
thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, 
ngăn ngừa có hiệu quả "Tự diễn biến", "Tự 
chuyển hóa" trong nội bộ, giữ vững trận địa 
tư tưởng của Đảng trong Quân đội, đơn vị. 
Chủ động, tích cực tạo chuyển biến mạnh 
mẽ trong huấn luyện, khả năng sẵn sàng 
chiến đấu; nâng cao hiệu quả các biện pháp 
công tác Biên phòng; phối hợp chặt chẽ, chủ 
động đấu tranh có hiệu quả với các loại tội 
phạm góp phần giữ vững an ninh chính trị 
trật tự an toàn xa hội trên khu vực biên giới 
biển. 

Đẩy mạnh hoạt động phối hợp với cấp ủy, 
chính quyền địa phương thực hiện tốt chính 
sách Quân đội và hậu phương Quân đội, 
hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước 
nhớ nguồn, góp phần củng cố mối đoàn kết 
gắn bó quân dân, thế trận biên phòng toàn 
dân vững chắc… 

 
Trung Thành // 

https://baoquankhu7.vn.- 2019 
 (ngày 13 tháng 11) 

https://baoquankhu7.vn/bdbp-binh-thuan-
phat-dong-thi-dua-cao-diem-chao-mung-

dai-hoi-thi-dua-quyet-thang-lan-thu-ix--
1559266335-0015578s34010gs 

 

 

 

N 

http://www.bienphong.com.vn/bdbp-binh-thuan-ky-ket-ke-hoach-phoi-hop-voi-cuc-hai-quan-dong-nai/
http://www.bienphong.com.vn/bdbp-binh-thuan-ky-ket-ke-hoach-phoi-hop-voi-cuc-hai-quan-dong-nai/
http://www.bienphong.com.vn/bdbp-binh-thuan-ky-ket-ke-hoach-phoi-hop-voi-cuc-hai-quan-dong-nai/
https://baoquankhu7.vn/bdbp-binh-thuan-phat-dong-thi-dua-cao-diem-chao-mung-dai-hoi-thi-dua-quyet-thang-lan-thu-ix--1559266335-0015578s34010gs
https://baoquankhu7.vn/bdbp-binh-thuan-phat-dong-thi-dua-cao-diem-chao-mung-dai-hoi-thi-dua-quyet-thang-lan-thu-ix--1559266335-0015578s34010gs
https://baoquankhu7.vn/bdbp-binh-thuan-phat-dong-thi-dua-cao-diem-chao-mung-dai-hoi-thi-dua-quyet-thang-lan-thu-ix--1559266335-0015578s34010gs
https://baoquankhu7.vn/bdbp-binh-thuan-phat-dong-thi-dua-cao-diem-chao-mung-dai-hoi-thi-dua-quyet-thang-lan-thu-ix--1559266335-0015578s34010gs


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 11 năm 2019                           __             -6- 
 

Thư viện Bình Thuận – Số 286 Trần Hưng Đạo – TP Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận 

BĐBP TỈNH BÌNH THUẬN CHỦ ĐỘNG TRIỂN KHAI 
PHÒNG, CHỐNG BÃO SỐ 6 

rước diễn biến phức tạp của bão số 6, 
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Thuận đã 
chỉ đạo các đồn, đơn vị Biên phòng 

trong tỉnh thường xuyên theo dõi nắm chắc 
diễn biến của bão, chủ động thông báo cho 
ngư dân, thuyền trưởng, các chủ phương 
tiện đang hoạt động trên biển biết thông tin 
về bão. 

Cán bộ Đồn Biên phòng Thanh Hải thông báo về tình 
hình bão số 6 cho ngư dân 

Theo đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình 
Thuận yêu cầu các đơn vị mở đài canh 24/24 
để tiếp nhận thông tin, thường xuyên liên lạc 
với tàu thuyền ngư dân đang hoạt động trên 
biển, các tổng đài của hộ gia đình, kịp thời 
thông báo vị trí, hướng di chuyển của bão số 
6 để ngư dân chủ động phòng tránh, di 

chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc tìm 
nơi trú ẩn an toàn. 

 Tính đến sáng ngày 08/11, toàn tỉnh có 
1.811 thuyền/7.850 lao động đang hoạt 
động trên biển. Hiện, tất cả các tàu thuyền 
đều giữ thông tin liên lạc với các đồn Biên 
phòng. 

BĐBP tỉnh phối hợp với các địa phương 
ven biển, các lực lượng tiến hành kiểm đếm, 
sắp sếp neo đậu cho 5.472 thuyền/31.795 
lao động; đồng thời, thường xuyên thông 
báo cho các tàu thuyền đang hoạt động trên 
biển về thông tin và vùng nguy hiểm của 
bão. 

Rà soát, bổ sung các phương án phòng, 
chống mưa lũ, ngập lụt, sạt lở.... có thể xảy 
ra. Duy trì nghiêm túc các kíp trực chỉ huy, 
trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, các loại 
phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ 
cứu hộ, cứu nạn khi có lệnh. 

Trung Thành // 
https://baoquankhu7.vn.- 2019 

 (ngày 9 tháng 11) 

https://baoquankhu7.vn/bdbp-tinh-binh-
thuan-chu-dong-trien-khai-phong-chong-
bao-so-6-512352192-0015551s34010gs 

---------------------------------------------------------- 

BÌNH THUẬN HUY ĐỘNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG 
GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 

ục tiêu của tỉnh Bình Thuận đến năm 
2020 là triển khai xây dựng các dự 
án giao thông lớn như sân bay Phan 

Thiết, tuyến đường bộ cao tốc Dầu Giây-
Phan Thiết-Nha Trang./ 

Ông Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Sở 
Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận cho biết, 
xác định giao thông là khâu quan trọng, 
huyết mạch, đáp ứng yêu cầu phát triển. Vì 
vậy, tỉnh tập trung huy động nguồn lực đầu 
tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông. 

Hiện mạng lưới đường tỉnh lộ của Bình 
Thuận có chiều dài hơn 700km. Hệ thống 

đường huyện, đường đô thị, đường đến các 
trung tâm xã, thôn… cơ bản được liên thông, 
100% xã có đường ô tô đến trung tâm.  

Tổng chiều dài hệ thống đường huyện, 
đường đô thị, đường đến các trung tâm xã 
đạt gần 4.200km; trong đó, hơn 1.300km 
được trải nhựa, bê tông hóa. 

Tỉnh đã tranh thủ nhiều nguồn vốn đầu tư 
khác nhau như vốn Trung ương hỗ trợ, huy 
động đóng góp trong nhân dân... tập trung 
các dự án giao thông. 

T 

M 
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Nhờ vậy, nhiều công trình giao thông 
được xây dựng và đưa vào sử dụng có ý 
nghĩa chiến lược cho phát triển kinh tế-xã 
hội và đảm bảo an ninh quốc phòng. 

Một góc thành phố Phan Thiết. 

Giai đoạn từ năm 2012-2019, toàn tỉnh 
đầu tư xây dựng được gần 470km/1.700 
tuyến đường bê tông ximăng với tổng kinh 
phí thực hiện trên 500 tỷ đồng; trong đó, 
nhân dân đóng góp trên 40% kinh phí.  

Giao thông nông thôn được đầu tư đồng 
bộ giúp nhiều vùng quê khởi sắc. Đến nay, 
tuyến quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh với chiều 
dài hơn 180km được nâng cấp hoàn thành, 
đóng vai trò quan trọng trong hệ thống giao 
thông đường bộ của tỉnh. 

Tỉnh cũng nâng cấp thêm 3 tuyến quốc lộ 
(quốc lộ 28, quốc lộ 28B và quốc lộ 55) với 
tổng chiều dài gần 250km, tạo trục giao 
thông đối ngoại, giúp kết nối Bình Thuận với 
các tỉnh lân cận như: Đồng Nai, Ninh Thuận, 
Lâm Đồng… 

Mạng lưới đường bộ được đầu tư giúp kết 
nối thuận tiện trung tâm hành chính của tỉnh 
với trung tâm hành chính của huyện, kết nối 
trung tâm hành chính của huyện với hệ 
thống quốc lộ, tạo mạng lưới giao thông 
chính hoàn chỉnh của tỉnh. 

Việc đưa vào khai thác đường  cao tốc 
Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu 
Giây rút ngắn thời gian đi lại giữa Thành phố 
Hồ Chí Minh với thành phố Phan Thiết.  

Các tuyến đường đang trong quá trình 
đầu tư xây dựng như cao tốc Dầu Giây-Phan 
Thiết, Phan Thiết-Nha Trang và sân bay 
Phan Thiết…giúp thành phố Phan Thiết 
chuyển mình mạnh mẽ về kinh tế, du lịch, 
đầu tư… 

Nhờ hệ thống đường giao thông thông 
suốt, Bình Thuận đã thu hút ngày càng nhiều 
nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư tại 
địa phương.  

Tính đến tháng 10/2019, toàn tỉnh có 
1.200 dự án đầu tư trong và ngoài nước với 
tổng vốn đầu tư khoảng 230.000 tỷ đồng; 
trong đó,110 dự án có vốn đầu tư nước 
ngoài với tổng vốn đăng ký 3,5 tỷ USD. 

Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình 
Thuận, khi giao thông từ Thành phố Hồ Chí 
Minh đến Phan Thiết và từ Phan Thiết đến 
Nha Trang được kết nối hoàn toàn bằng 
đường cao tốc, đặc biệt khi sân bay Phan 
Thiết đi vào hoạt động, thành phố Phan Thiết 
sẽ là một trong những điểm đến thuận lợi, 
hấp dẫn và tăng trưởng mạnh nhất của 
ngành du lịch Việt Nam. 

Mục tiêu của tỉnh đến năm 2020 là triển 
khai xây dựng các dự án giao thông lớn như 
sân bay Phan Thiết, tuyến đường bộ cao tốc 
Dầu Giây-Phan Thiết-Nha Trang./. 

Nguyễn Thanh // 
https://www.vietnamplus.vn.- 2019 

 (ngày 1 tháng 11)  

https://www.vietnamplus.vn/binh-thuan-
huy-dong-phat-trien-he-thong-giao-thong-

duong-bo/604937.vnp 

---------------------------------------------------------- 

BÌNH THUẬN SẮP XẾP, SÁP NHẬP 30 THÔN, KHU PHỐ 

hực hiện Nghị quyết số 18 - NQ/TW 
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
(Khóa XII) và Kế hoạch số 82- KH/TU 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bình Thuận sẽ 
thực hiện sắp xếp, sáp nhập một số thôn, 
khu phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định. 

Bình Thuận hiện có 706 thôn, khu phố. Qua 
rà soát, tỉnh có 597 thôn, khu phố đạt tiêu 
chuẩn theo quy định (chiếm 84,6%) và 109 
thôn, khu phố chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô 
số hộ/thôn (khu phố) theo Thông tư số 
14/2018/TT- BNV ngày 3/12/2018 của Bộ 

T 
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Nội vụ. Theo Đề án sắp xếp thôn, khu phố 
tỉnh Bình Thuận, trong giai đoạn 2019 - 
2021, tỉnh sẽ thực hiện sáp nhập 30 thôn, 
khu phố chưa đạt tiêu chuẩn; trong đó, 6 
thôn, khu phố chưa đạt 50% tiêu chuẩn ở 
các huyện Bắc Bình, thị xã La Gi, thành phố 
Phan Thiết và 24 thôn, khu phố đạt từ 50% 
đến dưới 100% tiêu chuẩn ở các huyện Tuy 
Phong, Bắc Bình, thành phố Phan Thiết, thị 
xã La Gi và huyện Đức Linh. Bên cạnh đó, 
Bình Thuận vẫn giữ nguyên hiện trạng 8 
thôn, khu phố khác chưa đạt 50% tiêu chuẩn 
do các yếu tố đặc thù. 

Bản đồ tỉnh Bình Thuận – Vị trí địa lý và các đơn vị 
hành chính. Ảnh : itgate.com.vn 

Đồng thời, tỉnh Bình Thuận vẫn giữ 
nguyên 75 thôn, khu phố đạt từ 50% đến 
dưới 100% tiêu chuẩn do quy mô số hộ gia 
đình đã đạt từ 80% trở lên, có khả năng tăng 
quy mô số hộ trong thời gian tới và một số 
thôn, khu phố có yếu tố đặc thù về lịch sử, 
truyền thống văn hóa, phong tục tập quán, 
điều kiện địa lý - tự nhiên, để giữ ổn định, tạo 
điều kiện thuận lợi cho hoạt động quản lý 
nhà nước, giữ vững an ninh - quốc phòng. 
Việc sắp xếp các thôn, khu phố này sẽ thực 
hiện trong giai đoạn 2022 – 2030 và xem xét 
thực hiện mô hình xã không có thôn ở hai xã 
Phan Lâm (Bắc Bình) và xã Phan Dũng (Tuy 
Phong). Như vậy, trong giai đoạn 2019 - 
2021, sau khi sắp xếp lại, Bình Thuận sẽ còn 
691 thôn, khu phố, giảm 15 thôn, khu phố so 
với hiện nay. 

Theo Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận, việc sáp 
nhập các thôn, khu phố chưa đủ điều kiện 
quy mô số hộ gia đình sẽ tinh gọn bộ máy 
người hoạt động không chuyên trách ở thôn, 
khu phố; tiết kiệm ngân sách nhà nước chi 

đầu tư cơ sở hạ tầng và chi trả phụ cấp cho 
đội ngũ người hoạt động không chuyên trách 
ở thôn, khu phố. Các thôn, khu phố sau khi 
sáp nhập sẽ đảm bảo tiêu chuẩn về quy mô 
số hộ gia đình, giảm thiểu số lượng thôn, 
khu phố chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định. 
Tuy nhiên quá trình sắp xếp, sáp nhập cũng 
có tác động đến nhiều tổ chức, cá nhân, hộ 
gia đình do phải tiến hành chuyển đổi nhiều 
giấy tờ liên quan đơn vị cũ sang đơn vị mới. 

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch 
sáp nhập các thôn, khu phố, các địa phương 
đang tiến hành xây dựng đề án sáp nhập, 
giải thể và tổ chức lấy ý kiến cử tri. Các địa 
phương sáp nhập đẩy mạnh tuyên truyền, 
vận động, thuyết phục để người dân hiểu rõ 
chủ trương của Đảng, Nhà nước về thực 
hiện sáp nhập các thôn, khu phố chưa đạt 
tiêu chuẩn theo quy định, từ đó tạo sự đồng 
thuận cao trong nhân dân. 

Mặc dù là một trong bốn tỉnh, thành không 
có đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải 
sắp xếp nhưng để tinh gọn bộ máy, tiết kiệm 
ngân sách nhà nước, Bình Thuận tiến hành 
điều chỉnh, sắp xếp các đơn vị hành chính 
cấp xã theo diện khuyến khích. Theo đó, từ 
năm 2019 - 2021, Bình Thuận sẽ thực hiện 
sáp nhập 6 đơn vị hành chính cấp xã thành 
3 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: Nhập xã 
Hòa Phú với thị trấn Phan Rí Cửa (huyện 
Tuy Phong); nhập xã Măng Tố với xã Đức 
Tân (huyện Tánh Linh); nhập xã Đức Chính 
với xã Nam Chính (huyện Đức Linh). Cùng 
với đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận 
tiến hành điều chỉnh địa giới 7 đơn vị cấp xã, 
gồm: Thị trấn Liên Hương, xã Bình Thạnh 
(huyện Tuy Phong); xã Mương Mán (huyện 
Hàm Thuận Nam); thị trấn Tân Minh (huyện 
Hàm Tân); phường Phước Hội và phường 
Phước Lộc (thị xã La Gi); xã Vũ Hòa (huyện 
Đức Linh). 

Hồng Hiếu // 
https://dantocmiennui.vn.- 2019 

 (ngày 6 tháng 11) 

https://dantocmiennui.vn/chinh-
sach/binh-thuan-sap-xep-sap-nhap-30-

thon-khu-pho/279713.html

 

https://dantocmiennui.vn/chinh-sach/binh-thuan-sap-xep-sap-nhap-30-thon-khu-pho/279713.html
https://dantocmiennui.vn/chinh-sach/binh-thuan-sap-xep-sap-nhap-30-thon-khu-pho/279713.html
https://dantocmiennui.vn/chinh-sach/binh-thuan-sap-xep-sap-nhap-30-thon-khu-pho/279713.html
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BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH BÌNH THUẬN TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN 
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO NHÂN DÂN PHƯỜNG MŨI NÉ 

gày 21 tháng 11, tại đồn Biên phòng 
Mũi Né, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình 
Thuận phối hợp cùng Hội liên hiệp 

Phụ nữ tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình 
Thuận tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo 
dục pháp luật cho hơn 100 đại biểu là chủ 
phương tiện, thuyền trưởng và hội viên phụ 
nữ của phường Mũi Né, TP. Phan Thiết, tỉnh 
Bình Thuận. 

 
Cán bộ BĐBP Bình Thuận phát tờ rơi tuyên truyền về 
biển đảo. 

Các báo cáo viên thông tin về tình hình 
Biển Đông thời gian gần đây, cơ sở pháp lý 
và chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần 
đảo Trường Sa, Hoàng Sa; tình hình tàu cá, 

ngư dân trong tỉnh vi phạm vùng biển nước 
ngoài; việc xử lý của các nước cũng như 
nước ta đối với các trường hợp tàu cá vi 
phạm bị bắt giữ; tầm quan trọng của việc gỡ 
bỏ thẻ vàng EC của Ủy ban châu Âu đối với 
hải sản của Việt Nam… 

  
Các đại biểu còn được thông tin về tình hình 
bạo lực gia đình và xâm hại tình dục đối với 
trẻ em thời gian qua, phương pháp, cách 
phòng tránh bạo lực, xâm hại tình dục… 
  
Buổi tuyên truyền góp phần nâng cao nhận 
thức, vai trò, trách nhiệm của cá nhân, gia 
đình và toàn xã hội trong việc bảo vệ vững 
chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc… 

Trung Thành // 
https://baoquankhu7.vn.- 2019 

 (ngày 22 tháng 11) 

https://baoquankhu7.vn/bo-doi-bien-
phong-tinh-binh-thuan-tuyen-truyen-

pho-bien-giao-duc-phap-luat-cho-nhan-
dan-phuong-mui-ne--969250722-

0015702s34010gs

--------------------------------------- 

GIAN NAN LÍNH CÔNG BINH THỜI BÌNH 

heo thống kê chưa đầy đủ, hiện nay 
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận còn hàng 
chục tấn bom đạn của địch còn sót lại 

trong lòng đất. Hiểm nguy luôn rình rập đến 
tính mạng, tài sản của nhân dân. Để quê 
hương thanh bình, đất đai xanh tươi, trù 
phú, những công trình dân sinh, kinh tế phát 
triển đi lên thì hàng ngày, những người lính 
Công binh, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận luôn 
phải đối mặt với nguy hiểm, tìm kiếm, thu 
gom, xử lý bom, đạn, vật liệu nổ, làm sạch 
đất đai. 

Trung tá Phạm Biên Thùy, Chủ nhiệm 
Công binh Bộ CHQS tỉnh cho biết: Với quân 
số ít, nhưng lực lượng Công binh tỉnh phải 
đảm nhiệm, thực thi nhiều nhiệm vụ và rất 
nặng nhọc, nguy hiểm, luôn làm việc trong 
môi trường độc hại và mất an toàn cao. Bên 

cạnh nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến 
đấu, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Công binh 19 
tham gia xây dựng các công trình phòng thủ; 
làm các công trình quốc phòng, các trận địa, 
hầm hào, công sự chiến đấu; thu gom, xử lý 
bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến 
tranh; tạo giả trong diễn tập. 

Chỉ tính trong năm 2019, lực lượng Công 
binh tỉnh đã 6 lần tổ chức đi rà phá, thu gom, 
xứ lý thành công nhiều quả đạn pháo, bom, 
mìn các loại, trong đó có 1 quả bom phá 
500LPS nặng hơn 250 ký tại huyện Hàm 
Thuận Nam. 

Dù trong hoàn cảnh, công việc có khó 
khăn thế nào, người lính Công binh luôn 
bình tĩnh, tự tin tháo gỡ và xử lý an toàn đem 
lại sự bình yên cho nhân dân. Phần lớn bom, 
đạn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh 

N 

T 

https://baoquankhu7.vn/bo-doi-bien-phong-tinh-binh-thuan-tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-cho-nhan-dan-phuong-mui-ne--969250722-0015702s34010gs
https://baoquankhu7.vn/bo-doi-bien-phong-tinh-binh-thuan-tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-cho-nhan-dan-phuong-mui-ne--969250722-0015702s34010gs
https://baoquankhu7.vn/bo-doi-bien-phong-tinh-binh-thuan-tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-cho-nhan-dan-phuong-mui-ne--969250722-0015702s34010gs
https://baoquankhu7.vn/bo-doi-bien-phong-tinh-binh-thuan-tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-cho-nhan-dan-phuong-mui-ne--969250722-0015702s34010gs
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đến nay bị hen rỉ, bào mòn do tác động bởi 
thời gian, môi trường, vì vậy độ nguy hiểm 
rất lớn. Để bảo đảm an toàn và hoàn thành 
tốt nhiệm vụ, mỗi lần thực hiện rà phá, thu 
gom, xử lý hay bảo đảm tạo giả trong các 
cuộc diễn tập, người lính Công binh luôn có 
kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai, quán triệt 
đến từng thành viên trong đơn vị và huấn 
luyện, hướng dẫn cho cán bộ, chiến sĩ nắm 
chắc các thông số kỹ thuật, biện pháp xử lý. 

Lực lượng Công binh tháo gỡ, xứ lý hầm đạn tại xã 
Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình. 

Một lần đi thu gom hầm đạn pháo ở xã 
Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, sau khi có 
kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh, tổ thu gom 
được thành lập do Thượng úy K’Văn Cảnh 
làm chỉ huy. Không chủ quan mất tập trung, 
các thành viên trong tổ tỉ mỉ từng động tác, 
kiểm tra, xác minh kỹ từng chủng loại đạn, 
bom để xử lý đúng quy trình kỹ thuật. Sau 4 
ngày, người lính Công binh đào, thu gom, xử 
lý thành công gần 600 quả đạn pháo, nhiều 
loại mìn, lựu đạn, thuốc nổ, đạn nhọn. Tháo 
gỡ, xử lý bom, đạn là rất nguy hiểm, nên khi 

đi thu gom, Đại đội Công binh chọn những 
đồng chí nhiều lần tham gia, có kinh nghiệm 
trong tháo gỡ, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng 
thành viên. Thượng úy K’Văn Cảnh chia sẻ: 
Nhiệm vụ rất đặc thù, vì vậy yếu tố an toàn 
luôn được chúng tôi chú trọng. Cán bộ, 
chiến sĩ tham gia là những đồng chí có kinh 
nghiệm. Thực hiện đúng quy trình, quy tắc 
an toàn. 

Một nhiệm vụ quan trọng khác là hàng 
năm lực lượng Công binh làm các bãi tạo giả 
trong diễn tập. Năm 2019, Công binh thực 
hiện 4 lần tạo giả trong diễn tập của tỉnh và 
các đơn vị với gần 3.000 quả nổ. Mỗi khi 
thực hiện nhiệm vụ, lính Công binh phải 
hành quân lên khu vực diễn tập trước để xây 
dựng công sự, hầm hào, sở chỉ huy. Sau khi 
ổn định, họ bắt tay vào gói buộc lượng nổ, 
đóng cọc, bố trí quả nổ, giật nổ. Tất cả các 
công đoạn trên đòi hỏi phải đúng trình tự, 
yêu cầu kỹ thuật, kịp thời, tỉ mỉ, chuẩn xác, 
nếu không hậu quả sẽ rất lớn, liên quan đến 
tính mạng bộ đội. 

Phát huy truyền thống Binh chủng Công 
binh: “Mở đường thắng lợi”, trong những 
năm qua cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công 
binh tỉnh Bình Thuận luôn đoàn kết, hoàn 
thành tốt các nhiệm vụ. 

Duy Thỉnh // https://baoquankhu7.vn.- 
2019 (ngày 29 tháng 11) 

https://baoquankhu7.vn/gian-nan-linh-cong-

binh-thoi-binh-23844139-0015778s34010gs 

---------------------------------------------------------- 

HIỆP ĐỒNG, BẢO ĐẢM AN TOÀN DIỄN TẬP BẮN ĐẠN THẬT 
SƯ ĐOÀN BỘ BINH 302 

hiều ngày 15/11, Bộ Tư lệnh Quân 
khu 7 tổ chức hội nghị hiệp đồng bắn 
đạn thật và bảo đảm an toàn trong 

diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật của Sư 
đoàn bộ binh 302 phối hợp với LLVT tỉnh 
Bình Thuận năm 2019. Thiếu tướng Lê Bửu 
Tuấn, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân 
khu chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có thủ 
trưởng các cơ quan Quân khu, Sư đoàn bộ 
binh 302, Công an, Biên phòng tỉnh Bình 
Thuận và các cơ quan, đơn vị tham gia   diễn 
tập.   

Các đại biểu dự hội nghị. 

Tại hội nghị, Sư đoàn 302 và các cơ quan, 
đơn vị báo cáo kế hoạch bảo đảm an toàn 
cho Sư đoàn 302 diễn tập chiến thuật có bắn 

C 

https://baoquankhu7.vn/gian-nan-linh-cong-binh-thoi-binh-23844139-0015778s34010gs
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đạn thật trên vùng biển tỉnh Bình Thuận và 
kế hoạch hiệp đồng bắn đạn thật trong chiến 
đấu phòng ngự cho Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 
88, Sư đoàn 302 và lực lượng phối thuộc Đại 
đội Dân quân tỉnh Bình Thuận với đề mục 
“Tiểu đoàn bộ binh phòng ngự bờ biển”. 

Thiếu tướng Lê Bửu Tuấn, Phó Tư lệnh Tham mưu 
trưởng Quân khu 7 chủ trì hội nghị. 

Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn bộ binh 302 đã 
làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận 
thức đối với mọi cán bộ, chiến sĩ nắm rõ 
chức trách, nhiệm vụ; xây dựng đầy đủ hệ 
thống văn kiện diễn tập theo đúng chỉ lệnh 
tham mưu tác chiến; sắp xếp, kiện toàn 
khung cán bộ tham gia diễn tập đúng quy 

định và xây dựng hệ thống thao trường, khu 
vực diễn tập, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ 
quan, đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối về 
người và vũ khí trang bị phục vụ tốt cho diễn 
tập trong thời gian tới. 

Kết luận tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Bửu 
Tuấn, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân 
khu 7 đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia 
diễn tập cần tiếp tục xây dựng, điều chỉnh hệ 
thống các văn bản liên quan đến diễn tập; 
hiệp đồng chặt chẽ các lực lượng, tăng 
cường kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn 
khu vực diễn tập, khu vực tập kết lực lượng, 
đài quan sát, vị trí tham quan, vũ khí, trang 
bị; làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân 
dân trên địa bàn; đảm bảo thông tin liên lạc 
thông suốt, an toàn tuyệt đối mọi mặt trước, 
trong và sau diễn tập. 

Long Hồ // https://baoquankhu7.vn.- 
2019 (ngày 15 tháng 11) 

https://baoquankhu7.vn/hiep-dong-bao-
dam-an-toan-dien-tap-ban-dan-that-su-

doan-bo-binh-302-1270034031-
0015630s34910gs 

---------------------------------------------------------- 

GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2019 

ể nâng cao chất lượng, hiệu quả 
công tác thông tin, tuyên truyền về 
công tác xây dựng đảng và hưởng 

ứng tham gia Giải Búa liềm vàng, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã ban hành 
Kế hoạch số 59-KH/TU ngày 26-4-2017 về 
triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây 
dựng Đảng theo Kế họach số 76-
KH/BTCTW, ngày 17-5-2017 của Ban Tổ 
chức Trung ương trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận. 

Thực hiện Kế hoạch 189-KH/BTCTW 
ngày 25-2-2019 và Công văn số 7504-
CV/BTCTW ngày 7-3-2019 của Ban Tổ chức 
Trung ương về tổ chức Giải báo chí toàn 
quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) 
lần thứ IV - năm 2019, Kế hoạch 205-
KH/BTCTW ngày 12-4-2019 của Ban Tổ 
chức Trung ương về thông tin, tuyên truyền 
về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ 
thống chính trị năm 2019, Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy đã ban hành văn bản chỉ đạo và thực 
hiện Giải báo chí toàn quốc về xây dựng 
Đảng lần thứ IV - năm 2019 trên địa bàn tỉnh. 

Với mục đích nhằm phát động, tuyên 
truyền sâu rộng về vị trí, vai trò quan trọng 
của công tác xây dựng đảng thông qua các 
tác phẩm báo chí, tạo sự quan tâm của cán 
bộ, đảng viên, những người hoạt động báo 
chí trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia Giải. 
Thông qua các tác phẩm báo chí để khẳng 
định sự đúng đắn trong đường lối, chủ 
trương của Đảng; phản ánh sự chỉ đạo quyết 
liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự 
nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương của 
tỉnh Bình Thuận trong công tác xây dựng 
đảng. Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về 
xây dựng Đảng nhằm phát huy vai trò của 
báo chí trong việc giám sát và phản biện xã 
hội trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống 
chính trị và phòng, chống suy thoái tư tưởng 

Đ 
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chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Đồng chí Hồ Trung Phước, Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trao giải 
thưởng Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Bình 
Thuận năm 2018. 

Để hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ 
IV - năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình 
Thuận giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì 
tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ 
chức và Hội đồng xét chọn tác phẩm Giải 
báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng cấp 
tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp 
các đơn vị có liên quan trong việc ban hành 
kế hoạch, thể lệ sơ khảo tác phẩm để xét 
khen thưởng cấp tỉnh và gửi tham gia Giải 
cấp Trung ương. Văn Phòng Tỉnh ủy phối 
hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu tổ 
chức Giải trên địa bàn tỉnh; dự trù kinh phí tổ 
chức Giải và tham mưu phục vụ việc khen 
thưởng các tác giả có tác phẩm đoạt giải cấp 
tỉnh. Hội Nhà báo – Sở Thông tin Truyền 
thông – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường 
xuyên định hướng nội dung, chủ đề trong 
các cuộc họp giao ban báo chí định kỳ, thông 
tin tuyên truyền trong các cuộc hội nghị báo 
cáo viên.  

Theo đó, các cơ quan báo chí của tỉnh, 
Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí 
văn nghệ Bình Thuận tổ chức phát động, 
tuyên truyền rộng rãi cho những người làm 
báo, cán bộ, đảng viên và nhân dân biết nội 
dung kế hoạch và thể lệ tham gia Giải. Sở 
Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các 
phòng văn hóa thông tin, đài truyền thanh 
các huyện, thị, thành phố, website của các 

sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh thông tin 
tuyên truyền và phát động hưởng ứng Giải. 
Ngoài ra, các huyện, thị, thành ủy và các 
đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức tuyên 
truyền, phát động theo chiều rộng thông qua 
lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên và 
hệ thống loa truyền thanh từ cấp huyện đến 
cơ sở để các đối tượng khác biết và tham 
gia. 

Năm nay, sau 5 tháng phát động, Ban tổ 
chức Giải Cờ đỏ tỉnh Bình Thuận đã nhận 
được 48 tác phẩm báo chí dự thi có chủ đề 
về xây dựng Đảng. Trong đó, thể loại báo in, 
tạp chí 29 tác phẩm, truyền hình và phát 
thanh có 19 tác phẩm từ các đơn vị trong 
tỉnh. Các tác phẩm dự thi đã phản ánh khá 
toàn diện về công tác xây dựng Đảng ở khắp 
các vùng miền, lĩnh vực; phong phú về chủ 
đề, đa dạng về loại hình, sâu sắc về nội dung 
thể hiện.Nhiều tác giả đã chú ý tìm tòi tổng 
kết thực tiễn, phát triển lý luận; sơ kết những 
kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo; phát 
hiện những vấn đề mới, những mô hình độc 
đáo; phản ánh gương người tốt, việc tốt, đấu 
tranh chống tiêu cực. Qua đó, gợi mở để các 
cấp, các ngành chức năng chỉ đạo, giải 
quyết xử lý; một số tác phẩm có sức lan tỏa, 
tạo ấn tượng sâu sắc… 

Dựa theo các tiêu chí của điều lệ giải, Hội 
đồng xét chọn đã chọn 20 tác phẩm có số 
điểm cao nhất để trao giải, gồm: 4 giải B, 6 
giải C, 10 giải khuyến khích (không có tác 
phẩm đạt giải A); đã chọn 10 tác phẩm đạt 
giải cao gửi dự thi Giải báo chí toàn quốc về 
xây dựng Đảng lần thứ IV – năm 2019 

Dự kiến, Bình Thuận sẽ tổ chức trao giải 
cấp tỉnh vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành 
lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2). 

Tô Thành Long // 
http://www.tuyengiao.vn.- 2019 

 (ngày 15 tháng 11) 

http://www.tuyengiao.vn/nhip-cau-tuyen-
giao/tuyen-giao-cac-cap/binh-thuan-huong-

ung-giai-bao-chi-toan-quoc-ve-xay-dung-
dang-nam-2019-125252 

 

 

http://www.tuyengiao.vn/nhip-cau-tuyen-giao/tuyen-giao-cac-cap/binh-thuan-huong-ung-giai-bao-chi-toan-quoc-ve-xay-dung-dang-nam-2019-125252
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LỮ ĐOÀN 681 SINH NHẬT ĐỒNG ĐỘI QUÝ IV 

gày 20 tháng 11, tại Tp. Phan Thiết, 
Bình Thuận, Liên chi đoàn khối đơn 
vị thuộc Đoàn cơ sở Lữ đoàn 681, 

Vùng 2 Hải quân tổ chức sinh nhật đồng đội 
quý IV năm 2019 cho các đồng chí đoàn viên 
thanh niên trong đơn vị có ngày sinh trong 
tháng 10, 11, 12. 

Giao lưu văn nghệ. 

Đêm sinh nhật diễn ra trong không khí ấm 
áp, vui tươi, phấn khởi, đoàn kết cùng với 
nhiều tiết mục văn nghệ độc đáo, đặc sắc, 
được dàn dựng công phu, hoành tráng đậm 
chất người lính và sinh viên của các đoàn 
viên thanh niên trong đơn vị cùng các bạn 
nữ kết nghĩa dành tặng cho các đồng chí có 
ngày sinh nhật trong quý IV. 

Thổi nến sinh nhật. 

Buổi sinh nhật để lại kỷ niệm đẹp và ấn 
tượng sâu sắc, tạo động lực để cán bộ, đoàn 
viên không ngừng phấn đấu học tập, rèn 
luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
Xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó, thắt 
chặt thêm mối quan hệ hữu nghị, giúp đỡ lẫn 
nhau trong công tác đoàn và phong trào 
thanh niên với đơn vị kết nghĩa. 

Xuân Nguyên // 
https://baoquankhu7.vn.- 2019 

 (ngày 21 tháng 11) 

https://baoquankhu7.vn/lu-doan-681-
sinh-nhat-dong-doi-quy-iv--598114911-

0015691s34010gs

---------------------------------------------------------- 

NGÀY VUI Ở THÔN SUỐI ĐÁ 

ối 11/11, Ban Công tác Mặt trận thôn 
Suối Đá (xã Hồng Sơn, huyện Hàm 
Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) tổ chức 

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 
2019. 

Thôn Suối Đá hiện có 326 hộ với gần 
1.400 nhân khẩu, người dân trong thôn chủ 
yếu từ các tỉnh phía Bắc đến sinh sống và 
lập nghiệp trên vùng đất này. Trong năm 
qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong 
thôn đã cùng nhau đoàn kết, thực hiện tốt 
các chủ trương của Đảng, chính sách pháp 
luật của Nhà nước; giúp nhau phát triển kinh 
tế và tương trợ nhau khi gặp khó khăn, hoạn 
nạn. Bộ mặt của thôn xóm ngày càng khởi 
sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người 

dân ngày được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo 
ngày càng giảm, hộ khá giàu tăng.  

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Thuận tặng quà cho các hộ nghèo thôn Suối Đá 

Phát động phong trào thi đua tại buổi lễ, 
thôn Suối Đá quyết tâm thi đua sản xuất 
phấn đấu cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo của 

N 

T 
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thôn giảm xuống còn 1,5%; đảm bảo 100% 
các đối tượng chính sách có đời sống ổn 
định; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, không có 
người vi phạm pháp luật, vi phạm các tệ nạn 
xã hội; có 99% hộ trở lên đạt gia đình văn 
hóa.  

Tham dự Ngày hội, ông Nguyễn Đức 
Hòa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận 
ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà 
cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Suối Đá 
đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời 
nhấn mạnh cán bộ, nhân dân thôn Suối Đá 
cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết trong 
cộng đồng dân cư, hỗ trợ lẫn nhau trong 
phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo; tiếp 

tục thực hiện các cuộc vận động do chính 
quyền, Mặt trận và các đoàn thể phát động, 
đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh”. 

Cũng trong dịp này, UBND tỉnh Bình 
Thuận đã tặng 10 phần quà cho các hộ 
nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của 
thôn Suối Đá, mỗi phần quà 500.000 đồng 
được trích từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh.  

Xuân Hiếu // http://daidoanket.vn.- 
2019 (ngày 13 tháng 11) 

http://daidoanket.vn/mat-tran/ngay-vui-o-
thon-suoi-da-tintuc452219 

---------------------------------------------------------- 

NHIỀU HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 

gày 12/11, Tỉnh đoàn Bình Thuận tổ 
chức tuyên truyền, phổ biến Luật An 
ninh mạng cho 200 đoàn viên, thanh 

niên là sinh viên trên địa bàn thành phố. 

Hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam và 
nhằm giúp học sinh, sinh viên và học viên có thêm 
thông tin về các quy định của pháp luật về an ninh 
mạng 

Hoạt động trên không gian mạng là nhu 
cầu cần thiết của mọi công dân nói chung, 
của học sinh, sinh viên và học viên nói riêng. 
Tuy nhiên, hoạt động này cần tuân thủ các 
quy định của pháp luật để đảm bảo quyền và 
lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời, 
đảm bảo an toàn cho người sử dụng mạng. 
Buổi tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh 
mạng đã giúp nâng cao nhận thức của học 
sinh, sinh viên và học viên về những nội 
dung cơ bản của Luật An ninh mạng, các 
hành vi vi phạm phổ biến trên môi trường 
mạng và hình thức xử lý của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền; từ đó, nâng cao ý thức 
tuân thủ pháp luật cho học sinh, sinh viên và 
học viên, cũng như phòng tránh những hành 

vi vi phạm và những rủi ro khi tham gia hoạt 
động trên không gian mạng. 

Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn cũng đã tổ chức 
giao lưu, trao đổi về những tình huống, kỹ 
năng xử lý và cách phòng tránh vấn nạn bạo 
lực học đường. Đây là hoạt động giáo dục 
kỹ năng cần thiết, giúp các em học sinh nắm 
được những kiến thức cơ bản về kỹ năng 
phòng, chống bạo lực học đường, góp phần 
tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa nhà 
trường, gia đình và xã hội trong việc chủ 
động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi 
bạo lực học đường, xây dựng môi trường 
sống an toàn cho học sinh, sinh viên tại gia 
đình, trường học và cộng đồng. 

Ngoài ra, Tỉnh đoàn cũng đã chỉ đạo các 
cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh tổ chức các 
hoạt động hưởng ứng tùy theo tình hình 
thực thực tế như: tổ chức Hội nghị tuyên 
truyền Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam, tư vấn tâm lý, tư vấn 
pháp lý cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên, 
học sinh; tổ chức “Phiên toà giả định”, tuyên 
truyền nội dung các Luật liên quan đến thanh 
thiếu niên, tuyên truyền các vấn nạn đang 
diễn ra trong xã hội như: bạo lực học đường, 
bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, nạn mua 
bán người,… 

Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) được 
tuổi trẻ Bình Thuận tích cực hưởng ứng, đã 
trở thành một hoạt động cụ thể, thiết thực 

N 
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nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo 
dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi 
người trong xã hội nhiều năm liền. Đồng 
thời, tăng cường nhận thức của đoàn viên, 
thanh niên và nhân dân về vai trò của luật 
pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu 
biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật 
trong hoạt động quản lý nhà nước, hoạt 

động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hằng ngày 
của người dân.  

Quỳnh Trân // 
http://doanthanhnien.vn.- 2019  

(ngày 13 tháng 11) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/cong-tac-
giao-duc/binh-thuan-nhieu-hoat-dong-

huong-ung-ngay-phap-luat-viet-nam 

---------------------------------------------------------- 

QUỐC HỘI ỦNG HỘ CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG HỒ CHỨA NƯỚC KA PET 

áng 12-11, Quốc hội thảo luận ở Hội 
trường về chủ trương đầu tư Dự án 
Hồ chứa nước Ka Pet, huyện Hàm 

Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cho vùng khô 
hạn bậc nhất của cả nước. Nhiều đại biểu 
bày tỏ ý kiến tán thành về sự cần thiết đầu 
tư dự án; tán thành việc cho phép chuyển 
đổi mục đích sử dụng rừng đặc dụng; đánh 
giá cao về hiệu quả kinh tế - xã hội của dự 
án với quy mô phù hợp và cho phép áp dụng 
cơ chế đặc biệt để giao lại cho Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bình Thuận lập, thẩm định và quyết 
định chủ trương đầu tư. 

Quốc hội thảo luận tại Hội trường sáng 12-11. 

Hiệu quả cao của dự án Hồ chứa nước 
Ka Pet 

Thảo luận tại hội trường sáng nay, nhiều 
đại biểu bày tỏ ủng hộ chủ trương xây dựng 
hồ chứa nước Ka Pet tại huyện Hàm Thuận 
Nam, tỉnh Bình Thuận và cho rằng công trình 
này sẽ giúp cải thiện và có tác động tốt tới 
môi trường và cải thiện đời sống dân sinh 
của địa phương. Đại biểu Đinh Duy Vượt, 
ĐBQH tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, tỉnh Bình 
Thuận cũng giống tỉnh Gia Lai đang là một 
tỉnh rất khó khăn về nước. Khi mùa khô kéo 

dài, hạn hán thường xuyên, các hộ dân địa 
phương thoát nghèo đến mùa hạn hán lại 
nghèo trở lại. Tình trạng này đã diễn ra nhiều 
năm chưa khắc phục được, ảnh hưởng lớn 
đến phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương. Do vậy, việc tạo một hồ sinh thủy 
cho địa phương như hồ Pa Ket là vô cùng 
cần thiết. 

Giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc 
hội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
Nguyễn Chí Dũng cho biết, Ninh Thuận và 
Bình Thuận là hai vùng khô hạn bậc nhất 
của cả nước. Do vậy, việc đầu tư Hồ chứa 
nước Ka Pet là cần thiết và quan trọng để 
vừa bảo đảm mục tiêu cắt lũ khi mùa lũ về, 
vừa trữ được nước để phục vụ cho sản xuất 
và sinh hoạt. Đây là hai yếu tố hết sức quan 
trọng đối với hai tỉnh này, cũng như các tỉnh 
Duyên hải miền Trung. 

Về một số ý kiến đang còn băn khoăn về 
địa điểm, Bộ trưởng cho biết, Viện Khoa học 
Thủy lợi miền Nam của Bộ Nông nghiệp đã 
nghiên cứu địa điểm hết sức thận trọng, kỹ 
lưỡng và xác định đây là giải pháp khả thi 
nhất. “Viện cũng đã tính đến dung tích lòng 
hồ và các diện tích rừng phải chuyển đổi, chi 
phí đầu tư, hiệu quả dự án, đánh giá tác 
động đã tính toán thật kỹ lưỡng. Đây là 
phương án tốt nhất. Tại báo cáo tiền khả thi, 
phương án lựa chọn dự án đã đưa ra 14 
phương án, tức là 14 kịch bản về dung tích 
lòng hồ. Phương án chọn dung tích 51 triệu, 
tương ứng với tổng diện tích rừng cũng như 
diện tích rừng đặc dụng phải sử dụng là phù 
hợp”, Bộ trưởng nói. 

Nhiều đại biểu băn khoăn, Dự án có yêu 
cầu chuyển đổi mục đích sử dụng 162,55 ha 

S 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/cong-tac-giao-duc/binh-thuan-nhieu-hoat-dong-huong-ung-ngay-phap-luat-viet-nam
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/cong-tac-giao-duc/binh-thuan-nhieu-hoat-dong-huong-ung-ngay-phap-luat-viet-nam
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/cong-tac-giao-duc/binh-thuan-nhieu-hoat-dong-huong-ung-ngay-phap-luat-viet-nam
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rừng đặc dụng thuộc Khu bảo tồn Núi Ông. 
Quy mô Dự án gồm hồ chứa, đập đầu mối, 
tràn xả lũ, cống lấy nước đầu mối, công trình 
điều tiết, hệ thống kênh và các công trình 
phụ trợ. Tổng diện tích đất của Dự án là 
693,31 ha, trong đó, diện tích đất rừng là 
680,41 ha, gồm: 162,55 ha rừng đặc dụng, 
0,91 ha rừng phòng hộ; 471,09 ha rừng sản 
xuất… Các đại biểu đề nghị Chính phủ làm 
rõ 162,55 ha rừng đặc dụng chuyển đổi mục 
đích sử dụng để xây dựng Hồ Pa Ket là loại 
rừng nào, có tác động đến môi trường sinh 
thái ra sao. 

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho hay, về 
giá trị của rừng đặc dụng bị mất, trong tổng 
số rừng sử dụng để có 162,55 ha rừng đặc 
dụng thuộc khu bảo tồn Núi Ông. Đây là khu 
vực thuộc phân khu phục hồi sinh thái. Bộ 
trưởng cho biết, hiện trạng chủ yếu là rừng 
phục hồi, không có diện tích rừng giàu, 
không có loài động vật hoang dã và quý 
hiếm. Gỗ ở đây chủ yếu thuộc nhóm năm 
đến nhóm tám, với đường kính chủ yếu là 
nhỏ, chiếm tới 63,5%, cũng không có các 
loại thực vật phải quản lý chặt chẽ và hạn 
chế theo Công ước quốc tế, cũng như theo 
các Nghị định của Chính phủ. Diện tích này 
đã được tính toán và khi tích nước sẽ tạo 
một môi trường tốt cho phía hạ du và không 
có các công trình khác cần phải bảo tồn, 
không ảnh hưởng lớn đến hệ sinh thái. 

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, 
việc trồng rừng thay thế đã đáp ứng được 
gần đủ với ba lần diện tích sử dụng. “Tổng 
diện tích trồng rừng thay thế là 1.941 ha và 
hiện nay đang là khu đất trống đã được quy 
hoạch và không có các tranh chấp. Trong đó 
có 1.441 ha là cây có giá trị chiếm 75%, keo 
lai là 500 ha. Có một số đại biểu nói là keo 
lai không có giá trị, nhưng phương án cụ thể 
cuối cùng tỉnh sẽ trồng trong quá trình triển 
khai. Việc trồng rừng thay thế là một việc hết 
sức quan trọng, phải giám sát chặt chẽ trong 
quá trình triển khai thực hiện”, Bộ trưởng 
nhấn mạnh. 

Cho phép áp dụng cơ chế đặc biệt cho 
UBND tỉnh Bình Thuận 

Trong buổi thảo luận tại Quốc hội sáng 
nay, nhiều đại biểu có ý kiến cần cho phép 
áp dụng cơ chế đặc biệt để giao lại cho Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bình Thuận lập, thẩm định 
và quyết định chủ trương đầu tư. 

Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư giải trình: “Theo quy định của Luật 
Đầu tư công, sau khi dự án quan trọng quốc 
gia được quyết định chủ trương đầu tư thì 
giao lại cho Thủ tướng Chính phủ để lập 
thẩm định và quyết định đầu tư. Tuy nhiên, 
đây là một dự án có quy mô nhỏ thuộc nhóm 
B, 565 tỷ đồng và thuộc công trình cấp hai 
và đã có phương án trồng rừng thay thế. 
Tỉnh Bình Thuận đã có kinh nghiệm đầu tư 
và xây dựng các công trình, dự án thủy lợi 
kiểu như thế này. Mặt khác, pháp luật về 
nông, lâm nghiệp cũng không có những điều 
cấm hay có những quy định riêng. Do vậy, 
chúng tôi cho rằng việc giao lại cho Ủy ban 
nhân dân tỉnh lập thẩm định và phê duyệt sẽ 
thuận lợi và nhanh hơn, đáp ứng được hiệu 
quả”. 

Đánh giá là một công trình thủy lợi đa mục 
tiêu có hiệu quả tốt, Bộ trưởng nhấn mạnh, 
khi công trình đi vào hoạt động, số dân được 
hưởng lợi rất lớn với 12.000 hộ dân, chiếm 
11/12 xã của huyện Hàm Thuận Nam, trong 
đó có 820 hộ dân tộc thiểu số; tổng số người 
dân được hưởng lợi là 120 nghìn, trong đó 
có 60 nghìn dân của thành phố Phan Thiết. 

Trước ý kiến cho rằng, thời gian thực hiện 
được đề xuất năm năm là quá dài, cần phải 
tính toán rút ngắn lại từ 3-5 năm, Bộ trưởng 
cho rằng, đây là những ý kiến rất xác đáng 
và Chính phủ cũng sẽ chỉ đạo Ủy ban nhân 
dân tỉnh tập trung bố trí đủ nguồn lực và tổ 
chức triển khai nhanh đưa vào sử dụng, phát 
huy hiệu quả của công trình này. 

Theo Bộ trưởng, về một số ý kiến khác, 
Bộ sẽ phối hợp cùng với Ủy ban Khoa học, 
Công nghệ và Môi trường của Quốc hội rà 
soát và chỉnh sửa cho phù hợp trong Nghị 
quyết để phù hợp với các pháp luật liên 
quan. 

Kết thúc phiên thảo luận sáng nay, Phó 
Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho 
biết, sau phiên thảo luận tại hội trường, các 
ý kiến phát biểu đều đồng tình với chủ 
trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ka Pet. 
Tuy nhiên, còn một số ý kiến về việc cần làm 
rõ như: diện tích 162 hecta rừng đặc dụng 
chất lượng như thế nào, có đáng để đánh 
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đổi với việc xây dựng hồ chứa nước lần này 
hay không; việc trồng rừng thay thế cần loại 
nhóm gỗ tương tự như rừng đặc dụng, tránh 
việc sử dụng loại gỗ như gỗ keo, gỗ bạch 
đàn của rừng kinh tế; cần quan tâm đến vấn 
đề an toàn hồ đập; đề xuất có cơ chế đặc 
thù đối với dự án này để sớm đẩy nhanh tiến 
độ thi công. Do đó, Quốc hội đề nghị Chính 

phủ cần giải trình ý kiến của các vị đại biểu 
Quốc hội bằng văn bản. 

Nhóm Phóng Viên // 
https://nhandan.com.vn.- 2019  

(ngày 12 tháng 11) 

https://nhandan.com.vn/xahoi/tin-
tuc/item/42217402-quoc-hoi-ung-ho-chu-

truong-xay-dung-ho-chua-nuoc-ka-pet.html

----------------------------------------------------------- 

SƯ ĐOÀN 302 DIỄN TẬP CHIẾN THUẬT “TIỂU ĐOÀN BỘ BINH 
PHÒNG NGỰ BỜ BIỂN” 

ừ ngày 17 đến 22/11, tại huyện Hàm 
Tân, tỉnh Bình Thuận, Sư đoàn 302 tổ 
chức diễn tập chiến thuật cấp Tiểu 

đoàn bộ binh có bắn đạn thật với đề mục 
“Tiểu đoàn bộ binh phòng ngự bờ biển” với 
sự tham gia phối thuộc của lực lượng dân 
quân tỉnh Bình Thuận. 

Theo dõi, chỉ đạo diễn tập bắn đạn thật có 
Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng 
ủy, Chính ủy Quân khu 7; Thiếu tướng Lê 
Bửu Tuấn, Phó Tư lệnh – Tham mưu trưởng 
Quân khu 7; Thiếu tướng Du Trường Giang, 
Phó Tư lệnh Quân khu 7; Đại diện cơ quan 
Bộ Quốc phòng;  Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên 
phòng, Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân, các học 
viện nhà trường, các cơ quan Quân khu 7 và 
các tỉnh, thành phố trên địa bàn. 

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu theo dõi chỉ đạo 
diễn tập 

Để chuẩn bị cho cuộc diễn tập bắn đạn thật, 
Sư đoàn 302 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 
Bình Thuận đã tổ chức hiệp đồng bảo đảm 
các nội dung trong thực hành diễn tập,  xác 
định tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng quyết 
tâm chiến đấu và triển khai luyện tập thành 

thục các phương án chiến đấu phòng ngự 
bờ biển và thực hành diễn tập có bắn đạn 
thật hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo an 
toàn tuyệt đối. 

Trong thực hành diễn tập, các đơn vị đã vận 
dụng linh hoạt phương pháp và cách đánh, 
thành công của đợt diễn tập năm nay còn là 
công tác tổ chức chỉ huy, phối hợp hiệp đồng 
chặt chẽ giữa lực lượng chủ lực và dân quân 
địa phương. Từ trong các công sự, trận địa 
được ngụy trang, hỏa lực của Sư đoàn 
nhanh chóng chế áp các mục tiêu địch. Cùng 
lúc các mũi, các hướng đồng loạt bẻ gãy các 
đợt tấn công của địch, giữ vững điểm tựa 
phòng ngự được giao. 

Khẩu đội SPG-9 chiếm lĩnh trận địa 

Sau 2 giờ hiệp đồng chiến đấu, Tiểu đoàn 6 
của Sư đoàn 302 và lực lượng vũ trang tỉnh 
Bình Thuận đã tiêu diệt các mục tiêu, giữ 
vững trận địa phòng ngự, tạo điều kiện cho 
cấp trên, lực lượng hải quân và lực lượng vũ 
trang địa phương mở rộng địa bàn chiến 
đấu. 

T 
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Khẩu đội 12,7mm khai hỏa  

Kết thúc diễn tập, Thiếu tướng Lê Bửu Tuấn, 
Phó Tư lệnh – Tham mưu trưởng Quân khu 
7 đã biểu dương, đánh giá cao kết quả thực 
hành diễn tập có bắn đạn thật của Sư đoàn 
302 và lực lượng dân quân, các phân đội 
hỏa lực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình 
Thuận. Kết quả diễn tập hôm nay là cơ sở 
để Quân khu bổ sung phương án sẵn sàng 
chiến đấu, huấn luyện, phối hợp hiệp đồng 
tác chiến giữa bộ đội chủ lực với lực lượng 
vũ trang địa phương và các đơn vị của Bộ 
Quốc phòng đóng quân trên địa bàn. 

Khẩu đội SPG-9 sẵn sàng tiêu diệt mục tiêu  

Chiến sĩ Sư đoàn 302 chiến đấu không cho địch bám 
bờ 

B41 tiêu diệt các mục tiêu tàu, xuồng đổ bộ 

Đánh địch đột nhập một phần trận địa 

Triển khai lực lượng đánh địch đột nhập 

Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính 
ủy Quân khu 7 chúc mừng lực lượng dân quân tỉnh 
Bình Thuận hoàn thành nhiệm vụ 
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Thiếu tướng Lê Bửu Tuấn, Phó Tư lệnh - Tham mưu 
trưởng Quân khu 7 tặng quà cho lực lượng dân quân 
tỉnh Bình Thuận 

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu tặng quà cho các 
đơn vị tham gia diễn tập 

Tuấn Anh // https://baoquankhu7.vn.- 
2019 (ngày 22 tháng 11) 

https://baoquankhu7.vn/su-doan-302-dien-
tap-chien-thuat-tieu-doan-bo-binh-phong-

ngu-bo-bien--1902345193-
0015717s35010gs 

----------------------------------------------------------- 

TẶNG TỜ TỔ QUỐC CHO NGƯ DÂN 

gày 14/11, Đồn Biên phòng Cửa 
khẩu cảng Phú Quý, BĐBP tỉnh Bình 
Thuận đến từng phương tiện đang 

neo đậu tại cảng để trao tặng và cùng chủ 
phương tiện thay mới 20 lá cờ Tổ quốc trên 
20 phương tiện khai thác đánh bắt xa bờ.  

Cùng với việc tặng cờ Tổ quốc cho ngư 
dân, đơn vị cấp phát tờ rơi, tuyên truyền các 
quy định của pháp luật khi khai thác đánh bắt 
trên biển, đặc biệt là việc không vi phạm 
vùng biển nước ngoài khai thác hải sản bất 
hợp pháp. 

 

 

Tặng tờ Tổ quốc cho ngư dân.  

Đây là việc làm ý nghĩa góp phần động 
viên tinh thần, giúp ngư dân yên tâm vươn 
khơi cùng chung tay bảo vệ chủ quyền biển, 
đảo của Tổ quốc. 

Trung Thành // 
https://baoquankhu7.vn.- 2019  

(ngày 15 tháng 11) 

https://baoquankhu7.vn/tang-to-to-quoc-
cho-ngu-dan--1318004508-

0015612s34010gs

N 
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THƯỢNG ÚY MANG NGỌC THỐNG CÁN BỘ ĐOÀN GƯƠNG MẪU, 
TRÁCH NHIỆM 

uất thân từ gia đình thuần nông tại 
huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, 
năm 2015 chàng thanh niên dân tộc 

Raglai Mang Ngọc Thống tốt ngiệp Trường 
Sĩ quan Lục quân 2 (Đại học Nguyễn Huệ) 
với quân hàm trung úy và được phân công 
về công tác tại Trung đoàn 271, Sư đoàn 5. 

Thượng úy Mang Ngọc Thống vui cùng chiến sĩ trong 
giờ nghỉ tại đơn vị 

Qua gần 4 năm công tác (2015- 2019), 
Mang Ngọc Thống liên tục phấn đấu, trưởng 
thành, phát triển từ chức vụ trung đội trưởng 
lên Chính trị viên phó Đại đội và đến tháng 
4/2019 là Thượng úy,  Chính trị viên Đại đội 
khi anh 27 tuổi. 

Tại Trung đoàn 271, Thượng úy Mang 
Ngọc Thống luôn được cấp trên, đồng đội 
đánh giá cao về nhiệm vụ chuyên môn và 
hoạt động công tác Đoàn, phong trào thanh 
niên. Là người có năng khiếu về văn nghệ 
và hoạt động phong trào, dù ở cương vị nào 
Thượng úy Mang Ngọc Thống cũng luôn tích 
cực tham gia các hoạt động do Đoàn thanh 
niên Trung đoàn và Đoàn cấp trên tổ chức 
như: giao lưu thể thao, các hội thi văn hóa, 
văn nghệ, phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, 
“Về nguồn”, xây dựng nông thôn mới 

 Xác định trách nhiệm của người cán bộ 
Đoàn, mang Ngọc Thống thường xuyên xây 
dựng triển khai thực hiện các phong trào, kế 
hoạch, các chương trình hoạt động gắn với 
học tập nghị quyết của Đoàn thanh niên 
Quân đội; tổ chức cho đoàn viên, thanh 
niên  tham gia các buổi nói chuyện chuyên 
đề; xây dựng bản đăng ký học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; từ đó 

nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh 
niên về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó 
với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong 
sạch, vững mạnh”. Đồng chí còn xây dựng 
nhiều chương trình hành động, thanh niên 
Quân đội xung kích trên mọi mặt trận gắn với 
thực tế ở đơn vị được tổ chức đoàn cấp trên 
đánh giá cao. 

Thượng úy Mang Ngọc Thống xác định: 
“Người cán bộ đoàn phải luôn là người tiên 
phong, gương mẫu, trách nhiệm trong công 
việc và gần gũi với đoàn viên thanh niên”. 
Qua đó, là cán bộ đoàn, đồng chí luôn là 
người bạn gần gũi với các đoàn viên, thanh 
niên; thường xuyên thông tin, trao đổi, động 
viên chiến sĩ phấn đấu, tích cực rèn luyện, 
tham gia các hoạt động do Trung đoàn, tổ 
chức đoàn cấp trên tổ chức. Nhờ vậy, đoàn 
viên, thanh niên ở Chi đoàn 9 luôn hoàn 
thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, 
phong trào thanh niên chi đoàn luôn dẫn đầu 
trong các đơn vị thuộc Đoàn cơ sở Trung 
đoàn 271 

Năm 2017, Thượng úy Mang Ngọc Thống 
được Trung đoàn giao nhiệm vụ cùng với 
các đơn vị trực thuộc phối hợp chuẩn bị, biên 
đạo, dàn dựng chương trình “Chúng tôi là 
chiến sĩ” phát trên sóng truyền hình VTV3 và 
chương trình “Về Nguồn” chào mừng kỷ 
niệm 70 năm ngày truyền thống Trung đoàn 
(12/1947) tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 
rất thành công. Chương trình được cấp trên 
và êkíp chương trình đánh giá cao. Tiếp đến 
đầu năm 2019, tham gia Liên hoan nghệ 
thuật quần chúng lực lượng vũ trang, thanh 
niên, sinh viên lần thứ  IX năm 2019, 
Thượng úy Mang Ngọc Thống được tặng 
giấy khen của Tổng cục Chính trị; năm 2017 
Thượng úy Mang Ngọc Thống vinh dự là cán 
bộ đoàn điển hình được tuyên dương tại Đại 
hội Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 
Quân khu 7 nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đồng chí 
là một trong những cán bộ đoàn tiêu biểu 
của Đoàn Thanh niên Quân khu 7 dự Đại hội 
đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh Quân đội lần thứ IX (nhiệm kỳ 2017-

X 
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2022); là gương điển hình tiêu biểu trong 
phong trào Thi đua Quyết thắng LLVT Quân 
khu 7 giai đoạn 2014- 2019. 

Thượng tá Phạm Đắc Công – Bí thư Đảng 
ủy, Chính ủy Trung đoàn 271 cho biết: Trên 
các cương vị trung đội trưởng, cán bộ đại đội 
và cán bộ đoàn, Thượng úy Mang Ngọc 
Thống luôn năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm 
trong thực hiện các phong trào của đơn vị và 
đoàn thanh niên; có phẩm chất đạo đức, lối 
sống lành mạnh, giản dị; luôn nêu cao tinh 
thần đấu tranh phê bình và tự phê bình trong 
học tập công tác trên cơ sở cùng tiến bộ, 
không e dè, nể nang; luôn tích cực trau dồi 
kiến thức và năng lực công tác để đáp ứng 
với yêu cầu nhiệm vụ được giao; được đồng 

chí đồng đội, đoàn viên thanh niên trong đơn 
vị tin yêu. 

Thượng úy Mang Ngọc Thống tâm niệm: 
Trên con đường thành công, không có dấu 
chân của người lười biếng. Vì vậy, bản thân 
không ngừng cố gắng học hỏi, phấn đấu 
nhiều hơn nữa, góp phần vào xây dựng 
phong trào đoàn cũng như đơn vị vững 
mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi 
nhiệm vụ được giao”. 

 

Xuân Thu // https://baoquankhu7.vn.- 
2019 (ngày 4 tháng 11) 

https://baoquankhu7.vn/thuong-uy-mang-
ngoc-thong-can-bo-doan-guong-mau-trach-

nhiem-1775132967-0015467s34510gs 

---------------------------------------------------------- 

TRUNG ĐOÀN 88, SƯ ĐOÀN 302 LÀM DÂN VẬN TẠI XÃ TÂN THẮNG, 
HUYỆN HÀM TÂN, TỈNH BÌNH THUẬN 

rong những ngày này, tại xã Tân 
Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình 
Thuận, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn bộ 

binh 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 302 đang 
gấp rút chuẩn bị thao trường phục vụ Diễn 
tập chỉ huy cơ quan một bên hai cấp có bắn 
đạn thật Đề mục “Tiểu đoàn bộ binh phòng 
ngự bờ biển” năm 2019. 

Chiến sĩ phát quang đường giao thông nông thôn. 

Chiến sĩ  nạo vét kênh mương nội đồng. 

Ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao, đơn vị còn làm tốt công tác dân vận 
như phát quang, tu sửa đường giao thông 
nông thôn, tặng nhà tình nghĩa, thăm, tặng 
quà gia đình nghèo, tặng quà học sinh 
nghèo hiếu học… góp phần xây dựng tình 
đoàn kết quân dân, làm sáng đẹp hình ảnh 
Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. 

T 
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Thăm, tặng quà gia đình nghèo 
Tặng quà học sinh nghèo hiếu học. 

Trần Văn Hoàng // 
https://baoquankhu7.vn.- 2019 

 (ngày 18 tháng 11) 

https://baoquankhu7.vn/trung-doan-
88-su-doan-302-lam-dan-van-tai-xa-tan-
thang-huyen-ham-tan-tinh-binh-thuan--

41334725-0015654s34710gs 

----------------------------------------------------------- 

BÌNH THUẬN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN VÙNG ĐỒNG BÀO 
DÂN TỘC THIỂU SỐ 

ình Thuận hiện có 34 dân tộc thiểu số 
với hơn 100.000 người sinh sống. 
Trong những năm qua, nhờ triển khai 

hiệu quả các chủ trương, chính sách hỗ trợ 
từ Trung ương đến địa phương, vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số ở Bình Thuận đã 
chuyển biến khá toàn diện, hệ thống “điện, 
đường, trường, trạm” được đầu tư, kinh tế 
nông nghiệp phát triển vượt bậc. 

Ngày 22/11/2019, tại Bình Thuận tổ chức Tọa đàm 
"Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công 
tác giảm nghèo bền vững". Ảnh : Nguyễn Văn Thanh 
– TTXV 

Cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp 

Giai đoạn 2014-2019, tỉnh Bình Thuận ưu 
tiên bố trí vốn đầu tư, nâng cấp, sửa chữa 
255 công trình thiết yếu phục vụ phát triển 
kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số. Trong 
đó có hàng trăm công trình giao thông nông 
thôn, đường vào khu sản xuất và nhất là các 
công trình cần đầu tư tại thôn, bản. Hệ thống 
thủy lợi được đầu tư phát huy hiệu quả tăng 
năng lực tưới tiêu giúp đồng bào mở rộng 
diện tích sản xuất nông nghiệp, thâm canh, 
tăng vụ và chuyển đổi cơ cấu cây trồng 

Theo ông Võ Văn Hòa - Trưởng ban Dân 
tộc tỉnh Bình Thuận, với việc lồng ghép các 
chính sách phát triển vùng dân tộc thiểu số 
với Chương trình xây dựng nông thôn mới, 
hệ thống hạ tầng được đầu tư, nâng cấp 
từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn 
vùng dân tộc thiểu số theo hướng ngày càng 
khang trang, sạch đẹp. Điều đó không chỉ 
góp phần quan trọng thúc đẩy vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số phát triển nhanh mà còn 
tăng cường khối đại đoàn kết, niềm tin của 
đồng bào đối với sự lãnh đạo của Đảng và 
Nhà nước tiếp tục được nâng lên. 

B 
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Đến nay, 100% xã có đường giao thông 
được nhựa hóa đến trung tâm xã; các cầu 
qua sông, suối lớn được cứng hóa bằng bê 
tông; nhiều tuyến đường giao thông nông 
thôn được bê tông xi măng tạo điều kiện 
thuận lợi cho vận chuyển nông sản và giao 
lưu đi lại giữa các vùng. Bên cạnh đó, hệ 
thống điện quốc gia được phủ khắp vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số với tỷ lệ 100% xã, 
thôn có điện lưới quốc gia, 98% hộ sử dụng 
điện… Bên cạnh đó, mạng lưới y tế ở các xã 
thuần đồng bào dân tộc thiểu số được củng 
cố và hoàn thiện cả về tổ chức bộ máy, trang 
thiết bị đến cơ sở vật chất, cơ bản đáp ứng 
yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 
nhân dân. Năm 2019, các xã vùng dân tộc 
thiểu số đều đạt chuẩn quốc gia về y tế, các 
trạm y tế đều có bác sỹ điều trị; tỷ lệ trẻ em 
tiêm phòng 8 bệnh truyền nhiễm hằng năm 
đạt trên 95%... Hệ thống trường, lớp tiếp tục 
được đầu tư, nâng cấp, đội ngũ giáo viên 
được chuẩn hóa, chất lượng dạy học ngày 
càng được nâng lên. Tỷ lệ học sinh trong độ 
tuổi đến trường ở bậc mầm non đạt 57%, 
bậc tiểu học đạt 99,9%. 

Hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng 
dân tộc thiểu số 

Để triển khai các chủ trương, chính sách 
của Trung ương, tỉnh Bình Thuận đã ban 
hành nhiều chính sách cụ thể để hỗ trợ phát 
triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số, 
trong đó phải kể đến chính sách hỗ trợ đất 
sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số. 
 
Theo Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 
2014-2019, toàn tỉnh đã giải quyết và cấp 
2.020 ha đất sản xuất cho hơn 1.800 hộ. Lũy 
kế đến tháng 10/2019, toàn tỉnh đã cấp trên 
15.200 ha đất cho hơn 14.200 hộ dân, cơ 
bản đã giải quyết đất sản xuất cho đồng bào 
dân tộc thiểu số. Hầu hết diện tích đất đã cấp 
đều được đồng bào đưa vào sản xuất, mạnh 
dạn đầu tư phát triển kinh tế hộ, vươn lên 
thoát nghèo. Tính đến tháng 10/2019, tổng 
diện tích gieo trồng các loại cây chủ yếu 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số có gần 
50.000 ha. Các loại cây có giá trị kinh tế như: 
điều, nho, bắp lai… được đồng bào chú 
trọng mở rộng diện tích. Thu nhập bình quân 
đầu người vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
là 21 triệu đồng/người/năm; số hộ nghèo 

giảm còn 2.300 hộ (chiếm 10% số hộ vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số). 

Các chính sách tín dụng ưu đãi trực tiếp 
cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn ở 
vùng dân tộc thiểu số đã được triển khai kịp 
thời và phát huy hiệu quả, “gỡ khó” cho bà 
con đầu tư sản xuất. Trong 5 năm (2014- 
2019), hơn 20 nghìn lượt hộ đồng bào dân 
tộc thiểu số được vay vốn với số tiền hơn 
430 tỷ đồng để mở rộng sản xuất. Trên cơ 
sở đặc thù từng vùng, các địa phương trong 
tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ người 
dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với 
ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản 
xuất. Từ đó, người dân đã chuyển mạnh tập 
quán sản xuất từ lạc hậu, độc canh sang áp 
dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các 
giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt 
vào sản xuất trên diện rộng. Một số nơi đã 
hình thành vùng chuyên canh cây trồng, vật 
nuôi như: sản xuất lúa chất lượng cao, thâm 
canh cây điều ghép ở huyện Tánh Linh, 
thâm canh cây bưởi da xanh ở huyện Đức 
Linh 

Ông Nguyễn Thanh Dũngb (dân tộc 
Raglai) thôn 4, xã Đức Bình, huyện Tánh 
Linh là một trong gương nông dân sản xuất 
giỏi của địa phương. Nhiều năm nay, 3 ha 
lúa của ông Dũng sản xuất liên tục 3 vụ/năm 
và cho năng suất cao. Với 5 ha rẫy trồng 
điều xen ghép mỳ (sắn) và cây ăn quả có 
kinh tế cao như: mít, chuối…, mỗi năm gia 
đình ông thu lợi gần 150 triệu đồng. Ông 
Dũng cho biết, trước đây gia đình luôn chịu 
cảnh thiếu trước hụt sau vì mấy sào ruộng 
chỉ làm được một vụ. Nhờ nguồn vốn vay ưu 
đãi của Nhà nước và tham gia các lớp tập 
huấn phổ biến kỹ thuật làm lúa, chuyển giao 
kỹ thuật canh tác dùng phân hữu cơ vi sinh 
và áp dụng giống lúa mới… gia đình đã 
mạnh dạn cải tạo ruộng đất và phát triển quy 
mô sản xuất 

Ngoài ra, chính sách đầu tư ứng trước và 
trợ cước vận chuyển được thực hiện tại 11 
xã thuần nông và 20 thôn dân tộc thiểu số 
xen ghép thuộc các huyện: Bắc Bình, Tuy 
Phong, Hàm Thuận Nam, Tánh Linh, Đức 
Linh, Tuy Phong và Hàm Thuận Bắc đã kịp 
thời cung ứng các mặt hàng thiết yếu phục 
vụ sản xuất và bao tiêu sản phẩm đầu ra cho 
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người dân. Từ năm 2014-2019, Trung tâm 
đã cung ứng hơn 51 nghìn tấn hàng hóa 
gồm các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản 
xuất, đời sống và hỗ trợ 19 tỷ đồng trợ cước 
vận chuyển giống, vật tư sản xuất. 

Ông Nguyễn Văn Chi, Giám đốc Trung 
tâm Dịch vụ miền núi tỉnh cho biết: Chính 
sách tổ chức đầu tư ứng trước đã giúp đồng 
bào có đủ giống, vật tư nông nghiệp đảm 
bảo chất lượng để sản xuất, với việc thực 
hiện bao tiêu sản phẩm với giá cả phù hợp 
đã giúp người dân yên tâm sản xuất, thúc 
đẩy phát triển sản xuất tại vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số. 

Theo Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận, với 
quan điểm không để vùng dân tộc thiểu số 
bị bỏ lại quá xa so với vùng liền kề, tỉnh tiếp 
tục huy động các nguồn lực của Nhà nước, 

các thành phần kinh tế tại chỗ để đầu tư phát 
triển kết cấu hạ tầng thiết yếu gắn với xây 
dựng nông thôn mới, trong đó tập trung phát 
triển kết nối giao thông nội vùng, giao thông 
đối ngoại liên vùng, hệ thống thủy lợi. Đồng 
thời, trên cơ sở tiềm năng, lợi thế từng vùng, 
các địa phương tiếp tục chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng, vật nuôi lợi thế gắn với ngành 
nghề, dịch vụ, giảm nghèo bền vững, cải 
thiện cuộc sống vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số.  

 
Hồng Hiếu // https://dantocmiennui.vn.- 

2019 (ngày 22 tháng 11) 

https://dantocmiennui.vn/xa-hoi/binh-
thuan-dau-tu-phat-trien-toan-dien-vung-
dong-bao-dan-toc-thieu-so/280506.html 

----------------------------------------------------------- 

BÌNH THUẬN KHẨN TRƯƠNG HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 
CAO TỐC BẮC-NAM 

heo UBND tỉnh Bình Thuận, dự án cao 
tốc Bắc-Nam có ý nghĩa vô cùng quan 
trọng đối với tỉnh, giải quyết bức xúc 

về giao thông đối ngoại của tỉnh, là đòn bẩy 
để tỉnh phát triển. 

Một đoạn cao tốc Bắc-Nam đã được hoàn thành. 
(Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)  

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận cho 
biết tỉnh đang chỉ đạo các sở, ngành và các 
đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành 
đền bù, giải phóng mặt bằng Dự án đường 
bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông qua địa bàn 
tỉnh trong tháng 11 này. 

Đây là dự án có ý nghĩa vô cùng quan 
trọng đối với tỉnh Bình Thuận, giải quyết bức 

xúc về giao thông đối ngoại của tỉnh, là đòn 
bẩy để tỉnh phát triển. 

Dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía 
Đông qua địa bàn tỉnh Bình Thuận có tổng 
chiều dài 160km. 

Dự án gồm 3 dự án thành phần: đoạn 
Cam Lâm-Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo-Phan Thiết, 
Phan Thiết-Dầu Giây. 

Quy mô hoàn chỉnh của dự án gồm 6 làn 
xe với bề rộng mặt đường 32,25m, vận tốc 
thiết kế 100-120 km/h, tổng mức đầu tư dự 
án khoảng 39.650 tỷ đồng. 

Toàn tuyến dự án này đi qua 29 xã, thị 
trấn thuộc 5 huyện của tỉnh gồm: Tuy Phong, 
Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận 
Nam và Hàm Tân. 

[Bộ GTVT báo cáo Quốc hội vướng mắc 
mặt bằng cao tốc Bắc-Nam] 

Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình 
Thuận, thời gian vừa qua, các sở, ngành liên 
quan và các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, 
Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm 
Tân và các Ban Quản lý dự án của Bộ Giao 
thông Vận tải đã tập trung đẩy nhanh tiến độ 
thực hiện. 

T 

https://dantocmiennui.vn/xa-hoi/binh-thuan-dau-tu-phat-trien-toan-dien-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so/280506.html
https://dantocmiennui.vn/xa-hoi/binh-thuan-dau-tu-phat-trien-toan-dien-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so/280506.html
https://dantocmiennui.vn/xa-hoi/binh-thuan-dau-tu-phat-trien-toan-dien-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so/280506.html
https://www.vietnamplus.vn/tags/cao-t%e1%bb%91c-B%e1%ba%afc-Nam.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/B%c3%acnh-Thu%e1%ba%adn.vnp
https://www.vietnamplus.vn/bo-gtvt-bao-cao-quoc-hoi-vuong-mac-mat-bang-cao-toc-bacnam/603705.vnp
https://www.vietnamplus.vn/bo-gtvt-bao-cao-quoc-hoi-vuong-mac-mat-bang-cao-toc-bacnam/603705.vnp
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Dự án có 2.676 hồ sơ bị ảnh hưởng phải 
thực hiện công tác bồi thường, giải phóng 
mặt bằng. Tính đến đầu tháng 11 này, 29/29 
xã của 5 huyện đã phê duyệt bản đồ địa 
chính; 5/5 huyện đã phê duyệt hồ sơ giá đất 
và hoàn thành công tác kiểm kê; xét tính 
pháp lý cấp xã được 2.668 hồ sơ (đạt tỷ lệ 
99,7%); xét tính pháp lý cấp huyện 2.657 hồ 
sơ (đạt tỷ lệ 99,3%); niêm yết phương án bồi 
thường hỗ trợ tái định cư 2.589 hồ sơ (đạt tỷ 
lệ 96,7%); 

Hiện, trên địa bàn toàn tỉnh phải xây dựng 
5 khu tái định cư, đến nay, đã khởi công xây 
dựng 5/5 khu tái định cư. 

Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt 
phương án trồng rừng thay thế của các 
huyện có dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam 
phía Đông đoạn qua địa bàn tỉnh đi qua; 
đồng thời, tiến hành thẩm định hồ sơ thiết kế 
bản vẽ thi công các công trình hạ tầng kỹ 
thuật như điện, nước, viễn thông tại các 
huyện có đường cao tốc. 

Để hoàn thành đền bù, giải phóng mặt 
bằng dự án này trong tháng 11 này, Ủy ban 
Nhân dân tỉnh yêu cầu các lãnh đạo 5 huyện 
có đường cao tốc đi qua tiếp tục đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa 
của công trình này để vận động nhân dân 
sớm nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt 
bằng cho đơn vị thi công. 

Ủy ban cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ 
xây dựng các khu tái định cư; phối hợp với 
các cở, ngành có liên quan hoàn thành các 
thủ tục di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật 
trên địa bàn; tập trung giải quyết các vấn đề 
phát sinh tại cơ sở./. 

Nguyễn Thanh // 
https://www.vietnamplus.vn.- 2019 

 (ngày 13 tháng 11) 

https://www.vietnamplus.vn/binh-thuan-
khan-truong-hoan-thanh-giai-phong-mat-

bang-cao-toc-bacnam/607175.vnp

---------------------------------------------------------- 

BÌNH THUẬN XÂY KHU NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP 

rong 144.212m2 đất vừa giao, có 
1.801m2 để đầu tư hạ tầng kỹ thuật, 
công trình công cộng khác và 

44.787,3m2 đầu tư hạ tầng công cộng phục 
vụ khu dân cư.  

Phối cảnh dự án. 

UBND tỉnh Bình Thuận vừa giao đất cho 
Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy để 
đầu tư xây dựng Khu nghỉ dưỡng cao cấp 
kết hợp khu dân cư De La Gi tại xã Tân 
Phước, thị xã La Gi (đợt 1). 

Theo đó, tỉnh Bình Thuận giao diện tích 
144.212,4 m2 đất đã được UBND thị xã La 
Gi hoàn thành việc bồi thường, giải phóng 
mặt bằng cho Công ty Cổ phần Đầu tư Năm 
Bảy Bảy để đầu tư Khu nghỉ dưỡng cao cấp 
kết hợp khu dân cư De La Gi tại xã Tân 
Phước, thị xã La Gi. Hình thức sử dụng đất: 
Giao đất có thu tiền sử dụng đất.  

Trong 144.212m2 vừa được giao trên có 
1.801m2 để đầu tư hạ tầng kỹ thuật, công 
trình công cộng khác và 44.787,3 m2 đất 
giao thông cho Công ty Cổ phần Đầu tư Năm 
Bảy Bảy đầu tư hạ tầng công cộng phục vụ 
khu dân cư.  

Theo kế hoạch, khu nghỉ dưỡng cao cấp 
này sẽ hoàn thành vào tháng 12/2020. 

 

Vân Phong // https://bizlive.vn.- 2019 
(ngày 21 tháng 11) 

https://bizlive.vn/du-an/binh-thuan-xay-
khu-nghi-duong-cao-cap-3528072.html 

 

T 
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https://www.vietnamplus.vn/binh-thuan-khan-truong-hoan-thanh-giai-phong-mat-bang-cao-toc-bacnam/607175.vnp
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CHẤP CHỚI DỰ ÁN BOT CẢNG HÀNG KHÔNG PHAN THIẾT 

àng loạt ẩn số liên quan đến năng lực 
nhà đầu tư và thời gian hoàn vốn Dự 
án BOT Đầu tư xây dựng Sân bay 

dân dụng Phan Thiết vẫn chưa được cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền đưa ra lời giải 
đủ sức thuyết phục. 

 

Phối cảnh Sân bay Phan Thiết trong tương lai. 

Năng lực dừng ở cam kết 

UBND tỉnh Bình Thuận - cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền đối với Dự án BOT Xây 
dựng Cảng hàng không Phan Thiết, hạng 
mục hàng không dân dụng (Dự án) - vẫn tỏ 
ra nhất quán trong việc bảo lưu quan điểm 
về năng lực nhà đầu tư được lựa chọn trước 
đó là Công ty cổ phần Rạng Đông. 

Trong Công văn số 3977/UBND-ĐTQH 
giải trình ý kiến thẩm định điều chỉnh thiết kế 
cơ sở hạng mục các công trình khu bay 
thuộc Dự án vừa được gửi tới Bộ Giao thông 
- Vận tải, năng lực nhà đầu tư là một trong 5 
điểm nhấn mà UBND tỉnh Bình Thuận tập 
trung giải trình. 

UBND tỉnh Bình Thuận cho rằng, sau khi 
điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư thiết kế 
cơ sở theo ý kiến góp ý của Bộ Giao thông - 
Vận tải, tổng mức đầu tư Dự án tăng lên 
thành 3.639,917 tỷ đồng. Theo đó, nhà đầu 
tư cam kết số vốn tự có là 923,15 tỷ đồng 
(chiếm 25,36% tổng mức đầu tư Dự án) và 
vốn vay là 2.716,7 tỷ đồng (chiếm 74,64% 
tổng mức đầu tư), nên đáp ứng đầy đủ năng 
lực tài chính để thực hiện Dự án. 

UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, năng lực 
tài chính của nhà đầu tư được thể hiện qua 

Văn bản số 212/XN-BIDV.BT ngày 5/6/2019 
của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển 
Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận (BIDV - 
Chi nhánh Bình Thuận) và Báo cáo tài chính 
năm 2017, 2018 đã được kiểm toán của 
Công ty cổ phần Rạng Đông. 

Về kinh nghiệm đầu tư, UBND tỉnh Bình 
Thuận cho biết, nhà đầu tư được lựa chọn 
từ năm 2015 này đã từng tham gia quản lý 
xây dựng nhiều dự án thuộc lĩnh vực giao 
thông và công trình dân dụng trong và ngoài 
tỉnh, đặc biệt là tham gia xây dựng các dự 
án Quốc lộ 1, Quốc lộ 1K… theo hình thức 
hợp đồng xây dựng - khai thác - chuyển giao 
(BOT) có giá trị xây dựng tương đối lớn và 
tính chất phức tạp. 

“Mặc dù vậy, do đây là dự án mang tính 
chất đặc thù được đầu tư xây dựng theo 
hình thức BOT, nên nhà đầu tư cam kết sẽ 
tập trung tối đa các nguồn nhân lực, vật lực 
và kinh nghiệm đã tích lũy để hoàn thành dự 
án đúng mục tiêu tiến độ, đảm bảo yêu cầu 
về chất lượng công trình”, ông Nguyễn Ngọc 
Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho 
biết. 

Theo đánh giá của các chuyên gia, do 
không rõ nội dung tại Văn bản 212/XN-
BIDV.BT của BIDV - Chi nhánh Bình Thuận, 
nhưng năng lực tài chính của nhà đầu tư chỉ 
được khẳng định sau khi họ đã góp đủ 923 
tỷ đồng vốn chủ sở hữu vào tài khoản phong 
tỏa phục vụ Dự án. Bên cạnh đó, với quy mô 
vốn vay lên tới gần 3.000 tỷ đồng, khả năng 
tham gia của ngân hàng có thể mới chỉ dừng 
ở mức cam kết khi khá nhiều nội dung quan 
trọng liên quan đến phương án tài chính của 
Dự án vẫn đang được cập nhật, chỉnh sửa. 

Trước đó, trong công văn thông báo ý 
kiến thẩm định vào cuối tháng 7/2019, Bộ 
Giao thông - Vận tải đã bày tỏ sự lo ngại khi 
quy mô Dự án sau khi điều chỉnh có lớn hơn 
so với ban đầu, nên tiêu chí đánh giá cũng 
như năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư 
có thể không còn phù hợp với quy mô Dự 
án. Do đó, Bộ Giao thông - Vận tải đề nghị 
UBND tỉnh Bình Thuận xem xét, đánh giá lại 

H 
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năng lực của nhà đầu tư, đảm bảo khả năng 
thực hiện hợp đồng với quy mô mới theo quy 
định của pháp luật. 

Khả thi, nhưng mất 69 năm hoàn vốn 

Cần phải nói thêm rằng, trong Công văn 
số 2811/BKHĐT-KCHTĐT ngày 3/3/2019, 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng tỏ ra cấn cá với 
năng lực nhà đầu tư Dự án BOT Cảng hàng 
không Phan Thiết, hạng mục hàng không 
dân dụng. 

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với việc Dự 
án được điều chỉnh (quy mô vốn, cấp sân 
bay từ 4C lên 4E) dẫn đến các yêu cầu về 
năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư, yêu 
cầu về kỹ thuật cũng như tiêu chí đánh giá 
trong hồ sơ yêu cầu không còn phù hợp với 
thực tế triển khai. 

Đồng thời, Hợp đồng Dự án đã được ký 
kết giữa UBND tỉnh Bình Thuận và nhà đầu 
tư từ ngày 20/9/2016, tính đến trước thời 
điểm quy hoạch Cảng hàng không Phan 
Thiết được điều chỉnh (29/8/2018), thì sau 
gần 2 năm, Dự án vẫn chưa được nhà đầu 
tư triển khai cụ thể. Vì vậy, Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận làm 
rõ tình hình thực hiện Dự án sau khi ký hợp 
đồng, nguyên nhân kéo dài thời gian triển 
khai cũng như khả năng đáp ứng về năng 
lực, kinh nghiệm, kỹ thuật của nhà đầu tư. 

Ngoài năng lực của nhà đầu tư, cả Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông - Vận tải 
cũng đều đặt vấn đề về phương án tài chính 
và thời gian hợp đồng BOT Dự án Xây dựng 
Cảng hàng không Phan Thiết. 

Theo Bộ Giao thông - Vận tải, Dự án ban 
đầu được duyệt với thời gian thu phí hoàn 
vốn không quá 84 năm 8 tháng, nhưng khi 
ký hợp đồng thì còn 73 năm 8 tháng 25 ngày 
(nhà đầu tư cam kết thu hoàn vốn tối đa 70 
năm). Hiện nay, UBND tỉnh Bình Thuận dự 
kiến trong đề xuất điều chỉnh Báo cáo 
Nghiên cứu khả thi là không quá 77 năm 7 
tháng. Trong khi đó, khoản 3, Điều 126 của 
Luật Đất đai quy định, thời hạn giao đất, cho 
thuê đất để thực hiện dự án đầu tư không 
quá 50 năm, trừ trường hợp đặc biệt khác 
được quy định tại khoản này, nhưng cũng 
không được quá 70 năm. 

“Thời gian thu phí hoàn vốn của Dự án và 
hợp đồng chưa thống nhất và chưa phù hợp 
với quy định của Luật Đất đai”, ông Lê Đình 
Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải 
đánh giá. 

Liên quan vấn đề này, UBND tỉnh Bình 
Thuận cho biết, chính quyền tỉnh đã yêu cầu 
nhà đầu tư rà soát, cập nhật và điều chỉnh 
lại các thông số, dữ liệu đầu vào cho phù 
hợp theo quy định của phương án tính toán 
(rà soát định mức, tổng mức đầu tư dự án, 
điều chỉnh tiến độ sử dụng vốn đầu tư dự án, 
thời gian khấu hao tài sản, điều chỉnh lưu 
lượng hành khách và các dịch vụ kèm theo, 
khung giá dịch vụ, điều chỉnh chi phí hoạt 
động…). 

Đồng thời, do Dự án có vốn đầu tư lớn 
nhưng thời gian thu hồi vốn chậm, nên cần 
thời gian giao đất, cho thuê đất dài, nhưng 
không quá 70 năm là phù hợp. Tuy nhiên, 
Dự án trên có tính khả thi cao về mặt kinh 
tế - xã hội, nên nhà đầu tư đề xuất thời gian 
hoàn vốn của dự án là 69 năm để phù hợp 
với quy định tại khoản 3, Điều 126 của Luật 
Đất đai. 

“Đây là phương án tài chính giả định để 
thực hiện việc thu hồi vốn cho dự án trong 
tương lai, UBND tỉnh Bình Thuận sẽ chỉ đạo 
các sở, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu 
xác định thời gian thu hồi vốn khi ký kết hợp 
đồng và phù hợp với thực tế trong quá trình 
khai thác sân bay”, ông Nguyễn Ngọc Hai 
cho biết. 

Cảng hàng không Phan Thiết được xây 
dựng tại xã Thiện Nghiệp, TP. Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận, gồm 2 dự án: Dự án Đầu 
tư xây dựng Cảng hàng không Phan Thiết, 
hạng mục hàng không dân dụng đầu tư theo 
hình thức xây dựng - khai thác - chuyển giao 
(BOT) do UBND tỉnh Bình Thuận quyết định 
đầu tư; Dự án Đầu tư khu bay quân sự do 
Bộ Quốc phòng đầu tư. 

Anh Minh // 
https://tinnhanhchungkhoan.vn.- 2019 

(ngày 1 tháng 11) 

https://tinnhanhchungkhoan.vn/dau-
tu/chap-choi-du-an-bot-cang-hang-khong-

phan-thiet-301767.html

 

https://tinnhanhchungkhoan.vn/authorsearch/QW5oIE1pbmg=/anh-minh.html
https://tinnhanhchungkhoan.vn/dau-tu/chap-choi-du-an-bot-cang-hang-khong-phan-thiet-301767.html
https://tinnhanhchungkhoan.vn/dau-tu/chap-choi-du-an-bot-cang-hang-khong-phan-thiet-301767.html
https://tinnhanhchungkhoan.vn/dau-tu/chap-choi-du-an-bot-cang-hang-khong-phan-thiet-301767.html


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 11 năm 2019                           __             -28- 
 

Thư viện Bình Thuận – Số 286 Trần Hưng Đạo – TP Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận 

MỞ RỘNG DIỆN TÍCH THANH LONG THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP 

ình Thuận hiện có gần 30.000 ha 
thanh long với sản lượng khoảng 
600.000 tấn/năm. Diện tích sản xuất 

thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP liên tục 
tăng được xem là tín hiệu đáng mừng, tạo ra 
môi trường thuận lợi để đáp ứng nhanh tiến 
bộ kỹ thuật vào sản xuất theo hướng an 
toàn, phục vụ yêu cầu tiêu thụ nội địa và xuất 
khẩu trái thanh long. 

Mô hình trồng thah long theo tiêu chuẩnVietGAP 

Tính đến tháng 10/2019, toàn tỉnh có hơn 
10.200 ha thanh long được công nhận đạt 
tiêu chuẩn VietGAP và hơn 260 ha sản xuất 
thanh long theo tiêu chuẩn GlobalGAP. Bên 
cạnh đó, toàn tỉnh có 7 cơ sở đóng gói thanh 
long và 30 hợp tác xã thanh long gắn với xây 
dựng chuỗi giá trị theo tiêu chuẩn VietGAP, 
GlobalGAP. 

 

Huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận 
Bắc, Bắc Bình… là những địa phương có 
diện tích thanh long trồng theo tiêu chuẩn 
VietGAP nhiều nhất tỉnh. 

VietGAP, GlobalGAP đã giúp người trồng 
thanh long ở Bình Thuận tiết kiệm chi phí 
thuốc bảo vệ thực vật, phân bón. Đồng thời, 
đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất và 
nhất là đã mở ra hướng đi bền vững cho trái 
thanh long vào thời điểm được mùa - rớt giá. 

 

PV // https://doanhnghiepvn.vn.- 2019 
(ngày 15 tháng 11) 

https://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/mo-
rong-dien-tich-thanh-long-theo-tieu-chuan-

vietgap/20191115085830506

---------------------------------------------------------- 

NGHỊCH LÝ THANH LONG NGHỊCH VỤ GIÁ QUÁ THẤP 

iá thanh long nghịch vụ tại Bình 
Thuận, thương lái mua xô tại vườn 
chỉ từ 6-7 ngàn đ/kg. Nguyên nhân 

do thị trường Trung Quốc “ăn chậm” 

Nông dân thua lỗ 

Theo nông dân trồng thanh long ở Bình 
Thuận, hiện thanh long vào mùa nghịch vụ, 
tức là mùa chong đèn, chi phí đầu tư cao 
hơn hàng mùa. Cụ thể, để có 1 kg thanh long 
nghịch vụ nông dân đầu tư phân bón, thuốc 
BVTV, rồi tiền điện chong đèn… từ 10-12 
ngàn đ/kg. Thế nhưng thời gian gần đây, giá 
thanh long thương lái thu mua tại vườn (mua 
xô) chỉ 6-7 ngàn đ/kg nên hầu hết đều thua 
lỗ. 

Giá thanh nghịch vụ ở mức thấp do phía Trung Quốc 
được mùa trái cây. 

Anh Nguyễn Phúc, một người trồng thanh 
long ở xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, 
than vãn, gia đình vừa thu hoạch 1.000 trụ 

B 

G 

https://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/mo-rong-dien-tich-thanh-long-theo-tieu-chuan-vietgap/20191115085830506
https://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/mo-rong-dien-tich-thanh-long-theo-tieu-chuan-vietgap/20191115085830506
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thanh long được 11 tấn, trong đó 1 tấn bị thải 
vì bị nấm bệnh. Do giá bán thấp chỉ 6 ngàn 
đ/kg, thu khoảng 60 triệu đồng, trừ chi phí, 
anh lỗ hàng chục triệu đồng. 

“Đây là vụ thanh long nghịch vụ mà tôi 
không ngờ giá thấp thế. Mọi năm thời điểm 
này giá ít nhất 12-15 ngàn đ/kg”, anh Phúc 
nói. 

Gia đình chị Huỳnh Thị Tuyết Phương, 
thôn Tiến Hưng, xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết 
có 700 trụ thanh long đã chong đèn xong. 
Vườn thanh long trái to bằng cổ tay, dự kiến 
gần 1 tháng nữa sẽ thu hoạch. 

Chị Phương cho biết đầu tư vụ thanh long 
này đã mất khoảng 40-50 triệu đồng tiền 
phân, thuốc, rơm và tiền điện, chưa kể tiền 
công. 

“Năm nay các chi phí đầu tư thanh long 
nghịch vụ đều tăng cao. Cụ thể, giá phân 
chuồng khoảng 27 ngàn đ/bao, còn rơm 40 
ngàn/cuộn. Với 700 trụ thanh long gia đình 
phải bón 700 bao phân chuồng, chưa kể bón 
thêm phân hóa học. Còn rơm bỏ gốc, trung 
bình mỗi cuộn chỉ bỏ được 4 trụ, tính ra cũng 
tốn tiền kha khá. 

Riêng tiền điện đã chi 10 triệu đồng thắp 
sáng 19 đêm kích thích thanh long ra bông. 
Trong khi dự kiến từ nay đến ngày thu hoạch 
phải chi thêm hơn 10 triệu đồng nữa cho 
công vuốt tai thanh long, phân, thuốc. Nếu 
giá thanh long tới đây không tăng, xem như 
gia đình mất tết”, chị Phương âu sầu.   

Vì sao? 

Việc thanh long Bình Thuận ở mức thấp, 
lãnh đạo Hiệp hội Thanh long Bình Thuận 
cho biết, do thị trường Trung Quốc “ăn 
chậm”. Điều này thể hiện các đơn đặt hàng 
thanh long tại các doanh nghiệp ít. 

Đại diện Cty TNHH Xuất khẩu thanh long 
Bé Dũng, xã Mương Mán (Hàm Thuận 
Nam), xác nhận: Hiện việc xuất khẩu thanh 
long của DN sang thị trường Trung Quốc 
không có gì trở ngại. Tuy nhiên giá cả lên 
hay xuống đều phụ thuộc vào thị trường. 
Trung Quốc hiện tiêu thụ thanh long chậm, 
mỗi ngày DN chỉ xuất 1 container (16 tấn), 
trong khi lúc trước mỗi ngày từ 2-3 
container. 

Tại cơ sở thu mua thanh long Châu Hải 
Thịnh, xã Hàm Thắng (Hàm Thuận Bắc) sản 
lượng thanh long xuất sang thị trường Trung 
Quốc thời điểm này cũng giảm một nửa so 
với mấy tháng trước. 

Thị trường Trung Quốc “ăn chậm” khiến giá thanh 
long Bình Thuận ở mức thấp. 

Chủ vựa này cho biết thêm, thời gian gần 
đây thanh long xuất sang thị trường Trung 
Quốc tiêu thụ chậm là do hàng nhiều. 

Ông Nguyễn Đức Trí, PGĐ phụ trách 
Trung tâm Nghiên cứu Phát triển thanh long 
Bình Thuận cũng cho rằng, Trung Quốc 
đang vào mùa thu hoạch táo, quýt và ngay 
cả thanh long họ cũng đang thu hoạch, được 
mùa, nên một phần ảnh hưởng đến giá. 

Ông Nguyễn Đức Trí, PGĐ phụ trách 
Trung tâm Nghiên cứu Phát triển thanh long 
Bình Thuận cho biết, toàn tỉnh có khoảng 
30.000 ha thanh long, năng suất trung bình 
600 tấn/năm. Hiện 70-80% sản lượng xuất 
sang thị trường Trung Quốc.  

Để giúp thanh long đi chính ngạch sang 
thị trường Trung Quốc tỉnh đã đẩy mạnh sản 
xuất thanh long VietGAP để truy xuất nguồn 
gốc. Hiện toàn tỉnh đã có trên 10.000 ha 
thanh long được chứng nhận VietGAP. 

Bên cạnh đó, hầu hết DN thu mua thanh 
long trên địa bàn đều được cấp mã số vùng 
trồng và mã số đóng gói, đáp ứng đủ điều 
kiện để xuất khẩu thanh long sang thị trường 
này. 

KIM SƠ // https://nongnghiep.vn.- 
2019 (ngày 28 tháng 11) 

https://nongnghiep.vn/nghich-ly-thanh-
long-nghich-vu-gia-qua-thap-

post253813.html 

https://nongnghiep.vn/nghich-ly-thanh-long-nghich-vu-gia-qua-thap-post253813.html
https://nongnghiep.vn/nghich-ly-thanh-long-nghich-vu-gia-qua-thap-post253813.html
https://nongnghiep.vn/nghich-ly-thanh-long-nghich-vu-gia-qua-thap-post253813.html
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QUY HOẠCH CHỒNG LẤN GIỮA KHU BẢO TỒN BIỂN 
VÀ TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC  

rong cuộc giám sát chuyên đề của Ủy 
ban Khoa học Công nghệ và Môi trường 
Quốc hội đối với Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam, Đoàn giám sát đã có báo cáo gửi Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội. Trong đó, có nhiều ý 
kiến xung quanh việc quy hoạch chồng lấn 
giữa Khu bảo tồn biển Hòn Cau và Trung tâm 
điện lực Vĩnh Tân.  

Theo Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi 
trường (UBKHCN-MT), Trung tâm điện lực 
(TTĐL) Vĩnh Tân được Bộ Công thương phê 
duyệt quy hoạch tổng thể lần đầu vào năm 
2007 và thực hiện 4 lần điều chỉnh quy hoạch 
trong các năm 2010, 2012, 2015 và 2017. 
Toàn bộ quá trình phê duyệt và hiệu chỉnh quy 
hoạch tổng thể TTĐL Vĩnh Tân đều được các 
bộ, ngành liên quan và UBND tỉnh Bình Thuận 
có ý kiến, chấp thuận thông qua trước khi phê 
duyệt. 

Khu bảo tồn biển Hòn Cau tỉnh Bình Thuận 

Đoàn giám sát của Quốc hội cho rằng, tại 
thời điểm Bộ Công thương phê duyệt điều 
chỉnh quy hoạch TTĐL vào năm 2010 là chưa 
có quy hoạch bảo tồn biển Hòn Cau. Đến ngày 
15/11/2010, UBND tỉnh Bình Thuận có Quyết 
định thành lập Khu bảo tồn biển Hòn Cau với 
diện tích 12.500 ha. Trong đó, Khu bảo tồn 
biển Hòn Cau chồng lấn với quy hoạch TTĐL 
Vĩnh Tân 320 ha, trong đó 213,5 ha là diện tích 
khu vực cảng nhập than và 106,5 ha là phần 
lấn biển của 3 Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân. 
Tuy nhiên, qua các lần điều chỉnh quy hoạch 
TTĐL Vĩnh Tân và sau khi rà soát các khu vực 
nạo vét luồng cho tàu 100 ngàn tấn và khu vực 
bãi chứa nạo vét, tổng phần diện tích chồng 
lấn đã tăng thêm lên gần 460 ha.  

Báo cáo khẳng định, quy hoạch thành lập 
Khu bảo tồn Hòn Cau ra đời sau khi có quy 
hoạch TTĐL Vĩnh Tân. Thế nhưng, quyết định 

này lại không được gửi đến Bộ Công thương 
và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). 

Được biết, việc chồng lấn giữa hai quy 
hoạch này diễn ra từ lâu và đang làm cản trở 
sự phát triển chung của tỉnh Bình Thuận, 
nhưng đến nay chưa có giải pháp để tháo gỡ. 
Theo tìm hiểu, từ tháng 9/2016, tỉnh Bình 
Thuận có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn (NN-PTNT) xin điều chỉnh diện 
tích Khu bảo tồn biển Hòn Cau. Bình Thuận đề 
nghị Bộ NN-PTNT xem xét cho giảm 1.060 ha 
ở các vùng phục hồi sinh thái và vùng phát 
triển trong tổng 12.500 ha của khu bảo tồn 
biển này nhằm nhường lại diện tích cho các 
nhà máy nhiệt điện ở Vĩnh Tân. 

Trả lời về đề xuất này, Bộ NN-PTNT cho 
biết: Diện tích 12.500 ha của Khu bảo tồn biển 
Hòn Cau đã được tính toán để bảo đảm được 
các mục tiêu bảo vệ, bảo tồn các hệ sinh thái 
rạn san hô, cỏ biển, các loài động thực vật biển 
và các loài quý hiếm. Do đó, việc đề xuất điều 
chỉnh giảm diện tích đến 1.060 ha sẽ ảnh 
hưởng rất lớn đến các mục tiêu, chức năng và 
thậm chí phá vỡ quy hoạch Hòn Cau. 

Hơn nữa, quyết định phê duyệt báo cáo 
đánh giá tác động môi trường của các dự án, 
thành phần liên quan đến dự án TTĐL Vĩnh 
Tân được UBND tỉnh Bình Thuận gửi đến Bộ 
NN-PTNT không đề cập đến tác động của các 
dự án này. Trong khi việc thu hẹp diện tích khu 
bảo tồn biển ảnh hưởng rất lớn đến quần thể 
san hô nguyên thủy dài hơn 2 km với gần 234 
loại san hô, cỏ biển và các động thực vật khác 
quý hiếm tại vùng biển này. Đáng chú ý là các 
rạn ngầm là bãi đẻ của tôm hùm bông, tôm 
hùm đỏ và tôm hùm xanh phân bố tại khu vực 
Hòn Cau.  

Cũng theo Bộ NN-PTNT, Thủ tướng Chính 
phủ đã có Quyết định 742 phê duyệt quy 
hoạch hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam đến 
năm 2020. Do đó, việc điều chỉnh giảm diện 
tích Khu bảo tồn biển Hòn Cau sẽ làm ảnh 
hưởng đến mục tiêu chung đã được Thủ 
tướng Chính phủ quy định.  

Về phía EVN lại cho rằng: Tại thời điểm Bộ 
Công thương phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 
TTĐL Vĩnh Tân vào năm 2010 là chưa có quy 

T 
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hoạch Khu bảo tồn biển Hòn Cau. Quy hoạch 
thành lập Khu bảo tồn biển Hòn Cau ra đời sau 
khi có quy hoạch TTĐL Vĩnh Tân. Thế nhưng, 
quyết định này không được gửi đến Bộ Công 
thương và EVN.  

Đoàn công tác đề xuất: TTĐL Vĩnh Tân với 
tổng công suất 6.260 MW đóng vai trò rất quan 
trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng 
quốc gia, cung cấp nguồn điện ổn định cho 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc 
biệt bảo đảm cấp điện cho các tỉnh phía Nam. 
Đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo 
các Bộ, ngành liên quan và UBND tỉnh Bình 
Thuận xem xét, điều chỉnh quy hoạch khu vực 
chồng lấn phần diện tích thuộc vùng phát triển 
của khu bảo tồn biển Hòn Cau với quy hoạch 
TTĐL Vĩnh Tân, bảo đảm hài hòa giữa lợi ích 
kinh tế và công tác bảo tồn đa dạng sinh học, 
bảo vệ môi trường khu vực biển Hòn Cau.        

Cũng theo Ủy ban KHCN-MT, để bảo đảm 
hoạt động của các nhà máy tại TTĐL Vĩnh 
Tân, phải tiến hành nạo vét khu vực cảng nhập 
than, luồng, vùng quay tàu và duy tu các hạng 
mục này trong suốt quá trình hoạt động. Đề 

nghị Bộ TN-MT, Bộ Công thương, Bộ Xây 
dựng hướng dẫn hỗ trợ EVN có phương án sử 
dụng vật chất nạo vét vừa bảo đảm môi trường 
vừa tiết kiếm sử dụng tài nguyên có hiệu quả 
cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.  

Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã có văn 
bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng 
Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu một số 
bộ, ngành, trong đó có Bộ Công thương và Bộ 
NN&PTNT căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ 
được giao, khẩn trương nghiên cứu các đề 
nghị đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
của Ủy ban KHCN-MT, trong có đề nghị việc 
xét xét, điều chỉnh quy hoạch việc chồng lấn 
quy hoạch giữa TTĐL Vĩnh Tân và Khu bảo 
tồn biển Hòn Cau.  

Lê Sử // https://baovephapluat.vn.- 2019 
(ngày 17 tháng 11) 

https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-
hoi/doi-song-xa-hoi/quy-hoach-chong-lan-

giua-khu-bao-ton-bien-va-trung-tam-dien-luc-
78698.html 

----------------------------------------------------------- 

TƯỚI TIẾT KIỆM TRÊN THỦ PHỦ THANH LONG 

ng Phan Văn Tấn, PGĐ Sở NN-PTNT 
Bình Thuận cho biết: Bình Thuận thuộc 
vùng khô hạn nhất cả nước nên rất thiếu 

nước. Vì vậy việc nông dân áp dụng tưới tiết 
cho cây trồng, trong đó có cây thanh long là rất 
cần thiết. 

Theo Sở NN-PTNT Bình Thuận, đến cuối 
tháng 10/2019, tổng diện tích thanh long toàn 
tỉnh gần 30.000 ha, tập trung chủ yếu tại các 
huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Bắc 
Bình…với tổng sản lượng thu hoạch khoảng 
600.000 tấn/năm. 

Đây là cây trồng mà thời gian qua đã giúp 
nông dân nơi đây thoát nghèo, vươn lên khấm 
khá. Tuy nhiên để thanh long phát triển bền 
vững, một trong khâu sản xuất nông dân cần 
thay đổi, đó là chuyển từ cách tưới dí sang 
tưới tiết kiệm. 

Theo ông Phan Văn Tấn, phương pháp 
tưới dí hay hệ thống tưới không đảm bảo kỹ 
thuật (cầm vòi xịt vào bồn) sẽ gây thất thoát 
nước, cũng như dinh dưỡng ra ngoài bồn (khu 
có vùng rễ tích cực). Thậm chí việc tưới dí 

nhiều nước nhiều khi vô tình làm xói vùng rễ, 
động rễ... sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng 
và phát triển cây trồng. 

 
Tưới tiết kiệm cho cây thanh long ở Bình Thuận. 

Nếu bà con áp dụng tưới đúng kỹ thuật, tức 
là tưới tiết kiệm sẽ mang lại nhiều hiệu quả. 
Cụ thể, cách tưới này không chỉ giúp người 
trồng thanh long tiết kiệm công tưới, công bón 
phân, tránh lãng phí nước…mà còn giúp cây 
được tưới đúng, tưới đủ lượng nước và lượng 
dinh dưỡng trong từng giai đoạn như: dưỡng 
dây, nuôi trái…Từ đó, cây thanh long phát 
triển tốt, cho năng suất cao và ổn định. 

Ô 

https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/quy-hoach-chong-lan-giua-khu-bao-ton-bien-va-trung-tam-dien-luc-78698.html
https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/quy-hoach-chong-lan-giua-khu-bao-ton-bien-va-trung-tam-dien-luc-78698.html
https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/quy-hoach-chong-lan-giua-khu-bao-ton-bien-va-trung-tam-dien-luc-78698.html
https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/quy-hoach-chong-lan-giua-khu-bao-ton-bien-va-trung-tam-dien-luc-78698.html
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Cũng theo Sở NN-PTNT Bình Thuận, hiện 
nay các rất nhiều mô hình tưới tiết kiệm hiệu 
quả. Tuy nhiên giải pháp tưới nhỏ giọt bằng 
thiết bị dây tưới nhỏ giọt có công nghệ bù áp 
không chỉ hiệu quả, mà còn bền vững. Người 
trồng có thể đầu tư 1 lần dùng đến 10 – 15 
năm. Cách tưới này tiết kiệm được 80% công 
tưới so với công tưới truyền thống (PV- thời 
gian tưới cho 1 ha tưới dí mất tới 36 giờ bơm). 

 
Mô hình tưới tiết kiệm cho cây thanh long ở Hàm 
Thuận Nam. 

“Hiện có khoảng 40% trên tổng diện tích 
thanh long Bình Thuận có hệ thống tưới. Tuy 
nhiên nông dân áp dụng tưới nhỏ giọt chiếm 
khoảng 5.000 ha…chủ yếu tập trung ở các 
trang trại và một số hộ nông dân trồng thanh 
long có diện tích lớn…”, ông Tấn chia sẻ. 

Ghi nhận của chúng tôi tại vườn thanh long 
rộng 3 ha, khoảng 3.000 trụ thanh long của gia 
đình ông Đặng Thanh Phục, xã Hàm Minh 
(Hàm Thuận Nam) hiện ứng dụng tưới nhỏ 
giọt, kết hợp bón phân hòa tan theo công 
nghệ  Israel. Hệ thống kỹ thuật tưới này gồm 
bể chứa, bể châm phân, máy bơm, thiết bị lọc 
và hệ thống tưới cành và tưới gốc. Trong đó, 
hệ thống tưới gốc được thiết kế mỗi trụ thanh 
long đều có đường dây ống nhỏ giọt (15 lỗ) 
khoanh tròn quanh gốc cây, bán kính của 
khoanh tròn bằng ½ bán kính rễ cây. 

Ông Phục cho biết, nhờ công nghệ tưới này 
mà gia đình ông giảm được chi phí nhân công, 
tiết kiệm được phân bón và lượng tưới thất 
thoát đáng kể. Bên cạnh đó, do lượng nước 
chỉ nhỏ giọt tạo ẩm trong vùng gốc nên hạn 
chế cỏ dại và sâu bệnh lây lan. Không những 
thế năng suất vườn thanh long nhà ông cũng 
từ đó tăng lên 1/3 lần so với trước đây chưa 
áp dụng. 

Các vườn thanh long áp dụng công nghệ tưới nhỏ 
giọt, không chỉ tiết kiệm công lao động, thất thoát 
nước, mà còn giúp năng suất cây trồng tăng và ổn 
định. 

Tương tự, vườn thanh long rộng 34 ha, 
khoảng 38.000 trụ của gia đình ông Trịnh Anh 
Hào, xã Hàm Minh cũng áp dụng ứng dụng 
tưới nhỏ giọt, kết hợp bón phân hòa tan theo 
công nghệ  Israel mang lại hiệu quả vượt trội. 

Ông Hào cho biết, gia đình áp dụng công 
nghệ tưới này từ năm 2011, với diện tích ban 
đầu 2 ha. Do thấy hiệu quả cách tưới này đã 
tiết kiệm được công lao động tưới lớn, hạn chế 
thất thoát nước và phân bón, cũng như cải 
thiện năng suất thanh long nên ông đầu tư mở 
rộng dần theo hằng năm. Mặc dù chi phí đầu 
tư cho công nghệ tưới này hiện khoảng 130 
triệu đồng/ha. 

“Với diện tích trên nếu tưới tràn thì phải mất 
34 công lao động (trung bình mỗi người tưới 
1.000 trụ/ngày) mới tưới xong trong 1 ngày. 
Tuy nhiên khi gia đình áp dụng công nghệ tưới 
nhỏ giọt này chỉ cần 1 công lao động và mất 3 
tiếng đồng hộ là tất cả trụ thanh long đã được 
tưới xong. 

Bên cạnh đó, nhờ công nghệ tưới này mà 
gia đình bón phân cho cây hấp thụ được từ 
70-80%, trong khi bón tay cây chỉ hấp thụ 
khoảng 30% lượng phân bón. Đặc biệt, thời 
điểm bón phân mình chủ động hoàn toàn nên 
kịp thời vụ. Do đó, năng suất cây trồng tăng, 
trung bình mỗi trụ thanh long gia đình thu được 
50kg/năm, trong khi trước đây tưới tràn cao 
nhất chỉ 40 kg/trụ/năm”, ông Hào khẳng định. 

 

Kim Sơ // https://nongnghiep.vn.- 2019 
(ngày 14 tháng 11) 

https://nongnghiep.vn/tuoi-tiet-kiem-tren-
thu-phu-thanh-long-post253021.html 

 

https://nongnghiep.vn/tuoi-tiet-kiem-tren-thu-phu-thanh-long-post253021.html
https://nongnghiep.vn/tuoi-tiet-kiem-tren-thu-phu-thanh-long-post253021.html
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II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC 

BÌNH THUẬN KHAI THÁC GIÁ TRỊ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA 
VÀO PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

ùng với các loại hình du lịch biển, 
trong những năm qua, Bình Thuận 
chú trọng phát triển du lịch gắn với 

bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn 
hóa. Nhiều di tích lịch sử văn hóa gắn với 
các lễ hội từ lâu đã thành “điểm hút” khách 
du lịch đến với Bình Thuận.  

Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận hiện có hơn 
300 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam 
thắng cảnh đã được Sở Vở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch phân loại, thẩm định giá trị và 
đưa vào danh mục nghiên cứu, bảo vệ. 
Trong đó, 28 di tích được xếp hạng cấp quốc 
gia và 40 di tích xếp hạng cấp tỉnh. Phần lớn 
các di tích đều có giá trị tiêu biểu về kiến trúc, 
nghệ thuật, lịch sử, văn hóa và đang được 
khôi phục, giới thiệu, phục vụ phát triển du 
lịch. Việc khai thác các di tích lịch sử - văn 
hóa để phát triển du lịch không những đem 
lại các lợi ích kinh tế - xã hội, thúc đẩy ngành 
du lịch phát triển mà còn góp phần bảo tồn 
và phát huy giá trị của các di tích, giới thiệu 
nét văn hóa của địa phương đến với khách 
du lịch trong và ngoài nước. 

Tháp Chăm Pô Sah Inư là địa điểm thu hút nhiều 
khách du lịch đến tham quan và tìm hiểu . Ảnh: 
Nguyễn Thanh – TTXVN 

Nhóm đền tháp Chăm Pô Sah Inư, tại Phú 
Hài, thành phố Phan Thiết là một trong 
những di tích kiến trúc nghệ thuật đã được 
xếp hạng cấp quốc gia. Đây là nơi thu hút 
nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến 

tham quan, tìm hiểu nhất tại Bình Thuận. 
Nhóm tháp này không chỉ thu hút du khách 
bởi phong cách kiến trúc Hòa Lai - một trong 
những phong cách nghệ thuật cổ của 
Chămpa, mang dáng vẻ uy nghiêm và kỳ bí 
mà nơi đây còn có nhiều hoạt động văn hóa 
mang đậm nét văn hóa độc đáo của người 
Chăm, nhất là lễ hội Ka tê 

Theo Ban quản lý Khu di tích tháp Pô Sah 
Inư, hằng năm tháp đón hàng nghìn lượt 
khách đến tham quan, tìm hiểu về văn hóa, 
kiến trúc Chăm. Chỉ riêng từ đầu năm đến 
tháng 11/2019, nơi đây đón trên 150.000 
lượt khách, trong đó khách quốc tế hơn 
30.000 lượt. Ngoài tái hiện lễ hội Katê hàng 
năm, Ban quản lý còn tổ chức nhiều hoạt 
động giới thiệu văn hóa Chăm như: Triển 
lãm hiện vật, trang phục, đồ gốm của người 
Chăm; biểu diễn nhạc cụ Chăm… 

Bà Larixa, du khách đến từ Nga cho biết: 
“Chúng tôi rất thích thú khi tìm hiểu về văn 
hóa Chăm, đặc biệt là kiến trúc cổ xưa của 
tòa tháp này. Thật khó tưởng tượng được 
bằng cách nào mà người xưa có thể xây 
dựng những công trình cao như vậy mà 
không sử dụng chất liệu kết dính nào”. 

Một góc Khu di tích lịch sử Trường Dục Thanh, một 
điểm du lịch nổi tiếng ở Bình Thuận. Ảnh: Nguyễn 
Thanh – TTXVN 

Một khu di tích lịch sử cấp Quốc gia không 
thể thiếu trong các chương trình “City tour” 

C 
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của các công ty lữ hành, du lịch khi đến với 
Phan Thiết, Bình Thuận là Dinh Vạn Thủy 
Tú. Đây là một công trình kiến trúc nghệ 
thuật cổ gắn liền với lịch sử và văn hóa của 
nghề đi biển, đặc biệt là tục thờ cúng thần 
Nam Hải (cá Ông - cá voi) của ngư dân tỉnh 
Bình Thuận nói chung và Phan Thiết nói 
riêng. Ngoài chức năng lưu giữ và thờ phụng 
cá Ông, nhất là bộ xương cá Ông dài và lớn 
nhất Việt Nam và cả Đông Nam Á với niên 
đại khoảng 100 năm (dài 22 m, nặng 65 tấn), 
Vạn Thủy Tú còn là thiết chế văn hóa mang 
tính cộng đồng của ngư dân với nhiều hoạt 
động tín ngưỡng mang đậm đặc trưng xứ 
biển. Du khách đến tham quan không chỉ 
được chiêm ngưỡng tận mắt bộ xương cá 
Ông mà còn được tìm hiểu cuộc sống của 
ngư dân làng chài. 

Du khách Maksim (đến từ Nga) thích thú 
cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi được nghe 
truyền thuyết về cá voi giúp đỡ ngư dân khi 
đi biển. Kiến trúc ở đây cũng khác lạ nữa. 
Rất thú vị”. 

Ngoài hai khu di tích kể trên, tại Bình 
Thuận còn nhiều khu di tích nổi tiếng, thu hút 
nhiều du khách đến tham quan, tìm hiểu và 

nghiên cứu như: Khu di tích trường Dục 
Thanh (thành phố Phan Thiết); dinh Thầy 
Thím (thị xã Lagi) gắn với lễ hội Dinh Thầy 
Thím; chùa Núi Tà Cú (huyện Hàm Thuận 
Nam), cụm di tích chùa Cổ Thạch (huyện 
Tuy Phong)… 

Theo ông Nguyễn Chí Phú, Phó Giám đốc 
Bảo tàng tỉnh Bình Thuận, trong những năm 
qua, công tác bảo tồn, gìn giữ di sản văn hóa 
nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành, 
địa phương. Hiện các di tích quốc gia và cấp 
tỉnh đều được khoanh vùng bảo vệ, tránh 
nguy cơ bị xâm hại. Các di tích được bảo tồn 
và phát huy giá trị không những góp phần 
phục vụ đời sống văn hóa tinh thần, tâm linh 
tín ngưỡng của nhân dân địa phương mà 
còn đáp ứng nhu cầu tham quan, thưởng 
ngoạn và nghiên cứu của du khách. 

  

Hồng Hiếu // 
https://dantocmiennui.vn.- 2019 

 (ngày 30 tháng 11) 

https://dantocmiennui.vn/du-lich/binh-
thuan-khai-thac-gia-tri-di-tich-lich-su-van-

hoa-vao-phat-trien-du-lich/280809.html 

---------------------------------------------------------- 

CẦN XÂY DỰNG VÀ TĂNG CƯỜNG ĐOÀN KẾT 
TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ  

ó là đề nghị của Bí thư Tỉnh ủy Bình 
Thuận - Nguyễn Mạnh Hùng tại Ngày 
hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu 

dân cư phường Thanh Hải (TP Phan Thiết).  

Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống 
MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019), 
tối ngày 9/11 tại phường Thanh Hải (TP 
Phan Thiết) đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn 
kết toàn dân tộc, tại đây các đại biểu đã cùng 
nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 89 năm xây 
dựng và phát triển, đồng thồi đánh giá một 
năm thực hiện cuộc vận động "Toàn dân 
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh". 

Phát biểu tại Ngày hội, Bí thư Tỉnh ủy 
Nguyễn Mạnh Hùng chúc mừng và biểu 
dương toàn thể cán bộ và nhân dân phường 

Thanh Hải đã đạt được nhiều kết quả đáng 
khích lệ trong thời gian qua.   

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng tặng quà cho 
người nghèo phường Thanh Hải.  

 

Đ 
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Đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian 
tới KDC phường Thanh Hải cần xây dựng và 
tăng cường khối đại đoàn kết hơn nữa trong 
cộng đồng dân cư để phát huy sức mạnh 
của nhân dân, phát huy nguồn lực xây dựng 
khu phố ngày càng phát triển; phấn đấu tăng 
hộ giàu, hộ khá; khu phố xanh – sạch - đẹp; 
không có tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, 
không có người vi phạm pháp luật, phấn đấu 
cuộc sống của mỗi người dân, mỗi gia đình 
ngày càng ấm no, hạnh phúc; thôn, khu phố 
bình yên, xã hội an toàn. Cùng với đó, phát 
huy vai trò chủ trì, tích cực của Mặt trận trong 
việc huy động nhân dân tích cực tham gia 
các phong trào tại  địa phương. Đồng thời, 
tăng cường vai trò giám sát của Mặt trận và 
nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính 
quyền; Mặt trận và các đoàn thể vững mạnh, 
kịp thời phản ánh những kiến nghị, đề xuất 
chính đáng của nhân dân để cấp có thẩm 
quyền giải quyết.   

Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động do 
chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể phát 
động, đặc biệt là phong trào “Chung sức, 
chung lòng xây dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh”; đoàn kết, gắn bó, tương trợ lẫn 
nhau trong cuộc sống hàng ngày…góp phần 
thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, 
phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc 
phòng – an ninh địa phương.  

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy trao 10 phần 
quà cho các hộ nghèo cho người dân 
phường Thanh Hải  được trích từ Quỹ “Vì 
người nghèo” tỉnh,  Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh củng tặng quà chúc mừng ngày hội cho 
KDC.          

Hà Lê // http://daidoanket.vn.- 2019 
(ngày 10 tháng 11) 

http://daidoanket.vn/mat-tran/binh-thuan-
can-xay-dung-va-tang-cuong-doan-ket-
trong-cong-dong-dan-cu-tintuc452022

---------------------------------------------------------- 

GIAO LƯU CÁC GIA ĐÌNH VĂN HÓA TIÊU BIỂU TỈNH BÌNH THUẬN 
NĂM 2019 

gày 29/11, tại TP Phan Thiết, Sở Văn 
hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình 
Thuận (VHTT-DL) phối hợp Hội 

LHPN tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh Bình 
Thuận tổ chức giao lưu nhân kỷ niệm Ngày 
thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ 
em (25/11) với chủ đề “Lan tỏa hạnh phúc”.  

Tuyên dương các gia đình văn hóa tiêu biểu tỉnh Bình 
Thuận.  

Tham dự buổi giao lưu có cán bộ, hội viên 
hội phụ nữ và 9/10 gia đình tiêu biểu, đại 
diện cho các huyện, thị, thành phố được 
tuyên dương trong chương trình.  

Theo ông Võ Thành Huy – Phó Giám đốc 
Sở VHTT-DL tỉnh Bình Thuận khẳng định: 
Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng, giáo dục và 
hình thành nhân cách con người, là tổ ấm 
yêu thương nhất của con người. Tuy nhiên 
trong cuộc sống gia đình đang xảy ra nhiều 
mâu thuẫn, dẫn tới xung đột trong gia đình.  

Được biết tình trạng bạo lực gia đình 
đang diễn ra ngày càng phổ biến ở nhiều 
nơi, số vụ bạo hành gia đình gây hậu quả 
nghiêm trọng có chiều hướng gia tăng, tình 
trạng xúc phạm danh dự, nhân phẩm người 
khác đang xảy ra hàng ngày mà nạn nhân 
chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.  

Bạo lực giới, trong đó bạo lực đối với phụ 
nữ và trẻ em gái là nguy cơ tiềm tàng phá vỡ 
sự ổn định, bền vững gia đình.  

Vì vậy muốn xóa bỏ hoặc hạn chế bạo lực 
gia đình thì phải loại trừ các nguyên nhân 
gây ra nó.   

Đó là thay đổi những định kiến về giới của 
mỗi cá nhân trong cộng đồng, đặc biệt nhận 
thức của nam giới. Đồng thời thay đổi 

N 
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hành vi, kỹ năng ứng xử giữa các thành viên 
trong gia đình.  

Tại buổi giao lưu, các gia đình văn hóa 
tiêu biểu, lãnh đạo Hội Phụ nữ, Công đoàn 
viên chức tỉnh, chuyên gia nghiên cứu về 
văn hóa gia đình đã chia sẻ những kinh 
nghiệm để giữ gìn gia đình hạnh phúc, cách 

ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình, nuôi dạy 
và giáo dục con cái ngày một tốt hơn.            

Hà Lê // http://daidoanket.vn.- 2019 
(ngày 29 tháng 11) 

http://daidoanket.vn/xa-hoi/giao-luu-cac-
gia-dinh-van-hoa-tieu-bieutinh-binh-thuan-

nam-2019-tintuc453559 

---------------------------------------------------------- 

LIÊN HOAN VĂN NGHỆ CÁC XÃ NÔNG THÔN MỚI LẦN THỨ I 

ối 23/11, tại Trung tâm Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch TP Phan Thiết, tỉnh 
Bình Thuận, UBND TP Phan Thiết đã 

tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng cho 
các xã nông thôn mới lần thứ I/2019. 

Lãnh đạo UBND TP Phan Thiết tặng hoa cho 4 đội 
thi. 

Tham dự Liên hoan văn nghệ quần chúng 
cho các xã nông thôn mới có 4 đội thi thuộc 
4 xã nông thôn mới, đó là xã Phong Nẫm, xã 
Tiến Lợi, xã Thiện Nghiệp, xã Tiến Thành. 

Với chủ đề “Nông thôn mới, diện mạo 
mới”, liên hoan lần này nhằm duy trì và phát 
triển phong trào văn hóa văn nghệ, góp phần 
xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, gắn 
thực hiện Nghị quyết lần thứ 9 Ban chấp 
hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây 
dựng và phát triển văn hóa, con người Việt 
Nam đáp ứng yêu cầu bền vững đất nước. 

Các diễn viên chủ yếu là những nông dân, 
ngư dân, chưa một lần bước lên sân khấu, 
nhưngqua các tiết mục hát đơn ca, song ca, 

múa, tiểu phẩm cho thấy họ rất tự tin, với 
phong cách trình diễn tự nhiên, gần gũi, 
khiến cho không gian nghệ thuật trở nên đa 
sắc màu. 

Đặc biệt là các tiểu phẩm đều được dàn 
dựng sát với chủ đề ban tổ chức đề ra, nội 
dung ca ngợi phong trào xây dựng nông 
thôn mới, nét đẹp làng xóm đang từng ngày 
đổi thay, đồng thời cũng phê phán những 
thói hư, tật xấu, tệ nạn xã hội, nêu gương 
người tốt, việc tốt trong quá trình xây dựng 
nông thôn mới tại địa phương. 

Ông Bùi Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND 
xã Tiến Lợi cho biết: Liên hoan văn nghệ 
quần chúng là sân chơi để các xã trên địa 
bàn TP Phan Thiết được gặp gỡ, giao lưu, 
trao đổi, trong quá trình triển khai thực hiện 
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa ở cơ sở” gắn với phong trào 
“Chung sức chung lòng xây dựng nông thôn 
mới”. 

Từ đó tiếp tục duy trì, nâng cao chất 
lượng các tiêu chí của xã nông thôn mới. Rất 
mong hoạt động này được phổ biến tổ chức 
thường niên để cổ vũ, động viên, cán bộ, 
nhân dân tích cực thi đua học tập, lao động, 
sản xuất, xây dựng thành phố ngày càng 
giàu đẹp hơn. 

Xuân Hiếu // http://daidoanket.vn.- 
2019 (ngày 24 tháng 11) 

http://daidoanket.vn/van-hoa/binh-thuan-
lien-hoan-van-nghe-cac-xa-nong-thon-moi-

lan-thu-i-tintuc453125 
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http://daidoanket.vn/xa-hoi/giao-luu-cac-gia-dinh-van-hoa-tieu-bieutinh-binh-thuan-nam-2019-tintuc453559
http://daidoanket.vn/van-hoa/binh-thuan-lien-hoan-van-nghe-cac-xa-nong-thon-moi-lan-thu-i-tintuc453125
http://daidoanket.vn/van-hoa/binh-thuan-lien-hoan-van-nghe-cac-xa-nong-thon-moi-lan-thu-i-tintuc453125
http://daidoanket.vn/van-hoa/binh-thuan-lien-hoan-van-nghe-cac-xa-nong-thon-moi-lan-thu-i-tintuc453125
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SÔI NỔI HỘI THAO NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
MIỀN ĐÔNG NAM BỘ 

ối 22/11, tại thành phố Phan Thiết 
(Bình Thuận), đã tưng bừng diễn ra lễ 
khai mạc Hội thao ngành Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Cụm thi đua miền Đông 
Nam bộ (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch). 

Đến dự có lãnh đạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Đồng Nai, Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước và Tây 
Ninh. 

Là hoạt động thường niên, do Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận - Cụm 
trưởng Cụm thi đua miền Đông Nam bộ 
đăng cai tổ chức, Hội thao thao ngành Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019 có sự 
tham gia của trên 200 vận động viên, diễn 
viên đến từ 7 tỉnh trong khu vực tranh tài 
theo 4 nội dung là thi hát karaoke có khiêu 
vũ hay múa minh họa, thi đấu các môn thể 
thao như cầu lông đôi nam - nữ, bóng 
chuyền hơi nam - nữ và kéo co. 

Phát biểu khai mạc, Phó giám đốc Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận Võ 
Thành Huy, nêu rõ: "Ý nghĩa của hội thao lần 
này là hưởng ứng tích cực cuộc vận động 

toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác 
Hồ vĩ đại, hướng đến tuyên truyền, vận động 
việc thường xuyên luyện tập thể dục thể 
thao nhằm nâng cao sức khỏe của cán bộ, 
công chức, viên chức của ngành. Đồng thời, 
thắt chặt tình đoàn kết, trao đổi học tập kinh 
nghiệm của cán bộ, công chức, viên chức 
ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cụm thi 
đua các tỉnh miền Đông Nam bộ. 

Ngay sau nghi thức khai mạc đã diễn ra 
cuộc thi hát karaoke có khiêu vũ và múa 
minh họa. Nét mới của cuộc thi lần này là có 
nội dung thi dành cho lứa tuổi trên 40 và 
dưới 40 tuổi, trong đó phải có phần dự thi 
của lãnh đạo các sở trong Cụm thi đua. Mở 
đầu là tiết mục dự thi tốp ca và múa minh 
họa bài hát "Tiếng chày trên sóc Bambo" của 
tỉnh Bình Phước; tiếp theo là đơn ca "Tàu 
anh qua núi" của Phó giám đốc Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch Đồng Nai Đặng Thanh 
Thủy. Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch Bình Thuận Võ Thành Huy dự thi 
tiết mục song ca (cùng Song Hỷ) bài hát 
"Khúc hát giao duyên trên đồng lúa mới". 

Theo chương trình, các cuộc thi thể thao 
như cầu lông đôi nam - nữ, bóng chuyền hơi 
nam - nữ và kéo co sẽ diễn ra vào ngày 
23/11 tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao Bình 
Thuận. 

Nguyên Vũ // http://toquoc.vn.- 2019 
(ngày 24 tháng 11) 

http://toquoc.vn/soi-noi-hoi-thao-nganh-
van-hoa-the-thao-va-du-lich-mien-dong-

nam-bo-20191123193530203.htm 

---------------------------------------------------------- 

TẠO MÔI TRƯỜNG ĐỂ BÁO CÁO VIÊN RÈN LUYỆN KỸ NĂNG, 
NGHIỆP VỤ 

hiều ngày 08/11/2019, Tỉnh ủy Bình 
Thuận tổ chức bế mạc Hội thi Báo 
cáo viên giỏi tỉnh Bình Thuận năm 

2019. 

Đến dự có đồng chí Hồ Trung Phước, Ủy 
viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức hội thi, 
đại diện Thường trực các huyện, thị, thành 
ủy và Đảng ủy trực thuộc, lãnh đạo các cơ 
quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, Mặt 
trận và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh... 

T 

C 

http://toquoc.vn/soi-noi-hoi-thao-nganh-van-hoa-the-thao-va-du-lich-mien-dong-nam-bo-20191123193530203.htm
http://toquoc.vn/soi-noi-hoi-thao-nganh-van-hoa-the-thao-va-du-lich-mien-dong-nam-bo-20191123193530203.htm
http://toquoc.vn/soi-noi-hoi-thao-nganh-van-hoa-the-thao-va-du-lich-mien-dong-nam-bo-20191123193530203.htm
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Tham dự hội thi có 25 thí sinh, đây là 
những thí sinh xuất sắc được lựa chọn từ 
các hội thi báo cáo viên giỏi cấp huyện, thị, 
thành ủy, các Đảng ủy trực thuộc. Các thí 
sinh đã trải qua 3 phần thi gồm: Đề cương 
thuyết trình; thuyết trình, mỗi thí sinh có thời 
gian 20 phút để thực hiện thuyết trình theo 
đề cương đã chuẩn bị; trả lời câu hỏi, mỗi thí 
sinh sẽ lựa chọn câu hỏi ngẫu nhiên để trả 
lời. Nhiều nội dung chuyên đề được các thí 
sinh chọn để thuyết trình tại hội thi, đó là: 
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh; các nghị quyết, chỉ 
thị của Đảng trong tình hình mới; một số vấn 
đề về đấu tranh chống các quan điểm sai 
trái, thế lực thù địch trong giai đoạn hiện 
nay... 

Đồng chí Hồ Trung Phước, Ủy viên Ban Thường vụ, 
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phát biểu khai mạc 
hội thi.  

Theo Trưởng ban tổ chức cuộc thi:  Hiện 
nay, với sự xuất hiện của nhiều loại hình 
thông tin đa phương tiện, mạng xã hội cùng 
với đó là những luồng thông tin nóng, đa 
chiều, với không ít các thông tin xấu độc, tin 
giả, chưa được kiểm chứng xuất hiện tràn 
lan trên Internet và mạng xã hội đã gây 
hoang mang dư luận xã hội và tác động tiêu 
cực đến đời sống thông tin nói riêng, đời 
sống chính trị xã hội nói chung. 

Từ thực tế đó, tuyên truyền miệng là kênh 
thông tin chính thống nhằm cung cấp thông 
tin kịp thời, định hướng dư luận xã hội, góp 
phần tạo ra sự thống nhất về tư tưởng,chính 
trị trong toàn Đảng và sự đồng thuận trong 
xã hội .Đây còn là một trong những vũ khí 
sắc bén, để kịp thời đấu tranh chống âm 
mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của các 
thế lực thù địch, phản động; phê phán các 

quan điểm sai trái, lệch lạc, phản động nhằm 
bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.  

Hội thi lần này được tiến hành giữa lúc 
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang đẩy 
mạnh triển khai, quán triệt, tuyên truyền các 
nghị quyết rất quan trọng cho công tác 
chuẩn bị Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại 
hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với 
những nội dung vừa mang tầm vĩ mô liên 
quan đến chiến lược phát triển của đất 
nước, vừa mang tính vi mô, sát thực, tác 
động trực tiếp đến đời sống cán bộ, đảng 
viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp 
nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao nhận 
thức, tạo sự đồng thuận cao trong triển khai 
thực hiện, đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng 
đi vào cuộc sống cũng như đưa các thông 
tin thời sự sớm đến với người nghe.  

Đồng chí Hồ Trung Phước, Ủy viên Ban Thường vụ, 
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  và đồng chí Dương 
Tự - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trao 
giải tại hội thi. (Ảnh TL) 

Hội thi còn là môi trường, là điều kiện tốt 
để các báo cáo viên rèn luyện kỹ năng, 
nghiệp vụ, trau dồi kinh nghiệm thực tiễn 
nhằm nâng cao năng lực, đáp ứng tốt yêu 
cầu công tác tuyên truyền miệng trong tình 
hình mới. Là dịp để các thí sinh khẳng định 
bản lĩnh, trình độ, qua đó thể hiện sắc thái, 
đặc điểm nhiệm vụ tuyên truyền của đơn vị 
mình, đồng thời có điều kiện giao lưu, học 
tập kỹ năng, nghệ thuật, kinh nghiệm tuyên 
truyền miệng, góp phần tuyên truyền sâu 
rộng các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị 
quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân 
dân, tạo những bước tiến mới trong công tác 
tuyên truyền miệng, đồng thời, cổ vũ, động 
viên hoạt động báo cáo viên trên địa bàn 
tỉnh. Qua hội thi, giúp phát hiện những nhân 
tố tiêu biểu, nhằm chỉ đạo xây dựng đội ngũ 
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báo cáo viên giỏi các cấp có chất lượng cao; 
là cơ sở giúp cho cấp ủy các cấp đánh giá 
đúng thực chất về năng lực, trình độ và khả 
năng của đội ngũ báo cáo viên; từ đó có định 
hướng phù hợp trong chỉ đạo, lãnh đạo công 
tác tuyên truyền miệng, đáp ứng tốt yêu cầu 
nhiệm vụ công tác tuyên truyền, giáo dục 
thời gian tới. Đặc biệt, qua Hội thi này giúp 
cho các báo cáo viên nắm chắc hơn về vị trí, 
vai trò, chức năng của công tác tuyên truyền 
miệng, được trao đổi, học hỏi thêm nhiều 
phương pháp mới; nghệ thuật, kỹ năng trong 
diễn thuyết và phát biểu. 

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 25 
giấy chứng nhận, 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 
giải Ba, 4 giải Khuyến khích. 

Hội thi diễn ra từ 7- 8/11/2019./. 

Tô Thành Long // 
http://dangcongsan.vn.- 2019 

 (ngày 8 tháng 11) 

http://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-
hoa/-tao-moi-truong-de-bao-cao-vien-ren-

luyen-ky-nang-nghiep-vu-542170.html 

---------------------------------------------------------- 

THẦY HIỆU TRƯỞNG TRẢ LẠI 60 TRIỆU ĐỒNG NHẶT ĐƯỢC 

ố tiền khá lớn, bằng 6 tháng lương 
của tôi, nhưng lương tâm tôi không 
cho phép vì biết người bị mất tiền 

sẽ rất đau khổ". 

Khoảng 9 giờ sáng ngày 18/11, khi đang 
chạy xe trên đường (đoạn công viên trên 
đường Nguyễn Huệ, trước trụ sở Thị ủy) 
thầy giáo Mai Trọng Khôi, Hiệu trưởng 
Trường Tiểu học Tân An 2 thị xã La Gi, tỉnh 
Bình Thuận thấy nhiều tờ tiền mệnh giá 200 
và 500 ngàn đồng bay tung tóe khắp đường. 

Thầy Hiệu trưởng Mai Trọng Khôi (người đứng bên 
trái) đang trao lại 60 triệu đồng cho anh Thuận (Ảnh 
CTV) 

Dừng xe nhặt tiền, cùng lúc đó có vài 
người dân cũng xuống nhặt. Thầy Khôi đã 
nhanh trí nói rằng: “Tiền của tôi bị rớt” nên 
mọi người nhặt và đưa lại. 

Thầy cầm toàn bộ số tiền ấy đến công an 
phường Tân An để nhờ tìm người mất trả lại 
cho họ. Số tiền được kiểm tra ngay tại công 
an khoảng 60 triệu đồng gồm mệnh giá 500 
và 200 ngàn đồng. 

Số tiền nhặt được 60 triệu đồng (Ảnh CTV) 

Sau ít giờ đồng hồ thông báo, anh Phan 
Ngọc Thuận một cán bộ của công ty bảo 
hiểm thị xã La Gi đã đến công an phường 
Tân An xác nhận mình là chủ nhân của số 
tiền trên. 

Anh Thuận cho biết, khi rút tiền ở ngân 
hàng anh đã bỏ vào cốp xe máy. Do cốp xe 
bị hở, nên số tiền văng ra ngoài mà anh 
không hay biết.  

“S 
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Nhận lại số tiền đã mất, anh Thuận rất vui 
vì cứ ngỡ rằng cơ hội tìm lại tiền đã đánh rơi 
là vô cùng khó. 

Anh cho biết: "Nghĩa cử của thầy ấy thật 
cao đẹp, tôi vô cùng cảm ơn tấm lòng của 
thầy". 

Riêng thầy Khôi nói rằng: "Số tiền khá lớn, 
bằng 6 tháng lương của tôi, nhưng lương 

tâm tôi không cho phép vì biết người bị mất 
tiền sẽ rất đau khổ". 

 

Phan Tuyết // https://giaoduc.net.vn.- 
2019 (ngày 19 tháng 11) 

https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/thay-
hieu-truong-tra-lai-60-trieu-dong-nhat-duoc-
post204523.gd

---------------------------------------------------------- 

TRIỂN LÃM DI SẢN VĂN HÓA CỦA CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC Ở 
GIA LAI VÀ BÌNH THUẬN 

gày 15/11, tại Khu di tích tháp Pô Sah 
Inư, thành phố Phan Thiết (Bình 
Thuận), Bảo tàng tỉnh Bình Thuận 

phối hợp với Bảo tàng tỉnh Gia Lai tổ chức 
triển lãm chuyên đề "Di sản văn hóa tỉnh Gia 
Lai và Di sản văn hóa Chăm tỉnh Bình 
Thuận". Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm kỷ 
niệm 74 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 
(23/11/1945- 23/11/2019). 

Cắt băng khai mạc Triển lãm. Ảnh: Hồng Hiếu- 
TTXVN 

Triển lãm đã giới thiệu, trưng bày hơn 300 
hiện vật, tư liệu, hình ảnh… phản ánh quá 
trình sinh sống, lao động, phong tục tập 
quán tín ngưỡng, tôn giáo của cộng đồng 
các dân tộc ở hai tỉnh Gia Lai và Bình Thuận 
qua các thời kỳ. Triển lãm chia thành 2 
không gian chính. Không gian trưng bày di 
sản văn hóa tỉnh Gia Lai được bố trí theo 3 
chủ đề gồm: Các di sản văn hóa phi vật thể, 
con người và thiên nhiên Gia Lai. Nổi bật, 
các di sản văn hóa phi vật thể giới thiệu khái 
quát về Lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui, Sử 
thi Bahnar và không gian văn hóa cồng 
chiêng Tây Nguyên… 

Các hiện vật được trưng bày tại Triển lãm. Ảnh: Hồng 
Hiếu- TTXVN 

Bên cạnh giới thiệu các hiện vật như: Đồ 
gốm cổ, trang sức, trang phục, các nhạc cụ 
truyền thống, đồ thủ công… của dân tộc 
Chăm, Bình Thuận, triển lãm còn trưng bày 
các hình ảnh giới thiệu về các lễ hội chính, 
đặc sắc của người Chăm như: Lễ hội Kate, 
lễ hội Ramưwan, Rija Nưga, lễ cầu mưa, lễ 
hỏa táng của người Chăm. 

Ông Nguyễn Văn Quỳ, Giám đốc Bảo 
tàng tỉnh Bình Thuận cho biết: Các di sản 
được trưng bày là những tư liệu quý, kết tinh 
trí tuệ, tình cảm và truyền thống của nhiều 
thế hệ. Mặc dù trải qua thời gian lịch sử, bị 
mất mát, hủy hoại bởi chiến tranh và thiên 
nhiên nhưng các di sản văn hóa vẫn vô cùng 
phong phú, đa dạng và vẹn nguyên giá trị 
cho đến nay. Việc bảo vệ và gìn giữ các di 
sản văn hóa có ý nghĩa quan trọng, góp 
phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và 
phát triển đất nước. 

N 

https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/thay-hieu-truong-tra-lai-60-trieu-dong-nhat-duoc-post204523.gd
https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/thay-hieu-truong-tra-lai-60-trieu-dong-nhat-duoc-post204523.gd
https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/thay-hieu-truong-tra-lai-60-trieu-dong-nhat-duoc-post204523.gd
http://http/dantocmiennui.vn/xa-hoi/gia-lai-vai-net-tong-quan/171193.html
http://dantocmiennui.vn/xa-hoi/binh-thuan-vai-net-tong-quan/131973.html
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Du khách quốc tế tham quan, tìm hiểu nhạc cụ của 
các dân tộc tại Triển lãm. Ảnh: Hồng Hiếu- TTXVN 

Triển lãm lần này không chỉ giới thiệu đến 
người xem nét văn hóa, nếp sống của cộng 
đồng các dân tộc như: Chăm, Xơ đăng, 
Bahnar, Gia Rai… mà còn góp phần thắt 
chặt tình đoàn kết và xây dựng khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh. 
Đồng thời, triển lãm còn đáp ứng nhu cầu 
học tập, nghiên cứu và thưởng lãm của du 
khách trong nước và quốc tế. 

Ngay ngày đầu khai mạc, triển lãm đã thu 
hút rất đông học sinh và du khách đến tham 
quan, tìm hiểu, nhất là du khách quốc tế. Du 
khách Voculkin Leonid, đến từ Nga cho biết: 
Từ lâu tôi đã thích văn hóa Chăm cũng như 

nền văn hóa lâu đời của các dân tộc ở Việt 
Nam. Tôi có thể cảm nhận được những nét 
văn hóa đặc sắc thông qua trang phục, âm 
nhạc và các lễ hội. 

Các em học sinh tham quan, tìm hiểu không gian văn 
hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Ảnh: Hồng Hiếu- 
TTXVN 

Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 15/12. 

Hồng Hiếu // 
https://dantocmiennui.vn.- 2019  

(ngày 15 tháng 11) 

https://dantocmiennui.vn/van-hoa/trien-
lam-di-san-van-hoa-cua-cong-dong-cac-

dan-toc-o-gia-lai-va-binh-thuan/280177.html 

---------------------------------------------------------- 

TUỔI TRẺ BÌNH THUẬN SẮT SON NIỀM TIN VÀO ĐẢNG 

00 đoàn viên thanh niên đến từ Thành 
đoàn Phan Thiết và các đoàn trực 
thuộc Tỉnh đoàn Bình Thuận đã thực 

hiện Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi - Theo 
bước chân những người anh hùng” và phát 
động đợt hoạt động cao điểm “Tuổi trẻ Bình 
Thuận sắt son niềm tin vào Đảng”. 

Tặng quà các gia đình chính sách 

Tại lễ phát động hoạt động cao điểm với 
chủ đề “Tuổi trẻ Bình Thuận sắt son niềm tin 
vào Đảng” nhằm kỷ niệm 90 năm Ngày 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng 
chí Trần Sinh Toàn - Phó Bí thư thường trực 
Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh 
kêu gọi đoàn viên thanh niên nêu cao vai trò 
tiên phong, gương mẫu cả trong nhận thức 
và hành động, cả trong học tập và rèn luyện, 
với tinh thần và khí phách của những người 
đoàn viên thanh niên trẻ, sẵn sàng đi đầu và 
hoàn thành xuất săc mọi nhiệm vụ được 
giao. Đồng thời, nâng cao vai trò hạt nhân 
nòng cốt của mình, vừa tiên phong, gương 
mẫu, vừa tìm tòi, sáng tạo ra các mô hình 
hay, giải pháp tốt cho Đoàn - Hội - Đội, cho 
địa phương, đơn vị nơi mình học tập, công 
tác.  

Đợt hoạt động cao điểm khẳng định, tuổi 
trẻ Bình Thuận sẵn sàng chuẩn bị cho đợt 
hoạt động với tâm thế mạnh mẽ, lòng quyết 
tâm thực hiện hiệu quả những hoạt động, 

5 

http://dantocmiennui.vn/54-dan-toc-viet-nam/nguoi-cham/120005.html
http://dantocmiennui.vn/54-dan-toc-viet-nam/nguoi-xo-dang/120053.html
http://dantocmiennui.vn/54-dan-toc-viet-nam/nguoi-ba-na/120004.html
http://dantocmiennui.vn/54-dan-toc-viet-nam/nguoi-gia-rai/120156.html
https://dantocmiennui.vn/van-hoa/trien-lam-di-san-van-hoa-cua-cong-dong-cac-dan-toc-o-gia-lai-va-binh-thuan/280177.html
https://dantocmiennui.vn/van-hoa/trien-lam-di-san-van-hoa-cua-cong-dong-cac-dan-toc-o-gia-lai-va-binh-thuan/280177.html
https://dantocmiennui.vn/van-hoa/trien-lam-di-san-van-hoa-cua-cong-dong-cac-dan-toc-o-gia-lai-va-binh-thuan/280177.html
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công trình, lập thành tích đột phá, tự hào đón 
mừng một chặng đường mới, góp sức vào 
sự phát triển của tỉnh ngày càng giàu đẹp, 
văn minh. 

Thay cho lời tri ân chân thành, sâu sắc 
nhất tới các mẹ, các bác, các chú, các 
thương bệnh binh, gia đình thương binh liệt 
sĩ, tại buổi lễ, Ban tổ chức đã tặng 10 phần 
quà cho các gia đình chính sách. Đồng thời, 
trao tặng công trình Tuyến đường hoa thanh 
niên cho Đoàn phường Bình Hưng, thuộc 
địa bàn Thành phố Phan Thiết. 

Công trình vui chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn 
huyện Tánh Linh 

Sau lễ xuất quân, đoàn hành trình di 
chuyển đến thị xã La Gi, huyện Hàm Tân và 
Tánh Linh. Mỗi điểm dừng chân, các thành 
viên của đoàn hành trình đã tham gia thực 
hiện các công trình, phần việc như: Tổ chức 
sinh hoạt, giao lưu ôn lại truyền thống ra đời 
của Chi bộ Đảng đầu tiên tỉnh Bình Thuận tại 
xã Tam Tân, thị xã La Gi; thực hiện trồng hoa 
tại Khu di tích Chi bộ Tam Tân và tuyến 
đường hoa thanh niên tại xã Tân Tiến, thị xã 
La Gi; tặng quà cho 80 gia đình chính sách, 
có công với cách mạng; tặng 100 ảnh Bác 

và cờ cho ngư dân; tu sửa, chỉnh trang bia 
địa chỉ đỏ tại thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm 
Tân. 

Ngoài ra, hỗ trợ 40 triệu đồng cho huyện 
đoàn Tánh Linh để xây dựng ngôi nhà nhân 
ái cho người dân có hoàn cảnh khó khăn 
trên địa bàn huyện; tặng 05 chiếc xe lăn cho 
người khuyết tật; tổ chức ôn lại truyền thống 
chiến thắng Hoài Đức, Bắc Ruộng; thực hiện 
công trình vui chơi cho thanh thiếu nhi trên 
địa bàn huyện; Liên hoan tuyên truyền ca 
khúc cách mạng. 

Với phương châm Tuổi trẻ hành động vì 
cộng đồng, hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi, 
theo bước chân những người anh hùng, tuổi 
trẻ Bình Thuận sẽ tiếp tục kế thừa những 
truyền thống hào hùng dân tộc, tiếp tục đẩy 
mạnh tổ chức các phong trào hành động, thi 
đua tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - 
xã hội, các hoạt động nghĩa tình biên giới hải 
đảo”, tổ chức các đội hình tình nguyện, đội 
tuyên truyền thanh niên phục vụ vùng sâu, 
vùng xa; tham gia giải quyết các việc khó 
khăn, bức xúc của cộng đồng, thiết thực 
thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị - 
kinh tế, văn hoá - xã hội ở địa phương đơn 
vị. Để phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi không 
chỉ dừng lại là một phong trào, mà sẽ trở 
thành điều tâm niệm, là sự nhắc nhở, là 
niềm hãnh diện của hội viên, thanh niên Việt 
Nam khi nhắc đến./. 

  

Quỳnh Trân // 
http://doanthanhnien.vn.- 2019 

 (ngày 4 tháng 11) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/tuoi-tre-
viet-nam-sat-son-niem-tin-voi-dang/tuoi-tre-

binh-thuan-sat-son-niem-tin-vao-dang

---------------------------------------------------------- 

XẾP HẠNG DI TÍCH CẤP TỈNH CHO THẮNG CẢNH ĐỒI CÁT BAY 
MŨI NÉ 

ỉnh Bình Thuận vừa có Quyết định xếp 
hạng thắng cảnh du lịch Đồi cát bay 
Mũi Né là di tích cấp tỉnh. Đây là thắng 

cảnh thiên nhiên nổi tiếng từ lâu của thành 
phố Phan Thiết, tọa lạc tại khu phố 5, 

phường Mũi Né, cách trung tâm thành phố 
khoảng 25km về hướng Đông Bắc. 

Đồi cát bay có vẻ đẹp độc đáo, là tổng hòa 
các yếu tố tự nhiên mang một vẻ đẹp hoang 
sơ với bãi cát trải dài mênh mông ngút mắt, 

T 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/tuoi-tre-viet-nam-sat-son-niem-tin-voi-dang/tuoi-tre-binh-thuan-sat-son-niem-tin-vao-dang
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/tuoi-tre-viet-nam-sat-son-niem-tin-voi-dang/tuoi-tre-binh-thuan-sat-son-niem-tin-vao-dang
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/tuoi-tre-viet-nam-sat-son-niem-tin-voi-dang/tuoi-tre-binh-thuan-sat-son-niem-tin-vao-dang
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nhiều màu sắc óng ánh và hình dáng tự 
nhiên thay đổi liên tục, tạo nên một bức tranh 
kỳ vĩ thu hút du khách đến thưởng ngoạn. 
Đặc biệt, dưới tác động của gió, hình dáng 
của đồi cát thay đổi theo giờ, theo ngày với 
những vân cát độc đáo mang đến một diện 
mạo mới lạ, khác hẳn với hình dạng trước 
đó. Nét độc đáo này đã được Trung tâm 
Sách kỷ lục Việt Nam (Vietkings) công nhận 
là "Đồi cát thay đổi hình dạng tự nhiên nhiều 
nhất". 

 

Sự kết hợp hài hòa các yếu tố tự nhiên 
của nắng, gió và cát tạo cho thắng cảnh vẻ 
đẹp lung linh, huyền ảo, là nguồn cảm hứng 
sáng tạo nghệ thuật cho các nhiếp ảnh gia, 
nghệ nhân sáng tạo nên nhiều tác phẩm nổi 
tiếng, góp phần quảng bá hình ảnh của điểm 
đến gần hơn với du khách gần xa. Đồi cát 
bay còn được tờ báo điện tử Huffington Post 
(tờ báo lớn của Mỹ) vinh danh là điểm đến 

thứ 4 nên đến tham quan trong số 19 địa 
điểm du lịch khu vực Đông Nam Á. 

Bên cạnh là thắng cảnh nổi tiếng, Đồi cát 
bay còn được biết đến là nơi có hệ thực vật 
khá phong phú, đa dạng, được dùng làm 
dược liệu, thực phẩm, cây kiểng với 96 loài 
thuộc 92 chi và 54 họ thực vật khác nhau, 
trong đó chủ yếu là họ Ngọc lan. Đây là 
những tiềm năng tạo nên điểm du lịch sinh 
thái hấp dẫn của Đồi cát bay, mời gọi du 
khách đến khám phá và trải nghiệm thảm 
thực vật đặc trưng miền biển. 

Đồi cát bay có tổng diện tích 57,4ha, trong 
đó khu bảo vệ 1 diện tích 35,4ha, khu bảo vệ 
2 diện tích 22ha. Được công nhận là di tích 
cấp tỉnh, thắng cảnh sẽ được quản lý, khai 
thác và bảo tồn hiệu quả hơn, tạo bước đột 
phá trở thành điểm đến hấp dẫn, lý tưởng 
thu hút đông đảo khách du lịch trong và 
ngoài nước tìm đến khảm phá trải nghiệm, 
góp phần cho sự phát triển "Quy hoạch tổng 
thể phát triển du lịch quốc gia Mũi Né đến 
năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030" theo 
phê duyệt của Chính phủ. 

Nguyên Vũ // http://toquoc.vn.- 2019 
(ngày 20 tháng 11) 

http://toquoc.vn/xep-hang-di-tich-cap-
tinh-cho-thang-canh-doi-cat-bay-mui-ne-

20191120083812796.htm

---------------------------------------------------------- 

CHỈ GIÁO VIÊN ĐƯỢC CƠ SỞ GIÁO DỤC CỬ ĐI MỚI ĐỦ ĐIỀU KIỆN 
ĐỂ DỰ XÉT THĂNG HẠNG? 

heo quy định mới, giáo viên tự ý đi học 
dù có đủ các chứng chỉ theo yêu cầu 
nhưng không được cơ sở cử đi vẫn sẽ 

không đủ điều kiện để được xét thăng hạng? 

Nhận được điện thoại của một số đồng 
nghiệp đang công tác tại tỉnh Đồng Nai hỏi 
rằng: “Tỉnh em tổ chức cho giáo viên dự thi 
thăng hạng có nên làm hồ sơ tham gia 
không?” 

Chúng tôi nói rằng đây là cơ hội để khẳng 
định mình và cải thiện thu nhập. Nhưng cần 
tìm hiểu kỹ đã có giáo viên nào được xét 
thăng hạng chưa?  

Không ít địa phương cũng bắt giáo viên đi 
học bổ sung chứng chỉ, cũng tổ chức làm hồ 
sơ nhưng tuyệt nhiên chưa ai được may 
mắn thăng hạng. 

Bất ngờ vì đồng nghiệp cho biết: “ Năm 
học 2018-2019 cũng đã có vài chục giáo 
viên được xét thăng hạng rồi”. 

Không ít địa phương mới dừng lại việc 
tổ chức học còn bỏ ngõ việc thăng hạng 
cho giáo viên 

Không được may mắn như nhiều đồng 
nghiệp tại tỉnh Đồng Nai đã được xét thăng 
hạng sau khi học đủ các chứng chỉ theo yêu 
cầu. 

T 

http://toquoc.vn/xep-hang-di-tich-cap-tinh-cho-thang-canh-doi-cat-bay-mui-ne-20191120083812796.htm
http://toquoc.vn/xep-hang-di-tich-cap-tinh-cho-thang-canh-doi-cat-bay-mui-ne-20191120083812796.htm
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Giáo viên tham gia dự xét thăng hạng (Báo 
phapluatdansinh.vn) 

Không ít giáo viên ở một số địa phương 
bức xúc cho biết, chứng chỉ ngoại ngữ, tin 
học, chứng chỉ chức danh nghề nghiệp cũng 
đã có đầy đủ, hồ sơ của việc thăng hạng 
cũng đã làm nhưng vài năm học trôi qua vẫn 
chưa được thăng hạng mà không hiểu vì lý 
do gì. 

Để có được 3 chứng chỉ ấy, giáo viên đã 
phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ cho 
việc học. Nếu tính cả chi phí đi lại, ăn ở và 
lệ phí nộp thi, nhiều thầy cô đã phải bỏ ra 
hơn chục triệu đồng. 

Nhưng đổi lại là những tháng ngày chờ 
đợi trong mỏi mòn. 

Thầy H. giáo viên Thể dục tại một trường 
trung học cơ sở Bình Thuận cho biết, dù có 
bằng đại học nhưng vẫn ăn lương trung cấp 
hàng chục năm nay.  

Cách đây 2 năm đã tham gia học lớp 
thăng hạng do tỉnh tổ chức và hồ sơ cũng đã 
sẵn sàng nhưng vẫn chưa được thăng hạng 
để cải thiện đồng lương. 

Cô P. giáo viên môn Ngữ văn cũng cho 
biết: “Mình đã tham gia học lớp thăng hạng 
do tỉnh tổ chức dù đã đủ thủ tục hành chính 
nhưng 2 năm nay vẫn chưa thấy gì”. 

Một số giáo viên dạy bậc trung học phổ 
thông đã có bằng thạc sĩ nhưng bao năm 
qua vẫn chỉ ăn lương đại học. Họ cũng luôn 
khát khao được dự thi lớp thăng hạng để tự 
khẳng định mình và cải thiện cuộc sống 
nhưng vẫn chưa có cơ hội. 

Bên cạnh đó, khá nhiều tỉnh thành ở phía 
Nam không ít giáo viên cũng nằm trong tình 
trạng tốt nghiệp đại học, cao đẳng vẫn ăn 
lương trung cấp. 

Và hằng ngày, những thầy cô giáo này 
vẫn mòn mỏi chờ đợi được thăng hạng cho 
đúng với trình độ chuyên môn của mình 
nhưng cũng chưa biết đến khi nào? 

Theo quy định mới về xét thăng hạng 
(năm 2019) chỉ giáo viên được cơ sở giáo 
dục cử đi dự xét mới đủ điều kiện để xét?  

Hiện có hàng ngàn giáo viên đã đầy đủ 
các loại chứng chỉ theo yêu cầu và chỉ chờ 
các cơ quan có thẩm quyền tại nhiều địa 
phương tổ chức thi hoặc xét thăng hạng. 

Nhưng xem ra điều này sẽ vô cùng khó vì 
một trong những quy định về việc xét thăng 
hạng giáo viên năm 2019 nói rất rõ: 

- Cơ sở giáo dục có nhu cầu về vị trí việc 
làm của chức danh nghề nghiệp ở hạng 
đăng ký dự xét và được cấp có thẩm quyền 
cử đi dự xét. 

Nhưng trong thực tế hiện nay, nhiều địa 
phương vẫn chưa áp dụng việc cử giáo viên 
đi dự xét. Họ thường ra thông báo để giáo 
viên tự đăng ký tham gia lớp học thăng hạng 
và làm hồ sơ để dự xét. 

Nếu như thế thì giáo viên tự ý đi học dù 
có đủ các chứng chỉ theo yêu cầu nhưng 
không được cơ sở giáo dục cử đi dự xét vẫn 
sẽ không đủ điều kiện để được xét thăng 
hạng theo quy định mới? 

Nếu thế thì, tất cả giáo viên đang cần cải 
tiến hạng của mình phải nắm rõ điều này để 
không bị mất tiền oan và khỏi phải sống 
trong tâm trạng hồi hộp, chờ đợi  được dự 
xét thăng hạng như hiện nay. 

Phan Tuyết // https://giaoduc.net.vn.- 
2019 (ngày 4 tháng 11) 

https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/chi-giao-
vien-duoc-co-so-giao-duc-cu-di-moi-du-

dieu-kien-de-du-xet-thang-hang-
post204006.gd

 

https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/chi-giao-vien-duoc-co-so-giao-duc-cu-di-moi-du-dieu-kien-de-du-xet-thang-hang-post204006.gd
https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/chi-giao-vien-duoc-co-so-giao-duc-cu-di-moi-du-dieu-kien-de-du-xet-thang-hang-post204006.gd
https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/chi-giao-vien-duoc-co-so-giao-duc-cu-di-moi-du-dieu-kien-de-du-xet-thang-hang-post204006.gd
https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/chi-giao-vien-duoc-co-so-giao-duc-cu-di-moi-du-dieu-kien-de-du-xet-thang-hang-post204006.gd
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HỘI THI BÁO CÁO VIÊN GIỎI NĂM 2019 TỈNH BÌNH THUẬN 
THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP 

hiều ngày 8/11/2019, Tỉnh ủy Bình 
Thuận tổ chức bế mạc hội thi báo cáo 
viên giỏi năm 2019. 

Đồng chí Hồ Trung Phước, Trưởng ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy, và đồng chí Dương Tự - Phó Giám đốc Sở 
Thông tin truyền thông trao giải tại hội thi. 

Có 25 thí sinh tham dự hội thi năm nay. 
Mỗi thí sinh có thời gian 20 phút để thực hiện 
thuyết trình theo đề cương đã chuẩn bị; lựa 
chọn câu hỏi ngẫu nhiên để trả lời. Nhiều nội 
dung chuyên đề được các thí sinh chọn để 
thuyết trình tại hội thi, đó là: học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong 
tình hình mới; một số vấn đề về đấu tranh 
chống các quan điểm sai trái, thế lực thù 
địch trong giai đoạn hiện nay... 

Theo Ban tổ chức cuộc thi cho biết, hiện 
nay, với sự xuất hiện của nhiều loại hình 
thông tin đa phương tiện, mạng xã hội cùng 
với đó là những luồng thông tin đa chiều, với 
không ít các thông tin xấu độc, tin giả xuất 
hiện tràn lan trên Internet và mạng xã hội đã 
gây hoang mang dư luận xã hội và tác động 
tiêu cực đến đời sống thông tin nói riêng, đời 
sống chính trị xã hội nói chung. Từ thực tế 
đó, tuyên truyền miệng là kênh thông tin 
chính thống nhằm cung cấp thông tin kịp 
thời, định hướng dư luận xã hội, góp phần 
tạo ra sự thống nhất về tư tưởng,chính trị 
trong toàn Đảng và sự đồng thuận trong xã 
hội. Đây còn là một trong những vũ khí sắc 
bén, để kịp thời đấu tranh chống âm mưu, 
thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của các thế 
lực thù địch, phản động; phê phán các quan 
điểm sai trái, lệch lạc, phản động nhằm bảo 
vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhận thức 

được tầm quan trọng, tính hiệu quả của việc 
triển khai, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng, các chuyên đề, thông 
tin thời sự,… Đây cũng là hoạt động có ý 
nghĩa quan trọng đối với cấp ủy các cấp và 
đặc biệt là đối với đội ngũ báo cáo viên. 

Hội thi lần này được tiến hành giữa lúc 
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang đẩy 
mạnh triển khai, quán triệt, tuyên truyền các 
nghị quyết rất quan trọng cho công tác 
chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại 
hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với 
những nội dung vừa mang tầm vĩ mô liên 
quan đến chiến lược phát triển của đất 
nước, vừa mang tính vi mô, sát thực, tác 
động trực tiếp đến đời sống cán bộ, đảng 
viên, đoàn viên hội viên và các tầng lớp nhân 
dân, đang rất thu hút sự quan tâm đặc biệt 
của dư luận xã hội. Qua đó, góp phần nâng 
cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong 
triển khai thực hiện, đưa chỉ thị, nghị quyết 
của Đảng đi vào thực tiễn cuộc sống cũng 
như đưa các thông tin thời sự sớm đến với 
người nghe. 

Hội thi còn là môi trường, là điều kiện tốt 
để các báo cáo viên rèn luyện kỹ năng, 
nghiệp vụ, trau dồi kinh nghiệm thực tiễn 
nhằm nâng cao năng lực, đáp ứng tốt yêu 
cầu công tác tuyên truyền miệng trong tình 
hình mới; giúp cho các báo cáo viên nắm 
chắc hơn về vị trí, vai trò, chức năng của 
công tác tuyên truyền miệng, được trao đổi, 
học hỏi thêm nhiều phương pháp mới; nghệ 
thuật, kỹ năng trong diễn thuyết và phát biểu. 

Đây là dịp để các thí sinh khẳng định bản 
lĩnh, trình độ, qua đó thể hiện sắc thái, đặc 
điểm nhiệm vụ tuyên truyền của đơn vị mình, 
đồng thời có điều kiện giao lưu, học tập kỹ 
năng, nghệ thuật, kinh nghiệm tuyên truyền 
miệng, góp phần tuyên truyền sâu rộng các 
chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 
đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo 
những bước tiến mới trong công tác tuyên 
truyền miệng, đồng thời, cổ vũ, động viên 
hoạt động báo cáo viên trên địa bàn tỉnh.   

C 
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Hội thi góp phần phát hiện những nhân tố 
tiêu biểu, nhằm chỉ đạo xây dựng đội ngũ 
báo cáo viên giỏi các cấp có chất lượng cao; 
là cơ sở giúp cho cấp ủy các cấp đánh giá 
đúng thực chất về năng lực, trình độ và khả 
năng của đội ngũ báo cáo viên; từ đó có định 
hướng phù hợp trong chỉ đạo, lãnh đạo công 
tác tuyên truyền miệng, đáp ứng tốt yêu cầu 
nhiệm vụ công tác tuyên truyền, giáo dục 
thời gian tới.  

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 25 
giấy chứng nhận, 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 
giải ba, 4 giải khuyến khích. 

Tô Thành Long // 
http://www.tuyengiao.vn.- 2019 

 (ngày 9 tháng 11) 

http://www.tuyengiao.vn/nhip-cau-tuyen-
giao/tuyen-giao-cac-cap/hoi-thi-bao-cao-

vien-gioi-nam-2019-tinh-binh-thuan-thanh-
cong-tot-dep-125131

---------------------------------------------------------- 

NĂM 2020 HỌC SINH HUYỆN ĐẢO PHÚ QUÝ VẪN PHẢI 
VÀO ĐẤT LIỀN ĐỂ THI TỐT NGHIỆP 

ội ngũ làm công tác thi như:Trưởng 
phó điểm thi, cán bộ coi thi, thanh tra 
thi, cán bộ giám sát... được điều động 

từ đất liền ra huyện đảo gặp nhiều khó khăn. 

Trong khi khá nhiều huyện đảo như Côn 
Đảo, Lý Sơn, Phú Quốc…tổ chức cho học 
sinh lớp 12 thi tốt nghiệp tại đảo thì tại tỉnh 
Bình Thuận nhiều năm trở lại đây, học sinh 
huyện đảo Phú Quý vẫn phải vượt trùng 
khơi vào đất liền dự thi. 

Sau 3 tiếng trên sóng nước, có em không còn sức để 
lên bờ phải nhờ bạn cõng. (Ảnh tác giả) 

Không chỉ tốn kém về tiền bạc (khi cha mẹ 
phải dẫn con đi) mà nhiều em không chịu 
được sóng gió đã nôn ói và mất khá nhiều 
sức cho hành trình vượt biển hàng trăm ki lô 
mét. 

Mỗi năm qua đi, niềm mong mỏi càng 
nhiều hơn, ai cũng hy vọng tỉnh nhà sẽ tổ 
chức kỳ thi tại đảo để các gia đình đỡ cực vì 
con, để các em học sinh đỡ mệt mỏi và có 
được sức khỏe tốt cho kỳ thi quan trọng nhất 
đời người.  

 

Thế nhưng năm nào cũng như năm ấy, dù 
cơ sở vật chất tại Trường Trung học phổ 
thông Ngô Quyền trên đảo đã ngày một đảm 
bảo hơn nhưng việc được thi tại chỗ của 
thầy trò nơi đây vẫn cứ mịt mù. 

Không chỉ người dân bức xúc, cử tri 
huyện đảo Phú Quý cũng đã gửi Công văn 
kiến nghị mong muốn cho học sinh được thi 
tại đảo trong năm học này. 

Đ 

http://www.tuyengiao.vn/nhip-cau-tuyen-giao/tuyen-giao-cac-cap/hoi-thi-bao-cao-vien-gioi-nam-2019-tinh-binh-thuan-thanh-cong-tot-dep-125131
http://www.tuyengiao.vn/nhip-cau-tuyen-giao/tuyen-giao-cac-cap/hoi-thi-bao-cao-vien-gioi-nam-2019-tinh-binh-thuan-thanh-cong-tot-dep-125131
http://www.tuyengiao.vn/nhip-cau-tuyen-giao/tuyen-giao-cac-cap/hoi-thi-bao-cao-vien-gioi-nam-2019-tinh-binh-thuan-thanh-cong-tot-dep-125131
http://www.tuyengiao.vn/nhip-cau-tuyen-giao/tuyen-giao-cac-cap/hoi-thi-bao-cao-vien-gioi-nam-2019-tinh-binh-thuan-thanh-cong-tot-dep-125131
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Thế nhưng ngày 1/11/2019 vừa qua, 
Công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 
Bình Thuận trả lời kiến nghị của cử tri về việc 
tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia 
năm 2020 tại huyện Phú Quý đã dập tắt mọi 
hy vọng của học sinh, của phụ huynh nơi 
này.  

Nội dung Công văn của Sở giáo dục và 
Đào tạo tỉnh Bình Thuận trả lời cử tri 
huyện đảo Phú Quý có nội dung: 

Kỳ thi trung học quốc gia hàng năm theo 
quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
thường được tổ chức vào những ngày cuối 
tháng 6 Dương lịch, thời điểm này không thể 
lường trước được diễn biến phức tạp của 
thời tiết trên biển đặc biệt đối với biến đổi khí 
hậu đang diễn ra rất khó lường; 

Phương tiện vận chuyển và di chuyển đến 
huyện đảo Phú Quý chỉ độc đạo duy nhất là 
đường biển không có phương án vận 
chuyển dự phòng khác ví dụ như đường 
hàng không… 

Vì vậy việc vận chuyển và bảo quản đề thi 
với yêu cầu tuyệt đối an toàn và bảo mật, 
nếu có sự cố bất thường nào xảy ra thì ảnh 
hưởng lớn đến công tác tổ chức thi trên toàn 
quốc;  

Đồng thời đội ngũ làm công tác thi như: 
Trưởng phó điểm thi, cán bộ coi thi, thanh 
tra thi, cán bộ giám sát, trật tự viên… 

được điều động từ đất liền ra huyện đảo 
gặp rất nhiều khó khăn, sẽ ảnh hưởng đến 

an toàn của kỳ thi trên phạm vi toàn quốc; 
Mặt khác Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ có 01 
ngày để vận chuyển đề thi đến các điểm thi. 

Việc bảo quản và vận chuyển bài thi của 
thí sinh sau kỳ thi cũng là một nhiệm vụ quan 
trọng, đảm bảo an toàn tuyệt đối, đồng thời 
đảm bảo về mặt thời gian và tiến độ chấm 
thi theo thời gian quy định của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo nhằm công tác tuyển sinh đại học 
và cao đẳng trên toàn quốc. 

Từ thực tế trên, Sở Giáo dục và Đào tạo 
không đồng ý tổ chức kỳ thi trung học phổ 
thông quốc gia năm học 2019-2020 tại 
huyện đảo Phú Quý. 

Nội dung Công văn đã rõ, tuy thế không ít 
người thắc mắc: "Tại sao Sở Giáo dục lại lo 
cho Trưởng phó điểm thi, cán bộ coi thi, 
thanh tra thi, cán bộ giám sát, trật tự 
viên…gặp rất nhiều khó khăn khi di chuyển 
ra đảo. 

Vậy còn gần hai trăm học sinh huyện đảo 
vào đất liền dự thi sẽ thế nào đây? Lẽ nào 
các em di chuyển lại thuận lợi hơn những 
thầy cô của mình hay sao? 

Đỗ Quyên // https://giaoduc.net.vn.- 
2019 (ngày 9 tháng 11) 

https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/nam-
2020-hoc-sinh-huyen-dao-phu-quy-van-

phai-vao-dat-lien-de-thi-tot-nghiep-
post204184.gd

---------------------------------------------------------- 

NẾU KHÔNG CÓ THẦY ĐỜI TÔI CHẲNG BIẾT VỀ ĐÂU? 

gười ta có gia đình, có cha mẹ lo 
lắng, có tiền bạc mà cơ hội sống còn 
quá mong manh. Còn tôi...Chính thầy 

đã dang rộng vòng tay cứu vớt đời tôi một 
lần nữa. 

Với đam mê học toán từ nhỏ, tôi luôn mơ, 
mơ đến khát khao cháy bỏng mình sẽ trở 
thành thầy giáo dạy toán cấp 3. 

Chưa bao giờ tôi nghĩ sau này mình lại trở 
thành lễ tân ở một khu nghỉ dưỡng như bây 
giờ. 

Những năm tháng học phổ thông, tôi luôn 
được thầy cô và bạn bè đánh giá là một học 
sinh cần cù, chịu khó, có tố chất thông minh 
và lực học khá nổi trội. 

Con đường bước tới giảng đường đại học 
thênh thang ở gần ngay trước mắt.  

Ước mơ ấy càng thôi thúc mãnh liệt khi 
tôi gặp được thầy Trường Ly giáo viên chủ 
nhiệm lớp 10 tại trường Trung học phổ thông 
Lý Thường Kiệt, thị xã La Gi, tỉnh Bình 
Thuận. 

N 

https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/nam-2020-hoc-sinh-huyen-dao-phu-quy-van-phai-vao-dat-lien-de-thi-tot-nghiep-post204184.gd
https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/nam-2020-hoc-sinh-huyen-dao-phu-quy-van-phai-vao-dat-lien-de-thi-tot-nghiep-post204184.gd
https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/nam-2020-hoc-sinh-huyen-dao-phu-quy-van-phai-vao-dat-lien-de-thi-tot-nghiep-post204184.gd
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Hồ Văn Hiếu và thầy giáo Trường Ly người đã cưu 
mang em (Ảnh tác giả) 

Vốn không có được cuộc sống may mắn 
như bao người. Thiếu hơi ấm của mẹ từ khi 
mới lọt lòng.  

Lên 4 tuổi tôi vĩnh viễn rời xa vòng tay chở 
che đùm bọc của người cha.  

Hồ Văn Hiếu tốt nghiệp Trường Cao đẳng Nghề Bình 
Thuận 

Bà ngoại thương cháu côi cút đưa về cưu 
mang nhưng lại không có được tình thương 
yêu của cậu ruột.  

Cậu lo sợ sự có mặt của tôi trong căn nhà 
thì mảnh đất hương hỏa của ngoại sẽ phải 
chia thêm cho tôi một phần nữa. 

Cậu đã luôn hà khắc với tôi trong mọi 
chuyện khiến cho tôi tuy là một đứa trẻ, 
nhưng vẫn luôn nhận thấy vị đắng của tủi 
nhục trong từng bữa ăn, từng giấc ngủ.  

Những bữa cơm không no chan đầy nước 
mắt.  

Những lời đay nghiến, mắng chửi, những 
lời nhiếc móc, những trận đòn roi cứ theo tôi 
lớn lên cùng năm tháng.  

Biết bao lần tôi định bỏ nhà ra đi nhưng 
bà đã hết lòng khuyên ngăn, bà nói dù khổ 
tôi vẫn còn nơi tá túc, vẫn còn ngày được hai 
bữa cơm.  

Nếu bỏ đi, con sẽ đi đâu? Sẽ làm gì để 
sống khi chưa có một cái nghề trong tay? 
Nhìn những giọt nước mắt của bà ngoại nay 
đã ngoài 80, tôi đã không đành lòng cất 
bước. 

Nén tủi nhục, giấu uất ức trong lòng và chỉ 
biết lao vào học. Học để quên đi những thiệt 
thòi mất mát, với khát khao cháy bỏng, học 
để đổi đời, và chỉ có học mới mong thoát 
khỏi cảnh nương nhờ ở đậu.  

Thế nhưng hằng ngày, tận mắt chứng 
kiến cảnh cậu và bà xung khắc, mâu thuẫn 
với nhau mà nguồn cơn đều bắt nguồn từ sự 
hiện diện của tôi trong căn nhà ấy.  

Dù khổ đau đến mấy, bản thân cũng chịu 
được nhưng vì mình mà để ngoại tuổi cao 
sức yếu phải khổ, tôi đã không thể cầm lòng.  

Thế là, trong một lần bà với cậu lại xảy ra 
“chiến tranh”, tôi đã chạy khỏi căn nhà ấy, 
chạy khỏi nơi mà tôi đã lớn lên trong khốn 
cùng, tủi nhục, để lại tiếng kêu thất thanh, 
tiếng khóc đến xé lòng của ngoại. Tôi cứ 
chạy, mặc dù lúc đó chẳng biết mình sẽ đi 
đâu, về đâu.  

Tôi lang thanh hết nơi này nơi kia cho đến 
khi trời tối hẳn. Ngoài kia phố xá đã lên đèn, 
thoảng trong không gian mùi thơm của lúa 
mới, mùi của những hàng quán bán buổi 
đêm.  

Chân tay mệt rã rời, bụng lên cơn đói cồn 
cào. Đưa tay lục hết túi quần này đến túi 
quần kia cũng chẳng thể kiếm được vài 
nghìn mua cái gì ăn cầm qua cơn đói.  

Tôi bước nhanh để dứt đi những mùi 
thơm cám dỗ. Chẳng hiểu sao tôi lại dừng 
trước ngõ nhà thầy Trường Ly. Người thầy 
giáo đã chủ nhiệm tôi năm lớp 10. 
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Tôi rón rén bước vào nhà, cúi đầu trước 
thầy nói nhỏ “Thầy ơi! Em bỏ nhà đi rồi. Giờ 
em không biết đi đâu, thầy có thể cho em ở 
đỡ vài ngày. Em ngủ chỗ nào cũng được”. 

Nghe thế, thầy sững người vì bất ngờ. Do 
đã chủ nhiệm tôi năm lớp 10 nên thầy hiểu 
rõ hoàn cảnh gia đình. Thầy đã kéo tôi vào 
nhà và nói: “Em cứ ở lại đây, tạm vào ở căn 
phòng đang trống rồi thầy sẽ nói với cô”. 

Thế rồi, tôi đã được gia đình thầy cưu 
mang từ đó. Khoảng 3 tháng sau, tôi liên tục 
bị những cơn đau đầu hành hạ. Thầy đã đưa 
tôi đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác 
làm xét nghiệm.  

Cầm kết quả trên tay, mắt tôi như nhòe đi 
vì kết luận của bác sĩ “u não’. Thế là hết, 
cuộc đời tôi sẽ chấm dứt tại đây.  

Người ta có gia đình, có cha mẹ lo lắng, 
có tiền bạc mà cơ hội sống còn quá mong 
manh. Còn tôi…Chỉ nghĩ đến đây, dòng 
nước mắt đã ứa tràn chảy chan hòa khắp 
mặt. 

Thế nhưng chính thầy đã dang rộng vòng 
tay cứu vớt đời tôi một lần nữa. Thầy đã giúp 
tôi chiến đấu với bệnh tật.  

Sau ca mổ thành công, tôi trở lại lớp học 
cũng là thời gian gần thi đại học.  

Thầy chỉ khuyên rằng, em nên suy nghĩ 
có nên học đại học hay không?  

Thời gian học nhiều, ra trường khó xin 
việc mà kinh tế nhà thầy cũng khó có thể 
nuôi em suốt 4 năm trên giảng đường. 

Suy ngẫm lời thầy, tôi nghĩ chỉ có Trường 
Cao đẳng Nghề Bình Thuận học phí vừa 
phải, điều kiện ăn ở thuận lợi, thời gian học 
cũng không dài.  

Học nghề du lịch tôi có thể xin đi làm thêm 
ở một số điểm du lịch ngay trong thành phố.  

Nghĩ thế, tôi đã quyết định đăng kí vào 
học tại trường Cao đẳng Nghề  Bình Thuận 
khoa du lịch.  

Chọn học khoa này vì tôi nghĩ quê hương 
mình đang phát triển mạnh nghề du lịch. Bởi 
thế học ra trường xin  việc sẽ dễ dàng hơn. 

Tôi nhập học và ở lại trường. Ngoài giờ 
học, tôi xin làm việc ở các resort gần trường.  

Số tiền lương tôi nhận được đủ cho bản 
thân trang trải cuộc sống, đóng học phí và 
dành chữa bệnh. Hàng tháng, tôi vẫn phải 
vào thành phố để tái khám và uống thuốc 
đều đặn. 

Sau ba năm miệt mài học và làm, tôi đã 
tốt nghiệp xuất sắc và là thủ khoa 
của  trường.  

Điều đáng mừng nhất, căn bệnh u não đã 
được bác sĩ thông báo chữa khỏi. Tôi còn 
được nhận vào làm việc tại công ty trách 
nhiệm hữu hạn du lịch Mũi Né.  

Công việc chính của tôi lúc này là nhân 
viên lễ tân được xem là bộ mặt của công ty 
“vui lòng khách đến vừa lòng khách đi”.  

Nhìn một số bạn bè học đại học ra trường 
nhưng vẫn lông bông thất nghiệp.  

Tôi nghĩ mình đã hành động đúng khi 
chọn đi học nghề. Có thể nói quyết định này 
cũng đã giúp tôi được hồi sinh lần nữa.  

Tôi vẫn đang nuôi trong mình khát khao 
sẽ được học liên thông đại học để trang bị 
thêm cho mình nhiều kiến thức về ngành du 
lịch giúp cho công việc làm của chính mình 
vững vàng hơn. 

 (Ghi theo lời kể của em Hồ Văn Hiếu thị 
xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) 

 

Phan Tuyết // https://giaoduc.net.vn.- 
2019 (ngày 1 tháng 11) 

https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/neu-
khong-co-thay-doi-toi-chang-biet-ve-dau-

post203904.gd 
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Ở ĐÂY CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ KHÁI NIỆM VỀ NGÀY 20/11 

ếu không bằng tình yêu thương bao 
la với những đứa trẻ khuyết tật thì có 
lẽ chẳng ai lại tự chuốc những vất vả, 

nhọc nhằn vào mình như thế. 

Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm 
Trung ương nhưng không đi dạy ở các 
trường công lập như nhiều giáo viên khác, 
cô Đặng Thị Thúy Phượng đã chọn cho 
mình con đường đi gian nan, vất vả hơn đó 
là việc dạy và giáo dục những trẻ em khiếm 
thị ánh sáng.  

Cô Đặng Thị Thúy Phượng Giám đốc Trung tâm Bảo 
trợ khiếm thị Ánh Sáng và các em học sinh (Ảnh trung 
tâm cung cấp) 

Hết lòng vì sự tiến bộ của các em 

Trung tâm hiện có 30 em đến từ nhiều 
vùng miền trong cả nước. Em nhỏ nhất 4 
tuổi, lớn nhất 25 tuổi. 

Các em được dạy kèm học văn hóa tại trung tâm (Ảnh 
trung tâm cung cấp) 

Mỗi đứa trẻ có một hoàn cảnh khác nhau. 
Em mồ côi cả cha lẫn mẹ, em có mẹ mất 
cha, em có cha thì không còn mẹ. Gia đình 
những học sinh này phần lớn là khó khăn, 
thiếu thốn trăm bề. 

Với phương châm giúp các em hòa nhập 
tốt với cộng đồng và lớn lên tự nuôi sống bản 
thân mình. Bởi thế, các em không chỉ được 
các cô dạy giáo dục hòa nhập còn chú trọng 
nhiều về giáo dục chuyên biệt. 

Các em trong trung tâm được dạy nghề (Ảnh trung 
tâm cung cấp) 

Như việc được học tất cả các môn văn 
hóa ở trường học. Tối và một số ngày nghỉ, 
các em còn được nhiều thầy cô giáo về hưu 
quanh vùng bỏ công kèm dạy thêm văn hóa, 
tiếng Anh, học võ... 

Các em đạt giải học sinh giỏi (Ảnh trung tâm cung 
cấp) 

Ngoài ra, các cô nơi trung tâm sẽ dạy 
riêng cho học sinh khiếm thị về ký tự, định 
hướng di chuyển, kỹ năng tự phục vụ bản 
thân. Ngoài ra dạy nghề như làm móc khóa, 
làm chổi, đánh đàn, thể thao, mát xa, bấm 
huyệt….  

Nhìn những đứa trẻ tự do di chuyển trong 
trung tâm, các em đùa giỡn, vui đùa với 
nhau và tự phục vụ mình trong tất thảy mọi 
việc mới thấm những công lao dạy dỗ, dìu 
dắt của các cô đối với các em đến thế nào.  

N 
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Không chỉ lo việc học hành, nỗi lo nặng 
nhất vẫn là chuyện cơm áo gạo tiền hằng 
ngày. Để lo cho 30 em ngày hai buổi đến 
trường học hòa nhập chỉ tính riêng tiền xe 
đưa đi đón về và một số chi phí khác đã hơn 
10 triệu đồng/tháng. 

Tiền ăn ở, tiền sinh hoạt, tiền học phí, giấy 
bút, tiền thuốc thang khi bệnh hoạn…không 
biết bao nhiêu cho đủ.  

Được biết trong 30 em chỉ có khoảng 7 
em là gia đình ít khó khăn hơn nên hàng 
tháng có phụ giúp cho trung tâm một số tiền 
gọi là chi phí sinh hoạt.  

Còn lại hơn 20 em gia đình khó khăn hoặc 
không có gia đình trung tâm phải lo toàn bộ. 

Do không có nhà tài trợ cố định mà nguồn 
trợ giúp tự phát của một số hội từ thiện, một 
số Mạnh Thường Quân nên cũng khá bấp 
bênh. 

Nếu không bằng tình yêu thương bao la 
với những đứa trẻ khuyết tật thì có lẽ chẳng 
ai lại tự chuốc những vất vả, nhọc nhằn vào 
mình như thế. 

Không có khái niệm ngày 20/11 

Khi nghe chúng tôi hỏi về ngày 20/11, cô 
Phượng cười nói rằng các cô nơi trung tâm 
không có khái niệm về ngày này.  

Nhưng đám trẻ lại luôn biết bày tỏ tình 
cảm cho các cô vui. Cứ đến đêm ngày 
19/11, các em trong trung tâm tập trung lại 
và đi đến từng phòng nói lời chúc các cô 
mạnh khỏe. Sau đó, các em hát những bài 
hát về thầy cô thật hay để tặng. 

Lúc này, cô trò nhìn nhau vui cười và rất 
cảm động.  

Cô Phượng cười và cho biết tiếp: “Thế là 
vui, là hạnh phúc rồi. Chúng tôi cũng chỉ 
mong cho các em học hành tiến bộ sau này 
đủ sức bươn chải trong xã hội để tự nuôi 
sống mình vậy là mọi mong ước đã thành 
công". 

Phan Tuyết // https://giaoduc.net.vn.- 
2019 (ngày 17 tháng 11) 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/o-
day-chung-toi-khong-co-khai-niem-ve-ngay-

2011-post204467.gd

---------------------------------------------------------- 

 “ÔM TỪNG HỌC TRÒ VÀO LÒNG, CON NÀO CHƯA THƠM, 
TÔI ĐƯA ĐI TẮM” 

ỗi sớm mai, cô đến trường khá sớm 
để đón học sinh, em nào đến lớp 
cũng được cô ôm vào lòng kỳ thực 

đó là cách kiểm tra em có thơm không để cô 
tắm và thay đồ. 

Cô Lệ Minh và học trò dân tộc Rai (Ảnh Phan Tuyết) 

Cô giáo Đoàn Lệ Nhật Minh nguyên giáo 
viên trường mẫu giáo Tân Hà, huyện Hàm 
Tân, tỉnh Bình Thuận đã mở đầu câu chuyện 
khi kể cho chúng tôi nghe về quãng thời gian 
dạy học tại thôn Suối Máu cho học sinh đồng 
bào dân tộc Rai của mình. 

Khi ấy cô đang là giáo viên Trường mẫu 
giáo Tân Hà, được phân công dạy học tại 
thôn Suối Máu nơi chỉ có hơn trăm hộ dân 
sinh sống.  

Thế nhưng điều kiện sống của những 
người dân nơi đây còn khó khăn và dân trí 
còn khá thấp.  

Hằng ngày cha mẹ đi làm khá sớm đôi khi 
vài ba ngày thậm chí cả tuần mới về nhà một 
lần.  

Những đứa trẻ được ở nhà đi học. Đứa 
lớn trông đứa bé, đôi khi anh, chị cũng chỉ 

M 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/o-day-chung-toi-khong-co-khai-niem-ve-ngay-2011-post204467.gd
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/o-day-chung-toi-khong-co-khai-niem-ve-ngay-2011-post204467.gd
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lớn hơn em vài ba tuổi đã thay cha mẹ chăm 
sóc các em hằng ngày. 

Những đứa trẻ tự đến trường (Ảnh Phan Tuyết) 

Thế nên, quần áo, đầu tóc của các bé khi 
đến trường chẳng mấy sạch sẽ, thơm tho.  

Cô Minh kể rằng nhiều khi đang ngồi dạy 
nhưng cứ nghe bốc mùi khai từ đám trẻ.  

Biết có em sáng nay không thay đồ mà 
đêm qua lại tè dầm. Cô phải ngưng dạy đi 
kiểm tra để mang trẻ ra ngoài lau rửa và thay 
đồ cho các em rồi mới tiếp tục bài giảng. 

Làm thế lại ảnh hưởng đến giờ dạy, thế là 
cô cùng với một giáo viên đi xin đồ cũ về để 
góc lớp.  

Mỗi sớm mai, cô đến trường khá sớm để 
đón học sinh, em nào đến lớp cũng được cô 
ôm vào lòng kỳ thực đó là cách kiểm tra em 
có thơm không. 

Khi phát hiện trẻ mặc đồ ngày hôm qua đi 
học, nghĩa là đêm về không được tắm và 
thay đồ. Cô đã rửa ráy và thay đồ khác cho 
các em. 

Nhưng chuyện tắm và thay đồ cho học 
sinh lại không đáng sợ bằng việc tập cho các 
bé đi cầu vào nhà vệ sinh theo quy định.  

Cô Minh cho biết, không ít học sinh nơi 
đây vẫn giữ thói quen đi cầu bẹt dưới nền 
đất, cát rồi dùng que quẹt.  

Thời gian đầu tập cho các em đi vệ sinh 
trong bồn cầu quả là không đơn giản chút 
nào. 

Mặc dù có chuẩn bị giấy, chỉ bày cho cách 
lau nhưng khi vào nhà vệ sinh thấy các em 
quẹt và trây cả lên tường. 

Không nản, bởi cô nói các em đã quen với 
cách đi vệ sinh như thế, nay mình muốn thay 
đổi phải có thời gian không thể ngày một 
ngày hai là có được. 

Một phụ huynh kể rằng, chị nhớ mãi hình 
ảnh cô giáo kiên trì tập cho con chị biết ngồi 
bồn cầu, giờ thì con bé đã không còn đi vệ 
sinh trên cát và dùng que quẹt nữa.  

Chị H’ Lan còn cho biết thêm: “Không chỉ 
dạy trẻ học, cô giáo Minh còn hướng dẫn 
cho chúng tôi cách chăm sóc trẻ ở nhà sao 
cho tốt nhất”.  

Ngoài hết lòng yêu thương học sinh, cô 
Lệ Minh thường hay chia sẻ những khó khăn 
về vật chất cho những học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn trong khi kinh tế gia đình 
mình cũng chẳng dư giả gì.  

Đó là những bộ quần áo, là tập vở, cặp 
sách cho những học trò khó khăn. Khi nhận 
tiền ưu đãi vùng, cô xin trích một khoản để 
thêm vào bữa ăn trưa cho trẻ thêm phần 
tươm tất.  

Do căn bệnh tiểu đường hành hạ, dù còn 
rất yêu nghề nhưng cô giáo Lệ Minh vẫn 
phải làm đơn xin về hưu sớm.  

Cô cho biết: “Học sinh thôn Suối Máu 
ngày nay không còn khổ nhiều như trước. 
Các em đã được học trong những căn 
phòng khang trang mà nhà nước mới xây. 

Nhiều tổ chức từ thiện đặc biệt là các sơ 
ở Dòng mến thánh giá tại địa phận Tân Hà 
cũng luôn quan tâm hỗ trợ về vật chất. Nhờ 
đó, những đứa trẻ đã đủ đầy hơn khi đến 
trường. 

 

Phan Tuyết // https://giaoduc.net.vn.- 
2019 (ngày 16 tháng 11) 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/om-
tung-hoc-tro-vao-long-con-nao-chua-thom-

toi-dua-di-tam-post204378.gd 
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TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHU VỰC 
NÔNG THÔN TẠI BÌNH THUẬN 

ừa qua Sở Tài nguyên và Môi trường 
tỉnh Bình Thuận đã có văn bản đề 
nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn cùng UBND các huyện, thị xã, 
thành phố tăng cường hiệu quả công tác bảo 
vệ môi trường khu vực nông thôn trên địa 
bàn. 

Thực trạng hiện nay tại các địa phương ở 
Bình Thuận việc thu gom, xử lý bao bì thuốc 
bảo vệ thực vật (BVTV), bóng đèn huỳnh 
quang thải (đối với nhà vườn thanh long) 
sau sử dụng vẫn chưa được quản lý theo 
đúng quy định hướng dẫn việc thu gom, vận 
chuyển và xử lý bao bì, chai lọ thuốc BVTV 
sau sử dụng.  

Theo đó, bao bì, chai lọ thuốc BVTV 
không được vất đúng nơi quy định sau khi 
sử dụng, người dân rửa bình bơm thuốc và 
dụng cụ pha chế chưa đúng quy trình, lượng 
dư thuốc BVTV còn sót lại trong các chai lọ 
bị vứt xuống ao, hồ; bóng đèn huỳnh quang 
hư hỏng chứa thành phần thuỷ ngân độc hại 
chưa được thu gom xử lý theo quy định mà 
xả thải trực tiếp ra môi trường làm cho 
nguồn nước và môi trường đất ô nhiễm, đe 
doạ nghiêm trọng tới các hệ sinh thái và đặc 
biệt là sức khoẻ của con người. 

Chai lọ thuốc bảo vệ thực vật bị vất tràn làn ngoài môi 
trường – Hình minh hoạ 

Nắm bắt được tình hình trên, Sở Tài 
nguyên và Môi trường đã đề nghị Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn tuyên truyền, 
hướng dẫn người dân sử dụng thuốc BVTV 
an toàn, tránh những tồn dư của thuốc BVTV 

thẩm thấu vào môi trường và thu gom bao bì 
thuốc BVTV sau sử dụng vào bể chứa do địa 
phương bố trí; tuyên truyền, hướng dẫn các 
hộ dân trồng thanh long sử dụng đèn điện 
không được vất bỏ bóng đèn ra môi trường 
tự nhiên đặc biệt là các suối, kênh rạch, đây 
là hành vi vi phạm pháp luật về môi trường; 
lồng ghép nội dung yêu cầu về bảo vệ môi 
trường trong quá trình đánh giá và cấp Giấy 
chứng nhận VietGAP. 

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đề 
nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ 
đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các 
phòng ban chuyên môn triển khai thực hiện 
các nội dung quy định về hướng dẫn việc thu 
gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc 
BVTV sau sử dụng, Thông tư số 
36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất 
thải nguy hại. Trong đó lưu ý căn cứ vào đặc 
điểm cây trồng và mức độ sử dụng tại mỗi 
vùng diện tích canh tác, lựa chọn vị trí để bố 
trí các bể chứa bao gói thuốc BVTV sau sử 
dụng, bể chứa bóng đèn huỳnh quang thải, 
đảm bảo khả năng lưu chứa trong vùng đất 
canh tác trong khoảng thời gian nhất định; 
trường hợp cần thiết, có thể xây dựng khu 
vực lưu chứa bao gói thuốc BVTV, bóng đèn 
huỳnh quang thải từ các bể chứa để thuận 
tiện cho công tác thu gom, vận chuyển xử lý. 

Bóng đèn huỳnh quang được sử dụng phổ biến trong 
việc trồng thanh long tại Bình Thuận 

Đồng thời, căn cứ vào thực tế từng địa 
phương, nghiên cứu, lựa chọn đơn vị quản 
lý bể chứa, khu vực lưu chứa. Đơn vị quản 

V 
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lý bể chứa, khu vực lưu chứa trực tiếp thu 
gom, hoặc ký hợp đồng hoặc huy động sự 
hỗ trợ của tổ chức, cá nhân thu gom bao gói 
thuốc BVTV, bóng đèn huỳnh quang thải từ 
bể chứa đến khu vực lưu chứa; ký hợp đồng 
với đơn vị có chức năng, năng lực phù hợp 
để thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy 
định. 

Đồng thời tổ chức tuyên truyền, hướng 
dẫn người dân sử dụng thuốc BVTV, bóng 
đèn huỳnh quang trong quá trình trồng thanh 
long phải thực hiện thu gom bao gói thuốc, 

bóng đèn thải vào bể chứa; không sử dụng 
bao gói thuốc BVTV vào các mục đích khác, 
không tự ý đốt, chôn, xả thải bao gói thuốc 
BVTV ra sông, suối, ao hồ…gây ô nhiễm môi 
trường. 

Minh Trường – Đình Thu // 
http://sao.baophapluat.vn.- 2019 

 (ngày 8 tháng 11) 

http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-
tiet/tang-cuong-hieu-qua-bao-ve-moi-

truong-khu-vuc-nong-thon-tai-binh-thuan-
6366/ 

---------------------------------------------------------- 

THẦY TƯỞNG NHƯ NGƯỜI BẠN, NGƯỜI ANH, NGƯỜI CHA 
CỦA HỌC TRÒ 

gày từ những ngày đầu lên lớp, thầy 
Đặng Văn Tưởng luôn chú trọng 
công tác định hướng, kích thích niềm 

cảm hứng học tập cho học sinh trong các tiết 
dạy. 

Tốt nghiệp đại học ngành sư phạm Hóa 
học, thầy giáo Đặng Văn Tưởng về Trường 
Trung học phổ thông Ngô Quyền, Phú Quý, 
Bình Thuận công tác từ năm học 2008 - 
2009 đến nay. 

Ngày từ những ngày đầu lên lớp, thầy 
luôn chú trọng công tác định hướng, kích 
thích niềm cảm hứng học tập cho học sinh 
trong các tiết dạy.  

Thầy giáo Đặng Văn Tưởng (bìa trái) và học sinh lớp 
12A1 Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền - Bình 
Thuận. 

Thầy tranh thủ thời gian đầu tiết để đọc 
hoặc kể các mẩu chuyện ngắn liên quan đến 
nội dung tiết học, nhằm truyền lửa cho các 
em, giúp các em cảm thấy nhẹ nhàng, giảm 
áp lực trong tiết học.  

Với học sinh chủ nhiệm, thầy Tưởng luôn 
gần gũi với các em như người thân của 
mình. 

Thầy Tưởng tham gia tiết đọc sách “Thư 
viện truyền cảm hứng” để kích thích, hướng 
dẫn các em nhiều kĩ năng trong cuộc sống, 
đặc biệt là truyền cảm hứng đọc sách đến 
các em học sinh. 

Thầy giáo Tưởng cùng học sinh trong tiết đọc sách 
tại sân khấu "Thư viện truyền cảm hứng" 

Để tăng hứng thú học tập cho học sinh, 
thầy luôn khai thác hết chức năng của phòng 
thực hành bộ môn Hóa học trong giảng dạy. 
Từ kiến thức sách vở, thầy luôn tạo điều kiện 
để kiến thức liên hệ với thực tiễn cuộc sống. 

Tăng cường các thí nghiệm hóa học vui 
trong các tiết thực hành, cho các em làm các 
sản phẩm có ứng dụng trong cuộc sống từ 
kiến thức bộ môn Hóa học như: Cho nhóm 
học sinh làm thí nghiệm chiết xuất tinh dầu 
sả, tinh dầu bưởi...và làm xà phòng. 

N 

http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/tang-cuong-hieu-qua-bao-ve-moi-truong-khu-vuc-nong-thon-tai-binh-thuan-6366/
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Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền 
tiên phong trong ứng dụng công nghệ thông 
tin vào dạy học; giáo viên trong toàn trường 
đã có tài khoản trên Office 365; đây là thành 
tích nổi bật, ban giám hiệu nhà trường đã 
khơi dậy được phong trào đổi mới phương 
pháp pháp dạy học, tự học, sáng tạo cho 
giáo viên, dù là một địa phương đảo xa.  

Học sinh lớp 11A5 tiến hành thí nghiệm làm “Cầu 
vồng hóa học” 

Thầy giáo Đặng Văn Tưởng là một trong 
những giáo viên đã và đang khai thác có 
hiệu quả các ứng dụng có trên Office 365 
như onenote, forms, classdojo…  

Sử dụng các phần mềm trả lời câu hỏi 
trực tuyến như plicker, kahoot… để tạo hứng 
thú trong việc tiếp nhận kiến thức của học 
sinh.  

Tiến hành thí điểm kiểm tra 15 phút trên 
máy tính hoặc điện thoại, giao bài tập về nhà 
và các bài tập tự rèn luyện trên ứng dụng 
forms.   

Học sinh thí điểm làm kiểm tra 15 phút môn Hóa học 
trên điện thoại di động 

Thầy Tưởng tâm sự “Em về Ngô Quyền 
công tác, được sống, làm việc trong một 

ngôi trường như một gia đình; đặc biệt Ban 
giám hiệu, thầy cô đi trước luôn là tấm 
gương cho em noi theo. Dạy học ở nơi đảo 
xa, thiếu thốn đủ bề, càng thấy thương yêu 
học trò hơn.  

Chính sự hy sinh gian khổ của các thầy 
cô giáo thế hệ trước của trường, giúp em 
vượt qua tất cả. Em chưa làm được gì nhiều 
cho học sinh, chỉ biết cố gắng, cố gắng hơn 
nữa”. 

Bạn Nguyễn Đoàn Linh Nguyên, cựu học 
sinh Trường Trung học phổ thông Ngô 
Quyền đã viết tri ân thầy giáo Tưởng:  

“Vốn dĩ con không có hứng thú với mấy 
môn tự nhiên, nhất là Hóa, vì con chỉ yêu mỗi 
môn Văn thôi. Chỉ cần nhìn các phương trình 
rối não hay lý thuyết khô khan, đầu con đã 
muốn nổ tung rồi. 

Nhưng học với thầy hoàn toàn khác, tuy 
là dạy Hóa nhưng đôi khi văn lẫn hóa lại 
song hành cùng nhau. Ngay cả tờ bìa tài liệu 
môn hóa thầy cũng thiết kế vô cùng đặc biệt 
với những lời nhắn nhủ đến học sinh của 
mình. 

Cách giảng dạy của thầy lôi cuốn và hấp 
dẫn. Thầy rất vui tính, với con, thầy không 
chỉ là người thầy mà còn là người cha, người 
anh luôn che chở và bảo bọc cho con và là 
người bạn luôn lắng nghe, thấu hiểu.  

Thầy còn là người hiểu rất rõ tâm lý của 
từng học sinh. Con rất tự hào và cảm thấy 
may mắn khi được thầy dạy dỗ.  

Tự hào bao nhiêu, con lại thấy thương 
thầy bấy nhiêu vì chưa một lần thầy than vãn 
với ai về những nặng nhọc trong hành trình 
dạy chữ dạy người của mình”.  

Nói về đồng nghiệp của mình, thầy hiệu 
trưởng Nguyễn Hải Thọ vui vẻ:  

“Thầy giáo Tưởng có chuyên môn, nghiệp 
vụ vững vàng, đặc biệt là tự học, tự trau dồi 
kiến thức công nghệ thông tin. Bất cứ việc gì 
nhà trường giao đều hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ.  

Với học sinh có nhu cầu phụ đạo, bồi 
dưỡng môn Hóa, thầy dạy nhiệt tình và hoàn 
toàn miễn phí. Thầy Tưởng được anh em tin 
tưởng; học trò, phụ huynh tin yêu”. 
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Ghi nhận những đóng góp của thầy 
Tưởng cho giáo dục, hai năm liền gần đây, 
thầy được công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở.  

Chuyến tàu rời đảo về đất liền mùa gió 
chướng làm tôi say sóng mất mấy ngày; trào 
lên mong ước cho học trò lớp 12 huyện đảo 
Phú Quý được thi tốt nghiệp Trung học phổ 
thông quốc gia tại trường; giúp các em có 
điều kiện làm bài thi tốt hơn.  

Tập thể giáo viên Trường Trung học phổ 
thông Ngô Quyền nói riêng, giáo viên trên 
huyện đảo Phú Quý nói chung đã và đang 
hoàn thành xuất sắc sự nghiệp trồng người 
nơi đảo xa; những người giáo viên - những 
người lính đảo, đã vì học sinh thân yêu.  

Xin gửi “ước mơ nhỏ” của người viết, của 
người dân đảo Phú Quý lên các cấp lãnh 

đạo tỉnh Bình Thuận, Sở Giáo dục và Đào 
tạo Bình Thuận, vì học sinh thân yêu, tạo 
cho các em điều kiện làm bài thi tốt nhất.  

Tin rằng, bất cứ giáo viên nào được cử 
làm công tác thi tại đảo Phú Quý đều sẵn 
lòng vì học trò nơi đảo xa; vì học sinh thân 
yêu, tin rằng các cấp ở Bình Thuận sẽ tạo 
điều kiện tốt nhất cho học trò lớp 12 Phú Quý 
được thi tốt nghiệp tại địa phương. 

Sơn Quang Huyến // 
https://giaoduc.net.vn.- 2019 

 (ngày 24 tháng 11) 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/thay-
tuong-nhu-nguoi-ban-nguoi-anh-nguoi-cha-

cua-hoc-tro-post204638.gd 

----------------------------------------------------------- 

THỊ XÃ LA GI TRAO HÀNG TRĂM SUẤT HỌC BỔNG 
“TIẾP BƯỚC CHO EM ĐẾN TRƯỜNG” 

hững học sinh, sinh viên nhận học 
bổng đã vô cùng xúc động trước sự 
quan tâm giúp đỡ của chính quyền 

địa phương và các doanh nghiệp đóng trên 
địa bàn. 

Ngày 14/11 tại Ủy ban Nhân dân thị xã 
La Gi, tỉnh Bình Thuận đã diễn ra buổi Lễ 
trao học bổng “Tiếp bước cho em đến 
trường” học kỳ 1 năm học 2019 -2020. 

Học sinh, sinh viên nghèo được nhận học bổng tiếp 
bước đến trường (Ảnh CTV) 

Đến dự buổi lễ trao học bổng có Bí thư 
thị xã La Gi ông Phạm Văn Nam, Phó Chủ 
tịch thị xã ông Trần Thanh Quế cùng các 
lãnh đạo và doanh nghiệp trong thị xã. 

Gần 100 học sinh, sinh viên nghèo, có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng hiếu 
học được tham gia nhận học bổng. 

Có 36 em nhận học bổng của tỉnh Bình 
Thuận với tổng trị giá 86 triệu đồng. Hội 
khuyến học thị xã La Gi trao 52 suất với 
tổng số tiền là 52 triệu đồng. 

Công ty Trầm Hương Hoàng Giang nhận giấy khen 
về công tác khuyến học của thị xã (Ảnh CTV) 

Ngoài ra, một số doanh nghiệp như 
công ty Trầm Hương Hoàng Giang, công 
ty Khổng Minh, công ty Kim Châu trao gần 
20 triệu cho 4 suất. Quỹ Thiện Tâm tập 
đoàn Vingroup trao 4 suất (tổng cộng 6 
triệu đồng). 

N 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/thay-tuong-nhu-nguoi-ban-nguoi-anh-nguoi-cha-cua-hoc-tro-post204638.gd
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/thay-tuong-nhu-nguoi-ban-nguoi-anh-nguoi-cha-cua-hoc-tro-post204638.gd
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/thay-tuong-nhu-nguoi-ban-nguoi-anh-nguoi-cha-cua-hoc-tro-post204638.gd
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Những học sinh, sinh viên tới dự buổi lễ 
và nhận học bổng đã vô cùng xúc động 
trước sự quan tâm giúp đỡ của chính 
quyền địa phương và các doanh nghiệp 
đóng trên địa bàn. 

Các em hứa sẽ học tốt, cố gắng rèn 
luyện và bày tỏ lòng biết ơn chân thành 
của bản thân đến tất cả mọi người. 

Phan Tuyết // https://giaoduc.net.vn.- 
2019 (ngày 26 tháng 11) 

https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/thi-xa-
la-gi-trao-hang-tram-suat-hoc-bong-tiep-
buoc-cho-em-den-truong-post204453.gd 

--------------------------------------------------------- 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT ĐẠT TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH 
CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

hiều 14-11, tại TP Phan Thiết (Bình 
Thuận), Trung tâm Kiểm định chất 
lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà 

Nội đã công bố Quyết định và trao giấy 
Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục 
đại học cho Trường Đại học Phan Thiết. 

PGS, TS Võ Khắc Thường - Hiệu trưởng (trái), nhận 
Giấy chứng nhận Trường Đại học Phan Thiết đạt tiêu 
chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học. 

Trường Đại học Phan Thiết được thành 
lập từ năm 2009, đến nay trường đang đào 
tạo chín ngành hệ đại học và một ngành 
chương trình thạc sĩ. Qua 10 năm, trường 
đã đào tạo được 2.999 cử nhân các ngành, 
140 thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh với tỷ 
lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm 
hằng năm hơn 90%. 

Trong quá trình xây dựng và phát triển, 
Trường Đại học Phan Thiết luôn đặt mục 
tiêu chất lượng đào tạo lên hàng đầu. Qua 
từng năm, trường đã lần lượt triển khai các 
bước đẩy mạnh hoạt động kiểm định chất 
lượng giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá 

chất lượng cơ sở giáo dục đại học mới, gồm 
25 tiêu chuẩn với 111 tiêu chí, bốn lĩnh vực 
được kiểm định: bảo đảm chất lượng về 
chiến lược; về hệ thống; về thực hiện chức 
năng và kết quả hoạt động của nhà trường 
với quan điểm tiếp cận Bộ tiêu chuẩn mới 
trong đánh giá về quản trị chiến lược trường 
đại học và chính sách về đào tạo, nghiên 
cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. 

Qua khảo sát, thẩm định và đánh giá của 
Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại 
học Quốc gia Hà Nội, ngày 27-9-2019, Trung 
tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học 
Quốc gia Hà Nội đã ra Quyết định trao Giấy 
chứng nhận Trường Đại học Phan Thiết đạt 
tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng 
Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

Với việc được trao Giấy chứng nhận kiểm 
định chất lượng cơ sở giáo dục Đại học sẽ 
là tiền đề để Trường Đại học Phan Thiết 
nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và 
phục vụ cộng đồng; đồng thời khẳng định uy 
tín, thương hiệu đào tạo nguồn nhân lực 
chất lượng cho tỉnh Bình Thuận, cũng như 
trong khu vực và cả nước. 

 

Đình Châu // https://nhandan.com.vn.- 
2019 (ngày 14 tháng 11) 

https://nhandan.com.vn/giaoduc/tin-
tuc/item/42239402-truong-dai-hoc-phan-

thiet-dat-tieu-chuan-kiem-dinh-chat-luong-
giao-duc-dai-hoc.html

  

C 
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III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

BÌNH THUẬN SIẾT CHẶT QUẢN LÍ TẠI CÁC BÃI TẮM SAU HÀNG CHỤC 
NGƯỜI BỊ CHẾT ĐUỐI  

au các vụ đuối nước liên tiếp xảy ra, 
đặc biệt tại các bãi biển, khiến hàng 
chục trường hợp tử vong, UBND tỉnh 

Bình Thuận đã chỉ đạo siết chặt quản lí tại 
các bãi tắm, bảo đảm an toàn cho người dân 
và du khách khi tắm biển. 

Thời gian qua, tại các bãi tắm ở Bình Thuận liên tiếp 
xảy ra csc vụ đuối nước thương tâm. Ảnh: BT. 

UBND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản, 
chỉ đạo Sở Văn hóa, thể thao & du lịch, 
UBND các huyện, thị trên địa bàn, rà soát, 
nghiên cứu củng cố, kiện toàn, tuyển dụng 
nhân sự làm công tác cứu hộ, cứu đuối tại 
các Ban Quản lý khu, điểm du lịch để đảm 
bảo hoạt động có hiệu quả, nâng cao công 
tác quản lý. 

Từng bước nghiên cứu, hỗ trợ hoặc đề 
xuất giải pháp hỗ trợ về thu nhập cho người 
làm công tác cứu hộ, cứu nạn và tái đầu tư 
trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác bảo 
vệ và cứu hộ, cứu nạn tại các địa bàn thuộc 
thẩm quyền quản lý. 

Vận động xã hội hóa, thành lập đội xung 
kích (phản ứng nhanh) tại cộng đồng địa 
phương nơi có các bãi biển để kịp thời xử lý 
những tình huống đuối nước xảy ra. 

Chỉ đạo cũng yêu cầu UBND thành phố 
Phan Thiết và UBND thị xã La Gi lưu ý tăng 
cường công tác kiểm tra, tuần tra, đặt bảng 
nội quy, bảng ký hiệu, bảng cảnh báo để 
nhắc nhở nhân dân và du khách khi tham gia 
tắm biển tại bãi tắm Đá Ông Địa (khu phố 5, 
phường Phú Hài) và bãi tắm Cam Bình (xã 
Tân Phước), đặc biệt là trong khoảng thời 
gian từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm là thời 
điểm sóng to, gió lớn, thời tiết không thuận 
lợi cho việc tắm biển. 

Thuận Bắc // 
https://baovephapluat.vn.- 2019  

(ngày 12 tháng 11) 

https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-
hoi/doi-song-xa-hoi/binh-thuan-siet-chat-

quan-li-tai-cac-bai-tam-sau-hang-chuc-
nguoi-bi-chet-duoi-78418.html

---------------------------------------------------------- 

BÌNH THUẬN VỪA TÍCH NƯỚC, VỪA ĐẢM BẢO AN TOÀN HỒ CHỨA 

ể phục vụ nước sinh hoạt và sản xuất 
nông nghiệp trong vụ Đông Xuân 
2019-2020, tỉnh Bình Thuận đang tập 

trung theo dõi thời tiết, lên phương án điều 
tiết tích nước hợp lý. 

Hồ Đại Ninh vẫn ở mức thấp 

Theo Chi cục Thủy lợi Bình Thuận, thời 
gian qua nhờ ảnh hưởng của bão số 5 và số 
6 nên trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có mưa, 

lượng nước bổ sung lượng cho các hồ tăng 
lên đáng kể. 

Tính đến giữa tháng 11/2019, tổng dung 
tích hữu ích các hồ chứa trên địa bàn là 
191,7 triệu m3/225,7 triệu m3, đạt 84,9% so 
với thiết kế. Tuy nhiên nếu so mực nước tích 
hiện tại so với cùng kỳ năm ngoái cao hơn 
8,7 triệu m3 và thấp hơn trung bình 5 năm 
gần đây là 16 triệu m3. 

S 

Đ 
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Các chứa ở Bình Thuận vừa tích nước vừa đảm bảo 
an toàn hồ đập. Ảnh: KS 

Bên cạnh đó, tổng dung tích hữu ích 2 hồ 
thủy điện hiện 593,1 triệu m3/774,2 triệu m3, 
đạt 76,9% thiết kế, cao hơn cùng kỳ 28,9 
triệu m3, thấp hơn trung bình 5 năm gần đây 
72,9 triệu m3. Trong đó, hồ Hàm Thuận hiện 
tích nước được 494/ 522.50 triệu m3, đạt 
hơn 94,5% thiết kế, cao hơn năm cùng kỳ 53 
triệu m3. Còn hồ Đại Ninh mực nước chỉ ở 
mức 99/251,7 triệu m3, đạt 39,4% thiết kế, 
thấp hơn cùng kỳ 25 triệu m3 và thấp hơn 
trung bình 5 năm gần đây 89 triệu m3. 

Các hồ chứa đã được cơ quan kiểm tra trước mùa 

mưa bão. 

Ông Võ Đức Anh, Chi cục trưởng Chi cục 
Thủy lợi Bình Thuận cho biết: Lượng nước 
các hồ thấp sẽ ảnh hưởng đến việc bố trí 
sản xuất lúa vụ Đông Xuân. Nếu từ đấy đến 
cuối năm không mưa thì Bình Thuận phải cắt 
giảm khoảng 16.000 ha lúa Đông Xuân và 
một số vùng sẽ không bảo đảm tưới thanh 
long đến cuối mùa khô. 

Trong đó, hồ Đại Ninh rất quan trọng đối 
với địa phương. Hồ này có nhiệm vụ phục 

vụ sản xuất nông nghiệp cho 2 huyện Bắc 
Bình và Hàm Thuận Bắc, với tổng diện tích 
trên 27.000 ha, trong đó 17.000 ha lúa và 
10.000 ha thanh long. Tuy nhiên hiện nay hồ 
Đại Ninh còn thiếu khoảng 170 triệu m3 
nước nữa mới đầy hồ. Do đó, nếu nguồn hồ 
Đại Ninh không tăng thì không thể bố trí sản 
xuất lúa Đông xuân ở 2 huyện Bắc Bình và 
Hàm Thuận Bắc. 

Vừa đảm bảo an toàn hồ đập, vừa tích 
nước 

Hiện nay tỉnh Bình Thuận vẫn đang trong 
mùa mưa bão, vì vậy việc tích nước các hồ 
chứa đang được đơn vị quản lý hồ chứa tiếp 
tục theo dõi. Tuy nhiên để vừa đảm bảo an 
toàn hồ đập, vừa tích nước tối đa phục vụ 
nước sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp vụ 
Đông xuân 2019-2020 tới, Sở NN-PTNT 
Bình Thuận đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV 
Khai thác công trình thủy lợi tỉnh và các đơn 
vị liên quan kiểm tra, rà soát công trình hồ 
chứa, có phương án vận hành an toàn, bảo 
đảm điều tiết hợp lý nhằm đáp ứng hai mục 
tiêu vừa an toàn hồ, đập, kè, công trình thủy 
lợi vừa tích nước phục vụ sinh hoạt và sản 
xuất. Khi có phương án xả lũ phải thông báo 
kịp thời để người dân vùng hạ du biết chủ 
động ứng phó. 

Các hồ chứa được bố trí lực lượng đầy đủ, trực 24/24 
giờ. Ảnh: KS 

Theo Chi cục Thủy lợi Bình Thuận, đầu 
mùa mưa bão, Công ty TNHH MTV Khai 
thác công trình thủy lợi tỉnh kiểm tra, xác 
định mức độ hư hỏng các công trình. Trên 
cơ sở đó đã tiến hành, sửa chữa những hư 
hỏng mang tính chất cấp bách, đặc biệt là 
các công trình đầu mối hồ chứa. 
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Bên cạnh đó, Công ty này đã kiểm tra, 
bảo dưỡng, vận hành thử các thiết bị phục 
vụ cho xả lũ các hồ chứa, bảo đảm công 
trình vận hành bình thường trong mọi điều 
kiện thời tiết. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, công 
cụ, thiết bị dự phòng cần thiết, bảo chủ động 
ứng phó trong mọi tình huống. Đồng thời 
đơn vị này cũng đã xây dựng phương án 
PCLB cho các công trình; kiện toàn Ban chỉ 
huy PCLB của Công ty, phân công nhiệm vụ 
cụ thể từng thành viên. Đảm bảo cập nhập 
thông tin báo cáo, hệ thống thông tin liên lạc 
24/24 được thông suốt từ các trạm, chi 
nhánh, văn phòng Công ty. 

Đối với các công trình hồ chứa  xuống 
cấp, các hồ có tuyến thoát lũ hạ lưu bị hạn 
chế và hồ có diện tích lưu vực lớn, khi có 
mưa thượng nguồn, chỉ đạo đơn vị quản lý 
chủ động điều tiết xả trước hạ thấp mực 
nước xuống dưới MNTK để đón lũ nhằm bảo 
đảm ổn định và giảm ngập cho vùng hạ du 
công trình. 

Theo Công ty TNHH MTV Khai thác công 
trình thủy lợi Bình Thuận, hiện trong mùa 
mưa nên Cty đã huy động lực lượng trực 
100%, duy trì chế độ trực 24/24 tại các hồ 
chứa. Đồng thời tăng cường công tác kiểm 
tra, quan trắc công trình, kịp thời phát hiện 
và khắc phục những tình huống nguy hiểm, 
bất thường xảy ra. Thường xuyên cập nhật 
theo dõi diễn biến của thời tiết, để chủ động 
điều tiết xả lũ hợp lý, tránh trường hợp xả lũ 
lớn gây ngập cho hạ lưu. Phối hợp chặt chẻ 
với địa phương trong việc thông báo điều tiết 
lũ qua tràn các hồ chứa. 

Kim Sơ - Lê Khánh // 
https://nongnghiep.vn.- 2019 

 (ngày 16 tháng 11) 

https://nongnghiep.vn/binh-thuan-vua-
tich-nuoc-vua-dam-bao-an-toan-ho-chua-

post253142.html 

 

---------------------------------------------------------- 

CARAVAN DOANH NHÂN HUTECH TRAO HỌC BỔNG HỌC SINH NGHÈO 

hông qua hoạt động kết nối như thế 
này nhằm phát huy tính tương tác 
giữa các cựu sinh viên, doanh nghiệp 

lan tỏa những hoạt động có ý nghĩa đến 
cộng đồng. 

Đây là học bổng trong khuôn khổ chương 
trình Caravan Doanh nhân HUTECH 2019 
(lần hai) với sự tham gia của gần 80 thành 
viên thuộc câu lạc bộ, đồng thời cũng là cựu 
sinh viên các thời kỳ của Trường ĐH Công 
nghệ TP.HCM (HUTECH). 

Cụ thể, trên cung đường khám phá, đoàn 
Caravan Doanh nhân HUTECH đã đến thăm 
Trường THPT Lý Thường Kiệt (thị xã La Gi, 
Bình Thuận) và trao 25 suất học bổng với 
tổng số tiền 25 triệu đồng cho các em học 
sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn 
lên trong học tập. 

Trước khi đoàn Caravan khởi hành, TS 
Vũ Văn Hoàng, Chủ tịch CLB Doanh nhân 
HUTECH, cũng đã phát động chương 
trình"Học bổng cựu sinh viên HUTECH”, đối 
tượng nhận học bổng sẽ là các em sinh viên 
có hoàn cảnh khó khăn biết vươn lên trong 

học tập. Học bổng này sẽ được trao tặng 
vào dịp kỶ niệm ngày thành lập trường hằng 
năm. 

25 suất học bổng "Hành trình kết nối trái tim" được 
trao cho các em học sinh Trường THPT Lý Thường 
Kiệt (thị xã La Gi, Bình Thuận). Ảnh: AN NHIÊN 

TS Hoàng cho biết Caravan Doanh nhân 
HUTECH 2019 tổ chức kết nối các cựu sinh 
viên qua các thế hệ, doanh nhân trong và 
ngoài trường lên đến 500 thành viên. Thông 
qua hoạt động kết nối như thế này nhằm 
phát huy tính tương tác giữa các cựu sinh 
viên, doanh nghiệp lan tỏa những hoạt động 
có ý nghĩa đến cộng đồng 

T 

https://nongnghiep.vn/binh-thuan-vua-tich-nuoc-vua-dam-bao-an-toan-ho-chua-post253142.html
https://nongnghiep.vn/binh-thuan-vua-tich-nuoc-vua-dam-bao-an-toan-ho-chua-post253142.html
https://nongnghiep.vn/binh-thuan-vua-tich-nuoc-vua-dam-bao-an-toan-ho-chua-post253142.html
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Cựu sinh viên, doanh nhân các thế hệ của HUTECH 
làm lễ trước giờ hành trình khám phá các cung 
đường. Ảnh: P.ĐIỀN 

Với chủ đề "Hành trình kết nối trái tim", 
chương trình Caravan diễn ra trong hai ngày 
9 và 10-11 đã kết nối các thế hệ doanh nhân, 

cựu sinh viên HUTECH và các khách mời 
cùng tham gia hành trình khám phá cung 
đường TP.HCm - Bà Rịa - Lộc An - Sông 
Ray - Hồ Tràm - Hồ Cốc - Phan Thiết.  

Trước đó, hồi cuối tháng 8-2019, Caravan 
Doanh nhân HUTECH 2019 (lần một) đã 
trao 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn nhưng vẫn phấn đấu vươn 
lên trong học tập thuộc Trường THPT Hắc 
Dịch (phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, Bà 
Rịa-Vũng Tàu).  

 
P. Điền // https://plo.vn.- 2019 

 (ngày 9 tháng 11) 

https://plo.vn/kinh-te/doanh-nghiep-cong-
dong/caravan-doanh-nhan-hutech-trao-hoc-

bong-hoc-sinh-ngheo-869288.html 

---------------------------------------------------------- 

GIÁ THANH LONG NGHỊCH VỤ XUỐNG THẤP, NÔNG DÂN 
ĐỨNG NGỒI KHÔNG YÊN 

ới mức giá thu mua chỉ còn ở mức 
5.000đ -7.000 đồng, người nông dân 
cầm chắc thua lỗ khi chi phí sản xuất 

nghịch vụ cao. 

Một số vườn thanh long tại Bình Thuận đã chín đỏ 
cây nhưng giá thấp khiến nông dân chưa muốn cắt 

bán. 

Từ đầu vụ chong đèn nghịch mùa 2019 
đến nay, giá thanh long tại các nhà vườn ở 
Bình Thuận luôn ở dưới mức 10.000đ/kg. 
Cao điểm từ đầu tháng 11 đến nay, loại trái 
cây này chỉ còn thu mua ở mức 5.000đ -
7.000 đồng. Với mức giá này, người nông 

dân cầm chắc thua lỗ khi chi phí sản xuất 
nghịch vụ cao. 

Ông Nguyễn Văn Năm lo lắng khi thanh long đang 
chín mà giá quá thấp. 

Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa là 330 gốc 
thanh long của ông Nguyễn Văn Năm (thôn 
Tiến Hoà, xã Tiến Lợi, TP.Phan Thiết) chuẩn 
bị xuất bán lứa chong đèn nghịch vụ đầu tiên 
của năm nay. Tuy nhiên, thay vì sốt sắng, 
vui mừng khi trái thanh long đang phát triển 
tốt, ít sâu bệnh thì trái lại, ông Năm hết sức 
lo lắng khi giá thu mua đang ở mức rất thấp. 

V 

https://plo.vn/kinh-te/doanh-nghiep-cong-dong/caravan-doanh-nhan-hutech-trao-hoc-bong-hoc-sinh-ngheo-869288.html
https://plo.vn/kinh-te/doanh-nghiep-cong-dong/caravan-doanh-nhan-hutech-trao-hoc-bong-hoc-sinh-ngheo-869288.html
https://plo.vn/kinh-te/doanh-nghiep-cong-dong/caravan-doanh-nhan-hutech-trao-hoc-bong-hoc-sinh-ngheo-869288.html
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“Vụ này tôi cầm chắc lỗ. Bởi vì thanh long 
ra trái ít, mà giá chỉ 6.000 – 7.000đ/kg thì lỗ 
rất nhiều. Nếu thanh long ra nhiều, trái đẹp 
thì mới hy vọng huề vốn hoặc lời chút ít”, ông 
Năm cho biết. 

Không chỉ các hộ nông dân có thanh long 
đang chín mà những hộ đang chong đèn đón 
lứa bán vụ Tết Nguyên đán sắp tới cũng 
đang đứng ngồi không yên.  

Bà Nguyễn Thị Hai (xã Hàm Mỹ, huyện 
Hàm Thuận Nam) cho biết, gia đình đang có 
180 gốc thanh long chong đèn để bán trong 
dịp tháng Chạp tới. Tuy nhiên, mức giá thu 
mua thấp cộng với việc tiền điện khiến bà 
hết sức bất an.  

“Năm ngoái chạy được một lứa hàng Tết, 
bán được 18.000/ký. Còn giờ giá thấp quá, 
chỉ 6.000 – 7.000đ/kg. Thanh long của mình 
thì chưa chín, nhưng không biết tới lúc đó, 
giá có lên được hay không?”, bà Hai nói 

Bà Hai cho biết, thanh long của bà vườn rồi bị ảnh 

hưởng mưa.. 

Được biết, từ đầu vụ chong đèn đến nay, 
mức giá thu mua trái thanh long tại Bình 
Thuận thường xuyên nằm dưới ngưỡng 
10.000đ/kg. Cá biệt có thời điểm các thương 
lái chỉ còn thu mua ở mức 6.000 – 
7.000đ/kg. Mức giá này chưa bằng một nửa 
so với thời điểm cùng kỳ năm ngoái. Với chi 
phí cho việc sản xuất nghịch vụ tăng cao cho 

các khoản như: tiền điện, phân thuốc… thì 
mức giá này người nông dân chỉ từ lỗ đến 
huề vốn. 

Theo các chủ vựa thu mua, hiện nay sản 
lượng thanh long của những lứa đầu mùa 
chong đèn tại Bình Thuận không quá nhiều. 
Vì vậy, nguyên nhân giá loại trái cây này rớt 
mức thấp không phải do sản lượng tăng đột 
biến. Cũng theo các chủ vựa, hiện nay tại thị 
trường tiêu thụ chính của trái thanh long là 
Trung Quốc, việc nhập hàng đang hạn chế. 
Việc thị trường này tiêu thụ chậm trái thanh 
long đã tác động đến giá thu mua. 

Hơn 1 tháng qua, nhiều chủ vựa thay vì 
đóng hàng đi xuất khẩu thì đã phải lựa chọn 
thị trường trong nước để tiêu thụ. Một số vựa 
thậm chí còn tạm ngưng thu mua.  

Ông Nguyễn Trọng Luân, Chủ tịch Hội 
Nông dân xã Tiến Lợi (TP. Phan Thiết) lo 
lắng tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng 
đến vụ Tết của bà con. 

“Nhìn tổng thể trên địa bàn xã so với mọi 
năm thì năm nay các hộ nông dân tập trung 
chong đèn vào vụ Tết rất nhiều. Vì vậy dự 
đoán Tết năm nay giá thanh long sẽ không 
còn cao như mọi năm”, ông Luân nói. 

Tình trạng trái thanh long rớt giá không 
phải là hiếm gặp trong các năm qua. Thông 
thường, ở các mùa chong đèn nghịch vụ, giá 
của loại trái cây này thường có một lứa 
xuống thấp, do trùng với tiết ra trái của hàng 
chính vụ, dẫn đến sản lượng nhiều. Tuy 
nhiên năm nay tại Bình Thuận, những lứa 
đầu vụ chong đèn sản lượng không nhiều 
nhưng mức giá vẫn thấp, kéo dài, khiến 
người nông dân hết sức lo lắng./. 

 

Văn Thuận // https://vov.vn.- 2019 
(ngày 20 tháng 11) 

https://vov.vn/kinh-te/gia-thanh-long-
nghich-vu-xuong-thap-nong-dan-dung-ngoi-

khong-yen-980839.vov 
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HOÀN CẢNH ĐÁNG THƯƠNG CỦA CHÀNG TRAI NGƯỜI CHĂM 
BỊ XƯƠNG ĐÒN ĐÂM LỒNG NGỰC 

ị tai nạn giao thông xương đòn xuyên 
lồng ngực 3 năm về trước đã làm 
người đàn ông trẻ không chỉ tật 

nguyền về thể xác, mất khả năng lao động 
mà còn đau đớn về tinh thần kéo dài suốt 
thời gian qua.  

Đến ngày 20-11, sau hơn 1 tuần được 
các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP 
HCM phẫu thuật cắt đi đoạn xương đòn bị 
lệch đâm vào lồng ngực, ánh mắt lóe tia hy 
vọng của chàng trai trẻ người Chăm (30 tuổi) 
như đã hiện ra. Anh có thể cảm nhận như có 
một phép mầu đến với bản thân khi mà suốt 
3 năm qua chịu đựng trong đau đớn tật 
nguyền thể xác và tinh thần ngay quãng 
đường đẹp nhất đời người. 

Anh L. đang điều trị vật lý trị liệu tại Bệnh viện Đại học 
Y Dược 

Chàng trai kém may mắn này là anh 
T.M.L (ngụ huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh 
Bình Thuận). Tai nạn giao thông 3 năm về 
trước đã cướp đi của anh không chỉ ngoại 
hình mà còn khả năng lao động. Anh bị gãy 

1/3 xương đòn trái, xương đòn chêm hướng 
xuống và chèn ép vào phía trong lồng ngực.  

Nhà nghèo không có tiền chạy chữa, anh 
L. chỉ đắp vết thương bằng lá thuốc nam, do 
vậy dần dần tổn thương đám rối thần kinh 
cánh tay không được phục hồi, khiến cánh 
tay trái không thể co duỗi, cổ bị căng cơ 
không thể xoay trở, nói chuyện khó khăn. 
Xương ngón cái chân trái bị di lệch, sụn hư 
và nham nhở, việc đi lại với anh L. cũng rất 
khó khăn.  

 Mang tật nguyền nhiều năm liền cho đến 
một ngày cuối tháng 7 vừa qua, anh L. may 
mắn được các bác sĩ đoàn khám bệnh từ 
thiện Bệnh viện Đại học Y Dược "phát hiện", 
khi đến khám từ thiện tại Bình Thuận. Bộ 
phận Công tác xã hội bệnh viện đã hỗ trợ chi 
phí cho anh L. vào TP HCM chữa trị.  

Giờ đây, anh L. đã có thể nở lại nụ cười 
trên môi, các bác sĩ đã giúp anh tìm lại cuộc 
đời. Hiện nay, anh L. đang tiếp tục được 
theo dõi điều trị, kết hợp tập vật lý trị liệu. Dự 
kiến anh L. sẽ còn phải qua 1 đến 2 lần phẫu 
thuật nữa mới có thể tự đi đứng bình 
thường.  

Nguyễn Thạnh // https://nld.com.vn.- 
2019 (ngày 20 tháng 11) 

https://nld.com.vn/suc-khoe/hoan-canh-
dang-thuong-cua-chang-trai-nguoi-cham-bi-

xuong-don-dam-long-nguc-
2019112016552469.htm

---------------------------------------------------------- 

NỖ LỰC CẤP NƯỚC SINH HOẠT VỀ NÔNG THÔN 

ác định cấp nước sinh hoạt cho khu 
vực nông thôn là nhiệm vụ hàng đầu, 
tỉnh Bình Thuận đặt ra mục tiêu đến 

năm 2020, phấn đấu trên 98% hộ dân sử 
dụng nước hợp vệ sinh, 65% hộ dân sử 
dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y 
tế. 

Hiện Bình Thuận có 58 công trình cấp 
nước (CTCN) với tổng công suất thiết kế 
61.145 m3/ngày, cung cấp cho 101.893 hộ 

sử dụng, chiếm tỷ lệ 48,92% dân số nông 
thôn. 

Trong đó có 53 CTCN hoạt động bền 
vững, 5 CTCN hoạt động bình thường, đã 
giải quyết cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt, 
cải thiện tình trạng sức khỏe, hạn chế dịch 
bệnh, nâng cao đời sống người dân nông 
thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và 
góp phần hoàn thành Tiểu tiêu chí 17.1 về 
cấp nước hợp vệ sinh, nước sạch thuộc Tiêu 
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chí 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm 
của Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM. 

Hệ thống cấp nước sạch Thuận Bắc, công suất 5.560 
m3/ngày đêm, cung cấp cho 10.065 khách hàng sử 
dụng. 

Ông Trần Văn Liêm, Phó Giám đốc Trung 
tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông 
thôn Bình Thuận cho biết, trung tâm đang 
quản lý, khai thác 38 CTCN với tổng công 
suất 31.465 m3/ngày. Trong đó, có 8 CTCN 
có công suất > 1.000 m3/ngày và 30 CTCN 
có công suất < 1.000 m3/ngày, cung cấp cho 
58.163 hộ đấu nối sử dụng nước trên địa 
bàn tại 2 phường, 9 thị trấn và 54 xã toàn 
tỉnh (ngoại trừ huyện Tuy Phong). Trong đó, 
có 8 xã thuần đồng bào dân tộc thiểu số 
(DTTS) vùng cao, 22 thôn xen ghép đồng 
bào DTTS và 3 xã hải đảo; với tỉ lệ thất thoát 
nước năm 2018 là 19,14 %. 

Cũng theo ông Liêm đánh giá các CTCN 
do trung tâm quản lý đều phát huy hiệu quả 
đầu tư. Trong đó có 38 CTCN được đánh giá 
bền vững. Chất lượng nước của hầu hết 
CTCN đều đạt theo Tiêu chuẩn kỹ thuật 
quốc gia QCVN 01:2009/BYT và QCVN 
02:2009/BYT của Bộ Y tế. 

“Các CTCN sau khi đầu tư đều giao cho 
các đơn vị chuyên ngành quản lý khai thác 
nên phát huy hiệu quả đầu tư, không có 
công trình bị hư hỏng, không hoạt động. Do 
đó, các hoạt động về cung cấp nước sạch 
trên địa bàn nông thôn được Trung ương, 
các nhà tài trợ và các tỉnh bạn đánh giá cao. 

Lực lượng cán bộ chuyên ngành về cấp 
nước nông thôn không ngừng lớn mạnh và 
từng bước hoạt động chuyên nghiệp, quy 
mô công trình ngày càng lớn, có năng lực 
tiệm cận với lĩnh vực cấp nước đô thị”, ông 
Liêm chia sẻ. 

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, tính đến 
cuối năm 2018, tỷ lệ người dân nông thôn sử 
dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 
97,78%. Trong đó tỷ lệ người dân nông thôn 
sử dụng nước sạch đáp ứng QCVN 
02:2009/BYT đạt 56,85% và tỷ lệ người dân 
nông thôn được cấp nước sinh hoạt từ 
CTCN tập trung đạt 48,92%. 

Để đạt kết quả trên tỉnh đã xác định nhiệm 
vụ cấp nước sinh hoạt cho khu vực nông 
thôn là nhiệm vụ hàng đầu và là chỉ tiêu 
nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội đại biểu 
Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm 
kỳ 2015 – 2020, trong đó có đặt ra mục tiêu 
đến năm 2020, phấn đấu trên 98% hộ dân 
sử dụng nước hợp vệ sinh, 65% hộ dân sử 
dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y 
tế. 

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tranh thủ các 
nguồn vốn từ trung ương, nguồn vốn ODA 
để đầu tư, nâng cấp mở rộng các CTCN, đặc 
biệt là các khu vực bức xúc về nhu cầu sử 
dụng nước của người dân hoặc khu vực 
ĐBDTTS, vừng sâu, vùng xa, vùng khô 
hạn... 

Đồng thời tập trung đầu tư xây dựng 
CTCN có qui mô công suất lớn (khoảng vài 
nghìn m3/ngày) cấp cho nhiều xã, thị trấn 
nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và thuận lợi 
trong công tác quản lý vận hành công trình 
sau đầu tư. 

Các CTCN sau khi đầu tư hoàn thành đều 
được giao cho các đơn vị quản lý chuyên 
ngành quản lý khai thác nên phát huy hiệu 
quả và duy trì tính bền vững lâu dài. Áp dụng 
các công nghệ sản xuất, xử lý nước tiên tiến 
giá cả phù hợp (lắng, rửa lọc tự động; 
chuyển dần sử dụng công nghệ khử trùng 
bằng nước Javel thay cho Clo khí để giảm 
thiểu rủi ro và đảm bảo an toàn trong sản 
xuất ...) đảm bảo chất lượng nước đầu ra đạt 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước ăn 
uống hoặc cao hơn. 

Kim Sơ - Đăng Lâm // 
https://nongnghiep.vn.- 2019 

 (ngày 6 tháng 11) 

https://nongnghiep.vn/no-luc-cap-nuoc-
sinh-hoat-ve-nong-thon-post252482.html 
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TỈNH BÌNH THUẬN CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BÃO SỐ 6 

áng 8-11, nhằm chủ động ứng phó 
với bão số 6, Ban chỉ huy Phòng, 
chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 

tỉnh Bình Thuận cho biết, hiện tỉnh Bình 
Thuận có 2.210 tàu, thuyền đang hoạt 
động trên biển. 

Tất cả các tàu đều liên lạc với đài bờ, 
đồn biên phòng để tiếp nhận thông tin và 
có biện pháp hỗ trợ xử lý tình huống. Toàn 
tỉnh có 93 bè với 268 lao động, các chủ bè 
nuôi thủy sản đã được UBND các địa 
phương, Bộ đội Biên phòng tỉnh thông báo 
và hướng dẫn biện pháp gia cố, chằng 
chéo an toàn. 

Tàu, thuyền neo đậu tại Cảng cá Phan Thiết, TP Phan 
Thiết, tỉnh Bình Thuận 

UBND tỉnh Bình Thuận cũng chỉ đạo 
UBND các huyện, thành phố và các sở, 
ngành tiến hành rà soát, triển khai kế 
hoạch có biện pháp bảo đảm an toàn cho 
người dân ven biển, khách du lịch tại các 
khu vực ven biển, khu du lịch, khu sản xuất 
kinh tế, lồng bè, nuôi trồng thủy sản; đồng 
thời rà soát phương án, kế hoạch sơ tán 
dân ra khỏi các vùng nguy hiểm và hướng 
dẫn người dân triển khai các biện pháp 
giảm nhẹ thiên tai. Các công trình thi công 
ven biển triển khai các biện pháp bảo đảm 
an toàn cho cán bộ, công nhân viên thi 
công và thực hiện tốt phương châm “4 tại 
chỗ” và các công trình thủy lợi, hồ đập sẵn 
sàng chứa, điều tiết nước phù hợp, an 
toàn. 

 
Duy Hiển - Duy Thỉnh // 

https://www.qdnd.vn.- 2019 
 (ngày 8 tháng 11) 

https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/tinh-
binh-thuan-chu-dong-ung-pho-voi-bao-so-

6-599392 

---------------------------------------------------------- 

TRAO TẶNG THẺ BHYT CHO 300 NGƯỜI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN  

ảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình 
Thuận vừa tổ chức Lễ trao tặng thẻ 
bảo hiểm y tế (BHYT) cho 300 

người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 
huyện Tuy Phong và Bắc Bình. Đây là một 
nghĩa cử nhân văn đã được toàn Ngành 
BHXH lan tỏa tại nhiều địa bàn cơ sở trên 
cả nước. 

Được biết, 300 người dân có hoàn cảnh 
khó khăn, chưa có điều kiện tham gia 
BHYT tại hai huyện Tuy Phong và Bắc 
Bình thuộc tỉnh Bình Thuận đã được 
BHXH Việt Nam xét, hỗ trợ mua tặng thẻ 
BHYT từ nguồn kinh phí đóng góp 1 ngày 
lương của cán bộ, viên chức và người lao 
động trong toàn Ngành BHXH. 

Đại diện Bảo hiểm xã hội trao thẻ BHYT cho người 
dân có hoàn cảnh khó khăn. 

Hoạt động này nhằm giúp chia sẻ gánh 
nặng của người dân có hoàn cảnh khó 
khăn khi đi khám, chữa bệnh; đồng thời, 
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góp phần tăng tỷ lệ bao phủ BHYT, đẩy 
nhanh lộ trình tiến tới BHYT toàn dân. 

Đại diện chính quyền các xã, thị trấn và 
đại diện người dân được trao tặng thẻ 
BHYT đã cùng bày tỏ sự phấn khởi, xúc 
động cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của 
Ngành BHXH và mong muốn tiếp tục nhận 
được sự quan tâm trong thời gian tới.  

Qua hoạt động này cũng thể hiện rõ nét 
hơn việc nhà nước luôn tạo điều kiện để 

bà con được thụ hưởng chế độ chăm sóc 
sức khỏe, góp phần giúp bà con ổn định 
kinh tế, có cuộc sống tốt đẹp hơn… 

 

Quỳnh Anh // http://cand.com.vn.- 
2019 (ngày 12 tháng 11) 

http://cand.com.vn/nhip-cau-nhan-ai/trao-
tang-the-bhyt-cho-300-nguoi-co-hoan-canh-

kho-khan-569482/ 

---------------------------------------------------------- 

HOÀN THÀNH LẮP GÁC CHẮN TỰ ĐỘNG TẠI 15 ĐƯỜNG NGANG 
QUA BÌNH THUẬN 

ác đường ngang có cần chắn tự 
động sẽ cảnh báo từ xa cho người 
tham gia giao thông khi đi qua vị trí 

giao cắt đường sắt. 

Một vị trí đã hoàn thành lắp đặt hệ thống cảnh báo tự 
động trên tuyến đường sắt qua Bình Thuận. 

Ngày 23/11, ông Trần Văn Dũng, Phó 
trưởng phòng kỹ thuật Công ty CP Đường 
sắt Thuận Hải cho biết ngày 21/11 đơn vị 
vừa đưa vào khai thác các đường ngang 
có cần chắn tự động tại 11 vị trí trên tuyến 
đường sắt đoạn qua tình Bình Thuận. 

Các vị trí gồm: 

Km1466+468,Km1468+424, 

Km1471+160, Km1472+535, 

Km1476+497, Km1479+150,  

Km1535+740, Km1536+543, 

Km1538+850, Km1541+050, 

Km1542+055 trên tuyến đường sắt Bắc - 
Nam đoạn qua tỉnh Bình Thuận.  

Ông Trần Văn Dũng cho biết, các vị trí 
đường ngang được bố trí hệ thống cần 
chắn tự động, hệ thống chuông, đèn báo 
hiệu, bổ sung gờ giảm tốc, biển báo… sơn 
vạch STOP ngay vị trí trước điểm giao cắt 
đường sắt để cảnh báo người tham gia 
giao thông. Trong năm 2018, đơn vị cũng 
đã hoàn thành nâng cấp cải tạo 4 vị trí 
tương tự qua địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

Các vị trí được bổ sung gờ giảm tốc, sơn vạch cảnh 
báo người tham gia giao thông khi đi qua đoạn giao 
cắt với đường sắt. 

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Lê 
Bá Tuấn Vũ, Giám đốc Công ty CP Đường 
sắt Thuận Hải cho biết: Việc nâng cấp, cải 
tạo các vị trí đường ngang mất ATGT 
được thực hiện Quyết định số 219/QĐ-ĐS 
ngày 11/3/2019 của Tổng công ty Đường 
sắt Việt Nam thực hiện các công trình nâng 
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cấp, cải tạo đường ngang theo Quyết định 
994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ 
tướng Chính phủ. 

Theo kế hoạch, đến cuối tháng 12 đơn vị thi công sẽ 
hoàn thành cải tạo thêm hơn 30 vị trí đường ngang có 
cảnh báo tự động trên tuyến đường sắt qua Bình 
Thuận, Ninh Thuận. 

“Hiện các đơn vị thi công đang tiếp tục 
triển khai nâng cấp, cải tạo hơn 30 vị trí 
đường ngang đoạn qua Bình Thuận, Ninh 
Thuận. Theo kế hoạch, đến cuối tháng 
12/2019 sẽ đưa vào khai thác. Việc đưa 
vào khai thác các đường ngang có gác 
chắn tự động tại các điểm giao cắt giữa 
đường ngang với đường sắt giúp thông 
báo chuẩn xác thời điểm tàu chuẩn bị chạy 
qua, cảnh báo kịp thời (đèn, chuông) cho 
người và phương tiện qua lại; đồng thời 
góp phần tiết kiệm, giảm bớt nhân viên 
ứng trực tại các điểm gác chắn”, ông Vũ 
cho hay. 

Vĩnh Phú // https://www.atgt.vn.- 
2019 (ngày 24 tháng 11) 

https://www.atgt.vn/hoan-thanh-lap-
gac-chan-tu-dong-tai-15-duong-ngang-

qua-binh-thuan-d442987.html 

---------------------------------------------------------- 

PHÁT ĐỘNG "THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ 
PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI NĂM 2019" 

áng 18/11/2019, tại huyện Bắc Bình, 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ 
chức Lễ Phát động "Tháng hành 

động vì bình đẳng giới và phòng, chống 
bạo lực trên cơ sở giới năm 2019". Đông 
đảo các cơ quan ban ngành, địa phương 
trong tỉnh và đại diện các gia đình tiêu biểu, 
phụ nữ nghèo và khó khăn huyện Bắc Bình 
đến dự.  

Đại diện các gia đình tiêu biểu tọa đàm tại buổi lễ 

 Phát biểu khai mạc Tháng hành động, 
ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết, 
chủ đề của Tháng hành động vì Bình đẳng 
giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở 
giới năm 2019 năm nay với chủ đề "Chấm 
dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em". 
Đây là dịp huy động sự quan tâm, tham gia 
của các cơ quan, tổ chức một cách đòng 
bộ, mạnh mẽ đồng thời kêu gọi cộng đồng, 
đặc biệt nam giới trong công tác phòng, 
chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.  

Tại Bình Thuận, công tác bình đẳng giới 
và vì sự tiến bộ của phụ nữ thường xuyên 
được cấp ủy, chính quyền các cấp quan 
tâm với nhiều nghị quyết và chương trình 
hành động rõ nét. Ban Vì sự tiến bộ của 
phụ nữ các cấp chủ động có nhiều giải 
pháp nhằm từng bước đạt được các mục 
tiêu quan trọng trong Chiến lược quốc gia 
bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, góp 
phần thực thi có hiệu quả Luật Bình đẳng 
giới, qua đó tạo điều kiện cho phụ nữ có 

S 

https://www.atgt.vn/hoan-thanh-lap-gac-chan-tu-dong-tai-15-duong-ngang-qua-binh-thuan-d442987.html
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cơ hội tiếp cận và tham gia nhiều hơn vào 
các lĩnh vực của đời sống xã hội.  

Ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Thuận (bìa phải) tặng hoa và quà cho phụ nữ nghèo 
và khó khăn trên địa bàn huyện Bắc Bình tại buổi lễ. 

Tuy nhiện, ông Nguyễn Đức Hòa cũng 
nhấn mạnh những mặt còn tồn tại trong 
việc thực hiện bình đẳng giới. Đó là, vẫn 
còn nhiều thách thức trong việc bảo đảm 
bình đẳng giới thực chất giữa nam và nữ. 
Khoảng cách giới vẫn còn tồn tại trong 
nhiều lĩnh vực, nhất là tình trạng bất bình 
đẳng giới và bạo lực, xâm hại phụ nữ và 
trẻ em vẫn diễn ra phức tạp. Phụ nữ, trẻ 
em không chỉ là nạn nhân chính của bạo 
lực trong gia đình mà còn là đối tượng bị 
mua bán, xâm hại tình dục và chịu nhiều 
hình thức bạo lực ngoài phạm vi gia đình.  

Chính vì vậy, tại buổi lễ, thay mặt Ủy 
ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, ông 
Nguyễn Đức Hòa chỉ đạo các cấp, các 
ngành và địa phương trong Tháng hành 
động tập trung tuyên truyền một cách trực 
quan, trong đó chú trọng hướng đến các 
địa bàn cơ sở. Tổ chức đa dạng các cuộc 
thi tìm hiểu, diễn đàn, đối thoại, tọa đàm, 
gặp mặt và biểu dương những điển hình. 
Đề xuất các chính sách trong triển khai 
phòng chống trong triển khai phòng, chống 
bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Đẩy 
mạnh việc huy động nguồn lực để triển 
khai Tháng hành động, tăng cường xã hội 
hóa các hoạt động truyền thông và hỗ trợ 
nạm nhân bị xâm hại, bị bạo lực, động viên 
phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 
Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra 
liên ngành Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ 
và bình đẳng giới tại các cơ quan, đơn vị 
và địa phương trong thời gian diễn ra 
Tháng hành động. 

 

Ngọc Minh // baodansinh.vn.- 2019 
(ngày 18 tháng 11) 

http://baodansinh.vn/binh-thuan-phat-
dong-thang-hanh-dong-vi-binh-dang-gioi-
va-phong-chong-bao-luc-tren-co-so-gioi-

nam-2019-20191118150626579.htm 

---------------------------------------------------------- 

TÀI XẾ Ô TÔ KHÔNG CÓ THẺ ĐI VÀO LÀN THU PHÍ 
KHÔNG DỪNG SẼ BỊ XỬ LÝ THẾ NÀO? 

ừ 25/11, sẽ xử phạt các lái xe chưa 
dán thẻ hoặc đã dán thẻ nhưng chưa 
nạp tài khoản đi vào làn thu phí 

không dừng. 

Sáng 16/11, Cục QLĐB IV cho biết, 
đang phối hợp với các lực lượng chức 
năng tỉnh Bình Thuận, đơn vị quản lý trạm 
BOT Sông Lũy (huyện Bắc Bình) triển khai 
tuyên truyền phối hợp kiểm tra, xử lý người 
điều khiển phương tiện xe không có thẻ 
nhưng chạy vào làn thu phí tự động không 
dừng. 

Việc tuyên truyền kéo dài đến ngày 
25/11 bằng cách phát tờ rơi và cho các tài 
xế vi phạm ký vào biên bản cam kết không 
tái phạm. Sau thời gian này, các ngành 
chức năng xử phạt những lái xe vi phạm. 

Tại trạm thu phí Sông Lũy, các đơn vị 
chức năng đã kiểm tra hạ tầng trạm đề 
nghị chủ đầu tư kẻ lại vạch đường ở làn 
triển khai thu phí ETC thực hiện việc cắm 
biển báo hình chữ nhật với nền đỏ, chữ 
trắng. Việc này sẽ giúp các tài xế dễ nhận 

T 
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biết làn ETC và cũng là cơ sở để xử lý 
những lái xe vi phạm. 

Trạm thu phí BOT Sông Lũy. 

Chiều 15/11, Tổ công tác phát hiện 1 xe 
ô tô loại 7 chỗ dù chưa dán thẻ E-tag và 
không có tài khoản giao thông nhưng vẫn 
đi vào làn thu phí tự động không dừng. Lực 
lượng chức năng đã giải thích và yêu cầu 
tài xế ký cam kết không tái phạm. Ngay 
sau đó nhân viên Công ty TNHH thu phí tự 
động VETC đã bán thẻ E-tag và mở tài 
khoản giao thông cho tài xế. 

 

Tại trạm thu phí các phương tiện ô tô sẽ được 
kích hoạt miễn phí dịch vụ thu phí tự động đường 
bộ VETC. 

Việc triển khai làn thu phí tự động không 
dừng (ETC) ở các trạm thu phí sẽ giảm 
thời gian các xe qua trạm. Tuy nhiên, một 
số tài xế vẫn chưa phân biệt được đâu là 
làn thu phí tự động, đâu là làn thu phí bình 
thường. Bên cạnh đó, một số người điều 
khiển phương tiện chưa nghiêm chỉnh 
chấp hành điều khiển xe vào làn thu phí tự 
động gây nên ùn tắc cục bộ, giảm năng lực 
thông xe cho các làn thu phí ETC. 

Lực lượng TTGT Cục QLĐB IV hướng dẫn các lái xe 
lưu thông đúng làn đường thu phí 

Theo quy định tại Nghị định 
46/2016/NĐ-CP, mức phạt từ 100 nghìn 
đến 2 triệu đồng với các hành vi: Không 
chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo 
hiệu, vạch kẻ đường; đi không đúng phần 
đường, làn đường quy định; không chấp 
hành hiệu lệnh hướng dẫn của người điều 
khiển giao thông hoặc người kiểm soát 
giao thông tại trạm thu phí. 

 

Vĩnh Phú // https://www.atgt.vn.- 
2019 (ngày 16 tháng 11) 

https://www.atgt.vn/tai-xe-o-to-khong-
co-the-di-vao-lan-thu-phi-khong-dung-se-

bi-xu-ly-the-nao-d442214.html 
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IV. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN 

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ CÔNG NGHỆ NANO VÀ 

ỨNG DỤNG TẠI BÌNH THUẬN 

ội thảo sẽ mở ra cơ hội cho các 

nhà khoa học từ nhiều quốc gia 

trao đổi kiến thức, kinh nghiệm về 

các khía cạnh khác nhau của công nghệ 

nano, mở rộng hợp tác quốc tế về lĩnh vực 

này. 

Phó giáo sư, tiến sỹ Huỳnh Thanh Công, Đại học 

quốc gia TPHCM phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: 

Hồng Hiếu/TTXVN) 

Từ ngày 7-9/11, tại thành phố Phan 

Thiết (tỉnh Bình Thuận), Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm 

Nghiên cứu công nghệ micro-nano 

(MINATEC) của Pháp đã phối hợp tổ chức 

Hội thảo quốc tế lần thứ 7 về công nghệ 

nano và ứng dụng (viết tắt là IWNA). 

Hội thảo thu hút hơn 300 đại biểu, các 

nhà khoa học, nghiên cứu sinh trong và 

ngoài nước, trong đó có gần 100 đại biểu 

nước ngoài thuộc 20 quốc gia. 

Tại IWNA 2019, hơn 160 bài báo cáo 

khoa học sẽ được trình bày, bao gồm tất 

cả những vấn đề cốt lõi trong lĩnh vực công 

nghệ nano, từ các nguyên tắc cơ bản của 

công nghệ nano đến nghiên cứu tổng hợp 

vật liệu nano, kỹ thuật chế tạo nano, xử lý 

để chế tạo sợi nano cũng như các ứng 

dụng của công nghệ nano trong khoa học, 

đời sống…  

Cũng trong khuôn khổ hội thảo lần này, 

các đại biểu tham gia diễn đàn “Cơ hội kinh 

doanh ngành công nghiệp micro-nano ở 

Việt Nam;” dự triển lãm các sản phẩm về 

công nghệ nano với nhiều gian hàng trưng 

bày sản phẩm của các công ty trong và 

ngoài nước… 

Các đại biểu dự hội thảo. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN) 

Phó giáo sư, tiến sỹ Huỳnh Thanh 

Công, Phó Trưởng ban Khoa học công 

nghệ (Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí 

Minh), cho biết IWNA 2019 sẽ mở ra một 

cơ hội cho các nhà khoa học từ nhiều quốc 

gia trao đổi kiến thức, kinh nghiệm về các 

khía cạnh khác nhau của công nghệ nano.  

Hơn nữa, IWNA 2019 sẽ mở rộng mạng 

lưới hợp tác liên kết quốc tế trong nghiên 

cứu và giáo dục về công nghệ nano.  

Bên cạnh đó, với các hoạt động trong 

khuôn khổ hội thảo như Diễn đàn về các 

H 
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cơ hội kinh doanh của micro-nano tại Việt 

Nam sẽ tạo cơ hội cho các nhà khoa học, 

các nhà nghiên cứu và cộng đồng doanh 

nghiệp trao đổi cơ hội kinh doanh về công 

nghệ nano vi mô tại Việt Nam. 

Theo các nhà chuyên môn, công nghệ 

nano là một công nghệ tiên tiến, có giá trị 

quan trọng đặc biệt trong phát triển kinh tế 

trên nền tảng công nghệ cao, đang góp 

phần lớn giúp thay đổi bộ mặt của khoa 

học-công nghệ. 

Hiện nay, công nghệ nano đang được 

ứng dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực 

đời sống và tầm ảnh hưởng rộng lớn, 

được nhiều quốc gia trên thế giới chú 

trọng, vì nó là kết nối trọng tâm sự phát 

triển công nghệ đối với sự tăng trưởng 

kinh tế trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0.  

Công nghệ này có thể được áp dụng 

trong rất nhiều ngành như công nghệ 

thông tin (sử dụng chip nano), mỹ phẩm 

(tẩy tế bào chết), thuốc, quần áo, y khoa, 

nông nghiệp và lưu trữ dữ liệu… 

Theo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ 

Chí Minh, từ sau các hội thảo khoa học 

quốc tế về công nghệ nano được tổ chức 

trước đây, một số kết quả nghiên cứu và 

ứng dụng công nghệ nano đã phát triển và 

ứng dụng mạnh mẽ trong thực tiễn và tiếp 

tục mở ra một cơ hội cho các nhà khoa 

học, nhà nghiên cứu, các chuyên gia trong 

và ngoài nước tiếp tục nghiên cứu, phát 

triển và trao đổi kiến thức về các khía 

cạnh, các lĩnh vực khác nhau của công 

nghệ nano./. 

 

Hồng Hiếu // 
https://www.vietnamplus.vn.- 2019 

 (ngày 7 tháng 11) 

https://www.vietnamplus.vn/hoi-thao-

quoc-te-ve-cong-nghe-nano-va-ung-dung-

tai-binh-thuan/606015.vnp

 

---------------------------------------------------------- 

KHUYẾN KHÍCH NÔNG DÂN SỬ DỤNG GIỐNG LÚA 
XÁC NHẬN ĐỂ TĂNG NĂNG SUẤT 

heo Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Bình Thuận, khung 

thời vụ Vụ Đông Xuân trên địa bàn 

toàn tỉnh bắt đầu từ cuối tháng 11/2019 

đến 20/01/2020. Thời gian xuống giống tập 

trung từ 15/12/2019 đến 5/01/2020. Vụ 

Đông Xuân năm nay, toàn tỉnh sẽ gieo 

trồng 47.500 ha cây trồng, trong đó cây lúa 

hơn 36.000 ha. 

Hiện nay, các địa phương như huyện 

Tánh Linh, Đức Linh, Hàm Thuận Bắc… 

đã thu hoạch gần hoàn thành lúa vụ mùa. 

Người dân đang khẩn trương lấy nước, 

làm đất… chuẩn bị gieo trồng cho vụ mùa 

mới. 

Để đạt năng suất cao và đảm bảo sản 

lượng lương thực 260 nghìn tấn (lúa 230 

nghìn tấn), Phó Giám đốc Sở Nông Nghiệp 

và Phát triển nông thôn Phan Văn Tấn yêu 

cầu các huyện, thị xã, thành phố tập trung 

rà soát, bố trí thời vụ xuống giống và cơ 

cấu giống lúa phù hợp với tình hình từng 

thời điểm, từng địa bàn; đồng thời nắm 

chắc tình hình thời tiết, theo dõi chặt chẽ 

nguồn nước để xây dựng kế hoạch sản 

xuất 

Về cơ cấu giống lúa, ngành nông nghiệp 

khuyến khích nông dân nên sử dụng giống 

lúa xác nhận để gieo trồng nhằm tăng 

năng suất, chất lượng sản phẩm; ưu tiên 

sử dụng các giống lúa chất lượng cao, có 

T 

https://www.vietnamplus.vn/hoi-thao-quoc-te-ve-cong-nghe-nano-va-ung-dung-tai-binh-thuan/606015.vnp
https://www.vietnamplus.vn/hoi-thao-quoc-te-ve-cong-nghe-nano-va-ung-dung-tai-binh-thuan/606015.vnp
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thời gian sinh trưởng từ 90 – 105 ngày. 

Lượng giống lúa gieo phải đảm bảo mật độ 

khuyến cáo từ 120 - 150 kg/ha, không gieo 

dày trên 150 kg/ha để dễ quản lý sâu bệnh 

hại và tăng cường sử dụng các loại phân 

hữu cơ. Ngành nông nghiệp đẩy mạnh 

chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật về sản 

xuất theo hướng bền vững, thâm canh, 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng 

lúa kém hiệu quả; thực hiện sản xuất đảm 

bảo an toàn thực phẩm trên rau, quả, lúa, 

thanh long... 

Khuyến khích bà con nông dân đưa vào gieo trồng 

những giống lúa mới cho hiệu quả cao. Ảnh: Hồ Cầu-

TTXVN 

Tính đến ngày 22/11, dung tích hữu ích 

hiện tại trên 17 hồ đập của tỉnh khoảng 190 

triệu m3/258,99 triệu m3, đạt 73% so với 

dung tích hữu ích thiết kế (thấp hơn cùng 

kỳ 3,8 triệu m3). Khả năng thiếu nước cho 

sản xuất trong thời gian tới, đặc biệt là vụ 

Đông Xuân 2019 – 2020 và Hè Thu 2020 

đã được các cơ quan chuyên môn dự báo 

từ sớm. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tỉnh Bình Thuận đề nghị Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác 

công trình thủy lợi triển khai gia cố hồ đập, 

tu sửa kênh mương, kiểm tra hệ thống đê 

bao và có phương án điều tiết, cân đối 

nguồn nước hợp lý để đảm bảo cấp nước 

suốt vụ. 

Chi cục Thủy lợi có trách nhiệm chỉ đạo, 

điều hành đảm bảo nguồn nước phục vụ 

cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp 

năm 2020 đồng thời phổ biến các giải pháp 

sử dụng nước tiết kiệm, tưới tiên tiến cho 

cây lúa và cây trồng cạn như: SRI, mô hình 

tưới nhỏ giọt, phun mưa… 

Đối với cây trồng lâu năm, ngành nông 

nghiệp khuyến cáo các địa phương và 

người dân không phát triển thêm diện tích 

trồng mới mà tập trung vào thâm canh, 

nhất là cây thanh long. Nông dân cần đẩy 

mạnh áp dụng các tiến bộ kỹ thuật để 

chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại; chú 

trọng đến chất lượng, an toàn thực phẩm 

đối với các sản phẩm trái cây và bố trí rải 

vụ một cách hợp lý, gắn với nhu cầu tiêu 

thụ của thị trường. 

 

Hồng Hiếu // 
https://dantocmiennui.vn.- 2019  

(ngày 28 tháng 11) 

https://dantocmiennui.vn/kinh-nghiem-

lam-an/khuyen-khich-nong-dan-su-dung-

giong-lua-xac-nhan-de-tang-nang-

suat/280731.html 

 

 

 

 

 

 

https://dantocmiennui.vn/kinh-nghiem-lam-an/khuyen-khich-nong-dan-su-dung-giong-lua-xac-nhan-de-tang-nang-suat/280731.html
https://dantocmiennui.vn/kinh-nghiem-lam-an/khuyen-khich-nong-dan-su-dung-giong-lua-xac-nhan-de-tang-nang-suat/280731.html
https://dantocmiennui.vn/kinh-nghiem-lam-an/khuyen-khich-nong-dan-su-dung-giong-lua-xac-nhan-de-tang-nang-suat/280731.html
https://dantocmiennui.vn/kinh-nghiem-lam-an/khuyen-khich-nong-dan-su-dung-giong-lua-xac-nhan-de-tang-nang-suat/280731.html
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V. DU LỊCH – ĐỊA LÝ – LỊCH SỬ 

BÌNH THUẬN THAM GIA VITM CẦN THƠ 2019 

ừ ngày 29/11 - 01/12, du lịch Bình 
Thuận sẽ tham gia giới thiệu, quảng 
bá hình ảnh, sản phẩm tại Hội chợ Du 

lịch quốc tế Việt Nam VITM - Cần Thơ năm 
2019, với gian hàng triển lãm mang chủ đề 
“Du lịch Bình Thuận: Biển xanh - Cát trắng - 
Nắng vàng”. 

 

Với ý nghĩa đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá 
du lịch để thu hút khách tại Cần Thơ và các 
tỉnh ĐBSCL cũng như giúp doanh nghiệp du 
lịch Bình Thuận cơ hội giới thiệu điểm đến, 
sản phẩm, tour tuyến du lịch mới, gian hàng 
Du lịch Bình Thuận có thiết kế mở với nhiều 
hình ảnh đẹp về danh thắng, di tích lịch sử - 
văn hóa và các sản phẩm du lịch đặc trưng. 
Bên cạnh trình chiếu video clip về du lịch 
Bình Thuận, tại gian hàng còn trưng bày và 
giới thiệu các ấn phẩm Bản đồ du lịch, Phim 

quảng bá du lịch, mascot Du lịch Bình 
Thuận, giới thiệu sự kiện “Bình Thuận - Hội 
tụ xanh 2020”… Cùng với gian hàng triển 
lãm, Sở VHTTDL Bình Thuận sẽ tham dự 
các hoạt động bên lề khác như Diễn đàn du 
lịch “Các giải pháp đưa ĐBSCL nói chung và 
Cần Thơ nói riêng thành trung tâm du lịch 
hàng đầu Việt Nam”; Hội thảo Du lịch xanh 
và phát triển du lịch bền vững cho ĐBSCL; 
Hội thảo Khai thác các giá trị di sản văn hóa 
khu vực ĐBSCL cho mục tiêu phát triển du 
lịch; Hội thảo Nguồn nhân lực du lịch cho 
khu vực ĐBSCL; Hội thảo Ẩm thực 
ĐBSCL… 

Tham gia quảng bá tại gian hàng du lịch 
Bình Thuận có các doanh nghiệp trực tiếp 
giới thiệu sản phẩm đến khách tham quan là 
SeaLinks City, Hoàng Ngọc Resort, Sunny 
Beach Resort, Sand Beach Resort, Biển 
Xanh Resort và Unique Resort; 2 doanh 
nghiệp giới thiệu sản phẩm đặc trưng Phan 
Thiết - Bình Thuận là Toàn Hương và Làng 
Chài Xưa. 

 

Nguyên Vũ // http://baodulich.net.vn.- 
2019 (ngày 28 tháng 11) 

http://baodulich.net.vn/Binh-Thuan-tham-
gia-VITM-Can-Tho-2019-2402-21287.html 

 

----------------------------------------------------------- 

BÌNH THUẬN ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN 

BND tỉnh Bình Thuận ngày 12-11 tổ 
chức lễ tiếp nhận Đề án phát triển du 
lịch tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, 

tầm nhìn đến năm 2030 do Tập đoàn đoàn 
tư vấn McKinsey & Company (Mỹ) và Cty Cổ 
phần Tập đoàn đầu tư Địa ốc Nova bàn giao. 

Đề án phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận 
đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 
được Tập đoàn đoàn tư vấn McKinsey & 

Company xây dựng với tư cách là đơn vị tư 
vấn độc lập. Đây là một tài liệu khoa học 
quan trọng nghiên cứu toàn diện về du lịch 
Bình Thuận trên cơ sở phân tích điểm mạnh, 
điểm yếu, cơ hội và thách thức của du lịch 
Bình Thuận. 

Ngoài các đánh giá về tiềm năng, hiện 
trạng của du lịch Bình Thuận, Đề án phát 
triển du lịch tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, 

T 

U 

http://baodulich.net.vn/Binh-Thuan-tham-gia-VITM-Can-Tho-2019-2402-21287.html
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tầm nhìn đến năm 2030 tập trung đề xuất 
các giá trị cho du lịch Bình Thuận, nổi bật là 
đưa ra 4 chủ đề tiềm năng nhằm giúp du lịch 
Bình Thuận tăng trưởng, gồm: Du lịch biển, 
giải trí; du lịch thám hiểm và thể thao; du lịch 
chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng; du lịch 
công tác kết hợp giải trí (Mice). Ngoài ra, đề 
án còn đưa ra 3 chủ đề thay thế khác là: Du 
lịch siêu sang, mua sắm và lịch sử văn hóa. 
Đề án cũng đưa ra khuyến cáo, du lịch Bình 
Thuận ở giai đoạn này cần ưu tiên phát triển 
hai chủ đề chính là du lịch biển, giải trí và du 
lịch thám hiểm, thể thao. 

Một bãi biển đẹp ở Bình Thuận. 

Với mục tiêu, Bình Thuận sẽ đón 13 triệu 
lượt khách trong năm 2025 (trong đó khách 
quốc tế là 2,4 triệu lượt) và đến năm 2030 là 
22 triệu lượt khách (trong đó khách quốc tế 
là 5,5 triệu lượt), Đề án phát triển du lịch tỉnh 
Bình Thuận cũng đề xuất 18 sáng kiến then 
chốt mà tỉnh cần triển khai thực hiện: Hạ 
tầng và điều kiện hỗ trợ; bảo vệ môi trường, 
quảng bá hình ảnh du lịch và xây dựng các 
sản phẩm du lịch đặc trưng như cuộc thi lướt 
ván diều, các hoạt động thám hiểm đồi cát, 
một khu phức hợp thể thao đa năng... 

Ông Marco Breu - Giám đốc Tập đoàn 
đoàn tư vấn McKinsey & Company cho biết: 
25 năm qua, Bình Thuận được biết đến là 
một điểm đến của du lịch Việt Nam. Nghiên 
cứu của Tập đoàn dựa trên những điểm 
mạnh, điểm yếu hiện có của du lịch Bình 
Thuận. Đề án này sẽ giúp Bình Thuận trở 
thành điểm đến du lịch đẳng cấp, ngang tầm 
với các khu du lịch nổi tiếng trên thế giới. Tuy 
nhiên, việc thực hiện đề án phụ thuộc rất 
nhiều vào vai trò lãnh đạo cũng như triển 
khai của tỉnh. Với tư cách là một đơn vị tư 
vấn, chúng tôi sẽ hỗ trợ cung cấp những gợi 
ý, tốt nhất đã được triển khai thành công ở 
nhiều nước khác... 

Ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận khẳng định: Đây là 
nguồn tư liệu quý cho tỉnh Bình Thuận trong 
quá trình xây dựng Quy hoạch thời kỳ 2021- 
2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch 
chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né 
và các Quy hoạch khác có liên quan đang 
thực hiện. Sau khi tiếp nhận đề án, cùng với 
Quy hoạch phát triển Khu du lịch quốc gia 
Mũi Né được Chính phủ phê duyệt trước đó, 
Bình Thuận sẽ tập trung đầu tư hạ tầng như 
giao thông, hạ tầng du lịch và kêu gọi các 
nhà đầu tư tầm cỡ để đầu tư các dự án lớn, 
các khu du lịch 5 sao, phát triển trung tâm du 
lịch thể thao biển mang tầm quốc gia. 

 
B.T // http://cadn.com.vn.- 2019  

(ngày 13 tháng 11) 

http://cadn.com.vn/news/113_215847_bi
nh-thuan-uu-tien-phat-trien-du-lich-

bien.aspx 

---------------------------------------------------------- 

ĐỀ XUẤT 18 SÁNG KIẾN THEN CHỐT PHÁT TRIỂN DU LỊCH 
BÌNH THUẬN 

BND tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức Lễ 
tiếp nhận Đề án phát triển du lịch tỉnh 
Bình Thuận đến năm 2025, tầm nhìn 

đến năm 2030. 

Đề án phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận 
đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 
được Tập đoàn tư vấn McKinsey & 
Company xây dựng với tư cách là đơn vị tư 

vấn độc lập. Đây là một tài liệu khoa học 
quan trọng nghiên cứu toàn diện về du lịch 
Bình Thuận trên cơ sở phân tích điểm mạnh, 
điểm yếu, cơ hội và thách thức của du lịch 
Bình Thuận.  

Ngoài các đánh giá về tiềm năng, hiện 
trạng của du lịch Bình Thuận, Đề án đã đề 
xuất các giá trị cho du lịch Bình Thuận. Điểm 

U 
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nổi bật của Đề án là đưa ra 04 chủ đề tiềm 
năng nhằm giúp du lịch Bình Thuận tăng 
trưởng, đó là: Du lịch biển, giải trí; Du lịch 
thám hiểm và thể thao; Du lịch chăm sóc sức 
khỏe và nghỉ dưỡng; Du lịch công tác kết 
hợp giải trí.  

Ảnh minh họa (nguồn: Báo Bình Thuận) 

Bên cạnh đó, Đề án còn đưa ra 03 chủ đề 
thay thế khác là du lịch siêu sang, mua sắm 
và lịch sử văn hóa. Tuy nhiên, Đề án cũng 
khuyến cáo với du lịch Bình Thuận ở giai 
đoạn này cần ưu tiên phát triển 02 chủ đề 
chính là du lịch biển, giải trí và du lịch thám 
hiểm và thể thao. 

Với mục tiêu, Bình Thuận sẽ đón 13 triệu 
lượt khách trong năm 2025 (trong đó khách 

quốc tế là 2,4 triệu) và đến năm 2030 là 22 
triệu lượt khách (trong đó khách quốc tế là 
5,5 triệu). Đề án phát triển du lịch tỉnh Bình 
Thuận cũng đề xuất 18 sáng kiến then chốt 
mà tỉnh cần triển khai thực hiện như: Hạ tầng 
và điều kiện hỗ trợ; bảo vệ môi trường; 
quảng bá hình ảnh du lịch và xây dựng các 
sản phẩm du lịch đặc trưng như một cuộc thi 
lướt ván diều, các hoạt động thám hiểm đồi 
cát, một khu phức hợp thể thao đa năng… 

Được biết, sau khi tiếp nhận Đề án, cùng 
với Quy hoạch phát triển Khu du lịch quốc 
gia Mũi Né được Chính phủ phê duyệt trước 
đó, tỉnh Bình Thuận sẽ tập trung đi vào triển 
khai thực hiện; đồng thời, tăng cường đầu 
tư hạ tầng và kêu gọi các nhà đầu tư tầm cỡ 
để đầu tư các dự án lớn, các khu du lịch 5 
sao; đặc biệt, tỉnh sẽ chú trọng vào phát triển 
du lịch thể thao biển mang tầm quốc gia. 

 

Lan Anh // http://toquoc.vn.- 2019 
(ngày 22 tháng 11) 

http://toquoc.vn/de-xuat-18-sang-kien-
then-chot-phat-trien-du-lich-binh-thuan-

20191121114502109.htm

 

----------------------------------------------------------  

DU LỊCH “BẤT ĐỘNG” VÌ TITAN 

ến nay, lĩnh vực du lịch ở tỉnh Bình 
Thuận chưa thể khai thác hết tiềm 
năng và phát huy hiệu quả cao nhất 

vì nhiều dự án đăng ký đầu tư bị chồng lấn 
quy hoạch dự trữ khoáng sản titan.  

Việc chồng lấn giữa quy hoạch titan và quy hoạch du 
lịch đang kìm hãm sự phát triển du lịch của tỉnh Bình 
Thuận 

Sở hữu chiều dài bờ biển hơn 192km, với 
nhiều thắng cảnh, điểm du lịch nổi tiếng, tỉnh 
Bình Thuận xác định du lịch là ngành kinh tế 
mũi nhọn mà mục tiêu hướng tới là trở thành 
điểm đến hàng đầu châu Á - Thái Bình 
Dương. Tuy nhiên, đến nay lĩnh vực du lịch 
ở đây chưa thể khai thác hết tiềm năng và 
phát huy hiệu quả cao nhất vì nhiều dự án 
đăng ký đầu tư bị chồng lấn quy hoạch dự 
trữ khoáng sản titan.  

Hàng trăm dự án dừng triển khai 

 Theo quy hoạch thăm dò, khai thác, chế 
biến và sử dụng quặng titan (gọi tắt là quy 
hoạch titan) giai đoạn đến năm 2020 (xét 
đến năm 2030) của Chính phủ thì Bình 
Thuận có gần 600 triệu tấn titan, chiếm 92% 
tổng trữ lượng của cả nước. Trong đó, diện 

Đ 

http://toquoc.vn/de-xuat-18-sang-kien-then-chot-phat-trien-du-lich-binh-thuan-20191121114502109.htm
http://toquoc.vn/de-xuat-18-sang-kien-then-chot-phat-trien-du-lich-binh-thuan-20191121114502109.htm
http://toquoc.vn/de-xuat-18-sang-kien-then-chot-phat-trien-du-lich-binh-thuan-20191121114502109.htm
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tích đã đưa vào quy hoạch thăm dò, khai 
thác quặng titan đến năm 2020 là gần 
20.000ha và được chia thành 26 khu vực, 
chủ yếu ở khu vực ven biển với trữ lượng 
khoảng 133 triệu tấn.  

Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Bình 
Thuận Võ Thành Huy, cho biết, theo định 
hướng phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận đến 
năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt, 
gần như các khu vực ven biển đều nằm 
trong quy hoạch phát triển du lịch (với chiều 
sâu tính từ bờ biển vào trong đất liền khoảng 
từ 500 - 1.000m). Thế nhưng, quy hoạch 
titan hầu hết nằm chồng lấn với quy hoạch 
du lịch, đặc biệt nhiều nhất tại các khu vực 
đã được quy hoạch phát triển thành Khu du 
lịch quốc gia Mũi Né, như: xã Bình Thạnh 
(huyện Tuy Phong); xã Hòa Thắng, Hồng 
Phong (huyện Bắc Bình); xã Thuận Quý, 
Tân Thành (huyện Hàm Thuận Nam) và xã 
Tân Thắng, Thắng Hải (huyện Hàm Tân).  

“Từ năm 2007 trở về đây đã có hàng trăm 
dự án du lịch phải dừng triển khai vì phải chờ 
khai thác khoáng sản titan, làm ảnh hưởng 
rất lớn đến sự phát triển du lịch của địa 
phương”, ông Võ Thành Huy nhấn mạnh. 

Mới đây, thông tin một số nhà đầu tư 
chiến lược đăng ký triển khai các dự án nghỉ 
dưỡng cao cấp ở phân khu du lịch cao cấp 
nằm tại xã Hòa Thắng và Hòa Phú (huyện 
Bắc Bình) với quy mô từ 500 - 1.000ha, 
khiến nhân dân và chính quyền địa phương 
rất phấn khởi. Thế nhưng, do bị chồng lấn 
quy hoạch titan, các dự án đăng ký chưa 
thực hiện được thủ tục quyết định chủ 
trương đầu tư và các thủ tục liên quan khác.  

Tại khu vực trên, nhiều dự án trọng điểm 
bị chồng lấn gần hết diện tích được đăng ký, 
như: dự án Khu đô thị du lịch biển Hòa 
Thắng - Mũi Né diện tích hơn 1.000ha thì có 
778ha chồng lấn; dự án Khu đô thị du lịch 
nghỉ dưỡng Dubai Việt Nam diện tích 
1.142ha, thì có 1.067ha chồng lấn… 

Ưu tiên du lịch 

Theo Sở TN-MT tỉnh Bình Thuận, hiện 
nay tỉnh có 4 mỏ titan được cấp phép khai 
thác, tuy nhiên vẫn trong giai đoạn hoàn 
thiện các thủ tục trước khi được tuyển 
quặng, gồm: Sài Gòn Đầu Tư, Phú Hiệp, 

Tân Quang Cường, Sao Mai. Thời gian qua, 
các dự án này trong quá trình khai thác, chạy 
thử nghiệm đã liên tục xảy ra sự cố như vỡ 
bờ moong, gây ô nhiễm môi trường, thậm 
chí gây chết người (vụ việc xảy ra tại mỏ 
titan của Công ty Sao Mai vào cuối tháng 9). 

UBND tỉnh Bình Thuận nhìn nhận, phần 
lớn những khu vực quy hoạch titan đều nằm 
ven biển và chồng lấn với các dự án phát 
triển kinh tế - xã hội, xung đột với lợi ích cộng 
đồng, phá vỡ cảnh quan trong quá trình khai 
thác ở Bình Thuận. Trong khi đó, ven biển 
tỉnh này có nhiều danh thắng, điểm du lịch 
nổi tiếng đã hình thành và phát triển trước 
khi Chính phủ phê duyệt thành khu dự trữ 
khoáng sản. Vì vậy, để khai thác các tiềm 
năng, sử dụng hiệu quả đất đai, phát huy lợi 
thế trục đường ven biển, đưa nơi đây trở 
thành trung tâm du lịch, năng lượng tái tạo 
tầm cỡ, tỉnh đã nhiều lần "kêu cứu" bằng 
việc đề nghị xin điều chỉnh quy hoạch titan 
từ 26 khu vực xuống còn 13 khu vực (tổng 
cộng 9.800ha). Đối với một số khu vực khác 
vẫn nằm trong quy hoạch dự trữ quặng titan, 
sau rà soát, Bình Thuận đề xuất điều chỉnh 
kéo dài thời gian thăm dò, khai thác, chế 
biến từ 50-70 năm. Trong thời gian này, cho 
phép tỉnh được chấp thuận đầu tư các dự án 
xây dựng, du lịch... để tránh lãng phí đất đai, 
đem lại việc làm cho người dân. 

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Bình 
Thuận vào đầu tháng 3 vừa qua, Chủ tịch 
Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các 
thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã 
chia sẻ với tỉnh về điểm nghẽn bức xúc: thực 
trạng khai thác titan rất kém hiệu quả, do chủ 
yếu xuất thô (hoặc sơ chế), ngân sách nhà 
nước không thu được bao nhiêu, mà môi 
trường sinh thái bị tàn phá. Đoàn công tác 
của Quốc hội đồng tình với đề xuất “để 
dành” nguồn khoáng sản titan quý hiếm này 
cho các thế hệ sau khai thác. Trong thời gian 
này, có thể làm du lịch, năng lượng tái tạo 
vừa giữ được môi trường sinh thái, tài 
nguyên khoáng sản, vừa phát huy được tiềm 
năng lớn về du lịch và những lĩnh vực lợi thế 
của Bình Thuận. 

Báo cáo tại buổi làm việc với đoàn công 
tác của Chính phủ do đồng chí Trương Hòa 
Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính 
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phủ, dẫn đầu, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ 
tịch UBND tỉnh Bình Thuận, thông tin: toàn 
tỉnh hiện có 51 dự án đầu tư tập trung lĩnh 
vực du lịch và năng lượng tái tạo, với tổng 
vốn đăng ký hơn 110.600 tỷ đồng, được 
UBND tỉnh thống nhất hoặc chấp thuận chủ 
trương đầu tư. Thế nhưng, hơn 15.000ha 
của các dự án này lại nằm trong vùng quy 
hoạch titan.  

Đáng nói, các dự án này đều phù hợp với 
định hướng phát triển cũng như mục tiêu xây 
dựng Bình Thuận trở thành trung tâm du lịch 

- thể thao biển mang tầm quốc gia và trung 
tâm năng lượng của cả nước, nhưng do 
vướng quy hoạch titan nên các dự án này 
chưa thể triển khai, trở thành rào cản lớn, 
khiến kinh tế - xã hội địa phương tắc nghẽn. 

 

Nguyễn Tiến // 
https://www.sggp.org.vn.- 2019 

 (ngày 15 tháng 11) 

 https://www.sggp.org.vn/du-lich-bat-
dong-vi-titan-628661.html 

---------------------------------------------------------- 

QUẢN LÝ NHÃN HIỆU CUA HUỲNH ĐẾ PHÚ QUÝ  

ới đây, huyện Phú Quý (Bình 
Thuận) phối hợp với Sở Khoa học 
và Công nghệ tổ chức hội thảo về 

ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn 
hiệu tập thể “Cua Huỳnh đế đảo Phú Quý”. 

 

Cua Huỳnh đế từ lâu đã là loại hải đặc sản 
thơm ngon và nổi tiếng của đảo Phú Quý nói 
riêng, tỉnh Bình Thuận nói chung. Tuy vậy, 
thời gian qua, nhất là khi đảo Phú Quý dần 
trở thành một điểm tham quan du lịch mới 
của Bình Thuận, loại hải đặc sản vốn được 
nhiều thực khách ưa thích này đã gặp khó 
trong việc phát triển thương hiệu do chưa có 
cơ chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu riêng. 

Với mục đích nâng cao chất lượng và 
thương hiệu “cua Huỳnh đế”, hội thảo đã tập 
trung phân tích về đặc tính, chất lượng của 
loại hải sản vốn ngon và bổ dưỡng của vùng 
biển Phú Quý - Bình Thuận, từ nguồn gốc, 
màu sắc, trọng lượng, hình dạng dặc trưng 

cho đến quy trình khai thác, kỹ thuật bảo 
quản và công thức chế biến thành món ăn. 
Trên cơ sở các tham luận, góp ý của các 
chuyên gia về thủy hải sản, dinh dưỡng và 
phát triển sản phẩm du lịch, hội thảo đã có 
những quyết định đến phạm vi, đối tượng áp 
dụng nhãn hiệu tập thể “Cua Huỳnh đế Phú 
Quý”. Hội thảo cũng đã tập trung góp ý xây 
dựng mẫu logo cho nhãn hiệu tập thể “Cua 
Huỳnh đến Phú Quý”. 

Ngay khi chính thức ban hành quy chế 
quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể, các cá 
nhân, tập thể, doanh nghiệp được cấp giấy 
chứng nhận sử dụng nhãn hiệu “Cua Huỳnh 
đế Phú Quý” sẽ được dán logo lên bao bì 
hàng hóa, phương tiện kinh doanh, phương 
tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt 
động kinh doanh và các hình thức khác theo 
quy định của pháp luật. Cùng với việc được 
cấp nhãn hiệu tập thể “Cua Huỳnh đế Phú 
Quý” trong khai thác, chế biến và kinh 
doanh, quy chế quản lý và sử dụng nhãn 
hiệu tập thể còn tạo điều kiện thuận lợi để 
thương hiệu “Cua Huỳnh đế Phú Quý” sẽ có 
giá trị cao hơn, sức cạnh tranh mạnh hơn, 
phát triển bền vững thương hiệu, qua đó góp 
phần vào sự phát triển chung của ngành du 
lịch địa phương trong thời gian tới. 

Nguyên Vũ // https://petrotimes.vn.- 
2019 (ngày 2 tháng 11) 

https://petrotimes.vn/quan-ly-nhan-hieu-
cua-huynh-de-phu-quy-554341.html

M 

https://www.sggp.org.vn/du-lich-bat-dong-vi-titan-628661.html
https://www.sggp.org.vn/du-lich-bat-dong-vi-titan-628661.html
https://petrotimes.vn/quan-ly-nhan-hieu-cua-huynh-de-phu-quy-554341.html
https://petrotimes.vn/quan-ly-nhan-hieu-cua-huynh-de-phu-quy-554341.html
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TẠO DỰNG THƯƠNG HIỆU DU LỊCH TỪ CHƯƠNG TRÌNH 
“BÌNH THUẬN – HỘI TỤ XANH” 2020 

ây là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ 
VHTTDL Lê Quang Tùng tại buổi làm 
việc với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình 

Thuận Nguyễn Đức Hòa cùng lãnh đạo Sở 
VHTTDL tỉnh Bình Thuận về các hoạt động 
trong khuôn khổ chương trình “Bình Thuận 
– Hội tụ xanh” lần thứ 2 năm 2020. 

Toàn cảnh buổi làm việc 

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở VHTTDL 
tỉnh Bình Thuận Ngô Minh Chính cho biết, 
sự kiện “Bình Thuận – Hội tụ xanh” lần thứ 
2 năm 2020 dự kiến tổ chức từ ngày 18 - 
21/4/2020, với chuỗi hoạt động văn hoá, thể 
thao, du lịch quy mô lớn nhằm thiết thực 
chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng 
Bình Thuận (19/4/1975-19/4/2020), giải 
phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất 
nước (30/4/1975-30/4/2020). 

Theo kế hoạch, trong thời gian diễn ra 
chương trình “Bình Thuận – Hội tụ xanh” lần 
thứ II năm 2020 sẽ có các hoạt động: Giải 
bóng ném bãi biển toàn quốc (diễn ra từ 
ngày 17-21/4); Giải 3 môn phối hợp: Bơi, 
chạy, đạp xe – trượt đồi cát tại Khu du lịch 
sinh thái Bàu Trắng (Huyện Bắc Bình); Cuộc 
thi sáng tác ảnh nghệ thuật về các hoạt động 
Sự kiện “Bình Thuận – Hội tụ Xanh” lần II 
năm 2020 (diễn ra từ ngày 18-21/4); Giải 
Đua thuyền truyền thống quốc tế - Bình 
Thuận mở rộng (diễn ra trong ngày 18 và 
19/4) trên sông Cà Ty (thành phố Phan 
Thiết); Lễ hội đường phố; Hội thảo khoa học 
“Mô hình quản lý Phát triển bền vững Khu du 
lịch quốc gia”. 

Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ 
niệm 45 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bình 
Thuận sẽ được tổ chức ngày 19/4 tại quảng 
trường Nguyễn Tất Thành. Ngày 21/4/2020 

sẽ diễn ra chương trình đi bộ đồng hành “Vì 
môi trường xanh” và chạy việt dã “Vì sức 
khỏe cộng đồng”. 

Theo ông Ngô Minh Chính, ngoài điểm 
nhấn về văn hóa, thể thao, trong khuôn khổ 
các hoạt động “Bình Thuận – Hội tụ xanh” 
lần thứ 2 còn có trình Không gian Ẩm thực 
đặc sản Bình Thuận do Sở VHTTDL chủ trì, 
phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông 
Nghiệp & Phát triển Nông Thôn, Hiệp hội Du 
lịch tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
Nhân dịp này, tỉnh Bình Thuận cũng giới 
thiệu tới du khách về những sản phẩm ẩm 
thực gắn với trái thanh long – đặc sản của 
địa phương. 

Trước đó, tỉnh Bình Thuận cũng tổ chức 
nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 45 năm 
ngày Giải phóng Bình Thuận như Giải vô 
địch Bóng chuyền bãi biển quốc gia Tour I – 
năm 2020 (dự kiến tổ chức từ ngày 11-
16/4/2020), Ngày hội văn hoá – thể thao các 
dân tộc tỉnh Bình Thuận năm 2020 tại tháp 
Pô Sah Inư, Triển lãm ảnh và hiện vật với 
chủ đề “Bình Thuận 45 năm xây dựng, hội 
nhập và phát triển” tại công viên Đồi Dương 
(Tp Phan Thiết), Giải đua xe đạp truyền 
thống 19/4 thành phố Phan Thiết (mở 
rộng)… 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Đức Hòa 
bày tỏ, trong chương trình có một số hoạt 
động có quy mô quốc tế, toàn quốc, tỉnh 
Bình Thuận rất cần có sự chủ trì, chỉ đạo từ 
Bộ VHTTDL cũng như phối hợp giữa các 
đơn vị chức năng thuộc Bộ để chương trình 
tổ chức thành công. 

Theo Phó Tổng cục trưởng TCDL Hà Văn 
Siêu, chủ đề “Bình Thuận – Hội tụ xanh” là 
một chủ đề hấp dẫn với du lịch, có thể thu 
hút được các doanh nghiệp du lịch, nhà đầu 
tư trong và ngoài tỉnh tham dự. Với chương 
trình Hội thảo khoa học với chủ đề “Mô hình 
quản lý Phát triển bền vững Khu du lịch quốc 
gia”, Phó Tổng cục trưởng cho rằng cần 
nâng tầm trở thành hội thảo hoặc hội nghị 

Đ 
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quốc gia, do Bộ VHTTDL chủ trì để có thể 
thu hút được nhiều nguồn lực hơn. 

Nhất trí với những đề xuất từ phía tỉnh 
Bình Thuận, Thứ trưởng Lê Quang Tùng 
cho biết phía Bộ VHTTDL sẽ hỗ trợ tối đa 
cho chương trình. Đồng thời mong muốn 
thông qua các hoạt động này, Bình Thuận sẽ 
tập trung vào xây dựng thương hiệu, chú 
trọng đầu tư vào các sản phẩm du lịch cũng 
như thu hút các nhà đầu tư cho các sản 

phẩm thế mạnh như sản phẩm golf, du lịch 
tại các địa phương… để góp phần thúc đẩy 
phát triển du lịch của tỉnh.  

Nguyễn Hương // 
http://baodulich.net.vn.- 2019 

 (ngày 6 tháng 11) 

http://baodulich.net.vn/Tao-dung-thuong-
hieu-du-lich-tu-chuong-trinh-Binh-Thuan--

Hoi-tu-xanh-2020-02-20928.html

 

---------------------------------------------------------- 

TIẾP NHẬN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN DU LỊCH BÌNH THUẬN 

gày 12/11 tại Tp. Phan Thiết (Bình 
Thuận), UBND tỉnh tổ chức lễ bàn 
giao Đề án Phát triển du lịch Bình 

Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 
2030 từ đơn vị tư vấn độc lập là Tập đoàn 
Mckinsey & Company. 

Giám đốc Sở VHTTDL Bình Thuận Ngô Minh Chính 
tiếp nhận Đề án. 

Đề án Phát triển du lịch Bình Thuận đến 
năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Tập 
đoàn Mckinsey & Company xây dựng với tư 
cách là đơn vị tư vấn độc lập, được tổng hợp 
thông tin từ nhiều nguồn dữ liệu để đánh giá 
thực trạng cũng như đưa ra định hướng phát 
triển du lịch Bình Thuận trong tương lai gần. 

Sở VHTTDL Bình Thuận cho biết, Đề án 
là một tài liệu khoa học quan trọng nghiên 
cứu toàn diện về du lịch Bình Thuận; đề ra 
chiến lược huy động vốn phù hợp nhằm thu 
hút các nhà đầu tư, đối tác. Đề án cũng đề 

xuất 4 chủ đề tiềm năng nhằm giúp du lịch 
Bình Thuận tăng trưởng, gồm: Du lịch biển, 
giải trí; du lịch thám hiểm - thể thao; du lịch 
chăm sóc sức khỏe - nghỉ dưỡng; du lịch 
công tác kết hợp giải trí và đề xuất 3 chủ đề 
thay thế khác: Du lịch siêu sang; mua sắm 
và lịch sử văn hóa. Ngoài ra, Đề án cũng 
đưa ra khuyến cáo ưu tiên phát triển giai 
đoạn hiện nay của du lịch Bình Thuận là du 
lịch biển, giải trí và du lịch thám hiểm, thể 
thao. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Bình Thuận Nguyễn Đức Hòa cho rằng 
đề án đã hoàn thành tốt và đúng như mong 
đợi thông qua quá trình làm việc với nhiều 
nỗ lực. Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cảm ơn, 
ghi nhận và đánh giá cao sự ủng hộ của đơn 
vị tư vấn - Tập đoàn Mckinsey & Company, 
Tập đoàn Novaland trong định hướng phát 
triển du lịch tỉnh nhà. Phó Chủ tịch Nguyễn 
Đức Hòa đồng thời giao Sở VHTTDL Bình 
Thuận triển khai đến các sở ngành, địa 
phương tỉnh Bình Thuận để xúc tiến thực 
hiện hiệu quả Đề án; cập nhật các nội dung 
của đề án vào quy hoạch chung của Bình 
Thuận và các quy hoạch khác có liên quan. 

 

Đình Phong // http://baodulich.net.vn.-
2019 (ngày 15 tháng 11) 

http://baodulich.net.vn/Binh-Thuan-Tiep-
nhan-De-an-Phat-trien-du-lich-Binh-Thuan-
2402-21032.html 

 

N 
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VI. THƯ MỤC TIN BÀI BÌNH THUẬN TRÊN CÁC BÁO 

 
1 “Dính” sai phạm đất đai, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch TP Phan Thiết bị xem xét kỷ luật / 

Thuận Bắc // https://baovephapluat.vn.- 2019 (ngày 22 tháng 11) 

https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/phong-chong-tham-nhung/dinh-

sai-pham-dat-dai-pho-bi-thu-pho-chu-tich-tp-phan-thiet-bi-xem-xet-ky-luat-

78961.html 

2 “Lách luật” kinh doanh bất động sản gây thất thu ngân sách / Quang Thanh // 

https://nhandan.com.vn.- 2019 (ngày 1 tháng 11) 

https://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/42099702-%E2%80%9Clach-

luat%E2%80%9D-kinh-doanh-bat-dong-san-gay-that-thu-ngan-sach.html 

3 2 học sinh đuối nước thương tâm tại hồ chứa của nhà máy nước sạch / CT // 

http://baodansinh.vn.- 2019 (ngày 29 tháng 11) 

http://baodansinh.vn/binh-thuan-2-hoc-sinh-duoi-nuoc-thuong-tam-tai-ho-

chua-cua-nha-may-nuoc-sach-20191128204447639.htm 

4 Bắt đối tượng bắn gục chủ nợ trước văn phòng công chứng / T.Quang // 

https://phapluatxahoi.vn.- 2019 (ngày 8 tháng 11) 

https://phapluatxahoi.vn/bat-doi-tuong-ban-guc-chu-no-truoc-van-phong-

cong-chung-169094.html 

5 Bắt giữ xe container chở hơn 700 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc trị giá trên 1 

tỷ đồng / Nguyễn Tiến // https://www.sggp.org.vn.- 2019 (ngày 23 tháng 11) 

https://www.sggp.org.vn/bat-giu-xe-container-cho-hon-700-chai-ruou-ngoai-

khong-ro-nguon-goc-tri-gia-tren-1-ty-dong-630272.html 

6 Bỗng dưng bị UBND xã lấy 3,2 ha đất / Phương Nam // https://plo.vn.- 2019 (ngày 5 

tháng 11) 

https://plo.vn/phap-luat/bong-dung-bi-ubnd-xa-lay-32-ha-dat-868197.html 

7 Cách chức nhiều lãnh đạo cơ quan đăng ký đất đai / Phương Nam // https://plo.vn.- 

2019 (ngày 2 tháng 11) 

https://plo.vn/thoi-su/binh-thuan-cach-chuc-nhieu-lanh-dao-co-quan-dang-ky-

dat-dai-867732.html 

8 Câu điện lưới chích cá, một người bị điện giật tử vong / Thuận Bắc // 

https://baovephapluat.vn.- 2019 (ngày 19 tháng 11) 

https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/cau-dien-luoi-chich-

ca-mot-nguoi-bi-dien-giat-tu-vong-78839.html 

9 Chi tiết các mâu thuẫn vụ bắn người trước văn phòng công chứng /Phương Nam // 

https://plo.vn.- 2019 (ngày 21 tháng 11) 

https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/chi-tiet-cac-mau-thuan-vu-ban-nguoi-truoc-van-

phong-cong-chung-871856.html 

10 Cứu sống 5 người trong ô tô lao xuống hồ sen / Phương Nam // https://plo.vn.- 2019 

(ngày 24 tháng 11) 

https://plo.vn/thoi-su/cuu-song-5-nguoi-trong-o-to-lao-xuong-ho-sen-

872491.html 

https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/phong-chong-tham-nhung/dinh-sai-pham-dat-dai-pho-bi-thu-pho-chu-tich-tp-phan-thiet-bi-xem-xet-ky-luat-78961.html
https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/phong-chong-tham-nhung/dinh-sai-pham-dat-dai-pho-bi-thu-pho-chu-tich-tp-phan-thiet-bi-xem-xet-ky-luat-78961.html
https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/phong-chong-tham-nhung/dinh-sai-pham-dat-dai-pho-bi-thu-pho-chu-tich-tp-phan-thiet-bi-xem-xet-ky-luat-78961.html
https://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/42099702-%E2%80%9Clach-luat%E2%80%9D-kinh-doanh-bat-dong-san-gay-that-thu-ngan-sach.html
https://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/42099702-%E2%80%9Clach-luat%E2%80%9D-kinh-doanh-bat-dong-san-gay-that-thu-ngan-sach.html
http://baodansinh.vn/binh-thuan-2-hoc-sinh-duoi-nuoc-thuong-tam-tai-ho-chua-cua-nha-may-nuoc-sach-20191128204447639.htm
http://baodansinh.vn/binh-thuan-2-hoc-sinh-duoi-nuoc-thuong-tam-tai-ho-chua-cua-nha-may-nuoc-sach-20191128204447639.htm
https://phapluatxahoi.vn/bat-doi-tuong-ban-guc-chu-no-truoc-van-phong-cong-chung-169094.html
https://phapluatxahoi.vn/bat-doi-tuong-ban-guc-chu-no-truoc-van-phong-cong-chung-169094.html
https://www.sggp.org.vn/bat-giu-xe-container-cho-hon-700-chai-ruou-ngoai-khong-ro-nguon-goc-tri-gia-tren-1-ty-dong-630272.html
https://www.sggp.org.vn/bat-giu-xe-container-cho-hon-700-chai-ruou-ngoai-khong-ro-nguon-goc-tri-gia-tren-1-ty-dong-630272.html
https://plo.vn/phap-luat/bong-dung-bi-ubnd-xa-lay-32-ha-dat-868197.html
https://plo.vn/thoi-su/binh-thuan-cach-chuc-nhieu-lanh-dao-co-quan-dang-ky-dat-dai-867732.html
https://plo.vn/thoi-su/binh-thuan-cach-chuc-nhieu-lanh-dao-co-quan-dang-ky-dat-dai-867732.html
https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/cau-dien-luoi-chich-ca-mot-nguoi-bi-dien-giat-tu-vong-78839.html
https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/cau-dien-luoi-chich-ca-mot-nguoi-bi-dien-giat-tu-vong-78839.html
https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/chi-tiet-cac-mau-thuan-vu-ban-nguoi-truoc-van-phong-cong-chung-871856.html
https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/chi-tiet-cac-mau-thuan-vu-ban-nguoi-truoc-van-phong-cong-chung-871856.html
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11 Đã tìm thấy thi thể thợ lặn mất tích tại vùng biển Tuy Phong / Thuận Bắc // 

https://baovephapluat.vn.- 2019 (ngày 30 tháng 11) 

https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tim-duong-day-nong/da-tim-thay-

thi-the-tho-lan-mat-tich-tai-vung-bien-tuy-phong-79358.html 

12 Dừng nạo vét cửa biển Phan Rí do có nhiều sai phạm / Nguyễn Thanh // 

https://baotintuc.vn.- 2019 (ngày 19 tháng 11) 

https://baotintuc.vn/xa-hoi/dung-nao-vet-cua-bien-phan-ri-do-co-nhieu-sai-

pham-20191119121356781.htm 

13 Hai cậu cháu đánh nhau, cháu chết, cậu trọng thương / Ngọc An // http://congly.vn.- 

2019 (ngày 2 tháng 11) 

http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/hai-cau-chau-danh-nhau-chau-chet-cau-

trong-thuong-19092.html 

14 Hoãn phiên tòa thầy giáo dạy nhạc 'nựng' nữ sinh / Phương Nam // https://plo.vn.- 

2019 (ngày 19 tháng 11) 

https://plo.vn/phap-luat/hoan-phien-toa-thay-giao-day-nhac-nung-nu-sinh-

871214.html 

15 Mâu thuẫn tình cảm, thanh niên trút mưa dao vào bạn gái / Văn Thanh // 

https://vietnamdaily.net.vn.- 2019 (ngày 24 tháng 11) 

https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/mau-thuan-tinh-cam-thanh-nien-trut-mua-

dao-vao-ban-gai-77392.html 

16 Một du khách người Nga tử vong khi tắm biển ở Phan Thiết  / Hữu Toàn // 

http://cand.com.vn.- 2019 (ngày 9 tháng 11) 

http://cand.com.vn/doi-song/mot-du-khach-nguoi-nga-tu-vong-khi-tam-bien-

o-phan-thiet-569258/ 

17 Mua xe SH qua Facebook bị dàn cảnh cướp sạch / Phương Nam // https://plo.vn.- 

2019 (ngày 19 tháng 11) 

https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/binh-thuan-mua-xe-sh-qua-facebook-bi-dan-

canh-cuop-sach-871228.html 

18 Người phụ nữ ở Bình Thuận bất ngờ mất 2,2 tỷ đồng sau cuộc gọi điện thoại / Minh 

Nghĩa // https://infonet.vn.- 2019 (ngày 7 tháng 11) 

https://infonet.vn/nguoi-phu-nu-o-binh-thuan-bat-ngo-mat-22-ty-dong-sau-

cuoc-goi-dien-thoai-post319748.info 

19 Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận bị giáng chức / Ly Na // 

http://antt.nguoiduatin.vn.- 2019 (ngày 26 tháng 11) 

http://antt.nguoiduatin.vn/pho-giam-doc-so-tnmt-tinh-binh-thuan-bi-giang-

chuc-286282.htm 

20 Rao bán dự án 'ảo' ngay sát trụ sở công an / Phương Nam // https://plo.vn.- 2019 

|(ngày 13 tháng 11) 

https://plo.vn/bat-dong-san/rao-ban-du-an-ao-ngay-sat-tru-so-cong-an-

869764.html 

21 Resort Đồi Hồng bị xử phạt do xây dựng trái phép / Phạm Sơn – Thanh Sơ // 

https://phapluatnet.vn.- 2019 (ngày 27 tháng 11) 

https://phapluatnet.vn/an-ninh-trat-tu/binh-thuan:-resort-doi-hong-bi-xu-phat-

do-xay-dung-trai-phep-48093.html 

https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tim-duong-day-nong/da-tim-thay-thi-the-tho-lan-mat-tich-tai-vung-bien-tuy-phong-79358.html
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https://infonet.vn.- 2019 (ngày 7 tháng 11) 

https://infonet.vn/binh-thuan-truy-tim-ten-cuop-bat-nhan-siet-co-cu-gia-73-

tuoi-chay-xe-om-post319913.info 

26 Tự ý làm đường, phân lô rao bán đất trái phép / Nguyễn Tiến // 

https://www.sggp.org.vn.- 2019 (ngày 26 tháng 11) 

https://www.sggp.org.vn/tu-y-lam-duong-phan-lo-rao-ban-dat-trai-phep-

630976.html 

27 Vì sao 132 thửa đất tại Phan Thiết bị yêu cầu tạm dừng chuyển nhượng / Thuận Bắc 
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