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BÍ THƯ TỈNH ỦY BÌNH THUẬN KIỂM TRA KẾT QUẢ 
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÂN SỰ NĂM 2019 

gày 3 tháng 12, đồng chí Nguyễn 
Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy 

Quân sự tỉnh Bình Thuận kiểm tra kết quả 
thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 
năm 2019 ở Ban CHQS xã Tân Phúc, huyện 
Hàm Tân, xã Đức Thuận, huyện Tánh Linh 
và Ban CHQS huyện Hàm Tân và Tánh Linh. 

 
Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận kiểm tra khu tăng gia. 

Năm 2019 các đơn vị tham mưu và thực 
hiện đạt kết quả tốt trog công tác quân sự và 
huấn luyện chiến đấu. Bí thư Tỉnh ủy khen 
ngợi các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ trực 
sẵn sàng chiền đấu; phối hợp giữ gìn an 
ninh trật tự; tổ chức tuyển quân, xây dựng 
lực lượng dân quân; huấn luyện cho các lực 
lượng, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an 
ninh, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật. 

Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao các mô hình 
trong công tác dân vận và kết quả thực hiện 
nhiệm vụ quân sự quốc phòng của Ban 

CHQS huyện Tánh Linh, nhất là trong năm 
2019 huyện Tánh Linh bồi dưỡng KTQP – 
AN đạt 150% chỉ tiêu, huấn luyện, tăng gia, 
tuyển quân đều đạt vượt chỉ tiêu trên giao. 

Trong thời gian đến, Bí thư Tỉnh ủy 
Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các đơn vị, chủ 
động, tích cực, phối hợp chặt chẽ với các lực 
lượng nắm chắc tình hình địa bàn để kịp thời 
tham mưu, xử lý hiệu quả, không để xảy ra 
các điểm nóng về an ninh trật tự; sẵn sàng 
lực lượng, phương tiện phòng chống cháy 
nổ, thiên tai; nâng cao trình độ chiến đấu, 
chất lượng chính trị cho bộ đội thường trực, 
dân quân tự vệ và quân dự bị động viên; chủ 
động bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu 
quan trọng; tăng cường huấn luyện, sử 
dựng thành thạo có hiệu quả vũ khí trang bị, 
công cụ hỗ trợ; tổ chức chặt chẽ tổng kết 
năm 2019, triển khai nhiệm vụ 2020; tập 
trung rà soát các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 
Đảng các cấp, chuẩn bị, tổ chức tốt và bảo 
vệ an toàn Đại hội Đảng các cấp. 

 

Duy Thỉnh // https://baoquankhu7.vn.- 
2019 (ngày 4 tháng 12) 

https://baoquankhu7.vn/bi-thu-tinh-uy-
binh-thuan-kiem-tra-ket-qua-thuc-hien-

nhiem-vu-quan-su-nam-2019-1186917820-
0015826s39410gs 

 

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

DÂN QUÂN BÌNH THUẬN TỰ TIN GIỮ BIỂN 

rước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ biển, 
đảo Tổ quốc trong tình hình mới và 
nhằm rèn luyện cho bộ đội khả năng 

chiến đấu trong mọi điều kiện, mọi tình 
huống chiến đấu, trong những ngày cuối 
năm 2019, tại xã Tân Thắng, huyện Hàm 

Tân, lực lượng dân quân huyện Đức Linh và 
huyện Bắc Bình cùng Sư đoàn 302 phối hợp 
diễn tập chiến đấu phòng ngự ở bờ biển. 

Tình huống giả định: “Có lực lượng địch 
cấp tiểu đoàn đổ bộ vào bờ biển tỉnh Bình 
Thuận”. Khi nhận nhiệm vụ, các lực lượng 

I. CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 

N 

T 
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tiến hành trình tự các bước như trinh sát, vẽ 
sơ đồ; xây dựng quyết tâm chiến đấu; hiệp 
đồng, phối hợp giữa quân chủ lực với dân 
quân địa phương. 

Bảo đảm thông tin thông suốt trong diễn tập. 

Dưới những vạt rừng ở xã Tân Thắng, lực 
lượng Sư đoàn 302, bộ đội địa phương và 
dân quân tỉnh Bình Thuận về trú quân, xây 
dựng công sự trận địa, tiến hành các bước 
chuẩn bị cho “trận đánh”. Hành, trú quân, 
chiến đấu trong điều kiện dã ngoại là dịp để 
bộ đội và dân quân vận dụng các kiến thức, 
kỹ năng đã được học tập, rèn luyện vào thực 
tế chiến đấu. 

Thượng tá Nguyễn Quốc Gia, Phó Pham 
mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, trực tiếp chỉ huy, 
điều hành các lực lượng tỉnh Bình Thuận 
trong cuộc diễn tập cho biết: “Bên cạnh hiệp 
đồng chặt chẽ với Sư đoàn 302, chúng tôi 
chủ động bảo đảm tốt các nhiệm vụ được 
Quân khu giao cho tỉnh. Diễn tập là cơ hội 
tốt để nâng cao chất lượng huấn luyện, nên 
đơn vị thực hiện đầy đủ, các nội dung của 
cuộc diễn tập để huấn luyện, nâng cao trình 
độ chiến đấu”. Không ngại khó khăn, lực 
lượng tham gia diễn tập ngày, đêm ra sức 
huấn luyện để sử dụng thành thạo vũ khí và 
chiến thuật chiến đấu. 

Đồng chí Đoàn Hữu Thọ, Trung đội 
trưởng Trung đội súng máy Phòng không 
12,7 mm, huyện Đức Linh cho biết: Đây là 
cuộc diễn tập theo tình huống chiến đấu, 
nhiệm vụ của trung đội dân quân là phối hợp 
đánh ngăn chặn, tiêu diệt mục tiêu ca nô, tàu 

chiến không cho địch xâm nhập lên bờ. 
Trước khi huấn luyện, chúng tôi khảo sát, 
nghiên cứu kỹ địa hình để xây dựng phương 
án chiến đấu, huấn luyện cho dân quân. Tuy 
dân quân đã được huấn luyện hàng năm, 
nhưng tham gia diễn tập, bắn đạn thật là 
quan trọng nên trung đội tổ chức huấn luyện 
kỹ cho từng khẩu đội, từng pháo thủ, các 
biện pháp bảo đảm an toàn được quán triệt 
và yêu cầu tất cả lực lượng chấp hành 
nghiêm. 

Giờ “G” đã đến, 2 đường lửa của pháo 
ĐKZ tiêu diệt mục tiêu Phía biển, cột nước 
cao đứng dựng, bia tượng trưng cho tàu 
địch vỡ tan. Cối 82mm cũng lập công ngay 
từ viên đạn đầu. 12,7ly với mục tiêu được 
thu ngay vào tầm ngắm của xạ thủ và ngay 
lập tức bị tiêu diệt qua từng loạt điểm xạ. Để 
thành thạo trong xử lý các tình huống chiến 
đấu, người chiến sĩ dân quân hôm nay rất 
cần được kiểm nghiệm trên thao trường, 
thông qua các đợt diễn tập có bắn đạn thật. 

Thiếu tá Vũ Quang, Phó Tham mưu 
trưởng Ban CHQS huyện Đức Linh cho biết: 
Do quy mô của cuộc diễn tập, huy động 
nhiều lực lượng, có sử dụng nhiều loại súng, 
pháo nên chúng tôi xây dựng công sự trận 
địa chiến đấu đúng quy định, phù hợp với ý 
định chiến thuật. 

Thành công của diễn tập góp phần rèn 
luyện nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, 
tham mưu tác chiến cho đội ngũ cán bộ. 
Nâng cao trình độ hiệp đồng, phối hợp chiến 
đấu giữa bộ đội chính quy và lực lượng dân 
quân trong khu vực phòng thủ của tỉnh. Qua 
đây, LLVT tỉnh Bình Thuận tiếp tục hoàn 
thiện các phương án tác chiến, nhất là trong 
nhiệm vụ bảo vệ biển đảo, hoàn thành nhiệm 
vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay. 

 

Duy Thỉnh // https://baoquankhu7.vn.- 
2019 (ngày 6 tháng 12) 

https://baoquankhu7.vn/dan-quan-binh-
thuan-tu-tin-giu-bien--1440066745-

0015854s35010gs 
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NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN XUẤT SẮC TRONG PHONG TRÀO 
TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC 

ừa qua, tại Hội trường Công an tỉnh 
Bình Thuận, Ban Chỉ đạo Phong trào 
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và 

phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội tỉnh 
Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 
năm thực hiện Chỉ thị 07 của Bộ Công An 
“Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, 
Nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm 
bảo An ninh trật tự trong tình hình mới”. 

 

Tại Hội nghị, Đại tá Trần Văn Toản - Giám 
đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã trao tặng 
Giấy khen của Công an tỉnh cho Công ty 
Nhiệt điện Vĩnh Tân vì đã có thành tích xuất 
sắc trong triển khai công tác đảm bảo an 
ninh trật tự năm 2019 và trao Kỷ niệm 
chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” theo 
Quyết định Bộ Công an cho ông Thiên 
Thanh Sơn – Giám đốc Công ty Nhiệt điện 
Vĩnh Tân và một số đơn vị khác trong tỉnh. 

Trong những năm vừa qua, Công ty Nhiệt 
điện Vĩnh Tân đã phối hợp tốt với cơ quan 
công an địa phương ký kết và thực hiện các 
quy chế phối hợp (cung cấp thông tin, huy 
động lực lượng, tổ chức diễn tập…),  để giữ 
vững an ninh, trật tự tại khu vực xung quanh 
và trong nhà máy, nhất là vào các đợt cao 
điểm góp phần giúp đơn vị hoàn thành tốt 
công tác sản xuất điện. Song song đó, Công 
ty thường xuyên tổ chức, tuyên truyền, giáo 
dục CBCNV nâng cao ý thức cảnh giác, sẵn 
sàng chống lại âm mưu phá hoại của các thế 

lực thù địch và các loại tội phạm khác; qua 
đó đã tạo chuyển biến tích cực trong toàn 
thể CBCNV, đa số CBCNV đều nêu cao tinh 
thần trách nhiệm và thực hiện tốt nhiệm vụ 
được giao, luôn chấp hành nghiêm túc các 
nội quy, quy chế, quy định của nghành; luôn 
cảnh giác trước mọi âm mưu diễn biến hòa 
bình của các thế lực thù địch. 

Ông Thiên Thanh Sơn (đầu hàng từ bên phải) - Giám 
đốc Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân được trao kỷ niệm 
chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” 

Có được những kết quả trên là nhờ sự 
quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của 
Lãnh đạo và các phòng chức năng Công an 
tỉnh Bình Thuận và Tổng Công ty Phát điện 
3 trong việc phối hợp triển khai công tác đảm 
bảo an ninh trật tự. Nhờ đó, phong trào toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong Công ty 
được đẩy mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 
đảm bảo An ninh trật tự trong tình hình mới. 
Đây là sự ghi nhận, khích lệ to lớn đối với 
tập thể và cá nhân Công ty Nhiệt điện Vĩnh 
Tân tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong các 
công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời 
gian tới. 

Minh Ngọc // 
http://tapchicongthuong.vn.- 2019 

 (ngày 19 tháng 12) 

http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/nhiet-
dien-vinh-tan-xuat-sac-trong-phong-trao-

toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-
67313.htm

 

 

V 

http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/nhiet-dien-vinh-tan-xuat-sac-trong-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-67313.htm
http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/nhiet-dien-vinh-tan-xuat-sac-trong-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-67313.htm
http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/nhiet-dien-vinh-tan-xuat-sac-trong-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-67313.htm
http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/nhiet-dien-vinh-tan-xuat-sac-trong-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-67313.htm
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BA NHÀ ĐẦU TƯ NGOẠI MUỐN LÀM DỰ ÁN KHÍ ĐIỆN 5 TỶ USD  

hóm nhà đầu tư ngoại bao gồm: 
Energy Capital Việt Nam (ECV); 
Excelerate Energy (Hoa Kỳ) và 

KOGAS (Hàn Quốc) vừa cam kết với tỉnh 
Bình Thuận phát triển và thực hiện Dự án 
khí điện LNG (khí thiên nhiên hóa lỏng).  

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 5 tỷ USD, được đặt tại 
xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam. Tổng công 
suất nhà máy sau khi hoàn thành vào năm 2023-2025 
dự kiến đạt mức 3200MW.  

Ông David Lewis - Chủ tịch HĐQT và 
Giám đốc điều hành ECV cho biết, ngay 
sau khi lễ kí kết thỏa thuận hợp tác đầu tư 
vào ngày 22/9, nhóm các nhà đầu tư đã 
nhanh chóng triển khai các công việc cần 
thiết nhằm thực hiện dự án theo qui định 
hiện hành. 

Hiện nay, nhóm các nhà đầu tư đã hoàn 
thành việc khảo sát lựa chọn vị trí và báo 
cáo nghiên cứu tiền khả thi cho dự án. 
Theo dự kiến, hồ sơ qui hoạch sẽ được 
nộp trong tháng 12/2019. 

Ông David Lewis cũng cho biết thêm, về 
mặt tài chính, nhóm các nhà đầu tư đã có 
thư bảo lãnh khoản vay 70% vốn dự án từ 
Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ (US 
Exim Bank), Cơ quan Phát triển Cơ sở hạ 
tầng quốc tế Hoa Kỳ (OPIC) và Ngân hàng 
Deutsche Bank. 

Ngoài ra, tổ chức đầu tư Moelis & Co. 
đã chính thức trở thành đơn vị tư vấn tài 
chính cho dự án này.. 

Về phía tỉnh Bình Thuận, Phó Chủ tịch 
Thường trực UBND tỉnh Lương Văn Hải 
yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp 
tục phối hợp tốt với các nhà đầu tư. 

Mới đây, trong khuôn khổ chuyến thăm 
chính thức Việt Nam của Bộ trưởng 
Thương mại Mỹ Wilbur Ross cùng đoàn 
doanh nghiệp Mỹ vừa qua, đại diện Bộ 
Công Thương và Tập đoàn AES (Mỹ) đã 
ký biên bản ghi nhớ về việc triển khai thực 
hiện dự án nhà máy điện khí Sơn Mỹ 2. 

Nhà máy điện khí Sơn Mỹ 2 có tổng 
công suất 2,2GW được đặt tại tỉnh Bình 
Thuận có tổng vốn đầu tư dự kiến 1,7 tỷ 
USD. Dự án sẽ có thời hạn hợp đồng với 
Chính phủ Việt Nam là 20 năm. 

Tại lễ ký kết, đại diện Tập đoàn AES khu 
vực châu Á - châu Âu cho biết biên bản ghi 
nhớ này là một cột mốc quan trọng đối với 
quá trình phát triển nhà máy Sơn Mỹ 2. 
Phía AES tin tưởng dự án này có thể góp 
phần chuyển đổi ngành năng lượng tại Việt 
Nam. 

Còn theo ông David Stone, Giám đốc 
điều hành của AES Việt Nam, biên bản ghi 
nhớ xác định vai trò và trách nhiệm của 
AES cũng như Bộ Công thương và nêu rõ 
tiến độ tổng thể của dự án, do đó sẽ giúp 
AES triển khai các bước tiếp theo của dự 
án quan trọng này. 

  

Bình Yên // 
https://vietnamfinance.vn.- 2019 

 (ngày 14 tháng 12) 

https://vietnamfinance.vn/binh-thuan-
ba-nha-dau-tu-ngoai-muon-lam-du-an-khi-

dien-5-ty-usd-20180504224232540.htm 

 

N 

https://vietnamfinance.vn/binh-thuan-ba-nha-dau-tu-ngoai-muon-lam-du-an-khi-dien-5-ty-usd-20180504224232540.htm
https://vietnamfinance.vn/binh-thuan-ba-nha-dau-tu-ngoai-muon-lam-du-an-khi-dien-5-ty-usd-20180504224232540.htm
https://vietnamfinance.vn/binh-thuan-ba-nha-dau-tu-ngoai-muon-lam-du-an-khi-dien-5-ty-usd-20180504224232540.htm
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BĐS NGHỈ DƯỠNG PHAN THIẾT "BỨT TỐC" 
NHỜ NHIỀU TUYẾN ĐƯỜNG NGHÌN TỶ  

iện nay, nhiều tập đoàn lớn đã bắt 
đầu đổ vốn về khu vực dọc ven biển 
Kê Gà-Phan Thiết, Bình Thuận với 

những dự án bất động sản nghỉ dưỡng quy 
mô lớn. 

NovaWorld Phan Thiet nằm trên mặt đường ĐT.719B 
nối thẳng về trung tâm thành phố Phan Thiết. (Nguồn: 
Vietnam+) 

Việc kết nối ven biển Phan Thiết, Bình 
Thuận với các khu vực còn lại sẽ ngày một 
thuận lợi hơn khi những trục đường "nghìn 
tỷ" được đầu tư xây dựng. Đây sẽ là tiền đề 
để giúp bất động sản Phan Thiết "bứt tốc" 
trong thời gian tới. 

Nhiều tuyến đường mới nối từ cao tốc 
xuống ven biển 

Theo Sở Giao thông Vận tải Bình Thuận, 
tỉnh đang có kế hoạch đầu tư các tuyến 
đường nối với cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây 
xuống đường ĐT.719B ven biển. 

Tuyến đường cao tốc Phan Thiết-Dầu 
Giây sau khi dẫn xuống Quốc lộ 1 sẽ nối với 
đường Hàm Kiệm-Tiến Thành và dẫn xuống 
ven biển. Con đường này dài khoảng 10,2 
km, nền đường rộng 37m kết nối với đường 
ĐT.719B tại Tiến Thành (Phan Thiết) thì 
chấm dứt. Riêng đường ĐT719B dài hơn 
25km chạy song hành với đường ĐT719 
hiện hữu ven biển. 

Hai con đường này sẽ giao nhau ở khu 
vực Hòn Lan (Tân Thành, Hàm Thuận Nam) 
gần mũi Kê Gà. Lúc này hai con lộ sẽ tiếp 
tục song hành và đường mới ĐT. 719B sẽ 
chạy vòng xuống ven biển rồi cả hai con 

đường cùng nối với thị xã La Gi và Quốc lộ 
55 đi Vũng Tàu. 

Tổng vốn đầu tư của cả các tuyến là hơn 
2.000 tỷ đồng, trong đó đường Hàm Kiệm-
Tiến Thành là hơn 460 tỷ đồng; làm mới 
đường ĐT.719B gần 1.000 tỷ đồng; nâng 
cấp, mở rộng 32 km đường ĐT719 hiện hữu 
khoảng 600 tỷ đồng. 

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình 
Thuận, hiện nay Thủ tướng Chính phủ, 
Quốc hội đã đồng ý về mặt chủ trương cho 
phép tỉnh Bình Thuận đầu tư Dự án đường 
Hàm Kiệm-Tiến Thành nối với cao tốc Phan 
Thiết-Dầu Giây xuống đường ĐT.719B. 

Tuyến đường này sẽ chạy song song với 
đường ĐT719 hiện hữu và có vai trò tạo 
động lực phát triển kinh tế phía Nam của tỉnh 
trong tương lai gần. 

Hiện dự án đang được Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư và các bộ ngành liên quan tiến hành 
thẩm định, phân bổ vốn, ngay khi đủ điều 
kiện, dự án sẽ được triển khai. 

Mở ra cơ hội bứt phá cho bất động sản 
nghỉ dưỡng 

Với việc đầu tư xây dựng mới các trục 
đường nối từ cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây 
xuống khu vực ven biển, một dải phía Đông 
tỉnh Bình Thuận như khu vực biển Kê Gà, 
Tân Thành... vốn có lợi thế lớn nhờ quỹ đất 
rộng, bãi biển đẹp trữ tính và hoang sơ sẽ 
có thêm nhiều động lực để phát triển, trong 
đó du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng cao 
cấp là những lĩnh vực được hưởng lợi nhiều 
nhất. 

"Các trục đường chính, kết cấu hạ tầng 
giao thông nối cao tốc, Quốc lộ 1 xuống biển 
sẽ tạo ra sức hút phát triển du lịch, chuỗi đô 
thị ven biển ở đây với quỹ đất, không gian 
mở rất lớn. Các con đường này đều nối 
Quốc lộ 55 đi Bà Rịa Vũng Tàu đến Sân bay 
Long Thành ở phía Nam còn ở phía Bắc sẽ 
kết nối với Cảng hàng không Phan Thiết. 
Tỉnh đang kỳ vọng khu vực này sẽ trù phú, 
giàu có bởi hiện đang có rất nhiều dự án với 
vốn đầu tư rất lớn đầu tư vào vùng đất này," 

H 

https://www.vietnamplus.vn/tags/B%e1%ba%a5t-%c4%91%e1%bb%99ng-s%e1%ba%a3n-ngh%e1%bb%89-d%c6%b0%e1%bb%a1ng.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/S%c3%a2n-bay-Long-Th%c3%a0nh.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/S%c3%a2n-bay-Long-Th%c3%a0nh.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/C%e1%ba%a3ng-h%c3%a0ng-kh%c3%b4ng-Phan-Thi%e1%ba%bft.vnp
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lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận 
cho biết thêm. 

Nắm bắt những lợi thế nói trên, hiện nay 
nhiều tập đoàn lớn đã bắt đầu đổ vốn về khu 
vực dọc ven biển Kê Gà-Phan Thiết, Bình 
Thuận với những dự án bất động sản nghỉ 
dưỡng quy mô lớn. Nổi bật là tổ hợp dự án 
du lịch nghỉ dưỡng giải trí NovaWorld Phan 
Thiet có quy mô 1.000ha của Tập đoàn 
Novaland. 

NovaWorld Phan Thiet nằm trên mặt 
đường ĐT.719B nối thẳng về trung tâm 
thành phố Phan Thiết với các sản phẩm 
second home đa mục đích sử dụng bao gồm 
nhà phố nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng, 
shophouse… mặt biển. 

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Novaland cho 
biết vị trí của dự án rất thuận lợi để phát triển 
theo mô hình tổ hợp với hơn 200 tiện ích 
đẳng cấp quốc tế nhằm thu hút, đón đầu 
lượng lớn du khách trong và ngoài nước. 

Vừa qua, Novaland và đơn vị tư vấn quốc 
tế McKinsey & Company đã tiến hành bàn 
giao đề án Định hướng phát triển du lịch 
Bình Thuận tới năm 2025, tầm nhìn đến năm 
2030 cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận. 

Với việc triển khai chiến lược phát triển 
giai đoạn 2 là mở rộng sang bất động sản 
nghỉ dưỡng và theo định hướng phát triển 
du lịch quốc gia, Novaland kỳ vọng cùng 
chung tay với địa phương để góp phần đánh 
thức tiềm năng du lịch nghỉ dưỡng của tỉnh 
Bình Thuận lên tầm cao mới, từ đó góp phần 
ghi dấu ấn của Việt Nam trên bản đồ du lịch 
thế giới. 

// https://www.vietnamplus.vn.- 2019 
(ngày 25 tháng 12) 

https://www.vietnamplus.vn/bds-nghi-
duong-phan-thiet-but-toc-nho-nhieu-tuyen-

duong-nghin-ty/614977.vnp 

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

BÌNH THUẬN GỠ KHÓ, THÚC TIẾN ĐỘ DỰ ÁN BĐS 

ong song với việc ký văn bản yêu cầu 
chủ đầu một số dự án thực hiện đúng 
chủ trương, không bán dự án khi chưa 

đủ điều kiện kinh doanh, lãnh đạo tỉnh Bình 
Thuận cũng có văn bản chỉ đạo các ban, 
ngành liên quan của tỉnh nhanh chóng hỗ 
trợ, tháo gỡ vướng mắc cho một số dự án 
khác để triển khai dự án đúng tiến độ. 

Hạ tầng ven biển dự án Hamubay Phan Thiết đang 
được thi công. 

Chỉ đạo sát sao 

Cụ thể, mới đây Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận Lương Văn Hải đã có văn bản 
kết luật tại cuộc họp, quyết liệt chỉ đạo TP 
Phan Thiết nhanh chóng giải quyết các 

vướng mắc liên quan đến đền bù giải tỏa, ra 
quyết định đóng thuế tiền sử dụng đất… để 
dự án Hamubay Phan Thiết, do Công ty 
Trường Phúc Hải làm chủ đầu tư, được triển 
khai đúng tiến độ, đem lại niềm tin cho khách 
hàng. 

Tại cuộc họp này, ông Lương Văn Hải đã 
nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện 
Dự án Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và 
chỉnh trang đô thị tại phường Đức Long và 
xã Tiến Thành, TP Phan Thiết và dự án Kè 
chống sạt lở phường Đức Long và xã Tiến 
Thành, TP Phan Thiết do Sở NN-PTNT, 
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường 
Phúc Hải (Trường Phúc Hải) làm chủ đầu tư. 
Phần lớn do Công ty Trường Phúc Hải làm 
chủ đầu tư với tên thương mại Hamubay 
Phan Thiết. 

Khi nghe trình bày thực trạng từ Công ty 
Trường Phúc Hải, cũng như Ban Quản lý dự 
án đầu tư xây dựng công trình của Sở NN-
PTNT về tình hình triển khai kè chống sạt lở 
bờ biển; các đề xuất, kiến nghị có liên quan, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Hải 

S 

https://www.vietnamplus.vn/tags/Phan-Thi%e1%ba%bft.vnp
https://www.vietnamplus.vn/bds-nghi-duong-phan-thiet-but-toc-nho-nhieu-tuyen-duong-nghin-ty/614977.vnp
https://www.vietnamplus.vn/bds-nghi-duong-phan-thiet-but-toc-nho-nhieu-tuyen-duong-nghin-ty/614977.vnp
https://www.vietnamplus.vn/bds-nghi-duong-phan-thiet-but-toc-nho-nhieu-tuyen-duong-nghin-ty/614977.vnp
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thừa nhận thời gian qua, chủ đầu tư cùng 
với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên 
quan đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, nhưng 
việc triển khai dự án vẫn còn chậm so với 
yêu cầu đề ra. Đặc biệt trong công tác bồi 
thường, giải phóng mặt bằng ảnh hưởng 
đến tiến độ dự án, gây bức xúc trong đời 
sống của người dân. 

Nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực 
hiện dự án trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu 
cầu Công ty Trường Phúc Hải và Ban Quản 
lý dự án đầu tư xây dựng công trình tiến 
hành thi công cùng lúc 2 dự án đã được 
giao, không chờ đợi lẫn nhau; 2 bên chủ 
động phối hợp với nhau để hoàn thành sớm 
nhất. 

Văn bản nêu rõ là giao UBND TP Phan 
Thiết chỉ đạo UBND xã Tiến Thành, Trung 
tâm Phát triển quỹ đất TP và các phòng, ban 
liên quan tiến hành họp dân để thông báo 
chủ trương, mục đích của việc làm kè để bảo 
vệ bờ biển khỏi bị sạt lở. Trường hợp vướng 
đất của dân, địa phương chủ trì, phối hợp 
với chủ đầu tư để thực hiện công tác đền bù 
giải tỏa. 

"Đây là công trình cấp bách chống xói lở 
bờ biển, giao Sở Xây dựng khẩn trương xem 
xét có văn bản cho phép xây dựng tuyến kè 
để hạn chế việc xâm thực bờ biển trong thời 
gian sắp tới. Đây là dự án Lấn biển, bố trí 
sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị tại 
phường Đức Long và xã Tiến Thành, TP 
Phan Thiết, giao UBND TP Phan Thiết khẩn 
trương tập trung chỉ đạo các phòng, ban, 
UBND các phường, xã liên quan cùng chủ 
đầu tư thông báo rộng rãi, công khai các nội 
dung của dự án để tạo sự đồng thuận của 
nhân dân; triển khai đền bù giải tỏa khu tái 
định cư để có đất di dời người dân thuộc 
diện tái định cư" - văn bản nêu. 

Ông Hải cũng khẳng định trong văn bản 
đây là dự án Nhà nước thu hồi đất, nên 
UBND TP Phan Thiết có trách nhiệm chủ trì, 
phối hợp cùng các sở, ngành, chủ đầu tư 
xây dựng phương án, chính sách đền bù, tái 
định cư, công bố công khai chế độ, chính 
sách cho người dân được biết. Trong đó, Sở 
Tài nguyên và Môi trường khẩn trương 
hướng dẫn UBND TP Phan Thiết trình tự, 
thủ tục pháp lý trong việc đền bù, giải toả, 

chi trả cho người dân và tham mưu UBND 
tỉnh giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án 
bố trí tái định cư cho người dân sau khi thực 
hiện xong việc bồi thường. 

Văn bản cũng nêu rõ, riêng việc xác định 
giá đất cụ thể để Công ty Trường Phúc Hải 
thực hiện nghĩa vụ tài chính, Sở Tài nguyên 
và Môi trường khẩn trương căn cứ chỉ đạo 
của UBND tỉnh tại Thông báo 149 ngày 3-6 
để xác định giá đất cụ thể thông qua Hội 
đồng thẩm định giá đất, trình UBND tỉnh phê 
duyệt theo quy định. Chậm nhất đến ngày 
15-12-2019 phải xong. Định kỳ hàng tháng, 
Sở Kế hoạch và Đầu tư phải có báo cáo tiến 
độ, đề xuất xử lý những vướng mắc để 
UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết.  

Phối cảnh ShopHouse dự án Hamubay Phan Thiết . 

Doanh nghiệp chờ đóng tiền 

Đại diện lãnh đạo Công ty Trường Phúc 
Hải cho biết đang rất lo lắng do hiện nay giai 
đoạn 1 của dự án gồm 27ha ven biển và kè 
550m đã hoàn thành tiến độ, chỉ chờ nộp 
thuế sử dụng đất để được cấp sổ và giao 
dịch và bàn giao nền, sổ đỏ cho khách hàng, 
nhưng doanh nghiệp vẫn phải đợi. Đồng thời 
diện tích trên đồi Trương Văn Ly đã đền bù 
xong với diện tích hơn 30ha đất sạch, chỉ 
đang chờ giao đất để làm hạ tầng, bàn giao 
cho công tác tái định cư cho người dân.  

Còn giai đoạn 2 của dự án kè 360m và 
350m song hành thi công với Sở NN-PTNT 
vẫn phải chờ thi công vì chưa có mặt bằng. 
Công tác thi công đúc đổ cấu kiện của tuyến 
kè đã đạt 90% tiến độ...  

Thực tế, theo tìm hiểu của ĐTTC, tiến độ 
dự án đạt rất cao, nhưng việc ra quyết định 
nộp thuế, cấp sổ bị chậm cũng như công tác 
pháp lý cho việc đền bù, ban hành giá đất bị 
trì trệ do một số cán bộ trực tiếp tham gia 

https://image.sggp.org.vn/w560/Uploaded/2019/fwcgmzsfdazs/2019_12_04/hamubay-shophouse_cxgx.jpg
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thực thi công tác này của TP Phan Thiết 
cũng như Phòng Tài nguyên Môi trường 
đang bị khuyết, vì vậy mọi việc vẫn phải chờ, 
làm thiệt hại cho doanh nghiệp. 

Ông Nguyễn Hải, Tổng Giám đốc Công ty 
Trường Phúc Hải, cho biết nếu các vướng 
mắc, chậm tháo gỡ dự án bị kéo dài, không 
chỉ tăng chi phí cho doanh nghiệp mà còn 
ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư, khách 
hàng. Trong khi thực tế dự án Hamubay 
không thể bị đánh đồng với các dự án 
thương mại khác về pháp lý, tiến độ vì các 
yếu tố này hoàn toàn phụ thuộc vào sự tháo 
gỡ của ban ngành trong công tác đền bù, 
giải tỏa, định giá tiền thuế… của các sở 
ngành TP Phan Thiết cũng như tỉnh Bình 
Thuận. 

Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận mạnh tay 
siết chặt nhiều dự án kinh doanh trái Luật 

trên địa bàn. Theo đó, đa số các dự án đầu 
tư xây dựng nhà ở thương mại, các dự án 
đầu tư xây dựng khu đô thị trên địa bàn tỉnh 
đều đang trong giai đoạn thực hiện các thủ 
tục đầu tư (lựa chọn chủ đầu tư, lập hồ sơ 
đề xuất chấp thuận đầu tư…), lập nhiệm vụ 
quy hoạch, đồ án quy hoạch (hoặc dự án 
đầu tư), cấp phép xây dựng. Tuy nhiên, trên 
địa bàn xuất hiện nhiều dự án chưa hoàn 
thiện các thủ tục liên quan đến việc cấp giấy 
chứng nhận về quyền sử dụng đất, chưa xây 
dựng nhà, công trình xây dựng... nhưng đã 
rao bán, chuyển nhượng trái quy định. 

Minh Tuấn // 
https://saigondautu.com.vn.- 2019 

 (ngày 4 tháng 12) 

https://saigondautu.com.vn/du-an-dau-
tu/binh-thuan-go-kho-thuc-tien-do-du-an-

bds-74847.html 

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

BÌNH THUẬN XÂY DỰNG HÀNG LOẠT ĐƯỜNG MỚI KẾT NỐI 
CAO TỐC PHAN THIẾT-DẦU GIÂY 

ỉnh Bình Thuận kỳ vọng loạt đường 
mới được đầu tư trong tương lại gần 
kết nối cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây 

sẽ thúc đẩy phát triển vùng đất phía Nam. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn 
Ngọc Hai vừa dẫn đầu đoàn công tác của 
tỉnh đi kiểm tra tình hình chuẩn bị đầu tư 
tuyến đường nối với cao tốc Phan Thiết - 
Dầu Giây xuống đường ĐT.719B ven biển. 

Người đứng đầu tỉnh Bình Thuận cho biết, 
dự án đường Hàm Kiệm - Tiến Thành nối với 
cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây xuống đường 
ĐT.719B trong tương lai sẽ chạy song song 
với đường ĐT719 hiện hữu. Khi hoàn thành, 
các tuyến đường này sẽ là chất xúc tác 
mạnh góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh 
tế phía Nam của tỉnh bao gồm Hàm Thuận 
Nam, La Gi, Hàm Tân. Trong đó có khu vực 
biển Kê Gà, Tân Thành. 

Hiện dự án này đã được địa phương báo 
cáo và Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội đã 
đồng ý.“Bộ KH&ĐT cũng đang thẩm định, 
phân bố vốn, khi đủ điều kiện sẽ triển khai 
ngay”- Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho 
hay. 

Theo hồ sơ thiết kế, đường cao tốc Phan 
Thiết - Dầu Giây sau khi dẫn xuống QL1 sẽ 
nối với đường Hàm Kiệm - Tiến Thành dẫn 
xuống ven biển. Đường có chiều dài khoảng 
10,2 km, chiều rộng nền đường 37 m đến 
điểm kết nối với đường ĐT.719B tại Tiến 
Thành (Phan Thiết) thì chấm dứt. 

Bình Thuận đang lên phương án xây dựng hàng loạt 
đường mới kết nối cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây để 
thúc đẩy phát triển vùng đất phía Nam 

Dự kiến tổng vốn đầu tư của đường Hàm 
Kiệm - Tiến Thành là hơn 460 tỷ đồng. Riêng 
làm mới đường ĐT.719B gần 1.000 tỷ đồng 

T 

https://saigondautu.com.vn/du-an-dau-tu/binh-thuan-go-kho-thuc-tien-do-du-an-bds-74847.html
https://saigondautu.com.vn/du-an-dau-tu/binh-thuan-go-kho-thuc-tien-do-du-an-bds-74847.html
https://saigondautu.com.vn/du-an-dau-tu/binh-thuan-go-kho-thuc-tien-do-du-an-bds-74847.html
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và nâng cấp, mở rộng 32km đường ĐT719 
hiện hữu khoảng 600 tỷ đồng. 

Ngoài các tuyến đường nêu trên còn có 3 
tuyến đường khác hiện hữu rất quan trọng 
đều kết nối về Kê Gà là đường Hàm Minh - 
Thuận Qúy; đường Tà Cú - Tân Thuận và 
đường từ ngã ba 46 kết nối Hàm Tân - La 
Gi. 

Cả 3 tuyến đường trên đều có điểm đầu 
là QL1 cùng với các tuyến đường mới sẽ là 
đòn bẩy đưa vùng đất Kê Gà trở thành điểm 
đến trong tương lai gần. 

Chủ tỉnh UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn 
Ngọc Hai kỳ vọng về những khởi sắc của 
vùng đất phía Nam sau khi các trục đường 
chính, kết cậu hạ tầng giao thông nối cao 
tốc, QL1 xuống biển. Các tuyến đường này 
sẽ tạo sức hút phát triển du lịch, chuỗi đô thị 
ven biên với quỹ đất, không gian mở rất lớn. 

Kê Gà một địa danh nổi tiếng phía Nam tỉnh Bình 
Thuận (Ảnh Internet) 

Bên cạnh đó, các con đường này đều nối 
QL55 đi Bà Rịa - Vũng Tàu đến Sân bay 
Long Thành ở phía Nam còn ở phía Bắc sẽ 
kết nối với Cảng hàng không Phan Thiết. 

“Tỉnh đang kỳ vọng khu vực này sẽ trù 
phú, giàu có bởi hiện đang có rất nhiều dự 

án với vốn đầu tư rất lớn đầu tư vào vùng 
đất này”- ông Hai chia sẻ thêm. 

Kê Gà - Tân Thành là vùng biển vô cùng 
hoang sơ, xinh đẹp và từng được Cụm quy 
hoạch phát triển kinh tế Nam Bình Thuận. 

Năm 2010, vùng biển này được đề xuất 
xây dựng Cảng Kê Gà do Tập đoàn Than & 
Khoáng sản đầu tư. Tuy nhiên, sau nhiều lần 
tuyên bố khởi công rồi dừng lại. Đến năm 
2013 dự án cảng này được Thủ tướng 
Chính phủ thông báo không hiệu quả, ngưng 
xây dựng. 

Tỉnh Bình Thuận nhận thấy vùng đất này 
có nhiều tiềm năng nhưng do vướng quy 
hoạch rồi phá bỏ quy hoạch khiến nơi đây 
phải đi thụt lùi hàng chục năm. Do đó, tỉnh 
đang rà soát, lên phương án để hồi sinh 
vùng đất này. 

Trước mắt, để thu hút nhà đầu tư, tỉnh đã 
chú trọng trong việc xây dựng hạ tầng, quy 
hoạch độ thi bài bản. Hiện tỉnh đã yêu cầu 
Sở GTVT phối hợp với Sở KH&ĐT sớm 
hoàn chỉnh hồ sơ dự án tham mưu để UBND 
tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương 
đầu tư các dự án. Tiêu chí chọn lựa nhà đầu 
tư là có tiềm lực, không làm manh mún. 

 
Phương Thảo // 

https://vietnamnet.vn.- 2019 
 (ngày 13 tháng 12) 

https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-
giao-thong/xay-dung-hang-loat-duong-moi-

ket-noi-cao-toc-phan-thiet-dau-giay-
598818.html 

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

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ NGOÀI KHƠI 3.000MW Ở BÌNH THUẬN 

ới lợi thế mặt bằng “sạch” và tiết kiệm 
quỹ đất, phát triển các dự án năng 
lượng tái tạo trên mặt nước đang là 

một xu thế và nhiều tiềm năng. Nhà đầu tư 
Đan Mạch đã đề xuất tỉnh Bình Thuận dự án 
điện gió ngoài khơi, công suất tới 3.000MW. 

Ngày 10/12, tại buổi làm việc với UBND 
tỉnh Bình Thuận, đại diện Công ty CIP Đan 

Mạch đã đề xuất đầu tư dự án điện gió ngoài 
khơi tỉnh này, công suất 3.000 MW. 

Công ty CIP thành lập từ năm 2012, lĩnh 
vực sản xuất chính là năng lượng tái tạo, 
trong đó chủ yếu khai thác điện gió trên biển.  

Tại buổi làm việc, đại diện CIP bày tỏ 
mong muốn đầu tư năng lượng tái tạo tại 

V 

https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/xay-dung-hang-loat-duong-moi-ket-noi-cao-toc-phan-thiet-dau-giay-598818.html
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/xay-dung-hang-loat-duong-moi-ket-noi-cao-toc-phan-thiet-dau-giay-598818.html
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/xay-dung-hang-loat-duong-moi-ket-noi-cao-toc-phan-thiet-dau-giay-598818.html
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/xay-dung-hang-loat-duong-moi-ket-noi-cao-toc-phan-thiet-dau-giay-598818.html
https://baovephapluat.vn/kinh-te/kinh-doanh-phap-luat/khao-sat-sieu-du-an-dien-gio-tren-bien-5-ty-usd-67926.html
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Việt Nam và xác định đây là thị trường trọng 
điểm trong chiến lược đầu tư. 

Khai thác năng lượng tái tạo trên biển đang là xu thế 

và nhiều tiềm năng. Ảnh minh họa. 

Theo thuyết trình, dự án điện gió được 
đầu tư 2 giai đoạn, giai đoạn 1 (2020 - 2024) 
lắp đặt thiết bị đạt công suất 600MW, giai 
đoạn 2 hoàn thành tước 2030, để nhà máy 
đạt công suất định hình  3.000MW. . 

Liên quan lĩnh vực điện gió trên biển, đầu 
tháng 4/2019, các nhà đầu tư thuộc liên 
doanh Công ty CP Năng lượng Dầu khí 
Châu Á – Tập đoàn Pure New Energy – 
Công ty TNHH Novasia Energy, do Công ty 

CP Dầu khí Châu Á làm đại diện đã đề xuất 
tỉnh Bình Thuận siêu dự án điện gió ngoài 
khơi, tổng công suất tới 2.5GW, vốn đầu tư 
khoảng 5 tỉ USD, dự kiến đặt ngoài khơi 
vùng biển hai huyện Tuy Phong- Bắc Bình. 

Nhà máy điện gió Bạc Liêu, dự án điện gió trên biển 
đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: Economic 

Thuận Bắc // 
https://baovephapluat.vn.- 2019 

 (ngày 11 tháng 12) 

https://baovephapluat.vn/kinh-te/dung-
hang-viet/de-xuat-du-an-dien-gio-ngoai-
khoi-3-000mw-o-binh-thuan-79880.html 

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

ĐỀ XUẤT ĐƯA 3.400MW ĐIỆN GIÓ KÊ GÀ VÀO QUY HOẠCH 
ĐIỆN QUỐC GIA 

ong muốn lớn nhất của nhà đầu tư 
là sớm được cơ quan chức năng 
thẩm định, bổ sung dự án vào Quy 

hoạch Điện lực Quốc gia, để đẩy nhanh tiến 
độ. 

Nhiều chuyên gia cho rằng, trong bối 
cảnh nguồn thủy điện không còn khả năng 
phát triển; nhiệt điện than, khí không được 
khuyến khích đầu tư, các dự án điện hạt 
nhân đã tạm dừng, thì việc sớm bổ sung các 
dự án điện năng lượng tái tạo như điện gió, 
điện mặt trời có tiềm năng khai thác vào Quy 
hoạch phát triển điện Quốc gia là vô cùng 
cần thiết. 

Với lợi thế là quốc gia có bờ biển dài, tiềm 
năng gió cực lớn với tổng công suất gió ước 
tính đạt khoảng 513.360MW, nhưng hiện 
nay Việt Nam mới chỉ đưa vào một số dự án 
điện gió với tổng công suất hơn 300 MW, 
khá chậm so với mức 800MW vào năm 2020 

được đưa ra trong Quy hoạch Điện VII (hiệu 
chỉnh). 

Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam - 
ông Trần Viết Ngãi nhận định, sau điện mặt 
trời, điện gió trong những năm tới sẽ là giải 
pháp năng lượng sạch cho Việt Nam. Đặc 
biệt trong thời gian gần đây, xu hướng phát 
triển năng lượng điện gió ngoài khơi đang 
rất được quan tâm. 

Ông Ngãi cũng cho biết, vừa qua, Thủ 
tướng Chính phủ và Bộ Công Thương đã 
đồng ý chủ trương cho Tập đoàn Enterprize 
Energy nghiên cứu khảo sát dự án điện gió 
ThangLong Wind - khu vực ngoài khơi mũi 
Kê Gà, tỉnh Bình Thuận với công suất 
3.400MW, tổng số vốn lên đến 11,9 tỷ USD. 
Hiện nay, nhà đầu tư đã hoàn thành lập quy 
hoạch điện lực bổ sung, trình Bộ Công 
Thương thẩm định. 

M 

https://baovephapluat.vn/kinh-te/dung-hang-viet/de-xuat-du-an-dien-gio-ngoai-khoi-3-000mw-o-binh-thuan-79880.html
https://baovephapluat.vn/kinh-te/dung-hang-viet/de-xuat-du-an-dien-gio-ngoai-khoi-3-000mw-o-binh-thuan-79880.html
https://baovephapluat.vn/kinh-te/dung-hang-viet/de-xuat-du-an-dien-gio-ngoai-khoi-3-000mw-o-binh-thuan-79880.html
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Ảnh minh hoạ. 

Theo các tính toán của chuyên gia, nếu 
dự án có thể đảm bảo mốc tiến độ theo 
Quyết định 39 của Thủ tướng Chính phủ về 
cơ chế giá ưu đãi 9,8 cent/kWh đối với các 
dự án điện gió xa bờ (đối với dự án hoàn 
thành trước thời điểm tháng 11/2021) thì khả 
năng sẽ có hiệu quả kinh tế. Vì vậy, mong 
muốn lớn nhất của nhà đầu tư là sớm được 
cơ quan chức năng thẩm định, bổ sung dự 
án vào Quy hoạch Điện lực Quốc gia, để đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện. 

Hiện Bộ Công Thương đã nhận được đề 
nghị của địa phương và chủ đầu tư về dự án 
ThangLong Wind. Bộ đang tổ chức lấy ý kiến 
các Bộ, ngành có liên quan, trong đó có cả 
tỉnh Bình Thuận, Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam... sau khi tổng hợp các ý kiến sẽ báo 
cáo lãnh đạo Bộ trong thời gian tới. 

Ông Trần Viết Ngãi cho rằng, nếu sớm 
được triển khai, năm 2023 sẽ hoàn thành 
giai đoạn 1 của dự án, đóng góp cho hệ 
thống điện quốc gia khoảng 600MW, điện 
lượng có thể sản xuất lên tới 4 tỷ kWh/năm. 
Khi hoàn thành dự kiến vào năm 2027, toàn 
bộ dự án với tổng công suất 3.400 MW có 
thể đóng góp lên tới 20 tỷ kWh điện mỗi năm. 

Dù đồng tình với việc cần sớm đưa dự án 
này vào Quy hoạch vì tính hiệu quả kinh tế, 
song nhiều chuyên gia cũng lưu ý, với số 
vốn vay khoảng hơn 8 tỉ USD, đây sẽ là con 
số không dễ để các nhà đầu tư thu xếp trong 
bối cảnh đầu tư cho năng lượng tái tạo ở 
Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn. 

Chuyên gia Nguyễn Minh Duệ, Chủ tịch 
HĐKH Hiệp hội năng lượng Việt Nam 
khuyến cáo, nhà đầu tư cần tính tới việc chi 
phí đầu tư sẽ bị tăng lên do nhiều yếu tố phát 
sinh trong quá trình triển khai thi công. Đặc 
biệt là việc thu xếp nguồn vốn vay chủ yếu 
từ nguồn của ngân hàng nước ngoài. 

 

Linh Nga // https://enternews.vn.- 2019 
(ngày 7 tháng 12) 

https://enternews.vn/de-xuat-dua-3-
400mw-dien-gio-ke-ga-vao-quy-hoach-dien-

quoc-gia-162933.html 

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

GIÁM SÁT TOÀN DIỆN VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
TẠI TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC VĨNH TÂN 

BND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản 
yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân 
dân huyện Tuy Phong tăng cường 

kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi 
trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. 

Hiện nay, thời tiết tại khu vực xã Vĩnh 
Tân, huyện Tuy Phong diễn biến phức tạp, 
thường xuyên có gió lớn kèm theo lốc xoáy, 
khả năng tình trạng bụi phát sinh tại khu vực 
bãi xỉ của các nhà máy nhiệt điện rất cao. 

Để nâng cao tính hiệu quả, kịp thời của 
công tác giám sát, xử lý các sự vụ, sự việc 
và tăng cường trách nhiệm, sự phối hợp 

quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của 
chính quyền địa phương đối với dự án tại 
Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bình Thuận đã có văn bản yêu cầu 
các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện Tuy 
Phong tăng cường kiểm tra, giám sát công 
tác bảo vệ môi trường tại Trung tâm Điện lực 
Vĩnh Tân. 

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu 
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong chỉ đạo 
các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát 
chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp bảo 
vệ môi trường của các dự án tại Trung tâm 

U 

https://enternews.vn/de-xuat-dua-3-400mw-dien-gio-ke-ga-vao-quy-hoach-dien-quoc-gia-162933.html
https://enternews.vn/de-xuat-dua-3-400mw-dien-gio-ke-ga-vao-quy-hoach-dien-quoc-gia-162933.html
https://enternews.vn/de-xuat-dua-3-400mw-dien-gio-ke-ga-vao-quy-hoach-dien-quoc-gia-162933.html
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điện lực Vĩnh Tân; lựa chọn, thí điểm sử 
dụng tro, xỉ xây dựng đường nông thôn trên 
địa bàn huyện; chỉ đạo các đơn vị liên quan 
khẩn trương hoàn thành công tác đền bù, 
giải phóng mặt bằng bãi xỉ nhà máy nhiệt 
điện Vĩnh Tân 3 để tháo gỡ vướng mắc 
trong việc xây dựng tuyến đường vào bãi 
thải xỉ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1. 

Người dân quan sát công tác bảo vệ môi trường, xử 
lý xỉ than bên trong Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1. 
Ảnh: Nguyễn Thanh – TTXVN  

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở 
Tài nguyên và Môi trường phối hợp các đơn 
vị liên quan thường xuyên kiểm tra đột xuất, 
toàn diện việc chấp hành các quy định pháp 
luật về bảo vệ môi trường đối với các dự án 
tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, xử lý 
nghiêm các trường hợp vi phạm. 

Sở tiếp tục theo dõi, giám sát chất lượng 
nước thải sau xử lý, nước xả làm mát, khí 
thải và bãi xỉ của các nhà máy nhiệt điện 
Vĩnh Tân 1, 2, 4 và mở rộng, đôn đốc các 
nhà máy hoàn chỉnh hệ thống quan trắc tự 
động theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP 
ngày 13/5/2019 của Chính phủ, Thông tư số 
24/2017/TT-BTNMT ngày 1/9/ 2017 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường và Giấy phép xả 
nước thải vào nguồn nước. 

Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu 
phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ 
khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ 
"Nghiên cứu đánh giá sức chịu tải môi 
trường và đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ 
môi trường khu vực Khu bảo tồn biển Hòn 
Cau" để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có 
các kiến nghị, giải pháp, đề nghị các cơ quan 
Trung ương xem xét, giải quyết. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
theo dõi, giám sát việc thực hiện phương án 
thoát nước và phòng chống bão lụt tại bãi xỉ 
của Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân. 

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng khẩn trương 
tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 
Kế hoạch tiêu thụ, sử dụng tro xỉ theo chỉ 
đạo của Bộ Xây dựng và Bộ Tài nguyên và 
Môi trường; thường xuyên kiểm tra, giám sát 
quá trình vận hành các bãi xỉ đảm bảo thiết 
kế được duyệt, không gây sự cố môi trường 
và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, 
giải quyết các khó khăn, vướng mắc. 

Đồng thời, Sở Xây dựng phối hợp với Sở 
Giao thông Vận tải triển khai thí điểm xây 
dựng các công trình như đường giao thông 
nông thôn sử dụng tro, xỉ của các nhà máy 
tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân theo đúng 
quy định./. 

 

Nguyễn Thanh // https://bnews.vn.- 
2019 (ngày 25 tháng 12) 

https://bnews.vn/giam-sat-toan-dien-
viec-bao-ve-moi-truong-tai-trung-tam-dien-

luc-vinh-tan/143370.html 

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

GÓI THẦU XÂY LẮP KÊNH TIÊU CỦA THỦY LỢI TÀ PAO, 
BÌNH THUẬN: CÒN VƯỚNG MẶT BẰNG THI CÔNG 

ên mời thầu - Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công trình nông nghiệp 
và phát triển nông thôn (tỉnh Bình 

Thuận) vừa thông báo kết quả lựa chọn nhà 
thầu Gói thầu số 28KN Xây lắp kênh và công 

trình trên kênh cấp 1 (N3, VX0, VX4, VX8, 
VX9, VX12) và các hạng mục hỗ trợ kênh 
tiêu thuộc Dự án Hệ thống thủy lợi Tà Pao, 
tỉnh Bình Thuận.  

B 
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Theo một cán bộ của Bên mời thầu, một 
phần mặt bằng của Gói thầu đang được bàn 
giao cho nhà thầu thi công, một phần khác 
vẫn vướng trong công tác giải phóng mặt 
bằng (GPMB). 

Gói thầu số 28KN thuộc Dự án Hệ thống thủy lợi Tà 
Pao, tỉnh Bình Thuận có giá trúng thầu hơn 84 tỷ 
đồng. Ảnh: Đức Linh 

Cụ thể, theo vị cán bộ nêu trên, có một số 
vị trí mặt bằng xây dựng kênh tiêu vẫn chưa 
được GPMB do liên quan đến nguồn vốn. 
Hạng mục GPMB là một hợp phần riêng của 
Dự án do UBND 2 huyện (Đức Linh, Tánh 
Linh) thuộc tỉnh Bình Thuận triển khai. Hồ sơ 
đo đạc đất đền bù GPMB đã hoàn thành 
nhưng sang năm 2020 lại có giá đất mới, 
việc hoàn thành sớm công tác đền bù GPMB 
cũng trông chờ nhiều vào sự phối hợp của 
người dân nơi có Dự án đi qua.  

Gói thầu số 28KN là gói thầu xây lắp cuối 
cùng của Hợp phần tuyến kênh chính Nam 
thuộc Dự án Hệ thống Thủy lợi (HTTL) Tà 
Pao được phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 
21/10 - 11/11/2019. 

Theo kết quả lựa chọn nhà thầu, Liên 
danh Công ty CP Xây dựng Minh Anh - Công 
ty CP Xây dựng phát triển hạ tầng Bình 
Thuận - Công ty CP Xây dựng và Phát triển 
kinh doanh trúng thầu, với giá trúng thầu là 
84,125 tỷ đồng (giảm 1,5% so với giá gói 
thầu). Thời gian thực hiện Hợp đồng là 355 
ngày. 

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu 
thầu, 2 nhà thầu trong Liên danh trúng thầu 
(Công ty CP Xây dựng Minh Anh, Công ty 
CP Xây dựng và Phát triển kinh doanh) từng 
được công bố trúng 3 gói thầu khác thuộc 
Dự án là: Gói thầu số 20KB Xây lắp kênh và 
công trình trên kênh BN3, với giá trúng thầu 
là 86,315 tỷ đồng; Gói thầu số 21KN Xây lắp 
kênh và công trình trên kênh VX6 đoạn từ 
K0 đến K3+950 với giá trúng thầu là 36,636 
tỷ đồng; Gói thầu số 23KN Xây lắp kênh và 
công trình trên kênh VX10 đoạn từ K0 đến 
K7+383, với giá trúng thầu là 41,7 tỷ đồng. 

Ngoài ra, với tư cách là nhà thầu độc lập, 
Công ty CP Xây dựng phát triển hạ tầng 
Bình Thuận được công bố trúng 2 gói thầu 
khác là: Gói thầu số 21KB Xây lắp kênh và 
Công trình trên kênh BN13, BN31, BN35 và 
BN37 (giá trúng thầu là 48,979 tỷ đồng); Gói 
thầu số 18KN Xây lắp kênh và công trình 
trên kênh chính Nam đoạn từ K24+397 đến 
K27+200 (giá trúng thầu là 41,972 tỷ đồng). 

Công ty CP Xây dựng và Phát triển kinh 
doanh được công bố trúng thầu 3 gói thầu 
khác: Gói thầu số 24KB Gia cố kênh chính 
Bắc đoạn từ K3+808-K5+750; K10+950-
K13+110; K15+685-K16+366 thuộc Hợp 
phần kênh Bắc; kênh N3B thuộc Hợp phần 
kênh Nam (giá trúng thầu là 100,5 tỷ đồng); 
Gói thầu số 16KB Xây lắp kênh và công trình 
trên kênh BN1 (giá trúng thầu là 51,9 tỷ 
đồng); Gói thầu số 12KB Xây lắp kênh và 
công trình trên kênh đoạn từ K21+870 đến 
K26+802 (giá trúng thầu là 37,644 tỷ đồng). 

 

Trần Kiên // https://baodauthau.vn.- 
2019 (ngày 18 tháng 12) 

https://baodauthau.vn/dau-thau/goi-thau-
xay-lap-kenh-tieu-cua-thuy-loi-ta-pao-binh-

thuan-con-vuong-mat-bang-thi-cong-
118108.html 

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

HỢP TÁC XÃ LIÊN KẾT VỚI DOANH NGHIỆP TÌM ĐẦU RA 
CHO SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP Ở BÌNH THUẬN 

ua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 
13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát 
triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập 

thể, nhiều hợp tác xã nông nghiệp ở Bình 
Thuận đang nỗ lực tự đổi mới, tạo ra những 
chuyển biến tích cực trong sản xuất, nhất là Q 

https://baodauthau.vn/dau-thau/goi-thau-xay-lap-kenh-tieu-cua-thuy-loi-ta-pao-binh-thuan-con-vuong-mat-bang-thi-cong-118108.html
https://baodauthau.vn/dau-thau/goi-thau-xay-lap-kenh-tieu-cua-thuy-loi-ta-pao-binh-thuan-con-vuong-mat-bang-thi-cong-118108.html
https://baodauthau.vn/dau-thau/goi-thau-xay-lap-kenh-tieu-cua-thuy-loi-ta-pao-binh-thuan-con-vuong-mat-bang-thi-cong-118108.html
https://baodauthau.vn/dau-thau/goi-thau-xay-lap-kenh-tieu-cua-thuy-loi-ta-pao-binh-thuan-con-vuong-mat-bang-thi-cong-118108.html
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chủ động liên kết với các doanh nghiệp để 
bao tiêu sản phẩm đầu ra, từng bước xây 
dựng các chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ 
sản phẩm của thành viên. 

Quả thanh long ở Bình Thuận được tiêu thụ trong và 
ngoài nước. Ảnh: TTXVN 

Hợp tác xã kinh doanh dịch vụ nông 
nghiệp Long Điền 1, Thị trấn Liên Hương, 
huyện Tuy Phong là một điển hình. Hợp tác 
xã được thành lập từ năm 1979 và năm 
2013 chuyển sang hoạt động theo mô hình 
hợp tác xã kiểu mới theo Luật Hợp tác 
xã  năm 2012. Hợp tác xã có 487 thành viên 
với diện tích canh tác hơn 280 ha lúa thương 
phẩm và 45 ha thanh long. 

Với sự đồng tình của tập thể, các hộ nông 
dân thành viên liên kết với nhau để chuyển 
từ sản xuất nhỏ manh mún, phát triển thành 
từng vùng liên canh, quy mô lớn từ đó tạo 
thuận lợi cho việc gieo cấy, thu hoạch và 
nhất là dễ dàng cho việc ứng dụng tiến bộ 
khoa học công nghệ, đưa cơ giới hóa vào 
đồng ruộng. 

Ông Nguyễn Thành Được, Phó Giám đốc 
Hợp tác xã kinh doanh dịch vụ nông nghiệp 
Long Điền 1 cho biết, ngoài việc tổ chức 
cung ứng một số dịch vụ đầu vào cho sản 
xuất của các hộ thành viên như: cung ứng 
vật tư, giống, phân bón, làm đất… Hợp tác 
xã còn tổ chức thu mua lúa của thành viên 
với giá cao hơn giá thị trường 50 đồng/kg 
cùng thời điểm. 

Đặc biệt, năm 2018, Hợp tác xã mạnh dạn 
triển khai canh tác giống lúa Đài Thơm 8 và 
liên kết cùng Nhà máy xay xát Long Thảo 
chế biến thành phẩm sản phẩm gạo được thị 
trường ưa chuộng. Việc triển khai áp dụng 
giống lúa mới và bao tiêu sản phẩm giúp các 

thành viên tăng lợi nhuận từ 3 - 5 triệu 
đồng/ha. 

Theo ông Được, thành công của một Hợp 
tác xã là phải tìm được hướng phát triển sản 
xuất phù hợp dựa trên đặc thù của địa 
phương; sau đó là tìm đầu ra cho sản phẩm. 
Việc liên kết giữa nông dân, nhà máy, doanh 
nghiệp không những giúp nông dân tránh 
được tình trạng bị thương lái ép giá mà giá 
trị sản phẩm, lợi nhuận và hiệu quả sản xuất 
được tăng lên. 

Để mở rộng thị trường tiêu thụ thanh long, 
Hợp tác xã thanh long Thuận Tiến, xã Hàm 
Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc thành lập và đi 
vào hoạt động với tiêu chí sản xuất trái thanh 
long theo hướng an toàn và chinh phục thị 
trường khó tính. 

Gồm 11 thành viên với 30 ha sản xuất 
thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP, 
GlobalGAP, Fairtrade (thương mại công 
bằng), Hợp tác xã thanh long Thuận Tiến 
thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng sản 
phẩm thanh long, tạo chu trình khép kín 
trong sản xuất, thu mua, tiêu thụ, xuất khẩu 
thanh long; khuyến khích tiêu thụ nông sản 
bằng hợp đồng có định hướng để mở ra 
hướng đi tích cực. 

Sau 3 năm hoạt động, sản phẩm trái 
thanh long của Hợp tác xã  đã chinh phục 
được những thị trường mới như: thị trường 
châu Âu, Mỹ, Australia, các siêu thị trong 
nước… 
Theo ông Trần Đình Trung, Giám đốc Hợp 
tác xã thanh long Thuận Tiến, Hợp tác xã đã 
xây dựng thành công hệ thống truy xuất 
nguồn gốc (tem QR, mã vạch, chỉ dẫn địa lý) 
và được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận nhãn 
hiệu tập thể; được cấp mã vùng trồng để 
xuất khẩu hàng đi thị trường khó tính. 

Hiện nay, không chỉ tiêu thụ sản phẩm 
thanh long cho thành viên của mình, Hợp tác 
xã còn liên kết tiêu thụ sản phẩm cho những 
hộ nông dân, trang trại và các hợp tác xã liên 
kết như: Hợp tác xã Phú Thịnh, Hợp tác xã 
Bắc Bình, Hợp tác xã Thuận Hòa… 

Tính đến tháng 12/2019, Bình Thuận có 
hơn 5.100 tổ hợp tác, thu hút hơn 165.000 
thành viên tham gia, tăng 19% so năm 2003. 
Toàn tỉnh hiện có 184 hợp tác xã, tăng 22% 

https://dantocmiennui.vn/xa-hoi/binh-thuan-vai-net-tong-quan/131973.htm
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so năm 2003 với hơn 48.000 thành viên; 
trong đó, 73 hợp tác xã đang hoạt động có 
hiệu quả. Bên cạnh đó, trong số 96 xã đăng 
ký xây dựng nông thôn mới thì 48 xã có hợp 
tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã 2012 
và xây dựng chuỗi liên kết sản phẩm. 

Việc các hợp tác xã liên kết sản xuất tiêu 
thụ nông sản không chỉ mang lại hiệu quả 
cao trong việc cải thiện thu nhập cho nông 
dân mà còn góp phần phát huy những lợi thế 
của địa phương, tạo điều kiện phát huy nội 
lực rất hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng 
nông thôn mới. 

Ông Phan Đình Khiêm, Phó Chủ tịch Liên 
minh Hợp tác xã tỉnh Bình Thuận cho biết, 
thời gian qua, nhiều hợp tác xã chú trọng xây 
dựng thương hiệu và là đầu mối thực hiện 
ký kết hợp đồng liên kết, liên doanh với 
doanh nghiệp theo chuỗi giá trị. Những sản 

phẩm chủ lực của tỉnh như: thanh long, lúa 
gạo, nho… từng bước tạo được thương hiệu 
và có đầu ra ổn định. 

“Trong thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã 
tiếp tục hỗ trợ xây dựng và nhân rộng mô 
hình hợp tác xã kiểu mới trong nông nghiệp 
ở các vùng có các sản phẩm lợi thế cạnh 
tranh, hướng các hợp tác xã hoạt động đi 
vào thực chất, chiều sâu, kết nối với nông 
dân và doanh nghiệp, tìm đầu ra cho sản 
phẩm”, ông Phan Đình Khiêm. 

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

 (ngày 16 tháng 12) 

https://dantocmiennui.vn/xa-hoi/hop-tac-
xa-lien-ket-voi-doanh-nghiep-tim-dau-ra-

cho-san-pham-nong-nghiep-o-binh-
thuan/281434.html 

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

MẠNH TAY CẮT GIẢM HƠN 15.000 HA GIEO CẤY VỤ ĐÔNG XUÂN 

ụ đông xuân 2019 - 2020, các địa 
phương tại tỉnh Bình Thuận phải điều 
chỉnh, cắt giảm hơn 15.000 ha gieo 

cấy gồm lúa và hoa màu. 

Chỉ có huyện Tánh Linh và Đức Linh đảm 
bảo nguồn nước bố trí sản xuất theo kế 
hoạch. 

Theo Chi cục Thủy lợi Bình Thuận, trong 
năm 2019 tổng lượng mưa trên địa bàn tỉnh 
thiếu hụt so với trung bình nhiều năm, nên 
các hồ chứa đều tích nước thấp hơn dung 
tích thiết kế. 

Tính đến ngày 16/12, tổng lượng nước 
trữ 17 hồ chứa trên địa bàn ở mức 172,94 
triệu m3/258,99 triệu m3, đạt hơn 66% so 
với dung tích hữu ích thiết kế. Bên cạnh đó, 
2 hồ thủy điện Đại Ninh vài Hàm Thuận, hiện 
tổng lượng nước ở mức hơn 595 triệu 
m3/774 triệu m3, đạt 76,8% so với dung tích 
thiết kế. 

Đáng chú ý là hồ thủy điện Đại Ninh hiện 
chỉ ở mức hơn 96 triệu m3/251,73 triệu m3, 
đạt hơn 38% so với dung tích thiết kế. Đây 
là hồ rất quan trọng đối với Bình Thuận. 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. 

Vụ đông xuân 2019-2020 tỉnh Bình Thuận cắt giảm 
hơn 15.000 ha 

Ông Võ Đức Anh, Chi cục trưởng Chi cục 
Thủy lợi Bình Thuận cho biết, theo dự báo 
của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn 
Quốc gia, tổng lượng mưa từ nay đến cuối 
năm 2019 ở các khu vực Nam Trung Bộ, 
Nam Bộ thấp hơn trung bình nhiều năm từ 
10 - 30%; dòng chảy trên các sông, suối từ 
tháng 11/2019 đến tháng 4/2020 thiếu hụt so 
với trung bình nhiều năm từ 20 - 50%. 

Dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận từ nay đến cuối năm 2019 sẽ không 
có mưa lớn. Vì vậy, tính toán, cân đối nguồn 
nước, chỉ có 2 huyện Tánh Linh và Đức Linh 
đảm bảo phục vụ sản xuất đông xuân 2019 
- 2020 theo kế hoạch. Còn lại các địa 

V 

https://dantocmiennui.vn/xa-hoi/hop-tac-xa-lien-ket-voi-doanh-nghiep-tim-dau-ra-cho-san-pham-nong-nghiep-o-binh-thuan/281434.html
https://dantocmiennui.vn/xa-hoi/hop-tac-xa-lien-ket-voi-doanh-nghiep-tim-dau-ra-cho-san-pham-nong-nghiep-o-binh-thuan/281434.html
https://dantocmiennui.vn/xa-hoi/hop-tac-xa-lien-ket-voi-doanh-nghiep-tim-dau-ra-cho-san-pham-nong-nghiep-o-binh-thuan/281434.html
https://dantocmiennui.vn/xa-hoi/hop-tac-xa-lien-ket-voi-doanh-nghiep-tim-dau-ra-cho-san-pham-nong-nghiep-o-binh-thuan/281434.html
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phương trong tỉnh phải điều chỉnh cắt giảm 
diện tích sản xuất. Số diện tích lúa và màu 
trước mắt phải điều chỉnh cắt giảm do không 
bảo đảm nguồn nước là 15.430 ha/32.859 
ha theo kế hoạch tỉnh giao. 

Theo Sở NN-PTNT Bình Thuận, kế hoạch 
sản xuất vụ ĐX 2019 - 2020, các địa phương 
sẽ gieo trồng tập trung từ ngày 15/12/2019 
đến 15/1/2020. Để ứng phó với điều kiện 
nguồn nước khan hiếm, Sở NN-PTNT đề 
nghị các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện 
giải pháp ưu tiên nước cho sinh hoạt, sau đó 
đến cho gia súc và sản xuất nông nghiệp, 
nhất là cây thanh long. 

Để đảm bảo nguồn nước tưới, tỉnh Bình Thuận lên 

phương án điều tiết nước hợp lý. 

Đồng thời thực hiện tăng cường áp dụng 
các biện pháp tưới tiên tiến tiết kiệm nước 
cho cây lúa như: Nông – lộ - phơi, ướt khô 
xem kẽ. Đối với cây trồng cạn áp dụng tưới 
phun mưa, nhỏ giọt, tưới ngầm. Đồng thời 
chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa 
sang canh tác nông nghiệp đa dạng, đáp 
ứng nhu cầu của thị trường và tiết kiệm 
nước tưới. 

Đối với Công ty TNHH MTV Khai thác 
công trình thủy lợi, ông Nguyễn Hữu Phước, 
PGĐ Sở NN-PTNT Bình Thuận đề nghị, 
thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến 
tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn, lượng 
dòng chảy trên địa bàn tỉnh để vận hành, 
điều tiết nước hợp lý. 

Tận dụng tối đa lưu lượng dòng chảy trên 
sông, suối, nguồn nước chạy máy phát điện 
kết hợp cấp nước về hạ du của thủy điện Đại 
Ninh và Hàm Thuận – Đa Mi trữ vào hồ 
chứa, ao, bàu, đập dâng, kênh trục chính 
phục vụ chống hạn. 

Tận dụng tối đa lưu lượng dòng chảy trên 
sông, suối, nguồn nước chạy máy phát điện 
kết hợp cấp nước về hạ du của thủy điện Đại 
Ninh và Hàm Thuận – Đa Mi trữ vào hồ 
chứa, ao, bàu, đập dâng, kênh trục chính 
phục vụ chống hạn. 

Đồng thời, thành lập tổ chỉ đạo, điều hành 
phòng chống hạn hán và xâm nhập mặn 
mùa khô tại đơn vị. Bên cạnh đó, đơn vị cần 
xây dựng phương án tổng thể về thực hiện 
các giải pháp thủy lợi phục vụ phòng chống 
hạn hán và xâm nhập mặn giai đoạn từ nay 
đến cuối mùa khô năm 2020. 

Kịp thời có biện pháp xử lý đối với các 
trường hợp không thực hiện nghiêm 
phương án phòng, chống hạn hán, điều tiết 
và phân phối nước để thất thoát, lãng phí. 
Tính toán cân bằng nước, xây dựng lịch cấp 
nước cụ thể cho từng hệ thống công trình. 

Đối với các địa phương, ông Nguyễn Hữu 
Phước đề nghị phổ biến sâu rộng đến người 
dân về điều kiện nguồn nước khan hiếm, tình 
hình thời tiết bất lợi nguy cơ hạn hán trên 
diện rộng để chủ động ứng phó, sử dụng 
nước tiết kiệm, đúng mục đích. Đồng thời 
khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm 
theo kế hoạch sản xuất, không được gieo 
trồng khu vực không phân bổ nước, nhằm 
tránh thiệt hại. 

Huỳnh Kim // https://nongnghiep.vn/.- 
2019 (ngày 17 tháng 12) 

https://nongnghiep.vn/manh-tay-cat-
giam-hon-15000-ha-gieo-cay-vu-dong-

xuan-post254922.html

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

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÂY THANH LONG 

hằm nâng cao năng lực sản xuất, 

tăng giá trị sản phẩm và sức cạnh 

tranh cho trái thanh long, Bình 

Thuận đang đẩy mạnh sản xuất, mở rộng 

diện tích thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP 

và GlobalGAP (thực hành nông nghiệp tốt 

toàn cầu). N 

https://nongnghiep.vn/manh-tay-cat-giam-hon-15000-ha-gieo-cay-vu-dong-xuan-post254922.html
https://nongnghiep.vn/manh-tay-cat-giam-hon-15000-ha-gieo-cay-vu-dong-xuan-post254922.html
https://nongnghiep.vn/manh-tay-cat-giam-hon-15000-ha-gieo-cay-vu-dong-xuan-post254922.html
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Thanh long thuộc loại cây ưa sáng, rễ bàng và ăn 
cạn, vì vậy đất trồng phải thông thoáng, không ngập 
nước vào mùa mưa, lũ. Cây không bị che lấp ánh 
sáng mặt trời quá 30% diện tích chiếu sáng. 

Từ năm 2009 đến nay, tại Bình Thuận, 

chương trình Thực hành sản xuất nông 

nghiệp tốt ở Việt Nam, gọi tắt VietGAP đã 

từng bước làm thay đổi tập quán sản xuất 

truyền thống của nông dân, thúc đẩy nông 

dân ứng dụng khoa học công nghệ phù hợp 

với yêu cầu sản xuất thực tiễn và xu thế phát 

triển hiện nay. 

Mặc dù quy trình sản xuất chặt chẽ với 

nhiều quy định về vệ sinh, ghi chép nhật ký 

canh tác, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 

đúng quy trình… nhưng từ thực tế cho thấy, 

VietGAP, GlobalGAP đã giúp người trồng 

thanh long ở Bình Thuận tiết kiệm được 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. 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh, Bình 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. 

Tính đến tháng 10/2019, toàn tỉnh có hơn 

10.200 ha thanh long được công nhận đạt 

tiêu chuẩn VietGAP (tăng 200 ha so với năm 

2018 và 500 ha so với năm 2017) 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. Ngoài ra, Bình 

Thuận hiện có gần 500 ha thanh long trồng 

giàn ứng dụng đồng bộ hệ thống tưới tự 

động, cơ giới hóa trong sản xuất và sử dụng 

phân hữu cơ sinh học, chế phẩm sinh học, 

đạt tiêu chuẩn an toàn cho trái thanh long. 

Để mở rộng diện tích thanh long VietGAP, 

GlobalGAP, trong thời gian tới, ngành nông 

nghiệp tỉnh sẽ phối hợp với các địa phương 

đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức 

của người dân về tầm quan trọng và quy 

trình sản xuất nông sản an toàn. 

Cùng với đó, ngành nông nghiệp phối hợp 

với các ngành liên quan đẩy mạnh vận động 

các doanh nghiệp, cơ sở thu mua thanh long 

thu mua thanh long VietGAP cho nông dân; 

trong đó, ưu tiên, hỗ trợ các doanh nghiệp, 

tổ chức, cá nhân thu mua sản phẩm thanh 

long sản xuất theo VietGAP được tham gia 

các hội nghị xúc tiến thương mại. Ngoài ra, 

khuyến khích các doanh nghiệp liên kết với 

các tổ nhóm sản xuất thanh long để xây 

dựng chuỗi giá trị; hình thành mối liên kết 

giữa tổ chức sản xuất với doanh nghiệp thu 

mua xuất khẩu...     

M.Hiếu // http://daidoanket.vn.- 2019 

(ngày 6 tháng 12) 

http://daidoanket.vn/dan-toc/nang-cao-

chat-luong-cay-thanh-long-tintuc453852

http://daidoanket.vn/dan-toc/nang-cao-chat-luong-cay-thanh-long-tintuc453852
http://daidoanket.vn/dan-toc/nang-cao-chat-luong-cay-thanh-long-tintuc453852
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NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 2 CẦN 3,9 TRIỆU TẤN THAN 
TRONG NĂM 2020 

heo tính toán của Công ty Nhiệt điện 

Vĩnh Tân, năm 2020, Nhà máy Nhiệt 

điện Vĩnh Tân 2 cần trên 3,9 triệu tấn 

than để phục vụ sản xuất khoảng 8 tỷ kWh. 

Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 cần 3,9 triệu tấn than phục vụ 

sản xuất điện trong năm 2020 

Theo báo cáo của Công ty Nhiệt điện Vĩnh 

Tân, dự kiến trong năm tới, Nhà máy Nhiệt 

điện Vĩnh Tân 2 cần vận hành trên 7.000 

giờ/năm, riêng mùa khô khoảng 4.000 giờ. 

Sản lượng điện dự kiến sản xuất năm 2020 

đạt trên 8 tỷ kWh. 

Ông Thiên Thanh Sơn, Giám đốc Công ty 

Nhiệt điện Vĩnh Tân cho biết, để đảm bảo 

mục tiêu vận hành từ 7.000 giờ/năm, bên 

cạnh việc thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn 

Điện lực Việt Nam (EVN) trong công tác 

quản lý vận hành, Công ty đang nỗ lực tiếp 

nhận than và đặt mục tiêu cuối tháng 

12/2019 lượng than trong kho ở mức 

300.000 tấn để chuẩn bị cho công tác sản 

xuất điện mùa khô năm 2020. 

Theo tính toán, trong năm 2020, Công ty 

sẽ cần đến trên 3,9 triệu tấn than, phục vụ 

cho sản xuất điện. Công ty đã ký kết hợp 

đồng mua than trong nước với Tập đoàn 

Than khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng 

công ty Đông Bắc với tổng khối lượng 2 triệu 

tấn. 

Ngoài ra, Tổng công ty Phát điện 3 đã lên 

kế hoạch nhập khẩu bổ sung với khối lượng 

1,9 triệu tấn than để phối trộn than trong 

nước nhằm đáp ứng nhiên liệu cho sản xuất. 

Để lo than cho sản xuất điện cho năm tới, 

ông Sơn đề nghị EVN hỗ trợ Công ty trong 

việc đôn đốc TKV sớm ký kết hợp đồng cung 

cấp than dài hạn, nhằm đảm bảo nguồn than 

để ổn định phục vụ sản xuất kinh doanh, 

đảm bảo an ninh năng lượng khu vực cũng 

như quốc gia. 

Đồng thời xem xét kiến nghị Bộ Công 

Thương và các bộ ngành Trung ương hỗ trợ 

trong việc đưa ra yêu cầu sử dụng tro xỉ làm 

vật liệu san lấp cốt nền đường cao tốc 

Khánh Hòa – Phan Thiết và các tuyến 

đường khác trong cả nước để tiêu thụ hết 

lượng tro xỉ còn tồn từ các năm trước. 

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2  do Công 

ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, Tổng công ty Phát 

điện 3 (EVNGENCO 3) quản lý, tọa lạc tại 

Tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân (huyện Tuy 

Phòng, tỉnh Bình Thuận). 

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 được khởi 

công ngày 8/8/2010 với quy mô 2 tổ máy có 

tổng công suất 1.244 MW. Các tổ máy số 1, 

số 2 được đưa vào vận hành phát điện 

thương mại lần lượt ngày 30/01/2015 và 

21/3/2015. 

Từ khi đưa vào vận hành, Nhà máy luôn 

hoàn thành tốt nhiệm vụ phát điện (trung 

bình 7 tỷ kWh/năm), đặc biệt trong các tháng 

mùa khô (khoảng 3 - 4 tỷ kWh). Tính đến 

ngày 30/3/2018, Nhà máy đã phát lên lưới 

điện quốc gia 20 tỷ kWh. Hằng năm, Nhà 

máy cũng đóng góp cho ngân sách tỉnh Bình 

Thuận hơn 240 tỷ đồng. 

Thế Hải // https://baodautu.vn.- 2019 

(ngày 12 tháng 12) 

https://baodautu.vn/nhiet-dien-vinh-tan-2-

can-39-trieu-tan-than-trong-nam-2020-

d112736.html 

T 

https://baodautu.vn/nhiet-dien-vinh-tan-2-can-39-trieu-tan-than-trong-nam-2020-d112736.html
https://baodautu.vn/nhiet-dien-vinh-tan-2-can-39-trieu-tan-than-trong-nam-2020-d112736.html
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NHIỀU BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 

heo báo cáo của Sở Công Thương 

tỉnh Bình Thuận, giá trị sản xuất 

ngành công nghiệp năm 2019 trên 

địa bàn ước vượt 15,24% so kế hoạch và 

tăng 10,92% so cùng kỳ năm trước. Có 

được kết quả này phần lớn nhờ vào sự đột 

phá mạnh mẽ của lĩnh vực sản xuất điện 

và năng lượng. 

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 có công suất 1.200 

MW được khánh thành vào ngày 21/9/2019, đơn vị có 

đóng góp rất lớn vào giá trị tăng thêm của ngành trong 

kế hoạch năm 2020 

Báo cáo của Sở Công Thương Bình 

Thuận cho thấy, năm 2019, ngành Công 

Thương trên địa bàn đạt được nhiều kết 

quả cao. Trong đó, điểm nhấn nổi bật là sự 

tăng trưởng mạnh, mang tính đột phá của 

nhóm ngành công nghiệp năng lượng. Với 

35 nhà máy điện đang hoạt động với tổng 

công suất 6.017 MW, tương ứng với tổng 

sản lượng điện thiết kế khoảng 30,6 tỷ 

kWh/năm, trở thành động lực dẫn dắt của 

ngành công nghiệp, đóng góp chủ yếu vào 

tăng trưởng kinh tế của tỉnh, góp phần 

chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành công 

nghiệp nói riêng và cơ cấu công nghiệp 

trong GRDP của tỉnh nói chung. 

Đánh giá về tình hình phát triển công 

nghiệp của tỉnh năm 2019, đại diện Sở 

Công Thương Bình Thuận cho biết, công 

tác đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp đạt 

kết quả tích cực, đến nay có 26/35 cụm 

công nghiệp được thành lập. Trong đó, có 

22/35 cụm công nghiệp đảm bảo về mặt 

bằng để thu hút đầu tư và có 15/35 cụm 

công nghiệp có nhà đầu tư hạ tầng là 

doanh nghiệp. Đặc biệt, đã thu hút 31 dự 

án đầu tư sản xuất công nghiệp, trong đó 

có 8 dự án đầu tư trong khu công nghiệp 

(5 dự án đầu tư trong nước và 3 dự án có 

vốn đầu tư nước ngoài); 6 dự án đầu tư 

trong cụm công nghiệp và 17 dự án được 

chấp thuận đầu tư ngoài khu, cụm công 

nghiệp. 

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp năm 

2019 ước vượt 15,24% so kế hoạch và 

tăng 10,92% so cùng kỳ năm trước, chủ 

yếu phần lớn nhờ vào sự đột phá mạnh mẽ 

của lĩnh vực sản xuất điện và năng lượng, 

với sản lượng điện phát ra đạt 23,19 tỷ 

Kwh (vượt 28,83% so kế hoạch và tăng 

26,19% so cùng kỳ). 

“Đây cũng là lĩnh vực đóng góp chủ yếu 

vào tốc độ tăng trưởng của giá trị tăng 

thêm của ngành trong năm 2019 (tăng 

15,57% so cùng kỳ). Nhờ đó, vươn lên 

chiếm 48,72% tỷ trọng trong cơ cấu ngành 

công nghiệp” - đại diện Sở Công Thương 

Bình Thuận đánh giá. 

Tuy nhiên, ngành công nghiệp chế biến, 

chế tạo của tỉnh ước chỉ tăng 1,81% so với 

cùng kỳ, chỉ đạt 97,33% kế hoạch đề ra. 

Nguyên nhân chủ yếu là do hầu hết các 

doanh nghiệp chế biến của ngành đã hoạt 

động hết quy mô công suất và đã phát triển 

cơ bản ổn định, năng lực mới tăng thêm 

không đáng kể. Tuy nhiên, năm 2019, 

ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn 

là nhóm ngành công nghiệp chủ đạo, dẫn 

đầu trong cơ cấu ngành công nghiệp của 

tỉnh với tỷ trọng 51,18%. 

Về kế hoạch năm 2020, theo Sở Công 

Thương Bình Thuận, hầu hết các sản 

phẩm chủ yếu đều được dự báo tăng nhẹ 

T 
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(ở mức 0,5 - 7% so ước thực hiện năm 

2019), trừ sản lượng điện phát ra được dự 

báo tăng 12,12% so ước thực hiện năm 

2019. Giá trị sản xuất của ngành năm 2020 

(theo giá so sánh năm 2010) được dự kiến 

đạt 35.707,5 tỷ đồng, tăng 8,88% so ước 

thực hiện năm 2019 cũng hoàn toàn phụ 

thuộc vào giá trị sản xuất của ngành điện 

và năng lượng. Theo đó, giá trị tăng thêm 

lĩnh vực công nghiệp năm 2020 dự kiến 

đạt 16.190 tỷ đồng, tăng 12,02% so ước 

thực hiện năm 2019 cũng nhờ vào sự đóng 

góp của lĩnh vực điện và năng lượng. “Với 

dự báo này, nhóm ngành sản xuất và phân 

phối điện, nước sẽ vươn lên vị trí chủ đạo 

trong cơ cấu ngành công nghiệp của tỉnh 

với tỷ trọng 52,02%, vượt qua tỷ trọng của 

nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 

chỉ còn 46,44%” – đại diện Sở Công 

Thương Bình Thuận cho hay. 

Đối với lĩnh vực thương mại, theo đánh 

giá của Sở Công Thương Bình Thuận, thị 

trường, giá cả hàng hóa trên địa bàn tỉnh 

năm 2019 nhìn chung ổn định, nguồn cung 

hàng hóa của các doanh nghiệp khá dồi 

dào, đa dạng, hàng hóa lưu thông thông 

suốt giữa các vùng, miền; hàng hóa lưu 

thông trên thị trường chủ yếu là hàng hóa 

trong nước, phong phú về chủng loại, đa 

dạng về mẫu mã, đáp ứng yêu cầu của 

người tiêu dùng và các tiêu chuẩn trước 

khi đưa ra lưu thông. 

Đặc biệt, trong năm đã hoàn thành, đưa 

vào hoạt động 2 chợ: Chợ Tân Phước, chợ 

Tân Bình (thị xã La Gi); khởi công đầu tư 

xây dựng mới 2 chợ: chợ Tân Thiện (thị xã 

La Gi). Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 01 

trung tâm thương mại, 3 siêu thị, 137 chợ. 

Hoàn thành đầu tư xây dựng mới 7 cửa 

hàng xăng dầu trên đất liền và 01 tàu dầu 

nâng tổng số cửa hàng xăng dầu trên địa 

bàn tỉnh là 392 cửa hàng, 14 tàu dầu, 2 kho 

xăng dầu, khánh thành và đưa vào hoạt 

động Cảng tổng hợp quốc tế Vĩnh Tân. 

Cũng trong năm 2019, kim ngạch xuất 

khẩu trên địa bàn ước đạt 460 triệu USD, 

tăng 4,55% so kế hoạch và tăng 5,95% so 

cùng kỳ. Dự k iến năm 2020, kim ngạch 

xuất khẩu đạt 496,3 triệu USD, tăng 7,89% 

so ước thực hiện năm 2019. “Đây cũng là 

một thách thức đối với ngành do lĩnh vực 

công nghiệp, thương mại trong năm 2019 

không có năng lực mới tăng thêm đáng kể, 

chủ yếu phụ thuộc sản lượng điện năng 

lượng” - đại diện Sở Công Thương Bình 

Thuận cho hay. 

 

Thu Phương // 

https://congthuong.vn.- 2019 

 (ngày 19 tháng 12) 

https://congthuong.vn/binh-thuan-

nhieu-buoc-dot-pha-trong-phat-trien-cong-

nghiep-130068.html

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

TỈNH BÌNH THUẬN TẠO ĐIỀU KIỆN ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ 
DỰ ÁN BECAMEX VSIP BÌNH THUẬN 

ó là khẳng định của ông Nguyễn 

Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình 

Thuận tại buổi làm việc giữa lãnh 

đạo tỉnh Bình Thuận và Đoàn công tác của 

Tổng Công ty Becamex IDC diễn ra chiều 

ngày 27 tháng 11 vừa qua. 

Dự án Khu công nghiệp - Dịch vụ - Đô 

thị Becamex VSIP Bình Thuận đã được 

tỉnh Bình Thuận đã đồng ý cho Tổng công 

ty Becamex IDC, VSIP và các đối tác lớn 

nghiên cứu đầu tư tại huyện Hàm Tân và 

thị xã Lagi, khu vực giáp ranh với các tỉnh 

đầu tàu về công nghiệp là Bà Rịa – Vũng 

Tàu và Đồng Nai. 

Đ 

https://congthuong.vn/binh-thuan-nhieu-buoc-dot-pha-trong-phat-trien-cong-nghiep-130068.html
https://congthuong.vn/binh-thuan-nhieu-buoc-dot-pha-trong-phat-trien-cong-nghiep-130068.html
https://congthuong.vn/binh-thuan-nhieu-buoc-dot-pha-trong-phat-trien-cong-nghiep-130068.html
https://baodautu.vn/dau-tu-d2/
http://baodautu.vn/
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Các đối tác chiến lược này sẽ khai thác 

hiệu quả Khu công nghiệp Sơn Mỹ, tạo ra 

thế liên hoàn kết nối với vùng Đông Nam 

bộ nhằm phát triển các khu công nghiệp, 

khai thác hiệu quả lợi thế đất đai khu vực 

phía Nam của tỉnh Bình Thuận. Trước đó, 

UBND tỉnh Bình Thuận đã thành lập Ban 

Chỉ đạo triển khai dự án hỗ trợ Tổng công 

ty Becamex IDC triển khai các thủ tục đầu 

tư theo quy định. 

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Bình 

Thuận, ông Phạm Ngọc Thuận, Tổng 

Giám đốc Tổng Công ty Becamex IDC cho 

biết, để quảng bá về môi trường đầu tư 

của tỉnh Bình Thuận tới các nhà đầu tư 

nước ngoài và chuẩn bị triển khai phát 

triển dự án Khu công nghiệp - Dịch vụ - Đô 

thị Becamex VSIP Bình Thuận, Tổng Công 

ty Becamex IDC đã xây dựng đội ngũ nhân 

sự xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước tại 

hệ thống văn phòng đại diện của Becamex 

IDC ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, 

Canada, Mỹ, Úc, Thái Lan… và thị trường 

Châu Âu. 

Ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình 

Thuận khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận đẩy nhanh 

tiến độ Dự án Becamex VSIP Bình Thuận.  

Cũng tại buổi làm việc trên, đội ngũ xúc 

tiến đầu tư của Tổng Công ty Becamex 

IDC đã có nhiều câu hỏi với lãnh đạo tỉnh 

Bình Thuận để tìm hiểu rõ về lợi thế cạnh 

tranh, môi trường, chính sách thu hút, ưu 

đãi đầu tư tại địa phương này. Lãnh đạo 

tỉnh Bình Thuận đã trực tiếp trả lời, giải đáp 

thông tin đội ngũ nhân sự xúc tiến đầu tư 

Becamex IDC hiểu rõ hơn về môi trường 

đầu tư để làm cầu nối hỗ trợ tỉnh quảng bá 

tốt hơn nữa hình ảnh Bình Thuận ra bên 

ngoài nhằm tăng cường thu hút nguồn lực, 

đặc biệt là nguồn vốn FDI. 

Lãnh đạo Tổng Giám đốc Tổng Công ty 

Becamex IDC mong được hợp tác lâu dài 

và nhận được điều kiện thuận lợi để Tổng 

Công ty Becamex IDC hoàn thành thủ tục 

triển khai dự án Khu công nghiệp - Dịch vụ 

- Đô thị Becamex VSIP Bình Thuận theo 

như Bản thỏa thuận ghi nhớ đăng ký đầu 

tư. 

Ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND 

tỉnh Bình Thuận khẳng định việc hợp tác 

với Tổng Công ty Becamex IDC triển khai 

dự án Khu công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị 

Becamex VSIP Bình Thuận là cơ hội vàng. 

Tỉnh BÌnh Thuận xác định Becamex IDC là 

đối tác chiến lược và địa phương sẽ tạo 

mọi điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ Tổng 

Công ty Becamex IDC đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện dự án. 

Lãnh đạo Bình Thuận mong muốn đội 

ngũ xúc tiến đầu tư thuộc hệ thống văn 

phòng đại diện của Becamex IDC ở ngoài 

nước quáng bá, giới thiệu và tư vấn tốt 

nhất cho các nhà đầu tư trên thế giới về 

tiềm năng, thế mạnh, các ưu đãi đầu tư tại 

tỉnh tỉnh Bình Thuận. 

 

Ngọc Tuấn // https://baodautu.vn.- 

2019 (ngày 2 tháng 12) 

https://baodautu.vn/tinh-binh-thuan-tao-

dieu-kien-day-nhanh-tien-do-du-an-

becamex-vsip-binh-thuan-d112105.html

 

 

 

https://baodautu.vn/tinh-binh-thuan-tao-dieu-kien-day-nhanh-tien-do-du-an-becamex-vsip-binh-thuan-d112105.html
https://baodautu.vn/tinh-binh-thuan-tao-dieu-kien-day-nhanh-tien-do-du-an-becamex-vsip-binh-thuan-d112105.html
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II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC 

BÌNH THUẬN GẶP MẶT LÃNH ĐẠO, SĨ QUAN CAO CẤP 
QUÂN ĐỘI NGHỈ HƯU 

hân kỷ niệm 30 năm ngày Hội Quốc 
phòng toàn dân, 75 năm ngày thành 
lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 

22/12, tỉnh Bình Thuận long trọng tổ chức 
gặp mặt lãnh đạo, cán bộ sĩ quan cao cấp 
trong Quân đội nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh.  

Tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng. 

Trong không khí ấm áp, thân tình đồng 
chí, đồng đội, các đại biểu ôn lại truyền 
thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt 
Nam anh hùng và truyền thống lực lượng vũ 
trang tỉnh Bình Thuận. 

30 năm qua đã đánh dấu cột mốc cho sự 
phát triển ngày càng lớn mạnh, vững chắc 
của Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Công 
tác quốc phòng an ninh được đầu tư hiệu 
quả. 100% xã phường thị trấn có chi bộ quân 
sự, lực lượng dân quân tự vệ ngày càng 
được củng cố xây dựng và phát triển đạt 1,5 
%, đảng viên trên 26%. Cuộc sống hậu 
phương Quân đội được chăm lo đầy đủ, các 
phong trào uống nước nhớ nguồn, đền ơn 
đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách trong 
lực lượng vũ trang được thực hiện hiệu 
quả.   

Ngoài ra, LLVT tỉnh Bình Thuận còn tổ 
chức nhiều hoạt động thiết thực để chào 
mừng và giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, 
thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, tổ 
chức thi đấu, giao lưu văn hóa, văn nghệ, 
thể thao tạo không khí thi đua sôi nổi. 

Duy Thỉnh // http://baoquankhu7.vn.- 
2019 (ngày 20 tháng 12) 

http://baoquankhu7.vn/binh-thuan-gap-
mat-lanh-dao-si-quan-cao-cap-quan-doi-
nghi-huu--952737352-0016052s34710gs 

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

CÁ VOI DẠT VÀO BIỂN PHÚ QUÝ, NGƯ DÂN GIẢI CỨU BẤT THÀNH 

á voi dạt vào bờ biển trong tình trạng 
còn sống, có nhiều vết thương trên 
mình. Ngư dân địa phương nỗ lực 

giải cứu, đưa cá về biển, tuy nhiên cá yếu 
trong điều kiện sóng lớn, việc giải cứu bất 
thành. 

Sau quá trình nỗ lực giải cứu bất thành, 
sáng 18/12, ngư dân xã Long Hải, huyện 
Phú Quý (Bình Thuận) đã làm lễ an táng cho 
con cá voi bị trôi dạt vào bờ biển địa phương 
trong tình trạng thương tích. 

Dài khoảng 3m (ngư dân địa phương gọi 
là cá Ông Chuông) theo nghi lễ tín ngưỡng 
dân gian vùng biển.  

Trước đó, vào đêm ngày 17/12, người 
dân khu vực Vạn Liên Thành, xã Long Hải 
đã phát hiện một con cá voi (ngư dân 
thường gọi cá Ông Chuông) dài khoảng 
3m dạt vào bờ biển đã tổ chức đưa cá về 
biển. Tuy nhiên trên mình cá có nhiều vết 
thương, trong điều kiện sóng lớn nên việc 
giải cứu bất thành. 

N 

C 

http://baoquankhu7.vn/binh-thuan-gap-mat-lanh-dao-si-quan-cao-cap-quan-doi-nghi-huu--952737352-0016052s34710gs
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Cá voi gặp nạn, chết, được ngư dân địa phương đưa 
lên bờ, tổ chức an táng theo nghi thức truyền thống. 
Ảnh: BBT.  

Người dân đã đưa cá lên bờ, tổ chức an 
tang theo nghi thức truyền thống của ngư 
dân. 

Cá Ông Chuông, tên khoa học Pseudorca 
crassidens, là một loài cá voi thuộc họ 

Delphinidae, là thành viên lớn thứ ba của họ 
cá heo đại dương. Cá sống ở vùng biển ôn 
đới và nhiệt đới trên toàn thế giới. Kích 
thước trung bình khi trưởng thành gần 5m, 
1,2-2 tấn. 

Đây là loài thú biển qúy hiếm và có giá trị 
nghiên cứu khoa học, giúp cân bằng sinh 
thái tự nhiên trong môi trường biển. 

Ở các vùng biển Việt Nam có tục lệ an 
táng và thờ cá ông khi cá dạt vào bờ, nhiều 
nơi còn có nghĩa địa riêng cho cá ông. 

Thuận Bắc // 
https://baovephapluat.vn/.- 2019  

(ngày 19 tháng 12) 

https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-
hoi/doi-song-xa-hoi/ca-voi-dat-vao-bien-

phu-quy-ngu-dan-giai-cuu-bat-thanh-
80213.html 

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

ĐỔI THAY Ở BÌNH THUẬN 

uộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 
do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động 

vào năm 2015, sau 4 năm triển khai thực 
hiện ở Bình Thuận đã đạt được nhiều kết 
quả tích cực; đặc biệt là ở vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số (DTTS). 

Xây dựng nông thôn mới thay đổi cơ bản diện mạo 
nông thôn tỉnh Bình Thuận. 

Với 34 dân tộc anh em sinh sống rộng 
khắp ở 118/127 xã, phường, thị trấn của tỉnh 
Bình Thuận, các dân tộc đã đoàn kết gắn bó, 
chung sức, đồng lòng cùng phấn đấu xây 
dựng cuộc sống. Đặc biệt, trong phong trào 

xây dựng nông thôn mới (NTM), nhiều người 
có uy tín trong vùng đồng bào DTTS đã tích 
cực tham gia tuyên truyền, giải thích, vận 
động nhân dân tham gia hiến đất, hoa màu, 
giải phóng mặt bằng, đóng góp đối ứng kinh 
phí để mở rộng các tuyến đường giao thông 
nông thôn, xây dựng các công trình hạ tầng 
cơ sở. Tích cực tham gia tuyên truyền, vận 
động đồng bào DTTS thực hiện phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị 
văn minh”, thực hiện nếp sống văn hóa trong 
việc cưới, việc tang, lễ hội, loại bỏ những 
phong tục, tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan. 

Từ đó, đời sống của đồng bào các DTTS 
tỉnh Bình Thuận cơ bản ổn định, nhà ở được 
tu sửa vững chắc hơn, bộ mặt làng NTM 
khang trang, xanh, sạch, đẹp; hạ tầng về 
giao thông được quan tâm đầu tư nâng cấp, 
đời sống vật chất và tinh thần của người dân 
từng bước được cải thiện và nâng cao. Đặc 
biệt người dân có trách nhiệm với cộng đồng 
hơn, đã giảm dần sự trông chờ ỷ lại vào Nhà 
nước, cùng nhau vươn lên thoát nghèo và 
làm giàu chính đáng… 

C 
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Đến nay đồng bào DTTS trong tỉnh Bình 
Thuận đã tiến hành thâm canh tăng vụ, kết 
hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm, cải tạo vườn 
rừng, tạo ra các mô hình phát triển kinh tế 
tổng hợp, đa dạng. Trong kết quả đó có 
phần đóng góp quan trọng của MTTQ các 
cấp trong tỉnh khi vận động, triển khai các 
chủ trương, kế hoạch gắn với các phong 
trào thi đua yêu nước. Ban Thường trực Ủy 
ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh 
cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
NTM, đô thị văn minh” mang lại hiệu quả 
thiết thực. Đến cuối năm 2018, UBND tỉnh 
đã công nhận 4/17 xã nhiều đồng bào DTTS 
đạt chuẩn NTM, góp phần đưa toàn tỉnh có 
56/96 xã đạt chuẩn. Đời sống của người dân 
ngày một nâng cao, thu nhập bình quân đầu 
người ở 96 xã đạt 34,5 triệu 
đồng/người/năm. Các ngành, địa phương 

còn thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền 
vững trong vùng đồng bào DTTS… 

Những kết quả đó đã khẳng định sự quyết 
tâm cộng đồng trách nhiệm của hệ thống 
Mặt trận các cấp trong tỉnh Bình Thuận, từ 
đó góp phần tích cực tạo sức lan tỏa sâu 
rộng trong nhân dân, ngày càng đi vào chiều 
sâu và mang tính thiết thực, phát huy nội lực 
và tinh thần tự chủ của đồng bào các DTTS 
trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, 
phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của 
dân tộc, xây dựng nếp sống văn hóa ở cơ 
sở… 

T.Quang // http://daidoanket.vn.- 
2019 (ngày 7 tháng 12) 

http://daidoanket.vn/cac-cuoc-van-
dong/doi-thay-o-binh-thuan-

tintuc454180 

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

GẶP MẶT CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH, CHỨC VIỆC CÁC TÔN GIÁO 
NĂM 2019 

ại buổi họp mặt, các đại biểu chức sắc, 
nhà tu hành, chức việc các tôn giáo, 
già làng, trưởng bản đã được nghe 

lãnh đạo huyện Hàm Thuận Bắc điểm lại 
những kết quả đạt được về kinh tế - văn hóa 
- xã hội - ANQP trong năm 2019, nổi bật là 
thực hiện đạt và vượt 14 chỉ tiêu theo Nghị 
quyết HĐND huyện đề ra. 

Quang cảnh buổi gặp mặt. 

Tại buổi gặp mặt, đại diện chức sắc, nhà 
tu hành, chức việc các tôn giáo, già làng, 
trưởng bản đã nêu lên những tâm tư về một 
số vấn đề còn hạn chế như: tệ nạn ma túy, 
trộm cắp, tình hình thanh thiếu niên sa vào 
các tệ nạn xã hội diễn ra phức tạp, gây mất 
an ninh trật tự tại địa phương, cũng như mức 

thu nhập của nông dân còn đạt thấp, do chi 
phí vật tư phân, thuốc phục vụ cho sản xuất 
nông nghiệp thì cao nhưng giá bán nông sản 
như: lúa, thanh long thì lại thấp. Do vậy, các 
cấp chính quyền cần có kế hoạch giải pháp 
tốt hơn để nâng cao đời sống nhân dân. 

Lãnh đạo huyện Hàm Thuận Bắc ghi 
nhận và tiếp thu những ý kiến phát biểu của 
các vị đại diện đã nêu. Đồng thời mong rằng 
trong thời gian tới chức sắc, nhà tu hành, 
chức việc các tôn giáo, già làng, trưởng bản 
trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc cần tiếp 
tục có những đóng góp thiết thực với địa 
phương, đẩy mạnh đoàn kết trong cộng 
đồng các dân tộc, tôn giáo, xây dựng khối 
đại đoàn kết các dân tộc, nêu gương sáng 
với phương châm “sống tốt đời đẹp đạo”, 
“sống phúc âm trong lòng dân tộc” góp phần 
xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh. 

Xuân Hiếu // http://daidoanket.vn.- 
2019 (ngày 15 tháng 12) 

http://daidoanket.vn/ton-giao/binh-thuan-
gap-mat-chuc-sac-nha-tu-hanh-chuc-viec-

cac-ton-giao-nam-2019-tintuc454787
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GIAO LƯU VĂN NGHỆ “HÁT MÃI KHÚC QUÂN HÀNH TRÊN BIỂN” 

ối 12 tháng 12, tại Tp. Phan Thiết, tỉnh 
Bình Thuận., Lữ đoàn 681, Vùng 2 Hải 
quân tổ chức giao lưu văn nghệ với 

chủ đề “Hát mãi khúc quân hành trên 
biển”. 

3 tiết mục văn nghệ đặc sắc, độc đáo, 
được giàn dựng công phu, hoành tráng do 
các đoàn viên, thanh niên Đoàn cơ sở Lữ 
đoàn và các đơn vị kết nghĩa thể hiện ca 
ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại; tình 
yêu quê hương đất nước; truyền thống cách 
mạng của Quân đội; tâm tình người lính 
biển… 
Đêm giao lưu để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, 
góp phần tuyên truyền, giáo dục về truyền 
thống Quân đội, Quân chủng Hải quân; tạo 
khí thế thi đua sôi nổi, để cán bộ, chiến sĩ Lữ 
đoàn ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, 
phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao, tăng cường tình đoàn kết quân 
dân giữa đơn vị và địa phương nơi đóng 
quân. 

 

 

 

Một số hình ảnh của đêm văn nghệ. 

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

(ngày 13 tháng 12) 

https://baoquankhu7.vn/giao-luu-van-
nghe-hat-mai-khuc-quan-hanh-tren-bien--

501172639-0015918s37510gs 

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

KHỞI ĐỘNG LỄ HỘI BÌNH THUẬN - HỘI TỤ XANH 
LẦN II/2020 

hào mừng kỷ niệm 45 năm ngày giải 
phóng Bình Thuận (19/4/1975 - 
19/4/2020) gắn với kỷ niệm 25 năm 

Ngày Du lịch Bình Thuận 24/10, Bộ VHTTDL 
phối hợp với UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức, 
Lễ hội “Bình Thuận - Hội tụ xanh lần II/2020”, 
dự kiến diễn ra từ ngày 17/4 - 21/4/2020 
gồm nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và du 

lịch trên không gian tại Tp. Phan Thiết và các 
địa phương trọng điểm du lịch của tỉnh. 

Lễ hội “Bình Thuận - Hội tụ xanh lần 
II/2020” nhằm giới thiệu, quảng bá những 
tiềm năng, thế mạnh của Bình Thuận, là nơi 
hội tụ của thiên nhiên xanh, văn hóa đa 
dạng, con người thân thiện và sản vật ngọt 
lành, tạo nên một điểm đến xanh, thu hút 

T 

C 
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khách du lịch trong nước và quốc tế. “Bình 
Thuận - Hội tụ xanh” cũng là sự kiện mời gọi 
khách du lịch đến khám phá và trải nghiệm 
với chuỗi hoạt động sôi nổi, mới lạ, góp phần 
đẩy mạnh công tác quảng bá thương hiệu 
Du lịch biển Bình Thuận. 

 

Theo đó, lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động 
văn hóa và du lịch như Chương trình sân 
khấu hóa khai mạc, bế mạc lễ hội với màn 
biểu diễn nghệ thuật đặc sắc tại Quảng 
trường Nguyễn Tất Thành; Chương trình 
nghệ thuật Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng 
quê hương Bình Thuận Không gian ẩm thực 
- đặc sản Bình Thuận với ý tưởng quảng bá 
“trái thanh long” tại tuyến đường Nguyễn Tất 
Thành đến công viên Đồi Dương; Lễ hội 
đường phố tái hiện các lễ hội dân gian tiêu 
biểu trên các trục đường trung tâm thành 
phố Phan Thiết... 

Lễ hội khinh khí cầu 

Hướng đến một trung tâm du lịch - thể 
thao biển mang tầm quốc gia, “Bình Thuận - 
Hội tụ xanh còn có nhiều hoạt động thể thao 
biển gắn với giới thiệu các địa điểm du lịch 
nổi tiếng như Giải Bóng ném bãi biển toàn 
quốc tại bãi biển Đồi Dương; Giải 3 môn phối 
hợp bơi, chạy, đạp xe - trượt đồi cát tại Bàu 
Trắng; Giải Đua thuyền truyền thống quốc tế 
Bình Thuận mở rộng trên sông Cà Ty; Đi bộ 
đồng hành và giải Việt dã “Chạy vì sức khỏe 
cộng đồng” trên đường Nguyễn Tất Thành 
và các tuyến đường lân cận Hội nghị chuyên 
đề về mô hình quản lý và phát triển bền vững 
khu du lịch quốc gia. Cũng trong dịp này, 
Bình Thuận sẽ tổ chức dịch vụ bay và treo 
khinh khí cầu tại Bàu Trắng và trung tâm 
Tp.Phan Thiết. 

Nguyên Vũ // http://baodulich.net.vn.- 
2019 (ngày 3 tháng 12) 

http://baodulich.net.vn/Khoi-dong-le-hoi-
Binh-Thuan---Hoi-tu-xanh-lan-II2020-15-

21323.html 

 

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

LỄ HỘI ĐẾM NGƯỢC VÀ BẮN PHÁO HOA CHÀO NĂM MỚI 2020 
TẠI PHAN THIẾT 

hào đón năm mới 2020,  tỉnh Bình 
Thuận lần đầu tiên tổ chức chương 
trình nghệ thuật “Lễ hội đếm ngược” 

(Countdown) và bắn pháo hoa nghệ thuật 
tại  quảng trường Nguyễn Tất Thành và 
công viên Đồi Dương, thành phố Phan 
Thiết.     

Do Công ty cổ phần Đối tác vàng - DC 
phối hợp thực hiện, chương trình nghệ thuật 

đặc sắc này sẽ diễn ra vào đêm cuối cùng 
của năm cũ (31/12/2019) đến thời khắc 
bước sang ngày đầu năm mới (1/1/2020) 
nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho 
nhân dân địa phương lẫn du khách đang 
tham quan và du lịch tại thành phố biển đón 
chào Tết Dương lịch 2020. 

Chương trình nghệ thuật “Lễ hội đếm 
ngược” - Bình Thuận chào năm mới 2020 

C 
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sôi động và rộn ràng sẽ bắt đầu từ 20giở 
ngày 31/12 tại quảng trường Nguyễn Tất 
Thành. gồm những bài hát, điệu múa về mùa 
xuân, tuổi trẻ, cuộc sống và quê hương với 
sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ, nhóm 
nhạc, vũ đoàn đến từ TP.Hồ Chí Minh và 
Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh - Bình 
Thuận. 

Phối cảnh sân khấu Chương trình nghệ thuật “Lễ hội 
đếm ngược” - Bình Thuận chào năm mới 2020 

Trong thời khắc đếm ngược chuyển giao 
năm cũ và chào năm mới, chương trình còn 
được kết nối bằng màn bắn pháo hoa nghệ 
thuật ngay cuối đường Nguyễn Tất Thành 
tiếp giáp khu vực đất trống (bãi giữ xe Công 
viên Đồi Dương) vào lúc 0h ngày 1/1/2020. 

Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật dài 
khoảng 15 phút vào thời khắc giao thừa sẽ 
đem đến cho người dân và du khách những 
cảm xúc khó quên chào đón năm mới lần 
đầu tiên tổ chức tại thành phố Phan Thiết. 

Sân khấu đang được thi công 

 

Nguyên Vũ // 
https://dulich.petrotimes.vn.- 2019  

(ngày 30 tháng 12) 

https://dulich.petrotimes.vn/le-hoi-dem-
nguoc-va-ban-phao-hoa-chao-nam-moi-

2020-tai-phan-thiet-559941.html 

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

NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN HIẾN TẶNG MÁU ĐỂ CỨU CHỮA 
CHO BỆNH NHÂN NGHÈO  

ừa qua, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân 
đã phối hợp với Hội Chữ Thập đỏ 
Huyện Tuy Phong và Ban Quản lý dự 

án Nhiệt điện Vĩnh Tân tổ chức Tuần lễ hồng 
lần V tại Khu Quản lý- Vận hành Nhà máy 
Nhiệt điện Vĩnh Tân 2- Vĩnh Tân với thông 
điệp “Vạn trái tim - Một tấm lòng”. 

Trong chương trình Tuần Lễ hồng lần V 
tại Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, có gần 100 
cán bộ công nhân viên, đoàn viên, thanh 
niên Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân và Ban 
Quản lý Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân thuộc 
Tổng Công ty Phát điện 3 tình nguyện tham 
gia. Kết quả đã hiến được 70 đơn vị máu 
và bàn giao cho Hội Chữ Thập đỏ huyện Tuy 
Phong tiếp nhận để tiếp máu cho các bệnh 

nhân nghèo và bệnh nhi trong huyện Tuy 
Phong, tỉnh Bình Thuận.  

Cùng với nỗ lực đảm bảo công tác sản 
xuất, cung cấp đủ nguồn điện cho nhu cầu 
phát triển kinh tế đất nước, Công ty Nhiệt 
điện Vĩnh Tân luôn ý thức trách nhiệm đối 
với cộng đồng xã hội và hiến máu nhân đạo 
cũng đã trở thành hoạt động thiện nguyện 
thường xuyên thu hút được đông đảo cãn bộ 
công nhân viên hưởng ứng, tham gia và chia 
sẻ cùng cộng đồng. 

Anh Đỗ Lý Tân – nhân viên Công ty Nhiệt 
điện Vĩnh Tân cho biết, đây đã là năm thứ 
ba liên tục tham gia hiến máu. Được biết 
chương trình Tuần lễ Hồng do EVN phát 
động hàng năm là chương trình có ý nghĩa 
nhân văn sâu sắc, bản thân luôn tích cực 

V 
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đăng ký và vận động thêm thật nhiều đồng 
nghiệp cùng tham gia. Mong muốn cán bộ 
công nhân viên Công ty phát huy sức mạnh 
tinh thần của khẩu hiệu để chuyển hóa thành 
hành động “Hãy tham gia hiến máu, muôn 
vạn trái tim cùng một tấm lòng nhân ái”. 

Chương trình nằm trong chuỗi các sự kiện của Công 
ty nhằm hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống 
ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 – 21/12/2019) 
và hưởng ứng Tháng tri ân khách hàng năm 2019 của 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

Một số hình ảnh chương trình Tuần Lễ 
Hồng EVN lần V tại Công ty Nhiệt điện Vĩnh 
Tân: 

 

Cán bộ CNV các đơn vị đăng ký tham gia 
hiến máu 

Kiểm tra sức khỏe trước khi lấy máu 

“Vạn trái tim- Một tấm lòng” 

Minh Ngọc // 
http://tapchicongthuong.vn.- 2019 

 (ngày 20 tháng 12) 

http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/nhiet-
dien-vinh-tan-hien-tang-mau-de-cuu-chua-

cho-benh-nhan-ngheo-67357.htm

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

SƠ KẾT 2 NĂM PHONG TRÀO THI ĐUA ‘ĐOÀN KẾT SÁNG TẠO’ 
GIAI ĐOẠN 2017-2020 

uối tuần qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh Bình Thuận tổ chức hội nghị sơ 
kết 2 năm thực hiện phong trào thi 

đua "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế" giai đoạn 
2017-2020 (gọi tắt phong trào đoàn kết sáng 
tạo). 

Đến dự Hội nghị có ông Dương Văn An, 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, ông Nguyễn Đức Hoà, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; đại 
diện cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên 
quan và các tập thể, cá nhân điển hình về 
dự.  

Theo báo cáo của Uỷ ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh Bình Thuận, qua 2 năm triển khai 
thực hiện, phong trào đoàn kết sáng tạo 
được Mặt trận, các tổ chức hội, đoàn thể đã 
chủ động triển khai thực hiện với nhiều hình 

C 

http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/nhiet-dien-vinh-tan-hien-tang-mau-de-cuu-chua-cho-benh-nhan-ngheo-67357.htm
http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/nhiet-dien-vinh-tan-hien-tang-mau-de-cuu-chua-cho-benh-nhan-ngheo-67357.htm
http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/nhiet-dien-vinh-tan-hien-tang-mau-de-cuu-chua-cho-benh-nhan-ngheo-67357.htm
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thức đa dạng, phong phú gắn với việc thực 
hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa 
phương. 

Trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong triển khai thực hiện phong trào thi đua. 

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận, 
các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong 
tỉnh đã chủ động lồng ghép triển khai nhiều 
mô hình hay, cách làm hiệu quả gắn với triển 
khai thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân 
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh". 

Trong đó, có nhiều mô hình đem lại hiệu 
quả như "khu dân cư đảm bảo an toàn giao 
thông", "khu dân cư phòng chống tội phạm", 
"khu dân cư bảo vệ môi trường", "ánh sáng 
an ninh", "camera an ninh", "hố xử lý rác thải 
hộ gia đình". 

Bên cạnh đó, thông qua cuộc thi sáng tạo 
của ngành, địa phương đã tiếp nhận 533 giải 
pháp, mô hình, sản phẩm dự thi và đã có 
nhiều giải pháp, mô hình đạt giải cao tại các 
cuộc thi sáng tạo cấp tỉnh, Trung ương và 
được vận dụng trong thực tiễn chuyên môn, 
cuộc sống. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ 
Dương Văn An nhấn mạnh, MTTQ tỉnh Bình 

Thuận, các ngành, các cấp, địa phương cần 
phải xem phong trào thi đua "Đoàn kết sáng 
tạo, nâng cao chất lượng, có hiệu quả, hội 
nhập quốc tế" là nội dung trọng tâm trong 
triển khai phong trào thi đua yêu nước, triển 
khai các nhiệm vụ của ngành và chỉ đạo thực 
hiện tốt. 

Đồng thời, Ban Thường trực MTTQ tỉnh 
cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các 
ngành chức năng, tổ chức hội, đoàn thể 
trong toàn tỉnh triển khai thực hiện phong 
trào ngày càng thực chất hơn gắn kết chặt 
chẽ với phong trào thi đua sáng tạo của các 
ngành, các tổ chức thành viên. Cần giới 
thiệu các sáng kiến, mô hình, cách làm hiệu 
quả để tham dự các cuộc thi sáng tạo của 
Trung ương, tỉnh tổ chức.  

Ngoài ra, cần tăng cường tuyên truyền, 
giới thiệu các gương điển hình, các mô hình 
hay, cách làm sáng tạo, các giải pháp, sáng 
kiến trên các phương tiện thông tin đại 
chúng và kịp thời khen thưởng, động viên 
các gương điển hình. 

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh Bình Thuận tặng bằng khen cho 23 tập 
thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 
triển khai thực hiện phong trào thi đua "Đoàn 
kết sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả, 
hội nhập quốc tế" giai đoạn 2017 - 2020.  

Xuân Hiếu // http://daidoanket.vn.- 
2019 (ngày 29 tháng 12) 

http://daidoanket.vn/cac-cuoc-van-
dong/binh-thuan-so-ket-2-nam-phong-trao-
thi-dua-doan-ket-sang-tao-giai-doan-2017-

2020-tintuc455804 

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

THÍ SINH BÌNH THUẬN MẤT CƠ HỘI VÀO CHUNG KẾT 
ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA Ở PHÚT CUỐI 

iếc cho Minh Triết, cả 3 vòng thi đều 
dẫn đầu và giữ vững phong độ. Vòng 
thi cuối cùng là quan trọng nhất em đã 

để đối thủ vượt lên dù chỉ 5 điểm... 

Cuộc thi Quý 1 Đường lên đỉnh 
Olympia năm thứ 20 có sự góp mặt của 4 

thí sinh: Bùi Toàn Thắng đến từ Trường 
trung học Chuyên Trần Phú, Hải Phòng; 

Trần Minh Triết đến từ Trường trung học 
chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận; 

Nguyễn Thị Thu Hằng đến từ Trường 
trung học Kim Sơn A, Ninh Bình;  

T 

http://daidoanket.vn/cac-cuoc-van-dong/binh-thuan-so-ket-2-nam-phong-trao-thi-dua-doan-ket-sang-tao-giai-doan-2017-2020-tintuc455804
http://daidoanket.vn/cac-cuoc-van-dong/binh-thuan-so-ket-2-nam-phong-trao-thi-dua-doan-ket-sang-tao-giai-doan-2017-2020-tintuc455804
http://daidoanket.vn/cac-cuoc-van-dong/binh-thuan-so-ket-2-nam-phong-trao-thi-dua-doan-ket-sang-tao-giai-doan-2017-2020-tintuc455804
http://daidoanket.vn/cac-cuoc-van-dong/binh-thuan-so-ket-2-nam-phong-trao-thi-dua-doan-ket-sang-tao-giai-doan-2017-2020-tintuc455804


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 12  năm 2019                           __             -32- 
 

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

Và Nguyễn Xuân Huy học sinh trường 
Trường trung học Thăng Long, Hà Nội. 

Minh Triết trong cuộc thi đường lên đỉnh Olympia năm 
2019 (Ảnh nhân vật cung cấp) 

Bước vào phần thi Khởi động, Toàn 
Thắng trả lời đúng 4 câu hỏi đạt 40 điểm. 
Minh Triết đạt 60 điểm, Thu Hằng đạt 50 
điểm và Xuân Huy đạt 40 điểm. 

Kết thúc phần thi Khởi động, Minh Triết 
dẫn đầu với 60 điểm, Thu Hằng xếp ở vị trí 
thứ 2 với 50 điểm. Xuân Huy và Toàn Thắng 
cùng được 40 điểm. 

Minh Triết nói: “Em rất hài lòng về phần 
thi của mình”. 

Bước vào phần thi Vượt chướng ngại vật. 
Cả 4 thí sinh đều không tìm ra được từ khóa 
của chương trình.  

Đáng tiếc, Toàn Thắng bấm chuông xin 
trả lời chướng ngại vật ngay khi hàng ngang 
đầu chưa được lật mở nhưng không chính 
xác và em phải dừng phần thi tại đó. 

Khi khương trình đưa ra câu hỏi gợi ý cuối 
cùng cho từ khóa cần tìm, tiếng chuông 
đồng loạt của cả 2 thí sinh Xuân Huy và Minh 
Triết vang lên. 

Người dẫn chương trình nói rằng, Minh 
Triết bấm chuông chậm hơn Xuân Huy một 
giây nên không được trả lời. Xuân Huy đã 
đưa ra từ khóa “sát thát” và giành thêm 20 
điểm. 

Người dẫn chương trình hỏi Minh Triết có 
câu trả lời thế nào? Minh Triết nói mình cũng 
tìm ra từ “sát thát” nhưng tiếc vì bấm chuông 
chậm hơn một tí và em sẽ cố gắng ở phần 
thi sau. 

Tuy thế, kết thúc phần thi thứ hai, Minh 
Triết vẫn dẫn đầu với 90 điểm, Xuân Huy và 
Thu Hằng cùng có 80 điểm, Toàn Thắng vẫn 
giữ số điểm cũ từ phần thi khởi động là 40 
điểm.  

Sang phần thi Tăng tốc, Minh Triết nhanh 
nhạy khi trả lời đúng ba câu hỏi, trong đó 
nhanh nhất ở hai câu và giành thêm 100 
điểm nâng tổng số điểm lên 190 điểm. 

Kết thúc phần thi Tăng tốc, Minh Triết vẫn 
giữ vững ngôi vị dẫn đầu với 190 điểm. Xuân 
Huy đạt 150 điểm. Thu Hằng đạt 130 điểm 
và Toàn Thắng 100 điểm 

Bước vào phần thi Về đích, Xuân Huy lựa 
chọn gói câu hỏi 10,20,30.  

Hai câu hỏi đầu không trả lời được, đến 
câu hỏi 30 điểm Xuân Huy xuất sắc trả lời 
đúng nhưng rất tiếc khi em không chọn ngôi 
sao hy vọng nên chỉ được cộng 30 điểm 
(thay vì 60 điểm) nâng tổng điểm hiện lên 
180 điểm. 

Người trả lời thứ hai là Minh Triết, em 
chọn gói câu hỏi 10,20,20. Cả 3 câu Minh 
Triết chưa đưa ra được đáp án đúng.  

Xuân Huy bấm chuông xin trả lời câu hỏi 
thứ hai của Minh Triết nhưng chưa đúng và 
em bị trừ 10 điểm.  

Câu hỏi thứ 3 của Minh Triết, Thu Hằng 
đã nhanh chóng trả lời đúng và giành được 
20 điểm, nâng tổng số điểm hiện có 150 
điểm. 

Đến lượt thi, Thu Hằng trả lời đúng hai 
câu hỏi có giá trị 10 điểm trong gói câu hỏi 
của mình nâng tổng số điểm lên 170 điểm.  

Hằng đã khiến cho trường quay nóng lên 
vì cơ hộ giành vé đi tiếp của cả 3 là ngang 
nhau. 

Cuộc thi trở nên căng thẳng, hồi hộp hơn 
khi có tới ba thí sinh có cùng số điểm 170 
trước khi thí sinh cuối cùng là Toàn Thắng 
bước vào phần thi. 
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Thắng trả lời sai ngay ở câu hỏi có giá trị 
20 điểm đầu tiên. Hằng bấm chuông xin trả 
lời, nâng được tổng điểm lên thành 190 
trong sự vỡ oà của nhóm cổ động viên đến 
từ Ninh Bình. 

Đến câu hỏi cuối cùng, Toàn Thắng trả lời 
sai, dù vẫn chưa có câu trả lời nhưng Thu 
Hằng vẫn nhanh tay bấm chuông xin trả lời. 
Em đã chỉ bị trừ 15 điểm và vẫn còn 175 
vượt lên dẫn đầu cuộc thi.  

Kết thúc cuộc thi, Thu Hằng có 175 điểm, 
giành chiến thắng của cuộc thi và mang cầu 
truyền hình về Trường Trung học Kim Sơn 
A. 

Minh Triết và Xuân Huy cùng có 170 điểm 
chỉ thua sát nút người về đích 5 điểm. 

Rất tiếc cho Minh Triết vì cả 3 vòng thi đều 
dẫn đầu và giữ vững phong độ. Vòng thi cuối 
cùng là quan trọng nhất em đã để đối thủ 
vượt lên dù chỉ 5 điểm nhưng cũng đủ giành 
chiến thắng. 

Phan Tuyết // https://giaoduc.net.vn.- 
2019 (ngày 16 tháng 12) 

https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/thi-sinh-
binh-thuan-mat-co-hoi-vao-chung-ket-

duong-len-dinh-olympia-o-phut-cuoi-
post205415.gd

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

ĐƯA PHONG TRÀO “TÔI YÊU TỔ QUỐC TÔI” ĐẾN VỚI ĐÔNG ĐẢO 
THANH NIÊN 

gày 27/12, Ban Thư ký Ủy ban Hội 

LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận tổ 

chức Hội nghị tổng kết công tác Hội 

và phong trào thanh niên năm 2019; triển 

khai phương hướng, nhiệm vụ chương trình 

công tác Hội và phong trào thanh niên năm 

2020. 

Khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong 

công tác Hội và phong trào thanh niên 

Năm 2019, công tác Hội và phong trào 

thanh niên đã tập trung thực hiện các nội 

dung: thực hiện “Công trình, phần việc thanh 

niên chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam 

các cấp; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. 

Công tác Hội và phong trào thanh niên có 

nhiều đổi mới, sáng tạo về nội dung, hình 

thức, hoạt động mang tính rộng khắp tạo 

không khí thi đua sôi nổi, ngày càng đưa 

phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đến với 

đông đảo tầng lớp thanh niên, thu hút thanh 

niên tham gia vào các tổ chức Hội. 

Trong năm 2019, Hội LHTN Việt Nam tỉnh 

đã thực hiện đạt 10/10 chỉ tiêu trong chương 

trình công tác năm. 100% tổ chức Hội phối 

hợp tổ chức tuyên dương, khen thưởng 

thanh niên tiêu biểu trong các lĩnh vực; 

100% các cấp bộ Hội tổ chức Ngày hội “Tôi 

yêu Tổ quốc tôi” hoặc hoạt động chào mừng 

kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Hội Liên 

hiệp thanh niên Việt Nam; Vận động và xây 

dựng 22/20 Nhà Nhân ái (đạt 110%); đã tổ 

chức khám bệnh và cấp phát thuốc cho 

11.285 lượt người nghèo (đạt 112,85%), 

trong năm tiến hành trao tặng 511 thẻ bảo 

hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn 

(đạt 170,3%); hiến 4.683 đơn vị máu (đạt 

104%); Cấp tỉnh tổ chức từ 05 hoạt động, 

cấp huyện tổ chức 31 hoạt động trong thanh 

niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn 

giáo; giới thiệu việc làm cho 146 thanh niên 

hoàn lương; phát triển mới 28.895 hội viên 

mới (đạt 144,4%), phát triển lên Đoàn 

14.255 (đạt 109,7%); đã phát triển mới 10 tổ 

chức Đoàn hội và 26 CLB Đội, Nhóm theo 

sở thích (đạt 180%); phối hợp tổ chức 03/01 

ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của thanh niên 

(đạt 300%). 

N 

https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/thi-sinh-binh-thuan-mat-co-hoi-vao-chung-ket-duong-len-dinh-olympia-o-phut-cuoi-post205415.gd
https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/thi-sinh-binh-thuan-mat-co-hoi-vao-chung-ket-duong-len-dinh-olympia-o-phut-cuoi-post205415.gd
https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/thi-sinh-binh-thuan-mat-co-hoi-vao-chung-ket-duong-len-dinh-olympia-o-phut-cuoi-post205415.gd
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Bênh cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo 

dục của Hội chưa đến được đông đảo hội 

viên, thanh niên; tổ chức các hoạt động 

mang màu sắc riêng của Ủy ban Hội chưa 

nhiều, các hoạt động tập trung của Hội tại 

các địa phương, đơn vị chủ yếu mang tính 

phối hợp. Các hoạt động tập trung có quy 

mô lớn do Hội đứng ra tổ chức còn ít. Vai trò 

của tổ chức Hội trong việc tham gia thực 

hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương chưa thực sự rõ nét. Một số 

cơ sở Hội còn lúng túng trong việc tổ chức 

các hoạt động, chưa đáp ứng được nhu cầu, 

nguyện vọng của hội viên thanh niên; tỷ lệ 

tập hợp thanh niên vào tổ chức Hội vẫn còn 

thấp so với tổng số thanh niên toàn tỉnh. 

Ngoài ra việc xây dựng Chi hội trong các 

doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đạt tỉ 

lệ thấp so với chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó do 

hạn chế về kinh phí tổ chức Đại hội nên công 

tác tuyên truyền về Đại hội đến đông đảo 

thanh niên và nhân dân có nơi, có lúc chưa 

được quan tâm đúng mức. 

Dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt 

Nam Thành phố cũng đã trao thưởng cho 

nhiều cá nhân và tập thể đã có thành tích 

xuất sắc trong công tác Hội và phong trào 

thanh niên năm 2019. 

Quỳnh Trân // 

http://doanthanhnien.vn.- 2019  

(ngày 30 tháng 12) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/hoi-lhtn-

viet-nam/binh-thuan-dua-phong-trao-

%E2%80%9Ctoi-yeu-to-quoc-

toi%E2%80%9D-den-voi-dong-dao-thanh-

nien

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

NÂNG CAO KIẾN THỨC, NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐỘI 
CHO CÁC GIÁO VIÊN 

gày 25/12, Tỉnh đoàn phối hợp với 
các đơn vị tổ chức lớp tập huấn Kỹ 
năng công tác Đội tỉnh Bình Thuận 
năm học 2019 – 2020. 

50 học viên đến từ 10 huyện, thị xã, thành phố trong 
tỉnh tham dự lớp tập huấn 

Lớp tập huấn Kỹ năng công tác Đội tỉnh 
Bình Thuận năm học 2019 - 2020 được tổ 
chức nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, 
kỹ năng công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh và 
phong trào thiếu nhi cho đội ngũ Giáo viên 
làm Tổng phụ trách Đội trong tỉnh.  

Lớp tập huấn được chia thành 03 lớp theo 
từng cấp bậc cụ thể: Lớp cơ bản dành cho 
giáo viên làm Tổng phụ trách Đội dưới 03 
năm và giáo viên được quy hoạch làm Tổng 
phụ trách Đội tổ chức vào tháng 12/2019; 
lớp nâng cao dành cho dành cho giáo viên 
làm Tổng phụ trách Đội trên 03 năm, giáo 
viên đạt danh hiệu giáo viên làm Tổng phụ 
trách Đội giỏi cấp huyện, cấp tỉnh; giáo viên 
được chứng nhận trong Hội trại Kim Đồng 
sẽ được tổ chức vào tháng 03/2020 và Trại 
huấn luyện kỹ năng sẽ được tổ chức vào 
tháng 5/2020.  

Sau khi kết thúc các lớp học, học viên đạt 
quy chuẩn do Ban tổ chức đặt ra sẽ được 
trao tặng huy hiệu theo từng cấp bậc và sẽ 
được nâng cấp bậc vào các lớp tập huấn 
tiếp theo. 

Được biết lớp cơ bản diễn ra trong 3 ngày 
(từ ngày 25 – 27/12/2019), với 50 học viên 
đến từ 10 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. 
Trong khuôn khổ lớp tập huấn, các đồng chí 
giáo viên Tổng phụ trách Đội sẽ được 
hướng dẫn các nội dung như: thực hành 

N 
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nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh; Phương 
pháp tổ chức, điều hành hoạt động Đội, 
phương pháp xây dựng nội dung, điều khiển 
một buổi sinh hoạt Đội; Cập nhật tình hình 
mới về công tác Đội, các phong trào, 
chương trình các cuộc vận động lớn của 
Đội; Hướng dẫn tổ chức các hoạt động sáng 
tạo cho học sinh; Hướng dẫn sử dụng thống 
nhất các loại sổ sách công tác Đội, sử dụng 
tài chính Đội; Ứng dụng công nghệ thông tin 
phục vụ các hoạt động Đội; Được rèn luyện, 
học tập các kỹ năng như: kỹ năng tổ chức 
trò chơi lớn; kỹ năng lều trại, sinh hoạt cộng 
đồng, giao lưu với Câu lạc bộ Tổng phụ 
trách Đội thành phố Phan Thiết… 

Qua các bài học sẽ giúp các giáo viên 
tổng phụ trách cập nhật kịp thời kiến thức 
cần thiết, phù hợp áp dụng vào điều kiện 
thực tế trong tổ chức hoạt động công tác Đội 
và phong trào thiếu nhi tại Liên đội, làm nòng 
cốt cho các chương trình hoạt động của Hội 
đồng Đội cấp huyện./. 

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

 (ngày 25 tháng 12) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/doi-tntp-
ho-chi-minh/binh-thuan-nang-cao-kien-thuc-

nghiep-vu-cong-tac-doi-cho-cac-giao-vien 

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

SINH VIÊN BÌNH THUẬN SÔI NỔI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, 
CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ 

ừa qua, Tỉnh đoàn Bình Thuận tổ 

chức Hội thi Tìm hiểu Luật Phòng, 

chống tác hại của thuốc lá, sáng kiến 

phòng, chống tác hại của thuốc lá trong đoàn 

viên thanh niên năm 2019 nhằm nâng cao 

nhận thức của ĐVTN, sinh viên về tác hại 

của thuốc lá và các quy định chính sách 

pháp luật của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực 

này. 

Hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên đến từ các đoàn 

trường trực thuộc tỉnh tham gia với nhiều tiết mục 

sáng tạo 

Tham dự Hội thi gồm có 4 đội thi đến từ 

các trường đại học cao đẳng trên địa bàn 

tỉnh Bình Thuận. Bằng hình thức sân khấu 

hóa với 3 phần thi: chào hỏi, kiến thức và 

sáng kiến với những phần biểu diễn phong 

phú và đa dạng, các đội thi đã truyền tải đầy 

đủ những kiến thức liên quan đến Luật 

Phòng, chống tác hại của thuốc lá, quy định 

cấm hút thuốc và xử phạt vi phạm quy định 

về điểm cấm hút thuốc lá theo Nghị định 176 

của Chính phủ và tác hại thuốc lá đối với sức 

khỏe con người.  

Ngoài ra, các phần thi cũng đưa ra các ý 

tưởng, sáng kiến, giải pháp để giải quyết các 

thực trạng xoay quanh vấn đề hút thuốc lá 

và tác hại của thuốc lá hiện nay. Các đội đã 

lan tỏa những thông điệp tích cực, những ý 

tưởng sáng kiến khả thi thiết thực về phòng, 

chống tác hại của thuốc lá đến đông đảo 

đoàn viên thanh niên và mỗi đoàn viên thanh 

niên sẽ là những tuyên truyền viên tích cực 

trong việc thực hiện luật phòng chống tác hại 

của thuốc lá để cùng chung tay xây dựng 

một môi trường không khói thuốc. 

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 01 giải nhất 

cho Đại học Phan Thiết; 01 giải nhì cho 

Trường Cao đẳng Nghề; giải ba cho Trường 

Cao đẳng Cộng đồng; Giải Khuyến khích 

cho Trường Cao đẳng Y tế. Ngoài ra, 

Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận đã 

giành giải thông điệp tuyên truyền ý nghĩa 

nhất. 

V 
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Hội thi đã củng cố kiến thức, tuyên truyền 

sâu rộng trong đoàn viên thanh niên, sinh 

viên về tác hại của thuốc lá, xây dựng môi 

trường sống xung quanh không khói thuốc 

vì chính mình, gia đình, bạn bè và toàn xã 

hội ngày càng tốt đẹp hơn. Phát huy vai trò 

xung kích của thanh niên trong các phong 

trào hoạt động, góp phần thực hiện tốt công 

tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước. 

Quỳnh Trân // 

http://doanthanhnien.vn.- 2019 

 (ngày 5 tháng 12) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/cong-tac-

giao-duc/sinh-vien-binh-thuan-soi-noi-

tuyen-truyen-phong-chong-tac-hai-cua-

thuoc-la 

SỞ GIÁO DỤC TỈNH BÌNH THUẬN TỔ CHỨC GÓP Ý 
DỰ THẢO THÔNG TƯ CHỌN SÁCH GIÁO KHOA 

 kiến góp ý ở các tổ chuyên môn sẽ 

được gửi về trường. Nhà trường sẽ 

tổng hợp ý kiến chuyển về Phòng, và 

từ Phòng lại chuyển ý kiến góp ý về Sở Giáo 

dục. 

Ngày 2/12, Sở Giáo dục tỉnh Bình Thuận 

ban hành Công văn số: 2655/SGDĐT-

GDTrH&CN-TX về việc góp ý dự thảo Thông 

tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa 

trong cơ sở giáo dục phổ thông. 

Công văn hướng dẫn việc góp ý dự thảo Thông tư lựa 

chọn sách giáo khoa tại tỉnh Bình Thuận (Ảnh Phan 

Tuyết) 

Nội dung công văn nêu rõ: Căn cứ Thông 

tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành Chương trình giáo dục phổ thông, Sở 

Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo 

dục tổ chức góp ý cho dự thảo Thông tư 

hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa 

trong cơ sở giáo dục phổ thông. 

Nội dung góp ý: Nêu rõ chương mấy? 

Điều nào? Nội dung góp ý là gì? 

Từ những điều mình vừa góp ý, giáo viên 

sẽ có ghi “Nội dung đề xuất, bổ sung”. 

Thực hiện Công văn chỉ đạo của Sở Giáo 

dục, trong thời gian này, các cơ sở giáo dục 

trong toàn tỉnh đã phổ biến rộng rãi cho toàn 

thể giáo viên trong nhà trường để lấy ý kiến 

góp ý ở từng tổ chuyên môn. 

Những ý kiến góp ý ở các tổ chuyên môn 

sẽ được tập hợp gửi về chuyên môn của nhà 

trường. Sau đó, nhà trường sẽ tổng hợp 

những ý kiến đó chuyển về Phòng Giáo dục. 

Từ Phòng Giáo dục, những ý kiến góp ý 

của các trường cũng sẽ được tổng hợp và 

chuyển về Sở Giáo dục. 

Phan Tuyết // https://giaoduc.net.vn.- 

2019 (ngày 6 tháng 12) 

https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/so-giao-

duc-tinh-binh-thuan-to-chuc-gop-y-du-thao-

thong-tu-chon-sach-giao-khoa-

post205103.gd 

 

Ý 
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III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

2573 ĐỢT HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN THƯỜNG XUYÊN 
ĐÃ ĐƯỢC TỔ CHỨC 

gày 27/12, Tỉnh đoàn Bình Thuận tổ 
chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn 
và phong trào thanh thiếu nhi năm 

2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 
2020. 

Nhiều kết quả năm 2019 đã được đánh giá toàn diện 
về hiệu quả và sự ảnh hưởng tới đoàn viên thanh niên 

Năm 2019, tuổi trẻ Bình Thuận đã đạt 
được nhiều kết quả tích cực, góp sức trẻ vào 
công cuộc xây dựng và phát triển của quê 
hương. Các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tổ 
chức 2.573 đợt hoạt động tình nguyện 
thường xuyên thu hút gần 300.000 lượt 
đoàn viên, thanh niên tham gia; thực hiện 
283 công trình thanh niên, phần việc thanh 
niên với tổng giá trị gần 10 tỷ đồng; xây dựng 
mới và sửa chữa 30 nhà nhân ái cho các gia 
đình chính sách, đối tượng khó khăn trên địa 
bàn toàn tỉnh… 

Bên cạnh đó, các hoạt động hỗ trợ nghiên 
cứu khoa học được duy trì với nhiều hình 
thức đa dạng gắn với nhiệm vụ chuyên môn 
của đoàn viên thanh niên. Trong năm, toàn 
tỉnh có 22 đề tài nghiên cứu khoa học của 
sinh viên, giảng viên trẻ; có 50 sáng kiến, 
giải pháp sáng tạo trong lao động, sản xuất 
kinh doanh. 

Đồng thời, các cấp bộ Đoàn đã phối hợp 
hỗ trợ cho học sinh, sinh viên vay vốn học 
tập với tổng số tiền hơn 48 tỷ đồng; duy trì 
triển khai hiệu quả Chương trình “Thắp sáng 
ước mơ Tuổi trẻ Bình Thuận”, chương trình 

“Tiếp sức mùa thi”, tuyên dương học sinh, 
sinh viên xuất sắc tiêu biểu… Ngoài ra, các 
hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập 
nghiệp cũng được triển khai đồng bộ, đều 
khắp từ tỉnh đến cơ sở. Trong đó, Các cấp 
bộ Đoàn trong tỉnh đã hỗ trợ 17 mô hình khởi 
nghiệp trong thanh niên với tổng trị giá 381 
triệu đồng; hỗ trợ thanh niên vay vốn phát 
triển kinh tế, tạo việc làm ổn định cho thanh 
niên. Theo đó, đến nay, dư nợ của Đoàn 
thông qua chương trình ủy thác với Ngân 
hàng chính sách xã hội và Ngân hàng Nông 
nghiệp & Phát triển nông thôn đạt hơn 462 
tỷ đồng. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí 
Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã ghi 
nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực 
của toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên 
tỉnh nhà trong thời gian qua. Đồng thời, 
thẳng thắn nêu ra những hạn chế trong quá 
trình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác 
đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 
2019, như: Chất lượng đoàn viên chưa cao; 
sức ảnh hưởng của đoàn với thành niên, với 
xã hội chưa có nhiều… 

Để công tác đoàn và phong trào thanh 
thiếu nhi tỉnh nhà trong thời gian đến đạt 
nhiều kết quả, phát triển hơn, Phó Bí thư 
Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 
phải tăng cường bồi dưỡng, rèn luyện, ươm 
mầm và xây dựng một thế hệ thanh niên 
mới, có những phẩm chất tốt đẹp; thông qua 
các triển vọng phát triển của tỉnh và cơ hội, 
tiềm năng, thế mạnh… của địa phương phải 
khởi dậy được tinh thần sáng tạo, tự thân lập 
nghiệp của thanh niên. Đặc biệt, tổ chức 
đoàn viên thanh niên phải ra sức đóng góp 
vào văn kiện của Đại hội Đảng các cấp, qua 
đó, thể hiện được tiếng nói, niềm tin của thế 
hệ trẻ vào sự phát triển đất nước; quan tâm 
đến công tác bồi dưỡng cán bộ đoàn, giới 
thiệu gương cán bộ tủ tiêu chuẩn về cả năng 

N 
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lực và phẩm chất đứng vào hàng ngũ Ban 
Chấp hành Đảng bộ các cấp, nhằm trẻ hóa 
Ban Chấp hành Đảng bộ và góp phần vào 
sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 
Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh cải cách hành 
chính trong công tác đoàn và thanh niên; 
tăng cường đi cơ sở, gắn bó sâu sát với thực 
tế cơ sở; tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa 
phương thức sinh hoạt; tăng cường đoàn 
kết, tập hợp thanh niên, phát huy vai trò của 
thanh niên trên tất cả các lĩnh vực đời sống 
- xã hội. 

Cũng nhân dịp này, nhiều tập thể và cá 
nhân được Ban Chấp hành Tỉnh đoàn trao 
Cờ thi đua và Giấy khen vì đã có thành tích 
xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào 
thanh thiếu nhi năm 2019. 

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

 (ngày 30 tháng 12) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/xay-dung-
doan/binh-thuan-2573-dot-hoat-dong-tinh-

nguyen-thuong-xuyen-da-duoc-to-chuc

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

BĂN KHOĂN VỀ LƯƠNG CÁN BỘ XÃ THẤP 

rong cuộc tiếp xúc cử tri mới đây của 
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình 
Thuận, tại 2 xã Mương Mán và Hàm 

Thạnh (Hàm Thuận Nam) , cử tri đã kiến 
nghị nhiều vấn đề liên quan đến cuộc sống 
của người dân. 

Theo đó, cử tri xã Mương Mán kiến nghị 
ngành chức năng xem xét có biện pháp để 
“giải cứu” thanh long, hiện nay người dân 
đầu tư công sức lớn vào cây chủ lực này, 
nhưng giá thành thấp khiến nông dân khó 
khăn. Cử tri cũng nêu thắc mắc việc đền bù 
cho người dân có tài sản gắn liền trên đất 
trong dự án đường cao tốc quá thấp, không 
đủ để chi phí di dời xây nhà ở mới. Cùng đó 
là ý kiến về lương cán bộ công chức, người 
nghỉ hưu thấp. Chẳng hạn lương một cán bộ 
xã khoảng 3 - 4 triệu đồng/tháng trong khi 

giá cả thị trường tăng liệu có đảm bảo cuộc 
sống. 

Cử tri xã Hàm Thạnh kiến nghị việc tinh 
gọn đội ngũ cán bộ chuyên trách cấp xã và 
thôn bản, tổ dân phố bằng cách bố trí người 
kiêm nhiệm. Theo cử tri, áp dụng sẽ rất vất 
vả cho những người làm kiêm nhiệm vì khối 
lượng công việc nhiều, trong khi địa bàn 
rộng, người dân sinh sống không tập trung 
như ở các khu phố của thành phố, thị 
trấn...          

N.Chinh // http://daidoanket.vn.- 2019 
(ngày 6 tháng 12) 

http://daidoanket.vn/tieng-noi-co-so/binh-
thuan-ban-khoan-ve-luong-can-bo-xa-thap-

tintuc454091

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

BĐBP BÌNH THUẬN CỨU NẠN TÀU BỊ MẮC CẠN 

gày 19-12, tàu cá BV 99139 TS đã 

được cứu nạn thành công, di dời 

khỏi khu biển Hòn Lan, xã Tân 

Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận sau 3 ngày bị mắc cạn.  

Trước đó, lúc 1 giờ sáng ngày 16-12, tàu 

cá BV 99139 TS, công suất 750 CV, có 8 

thuyền viên, hành nghề lưới rê, do ông 

Hoàng Văn Đoàn (SN 1980), trú Phường 5, 

TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là chủ 

phương tiện, kiêm thuyền trưởng kéo neo 

rời bến Kê Gà (Tân Thành, Hàm Thuận 

Nam) để ra khơi hành nghề thì bị hỏng máy. 

Tàu bị sóng đánh trôi dạt vào bờ thuộc khu 

vực biển Hòn Lan (Tân Thành, Hàm Thuận 

Nam). 

Nhận được tin báo của ông Hoàng Văn 

Đoàn về việc tàu bị nạn, Đồn Biên phòng 

Tân Thành (BĐBP tỉnh Bình Thuận) đã 

nhanh chóng cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp 

cùng lực lượng tại chỗ của địa phương và 4 

T 

N 
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phương tiện cơ giới hỗ trợ, di dời tàu cá ra 

khỏi khu vực mắc cạn. 

Đến 6 giờ sáng ngày 19-12-2019  tàu cá 

BV 99139 TS đã được cứu nạn thành công 

và được lai dắt về Bà Rịa - Vũng Tàu để sửa 

chữa. 

Tàu cá BV 99139 TS được lai dắt về Bà Rịa - Vũng 

Tàu để sửa chữa. 

Trung Thành // https://www.qdnd.vn.- 
2019 (ngày 19 tháng 12) 

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-
ninh/tin-tuc/bdbp-binh-thuan-cuu-nan-tau-

bi-mac-can-605692 

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

BÌNH THUẬN SẼ ĐẢM BẢO NGUỒN THỊT HEO PHỤC VỤ 
THỊ TRƯỜNG TẾT 

ổng đàn heo của Bình Thuận hiện còn 
hơn 347.000 con, trong đó 62% là heo 
thịt, chủ yếu nuôi trong các trang trại 

của doanh nghiệp. 

Để đảm bảo nhu cầu sử dụng thịt heo 
tăng mạnh dịp cuối năm, tỉnh Bình Thuận 
vừa yêu cầu các Sở, ngành, địa phương chủ 
động phối hợp với các cơ sở chăn nuôi để 
cân đối nguồn cung, không để xảy ra tình 
trạng găm hàng, sốt giá. 

Các cơ sở chăn nuôi tại Bình Thuận đảm bảo nguồn 
cung thịt lợn cuối năm. 

Thời gian qua, ngành chăn nuôi tại Bình 
Thuận chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch tả 

heo Châu Phi. Đến thời điểm này, tỉnh đã 
tiêu hủy hơn 41.000 con heo, tương đương 
2.500 tấn. Tổng đàn heo của Bình Thuận 
hiện còn hơn 347.000 con, trong đó 62% là 
heo thịt, chủ yếu nuôi trong các trang trại của 
doanh nghiệp. Dự kiến từ nay Tết, các trang 
trại này xuất chuồng 73.000 con heo, tương 
đương trên 5.000 tấn thịt. 

Để đảm bảo đáp ứng nhu cầu tăng mạnh 
trong dịp Tết của người tiêu dùng, UBND 
tỉnh Bình Thuận giao Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Sở Công thương căn 
cứ lượng heo thịt dự kiến xuất chuồng tổ 
chức vận động, khuyến khích các cơ sở 
chăn nuôi cân đối nguồn cung, kiên quyết 
không để xảy ra tình trạng găm hàng, sốt 
giá.  

Đối với các cơ sở, trang trại đáp ứng điều 
kiện chăn nuôi an toàn sinh học, cần tạo điều 
kiện thuận lợi để tái đàn, tránh thiếu hụt thực 
phẩm sau Tết./ 

Văn Thuận // https://vov.vn.- 2019 
(ngày 11 tháng 12) 

https://vov.vn/kinh-te/thi-truong/binh-
thuan-se-dam-bao-nguon-thit-heo-phuc-vu-

thi-truong-tet-988958.vov

 

T 
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CHUNG TAY GIÚP ĐỠ ĐỒNG BÀO NGHÈO 

ới mong muốn mang niềm vui, sẻ chia 
và giúp đỡ, cải thiện cuộc sống cho 
đồng bào dân tộc thiểu số và các em 

học sinh vùng còn khó khăn, tuần qua, các 
bạn tình nguyện viên của Câu lạc bộ (CLB) 
thiện nguyện Ngọc Trong Tâm phối hợp với 
Huyện đoàn Bắc Bình đã vượt đường xa 
đến thăm và tặng quà cho bà con cùng các 
em học sinh tại xã Sông Lũy (huyện Bắc 
Bình, tỉnh Bình Thuận).  

Anh Nguyễn Đức Toàn, Phó Bí thư Huyện 
đoàn Bắc Bình, cho biết người dân ở đây 
chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số Tày và 
Nùng, sinh sống bằng nghề làm nông, trồng 
cây lương thực, đời sống bấp bênh và kinh 
tế còn nghèo. 

Do ảnh hưởng đợt mưa bão vừa qua, 
phần lớn cây lương thực trồng dọc theo bờ 
sông Lũy đều bị thiệt hại, mất mùa, đời sống 
bà con nơi đây vốn nghèo khó lại càng khó 
khăn hơn gấp bội; nhiều gia đình nghèo 
không có điều kiện để đón tết cổ truyền đang 
đến gần. Trước tình hình đó, Huyện đoàn đã 
kêu gọi các nhà hảo tâm và nhóm thiện 
nguyện cùng chung tay giúp đỡ một phần 
nào cho bà con nơi đây. 

Trong chương trình, ban tổ chức đã trao 
103 suất quà cho hộ gia đình nghèo, 64 suất 
quà cho các em học sinh nghèo vượt khó có 
thành tích học tập xuất sắc (đều 300.000 

đồng/suất) và 5 chiếc xe đạp cho các học 
sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp 
các em phấn đấu đến trường, nỗ lực trong 
học tập. 

Đoàn còn trao tặng 3 tủ sách, xây dựng 
thư viện cho Trường Tiểu học Sông Lũy 2 và 
Sông Lũy 3. Các bạn tình nguyện viên đã tổ 
chức các gian hàng trò chơi dân gian và ẩm 
thực truyền thống cho các em học sinh trên 
địa bàn 2 xã, nhằm mang đến không khí vui 
tươi, rộn ràng. Trong dịp này, các y bác sĩ tại 
Trung tâm Y tế huyện Bắc Bình cũng đến 
khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 
người cao tuổi và trẻ em trên địa bàn xã 
Sông Lũy, với tổng kinh phí hơn 100 triệu 
đồng.  

Trong năm 2019, các bạn trẻ trong CLB 
thiện nguyện Ngọc Trong Tâm cũng đã tổ 
chức nhiều chương trình thiện nguyện như: 
mỗi tháng có hoạt động bếp ăn tình thương, 
đến thăm và tặng hàng trăm suất quà là nhu 
yếu phẩm cho bà con vùng sâu vùng xa; tổ 
chức vui chơi, tặng học bổng trẻ em đồng 
bào dân tộc thiểu số nghèo hiếu học trên địa 
bàn tỉnh Bình Thuận. 

Bùi Anh Tuấn // 
https://www.sggp.org.vn.- 2019 

 (ngày 23 tháng 12) 

https://www.sggp.org.vn/chung-tay-giup-
do-dong-bao-ngheo-636529.html 

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

ĐẢM BẢO CUNG ỨNG ĐỦ HÀNG TẾT CHO NGƯỜI DÂN HUYỆN ĐẢO 

ỉnh Bình Thuận có kế hoạch bảo đảm 
dự trữ, cung ứng hàng hóa thiết yếu, 
phương tiện vận chuyển hàng hóa và 

người dân phục vụ huyện đảo Phú Quý. 

Hoạt động này nhằm tránh tình trạng 
khan hiếm hàng hóa cũng như việc đảo bị 
"cô lập" nhiều ngày với đất liền trong dịp Tết 
Nguyên đán Canh Tý 2020 và mùa thời tiết 
xấu... 

Theo đó, 5 mặt hàng thiết yếu phục vụ 
bình ổn thị trường trong trường hợp thời tiết 
xấu gồm: gạo, đường, dầu ăn, muối, mì tôm. 

Tùy vào thực tế quy mô của các cơ sở, đại 
lý kinh doanh, số lượng hàng hóa dự trữ 
chiếm khoảng 50% - 60% so với nhu cầu thị 
trường. 

UBND huyện Phú Quý chủ động khuyến 
khích, vận động dự trữ trong dân tới 40- 50% 
lượng hàng hóa thiết yếu theo nhu cầu. 
Riêng mặt hàng xăng dầu sẽ được dự trữ tại 
các cơ sở kinh doanh trên đảo và tàu dầu 
trên biển, Ban chỉ huy quân sự huyện; cơ số 
thuốc và vật tư y tế được dự trữ tại Bệnh 
viện y tế quân dân y huyện. 

V 

T 
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Tham gia dự trữ hàng hóa dịp này, các 
đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh được 
tỉnh hỗ trợ lãi suất vốn vay ngân hàng và 
đảm bảo ưu tiên vận chuyển hàng hóa ra 
đảo. Tuy nhiên, các đơn vị phải cam kết dự 
trữ hàng hóa đúng chủng loại, đủ số lượng 
và mức dự trữ thường xuyên, liên tục; khi 
luân chuyển hàng hóa phải có mức dự trữ 
trong vòng một tháng. 

Đảo Phú Quý. Ảnh minh họa: Mạnh Linh/báo Tin tức 

Ngoài ra, hàng hóa phải đáp ứng tiêu 
chuẩn về chất lượng, an toàn vệ sinh thực 
phẩm, giá bán hợp lý, ổn định. Trường hợp 
thị trường biến động tăng hoặc giảm đối với 
giá mua vào làm ảnh hưởng đến cơ cấu giá 
bán lẻ các mặt hàng trong phương án dự 
trữ, đơn vị tham gia phải điều chỉnh giá hợp 
lý và được huyện chấp thuận. 

Tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu Sở Giao 
thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị trực thuộc 
kiểm tra, đảm bảo an toàn hàng hải khu vực 
2 đầu bến cảng; xử lý nghiêm các phương 
tiện vi phạm quy định về vận chuyển hành 
khách, đảm bảo thiết bị an toàn, phao cứu 
sinh cho hành khách...; chủ động theo dõi 
thời tiết biển tại khu vực để xem xét, giải 
quyết cấp phép kịp thời, an toàn và thuận lợi 
cho các tàu... 

Doanh nghiệp vận tải có phương tiện hoạt 
động tuyến Phan Thiết - Phú Quý có trách 
nhiệm ưu tiên vận chuyển hàng thiết yếu của 
các đơn vị tham gia dự trữ kịp thời ra đảo. 
Các đơn vị chủ động đề xuất và lập kế hoạch 
chạy tàu để được tăng tải, chuyển hoạt động 
trên tuyến nếu lượng khách tăng đột biến, 
bảo đảm không để hành khách chờ đợi lâu 
tại bến. 

Huyện đảo Phú Quý hiện có hơn 28.000 
người với tổng số hơn 700 hộ kinh doanh; 
trong đó, có khoảng 150 hộ kinh doanh bách 
hóa tổng hợp. Ước tính, nhu cầu thực tế đối 
với một số mặt hàng thiết yếu của người dân 
trên huyện (không tính lực lượng vũ trang 
đóng trên địa bàn) tiêu thụ mỗi tháng 
khoảng: 150 tấn gạo, 3 tấn đường, 2.000 lít 
dầu ăn, 1.200 thùng mì gói... 

Mỗi năm vào dịp Tết nguyên đán, do ảnh 
hưởng của mùa gió Đông Bắc, thời tiết xấu, 
các tàu vận tải tuyến Phan Thiết - Phú Quý 
thường bị gián đoạn khiến việc vận chuyển 
hàng hóa và người dân từ đất liền ra huyện 
đảo này gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, việc dự 
trữ hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu 
và phương tiện vận chuyển phục vụ luôn 
được huyện chủ động và chuẩn bị tốt để 
đảm bảo cung ứng kịp thời cho người dân 
khi xảy ra thời tiết xấu. 

Hồng Hiếu // https://baotintuc.vn.- 
2019 (ngày 24 tháng 12) 

https://baotintuc.vn/van-de-quan-
tam/dam-bao-cung-ung-du-hang-tet-cho-

nguoi-dan-huyen-dao-
20191224082621931.htm

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

GIÁ THANH LONG BÌNH THUẬN TĂNG GẤP ĐÔI SO VỚI 
ĐẦU VỤ CHONG ĐÈN 

ần 2 tuần qua, giá thu mua thanh 
long – loại trái cây xuất khẩu chủ 
lực của tỉnh Bình Thuận đã tăng 
gấp đôi so với thời điểm đầu vụ 
chong đèn. 

Cụ thể, mức giá từ các vựa chuyên thu 
mua thanh long tại các huyện: Hàm Thuận 

Nam, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình… trong vài 
ngày trở lại đây giao động ở mức 10.000 – 
12.000 đồng/kg; Đối với những vườn có tỉ lệ 
trái lớn từ 90% trở lên được mua mức 
13.000 – 14.000 đồng/kg. Mức giá này cao 
gấp đôi so với thời điểm đầu vụ chong đèn 
2019 (cách đây khoảng 3 tháng). 

G 
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Nông dân trồng thanh long tại Bình Thuận phấn khởi 
vì giá bán đang tăng trở lại. 

Theo một số chủ vựa, sản lượng thanh 
long hiện tại không biến động nhiều so với 
đầu vụ chong đèn, tuy nhiên giá thu mua 
đang nhích lên, khả năng do thị trường 
Trung Quốc đang tiêu thụ tốt hơn loại trái cây 
này.  

Bà Lê Thị Hồng, chủ một vựa thu mua 
thanh long tại xã Hàm Kiệm, huyện Hàm 

Thuận Nam cho biết: “Các nhà vườn trồng 
thanh long tại Trung Quốc ít chong đèn trái 
vụ, vì thế, do thời tiết khá lạnh nên khó ra 
trái. Trong khi thời điểm cuối năm, nhu cầu 
tiêu thụ trái cây thường cao, nên có thể họ 
đang tăng cường nhập trái thanh long về 
nhiều hơn so với cách đây 2, 3 tháng. Vì vậy 
mà giá thanh long đang có xu hướng tăng 
trở lại”. 

Giá thanh long có chiều hướng tăng trở 
lại là tín hiệu vui cho người nông dân, khi 
những ngày cuối năm, lượng trái xuất bán 
dự kiến sẽ còn tăng nhiều do người trồng 
đón đầu vụ Tết Nguyên đán./.  

Văn Thuận // https://vov.vn/.- 2019 
(ngày 19 tháng 12) 

https://vov.vn/kinh-te/thi-truong/gia-
thanh-long-binh-thuan-tang-gap-doi-so-voi-

dau-vu-chong-den-991385.vov

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

HƠN 130 TỶ ĐỒNG DỰ TRỮ HÀNG HÓA BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG TẾT 

hời gian bán hàng bình ổn ở Bình 
Thuận được thực hiện trong 4 tháng 
(từ tháng 11/2019 đến tháng 2/2020) 

và ưu tiên tổ chức điểm bán hàng tại các khu 
công nghiệp, khu vực nông thôn, vùng sâu... 

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN) 

Để đảm bảo lượng hàng hóa lưu thông 
trên thị trường dồi dào, giá cả ổn định, đồng 
thời đẩy mạnh đưa hàng về vùng sâu, vùng 
xa, hải đảo để phục vụ nhân dân trong dịp 
Tết Nguyên đán, tỉnh Bình Thuận triển khai 
thực hiện kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu 

bình ổn thị trường trước, trong và sau Tết 
Nguyên đán Canh Tý 2020. 

Dự kiến, mức dự trữ hàng hóa thiết yếu 
bình ổn giá Tết Nguyên đán năm 2020 là gần 
135 tỷ đồng, trong đó, 8 đơn vị được phân 
bổ gồm: Công ty cổ phần Thương mại Bình 
Thuận (40 tỷ đồng); Siêu thị Co.opMart Phan 
Thiết (49,7 tỷ đồng); Siêu thị Co.opMart La 
Gi (18,1 tỷ đồng); Siêu thị Co.opMart Phan 
Rí Cửa (9 tỷ đồng); Chi nhánh Công ty cổ 
phần Lương thực Nam Trung Bộ (1,2 tỷ 
đồng); Doanh nghiệp tư nhân Thương mại 
Dịch vụ Tùng Loan (10 tỷ đồng); Chi nhánh 
Công ty cổ phần Thương mại Bách Hóa 
Xanh tại Bình Thuận (4,6 tỷ đồng) và Trung 
tâm Dịch vụ miền núi (2,2 tỷ đồng). 

Các đơn vị tham gia bán hàng bình ổn 
được tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay 
với lãi suất ưu đãi thuận lợi, đồng thời có 
trách nhiệm tổ chức sản xuất, kinh doanh, 
dự trữ hàng hóa đảm bảo chất lượng, bán 
hàng đúng theo giá đã cam kết; kịp thời cung 
ứng đủ hàng khi thị trường biến động... 

Theo Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận, 
thời gian bán hàng bình ổn được thực hiện 

T 
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trong 4 tháng (từ tháng 11/2019 đến tháng 
2/2020) và ưu tiên tổ chức điểm bán hàng tại 
các khu công nghiệp, khu vực nông thôn, 
vùng sâu, vùng xa, hải đảo. 

Ngoài việc bán hàng hóa trực tiếp tại các 
điểm bán cố định, các đơn vị tổ chức thêm 
bán hàng lưu động tại địa bàn các huyện 
trong tỉnh.  

Để phục vụ Tết Nguyên Đán Canh Tý 
2020, chương trình bán hàng bình ổn tập 
trung vào mặt hàng lương thực, thực phẩm 
chế biến có tính thiết yếu và nhu cầu sử 
dụng lớn như gạo, nếp, thịt các loại, trứng 
các loại, đường, sữa, dầu ăn, mỳ tôm, rau 
củ quả các loại, muối iốt... 

Các mặt hàng phải đảm bảo các tiêu chí 
về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, 
ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam... Giá bán 
hàng bình ổn của các doanh nghiệp tham gia 
chương trình phải bằng hoặc thấp hơn từ 5- 
10% so với giá thị trường tại cùng thời điểm. 

Để đảm bảo thị trường ổn định trước, 
trong và sau Tết, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình 

Thuận yêu cầu Sở Công Thương phối hợp 
với các ngành, các đơn vị đôn đốc việc thực 
hiện của doanh nghiệp để bảo đảm đủ hàng 
hóa, chất lượng, an toàn thực phẩm; trong 
đó, chú ý đối với mặt hàng thịt lợn để phục 
vụ nhân dân trên địa bàn với giá hợp lý. 

Sở Công Thương có trách nhiệm theo dõi 
chặt chẽ diễn biến thị trường, cung cầu hàng 
hóa nhất là các mặt hàng thiết yếu để chủ 
động có phương án hoặc tham mưu, đề xuất 
các biện pháp ứng phó kịp thời nhằm ổn 
định thị trường khi cần thiết; chủ động phối 
hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn và các doanh nghiệp bảo đảm nguồn 
cung thịt kiên quyết không để thiếu hụt thịt 
lợn và tăng cường bình ổn giá thị lợn trong 
dịp lễ, Tết năm 2020./. 

Hồng Hiếu // 
https://www.vietnamplus.vn.- 2019 

 (ngày 12 tháng 12) 

https://www.vietnamplus.vn/binh-thuan-
hon-130-ty-dong-du-tru-hang-hoa-binh-on-

thi-truong-tet/612751.vnp 

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

LỮ ĐOÀN 681, VÙNG 2 HẢI QUÂN THỰC HIỆN “NGÀY CHỦ NHẬT XANH” 

gày 15 tháng 12, tại Tp. Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận, cán bộ, đoàn viên 
Đoàn cơ sở Lữ đoàn 681, Vùng 2 Hải 

quân phối hợp với Trường Tiểu học Tiến 
Thành 1 tổ chức san lấp, đổ bê tông xây 
dựng công trình “Cổng trường an toàn 
giao thông”. 

Đổ bê tông xây dựng công trình “Cổng trường an toàn 
giao thông”. 

Sau  gần một ngày khẩn trương, hăng hái, 
tích cực, hơn 250m2 ven đường bao trước 

cổng trường được cán bộ, đoàn viên hai đơn 
vị dọn dẹp sạch sẽ, san lấp, đổ bê tông tạo 
nên một hành lang rộng, giúp phụ huynh có 
khoảng trống để xe khi đưa đón con em tới 
trường. 
  
Đây là hoạt động thường xuyên của cán bộ, 
đoàn viên Lữ đoàn 681, Vùng 2 Hải quân 
nhằm thắt chặt hơn nữa tinh thần đoàn kết, 
gắn bó giữa đơn hai đơn vị. Nâng cao nhận 
thức, ý thức chấp hành Luật Giao thông của 
giáo viên, phụ huynh, đảm bảo an toàn cho 
học sinh sau khi tan học. 

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

(ngày 17 tháng 12) 

http://baoquankhu7.vn/lu-doan-681-
vung-2-hai-quan-thuc-hien-ngay-chu-nhat-

xanh-314592227-0015982s34710gs 

 

N 

https://www.vietnamplus.vn/binh-thuan-hon-130-ty-dong-du-tru-hang-hoa-binh-on-thi-truong-tet/612751.vnp
https://www.vietnamplus.vn/binh-thuan-hon-130-ty-dong-du-tru-hang-hoa-binh-on-thi-truong-tet/612751.vnp
https://www.vietnamplus.vn/binh-thuan-hon-130-ty-dong-du-tru-hang-hoa-binh-on-thi-truong-tet/612751.vnp
http://baoquankhu7.vn/lu-doan-681-vung-2-hai-quan-thuc-hien-ngay-chu-nhat-xanh-314592227-0015982s34710gs
http://baoquankhu7.vn/lu-doan-681-vung-2-hai-quan-thuc-hien-ngay-chu-nhat-xanh-314592227-0015982s34710gs
http://baoquankhu7.vn/lu-doan-681-vung-2-hai-quan-thuc-hien-ngay-chu-nhat-xanh-314592227-0015982s34710gs


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 12  năm 2019                           __             -44- 
 

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

TẶNG QUÀ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH TỈNH BÌNH THUẬN 

gày 15-12, tại tỉnh Bình Thuận, đoàn 
cán bộ Trung ương Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh do đồng chí 

Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung 
ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương 
Đoàn đã đến thăm, tặng 100 suất quà (1 
triệu đồng/xuất) đến các Bà Mẹ Việt Nam 
Anh hùng, thương binh, gia đình chính sách, 
người dân nghèo. 

Các đại biểu khánh thành cầu dân sinh tại xã Phú 
Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. 

Các hộ nghèo nhận quà của Trung ương Đoàn. 

Đoàn công tác cũng tổ chức khám bệnh 
cấp thuốc miễn phí cho 300 người dân 
nghèo tại thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện 
Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Dịp này, đoàn 
cán bộ Trung ương Đoàn đã dự lễ khánh 
thành và bàn giao cầu dân sinh của Tỉnh 
đoàn Bình Thuận tặng cho người dân xã 
Phú Lạc (Tuy Phong) với tổng kinh phí xây 
dựng 1,5 tỷ đồng. 

Hiếu Hồng // https://www.qdnd.vn.- 
2019 (ngày 15 tháng 12) 

https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/tang-
qua-gia-dinh-chinh-sach-tinh-binh-thuan-

605330

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

Y BÁC SĨ, BẢO VỆ BỆNH VIỆN HIẾN MÁU CỨU SỐNG 
BỆNH NHÂN BỊ TNGT 

ệnh nhân Trần Văn Việt (19 tuổi, quê 
Quảng Nam) đã qua cơn nguy kịch, sau 
khi được BV thị xã La Gi (Bình Thuận) 

phẫu thuật cấp cứu do TNGT chiều qua. 

Nạn nhân Trần Văn Việt đã qua cơn nguy kịch.  

Các bác sĩ quyết định mổ cấp cứu cho bệnh 
nhân vì nếu chuyển viện tuyến trên, bệnh nhân 

sẽ tử vong trên đường. Do bệnh nhân Việt mất 
quá nhiều máu, người thân lại không có mặt 
nên bệnh viện đã huy động một số y bác sĩ, 
nhân viên bảo vệ hiến 20 đơn vị máu để cứu 
người.  

Anh Việt bị tai nạn khi đi xe máy tông vào 
xe khách 16 chỗ đang chạy trên giao lộ thuộc 
xã Tân Tiến, thị xã La Gi. 

Đức Thiên // https://vietnamnet.vn/.- 
2019 (ngày 17 tháng 12) 

https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-
giao-thong/y-bac-si-bao-ve-benh-vien-hien-
mau-cuu-benh-nhan-bi-tai-nan-giao-thong-

600951.html

N 

B 

https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/tang-qua-gia-dinh-chinh-sach-tinh-binh-thuan-605330
https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/tang-qua-gia-dinh-chinh-sach-tinh-binh-thuan-605330
https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/tang-qua-gia-dinh-chinh-sach-tinh-binh-thuan-605330
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/y-bac-si-bao-ve-benh-vien-hien-mau-cuu-benh-nhan-bi-tai-nan-giao-thong-600951.html
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/y-bac-si-bao-ve-benh-vien-hien-mau-cuu-benh-nhan-bi-tai-nan-giao-thong-600951.html
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/y-bac-si-bao-ve-benh-vien-hien-mau-cuu-benh-nhan-bi-tai-nan-giao-thong-600951.html
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/y-bac-si-bao-ve-benh-vien-hien-mau-cuu-benh-nhan-bi-tai-nan-giao-thong-600951.html
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ĐẨY NHANH LẮP ĐẶT THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH TÀU CÁ 

hó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê 
Tuấn Phong vừa yêu cầu các sở, 
ngành, địa phương hoàn thành việc 

lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá 
có chiều dài từ 15m trở lên theo lộ trình của 
Chính phủ, đồng thời gắn với yêu cầu quản 
lý các nghề khai thác có tính đặc thù của địa 
phương. 

Tàu cá của ngư dân Bình Thuận. Ảnh: Nguyễn 
Thanh/TTXVN 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát toàn bộ 
danh sách tàu cá thuộc diện phải lắp đặt 
thiết bị giám sát hành trình theo quy định của 
Luật Thủy sản 2017. Đồng thời, thông báo 
đến từng chủ tàu về thời hạn phải hoàn 
thành việc lắp đặt cũng như gửi thông tin tàu 
cá đến chính quyền địa phương, các Đồn, 
Trạm kiểm soát biên phòng cửa biển để phối 
hợp kiểm tra, giám sát, yêu cầu chủ tàu phải 
lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy 
định. 

Bên cạnh đó, Sở khẩn trương thiết lập hệ 
thống trung tâm dữ liệu giám sát tàu cá tỉnh, 
các trạm dữ liệu giám sát tàu cá đảm bảo kết 
nối đồng bộ với Trung tâm dữ liệu Trung 
ương để theo dõi, giám sát, kịp thời cảnh 
báo tàu cá ra ngoài vùng biển Việt Nam. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ đội 
biên phòng tỉnh cùng các huyện ven biển 
tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền lắp đặt thiết 
bị giám sát hành trình trên tàu cá. Đặc biệt, 
cảnh báo cho các chủ tàu cá về những biện 
pháp xử lý nghiêm khắc theo quy định tại 

Nghị định số 42/2019/NĐ-CP đối với các 
trường hợp không tuân thủ việc lắp đặt thiết 
bị giám sát hành trình theo thời hạn quy 
định. 

Cùng đó, lực lượng kiểm ngư, biên 
phòng, Ban quản lý các cảng cá tăng cường 
phối hợp, kiểm tra, kiểm soát, quản lý tàu cá 
xuất, nhập bến chặt chẽ, đúng quy định. Căn 
cứ thời hạn quy định lắp đặt thiết bị giám sát 
hành trình đối với tàu cá, đối với các trường 
hợp quá thời hạn mà vẫn chưa thực hiện lắp 
đặt thiết bị thì kiên quyết không cho xuất bến 
hoạt động sản xuất và lập hồ sơ xử lý theo 
quy định. 

Theo Kế hoạch triển khai hệ thống giám 
sát tàu cá tỉnh Bình Thuận tại Quyết định số 
1519/QĐ- UBND ngày 17/6/2019, thời hạn 
hoàn thành lắp đặt thiết bị giám sát hành 
trình trên tàu cá có chiều dài từ 24 mét trở 
lên là trước ngày 1/7/2019. Tàu cá hoạt 
động nghề giã cào bay và nghề câu, lặn hoạt 
động vùng biển xa phải hoàn thành trước 
31/10/2019. Tàu cá đăng ký hoạt động vùng 
biển xa theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg 
phải hoàn thành trước ngày 01/01/2020. 
Các loại tàu cá còn lại phải hoàn thành trước 
ngày 01/4/2020. 

Tuy nhiên, việc triển khai tổ chức thực 
hiện kế hoạch còn chậm, chưa đạt yêu cầu 
về tiến độ và nhiều khả năng không đảm bảo 
lộ trình theo quy định của Chính phủ nếu các 
sở, ngành, địa phương không có các biện 
pháp quyết liệt, đồng bộ hơn. 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận, tính 
đến đầu tháng 12/2019, tỉnh mới chỉ có 293 
tàu cá đã thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát 
hành trình. 

Hồng Hiếu // 
http://www.bienphong.com.vn.- 2019 

(ngày 13 tháng 12) 

http://www.bienphong.com.vn/binh-
thuan-day-nhanh-lap-dat-thiet-bi-giam-sat-

hanh-trinh-tau-ca/

 

 

P 

http://www.bienphong.com.vn/binh-thuan-day-nhanh-lap-dat-thiet-bi-giam-sat-hanh-trinh-tau-ca/
http://www.bienphong.com.vn/binh-thuan-day-nhanh-lap-dat-thiet-bi-giam-sat-hanh-trinh-tau-ca/
http://www.bienphong.com.vn/binh-thuan-day-nhanh-lap-dat-thiet-bi-giam-sat-hanh-trinh-tau-ca/
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GIÁM SÁT CHẶT CHẼ MÔI TRƯỜNG TẠI TRUNG TÂM 
ĐIỆN LỰC VĨNH TÂN 

rước diễn biến phức tạp của thời tiết, 

thường xuyên có gió lớn kèm theo lốc 

xoáy, khả năng bụi phát sinh tại khu 

vực bãi xỉ Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, 

UBND tỉnh Thuận đã yêu cầu các sở, ngành 

liên quan và huyện Tuy Phong tăng cường 

giám sát, bảo vệ môi trường tại đây. 

Ngày 18/12, UBND tỉnh Bình Thuận gửi 

các sở, ngành liên quan và huyện Tuy 

Phong, lưu ý, trong thời gian tới thời tiết tại 

khu vực xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong diễn 

biến phức tạp, thường xuyên có gió lớn kèm 

theo lốc xoáy, khả năng phát tán bụi tại khu 

vực bãi tro xỉ rất cao.  

Để nâng cao tính hiệu quả, kịp thời của 

công tác giám sát, xử lí các sự vụ, sự việc 

và nâng cao trách nhiệm, sự phối hợp quản 

lí nhà nước về bảo vệ môi trường của chính 

quyền địa phương đối với dự án tại Trung 

tâm Điện lực (TTĐL) Vĩnh Tân, Chủ tịch 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND 

huyện Tuy Phong tiếp tục phối hợp chặt chẽ, 

thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của UBND 

tỉnh tại các Thông báo giao ban hàng tháng 

và các văn bản có liên quan.  

Văn bản yêu cầu UBND huyện Tuy Phong 

tiếp tục chỉ đạo Tổ Giám sát 21 tăng cường 

kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện 

các biện pháp bảo vệ môi trường của các dự 

án tại TTĐL Vĩnh Tân; lựa chọn, thí điểm sử 

dụng tro, xỉ xây dựng đường nông thôn trên 

địa bàn huyện.  

Chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương 

hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt 

bằng bãi xỉ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3 

để tháo gỡ vướng mắc trong việc xây dựng 

tuyến đường vào bãi thải xỉ nhà máy nhiệt 

điện Vĩnh Tân 1. 

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị phối hợp với 

Mặt trận, đoàn thể, UBND xã Vĩnh Tân kịp 

thời nắm bắt thông tin, vận động, tuyên 

truyền để các hộ dân hiểu, không để mất an 

ninh trật tự tại địa phương.  

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư 

trong việc đầu tư một số công trình hạ tầng 

bức xúc trên địa bàn xã Vĩnh Tân và xã Vĩnh 

Hảo.  

UBND tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu Sở 

Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp 

với Tổ Công tác 1184 và các đơn vị liên quan 

thường xuyên kiểm tra đột xuất, toàn diện 

việc chấp hành các quy định pháp luật về 

bảo vệ môi trường đối với các dự án tại 

TTĐL Vĩnh Tân, xử lí nghiêm các trường 

hợp vi phạm.  

Tiếp tục theo dõi, giám sát chất lượng 

nước thải sau xử lí, nước xả làm mát, khí 

thải và bãi xỉ của các nhà máy nhiệt điện 

Vĩnh Tân 1, 2, 4, 4 mở rộng, đôn đốc các nhà 

máy hoàn chỉnh hệ thống quan trắc tự động 

theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 

13/5/2019 của Chính phủ, Thông tư số 

24/2017/TT-BTNMT ngày 1/9/2017 của Bộ 

TN&MT và Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước.  

Tỉnh Bình Thuận và nhà đầu tư đang nỗ lực trong việc 

tái sử dụng nguồn tro xỉ thải ra từ các nhà máy điện. 

Ảnh: XMVN. 

T 
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Phối hợp chặt chẽ với Đoàn Giám sát việc 

thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường 

đối với các nhà máy nhiệt điện, dự án/cơ sở 

phụ trợ thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân 

theo Quyết định số 1474/QĐ-TCMT ngày 

14/11/2019 của Tổng cục Môi trường trong 

việc giám sát các dự án tại Trung tâm điện 

lực Vĩnh Tân và các dự án phụ trợ.  

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận giao các sở, 

ngành chuyên môn khẩn trương triển khai 

thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu đánh giá 

sức chịu tải môi trường và đề xuất giải pháp 

quản lí, bảo vệ môi trường khu vực Khu bảo 

tồn biển Hòn Cau” để tham mưu UBND tỉnh 

có các kiến nghị, giải pháp, đề nghị các cơ 

quan Trung ương xem xét, giải quyết.  

Theo dõi, tham mưu UBND tỉnh tiếp tục 

kiến nghị trung ương sớm hỗ trợ vốn đầu tư 

xây dựng kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến, 

xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình 

Thuận; Theo dõi, giám sát việc thực hiện 

phương án thoát nước và phòng chống bão 

lụt tại bãi xỉ của Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân; 

Khẩn trương rà soát, xem xét, tham mưu 

UBND tỉnh cho chủ trương bố trí kế hoạch 

vốn để đầu tư đầu tư các công trình hạ tầng 

kinh tế - xã hội tại khu vực, đặc biệt là cấp 

nước sinh hoạt và nước sản xuất phục vụ 

cho cộng đồng dân cư tại xã Vĩnh Tân, xã 

Vĩnh Hảo;  

Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch tiêu thụ, sử dụng tro xỉ theo 

chỉ đạo của Bộ Xây dựng và Bộ TN&MT; 

Thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình 

vận hành các bãi xỉ đảm bảo thiết kế được 

duyệt, không gây sự cố môi trường và đề 

xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết các khó 

khăn, vướng mắc; Thí điểm xây dựng các 

công trình như: Đường giao thông nông thôn 

sử dụng tro, xỉ của các Nhà máy tại TTĐL 

Vĩnh Tân theo đúng quy định.  

Kiểm tra, giám sát, kịp thời đôn đốc các 

nhà máy nhiệt điện thực hiện nghiêm túc các 

nội dung trong Đề án xử lí tro, xỉ đã phê 

duyệt. Theo dõi, tổng hợp các trường hợp 

không thực hiện nghiêm túc các nội dung 

trong Đề án xử lí tro, xỉ đã phê duyệt, tham 

mưu UBND tỉnh gửi Bộ Xây dựng, Bộ Công 

thương để tổng hợp báo cáo Chính phủ.  

 

Thuận Bắc // 

https://baovephapluat.vn.- 2019 

 (ngày 19 tháng 12) 

https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-

hoi/doi-song-xa-hoi/giam-sat-chat-che-moi-

truong-tai-trung-tam-dien-luc-vinh-tan-

80191.html

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

TUYÊN TRUYỀN ĐẢM BẢO AN NINH, AN TOÀN ĐƯỜNG ỐNG 
DẪN KHÍ TRÊN BIỂN 

rong hai ngày 2-3/12, BĐBP Bình 

Thuận phối hợp với Công ty vận 

chuyển khí Đông Nam Bộ (Tổng 

Công ty khí Việt Nam) tổ chức các buổi 

tuyên truyền đảm bảo an ninh, an toàn 

đường ống dẫn khí trên biển cho gần 300 

thuyền trưởng, chủ phương tiện khai thác 

đánh bắt xa bờ trên địa bàn TP Phan Thiết 

và huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. 

Tại các điểm tuyên truyền, ngư dân đã 

được giới thiệu về vị trí, tọa độ hệ thống 

đường ống dẫn khí trên biển; tầm quan trọng 

của đường ống dẫn khí đối với đời sống của 

người dân, các vấn đề về an ninh năng 

T 

https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/giam-sat-chat-che-moi-truong-tai-trung-tam-dien-luc-vinh-tan-80191.html
https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/giam-sat-chat-che-moi-truong-tai-trung-tam-dien-luc-vinh-tan-80191.html
https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/giam-sat-chat-che-moi-truong-tai-trung-tam-dien-luc-vinh-tan-80191.html
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lượng và nền kinh tế quốc gia; các quy 

định của pháp luật và chế tài xử lý đối với 

các trường hợp cố tình vi phạm; dấu hiệu 

nhận biết các sự cố cũng như việc thông báo 

cho các cơ quan chức năng khi phát hiện sự 

cố xảy ra đối với các công trình khí trên biển. 

Cũng tại đây, ngư dân còn được cấp phát 

tờ rơi in chi tiết sơ đồ hệ thống đường ống 

dẫn khí dưới biển và được hướng dẫn cài 

đặt tọa độ của các đường ống dẫn khí trên 

biển vào máy định vị của tàu cá… 

Qua các buổi tuyên truyền đã giúp ngư 

dân nâng cao nhận thức, hiểu biết về tầm 

quan trọng của các công trình khí, từ đó, 

nâng cao trách nhiệm trong việc chung tay 

bảo vệ các công trình cũng như kịp thời 

ngăn chặn, thông báo cho cơ quan chức 

năng khi phát hiện sự cố, các hoạt động xâm 

phạm an ninh, an toàn đường ống dẫn khí 

trên biển. 

Cán bộ, chiến sỹ BĐBP Bình Thuận phát tờ rơi in sơ 

đồ hệ thống đường ống dẫn khí dưới biển đến tận tay 

ngư dân. Ảnh: Trung Thành 

 

Trung Thành // 

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

(ngày 4 tháng 12) 

http://www.bienphong.com.vn/tuyen-

truyen-dam-bao-an-ninh-an-toan-duong-

ong-dan-khi-tren-bien/ 

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

VKSND TỈNH BÌNH THUẬN TRỰC TIẾP KIỂM SÁT 
CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN 

ừa qua, Phòng kiểm sát thi hành án 

dân sự, hành chính (Phòng 11) 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình 

Thuận đã phối hợp với các cơ quan chức 

năng có liên quan trực tiếp tham gia việc 

cưỡng chế thi hành án buộc bà Nguyễn 

Thị Hương, bà Nguyễn Thị Nga, ông 

Thạch Hoàng Na (chồng của bà Nga), ông 

Thạch Nguyễn Đăng Khoa (con của bà 

Nga), phải trả cho ông Hoàng Văn Anh và 

bà Hoàng Nguyễn Thị Xí căn nhà và đất tại 

số 53 Phạm Ngũ Lão, thị trấn Phan Rí 

Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. 

Trước đó, Cục thi hành án dân sự tỉnh 

Bình Thuận đã nhiều lần động viên, thuyết 

phục người phải thi hành án giao căn nhà 

trên theo bản án đã tuyên cho người được 

thi hành án nhưng người phải thi hành án 

vẫn cố tình không tự nguyện thi hành án. 

Việc cưỡng chế giao nhà đảm bảo thực 

hiện đúng quy định pháp luật, không có sai 

sót, vi phạm đáng tiếc xảy ra. Trong quá 

trình cưỡng chế, lực lượng cưỡng chế 

không gặp bất cứ cản trở nào lớn, gây khó 

khăn, làm chậm tiến độ cưỡng chế. Kết 

quả cưỡng chế nằm trong kế hoạch dự 

định, người phải thi hành án chấp nhận trả 

nhà cho người được thi hành án và chuyển 

toàn bộ tài sản, vật dụng trong nhà ra 

ngoài rồi chuyển ra nơi ở mới. 

Tuy nhiên, trong quá trình họp bàn và 

thực hiện việc cưỡng chế giao nhà, nhận 

V 

http://www.bienphong.com.vn/tuyen-truyen-dam-bao-an-ninh-an-toan-duong-ong-dan-khi-tren-bien/
http://www.bienphong.com.vn/tuyen-truyen-dam-bao-an-ninh-an-toan-duong-ong-dan-khi-tren-bien/
http://www.bienphong.com.vn/tuyen-truyen-dam-bao-an-ninh-an-toan-duong-ong-dan-khi-tren-bien/
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thấy quy định của pháp luật còn có khó 

khăn, vướng mắc như sau: 

Theo khoản 4 và khoản 5, Điều 115 Luật 

THADS năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 

2014 quy định: 

“4. Việc cưỡng chế để trả lại công trình 

xây dựng, vật kiến trúc theo bản án, quyết 

định được thực hiện theo quy định tại các 

khoản 1, 2 và 3 Điều này”. 

Kiểm sát viên kiểm sát việc cưỡng chế 

5. Trường hợp cưỡng chế giao nhà là 

nhà ở duy nhất của người phải thi hành án 

cho người mua được tài sản bán đấu giá, 

nếu xét thấy sau khi thanh toán các khoản 

nghĩa vụ thi hành án mà người phải thi 

hành án không đủ tiền để thuê nhà hoặc 

tạo lập nơi ở mới thì trước khi làm thủ tục 

chi trả cho người được thi hành án, Chấp 

hành viên trích lại từ số tiền bán tài sản một 

khoản tiền để người phải thi hành án thuê 

nhà phù hợp với giá thuê trung bình tại địa 

phương trong thời hạn 01 năm. Nghĩa vụ 

thi hành án còn lại được tiếp tục thực hiện 

theo quy định của Luật này”. 

Như vậy, trường hợp cưỡng chế để trả 

lại công trình xây dựng, vật kiến trúc theo 

bản án, quyết định (khoản 4), không quy 

định phương án bố trí một khoản tiền cho 

người phải thi hành án thuê nhà ở nếu ngôi 

nhà là tài sản duy nhất mà sau khi cưỡng 

chế giao trả nhà, đất theo bản án, quyết 

định, người phải thi hành án không có đủ 

tiền để thuê nhà hoặc tạo lập nơi ở mới thì 

giải quyết như thế nào, có nên cân nhắc 

phương án hỗ trợ cho người phải thi hành 

án hay không? 

Kiểm sát viên tham gia họp hội đồng cưỡng chế 

Do đó, trước khi thực hiện cưỡng chế, 

các cơ quan chức năng cần phải bàn bạc 

kỹ lưỡng các phương án giải quyết thỏa 

đáng để người phải thi hành án tạo lập 

được nơi ở mới, cũng như hạn chế được 

người phải thi hành án có những hành 

động quá khích, gây cản trở, khó khăn 

trong quá trình thực hiện cưỡng chế thi 

hành án. Đồng thời, cơ quan cấp trên cần 

quy định và hướng dẫn cụ thể rõ hơn về 

vấn đề này để áp dụng trong thực tiễn. 

 

Nguyễn Thị Kim Anh // 
https://kiemsat.vn.- 2019  

(ngày 18 tháng 12) 

https://kiemsat.vn/vksnd-tinh-binh-
thuan-truc-tiep-kiem-sat-cuong-che-thi-

hanh-an-56225.html

 

 
 

https://kiemsat.vn/vksnd-tinh-binh-thuan-truc-tiep-kiem-sat-cuong-che-thi-hanh-an-56225.html
https://kiemsat.vn/vksnd-tinh-binh-thuan-truc-tiep-kiem-sat-cuong-che-thi-hanh-an-56225.html
https://kiemsat.vn/vksnd-tinh-binh-thuan-truc-tiep-kiem-sat-cuong-che-thi-hanh-an-56225.html
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IV. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN 

BÌNH THUẬN SANG NHẬT MỜI ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP 
CÔNG NGHỆ CAO 

ng Tsugumasa Muraoka, Thống đốc 
tỉnh Yamaguchi, nhận lời mời sẽ đến 
Bình Thuận. 

Ngày 3-12, đoàn công tác của 
tỉnh Bình Thuận do Phó Chủ tịch thường 
trực Lương Văn Hải dẫn đầu đã đến thăm và 
làm việc với chính quyền tỉnh Yamaguchi, 
Nhật Bản. 

Tại buổi làm việc, ông Lương Văn Hải đã 
giới thiệu với ông Tsugumasa Muraoka - 
Thống đốc tỉnh Yamaguchi về những tiềm 
năng, thế mạnh của tỉnh Bình Thuận. Trong 
đó nhấn mạnh hiện nay tỉnh Bình Thuận đã 
được Thủ tướng Chính phủ xác định là một 
trong những địa bàn trọng điểm phát triển du 
lịch của cả nước, trọng tâm là khu du lịch 
quốc gia Mũi Né. 

Hằng năm lượng khách du lịch đến với 
tỉnh Bình Thuận ngày càng tăng. Chỉ tính 
riêng trong năm 2019, tỉnh Bình Thuận đón 
6,3 triệu lượt khách (trong đó, khách quốc tế 
là 800.000 lượt khách, tăng bình quân 
khoảng 15%-20%/năm). 

Toàn tỉnh có chín khu công nghiệp với 
tổng diện tích là 3.048 ha và 23 cụm công 
nghiệp; các khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay đã và đang 
được đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ, sẵn 
sàng thu hút các dự án vào đầu tư 

Quang cảnh buổi làm việc. 

Bên cạnh đó, tỉnh Bình Thuận còn có ngư 
trường lớn, trữ lượng hải sản khoảng 

240.000 tấn, sản lượng khai thác hằng năm 
trên 200.000 tấn với nhiều loại hải sản 
phong phú… Tuyến đường cao tốc Bắc-
Nam đoạn đi qua tỉnh Bình Thuận sẽ được 
đầu tư và đưa vào sử dụng năm 2022. Sân 
bay Phan Thiết cũng đang được xúc tiến đầu 
tư. Cảng quốc tế Vĩnh Tân có thể tiếp nhận 
tàu 70.000 DWT. 

 
Ông Hải gửi thư mời đến ông Tsugumasa Muraoka 

Ông Hải bày tỏ mong muốn các nhà đầu 
tư Nhật Bản nói chung và tỉnh Yamaguchi 
nói riêng đến tìm hiểu, nghiên cứu cơ hội 
đầu tư tại tỉnh Bình Thuận trong các lĩnh vực: 
Chế biến nông lâm thủy sản, lắp ráp máy 
móc, thiết bị điện tử; chế biến, sản xuất 
dược phẩm; năng lượng sạch; nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao. 

Đồng thời phó chủ tịch thường trực UBND 
tỉnh cũng mong muốn được tăng cường hơn 
nữa quan hệ hợp tác, giao lưu với tỉnh 
Yamaguchi trên nhiều lĩnh vực quan trọng 
khác như giáo dục, hạ tầng giao thông, văn 
hóa, du lịch… 

Cũng nhân dịp này, phó chủ tịch UBND 
tỉnh Bình Thuận đã gửi thư mời của chủ tịch 

Ô 

https://plo.vn/tags/TMawxqFuZyBWxINuIEjhuqNp/luong-van-hai.html
https://plo.vn/tags/bmfGsCB0csaw4budbmc=/ngu-truong.html
https://plo.vn/tags/bmfGsCB0csaw4budbmc=/ngu-truong.html
https://plo.vn/tags/Q2FvIHThu5FjIELhuq9j/cao-toc-bac.html
https://plo.vn/tags/c8OibiBiYXkgUGhhbiBUaGnhur90/san-bay-phan-thiet.html
https://plo.vn/tags/c8OibiBiYXkgUGhhbiBUaGnhur90/san-bay-phan-thiet.html
https://plo.vn/tags/VUJORCB04buJbmggQsOsbmggVGh14bqtbg==/ubnd-tinh-binh-thuan.html
https://plo.vn/tags/VUJORCB04buJbmggQsOsbmggVGh14bqtbg==/ubnd-tinh-binh-thuan.html
https://image.plo.vn/w800/Uploaded/2019/lqvptwvo/2019_12_03/nrnpi_rvds.jpg
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UBND tỉnh đến ông Tsugumasa Muraoka - 
Thống đốc tỉnh Yamaguchi và các đơn vị có 
liên quan thu xếp thời gian, đến thăm và làm 
việc với Bình Thuận để hiểu rõ hơn về đất 
nước, con người tỉnh Bình Thuận. 

Ông Tsugumasa Muraoka đã nhận lời và 
hy vọng đây sẽ là bước khởi đầu để hai tỉnh 
Bình Thuận và Yamaguchi nói riêng và hai 
đất nước Việt Nam - Nhật Bản nói chung 
hiểu nhau hơn, tăng cường mối quan hệ hợp 
tác nhiều hơn nữa trong thời gian tới. 

Tỉnh Yamaguchi của Nhật Bản có vị trí 
nằm ở phía Nam Nhật Bản, có ba mặt giáp 
biển và mặt phía đông giáp tỉnh  
Hiroshima và tỉnh Shimane. Yamaguchi 
cách thủ đô Tokyo khoảng 700 km. 

Nguyễn Tùng // https://plo.vn.- 2019 
(ngày 3 tháng 12) 

https://plo.vn/kinh-te/binh-thuan-sang-
nhat-moi-dau-tu-nong-nghiep-cong-nghe-

cao-874725.html 

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

CÀ RI GHẸ HƯƠNG VỊ PHAN THIẾT 

ấy cảm hứng “cay nồng” từ các món ăn 
chế biến từ cà ri Ấn Độ và sự tươi ngon 
của các loại hải sản nổi tiếng, người 

Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã biến tấu và 
sáng tạo thêm một món ăn đậm đà hương vị 
miền biển là Cà ri ghẹ. 

Bột cà ri thường là sự kết hợp của ba loại 
gia vị khác nhau là nghệ, rau mùi và thì 
là.Trong ẩm thực người Việt, các đầu bếp 
thường dùng bột cà ri ướp với hải sản (hoặc 
thịt) trước khi nấu và chiên xào. Lá cũng 
được cho vào các món nấu, xào nhằm tăng 
thêm mùi vị và chất lượng. Món cà ri ở Việt 
Nam thường đậm đà hơn với nước cốt dừa, 
ít cay hơn so với cà ri Ấn Độ. 

Ghẹ là động vật ở biển (tên khoa học là 
Crabe de Mer), sinh sống nhiều ở vùng biển 
Bình Thuận. Ghẹ Phan Thiết - Bình Thuận 
có nhiều loại, trong đó loại ghẹ xanh (hay 
còn gọi là ghẹ nhàn) được đánh giá cao nhất 
cả về hương vị lẫn dinh dưỡng và nhất là rất 
phù hợp để chế biến nhiều món ăn khác 
nhau. Và món cà ri ghẹ được người miền 
biển Phan Thiết dùng thứ thịt thơm ngon, 
đậm đà của ghẹ biến tấu thành món ăn 
mang đậm hương vị miền biển. 

Theo một số đầu bếp ở Phan Thiết, để 
chế biến món cà ri ghẹ thường chọn loại ghẹ 
xanh, kich thước vừa phải, chiều dài toàn 
thân khoảng 15cm là phù hợp nhất. Ghẹ 
được rửa sạch rồi bóc mai, lột yếm, cắt bỏ 
bớt chân và đập dập càng. Sau đó đem xào 
chung ghẹ với hỗn hợp gia vị, trong đó có 
bột cà ri. Cho thêm vào một số nguyên liệu 

như hành tây, hành tím, gừng, ớt bột, nước 
mắm, một tí sữa tươi (có thể dùng nước dừa 
tươi) rồi nấu với lửa nhỏ  cho đến khi ghẹ 
chín. 

 

Cà ri ghẹ là món ăn nóng thường ăn kèm 
với bánh mì hoặc bún. Hương cay nồng của 
cà ri và một số gia vị nóng như ớt, gừng, 
hành tím…làm cho món ăn khi chín thêm 
phần hấp dẫn và kích thích cả khứu giác lẫn 
vị giác. Vị ngọt bùi của thịt ghẹ, béo của sữa 
tươi (hoặc nước dừa), thơm của các loại gia 
vị nóng quyện với vị cay cay của cà ri tạo 
nên một món ăn đậm đà, nồng cay khó 
quên. Đến tham quan và du lịch với thành 
phố Phan Thiết, nếu du khách muốn thưởng 
thức cà ri ghẹ có thế ghé phố hải sản Phạm 
Văn Đồng (bờ kè Bình Hưng), khu vực ẩm 
thực đường Hùng Vương, hay trong thực 
đơn hải sản của các resort, khách sạn, khu 
du lịch cao cấp ở khu vực Hàm Tiến - Mũi 
Né. 

Nguyên Vũ // 
https://dulich.petrotimes.vn/.- 2019 

 (ngày 16 tháng 12) 

https://dulich.petrotimes.vn/ca-ri-ghe-
huong-vi-phan-thiet-558591.html 

L 

https://plo.vn/tags/aGlyb3NoaW1h/hiroshima.html
https://plo.vn/kinh-te/binh-thuan-sang-nhat-moi-dau-tu-nong-nghiep-cong-nghe-cao-874725.html
https://plo.vn/kinh-te/binh-thuan-sang-nhat-moi-dau-tu-nong-nghiep-cong-nghe-cao-874725.html
https://plo.vn/kinh-te/binh-thuan-sang-nhat-moi-dau-tu-nong-nghiep-cong-nghe-cao-874725.html
https://dulich.petrotimes.vn/ca-ri-ghe-huong-vi-phan-thiet-558591.html
https://dulich.petrotimes.vn/ca-ri-ghe-huong-vi-phan-thiet-558591.html
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V. DU LỊCH – ĐỊA LÝ – LỊCH SỬ 

DOANH THU TỪ KHÁCH DU LỊCH ĐẠT 15.110 TỶ ĐỒNG 
NĂM 2019 

heo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
tỉnh Bình Thuận, năm 2019, địa 
phương này đã đón hơn 6,4 triệu lượt 

khách du lịch, tăng 11,39% so với 2018. 
Trong đó khách quốc tế khoảng 775.000 
lượt và doanh thu từ khách du lịch đạt 
15.110 tỷ đồng, tăng 17,5% so với năm 
2018. 

Bình Thuận cơ bản đáp ứng nhu cầu lưu trú của 
khách du lịch trong các đợt cao điểm. (Ảnh: K.V) 

Để có được kết quả trên, theo lãnh đạo 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình 
Thuận, việc cuối năm 2018, điểm du lịch Mũi 
Né của địa phương này được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể 
phát triển thành Khu du lịch quốc gia đã tạo 
cơ sở giúp Bình Thuận thu hút nhà đầu tư 
chiến lược có tầm cỡ để phát triển Mũi Né 
thành điểm đến hấp dẫn, đóng vai trò quan 
trọng trong hệ thống du lịch của vùng Duyên 
hải Nam Trung Bộ và cả nước. 

Cùng với đó, việc tạo dựng môi trường 
đầu tư thông thoáng ngày càng thu hút mạnh 
các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào 
lĩnh vực du lịch ở Bình Thuận. Đến nay, toàn 
tỉnh có gần 400 dự án du lịch còn hiệu lực, 
trong đó có hàng chục dự án đầu tư nước 
ngoài. Cơ sở vật chất, dịch vụ phục vụ du 
lịch phát triển nhanh về số lượng và chất 
lượng. Với gần 490 cơ sở lưu trú, tổng số 
15.000 phòng lưu trú, Bình Thuận cơ bản 

đáp ứng nhu cầu lưu trú của du khách trong 
các đợt cao điểm. 

Bình Thuận có 192 km bờ biển với những 
dải cát trắng kéo dài, thời tiết quanh năm ổn 
định, đây là điểm đến lý tưởng của du khách 
vào bất cứ thời điểm nào trong năm. Chính 
vì vậy, lượng khách du lịch đến với địa 
phương này liên tục tăng qua các năm, nhất 
là khách quốc tế. Nếu như năm 1995 toàn 
tỉnh Bình Thuận mới đón 53.200 lượt khách, 
đến năm 2018, lượng khách đến với tỉnh đạt 
5,7 triệu lượt, trong đó khách du lịch quốc tế 
khoảng 675 nghìn lượt. Thì đến năm 2019 
đã là 6,4 triệu lượt. 

Có thể thấy, những năm qua, tỉnh Bình 
Thuận luôn tích cực thu hút đầu tư, phát triển 
ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi 
nhọn. Để hiện thực hóa quy hoạch này, thời 
gian tới, Bình Thuận tập trung khai thác sản 
phẩm du lịch thế mạnh là du lịch biển và sản 
phẩm du lịch đặc trưng là du lịch tham quan, 
khám phá cảnh quan, hệ sinh thái đồi cát, 
thể thao trên địa hình cát. 

Khu du lịch đồi cát, Mũi Né, Bình Thuận (Ảnh: K.V)  

Cũng theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch tỉnh Bình Thuận, với vị thế là một 
trong những trung tâm du lịch trọng điểm cả 
nước, ngành du lịch Bình Thuận phấn đấu 
đến năm 2020, du lịch Bình Thuận trở thành 
ngành kinh tế mũi nhọn, có tính chuyên 
nghiệp, có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật 
tương đối đồng bộ, hiện đại, sản phẩm du 

T 
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lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương 
hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. 
Thu hút 7.000.000 lượt khách, trong đó 
khoảng 850.000 lượt khách quốc tế, khoảng 
6.150.000 lượt khách nội địa, tăng trưởng 
bình quân khách quốc tế từ 12-14%/năm, 
khách nội địa từ 10-12%/năm. Du lịch đóng 
góp 10% GRDP của tỉnh. 

Phấn đấu đến năm 2020 du lịch Bình 
Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, 
Bình Thuận trở thành trung tâm du lịch - thể 
thao biển mang tầm quốc gia, Mũi Né là khu 
du lịch quốc gia; từng bước xây dựng Phú 
Quý là điểm du lịch quốc gia, Phan Thiết trở 
thành đô thị du lịch. Cùng với đó là những 
nhiệm vụ và giải pháp thực hiện như tăng 
cường công tác tuyên truyền, giáo dục về du 
lịch, nâng cao nhận thức của các cơ sở kinh 
doanh dịch vụ du lịch, xây dựng văn hóa ứng 
xử lành mạnh, thân thiện của người dân và 
du khách trong hoạt động du lịch; thực hiện 
tốt việc bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh an 
toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, bảo tồn 
phát huy các giá trị văn hóa lịch sử của dân 
tộc. 

Thực hiện tốt liên kết vùng, trong đó có 
chương trình hợp tác liên kết tam giác phát 

triển du lịch TP.Hồ Chí Minh- Bình Thuận – 
Lâm Đồng mà trọng tâm là sản phẩm “Chợ 
Sài Gòn - Hoa Đà Lạt - Biển Mũi Né”. Đồng 
thời xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ du 
lịch, tích cực phối hợp các bộ ngành Trung 
ương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự 
án: Đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, 
đường cao tốc Phan Thiết - Nha Trang, sân 
bay Phan Thiết. Đa dạng hóa sản phẩm du 
lịch, phát triển thêm các sản phẩm mới để 
phục vụ du khách, như đề tài du lịch cộng 
đồng”. Trải nghiệm hoạt động sản xuất thanh 
long cùng người dân Hàm Thuận Nam. 

Nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh 
hoạt động quảng bá thương hiệu, giới thiệu 
điểm đến, trong đó chú trọng giới thiệu hình 
ảnh du lịch Bình Thuận trên các phương tiện 
thông tin đại chúng, mạng xã hội, các kênh 
truyền thông trong nước và quốc tế; hỗ trợ 
doanh nghiệp đưa các sản phẩm du lịch đến 
các thị trường mục tiêu.v.v… 

K.V // http://www.dangcongsan.vn/.- 
2019 (ngày 23 tháng 12) 

http://dangcongsan.vn/kinh-te/binh-
thuan-doanh-thu-tu-khach-du-lich-dat-
15110-ty-dong-nam-2019-545452.html

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

DU LỊCH BÌNH THUẬN: PHÁT TRIỂN HÀI HÒA GIỮA 
TỰ NHIÊN VÀ VĂN HÓA 

guồn tài nguyên du lịch phong phú 
được khơi dậy, gắn với việc bảo tồn 
và phát huy giá trị của di sản văn hóa 

đã đánh dấu cho sự vươn lên đầy ấn tượng 
của du lịch Bình Thuận. 

Giải lướt ván buồm Fun Cup mở rộng năm 2019 tại 
Bình Thuận. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN) 

Qua 24 năm hình thành và phát triển, 
ngành du lịch Bình Thuận đã trở thành 
ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương, với 
nhiều hình thức du lịch đa dạng, những sản 
phẩm du lịch hấp dẫn. 

Khẳng định thế mạnh du lịch ven biển 

Nằm cách đất liền 56 hải lý (khoảng 
120km) theo hướng Đông-Đông Nam, 
huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận được 
biết đến là nơi có tiềm năng kinh tế biển rất 
lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch, khai 
thác và đánh bắt hải sản.  

Được thiên nhiên ban tặng 192km bờ 
biển với những dải cát trắng kéo dài, thời tiết 
quanh năm ổn định, Bình Thuận là điểm đến 
lý tưởng của du khách vào bất cứ thời điểm 
nào trong năm. 

N 

http://dangcongsan.vn/kinh-te/binh-thuan-doanh-thu-tu-khach-du-lich-dat-15110-ty-dong-nam-2019-545452.html
http://dangcongsan.vn/kinh-te/binh-thuan-doanh-thu-tu-khach-du-lich-dat-15110-ty-dong-nam-2019-545452.html
http://dangcongsan.vn/kinh-te/binh-thuan-doanh-thu-tu-khach-du-lich-dat-15110-ty-dong-nam-2019-545452.html
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Mũi Né hoang sơ với những rặng dừa và 
đồi cát đã được đánh thức, nhanh chóng trở 
thành điểm đến hấp dẫn du khách lẫn các 
nhà đầu tư trong nước, quốc tế. Nguồn tài 
nguyên du lịch phong phú được khơi dậy và 
đánh dấu cho sự vươn lên đầy ấn tượng của 
du lịch Bình Thuận. 

Thêm vào đó, Bình Thuận còn có nhiều 
danh lam thắng cảnh đẹp ven biển như Mũi 
Yến, Hòn Cau, hải đăng Kê Gà, Gành Son... 
Đặc biệt, Bình Thuận còn có dải resort cao 
cấp ven biển Hàm Tiến, Mũi Né - nơi ghi dấu 

ấn trong lòng du khách mà không nơi nào có 
được. 

Bờ biển Phú Quý với những dải cát trắng 
mịn, nước biển trong xanh cũng là một món 
quà mà thiên nhiên ban tặng cho Bình 
Thuận, bao quanh đảo Phú Quý là 9 đảo nhỏ 
khác là những điểm du lịch sinh thái hấp 
dẫn, với phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, 
hoang sơ và các bãi tắm đẹp.  

Nhằm khai thác tối đa tiềm năng du lịch 
vốn có, huyện đảo Phú Quý đã tập trung 
phát triển các loại hình và sản phẩm du lịch 
gắn với biển, cũng như đa dạng hóa các loại 
hình du lịch hướng đến phát triển du lịch 
xanh và bền vững. Vì vậy, hình ảnh của 
huyện đảo ngày càng được nhiều người biết 
đến với nhiều loại hình du lịch đa dạng như 
du lịch sinh thái biển, du lịch văn hóa, tín 
ngưỡng... 

Trình diễn nghệ thuật múa Chăm trên tháp chính 
trong Lễ hội Katê. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN) 

Không chỉ có các dịch vụ nghỉ dưỡng cao 
cấp cùng phong cách ẩm thực độc đáo miền 
biển, Bình Thuận còn là nơi hội tụ của vận 
động viên, du khách đam mê môn thể thao 
trên biển. Với ưu đãi về nắng, gió, địa hình 

tự nhiên..., Bình Thuận trở thành một trong 
những nơi tốt nhất để tổ chức các môn thể 
thao như lướt ván buồm, lướt ván diều...Nổi 
bật là Giải lướt ván buồm quốc tế Fun Cup 
được tổ chức đều đặn trong hơn 20 năm 
qua. Điều này minh chứng cho sức hấp dẫn 
của biển Mũi Né nói riêng và biển Bình 
Thuận nói chung. 

Khai thác giá trị di tích lịch sử văn hóa 
vào phát triển du lịch 

Cùng 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. 

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.  

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. 

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. 

Nhóm đền tháp Chăm Pô Sah Inư, tại Phú 
Hài, thành phố Phan Thiết là một trong 

https://www.vietnamplus.vn/tags/du-l%e1%bb%8bch-b%c3%acnh-thu%e1%ba%adn.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/m%c5%a9i-n%c3%a9.vnp


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 12  năm 2019                           __             -55- 
 

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

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 
Katê. 

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… 

Một khu di tích lịch sử cấp Quốc gia không 
thể thiếu 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. 

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)… 

Bên cạnh khai thác lợi thế thiên nhiên với 
việc phát triển các loại hình du lịch nghỉ 
dưỡng kết hợp thể thao trên biển, du lịch 
khám phá, Bình Thuận còn tập trung nâng 
cao chất lượng dịch vụ, xây dựng nhiều 
điểm đến, các sản phẩm du lịch văn hóa đặc 
trưng như Bảo tàng nước mắm, Làng chài 
xưa, Lâu đài rượu vang… 

Lượng khách liên tục tăng qua các năm, 
nhất là khách quốc tế là bằng chứng cho sự 
phát triển của du lịch Bình Thuận. 

Nếu như năm 1995 toàn tỉnh Bình Thuận 
mới đón 53.200 lượt khách, đến năm 2018, 
lượng khách đến với tỉnh đạt 5,7 triệu lượt, 
trong đó khách du lịch quốc tế khoảng 675 
nghìn lượt. Lượng khách du lịch đến tỉnh 
tăng bình quân 12,86%/năm, trong đó khách 
quốc tế tăng bình quân 14%/năm. Doanh thu 
từ khách du lịch tăng bình quân 
19,2%/năm./. 

// https://www.vietnamplus.vn.- 2019 
(ngày 12 tháng 12) 

https://www.vietnamplus.vn/du-lich-binh-
thuan-phat-trien-hai-hoa-giua-tu-nhien-va-

van-hoa/610456.vnp 

 

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

DU LỊCH THAM QUAN TRẢI NGHIỆM VƯỜN THANH LONG 
TẠI BÌNH THUẬN 

gày 31-12, mô hình Điểm tham quan 

du lịch vườn thanh long tại thôn Phú 

Mỹ, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận 

Nam (Bình Thuận), một sản phẩm du lịch 

mới của Bình Thuận chính thức được đưa 

vào hoạt động. 

Đây là mô hình tham quan du lịch nhà 

vườn dựa trên cơ sở khai thai thác tiềm 

năng, lợi thế của tỉnh Bình Thuận về phát 

triển cây thanh long để tổ chức thành một 

điểm tham quan du lịch. Điểm tham quan du 

lịch vườn thanh long là thôn Phú Mỹ có hơn 

80% người dân trồng thanh long và ở vị trí 

N 

https://www.vietnamplus.vn/du-lich-binh-thuan-phat-trien-hai-hoa-giua-tu-nhien-va-van-hoa/610456.vnp
https://www.vietnamplus.vn/du-lich-binh-thuan-phat-trien-hai-hoa-giua-tu-nhien-va-van-hoa/610456.vnp
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gần kề TP Phan Thiết, rất thuận lợi cho du 

khách đến tham quan và trải nghiệm thực tế 

quy trình sản xuất thanh long. 

Đoàn khách du lịch nước ngoài gồm hơn 

10 người Nga là những người đầu tiên được 

đi tham quan vườn thanh long của gia đình 

ông Nguyễn Văn Chín, thôn Phú Mỹ, xã Hàm 

Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam. Đây là một 

trong ba điểm được Trung tâm Thông tin xúc 

tiến du lịch Bình Thuận chọn làm Điểm tham 

quan du lịch tại địa phương. 

Du khách nước ngoài hào hứng khi được tham quan 

và trải nghiệm thực tế hoạt động sản xuất tại vườn 

thanh long. 

Tại đây, du khách được giới thiệu về cây 

thanh long, kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu 

hoạch, bảo quản trái thanh long…cùng với 

đó, du khách sẽ được thưởng thức thanh 

long ngay tại vườn, cũng như các sản phẩm 

được chế biến từ thanh long… 

Chị Victoria Norman, một trong những du 

khách đầu tiên được tham quan và trải 

nghiệm du lịch vườn thanh long cảm thấy rất 

hào hứng khi lần đầu tiên được tới tận vườn 

thanh long và thầy thanh long được trồng 

như thế nào. 

“Trước khi đến Việt Nam, tôi chưa biết về 

trái thanh long, tôi chỉ được nghe kể và xem 

hình ảnh về trái thanh long, hôm nay trực 

tiếp được tới vườn thấy thanh long được 

trồng như thế nào và thấy rất đẹp. Trái thanh 

long rất ngon, tôi có thể ăn trái này hàng 

ngày. Được hướng dẫn tham quan và trải 

nghiệm thực tế vườn thanh long tôi thấy rất 

thú vị và cảm thấy gần gũi hơn với làng quê 

và con người Việt Nam”, chị Victoria Norman 

chia sẻ 

Cùng chia sẻ cảm xúc thú vị của chuyến 

tham quan, anh Anatoly Korochuk cho biết: 

“Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam được 

bạn bè giới thiệu nên đi thăm vườn thanh 

long và quả thật chuyến đi rất ý nghĩa. Cảm 

ơn sự đón tiếp nhiệt tình, thân thiện, lòng 

hiếu khách của người nông dân trồng thanh 

long ở địa phương”. 

Ông Nguyễn Văn Chín, là một trong chủ 

vườn thanh long được chọn làm điểm tham 

quan du lịch có kinh nghiệm trồng thanh long 

được hơn 30 năm cho biết, khi được ngành 

du lịch đặt vấn đề làm mô hình Điểm du lịch 

cộng đồng vườn thanh long thấy rất hay, gia 

đình đã mạnh dạn cùng tham gia. Ngoài thu 

nhập thường xuyên từ thanh long thì mô 

hình này cũng góp phần tăng thêm thu nhập 

cho gia đình và qua đó cũng góp phần quảng 

bá trái thanh long và du lịch Bình Thuận. Khi 

tham gia mô hình này, chúng tôi cũng đã 

được đi tham quan học tập ở các đia 

phương bạn, đồng thời cũng phải tuân thủ 

quy trình sản xuất thanh long an toàn theo 

tiêu chuẩn VietGap, đảm bảo an toàn cho du 

khách. 

Ông Võ Xuân Nghĩa, Giám đốc Trung tâm 

Thông tin Xúc tiến du lịch Bình Thuận cho 

biết, tham quan vườn thanh long là một sản 

phẩm mới nằm trong chuỗi phát triển sản 

phẩm du lịch nông nghiệp của ngành du lịch 

tỉnh Bình Thuận. Thông qua đó, chúng tôi 

cũng mong muốn mở rộng và phát triển 

nhiều sản phẩm du lịch được sâu rộng hơn, 

đồng thời tăng thêm thu nhập cho cộng đồng 

người dân địa phương ở vùng nông thôn, 

vùng sâu, vùng xa trong tỉnh. Đến thời điểm 

này, ngành du lịch Bình Thuận đã xây dựng 

được ba điểm tham quan du lịch vườn thanh 

long tại thôn Phú Mỹ, xã Hàm Mỹ, huyện 

Hàm Thuận Nam. Trong thời gian tới, sẽ tiếp 

tục xây dựng và đưa vào hoạt động Điểm 

tham quan vườn thanh long tại thôn Tiến 

Minh, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận 
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Nam, một địa phương được xem như là “thủ 

phủ” thanh long của tỉnh Bình Thuận. 

Cùng với việc đưa vào hoạt động mô hình 

du lịch trải nghiệm hoạt động sản xuất thanh 

long, ngành du lịch Bình Thuận sẽ tiếp tục 

nghiên cứu, xây dựng và phát triển sản 

phẩm du lịch cộng đồng ở vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số thuộc các xã Đông Giang, 

Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc và Phan 

Dũng, huyện Tuy Phong. 

Đình Châu // https://nhandan.com.vn.- 

2019 (ngày 31 tháng 12) 

https://nhandan.com.vn/du-lich/tin-

tuc/item/42768902-du-lich-tham-quan-trai-

nghiem-vuon-thanh-long-tai-binh-thuan.html 

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

HƠN 6,4 TRIỆU LƯỢT KHÁCH ĐẾN BÌNH THUẬN 
TRONG NĂM 2019 

heo Sở VHTTDL Bình Thuận, năm 
2019 Bình Thuận đón hơn 6,4 triệu 
lượt khách (tăng 11,39% so với 2018), 

trong đó khách quốc tế khoảng 775.000 
lượt, tổng thu từ khách du lịch đạt 15.110 tỷ 
đồng (tăng 17,5% so với năm 2018).  

Việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch 
cũng tạo dấu ấn với các dự án đầu tư lớn 
vào các lĩnh vực dịch vụ và tạo sản phẩm du 
lịch mới. 

Trong năm 2019, Bình Thuận đã có thêm 
6 dự án du lịch mới, đưa tổng số dự án còn 
hiệu lực là 383 dự án với tổng vốn đăng ký 
đầu tư là 59.618 tỷ đồng trên diện tích 
6.386ha, trong đó có 24 dự án đầu tư nước 
ngoài với tổng vốn đăng ký là 13.071 tỷ 
đồng. 

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng dịch 
vụ, phát triển thêm các loại hình du lịch mới, 
có thêm nhiều sản phẩm và tour tuyến du 
lịch mới lạ, Bình Thuận còn tạo thêm nhiều 
nét hấp dẫn thu hút du khách đến tham quan 

và trải nghiệm thông qua việc nâng cao tính 
chuyên nghiệp và hiệu quả trong công tác 
thông tin, quảng bá xúc tiến điểm đến. 

Trong năm 2019, hình ảnh Bình Thuận an 
toàn, thân thiện và chất lượng đã liên tục 
xuất hiện tại các hội chợ du lịch trong nước 
và quốc tế như: Hội chợ Du lịch quốc tế Việt 
Nam - VITM tại Hà Nội và Cần Thơ, Ngày 
hội Du lịch Tp.HCM, Hội nghị phát triển du 
lịch miền Trung - Tây Nguyên tại Huế, các 
sự kiện du lịch quốc tế tại Anh, Nga, Hàn 
Quốc, Nhật Bản. Cùng với đó, du lịch Bình 
Thuận còn thường xuyên được giới thiệu, 
quảng bá trên các kênh truyền thông trong 
nước và quốc tế cũng như các trang mạng 
nổi tiếng chuyên về du lịch. 

Nguyên Vũ // http://baodulich.net.vn.- 
2019 (ngày 18 tháng 12) 

http://baodulich.net.vn/Hon-64-trieu-luot-
khach-den-Binh-Thuan-trong-nam-2019-02-

21458.html

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

HƯỚNG TỚI LỄ HỘI “BÌNH THUẬN HỘI TỤ XANH” 2020 

ăm 2020 sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm 25 
năm ngày Du lịch Bình Thuận 
(24/10/1995 - 24/10/2020), Sở 

VHTTDL Bình Thuận đã có kế hoạch gửi 
UBND tỉnh Bình Thuận, đề nghị tổ chức lễ 
hội “Bình Thuận - Hội tụ xanh” lần thứ 2 vào 
tháng 4/2020. Sự kiện cũng hướng đến 5 
năm nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc và kỷ 
niệm 45 năm Giải phóng miền Nam. Phóng 

viên Báo Du lịch đã ghi lại những chia sẻ tâm 
huyết của Giám đốc Sở VHTTDL Bình 
Thuận Ngô Minh Chính về những dấu mốc 
quan trọng trong chặng đường 25 năm phát 
triển du lịch Bình Thuận, những khó khăn đã 
vượt qua và kế hoạch phát triển trong tương 
lai. 

Du lịch Bình Thuận bắt đầu khởi sắc từ 
ngày có nhật thực toàn phần (24/10/1995. 

T 

N 
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Đó cũng là ngày Sở VHTTDL đặt dấu mốc 
cho ngày du lịch của Bình Thuận. Sau nhiều 
nỗ lực, đến năm 1999, Bình Thuận bắt đầu 
có nhà đầu tư tìm đến. Tỉnh đã lựa chọn giải 
pháp nhanh để thúc đẩy các nhà đầu tư, 
giao đất dưới 2ha với định mức đầu tư 1 
triệu đôla/ha. Những năm đó, định mức đầu 
tư như vậy rất phù hợp với bà con Việt kiều 
ở khu vực Bắc Âu. Cùng với cơ chế giải 
quyết thủ tục hành chính nhanh gọn và 
nguồn tài nguyên thiên nhiên với những rặng 
dừa, đồi cát, bãi biển thơ mộng… đã góp 
phần thu hút lượng lớn đầu tư của bà con 
Việt kiều trở về đầu tư, xây dựng các khu 
resort tại Mũi Né. Bình Thuận trở thành địa 
phương đầu tiên có resort ở Việt Nam, biến 
làng chài trở thành khu du lịch Mũi Né sầm 
uất như ngày nay. Khi đó khu vực này chủ 
yếu đón và phục vụ khách Nga, khách Bắc 
Âu và Bình Thuận trở thành địa phương đầu 
tiên đón khách Nga tại Việt Nam. 

Cliff Resort ở Mũi Né – Bình Thuận 

Tuy nhiên, vào những năm 2005-2010 khi 
các nhà đầu tư lớn từ Nga về, họ dần chuyển 
hướng tập trung đầu tư vào những thành 
phố lớn ở Sài Gòn, Hà Nội…, vô hình chung, 
biến Bình Thuận thành một nơi xa xôi. Các 
nhà đầu tư đã chọn những nơi có sân bay, 
có đường cao tốc, có hạ tầng đảm bảo giúp 
tiếp cận nhanh; trong khi đó để đi từ sân bay 
về đến Bình Thuận phải mất khoảng hơn 5 
giờ, là một trở ngại rất lớn trong phát triển du 
lịch. Bình Thuận lúc này có nhiều nhà đầu tư 
nhỏ nhưng lại thiếu nhà đầu tư chiến lược. 
Nếu Bình Thuận trước đây cũng quan tâm 
đến đầu tư hạ tầng sớm, đầu tư sân bay, bến 
cảng, đường cao tốc thì cơ hội của du lịch 
Bình Thuận cũng khác đi, phát triển tương 
tự như Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang. Thực 

sự mà nói đến giờ này, phát triển du lịch ở 
Bình Thuận vẫn còn những trở ngại, như khi 
sân bay Cam Ranh trở thành sân bay quốc 
tế vô tình đã thu hút khách Nga kéo trở ra 
Nha Trang. Vị thế điểm đến của resort, của 
khách Nga đã tuột khỏi tay Bình Thuận, 2/3 
khách Nga thân thiện đã ở lại Nha Trang. 

Tiềm năng du lịch của Bình Thuận rất 
nhiều. Đó là tài nguyên bờ biển đẹp, những 
hàng dừa, những động cát; khí hậu ấm áp 
quanh năm; đặc biệt là khu vực Bàu Trắng - 
một đặc trưng riêng biệt chỉ có ở Bình Thuận 
- hiện đang được hoàn thiện hồ sơ công 
nhận danh thắng cấp quốc gia. Con người 
Bình Thuận chân chất, thân thiện nên dù 
đang có những trở ngại như vậy nhưng tốc 
độ tăng trưởng khách của Bình Thuận vẫn 
tăng đều đặn từ 10-12%/năm, doanh thu từ 
18-20%/năm. Làm được như vậy là bởi Bình 
Thuận biết tận dụng thế mạnh của mình tận 
dụng phương tiện tàu hỏa. Hiện nay mỗi 
ngày có khoảng 10-15 toa khách tuyến Sài 
Gòn - Phan Thiết; đường cao tốc Phan Thiết 
- Dầu Giây cũng hỗ trợ một phần, rút ngắn 
thời gian di chuyển của du khách khi đến 
Bình Thuận. 

Bình Thuận đang nỗ lực rút ngắn thời gian 
di chuyển của du khách, làm sao để từ sân 
bay di chuyển đến Phan Thiết, Mũi Né chỉ 
khoảng 2 giờ đồng hồ. Giải pháp đưa ra là 
phấn đấu xây dựng sân bay Phan Thiết; đẩy 
mạnh xây dựng các tuyến đường cao tốc 
Dầu Giây - Phan Thiết, Phan Thiết - Vĩnh 
Hảo, Vĩnh Hảo - Nha Trang. Đến năm 2022 
dự kiến Bình Thuận sẽ xử lý được các nút 
thắt về hạ tầng giao thông khi sân bay Phan 
Thiết và các tuyến đường cao tốc được đưa 
vào sử dụng; bến cảng thì đã có cảng Vĩnh 
Tâm đủ sức cho tàu 50.000 tấn ra vào. Hiện 
đã có nhiều nhà đầu tư chiến lược đến khảo 
sát ở Bình Thuận như: Novaland, FLC, TMS, 
Dubai Việt Nam... Các nhà đầu tư chiến lược 
sẽ đầu tư hàng ngàn hecta, biến khu vực 
Mũi Né trở thành khác biệt hoàn toàn. Đây 
sẽ là đột phá để Bình Thuận phát triển du 
lịch trong tương lai. Bình Thuận cũng đồng 
thời lựa chọn 4 nhóm sản phẩm trọng tâm 
để phát triển: Du lịch biển - giải trí; Thể thao 
mạo hiểm (hai nhóm sản phẩm này sẽ được 
khai thác tối đa trong thời gian này); Spa - 
nghỉ dưỡng; Du lịch MICE (hai nhóm sản 
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phẩm này sẽ được triển khai đầu tư khai 
thác trong giai đoạn 2025 - 2030). 

Du khách trải nghiệm tại đồi cát bay ở Mũi Né – Bình 
Thuận 

Tỷ lệ khách du lịch ở Bình Thuận đang 
chiếm 88% khách nội địa, 12% khách quốc 
tế. Tuy nhiên Bình Thuận đang hướng đến 1 
tỷ trọng bền vững với khoảng 60%-70% 
khách nội địa, 30% - 40% khách quốc tế, và 
khẳng định sẽ thành công với tỷ lệ khách đó. 
Khách nội địa chủ yếu đón từ Tp. HCM - là 
cửa ngõ, đầu mối phân phối, tiếp nhận 
khách phía Nam của cả nước; ngoài ra còn 
có thể đón từ các khu công nghiệp ở Đồng 
Nai, Bình Dương; miền Tây Nam bộ, Đà Lạt 
- Tây Nguyên. Như vậy sẽ hình thành một 
tam giác du lịch, trong đó trụ cột là Tp. HCM 
và Lâm Đồng để thu hút cả khách khu vực 
phía Nam và Tây Nguyên, tạo nên chuỗi sản 
phẩm độc đáo: Chợ Bến Thành - hoa Đà Lạt 
- biển Mũi Né. Một điểm quan trọng khác, 
ngày 17/12/2018, Thủ tướng Chính phủ đã 
ký Quyết định công bố Quy hoạch Khu Du 
lịch quốc gia Mũi Né với tổng diện tích 
17.400ha, đây là cơ hội vàng cho các nhà 
đầu tư. Hiện nay, Bình Thuận đang phối hợp 
với một tập đoàn thiết kế nước ngoài lập đề 
án để thực hiện việc quy hoạch. Ngoài nghỉ 
dưỡng, biển, thể thao, ở đây sẽ được xây 
dựng một Học viện thể thao để đào tạo, bồi 
dưỡng VĐV; mở các sân vận động mời thi 
đấu, giao lưu. Bình Thuận có niềm tin thực 
hiện tốt quyết định của Thủ tướng, biến Mũi 
Né trở thành điểm đến của châu Á -Thái 
Bình Dương. Tỉnh cũng chú trọng tăng 
cường điểm mua sắm về đêm, các quầy bar, 

các điểm giải trí. Đặc biệt là phát huy lợi thế 
của đường cao tốc, khai thác bất động sản 
du lịch hướng vào dòng khách cao cấp, để 
du khách có thể làm việc ở Tp. HCM ban 
ngày, tối ngủ ở Mũi Né. Gia tăng khách quốc 
tế, chủ yếu hướng đến thị trường Nga, Bắc 
Âu, Hàn Quốc, các nước Ả-rập. Chính sách 
quảng bá sẽ tập trung 2/3 cho online, tận 
dụng công nghệ, mạng xã hội; 1/3 còn lại 
dành cho quảng bá truyền thống và qua các 
sự kiện. 

Kỷ niệm 25 năm Ngày Du lịch Bình 
Thuận, Sở VHTTDL đã có kế hoạch gửi 
UBND tỉnh Bình Thuận, đề nghị tổ chức lễ 
hội “Bình Thuận - Hội tụ xanh” lần thứ 2 vào 
tháng 4/2020, hướng đến 5 năm nhiệm kỳ 
Đại hội Đảng toàn quốc, 45 năm Giải phóng 
miền Nam. Lễ hội với 3 nội dung chính: Có 
trình diễn và trải nghiệm khinh khí cầu quốc 
tế (dự kiến khoảng 25 khí cầu, tổ chức từ 
25/4 đến 3/5); Ẩm thực, tập trung vào quả 
thanh long, mời 25 nghệ nhân tham gia thi 
chế biến, rồi tuyên truyền về các món ăn; Lễ 
hội đường phố, sẽ tập trung tất cả các lễ hội 
của Bình Thuận, từ Ka-tê của người Chăm, 
Trung Thu của thiếu nhi, Cầu ngư của người 
Kinh, Nghinh ông của người Hoa cùng phối 
hợp với các vũ điệu văn hóa hiện đại và ẩm 
thực. Ngoài ra còn có các hoạt động trình 
diễn, thi đấu thể thao biển bổ sung cho các 
hoạt động chính. Dự kiến trong lễ hội, Bộ 
trưởng Bộ VHTTDL sẽ trao quyết định công 
nhận Khu Du lịch quốc gia Mũi Né. 

Du lịch Bình Thuận vẫn còn khó khăn, 
nhưng chính sự khó khăn đó sẽ làm nổi bật 
các giá trị khi Bình Thuận thực hiện thành 
công lễ hội, thể hiện sự chung tay, nhiệt 
huyết của những người làm du lịch Bình 
Thuận. 

 

Phước Hà // http://baodulich.net.vn.- 
2019 (ngày 24 tháng 12) 

http://baodulich.net.vn/Huong-toi-le-hoi-
Binh-Thuan--Hoi-tu-xanh-2020-03-

21537.html 
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KHÁNH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐÓN GIÁNG SINH ẤM ÁP TẠI BÌNH THUẬN 

ên cạnh các món ẩm thực truyền 
thống của người nước ngoài trong dịp 
Giáng sinh như gà tây, giò nướng 

xông khói…, du khách còn được thưởng 
thức tới du khách các món ăn đậm xứ biển. 

Gần gũi, ấm áp và vui tươi là cảm nhận 
chung của hầu hết du khách quốc tế đang 
đón đêm Giáng sinh tại “thủ đô resort” Mũi 
Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

Đêm Giáng sinh, để tạo sân chơi cho du 
khách quốc tế, nhiều resort, cơ sở kinh 
doanh dịch vụ du lịch ở khu vực Hàm Tiến-
Mũi Né đều trang hoàng không gian ngập 
màu sắc với hình ảnh cây thông Noel, ông 
già Noel cưỡi tuần lộc cùng đêm tiệc Chào 
đón Giáng sinh với không khí vui tươi và rộn 
rã tiếng nhạc. Không chỉ phục vụ khách lưu 
trú mà các cơ sở còn phục du khách đến 
tham quan, chụp ảnh và vui chơi. 

Tại Padanus resort, Giáng sinh năm nay 
đơn vị này đón 280 lượt khách (tăng 90 
khách so với năm trước) đến từ 18 quốc gia 
như Ba Lan, Anh, Úc, Đức… Ngoài chương 
trình ca múa nhạc đặc sắc với nhiều tiết mục 
như biểu diễn nhạc cụ Chăm, thánh ca, các 
ca khúc về Giáng sinh…, chương trình đón 
Giáng sinh còn có phần biểu diễn của ban 
nhạc Philippines. Điểm nhấn của chương 
trình Đón Giáng sinh là không gian ẩm thực. 

Bên cạnh các món ẩm thực truyền thống 
của người nước ngoài trong dịp Giáng sinh 
như gà tây, giò nướng xông khói…, du 
khách còn được thưởng thức tới du khách 
các món ăn đậm xứ biển như hải sản, cá, 
thanh long. 

Chương trình Giáng sinh còn gây chú ý 
với sự xuất hiện của ông già Noel và những 
món quà nhỏ xinh xắn đến trẻ em trong bữa 
tiệc.  

Jana Janekova (Cộng hòa Séc) cho biết 
"đây là lần thứ bảy chúng tôi đón Giáng Sinh 
tại Mũi Né, Bình Thuận. Gia đình chúng tôi 
mỗi người sống và làm việc ở mỗi quốc gia 
khác nhau trên thế giới. Vào dịp Giáng sinh 
và Năm mới thay vì về Séc, chúng tôi hẹn và 
tụ họp, gặp gỡ tại Mũi Né để vui chơi, tận 
hưởng kỳ nghỉ cuối năm. Ở đây rất vui và 

chúng tôi luôn có cảm giác được chào đón 
trở về như về nhà." 

Không chỉ có vẻ đẹp tự nhiên của những 
bãi biển cát trắng, nền ẩm thực đặc trưng, 
mà Hàm Tiến-Mũi Né (Bình Thuận) còn 
được du khách lựa chọn cho kỳ nghỉ Giáng 
sinh và mùa trú đông năm nay bởi khí hậu 
ấm áp và con người thân thiện. 

Ông Mats Johansson (đến từ Thụy Điển) 
cho biết ở Thụy Điển mùa này rất nhiều 
tuyết, trời rất lạnh. Giáng sinh, họ chỉ tụ họp 
vui chơi trong nhà còn ở đây chúng tôi được 
ca hát, vui chơi ngoài trời với nhiều hoạt 
động và trải nghiệm. Ở đây rất thân thiện và 
ấm áp. 

Trong tháng 12/2019, Bình Thuận đón 
khoảng 73.000 lượt khách quốc tế (tăng 
20% so với cùng kỳ năm 2018). Ngoài thị 
trường Đông Bắc Á, khách quốc tế truyền 
thống từ Nga, Anh, Pháp… đến đây vẫn duy 
trì ổn định. Đây là thời điểm Bình Thuận 
bước vào mùa khách quốc tế. Những ngày 
qua, khu vực Hàm Tiến-Mũi Né, thành phố 
Phan Thiết, Bình Thuận trở nên nhộn nhịp, 
sôi động hẳn lên bởi khách quốc tế bắt đầu 
quay trở lại đây cho kỳ nghỉ Đông của mình. 

Ghi nhận tại các cơ sở lưu trú, ngoài 
lượng khách đi theo đoàn từ các hãng lữ 
hành quốc tế, một số du khách còn đi lẻ và 
chủ yếu đặt phòng trực tuyến qua mạng 
Internet, các ứng dụng lữ hành và đặt phòng 
từ rất sớm. Thị trường khách trong mùa trú 
Đông năm nay so với mọi năm phong phú 
hơn. 

Ngoài khách Bắc Âu, khách Nga, 
Australia…, Mũi Né cũng đang đón lượng 
lớn du khách Trung Quốc, Hàn Quốc đến 
nghỉ dưỡng. Năm 2019, du lịch Bình Thuận 
ước đón 770 nghìn lượt khách du lịch quốc 
tế, tăng 14% so năm 2018. 

// https://www.vietnamplus.vn.- 2019 
(ngày 25 tháng 12) 

https://www.vietnamplus.vn/khanh-du-
lich-quoc-te-don-giang-sinh-am-ap-tai-binh-

thuan/614954.vnp 

B 
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KHU NAM PHAN THIẾT CÔNG BỐ QUY HOẠCH, THỜI CƠ 
CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NHANH NHẠY 

uỹ đất dồi dào, được thiên nhiên ưu 
đãi, tuy nhiên phải đến khi bức tranh 
quy hoạch ngày càng sáng rõ và dần 

hoàn thiện hạ tầng, khu vực phía Nam Phan 
Thiết mới hội đủ yếu tố “thiên thời - địa lợi - 
nhân hòa” để phát triển du lịch một cách 
mạnh mẽ, từ đó thúc đẩy BĐS tăng trưởng. 

Nhà đầu tư hưởng lợi 

Mới đây, UBND Bình Thuận đã tổ chức 
chuyến thị sát chuẩn bị triển khai tuyến 
đường Hàm Kiệm - Tiến Thành (tổng vốn 
đầu tư hơn 460 tỷ đồng) nối với cao tốc Phan 
Thiết - Dầu Giây từ QL1 xuống đường biển 
quốc gia ĐT719B (vốn đầu tư gần 1.000 tỷ 
đồng) chạy song song với đường ĐT719 
hiện hữu sắp sửa được làm mới (khoảng 
600 tỷ đồng). Các con đường này đều nối 
QL55 đi Bà Rịa - Vũng Tàu đến Sân bay 
quốc tế Long Thành ở phía Nam và sân bay 
Phan Thiết ở phía Bắc. 

Quy hoạch hạ tầng giao thông đồng bộ, liên tục tạo 
sóng cho BĐS khu vực Nam Phan Thiết. 

Việc nâng cấp công trình và đầu tư thêm 
2 tuyến đường kết nối trực tiếp ra hướng 
biển không chỉ tạo “khung xương” vững chắc 
mà còn mở ra động lực phát triển kinh tế 
phía Nam của tỉnh khi kết hợp đồng bộ với 
quy hoạch cảng du thuyền quốc tế và sân 
bay Phan Thiết. 

Bên cạnh đó, thông tin UBND tỉnh Bình 
Thuận ra quyết định phê duyệt điều chỉnh 
cục bộ Quy hoạch chung xây dựng khu vực 

ven biển Tân Thành và công bố quy hoạch 
sử dụng đất đến năm 2040 với tổng tỷ lệ đất 
sử dụng cho du lịch và thổ cư của khu vực 
này lên đến 70%. Đặc biệt, dải đất dọc bờ 
biển nghiễm nhiên trở thành “đất vàng” cho 
các đại đô thị du lịch biển với hàng loạt tổ 
hợp du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng đỉnh cao. 

Dải đất dọc bờ biển Tân Thành nghiễm nhiên trở 
thành “đất vàng” cho các đại đô thị du lịch biển. 

Điều này là “điểm rơi” thu hút vốn đầu tư 
đổ về Bình Thuận. Trước tiềm năng của khu 
vực cùng chính sách thu hút đầu tư “mở” của 
UBND tỉnh, các “ông lớn BĐS” và những nhà 
đầu tư cá nhân cũng đã nhanh chóng nhập 
cuộc. 

BĐS Nam Phan Thiết lên ngôi 

Đối với lĩnh vực đầu tư BĐS, thông tin quy 
hoạch vùng và hạ tầng giao thông luôn mang 
ý nghĩa vô cùng đặc biệt, bởi vậy ngay từ 
thời điểm sơ khởi, nhiều chủ đầu tư đã bắt 
kịp cơ hội để rót vốn nhằm tiên phong khai 
phá quỹ đất dồi dào tại phía Nam Phan 
Thiết. BĐS biển nhờ vậy mà tăng trưởng 
nhanh chóng. 

BĐS biển Nam Phan Thiết tăng trưởng nhanh chóng 
nhờ làn sóng quy hoạch, đầu tư hạ tầng. 

Q 
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Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình 
Thuận cuối tháng 9 vừa qua, địa phương đã 
trao quyết định đầu tư cho 11 dự án với tổng 
vốn đầu tư trên 23.000 tỷ đồng. Bên cạnh sự 
nhạy bén về thông tin quy hoạch, việc tham 
gia thị trường của các chủ đầu tư lớn đã tiếp 
tục khẳng định niềm tin của các nhà đầu tư. 

Ghi nhận nhanh tại một số sàn giao dịch 
BĐS tại Phan Thiết, hàng ngày các đơn vị 
đón khoảng 30 - 50 khách đến tham quan và 
tìm hiểu các dự án. Đặc biệt, thời điểm cuối 
tuần lượng khách có thể tăng gấp 2 - 3 lần. 
Các đơn vị này còn cho biết, thông tin quy 
hoạch và sự tham gia của các tập đoàn BĐS 
lớn đã thúc đẩy khách hàng và nhà đầu tư 
mạnh dạn hơn khi “xuống tiền” vào những 
sản phẩm như shophouse, biệt thự biển dù 
mức giá tầm 4 - 7 tỷ đồng, điều này có thể 
tạo nên “kỳ tích” khiến BĐS Nam Phan Thiết 
tiến gần đến chu kỳ tăng lớn nhất lịch sử. 

Trở thành tâm điểm ngay khi các thông tin 
quy hoạch được công bố là tổ hợp du lịch - 
giải trí - nghỉ dưỡng & thể thao biển Thanh 
Long Bay do tập đoàn Nam Group phát triển 
với quy mô lên tới 90ha. Dự án tích hợp 12 
phân khu tiện ích đẳng cấp, điểm nhấn đặc 
biệt là trung tâm thể thao biển tiêu chuẩn 
quốc tế lớn nhất Việt Nam, kỳ vọng sẽ đóng 
vài trò dẫn dắt du lịch ở phía Nam Phan 
Thiết. 

Tổ hợp Thanh Long Bay quy mô 90ha, với điểm nhấn 
là trung tâm thể thao biển chuẩn quốc tế lớn nhất Việt 
Nam. 

Trong đó, đáp ứng sự mong đợi của các 
nhà đầu tư và thị trường BĐS biển đang 
khan hiếm nhà phố thương mại biển, Thanh 

Long Bay giới thiệu sản phẩm hoàn toàn 
mới, lần đầu tiên và duy nhất tại Bình Thuận 
- shop house biển 2 mặt tiền, sở hữu lâu dài 
mang tên The Sound. 

The Sound có quy mô 7,62ha, gồm 9 tiểu 
khu được ví như Phố Tây sầm uất trong lòng 
tổ hợp nhà phố thương mại biển rộng 19ha 
của Thanh Long Bay. The Sound mang tới 
màu sắc riêng biệt và độc đáo nhờ kiến trúc 
gợn sóng tinh tế mô phỏng những thanh âm 
của sóng biển, vừa trẻ trung, hiện đại lại đậm 
chất Hawaii. 

The Sound - nhà phố thương mại biển 2 mặt tiền, sở 
hữu lâu dài lần đầu tiên và duy nhất tại Nam Phan 
Thiết. 

Theo DKRA Vietnam - Tổng đại lý tiếp thị 
& phân phối dự án, shophouse biển The 
Sound thu hút giới đầu tư bởi đợt thanh toán 
đầu tiên chỉ 490 triệu đồng, tương đương 
10% giá trị. Thời gian thanh toán lý tưởng, 
kéo dài lên đến 4 năm, tương đương chỉ 
1.5%/3 tháng và ngân hàng cam kết cho vay 
70% giá trị trong 25 năm. Ngoài ra, dự án 
còn được áp dụng chính sách hỗ trợ kinh 
doanh 2 năm đầu tiên, tương đương 12% 
tổng giá trị sản phẩm. Đây là cơ hội đầu tư 
rất hấp dẫn với chính sách thuận lợi nghiêng 
về các khách hàng. 

 
Xuân Nguyễn // 

https://saigondautu.com.vn.- 2019 
 (ngày 27 tháng 12) 

https://saigondautu.com.vn/du-an-dau-
tu/khu-nam-phan-thiet-cong-bo-quy-hoach-

thoi-co-cua-nha-dau-tu-nhanh-nhay-
75543.html

 

 
 

https://saigondautu.com.vn/du-an-dau-tu/khu-nam-phan-thiet-cong-bo-quy-hoach-thoi-co-cua-nha-dau-tu-nhanh-nhay-75543.html
https://saigondautu.com.vn/du-an-dau-tu/khu-nam-phan-thiet-cong-bo-quy-hoach-thoi-co-cua-nha-dau-tu-nhanh-nhay-75543.html
https://saigondautu.com.vn/du-an-dau-tu/khu-nam-phan-thiet-cong-bo-quy-hoach-thoi-co-cua-nha-dau-tu-nhanh-nhay-75543.html
https://saigondautu.com.vn/du-an-dau-tu/khu-nam-phan-thiet-cong-bo-quy-hoach-thoi-co-cua-nha-dau-tu-nhanh-nhay-75543.html
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THĂM MŨI NÉ DỊP NĂM MỚI 2020 

ừ thành phố Hồ Chí Minh, chỉ cần 
khoảng ba tiếng đồng hồ ngồi ô tô, bạn 
sẽ đặt chân đến Mũi Né. Nằm cách 

thành phố Phan Thiết 22 km về hướng Đông 
Bắc, Mũi Né là tên một làng chài thuộc 
phường cùng tên của Phan Thiết và cũng là 
một điểm du lịch quen thuộc của tỉnh Bình 
Thuận. 

Suối Tiên Phan Thiết; Ảnh: Nguyên Vũ 

Từ trung tâm Phan Thiết theo cung 
đường Nguyễn Thông ra Mũi Né, đến km số 
6, du khách không thể không dừng chân 
thăm cụm tháp Chăm Pô Sah Inư, vốn được 
xem là cổ nhất Việt Nam (khoảng 1.200 
năm). Dù thời gian in dấu rêu phong nhưng 
tháp vẫn trầm mặc đứng đó, minh chứng cho 
thời kỳ phát triển rực rỡ của nền văn hoá 
Chăm. Cụm tháp này gồm 3 tháp phân bổ 
trên 2 tầng đất, quay mặt về hướng Đông, 
tháp chính nhiều tầng có niên đại từ thế kỷ 8 
hầu như nguyên vẹn. 

Cách đó không xa là Lầu Ông Hoàng, địa 
danh đã đi vào thơ ca, âm nhạc và tâm hồn 
hàng triệu người yêu mến thi sĩ tài hoa Hàn 
Mặc Tử. Buổi chiều xuống, không gian cô 
tịch, gió cứ ray rứt như muốn kể cho du 
khách phương xa câu chuyện tình “đẹp mà 
buồn” của Hàn Mặc Tử và nữ sĩ Mộng Cầm. 

Tiếp tục cuộc hành trình đền đá Ông Địa, 
du khách sẽ bị thu hút vào không gian 
thoang thoảng hương vị biển mặn mà.. Đá 
Ông Địa hôm nay là một công viên thơ mộng 
và luôn ngồn ngộn hơi thở cuộc sống miền 
biển. Dạo biển, tắm biển, hay đơn giản là đợi 
hoàng hôn buông xuống bạn như được nhè 

nhẹ hòa cảm xúc của mình vào sự yên bình 
và êm dịu của đất và người nơi đây. 

Ngang qua khu resort Hàm Tiến, cuộc 
hành trình sẽ đưa bạn đến điểm tham quan 
Suối Tiên. Đây là điểm du lịch dã ngoạn 
ngoài trời lý thú của thành phố Phan Thiết. 
Suối Tiên là con suối nhỏ chảy quanh năm 
len qua những đồi cát nhiều màu sắc và 
những hàng dừa xanh ngút mắt. Bên dưới 
lòng suối là những lớp đất sét vàng pha cát 
đỏ tạo cho dòng suối thêm huyền ảo nhờ sự 
trộn màu của đất và cát. Đến với Suối Tiên 
du khách không chỉ tự mình cảm nhận sự 
thư thái khi chân trần lội suối, mà còn trải 
nghiệm không gian sống giữa thiên nhiên, 
thưởng thức vị ngọt thanh của trái dừa xiêm 
với cách chặt “3 nhát”. 

Tháp nước Phan Thiết; Ảnh: Nguyên Vũ 

Mũi Né là một dãy đồi đất thoai thoải và 
những bãi cát trãi dài như vô tận, được đánh 
giá là đẹp nhất Việt Nam. Người ta gọi 
những đồi cát ở Mũi Né là “tiểu sa mạc” bởi 
cát kết tụ thành đồi chập chùng nối tiếp. Và 
sự hào phóng của gió kiến tạo đồi cát thành 
vô số hình thù như con thú nằm phủ phục, 
thiếu nữ khoả thân, dốc đứng như đụn 
rơm… bao năm qua là đề tài sáng tác của 
nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh. Đứng trên đỉnh đồi 
cát, bạn thoả sức đón nhận những làn gió 
mát lành từ biển khơi, hay lặng người trước 
vẻ đẹp tuyệt mỹ của khung cảnh bình minh 
bắt đầu ngày mới. 

Nếu những đồi cát càng thêm độc đáo do 
“tác giả gió” sáng tạo nên thì thắng cảnh 
Suối Hồng lại là tuyệt phẩm do “thần mưa” 

T 
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điêu khắc nên. Trong chiếc hang sâu thẳm 
chưa ai đủ can đảm khám phá, một dòng 
nước đỏ ối lững lờ chảy ra biển. Điều quyến 
rũ bạn nhất chính là những nhũ cát đỏ cao 
thấp dài mãi miết. Mưa đã kỳ công nhào nặn, 
trau chuốt chúng thành những tuyệt tác đẹp 
đến ngỡ ngàng. 

Biển ở Mũi Né nông, thoai thoải, nước 
sạch và trong, cộng thêm nắng ấm quanh 
năm, không có bão, nên từ lâu đã trở thành 
nơi tắm biển, nghỉ ngơi, giải trí lý tưởng dành 
cho du khách cả trong nước và quốc tế.. Mũi 
Né có nhiều bãi biển hoang sơ nguyên thuỷ, 
chưa có sự khai thác của con người, cảnh 
quan hùng vĩ, môi trường thiên nhiên trong 
lành như bãi Hòn Rơm, Long Sơn, bãi Trước 
và bãi Sau, nên bạn có thể tắm biển, nghỉ 
dưỡng, chơi thể thao biển, du ngoạn kết hợp 
câu cá,.. khi đến với vùng biển này. 

Hơn 25km bờ biển trải dài từ Phan Thiết 
đến Mũi Né hôm nay là các khu du lịch, 
resort, khách sạn, biệt thự biển cao cấp và 
nhiều công trình thể thao, văn hóa, giải trí. 
Gần 150 khách sạn, resort với nhiều không 
gian xanh, phong cách kiến trúc, trang trí 
khác nhau chạy dọc dài theo bờ biển trinh 
nguyên, êm đềm và cung đường Nguyễn 
Tthông - Nguyễn Đình Chiểu – Huỳnh Thúc 
Kháng lãng mạn cũng là một nét thú vị và 
huyền bí khác mà du khách không thể bỏ 
qua khi đến với thành phố biển Phan Thiết 
vào dịp Năm mới 2020 và Tết cổ truyền 
Canh Tý! 

Nguyên Vũ // 
https://dulich.petrotimes.vn.- 2019  

(ngày 21 tháng 12) 

https://dulich.petrotimes.vn/tham-mui-ne-
dip-nam-moi-2020-559000.html

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

THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH PHÚ QUÝ  

hực hiện quy hoạch phát triển khu du 
lịch Phú Quý đến năm 2030 của tỉnh 
Bình Thuận và hướng đến là khu du 

lịch biển cấp tỉnh hấp dẫn, ngày 10/12/2019, 
huyện Phú Quý có quyết định thành lập Ban 
quản lý Khu du lịch Phú Quý (tỉnh Bình 
Thuận). 

 

Theo đó, Ban quản lý Khu du lịch Phú Quý 
sẽ chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 
1/1/2020, có trụ sở đặt tại số 173 đường Võ 
Văn Kiệt, xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý, 
tỉnh Bình Thuận. Ban quản lý Khu du lịch 
Phú Quý có nhiệm vụ quản lý hiệu quả tài 
nguyên du lịch và hoạt động kinh doanh du 
lịch. Cùng với đó, phối hợp với các ban 

ngành liên quan sử dụng hợp lý tiềm năng, 
bảo vệ và phát triển tài nguyên du lịch nhằm 
phục vụ phát triển du lịch huyện đảo theo 
hướng xanh và bền vững, tương xứng với 
tiềm năng, lợi thế du lịch biển. 

Đảo Phú Quý nằm cách thành phố Phan 
Thiết 56 hải lý theo hướng Đông - Đông 
Nam, có nhiều tiềm năng kinh tế biển rất lớn, 
nhất là lĩnh vực du lịch. Thiên nhiên đã ban 
tặng cho đảo Phú Quý một phong cảnh thiên 
nhiên đẹp, hoang sơ với các bãi tắm đẹp. 
Cộng thêm khí hậu nhiệt đới thuận lợi cho 
phát triển sản phẩm du lịch biển nên du lịch 
Phú Quý đã có những bước phát triển mạnh, 
trở thành một điểm đến thú vị của Bình 
Thuận và hiện đã được phê duyệt quy hoạch 
phát triển đến năm 2030, từng bước xây 
dựng đảo Phú Quý thành khu du lịch phát 
triển theo hướng du lịch xanh. 

Nguyên Vũ // 
https://dulich.petrotimes.vn.- 2019 

 (ngày 18 tháng 12) 

https://dulich.petrotimes.vn/thanh-lap-
ban-quan-ly-khu-du-lich-phu-quy-

558633.html

T 

https://dulich.petrotimes.vn/tham-mui-ne-dip-nam-moi-2020-559000.html
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VI. THƯ MỤC TIN BÀI BÌNH THUẬN TRÊN CÁC BÁO 

 
1. Bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP Phan Thiết / Lê Nam // 

https://www.tienphong.vn.- 2019 (ngày 19 tháng 12) 

https://www.tienphong.vn/xa-hoi/bai-nhiem-chuc-danh-chu-tich-hdnd-tp-phan-thiet-

1500032.tpo 

2. Bắt đối tượng trộm 200 lượng vàng dù đã phẫu thuật thay đổi khuôn mặt / Văn Thuận 

// https://vov.vn.- 2019 (ngày 7 tháng 12) 

https://vov.vn/tin-nong/bat-doi-tuong-trom-200-luong-vang-du-da-phau-thuat-thay-

doi-khuon-mat-987266.vov 

3. Bắt Tổng Giám đốc 9X lừa đảo chiếm đoạt tài sản / Ngọc An // http://congly.vn .- 

2019 (ngày 21 tháng 12) 

http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/bat-tong-giam-doc-9x-lua-dao-chiem-doat-tai-san-

325632.html 

4. Bị ngăn cấm chuyện tình cảm, người đàn ông đâm chết anh trai người yêu / Nguyễn 

Phượng // https://www.doisongphapluat.com.- 2019 (ngày 17 tháng 12) 

https://www.doisongphapluat.com/phap-luat/binh-thuan-bi-ngan-cam-chuyen-tinh-

cam-nguoi-dan-ong-dam-chet-anh-trai-nguoi-yeu-a304916.html 

5. Bị truy đuổi, kẻ trộm bị xe tải tông trúng / Phương Nam // https://plo.vn.- 2019 (ngày 

23 tháng 12) 

https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/bi-truy-duoi-ke-trom-bi-xe-tai-tong-trung-879376.html 

6. Bình Thuận “bó tay” với xây kè tự phát chống nước biển xâm thực  / Văn Thuận // 

https://vov.vn.- 2019 (ngày 13 tháng 12) 

https://vov.vn/tin-24h/binh-thuan-bo-tay-voi-xay-ke-tu-phat-chong-nuoc-bien-xam-

thuc-989290.vov 

7. Bình Thuận kỷ luật nhiều lãnh đạo / Hoàng Hà // https://bizlive.vn.- 2019 (ngày 11 

tháng 12) 

https://bizlive.vn/chinh-tri-xa-hoi/binh-thuan-ky-luat-nhieu-lanh-dao-3529833.html 

8. Bùng phát sai phạm về đất đai tại Bình Thuận / Văn Thuận // https://vov.vn.- 2019 

(ngày 5 tháng 12) 

https://vov.vn/kinh-te/dia-oc/bung-phat-sai-pham-ve-dat-dai-tai-binh-thuan-

986425.vov 

9. Cách hết chức vụ đảng nguyên GĐ Văn phòng đất đai Bình Thuận / Phương Nam // 

https://plo.vn.- 2019 (ngày 24 tháng 12) 

https://plo.vn/thoi-su/cach-het-chuc-vu-dang-nguyen-gd-van-phong-dat-dai-binh-

thuan-879517.html 

10. Chiếm đoạt trại chăn nuôi hơn 40 tỷ đồng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật  / Mã 

Hải // http://cand.com.vn.- 2019 (ngày 20 tháng 12) 

http://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/chiem-doat-trai-chan-nuoi-hon-40-ty-

dong-van-nhon-nho-ngoai-vong-phap-luat-574807/ 

https://www.tienphong.vn/xa-hoi/bai-nhiem-chuc-danh-chu-tich-hdnd-tp-phan-thiet-1500032.tpo
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https://vov.vn/tin-nong/bat-doi-tuong-trom-200-luong-vang-du-da-phau-thuat-thay-doi-khuon-mat-987266.vov
http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/bat-tong-giam-doc-9x-lua-dao-chiem-doat-tai-san-325632.html
http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/bat-tong-giam-doc-9x-lua-dao-chiem-doat-tai-san-325632.html
https://www.doisongphapluat.com/phap-luat/binh-thuan-bi-ngan-cam-chuyen-tinh-cam-nguoi-dan-ong-dam-chet-anh-trai-nguoi-yeu-a304916.html
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https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/bi-truy-duoi-ke-trom-bi-xe-tai-tong-trung-879376.html
https://vov.vn/tin-24h/binh-thuan-bo-tay-voi-xay-ke-tu-phat-chong-nuoc-bien-xam-thuc-989290.vov
https://vov.vn/tin-24h/binh-thuan-bo-tay-voi-xay-ke-tu-phat-chong-nuoc-bien-xam-thuc-989290.vov
https://bizlive.vn/chinh-tri-xa-hoi/binh-thuan-ky-luat-nhieu-lanh-dao-3529833.html
https://vov.vn/kinh-te/dia-oc/bung-phat-sai-pham-ve-dat-dai-tai-binh-thuan-986425.vov
https://vov.vn/kinh-te/dia-oc/bung-phat-sai-pham-ve-dat-dai-tai-binh-thuan-986425.vov
https://plo.vn/thoi-su/cach-het-chuc-vu-dang-nguyen-gd-van-phong-dat-dai-binh-thuan-879517.html
https://plo.vn/thoi-su/cach-het-chuc-vu-dang-nguyen-gd-van-phong-dat-dai-binh-thuan-879517.html
http://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/chiem-doat-trai-chan-nuoi-hon-40-ty-dong-van-nhon-nho-ngoai-vong-phap-luat-574807/
http://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/chiem-doat-trai-chan-nuoi-hon-40-ty-dong-van-nhon-nho-ngoai-vong-phap-luat-574807/


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 12  năm 2019                           __             -66- 
 

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

11. Chồng dùng dao tự đâm vào người tử vong vì mâu thuẫn với vợ / Bạch Hiền // 

https://www.doisongphapluat.com.- 2019 (ngày 12 tháng 12) 

https://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/binh-thuan-chong-dung-

dao-tu-dam-vao-nguoi-tu-vong-vi-mau-thuan-voi-vo-a304306.html 

12. Chủ tịch Hội Nông dân thị xã La Gi bị chém / Văn Thuận // https://vov.vn.- 2019 (ngày 

23 tháng 12) 

https://vov.vn/tin-nong/chu-tich-hoi-nong-dan-thi-xa-la-gi-bi-chem-993034.vov 

13. Dân tự ý làm đường nhựa trên đất nông nghiệp để phân lô bán nền ở Phan Thiết / 

Lê Nam // https://www.tienphong.vn.- 2019 (ngày 10 tháng 12) 

https://www.tienphong.vn/dia-oc/dan-tu-y-lam-duong-nhua-tren-dat-nong-nghiep-

de-phan-lo-ban-nen-o-phan-thiet-1496280.tpo 

14. Đang vận chuyển két sắt trộm được thì bị bắt / Thuận Bắc // 

https://baovephapluat.vn.- 2019 (ngày 27 tháng 12) 

https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/dang-van-

chuyen-ket-sat-trom-duoc-thi-bi-bat-80692.html 

15. Đánh bắt hải sản bằng chất độc, súng và xung điện / Minh Sáng – Thanh Phong // 

https://nongnghiep.vn/.- 2019 (ngày 19 tháng 12) 

https://nongnghiep.vn/danh-bat-hai-san-bang-chat-doc-sung-va-xung-dien-

post255033.html 

16. Điều tra bệnh nhân tử vong sau vài phút uống thuốc điều trị / Phương Nam // 

https://plo.vn.- 2019 (ngày 1 tháng 12) 

https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/dieu-tra-benh-nhan-tu-vong-sau-vai-phut-uong-thuoc-

dieu-tri-874111.html 

17. Điều tra thi thể trung niên mất tích rồi nổi trên sông / Thuận Bắc // 

https://baovephapluat.vn.- 2019 (ngày 24 tháng 12) 

https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/dieu-tra-thi-the-

trung-nien-mat-tich-roi-noi-tren-song-80509.html 

18. Đua nhau lấn chiếm hành lang quốc lộ xây trạm dừng chân trái phép / Lê Nam // 

https://www.tienphong.vn.- 2019 (ngày 19 tháng 12) 

https://www.tienphong.vn/ban-doc/dua-nhau-lan-chiem-hanh-lang-quoc-lo-xay-

tram-dung-chan-trai-phep-1499461.tpo 

19. Dùng súng điện truy sát con nợ, 2 đối tượng ở Bình Thuận bị tóm / Đức Thiên // 

https://vietnamnet.vn.- 2019 (ngày 28 tháng 12) 

https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/dung-sung-dien-truy-sat-con-no-2-

doi-tuong-o-binh-thuan-bi-tom-604363.html 

20. Gần 2 km đường nhựa 'mọc' trên đất nông nghiệp / Phương Nam // https://plo.vn.- 

2019 (ngày 4 tháng 12) 

https://plo.vn/bat-dong-san/gan-2-km-duong-nhua-moc-tren-dat-nong-nghiep-

874951.html 

21. Giăng phao cứu hộ cứu bệnh nhân nhảy lầu tại bệnh viện / Thuận Bắc // 

https://baovephapluat.vn.- 2019 (ngày 7 tháng 12) 
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https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/giang-phao-cuu-ho-cuu-

benh-nhan-nhay-lau-tai-benh-vien-79692.html 

22. Hãi hùng phát hiện cá sấu dài gần 2m rơi trên Quốc lộ 1A / Nguyễn Tiến // 

https://www.sggp.org.vn/.- 2019 (ngày 15 tháng 12) 

23. https://www.sggp.org.vn/hai-hung-phat-hien-ca-sau-dai-gan-2m-roi-tren-quoc-lo-1a-

635102.html 

24. Phụ huynh trường Phan Bội Châu phản ánh nhà trường thực hiện sai Thông tư 55 / 

Đỗ Quyên // https://giaoduc.net.vn.- 2019 (ngày 2 tháng 12) 

https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/phu-huynh-truong-phan-boi-chau-phan-anh-nha-

truong-thuc-hien-sai-thong-tu-55-post204977.gd 

25. Tắm biển Phan Thiết khi sóng lớn, du khách Thụy Điển đuối nước tử vong / Thuận 

Bắc // https://baovephapluat.vn.- 2019 (ngày 7 tháng 12) 

https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/tam-bien-phan-thiet-khi-

song-lon-du-khach-thuy-dien-duoi-nuoc-tu-vong-79693.html 

26. Thi thể không nguyên vẹn trong nghĩa trang ở Bình Thuận / Phương Nam // 

https://plo.vn.- 2019 (ngày 27 tháng 12) 

https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/thi-the-khong-nguyen-ven-trong-nghia-trang-o-binh-

thuan-880185.html 

27. Tòa yêu cầu 2 công an làm tường trình / Ngân Nga // https://plo.vn.- 2019 (ngày 26 

tháng 12) 

https://plo.vn/phap-luat/toa-yeu-cau-2-cong-an-lam-tuong-trinh-879865.html 

28. Trại heo xả thải ra nguồn cung cấp nước cho nhà máy La Gi / Phương Nam // 

https://plo.vn.- 2019 (ngày 6 tháng 12) 

https://plo.vn/thoi-su/trai-heo-xa-thai-ra-nguon-cung-cap-nuoc-cho-nha-may-la-gi-

875508.html 

29. Trùm ma túy cưa song sắt vượt ngục lãnh 20 năm tù / Phùng Đình // 

https://baophapluat.vn.- 2019 (ngày 13 tháng 12) 

https://baophapluat.vn/toa-an/trum-ma-tuy-cua-song-sat-vuot-nguc-lanh-20-nam-tu-

484693.html 

30. Truy bắt nhóm trộm đi ô tô đột nhập biệt thự khiêng két sắt vét 1 tỷ / Lê Huân // 

https://vietnamnet.vn.- 2019 (ngày 5 tháng 12) 

https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/truy-bat-nhom-trom-di-o-to-dot-

nhap-biet-thu-khieng-ket-sat-lay-1-ty-595287.html 

31. Vụ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận bị hư hỏng: Nhiều hạng mục xuống cấp, nguy 

hiểm cục bộ / Nguyễn Tiến // https://www.sggp.org.vn.- 2019 (ngày 30 tháng 12) 

https://www.sggp.org.vn/vu-benh-vien-da-khoa-tinh-binh-thuan-bi-hu-hong-nhieu-

hang-muc-xuong-cap-nguy-hiem-cuc-bo-637835.html 

32. Y án sơ thẩm đối với thợ dạy nhạc dâm ô học sinh ở Mũi Né / Phan Tuyết // 

https://giaoduc.net.vn.- 2019 (ngày 1 tháng 12) 

https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/y-an-so-tham-doi-voi-tho-day-nhac-dam-o-hoc-sinh-

o-mui-ne-post204965.gd 
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