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I. CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 

BAN CHỈ ĐẠO 515 TỈNH BÌNH THUẬN RÚT KINH NGHIỆM RÀ SOÁT, 
HOÀN THIỆN DANH SÁCH LIỆT SĨ, KẾT LUẬN ĐỊA BÀN 

gày 28/6, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bình 
Thuận tổ chức hội nghị rút kinh 
nghiệm rà soát, hoàn thiện danh sách 

liệt sĩ, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm 
quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn huyện Hàm 
Thuận Bắc. Đến dự có Thiếu tướng Trần 
Hữu Tài, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 
7, Thường trực Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 
7; Đại tá Dương Văn Sinh, Phó trưởng 
phòng công tác mộ liệt sĩ – Cục Chính sách; 
Đồng chí Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh; 
thành viên Ban chỉ đạo 515 của tỉnh và Ban 
chỉ đạo 1237 các huyện, thị xã, thành phố. 

 
Quang cảnh hội nghị. 

Các đại biểu tham dự hội nghị 

Qua gần một năm triển khai Hướng dẫn 
của Ban chỉ đạo Quốc gia về lập bản đồ tìm 
kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và các văn bản 
hướng dẫn chỉ đạo của các cấp, Ban chỉ đạo 
1237 huyện Hàm Thuận Bắc chủ động, tích 
cực triển khai thực hiện công tác rà soát, xác 
minh, bổ sung thông tin về liệt sĩ, kết quả 
trong tổng số 4.192 liệt sĩ do tỉnhcung 
cấp. Ban Chỉ đạo 1237 huyện đã chỉ đạo rà 

soát, đối chiếu danh sách địa phương đang 
quản lý, đến nay tổng số liệt sĩ đã được rà 
soát, bổ sung hoàn thiện là 3.886 liệt sĩ. Tổ 
chức phát phiếu cung cấp thông tin về liệt sĩ, 
mộ liệt sĩ cho 43.737 hộ, kết quả thu được 
3.116 phiếu có thông tin về liệt sĩ. Bên cạnh 
đó, huyện đã tiếp nhận danh sách liệt sĩ hi 
sinh, an táng ban đầu trên địa bàn huyện do 
tỉnh chuyển giao là 7.100 liệt sĩ, qua rà soát, 
xác minh, xử lý danh sách liệt sĩ theo địa bàn 
nơi hi sinh, an táng cho kết quả là 6.611 liệt 
sĩ. 

 

Thiếu tướng Trần Hữu Tài, Phó Chủ nhiệm 
Chính trị Quân khu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu 
tướng Trần Hữu Tài, Phó Chủ nhiệm Chính 
trị Quân khu 7 biểu dương kết quả thực hiện 
rà soát, hoàn thiện danh sách liệt sĩ, kết luận 
địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm hài cốt liệt 
sĩ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và huyện 
Hàm Thuận Bắc thời gian qua. Đồng thời đề 
nghị Ban chỉ đạo 515 của tỉnh tiếp tục quán 
triệt, triển khai thực hiện đề án, văn bản về 
tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cụ thể nhất. 
Tăng cường các biện pháp tìm kiếm, quy tập 
hài cốt liệt sĩ dựa trên nguồn thông tin do 
nhân dân đã cung cấp; quan tâm, chăm lo 
chu đáo các thân nhân gia đình liệt sĩ, những 
người có công với cách mạng… 

Nguyễn Hoàng // 
http://www.baoquankhu7.vn.- 2019 

 (ngày 28 tháng 6)

N 
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BỘ CHQS TỈNH BÌNH THUẬN TÔN VINH ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 

gày 7/6, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận tổ 
chức hội nghị sơ kết và tôn vinh điển 
hình tiên tiến 05 năm thực hiện Cuộc 

vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến 
tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh (2014 – 2019). Đến dự có Đại 
tá Phạm Đức Minh, Phó Chủ nhiệm Hậu cần 
Quân khu 7. 

 
Đại tá Bùi Huy Cường, Chủ nhiệm chính trị Bộ 
CHQS tỉnh báo cáo kết quả 5 năm thực hiện 
Cuộc vận động. 

5 năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bình 
Thuận thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ 
đạo, hướng dẫn tổ chức chặt chẽ việc giáo 
dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách 
nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh về mục 
đích, ý nghĩa, nội dung Cuộc vận động gắn 
với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 
tuyên truyền, học tập và làm theo “Lời Bác 
dạy ngày này năm xưa” gắn với phong trào 
thi đua quyết thắng, phong trào thi đua yêu 
nước của địa phương. Vận dụng nhiều hình 
thức, biện pháp tuyên truyền phong phú 
như: kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục thường 
xuyên với giáo dục theo chuyên đề, chủ đề; 
phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, 
tuyên truyền viên các cấp thông qua các hội 
thi báo cáo viên giỏi, tuyên truyền viên trẻ; 
các cuộc trao đổi, diễn đàn, tọa đàm đi sâu 
vào 4 nội dung của Cuộc vận động. 

 
  

 
Các đại biểu tham dự hội nghị. 

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh 
cũng chủ động phối hợp với cấp ủy, chính 
quyền địa phương triển khai và tổ chức 
nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: tiến 
hành sửa chữa nhà cho các đối tượng chính 
sách, gia đình có công với cách mạng; nạo 
vét kênh mương nội đồng; đổ đất, san lấp 
mặt bằng đường giao thông nông thôn; giúp 
dân vận chuyển vật liệu xây dựng nhà; tu bổ 
bia ghi danh liệt sĩ; làm mới cầu gỗ; sửa 
chữa, gia cố đập nước; tham gia lao động 
làm kè chắn sóng… Tổ chức khám chữa 
bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 9.126 lượt 
người dân; thăm, tặng quà cho các đối 
tượng chính sách, gia đình có công với cách 
mạng, mẹ VNAH, Anh hùng LLVT nhân dân, 
đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, tặng 
quà Trung thu cho các cháu thiếu nhi, học 
sinh nghèo vượt khó học giỏi, hộ nghèo, neo 
đơn, quân nhân mắc bệnh hiểm nghèo với 
2.352 phần quà, tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng. 

 
Giao lưu với các điển hình tiên tiến. 
  

N 
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Đại tá Phạm Văn Long, Chính ủy BCHQS tỉnh 
Bình Thuận trao thưởng cho tập thể, cá nhân 
điển hình trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động 
“Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng 
danh Bộ đội Cụ Hồ”. 

Qua Cuộc vận động đã xuất hiện ngày 
càng nhiều phong trào, mô hình, cách làm 
mới, sáng tạo trong tất cả các lĩnh vực, tạo 
động lực và sức lan tỏa sâu rộng, góp phần 
hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc 

phòng ở địa phương như mô hình thi đua “5 
không, 3 phát huy”, “3 tăng cường”, “Học tập 
chi bộ bạn”, học tập và làm theo “Lời Bác Hồ 
dạy ngày này năm xưa”, “Mỗi ngày dành 1 
giờ để nghiên cứu, học tập”… Từ năm 2014 
đến nay, LLVT tỉnh được Nhà nước tặng 
thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 
Nhì; Bộ Quốc phòng, Quân khu tặng cờ thi 
đua; 864 tập thể, 1.115 cá nhân được các 
cấp khen thưởng. 

 Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận tặng giấy khen 
cho 15 tập thể và 24 cá nhân điển hình tiên 
tiến trong thực hiện Cuộc vận động “Phát 
huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng 
danh bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 
giai đoạn 2014 – 2019. 

Nguyễn Hoàng // 
http://www.baoquankhu7.vn.- 2019  

(ngày 7 tháng 6)

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

CHÚ TRỌNG PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ 
TRONG DOANH NGHIỆP

ến nay, tại tỉnh Bình Thuận có 64 cơ 
sở đảng được thành lập tại các 
doanh nghiệp thuộc mọi thành phần 

kinh tế trên địa bàn, với 1187 đảng viên. 
Công tác phát triển đảng viên trong doanh 
nghiệp ngoài khu vực Nhà nước luôn được 
các cấp, ngành của tỉnh quan tâm, nhất là 
phát triển đảng viên trong lực lượng đoàn 
viên, thanh niên, công nhân và người lao 
động trực tiếp sản xuất. 

 

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh:TTXVN). 

Ngày 13/6, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ 
do Thứ trưởng Triệu Văn Cường làm 

Trưởng đoàn, đã làm việc với Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện Nghị 
định số 98/2014/NĐ- CP ngày 24/10/2014 
của Chính phủ quy định việc thành lập tổ 
chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội 
tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh 
tế. 

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Triệu Văn 
Cường đánh giá cao những kết quả tỉnh 
Bình Thuận đã đạt được trong thực hiện 
Nghị định số 98/2014/NĐ-CP trong 5 năm 
qua. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, 
nhưng trong thời gian tới, tỉnh Bình Thuận 
phải tiếp tục quán triệt Nghị định 
98/2014/NĐ-CP, quan tâm công tác xây 
dựng, phát triển tổ chức Đảng, đảng viên và 
các đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu 
vực Nhà nước. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo 
các sở, ngành liên quan tập trung triển khai, 
hướng dẫn kịp thời các văn bản chỉ đạo và 
tạo điều kiện để doanh nghiệp thành lập tổ 
chức đảng, đoàn thể phù hợp với tình hình 
sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Sắp tới, tỉnh 
Bình Thuận tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện 

Đ 

https://media.baoquankhu7.vn/fileman/Uploads/tbNews/13582/img0719.jpg
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Nghị định số 98/2014/NĐ- CP và định kỳ báo 
cáo hằng năm để Bộ Nội vụ kịp thời nắm bắt 
và đề xuất với Chính phủ. 

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Giám đốc 
Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận Đỗ Thái Dương 
cho biết: Một số chủ doanh nghiệp đã có 
chuyển biến trong nhận thức về tầm quan 
trọng và lợi ích thiết thực của việc xây dựng 
tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. 
Các tổ chức chính trị, xã hội ngày càng tạo 
sự gắn kết giữa các cấp ủy đảng, chính 
quyền, đoàn thể của địa phương với chủ 
doanh nghiệp trên địa bàn, tạo điều kiện cho 
việc thành lập, phát triển và hoạt động có 
hiệu quả của tổ chức đảng, đoàn thể trong 
doanh nghiệp.  

Đến nay, tại tỉnh Bình Thuận có 64 cơ sở 
đảng được thành lập tại các doanh nghiệp 
thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn, 
với 1187 đảng viên. Công tác phát triển đảng 
viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà 
nước luôn được các cấp, ngành của tỉnh 
quan tâm, nhất là phát triển đảng viên trong 
lực lượng đoàn viên, thanh niên, công nhân 
và người lao động trực tiếp sản xuất. Từ 
năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp 
được 304 đảng viên mới thuộc doanh 
nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, trong đó có 
56 công nhân trực tiếp sản xuất. Thực hiện 

chủ trương thí điểm kết nạp chủ doanh 
nghiệp tư nhân vào Đảng, Bình Thuận đã kết 
nạp được 3 đảng viên là chủ doanh nghiệp. 

Song song đó, việc thành lập, tổ chức, 
hoạt động của các tổ chức Công đoàn tại 
các doanh nghiệp được Tỉnh ủy và các cấp 
Công đoàn trong tỉnh quan tâm. Đến nay, 
toàn tỉnh có 507 Công đoàn cơ sở trong các 
loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành 
phần kinh tế với hơn 74.300 đoàn viên công 
đoàn. Việc thành lập các cơ sở Hội Cựu 
chiến binh, Đoàn Thanh niên trong doanh 
nghiệp cũng được các cấp ủy, chính quyền 
chú trọng thực hiện… 

Tại buổi làm việc, các đại biểu cho rằng, 
ở Bình Thuận, việc thành lập tổ chức đảng, 
tổ chức chính trị - xã hội còn gặp nhiều khó 
khăn, tồn tại, vì nhiều doanh nghiệp ngoài 
khu vực Nhà nước là những doanh nghiệp 
nhỏ và siêu nhỏ, hoạt động không ổn định, 
sản xuất theo mùa vụ, số lượng lao động ít… 
Một số chủ doanh nghiệp còn né tránh, ngại 
tiếp xúc, không muốn thành lập tổ chức 
đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp mình; một 
số bộ phận công nhân, người lao động chưa 
thật sự giác ngộ về chính trị…/. 

Hồng Hiếu // http://cpv.org.vn.- 2019 
(ngày 14 tháng 6)

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

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DTTS HUYỆN BẮC BÌNH LẦN THỨ III 

BND huyện Bắc Bình (Bình Thuận) 
cho biết, vừa tổ chức thành công Đại 
hội đại biểu các dân tộc thiểu số 

(DTTS) lần thứ III năm 2019 vào ngày 28/6.  

Tham dự Đại hội có; bà Hồ Thị Kim Lệ, 
đại diện Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận, ông 
Nguyễn Di - Phó Bí thư thường trực Huyện 
ủy, bà Nguyễn Thị Lam Phương, Phó Chủ 
tịch HĐND huyện, ông Nguyễn Văn Tâm, 
Phó Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện các 
ban, ngành, đoàn thể của huyện. 

Thực hiện mục tiêu Quyết tâm thư Đại hội 
đại biểu các DTTS lần thứ II năm 2014, trong 
nhiệm kỳ qua, các cấp ủy, chính quyền 
huyện Bắc Bình tiếp tục thực hiện tốt công 
tác đoàn kết trong đồng bào DTTS, đồng 
thời động viên bà con khắc phục mọi khó 

khăn, tích cực lao động sản xuất, vươn lên 
xóa đói giảm nghèo, dần ổn định và nâng 
cao chất lượng cuộc sống. 

Được biết toàn huyện hiện có hơn 1000 
hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ để phát 
triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế; nhà 
nước đầu tư gần 20 tỷ đồng để xây dựng cơ 
sở hạ tầng cho vùng đồng bào DTTS; riêng 
nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu và 
ngân sách địa phương đầu tư cho 9 xã và 5 
thôn xen ghép vùng đồng bào DTTS là 300 
tỷ đồng. 

Đến nay, các xã vùng DTTS đạt 102 tiêu 
chí, trong đó có 4 xã đạt chuẩn nông thôn 
mới. 

U 
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Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có 
thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp đại 

đoàn kết các dân tộc. 

 

Tỷ lệ đường giao thông từ trung tâm xã 
đến thôn được kiên cố hóa đạt 90,91%; trên 
70% km kênh mương quy hoạch được kiên 
cố hóa; 100% diện tích lúa, cây thanh long 
có nước tưới; số hộ đồng bào DTTS được 
dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là 95,24%; 
số hộ được sử dụng điện chiếm 99,6%; 
100% thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng, 
trong đó có gần 40% xã có nhà văn hóa đạt 
chuẩn quốc gia. 

Đại hội đã thông qua Quyết tâm thư với 
nhiều nội dung quan trọng, trong đó thể hiện 
quyết tâm khắc phục khó khăn, đoàn kết, 
đồng lòng thực hiện tốt các chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước, tích cực học tập, lao động 
sản xuất góp phần vào sự phát triển chung 
của huyện.  

Đại hội cũng đã bầu 99 đại biểu tham dự 
Đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh. Đồng 
thời khen thưởng cho các tập thể và cá nhân 
có thành tích tiêu biểu, xuất sắc đóng góp 
vào sự nghiệp đại đoàn kết các dân tộc trong 
thời gian qua. 

Xuân Hiếu // http://daidoanket.vn.- 
2019 (ngày 30 tháng 6) 

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

GẮN BÓ VỚI ĐẢO TIỀN TIÊU 

hông chỉ yên tâm công tác, nhiều 
quân nhân ở Đồn Biên phòng cửa 
khẩu cảng Phú Quý, BĐBP Bình 

Thuận đã gắn bó, lấy vợ, sinh cơ lập nghiệp 
và coi huyện đảo tiền tiêu này là quê hương 
thứ hai. 

 

Vợ chồng Chiến-Kiều hạnh phúc bên 2 con nhỏ. 
Ảnh: Đăng Bảy 

Trên chuyến tàu khách từ Phan Thiết ra 
huyện đảo Phú Quý, tình cờ tôi có chung 
chuyến đi với Thượng tá Lê Nguyên Ngọc, 
Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu 
cảng Phú Quý. Sở hữu nước da sạm nắng 
đặc trưng của lính đảo, nên Ngọc cởi mở, dễ 
gần. Trong hành trình 3 tiếng đồng hồ vượt 
biển ra đảo, Ngọc kể cho tôi nghe nhiều kỷ 
niệm của những người lính Biên phòng giữ 
đảo. Ấn tượng nhất vẫn là chuyện của 
những chiến sĩ đã gắn bó máu thịt, tự 
nguyện ở lại góp phần xây dựng hòn đảo 
tiền tiêu này. 

Đồn là nhà, đảo là quê hương 

Qua câu chuyện của Ngọc, tôi biết anh 
cũng đã từng có 2 “tua” công tác dài hạn 
ngoài đảo Phú Quý. Lần đầu là từ năm 1998 
đến năm 2001. Chớp mắt mà đã 21 năm, 
Ngọc nhớ lại, lúc đó từ đất liền ra đảo chỉ có 

K 
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tàu gỗ loại nhỏ, chạy từ sáng đến chiều mới 
tới. Ban đầu chưa quen sóng gió, gặp hôm 
biển động, say sóng nằm đến hôm sau mới 
tỉnh. Đảo còn hoang sơ lắm, dân cư thưa 
thớt, chưa có đường nhựa, điện lưới như 
bây giờ. 

Ngọc kể, lần đầu tiên ra đảo, anh ở một 
mạch 2 năm mới vào đất liền để đi phép về 
quê ở Quảng Trạch, Quảng Bình thăm gia 
đình. Nhiều người thân, bạn bè gặp lại đều 
không nhận ra anh vì nước da sạm màu 
nắng gió. Năm 2001, sau 3 năm ở đảo, được 
chuyển vào đất liền, lúc đó Ngọc mới có thời 
gian để yêu và cưới vợ. Vợ Ngọc là người 
cùng quê Quảng Bình, cũng công tác tại 
Biên phòng Bình Thuận, quân hàm Đại úy. 
Vừa là đồng chí, lại là đồng hương nên cũng 
dễ thông cảm, Ngọc tâm sự. Cứ ngỡ đã yên 
phận ở đất liền, nhưng đến năm 2015, Ngọc 
lại khoác ba lô ra đảo lần thứ 2 và ở lại cho 
đến nay.  

Ngọc nói, tuy đã có nhiều đổi thay tiến bộ, 
nhưng ở đảo vẫn có những vất vả riêng, 
nhất là những ngày biển động. Có nhiều 
đồng chí gia đình ở trong đất liền, nhiều lúc 
vợ ốm, con đau phải cấp cứu, nhưng chồng 
không thể về được vì gió to, sóng lớn, tàu 
không chạy. Gần đây nhất là trường hợp của 
Trung tá, Phó Đồn trưởng Phạm Quang 
Quỳ. Cuối năm 2018, gia đình tổ chức đám 
cưới cho con gái đầu. 

Vì công việc đột xuất của đơn vị nên anh 
Quỳ chỉ được về trước đám cưới đúng một 
ngày. Khổ nỗi hôm đó trời trở gió, biển động 
dữ dội, tàu chở khách không thể xuất bến. 
Tàu không chạy đồng nghĩa với việc anh 
Quỳ không thể vào đất liền để tổ chức đám 
cưới cho con gái. Trong nhà, điện thoại gọi 
ra liên tục, vợ giục, con gái khóc hết nước 
mắt. Rất may, trong lúc tưởng đã tuyệt vọng 
thì có một chiếc tàu của ngư dân chạy vào 
bờ để bán cá. Anh Quỳ như người chết đuối 
vớ được cọc, xách ba lô nhảy vội lên tàu, kịp 
về lo đám cưới cho con gái. 

Dẫu biết là khó khăn, gian khổ, nhưng với 
lính Biên phòng thì ở đâu cũng là quê 
hương, đã ra đảo là gắn bó lâu dài với đảo, 
không muốn rời xa. Trung tá Nguyễn Chiến 
Sỹ, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên 
phòng cửa khẩu cảng Phú Quý cũng không 

ngoại lệ. Sỹ quê Bảo Thắng, Lào Cai. Tốt 
nghiệp K10 Học viện Biên phòng, Sỹ được 
điều về BĐBP Bình Thuận và gắn bó với 
mảnh đất nhiều ân tình này từ đó đến nay. 
Vợ Sỹ là con gái vùng biển Tuy Phong, hiện 
đang làm việc tại bệnh viện huyện. Xa 
chồng, nên vợ Sỹ vừa làm mẹ, vừa làm cha. 
Việc nuôi dạy, đưa đón 2 đứa con, một mình 
vợ Sỹ gánh vác hết. Sỹ nói, buổi chiều các 
ngày nghỉ ở đảo, vô tình bắt gặp cảnh gia 
đình người ta quây quần, chuẩn bị bữa ăn, 
cũng thấy chạnh lòng, càng thấy thương vợ, 
nhớ con.  

Tình nguyện ở lại giữ vững chủ quyền 
biển, đảo 

Không chỉ lớp cán bộ kỳ cựu như Ngọc, 
Quỳ và Sỹ, mà rất nhiều cán bộ trẻ sau này 
cũng gắn bó với hòn đảo tiền tiêu này. Nhiều 
người quê ngoài Bắc nhưng yêu nghề, yêu 
đơn vị nên đã lấy vợ và lập nghiệp tại đảo. 
“Nếu tính từ trước đến nay, phải có trên 20 
cặp, nhưng hiện tại, đơn vị có 6 người lấy vợ 
và tình nguyện gắn bó lâu dài với đảo. Số 
còn lại đã chuyển vào đất liền hoặc chuyển 
sang đơn vị khác” - Thượng tá Lê Nguyên 
Ngọc cho biết.  

Buổi chiều trung tuần tháng 5, tôi đến 
thăm vợ chồng Thượng úy Phạm Nguyễn 
Chiến, nhân viên kiểm tra giám sát Đồn Biên 
phòng cửa khẩu cảng Phú Quý. Trong căn 
nhà cấp 4 ở thôn Mỹ Khê, xã Tam Thanh 
(huyện đảo Phú Quý), cặp vợ chồng trẻ khoe 
với khách, cuối tháng 3-2019, vừa có thêm 
một bé trai. Chỉ cô con gái đầu chưa được 2 
tuổi, Trần Thị Kiều (vợ Chiến) nói yêu: “Tại 
lỡ kế hoạch cục cưng này nên đang học Đại 
học Y Dược năm thứ nhất, em phải thôi 
học”. Chiến vui vẻ tiếp chuyện: “Bảo lưu 1 
năm, dự tính con gái đầu tròn 1 tuổi đi học 
lại thì dính tiếp cu này”.  

Chiến quê ở thành phố Lạng Sơn, trước 
kia từng là vận động viên whusu, cấp kiện 
tướng, đã từng đoạt nhiều huy chương tại 
các giải đấu chuyên nghiệp. Chiến kể, năm 
2005, lúc 15 tuổi, được chọn lên đội tuyển 
trẻ whusu quốc gia, nhưng Chiến lại xin đầu 
quân vào Đoàn Thể dục thể thao BĐBP. 
Năm 2012, do chấn thương, không thể theo 
thể thao đỉnh cao, Chiến theo học trường 
Trung cấp Biên phòng 1. Ra trường, Chiến 
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được điều đi Bình Thuận theo dạng tăng 
cường. 

Nhưng vì quá yêu cuộc sống, con người 
và mảnh đất nghĩa tình nơi nhiều nắng gió 
này nên hết thời hạn 3 năm, anh làm đơn xin 
ở lại Bình Thuận luôn. Chiến nói, mỗi tháng 
lương được 12 triệu đồng, nhưng tiền sữa, 
tã cho 2 con nhỏ đã hết 8 triệu đồng và tiền 
thuê nhà là 1,5 triệu đồng. Tiền lương vừa 
nhận tay phải đã vội chuyển qua tay trái, chả 
dư được đồng nào. Nhưng trong căn nhà 
của vợ chồng Chiến-Kiều lúc nào cũng ăm 
ắp tiếng cười lạc quan. 

Cách đó không xa là nhà Trung úy 
Nguyễn Minh Hoàng, nhân viên kiểm soát 
hành chính Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng 
Phú Quý. Sinh năm 1989, tại Gia Lâm, Hà 
Nội, năm 2014, Hoàng vào công tác tại 
BĐBP Bình Thuận. Theo nguyện vọng gia 
đình, Hoàng sẽ chuyển ra Bắc. Nhưng tình 
yêu biển đảo đã “cột” chân Hoàng lại với 
huyện đảo Phú Quý này. Vợ Hoàng là Đặng 
Thị Vướng, giáo viên mầm non xã đảo Ngũ 
Phụng. Hiện, gia đình trẻ này đang phấn 
khởi, tất bật chuẩn bị cho việc đón đứa con 
đầu lòng.  

 

Cặp vợ chồng trẻ Hoàng-Vướng đang háo hức 
chờ đón đứa con đầu lòng. Ảnh: Đăng Bảy 

Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, 
nhưng khi trò chuyện với tôi, không chỉ 
Chiến, Hoàng mà rất nhiều anh em Biên 
phòng lấy vợ tại huyện đảo Phú Quý đều rất 
lạc quan về một tương lai tươi sáng. Bởi, họ 
tin vào tình yêu và nghị lực của tuổi trẻ. Bởi 
với họ, biên giới cũng là quê hương.. 

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

(ngày 3 tháng 6) 

 

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

PHÓ VIỆN TRƯỞNG VKSND HUYỆN PHÚ QUÝ NHẬN NHIỆM VỤ MỚI 

ồng chí Nguyễn Phất, Phó Viện 
trưởng VKSND huyện Phú Quý được 
bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng 

VKSND huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận 
theo quyết định của Viện trưởng VKSND tối 
cao. 

 
Đồng chí Võ Văn Phổ, Phó Viện trưởng VKSND 
tỉnh Bình Thuận trao Quyết định bổ nhiệm Viện 
trưởng VKSND huyện Phú Quý cho đồng chí 
Nguyễn Phất 

Sáng ngày 13/6, tại VKSND huyện Phú 
Quý, tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Lễ công bố 
Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng VKSND 
huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận của Viện 
trưởng VKSND tối cao. 

Đồng chí Võ Văn Phổ, Ủy viên Ban cán 
sự, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng 
VKSND tỉnh Bình Thuận chủ trì và trao quyết 
định. 

Tại buổi lễ, đồng chí Dương Văn Nhiên, 
Chánh Văn phòng VKSND tỉnh Bình Thuận 
đã công bố quyết định số 253/QĐ-VKSTC 
ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Viện trưởng 
VKSND tối cao về việc Bổ nhiệm đồng chí 
Nguyễn Phất, Phó Viện trưởng VKSND 
huyện Phú Quý giữ chức vụ Viện trưởng 
VKSND huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. 
Thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 
15/6/2019. 

Đ 
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Chụp ảnh lưu niệm 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn 
Phổ, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình 
Thuận chúc mừng và đánh giá cao sự nỗ lực 
phấn đấu trong quá trình công tác của đồng 
chí tân Viện trưởng VKSND huyện Phú Quý. 
Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình 
Thuận mong rằng, tân Viện trưởng sẽ nỗ lực 
phấn đấu, cùng tập thể hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao phó. 

Huyện Phú Quý  (còn gọi là cù lao Thu 
hay cù lao Khoai Xứ) là một đảo nhỏ, với 

diện tích 16 km². Huyện đảo Phú Quý thuộc 
tỉnh Bình Thuận, khoảng cách tới các vùng 
lân cận: Cách thành phố Phan Thiết 120 km 
về hướng Đông Nam; Cách quần đảo 
Trường Sa 540 km về phía Tây Bắc;Cách thị 
xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 150km (về 
phía Nam); Cách Côn Đảo 330km (về phía 
Đông Bắc); Cách thành phố Vũng Tàu 
200km (về phía Đông). 

Ngoài đảo chính, chung quanh đảo Phú 
Quý còn Hòn Đá Cao hướng tây-bắc, Hòn 
Đỏ hướng đông-bắc và Hòn Tranh và Hòn 
Hải hướng Tây Nam. 

Huyện đạo Phú Quý có 3 xã: Long Hải: 
thôn Tân Hải, Quý Hải, Đông Hải, Phú Long; 
Ngũ Phụng (huyện lỵ): thôn Phú An, Thương 
Châu, Quý Thạnh; Tam Thanh: thôn Mỹ 
Khê, Hội An, Triều Dương. Dân sổ khoảng 
hơn 26.000 nghìn người. 

Thùy Linh // https://kiemsat.vn.- 2019 
(ngày 13 tháng 6) 

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

QUÂN KHU 7 TRIỂN KHAI MÔ HÌNH ĐIỂM AN TOÀN THÔNG TIN 
NĂM 2019 

gày 27-6, Quân khu 7 tổ chức hội 
nghị hiệp đồng triển khai mô hình 
điểm An toàn thông tin (ATTT) năm 

2019. Nội dung mô hình ATTT 2019 gồm: 
Bảo đảm ATTT hạ tầng mạng máy tính quân 
sự; bảo đảm ATTT thiết bị đầu cuối; triển 
khai cài đặt các phần mềm và ứng dụng 
dùng chung. 

 
Quang cảnh hội nghị. 

Thực hiện chỉ thị của Bộ Quốc phòng về 
việc tăng cường bảo vệ bí mật, chống thất 

thoát dữ liệu trên không gian mạng và phòng 
chống các phần mềm độc hại, năm 2019, Bộ 
Tư lệnh Quân khu tiếp tục tổ chức triển khai 
xây dựng mô hình điểm về ATTT tại các cơ 
quan trong sở chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu, 
nâng cấp mạng máy tính an toàn từ mức cơ 
bản lên mức nâng cao; Lữ đoàn 23 và Bộ 
CHQS tỉnh Bình Thuận triển khai cấu hình 
mạng máy tính an toàn mức cơ bản nhằm 
hoàn thiện các giải pháp và mô hình bảo 
đảm ATTT sát với thực tiễn đơn vị, làm cơ 
sở để triển khai rộng rãi trong toàn quân khu. 
Đây còn là cơ sở để nâng cao trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng ứng dụng 
CNTT, đồng thời đề cao ý thức trách nhiệm 
của mỗi cá nhân về bảo đảm ATTT. Khai 
thác, sử dụng thông tin đúng quy định, phục 
vụ lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị trong 
thực hiện nhiệm vụ. 

Hải Yến // https://www.qdnd.vn.- 2019 
(ngày 27 tháng  6)

N 
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TRUNG ĐOÀN 812 (BÌNH THUẬN) HUẤN LUYỆN ĐỒNG BỘ, 
CHUYÊN SÂU QUÂN NHÂN DỰ BỊ 

rong những ngày này, cán bộ, chiến sĩ 
Trung đoàn 812, Bộ CHQS tỉnh Bình 
Thuận đang ra sức thi đua lập thành 

tích chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày thành 
lập Trung đoàn (25/6/1950 – 25/6/2019). 
Không khí của đợt thi đua với chủ đề “Đoàn 
kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương quyết 
thắng” được thể hiện qua sự miệt mài luyện 
tập, công tác của cán bộ, chiến sĩ Trung 
đoàn. 

 

Quân dự bị Trung đoàn 812 thực hành diễn tập 
đánh địch đổ bộ đường không. 

Là đơn vị quản lý huấn luyện quân dự bị 
động viên cho tỉnh, các năm qua, Trung 
đoàn 812 đã có những giải pháp thiết thực, 
phù hợp, hiệu quả trong quản lý, tổ chức 
huấn luyện lực lượng dự bị động viên theo 
hướng toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, 
bảo đảm sẵn sàng chiến đấu khi có lệnh 
động viên. 

Hàng năm, ngay từ đầu năm, Trung đoàn 
812 phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính 
quyền, các huyện, thị, thành phố giao nguồn 
quân nhân dự bị tổ chức phúc tra, nắm 
nguồn, trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện 
vọng của từng quân nhân dự bị để củng cố 
lực lượng, bảo đảm tỷ lệ 100% đúng chuyên 
nghiệp quân sự. 

Trung đoàn xây dựng kế hoạch, chương 
trình huấn luyện sát tình hình nhiệm vụ của 
từng đối tượng và địa phương nơi quân 
nhân sinh sống. Để nâng cao chất lượng 
huấn luyện, trình độ chiến đấu cho các đơn 
vị quân dự bị thuộc biên chế của Trung đoàn 
và quân dự bị động viên của 9 huyện, thị xã, 
thành phố trong đất liền và các đơn vị dự bị 

động viên binh chủng của tỉnh về huấn luyện 
tập trung tại Trung đoàn, đơn vị chú trọng đổi 
mới phương pháp huấn luyện một cách 
đồng bộ, chuyên sâu; kết hợp chặt chẽ giữa 
lý thuyết với thực hành nhằm giúp quân 
nhân dự bị nắm vững nội dung, thuần thục 
động tác kỹ thuật, chiến thuật. 

Sau thời gian huấn luyện, học viên được 
trang bị những kiến thức, kỹ năng bảo đảm 
hoàn thành nhiệm vụ được giao. Kết thúc 
mỗi đợt huấn luyện, đơn vị tổ chức rút kinh 
nghiệm, có biện pháp khắc phục những hạn 
chế để công tác huấn luyện ngày càng nâng 
cao chất lượng, hiệu quả. 

 Tính từ năm 2013 đến nay, Trung đoàn 
812 đã huấn luyện 9.885 lượt quân nhân 
dự bị. Huấn luyện 5 lớp với 347 quân 
nhân chuyển hạng quân nhân dự bị, huấn 
luyện chuyển loại 478 đồng chí, huấn 
luyện dân quân thường trực của các 
huyện, thị xã, thành phố 465 đồng chí. 
Bảo đảm phục vụ và phối hợp huấn luyện 
quân nhân dự bị của 9 huyện, thị xã, 
thành phố gần 10.000 lượt quân nhân. 
Ngoài ra bảo đảm huấn luyện quân nhân 
dự bị binh chủng của tỉnh 6 lớp 325 đồng 
chí. Tham gia kiểm tra sẵn sàng động 
viên 4 lần bảo đảm quân số 100%.  

Thượng tá Phạm Đức Lai, Trung đoàn 
trưởng Trung đoàn 812 cho biết: “Trung 
đoàn đã xây dựng chương trình huấn luyện 
chặt chẽ áp dụng cho các đơn vị. Chọn cán 
bộ khung là những đồng chí có kinh nghiệm, 
có trách nhiệm trong quản lý, huấn luyện. 
Doanh trại, thao trường, vũ khí, quân trang, 
các thiết chế văn hóa được chú trọng bảo 
đảm để giúp cho quân dự bị được sống 
những ngày quân ngũ ý nghĩa”. 

Trong huấn luyện, Trung đoàn 812, luôn 
coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, 
nội dung phù hợp với từng đối tượng và sát 
với thực tế; đồng thời, quản lý tốt quân số và 
bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ 
khí, thiết bị. Các đồng chí được phân công 
đảm nhiệm huấn luyện quân dự bị động viên 
luôn nỗ lực, cố gắng truyền đạt đầy đủ nội 

T 

https://media.baoquankhu7.vn/fileman/Uploads/tbNews/13821/imgp4520.jpg
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dung, tổ chức ôn luyện, kiểm tra đảm bảo 
theo yêu cầu đề ra. Với khẩu hiệu “thao 
trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu” 
trở thành động lực phấn đấu của mỗi cán bộ, 
chiến sĩ. 

Trung đoàn 812 còn làm tốt công tác hậu 
cần, chăm lo chu đáo về sức khỏe, đời sống 
và bảo đảm đầy đủ, kịp thời các chế độ cho 
quân dự bị động viên theo quy định. Với 

quyết tâm xây dựng lực lượng dự bị động 
viên chất lượng, Trung đoàn tiếp tục phấn 
đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 
giao, qua đó, góp phần nâng cao sức mạnh 
tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh, đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Duy Thỉnh // 
http://www.baoquankhu7.vn.- 2019 

 (ngày 28 tháng 6)
----------------------------------------------------------- 

TRUNG ĐOÀN VẬN TẢI 657 HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG 
RA CÔN ĐẢO, PHÚ QUÝ 

hực hiện Kế hoạch về việc tổ chức vận 
chuyển cấp bổ sung, thu hồi vũ khí, 
đạn cho Ban CHQS huyện Phú Quý, 

Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận và Ban CHQS 
huyện Côn Đảo, Bộ CHQS tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 657, 
Cục Hậu cần Quân khu đã nỗ lực làm tốt mọi 
công tác chuẩn bị, sử dụng Tàu CQ-03 chở 
hàng theo kế hoạch. 

 

Giao nhiệm vụ trước khi lên đường. 

 Từ ngày 28/5/2019, tàu xuất phát tại cảng 
IDC Tây Nam đi theo hải trình lần lượt giao 

nhận tại hai huyện đảo Phú Quý và Côn 
Đảo. 

 

Vận chuyển vũ khí, đạn ra đảo. 

Qua 5 ngày làm nhiệm vụ với tinh thần và 
trách nhiệm cao, đơn vị đã hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ giao nhận tại hai huyện đảo 
đảm an toàn tuyệt đối về người, phương 
tiện, vũ trí trang bị. 

Trần Quốc Hoàn // 
http://www.baoquankhu7.vn.- 2019 

 (ngày 4 tháng 6)

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

TUYÊN TRUYỀN BIỂN, ĐẢO TỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN CÔNG AN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

uổi tuyên truyền về biển, đảo do Lữ 
đoàn 681, Vùng 2 Hải quân tổ chức góp 
phần nâng cao nhận thức của cán bộ, 

đảng viên Công an tỉnh Bình Thuận về tình 
hình biển, đảo của Việt Nam; Tăng cường mối 
quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Lữ đoàn 681 
Hải quân và công an tỉnh Bình Thuận. 

Chiều 13/6, tại Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp 
vụ Công an tỉnh Bình Thuận. Lữ đoàn 681, 

Vùng 2 Hải quân tổ chức tuyên truyền biển, 
đảo cho hơn 100 cán bộ, đảng viên thuộc lớp 
đối tượng 4, Công an tỉnh Bình Thuận. 

 Tại Hội nghị, Báo cáo viên Lữ đoàn đã trực 
tiếp thông tin, định hướng đến cán bộ, đảng 
viên Công an tỉnh Bình Thuận về: thực trạng 
các vùng biển, đảo của Việt Nam; âm mưu, thủ 
đoạn, động thái của các bên có liên quan đối 
với Biển Đông; quan điểm, chủ trương, giải 

T 

B 

https://media.baoquankhu7.vn/fileman/Uploads/tbNews/13536/img9472.jpg
https://media.baoquankhu7.vn/fileman/Uploads/tbNews/13536/img9444.jpg


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 06 năm 2019                           __             -13- 
 

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

pháp của Đảng, Nhà nước ta trong đấu tranh 
bảo vệ chủ quyền biển, đảo, của Tổ quốc hiện 
nay; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam 
cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp 
ứng yêu cầu là lực lượng nòng cốt trong bảo 
vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình 
hình mới, làm điểm tựa vững chắc cho ngư 
dân vươn khơi bám biển. 

 Hoạt động tuyên truyền đã góp phần nâng 
cao nhận thức của cán bộ, đảng viên Công an 
tỉnh Bình Thuận về tình hình biển, đảo của Việt 
Nam; Tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn 
bó giữa Lữ đoàn 681 Hải quân và công an tỉnh 
Bình Thuận; làm cơ sở tổ chức tốt các hoạt 
động tuyên truyền, góp phần hoàn thành thắng 
lợi mọi nhiệm vụ được giao. 

 

Báo cáo viên Lữ đoàn 681 tuyên truyền biển, đảo 
cho cán bộ, đảng viên Công an tỉnh Bình Thuận 

 Xuân Nguyên // http://cpv.org.vn.- 2019 
(ngày 13 tháng 6)

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

VIỆN KIỂM SÁT QUÂN SỰ QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN TUYÊN TRUYỀN 
PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT TẠI LỮ ĐOÀN 681 

gày 3 tháng 6, tại Thàn phố Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận, Viện Kiểm sát quân 
sự Quân chủng Hải quân tổ chức tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán 
bộ, QNCN, HSQ-BS Lữ đoàn 681, Vùng 2 Hải 
quân.  

 

Viện trưởng viện Kiểm sát quân sự, Quân chủng 
Hải quân tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp 

luật cho Lữ đoàn 681. 

Tại hội nghị, báo cáo viên Viện kiểm sát 
quân sự Quân chủng Hải quân đã thông tin 
đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn  tình 
hình vi phạm, tội phạm xảy ra trong phạm vi 
toàn quân, Quân chủng năm 2018, quý I năm 
2019 và các giải pháp phòng ngừa, hạn chế vi 
phạm, tội phạm. Một số nội dung cơ bản của 
Luật Giao thông đường bộ và Nghị định số 46 

năm 2016. Nội dung cơ bản của Luật An ninh 
mạng. Nội dung cơ bản của Luật Hôn nhân và 
gia đình… 

Cán bộ tham gia hội nghị 

Thông qua hội nghị đã góp phần thực hiện 
tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật; giúp cho đội ngũ cán bộ, QNCN, 
HSQ-BS trong toàn Lữ đoàn nâng cao nhận 
thức, kiến thức, ý thức tự giác chấp hành pháp 
luật, góp phần hạn chế các vụ việc vi phạm 
pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội thông 
thường, ngăn chặn vi phạm kỷ luật nghiêm 
trọng, nâng cao hiệu quả xây dựng nền nếp 
chính quy, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an 
toàn cho toàn Lữ đoàn. 

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

 (ngày 4 tháng 6)

N 
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GIÁ THANH LONG TĂNG CAO NHẤT TRONG 5 NĂM, 
NÔNG DÂN PHẤN KHỞI 

iá thanh long chính vụ ở tỉnh Bình 
Thuận tăng mạnh trong khoảng 1 
tuần lễ trở lại đây. Hiện thanh long 

được thương lái thu mua tại vườn với giá 
30.000 – 32.000 đồng/kg. Mức giá này cao 
gấp 4 lần so với giá bình quân thường ngày 
là 7.500 – 8.000 đồng/kg; thậm chí cao gần 
10 lần so với thời điểm trái thanh long bị ế, 
vào khoảng tháng 10,11/2018. 

 

Ảnh: VTC News 

Nông dân Bình Thuận cho biết, thường 
vào đầu vụ chính, giá thanh long thấp, 
nhưng năm nay giá thanh long lại đạt mức 
kỷ lục trong vòng 5 năm trở lại đây, nhờ thị 
trường trong và ngoài nước hút hàng, VTC 
News đưa tin. 

Theo tính toán của nông dân, nếu thanh 
long chính vụ có giá 8.000 – 9.000 đồng/kg 
thì đã có lời. Với mức giá hiện nay, 1ha 
thanh long đạt sản lượng bình quân 14-15 
tấn, nông dân lãi ròng không dưới 300 triệu 
đồng. 

Chỉ với diện tích nhỏ, gia đình anh Trần 
Văn Trọng ở xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận 
Nam vừa cắt bán 2,5 tấn thanh long với giá 
30.000 đồng/kg. Anh Trọng hồ hởi cho biết: 
“Thời điểm này những năm trước giá thanh 
long thấp, chỉ từ 6.000-7.000 đồng/kg. Năm 
nay giá rất cao. Với những hộ chuyên trồng 
thanh long, được giá như vậy thì rất phấn 
khởi”, theo VOV. 

Hiện nay, toàn tỉnh Bình Thuận có khoảng 
30.000ha thanh long, tổng sản lượng hơn 
500.000 tấn/năm. Đây là cây trồng chủ lực 
mang lại nguồn thu nhập cao cho nông dân 
địa phương. Ngoài thị trường Trung Quốc, 
tỉnh Bình Thuận còn xúc tiến tìm kiếm thêm 
các thị trường mới, mở rộng xuất khẩu, phát 
triển bền vững loại cây trồng lợi thế này. 

Nam Phong // https://baomoi.com.- 
2019 (ngày 9 tháng 6) 

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

HƯỚNG RA LÂU DÀI CHO THANH LONG 

 năm hợp tác giữa Viện Nghiên cứu cây 
trồng và thực phẩm New Zealand (PFR) 
với Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền 

Nam (SOFRI) và Phân viện Cơ điện nông 
nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch (SIAEP) 
là chọn ra 3 giống thanh long triển vọng, cùng 
quy trình canh tác và cải thiện công nghệ sau 
thu hoạch.  

Điều kiện tiên quyết: Giống  

Tại hội thảo “Mô hình thương mại hóa các 
giống trái cây cao cấp - Lộ trình cho trái thanh 
long chất lượng cao của Việt Nam” do Đại sứ 
quán New Zealand cùng Bộ NN - PTNT phối 

hợp tổ chức, tiến sĩ Trần Thị Oanh Yến, Phó 
Viện trưởng SOFRI, cho biết, 3 giống có thể 
sản xuất thương mại cuối 2020 là: Thanh long 
ruột đỏ tím, thanh long ruột trắng viền và thanh 
long ruột hồng. Các giống thanh long nói trên 
có vị ngọt đậm hơn, chắc thịt so với các giống 
cũ. Đáng chú ý, giống ruột hồng với hương 
thơm nhẹ mà chưa giống nào trước đây có 
được. Ưu điểm của các giống này không chỉ 
cho chất lượng và năng suất cao, bảo quản 
lâu hơn mà còn có khả năng kháng đốm nâu, 
bệnh gây hại chính trái thanh long. Tính kháng 
bệnh này giúp trái thanh long dễ dàng hơn khi 
xuất khẩu nhờ không phải sử dụng thuốc bảo 

G 

6 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 06 năm 2019                           __             -15- 
 

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

vệ thực vật. Các giống mới này sẽ được đăng 
ký bản quyền trong nước và quốc tế. Dự kiến 
cuối năm 2020 dự án đi vào sản xuất các giống 
mới để thương mại hóa. 

 

Trồng thanh long tại Long An 

Bà Wendy Matthews, Đại sứ New Zealand 
tại Việt Nam, khẳng định, đẩy mạnh đầu tư vào 
giống mới có thể giúp ngành cây ăn trái phát 
triển thành công trong bối cảnh thị trường 
quốc tế cạnh tranh cao độ. Nhưng để thành 
công, các tài sản trí tuệ liên quan đến sự đầu 
tư đó cần phải được bảo vệ và khai thác hiệu 
quả. Khi bảo hộ tốt quyền sở hữu giống thì mới 
giúp trái cây phát triển ra các thị trường tiềm 
năng. Các khâu trong chuỗi giá trị sản phẩm 
phải đạt đến sự hoàn hảo, trong đó bản quyền 
giống là điều kiện tiên quyết cho thành công 
lâu dài trong kinh doanh trái cây.  

Thanh long là loại trái mà Việt Nam chiếm 
nhiều ưu thế. Kim ngạch xuất khẩu thanh long 
chiếm hơn 36% với 1,2 tỷ USD trong số 3,2 tỷ 
USD xuất khẩu các loại trái cây năm 2018. 
Diện tích thanh long tăng nhanh từ hơn 
10.000ha năm 2010 lên 54.000ha năm 2018, 
sản lượng trên 1 triệu tấn. Cây thanh long tập 
trung chủ yếu ở Bình Thuận, Long An và Tiền 
Giang, đang được trồng sang các tỉnh khác. 
Nhìn thấy tiềm năng và lợi thế nên trước đây, 
khi còn là Chủ tịch Hiệp hội Trái cây Việt Nam 
(nay là Hiệp hội Rau quả Việt Nam - Vinafruit), 
tiến sĩ Võ Mai đề nghị lấy thanh long là trái cây 
biểu tượng của Việt Nam như khi nói đến trái 
kiwi người ta nghĩ đến New Zealand. 

Sản xuất và thương mại hóa có kiểm 
soát 

Theo TS Michael Lay - Yee (PFR), dự án 
bao gồm phát triển mô hình trồng thanh long 

cải tiến và quy trình kiểm soát bệnh đốm nâu 
được tiến hành tại Long An, Tiền Giang, Vĩnh 
Long, Trà Vinh và Bình Thuận với phương 
pháp trồng theo kiểu giàn chữ T (thay vì trồng 
trụ bê tông như truyền thống). Nhờ đó chủ 
động cắt bỏ cành già, bộ tán thông thoáng dễ 
quang hợp. Cách trồng này trái ra 2 bên giàn 
chữ T, tiện chăm sóc, tỉa cành và trái, quản lý 
bệnh hại; kích cỡ trái đồng đều, năng suất gấp 
2 - 3 lần so với kiểu trồng trụ, tỷ lệ trái loại 1 
cao, lại dễ cơ giới hóa. Để nâng cao năng lực 
sau thu hoạch, việc giám sát nhiệt độ kho lạnh, 
nhiệt độ xuất kho, cải thiện sự lưu thông không 
khí trong kho lạnh trong quá trình đóng gói, 
bảo quản sau thu hoạch. Nhà khoa học 2 nước 
chế tạo máy rửa thanh long áp lực cao tự 
động, tăng hiệu quả việc xử lý diệt nấm, làm 
sạch mà không tổn thương trái. 

Từ kinh nghiệm, các chuyên gia New 
Zealand khuyến cáo, phải đảm bảo các giống 
mới được trồng một cách có kiểm soát. Như 
vậy, ngoài việc bảo hộ giống mới và khai thác 
hiệu quả, cần tránh trồng tràn lan, làm giảm 
giá trị kinh tế và sức cạnh tranh còn phải được 
thương mại hóa một cách bài bản. Thực tế của 
trái kiwi Zespri, táo Envy hay Jazz của New 
Zealand cho thấy, sự thành công của việc sản 
xuất có kiểm soát được hỗ trợ bởi chương 
trình marketing với sự điều phối nhịp nhàng 
các bên. Bà Wendy Matthews nhấn mạnh, 
không có con đường nào ngắn mà dẫn đến sự 
thành công lâu dài. Điều này cần sự hỗ trợ 
toàn diện từ phía Chính phủ và sự tuân thủ các 
thành phần tham gia trong chuỗi giá trị. 

Năm 2013, sau chuyến thăm Việt Nam của 
Toàn quyền New Zealand, mở ra giai đoạn 
hợp tác giữa 2 nước về nông nghiệp với Dự 
án Phát triển giống trái cây cao cấp do 
Chương trình viện trợ phát triển New Zealand 
tài trợ. Dự án do Viện Nghiên cứu cây trồng và 
thực phẩm New Zealand (PFR), Viện Nghiên 
cứu Cây ăn quả miền Nam (SOFRI) và Phân 
viện Cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau 
thu hoạch (SIAEP) thực hiện với mục tiêu là 
cung cấp mô hình mẫu cho các hoạt động 
chọn tạo và thương mại hóa các giống trái cây 
cao cấp, trước mắt là thanh long. 

Công Phiên // 
 http://www.sggp.org.vn.- 2019  

(ngày 24 tháng 6) 
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRÁI THANH LONG 

ình Thuận là thủ phủ thanh long cả nước, 
với diện tích hiện lên đến gần 30.000ha, 
được trồng trên 10 huyện, thị xã, TP 

nhưng tập trung chủ yếu tại các huyện Hàm 
Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc và Bắc Bình, sản 
lượng thu hoạch đạt gần 600.000 tấn/năm. 

Phát triển chưa tương xứng 

Ông Phạm Hữu Thủ, Chánh văn phòng Sở 
NN-PTNT Bình Thuận cho biết, trên địa bàn tỉnh 
ước có khoảng 30.000 hộ nông dân tham gia 
sản xuất thanh long; 13 cơ sở chế biến, 27 hợp 
tác xã, 1 liên hiệp sản xuất và chế biến thanh 
long; 193 cơ sở thu mua, sơ chế. Có thể khẳng 
định cây thanh long đóng một vai trò quan trọng 
trong phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn 
của tỉnh. 

 

Thời gian qua, cây thanh long Bình Thuận mang 
lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân. Ảnh: Đăng 
Lâm. 

Người dân sản xuất thanh long đã và đang áp 
dụng các TBKT mới vào sản xuất như tưới tiên 
tiến, tiết kiệm nước, sử dụng bóng đèn compact, 
đèn led thay thế bóng đèn sợi tóc, kỹ thuật trồng 
giàn áp dụng đồng bộ hệ thống tưới tự động và 
cơ giới hóa sản xuất… từ đó góp phần làm giảm 
giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm. 

Theo bà con nông dân, lợi nhuận bình quân 
1 ha thanh long từ 175 - 180 triệu đồng, gấp từ 
3 - 7 lần so với một số cây ăn quả khác, gấp 10 
lần so với trồng lúa. 

Tuy nhiên, khó khăn, bất cập nhất hiện nay 
trong phát triển cây thanh long trên địa bàn tỉnh, 
như ngành NN-PTNT Bình Thuận nhìn nhận, đó 
là công tác kiểm tra chất lượng và truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm đầu vào, đầu ra chưa được 
kiểm soát chặt chẽ, tình trạng lạm dụng phân 
bón, thuốc BVTV không đảm bảo chất lượng 
trong sản xuất thanh long an toàn vẫn còn diễn 
ra. 

Các nhà vườn luôn đặt mục tiêu kinh tế, xem 
nhẹ yếu tố tiêu chuẩn sản phẩm. Ảnh hưởng của 
biến đổi khí hậu và tình hình bệnh hại, nhất là 
bệnh đốm nâu phát triển đã ảnh hưởng đến sản 
lượng và chất lượng quả thanh long, gây thiệt 
hại lớn cho bà con nông dân. 

Bên cạnh đó, việc xây dựng liên kết sản xuất 
và tiêu thụ thanh long theo chuỗi giá trị còn yếu, 
liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp còn 
lỏng lẻo, giữa nông dân với nông dân thông qua 
tổ chức kinh tế tập thể không nhiều. Công nghiệp 
chế biến chưa quan tâm, đầu tư đúng mức, 
không phát triển tương xứng với tốc độ tăng về 
diện tích và sản lượng. Phần lớn thanh long hiện 
nay được xuất qua thị trường Trung Quốc và chủ 
yếu qua đường tiểu ngạch, tiềm ẩn nhiều rủi ro, 
xúc tiến sang các thị trường khác còn hạn chế. 

 

Phân loại trái thanh long trước khi xuất bán. 
Ảnh: Đăng Lâm. 

Hệ thống doanh nghiệp, hộ kinh doanh thanh 
long nhiều nhưng chủ yếu là doanh nghiệp có 
quy mô nhỏ, vốn hạn chế, khả năng đầu tư nâng 
cấp hạ tầng kinh doanh như nhà xưởng, kho bãi 
còn hạn chế. Đặc biệt, chưa liên kết với các hợp 
tác xã, tổ nhóm sản xuất VietGAP để tiêu thụ sản 
phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP…   

Giải pháp 

Ông Mai Kiều, GĐ Sở NN-PTNT Bình Thuận 
cho biết, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới 
ngành NN-PTNT sẽ tập trung hướng dẫn nông 
dân thâm canh tăng năng suất và nâng cao chất 
lượng, đáp ứng yêu cầu về VSATTP phục vụ 
tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. 

Ông Lê Tuấn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận cũng định hướng phát triển thanh 
long trên địa bàn bền vững phải là sản xuất sạch, 
an toàn. 

B 
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Do đó, để thực hiện việc này tỉnh sẽ tiếp tục 
vận động, tuyên truyền đến người dân về ý 
nghĩa và tầm quan trọng của việc sản xuất thanh 
long theo tiêu chuẩn VietGAP và từng bước phát 
triển sản xuất thanh long theo hướng GlobalGAP 
và hữu cơ. Để từ đó kêu gọi các doanh nghiệp 
xuất khẩu, chế biến liên kết với nông dân, HTX 
triển khai đồng bộ từ khâu sản xuất đến đóng 
gói, sơ chế, bảo quản để chủ động phục vụ xuất 
khẩu. 

Thực tế vừa qua, UBND tỉnh và Cty CP 
Nafoods Group thống nhất xây dựng và phát 
triển vùng nguyên liệu cây thanh long an 
toàn/hữu cơ tại tỉnh Bình Thuận theo chuỗi giá 
trị với quy mô diện tích tối thiểu 10.000 ha. 

Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ tập trung đổi mới 
và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất theo 
hướng hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã; tổ 
chức liên kết sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm; 
khuyến khích, tạo điều kiện cho các HTX, doanh 
nghiệp sản xuất thanh long theo hàng hóa quy 
mô lớn đầu tư vào chế biến và bảo quản. 

Đồng thời tăng cường chuyển giao ứng dụng 
các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, 
mô hình sản xuất có hiệu quả và thông tin thị 
trường kịp thời cho người nông dân để tổ chức 
sản xuất cho phù hợp; đổi mới và nâng cao hiệu 
quả hoạt động của khuyến nông; nhập nội các 
giống thanh long mới nhằm đa dạng hóa sản 
phẩm thanh long. 

Theo Sở NN-PTNT Bình Thuận: Toàn tỉnh 
hiện có hơn 10.182 ha thanh long đạt chứng 
nhận VietGAP và 264 ha đạt chứng nhận 
GlobalGAP. Về tiềm năng thị trường, quả thanh 
long là sản phẩm trái cây có giá trị xuất khẩu cao 
và đã xuất khẩu vào 16 nước và vùng lãnh thổ. 
Năm 2018 Kim ngạch xuất khẩu thanh long đạt 
7,2 triệu USD. Trong đó, thị trường chủ lực vẫn 
là châu Á (70%), châu Âu (20%), châu Mỹ (6%) 
và châu Đại dương (4%). Có 15% thanh long 
được tiêu thụ nội địa còn khoảng 82-83% sản 
lượng còn lại xuất theo con đường tiểu ngạch 
sang thị trường Trung Quốc. 

Tiếp tục huy động đa dạng các nguồn vốn để 
tăng cường đầu tư vào kết cấu hạ tầng nông 
nghiệp đáp ứng sản xuất hàng hóa quy mô lớn; 
quản lý và khai thác hiệu quả các công trình thủy 
lợi đảm bảo nhu cầu sản xuất. Khuyến khích 
phát triển công nghiệp chế biến thanh long và hỗ 
trợ các doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến 
các loại sản phẩm hàng hoá từ trái thanh long 
như: thanh long sấy khô, sấy dẻo, sản xuất các 
loại nước ép thanh long, rượu vang thanh long... 
nhằm làm giảm áp lực khâu tiêu thụ trái tươi. 

 

Tỉnh Bình Thuận đang hướng tới nâng cao chất 
lượng trái thanh long để phục vụ XK. Ảnh: Đăng 
Lâm 

Đẩy mạnh các biện pháp hỗ trợ xúc tiến thị 
trường tiêu thụ thanh long theo hướng vừa coi 
trọng đúng mức thị trường trong nước, tăng 
cường mở rộng quan hệ hợp tác, phát triển các 
kênh phân phối với các địa phương trong nước 
đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu gắn với 
giữ gìn, bảo vệ và phát huy chỉ dẫn địa lý “Bình 
Thuận”. 

Ông Phong cũng cho biết thêm, sẽ ban hành 
chính sách để hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác, 
hộ nông dân và doanh nghiệp để sản xuất gắn 
với tiêu thụ sản phẩm để phát triển thanh long 
một cách bền vững, nhằm tăng thu nhập cho 
người dân theo Nghị định 98/2018/NĐ-CP. Đồng 
thời tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi 
hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp đầu tư vào 
nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 
57/2018/NĐ-CP. 

Ngoài ra, tỉnh sẽ chỉ đạo tăng cường công tác 
thanh tra, kiểm tra về ATTP đối với ngành hàng 
thanh long. Đồng thời nắm tình hình hoạt động 
thương mại trong kinh doanh trái thanh long để 
tập trung xử lý, chấn chỉnh những phương thức, 
thủ đoạn kinh doanh trái phép, trốn thuế, cạnh 
tranh không lành mạnh, thao túng giá mua của 
thương lái nước ngoài. 

Mới đây, với việc tăng cường xúc tiến thương 
mại, tỉnh cũng đã đăng ký nhãn hiệu “Bình Thuận 
Dragon Fruit và hình ảnh trái thanh long” sang 
14 nước gồm Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Trung 
Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapo, 
Malaisia, Indonesia, Hồng Công, Đài Loan, Hoa 
Kỳ và vùng lãnh thổ có có thị trường tiềm năng 
xuất khẩu. Trong đó đã có 13 nước và vùng lãnh 
thổ đồng ý bảo hộ nhãn hiệu, dưới hình thức 
nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể; còn 
nước Hồng Công đang xem xét. 

Kim Sơ - Đăng Lâm // 
https://nongnghiep.vn.- 2019  

(ngày 28 tháng 6)
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II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC 

BẾ MẠC HỘI THAO THỂ DỤC THỂ THAO BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG 
TỈNH BÌNH THUẬN 

gày 27 tháng 6, Bộ chỉ huy Bộ đội 
Biên phòng Bình Thuận tổ chức bế 
mạc Hội thao thể dục thể thao năm 

2019. 

 

Các vận động viên tranh tài nội dung 4 môn quân 

sự phối hợp. 

Sau 4 ngày thi đấu, 130 vận động viên đến 
từ 12 đầu mối huấn luyện đã cùng nhau 
tham gia tranh tài 6 nội dung gồm: bốn môn 
quân sự phối hợp, chiến sĩ khỏe, bơi vũ 
trang, cầu lông, bóng bàn và chạy việt dã 
10.000m. 

Hội thao năm nay được tổ chức chu đáo 
về mọi mặt, các đơn vị tham gia chấp hành 
nghiêm chỉ thị và kế hoạch, đăng ký tham gia 
đúng, đủ các nội dung; các vận động viên 

chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, quy 
định, điều lệ của hội thao, nỗ lực, quyết tâm 
cao trong quá trình thi đấu. 

  

Thượng tá Chu Văn Tấn, Phó Chỉ huy trưởng 
BĐBP tỉnh trao cờ nhất, nhì, ba toàn đoàn cho 
các đơn vị. 

Kết quả, giải toàn đoàn: Nhất Tiểu đoàn 
Huấn luyện - Cơ động, Nhì đồn Biên phòng 
Mũi Né, Ba Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng 
Phú Quý. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trao giấy 
khen cho 32 tập thể, cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong tham gia thi đấu ở các nội 
dung hội thao. 

Trung Thành, Đình Phú // 
http://www.baoquankhu7.vn.- 2019  

(ngày 27 tháng 6)

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

BÌNH THUẬN RỘN RÀNG GIẢI ĐUA XE ĐẠP VÒNG QUANH 
NÚI TÀ CÚ 

au 12 năm tổ chức, giải đua xe đạp 
vòng quanh núi Tà Cú của UBND 
huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình 

Thuận) tiếp tục là sân chơi thể thao được 
các vận động viên và người dân địa phương 
hưởng ứng nồng nhiệt. 

Ngày 1/6, đại diện UBND huyện Hàm 
Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) cho biết, giải 
đua xe đạp vòng quanh núi Tà Cú tranh cúp 

Việt Úc Group Aloha lần thứ 13 tiếp tục được 
tổ chức nhằm nâng cao phong trào Toàn 
dân tập thể dục thể thao, nâng cao đời sống 
văn hóa lành mạnh cho người dân địa 
phương. Cuộc đua do Việt Úc Group - chủ 
đầu tư dự án Aloha Beach Village Phan 
Thiết tài trợ. 

N 

S 

https://media.baoquankhu7.vn/fileman/Uploads/tbNews/13801/2_cac_van_dong_vien_tham_gia_tranh_tai_o_noi_dung_thi_04_mon_quan_su_phoi_hop.jpg
https://media.baoquankhu7.vn/fileman/Uploads/tbNews/13801/1_thuong_ta_chu_van_tan_pho_chi_huy_truong_bdbp_tinh_trao_co_nhat_nhi_ba_toan_doan_cho_cac_don_vi.jpg
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Giải đua xe đạp quanh núi Tà Cú của huyện 

Hàm Thuận Nam được tổ chức lần thứ 13. 

 

Sự kiện đã trở thành truyền thống, được người 
dân địa phương chờ đón. 

 

Đây là dịp nâng cao nhận thức tập luyện thể dục 
thể thao trong nhân dân. 

 

Cuộc thi năm nay thu hút 58 vận động viên tham 
gia. 

 

Lực lương chức năng hỗ trợ, đảm bảo an ninh 
trong suốt quá trình tổ chức cuộc thi. 

 

Cuộc thi nhằm quảng bá, giới thiệu tiềm năng 
của huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. 

 

Theo Ban tổ chức, chất lượng vận động viên của 
giải đấu ngày càng được nâng cao. 

 

Tổ trọng tài chuyên nghiệp, được tập huấn bài 
bản trong công tác kiểm tra, đánh giá. 

https://media.doisongphapluat.com/493/2019/6/1/binh-thuan-ron-rang-giai-dua-xe-dap-vong-quanh-nui-ta-cu-1.jpg
https://media.doisongphapluat.com/493/2019/6/1/binh-thuan-ron-rang-giai-dua-xe-dap-vong-quanh-nui-ta-cu-2.jpg
https://media.doisongphapluat.com/493/2019/6/1/binh-thuan-ron-rang-giai-dua-xe-dap-vong-quanh-nui-ta-cu-3.jpg
https://media.doisongphapluat.com/493/2019/6/1/binh-thuan-ron-rang-giai-dua-xe-dap-vong-quanh-nui-ta-cu-4.jpg
https://media.doisongphapluat.com/493/2019/6/1/binh-thuan-ron-rang-giai-dua-xe-dap-vong-quanh-nui-ta-cu-5.jpg
https://media.doisongphapluat.com/493/2019/6/1/binh-thuan-ron-rang-giai-dua-xe-dap-vong-quanh-nui-ta-cu-6.jpg
https://media.doisongphapluat.com/493/2019/6/1/binh-thuan-ron-rang-giai-dua-xe-dap-vong-quanh-nui-ta-cu-7.jpg
https://media.doisongphapluat.com/493/2019/6/1/binh-thuan-ron-rang-giai-dua-xe-dap-vong-quanh-nui-ta-cu-8.jpg
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Giải Nhất cá nhân hệ mở rộng thuộc về vận động 
viên Lê Duy Chương 

Trong cuộc thi năm nay, ngoài đối tượng 
là các vận động viên của các xã, thị trấn, 
doanh nghiệp, trường học, các khu du lịch, 
lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Hàm 
Thuận Nam, ban Tổ chức đã mời thị xã La 
Gi và huyện Tánh Linh cùng tham gia. 

Theo đó, 17 đoàn với 58 vận động viên sẽ 
tham gia thi đấu tranh giải cá nhân nam và 
đồng đội nam (mỗi đơn vị được đăng ký 1 
đội, tối đa 5 vận động viên). Năm nay, cự ly 
thi đấu của các vận động viên dài 41km. 

Giải đua đã diễn ra vào ngày 1/6, khai 
mạc tại trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể 
thao huyện Hàm Thuận Nam. Qua một buổi 
tranh tài sôi nổi, kết quả áo vàng chung cuộc 
hệ trong huyện thuộc về vận động viên Lê 
Trần Nguyên Tuyển (giải cá nhân) và đoàn 
vận động viên công ty bất động sản Đất 
Vàng (giải đồng đội). Còn với hệ mở rộng, 
áo vàng thuộc về vận động viên Lê Duy 
Chương (giải cá nhân) và đoàn Hàm Thuận 
Nam 1 (giải đồng đội). 

Bà Mai Thị Ngọc Ảnh, Phó Chủ tịch UBND 
huyện Hàm Thuận Nam, Trưởng ban Tổ 
chức cho biết: “Hưởng ứng phong trào toàn 
dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ 
và ngày thành lập huyện, ban Tổ chức thông 
qua giải đua xe đạp này để quảng bá, giới 
thiệu tiềm năng du lịch biển trên địa bàn 
huyện. Các cấp lãnh đạo Huyện rất quan 
tâm giải đấu và xem đây là sự kiện truyền 
thống, mang bản sắc của địa phương”. 

Hà Nhân - Hoàng Việt // 
https://www.doisongphapluat.com.- 2019 

(ngày 2 tháng 6) 

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

HAI HỌC SINH NHẶT ĐƯỢC GIẤY TỜ TÙY THÂN VÀ GẦN 24 TRIỆU ĐỒNG, 
TRẢ LẠI NGƯỜI MẤT  

hặt được cái ví trong đó có một số 
giấy tờ tùy thân và số tiền gần 24 
triệu đồng, 2 học sinh Trường THCS 

Duy Cần đã trình báo công an, trả lại người 
mất. 

 

Hai em Nguyễn Ngọc Linh và Trần Minh Trọng 
trả lại giấy tờ tuỳ thân và tài sản nhặt được cho 
anh Đoàn Ngọc Phát. Ảnh: TNBT 

Ngày 3/6, hai em Nguyễn Ngọc Linh (SN 
2004) và em Trần Minh Trọng (SN 2005), 
cùng trú tại xã Gia An, huyện Tánh Linh, 
Bình Thuận cùng nhặt được một cái ví trong 
đó có 1 Giấy phép lái xe, 1 chứng minh thư 
nhân dân mang tên Đoàn Ngọc Phát (SN 
1988, trú thôn 7, Gia An, Tánh Linh) và số 
tiền 23.752.000đ.  

Ngay sau khi nhặt được ví, hai em đã đến 
Công an xã Gia An trình báo sự việc.  

Trong ngày 3/6, anh Đoàn Ngọc Phát, 
người đánh rơi tài sản đã nhận lại chiếc ví 
cùng giấy tờ tuỳ thân và toàn bộ số tiền trên.  

 
Khánh Hà // 

https://baovephapluat.vn/.- 2019 
 (ngày 4 tháng 6) 

N 

https://media.doisongphapluat.com/493/2019/6/1/binh-thuan-ron-rang-giai-dua-xe-dap-vong-quanh-nui-ta-cu-9.jpg
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HỖ TRỢ ĐƯA 217 THÍ SINH HUYỆN ĐẢO PHÚ QUÝ VÀO ĐẤT LIỀN 
DỰ THI THPT QUỐC GIA 

ể ổn định tâm lý, đảm bảo sức khỏe 
và tránh thời tiết xấu, ngày 19/6, các 
thí sinh ở huyện đảo Phú Quý, tỉnh 

Bình Thuận đã được đưa vào đất liền tham 
dự Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 
2019. 

Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 
nay, huyện đảo Phú Quý có 217 thí sinh dự 
thi, trong đó 200 học sinh lớp 12 Trường 
Trung học Phổ thông Ngô Quyền và 17 thí 
sinh tự do. Vì điều kiện xa xôi, thời tiết xấu, 
các thí sinh được bố trí dự thi tại điểm thi 
Trường Trung học Phổ thông Chuyên Trần 
Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết. Nhằm hỗ 
trợ các thí sinh, tàu Phú Quý Express đã 
giảm 50% giá vé tàu lượt đi (giảm 50.000 
đồng/vé lượt về) cho các thí sinh vào đất liền 
dự thi. 

 

Đội “Tiếp sức mùa thi” của tỉnh đoàn Bình Thuận 
hỗ trợ thí sinh huyện đảo Phú Quý đi chuyển đồ 
đạc về nơi ở. Ảnh : Nguyễn Thanh/TTXVN 

Tại cảng vận tải Phan Thiết, sau khi tàu 
cập bến, các thí sinh được đội “Tiếp sức 
mùa thi” của Tỉnh Đoàn Bình Thuận đón và 
bố trí xe taxi đưa tất cả thí sinh về lưu trú tại 
ký túc xá Trường Trung học Phổ thông 
Chuyên Trần Hưng Đạo. Tại đây, Ban Quản 
lý ký túc xá sắp xếp chỗ ở, ổn định cho các 
thí sinh. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, 
an toàn vệ sinh thực phẩm, đội ngũ y tế 
chăm sóc... đều được chuẩn bị chu đáo, 
giúp các em sớm ổn định tâm lý. Ngoài được 
ở miễn phí tại ký túc xá, trong 3 ngày diễn ra 
kỳ thi (25-27/6), chương trình “Tiếp sức mùa 
thi” hỗ trợ nước uống miễn phí và tiền ăn cho 
các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. 

Theo Phó Bí thư Tỉnh DDoàn Bình Thuận 
Lâm Hồng Tuyên, năm nay, chương trình 
“Tiếp sức mùa thi” huy động hơn 600 tình 
nguyện viên có mặt khắp 26 điểm thi trong 
toàn tỉnh từ ngày 20-28/6, tập trung cao điểm 
vào các ngày từ 24-27/6. Ngoài hướng dẫn, 
giải đáp thắc mắc liên quan đến kỳ thi, hỗ trợ 
đi lại, nước uống, ăn trưa cho thí sinh trong 
thời gian diễn ra kỳ thi, các đội tình nguyện 
viên còn phối hợp với cơ quan chức năng hỗ 
trợ công tác đảm bảo sức khỏe cho thí sinh 
và tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn 
giao thông tại những điểm thi. 

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình 
Thuận, Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia 
năm nay, toàn tỉnh có 10.956 thí sinh dự thi 
tại 26 điểm thi, với 468 phòng thi. Đến nay, 
mọi công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi cơ bản 
sẵn sàng như: Chuẩn bị cơ sở vật chất, lắp 
đặt xong camera giám sát hoạt động 24/24 
tại phòng lưu trữ đề thi, bài thi ở 26 điểm thi, 
tổ chức tập huấn công tác coi thi, chấm thi 
cho cán bộ, giáo viên… 

 

Thí sinh huyện đảo Phú Quý vào đất liền dự kỳ 
thi THPT quốc gia năm 2019. Ảnh: Nguyễn 
Thanh/TTXVN 

Để hỗ trợ thí sinh hoàn cảnh khó khăn, Sở 
đã chỉ đạo tất cả các trường học rà soát lại 
danh sách học sinh thuộc diện khó khăn, hộ 
nghèo để phối hợp cùng các đơn vị vận động 
tổ chức, cá nhân giúp đỡ thí sinh với phương 
châm kiên quyết không để một trường hợp 
nào bỏ thi vì điều kiện kinh tế, đi lại. 

Hồng Hiếu // https://baotintuc.vn.- 2019 
(ngày 20 tháng 6) 

Đ 
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KHAI MẠC HỘI THAO NGÀNH TN&MT CÁC TỈNH, THÀNH PHÍA NAM 
NĂM 2019  

hiều ngày 14/6, tại TP. Phan Thiết 
(Bình Thuận), ngành Tài nguyên và 
Môi trường (TN&MT) các tỉnh, thành 

phố khu vực phía Nam đã tổ chức Lễ khai 
mạc Hội thao lần thứ XVI năm 2019. Đây là 
hoạt động truyền thống hàng năm được các 
Sở TN&MT, các đơn vị trực thuộc Bộ 
TN&MT khu vực phía Nam luân phiên đăng 
cai tổ chức. 

 

Bà Nguyễn Thị Phương Hoa - Thứ trưởng Bộ 
TN&MT phát biểu khai mạc Hội thao 

Tham dự buổi lễ khai mạc có bà Nguyễn 
Thị Phương Hoa - Thứ trưởng Bộ TN&MT, 
ông Trương Quang Hai - Phó Chủ tịch 
HĐND tỉnh Bình Thuận, ông Lê Tuấn Phong 
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đại 
diện lãnh đạo Vụ Thi đua khen thưởng - Bộ 
TN&MT, đại diện lãnh đạo 19 Sở TN&MT 
các tỉnh, thành khu vực phía Nam và đơn vị 
trực thuộc Bộ TN&MT, cùng 1.200 vận động 
viên đến từ các đơn vị.  

Bà Nguyễn Thị Phượng Hoa - Thứ trưởng Bộ 
TN&MT trao Cờ lưu niệm cho Sở TN&MT Bình 
Thuận - đơn vị  đăng cai tổ chức Hội thao 

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc Hội thao, bà 
Nguyễn Thị Phương Hoa - Thứ trưởng Bộ 
TN&MT cho biết: Trong những năm qua, các 
Sở TN&MT, các đơn vị trực thuộc Bộ 
TN&MT tại các tỉnh, thành phố khu vực phía 
Nam đã tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu 
nước và nhận được sự hưởng ứng tham gia 
nhiệt tình của cán bộ, công chức, viên chức 
và người lao động, đã thực sự tạo động lực 
to lớn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao, góp phần vào thành tích chung 
của ngành TN&MT.  

Trong khuôn khổ các hoạt động thi đua 
của ngành TN&MT, Hội thao là hoạt động có 
tác động rất mạnh mẽ đến phong trào rèn 
luyện sức khỏe, tạo không khí vui vẻ, giao 
lưu kết nối. Thông qua đó, tạo sự thông cảm, 
hiểu biết, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về 
chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác, để 
hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao. Hội 
thao ngành TN&MT các tỉnh phía Nam lần 
thứ XVI năm 2019 là hoạt động rất ý nghĩa, 
thiết thực nhằm hưởng ứng phong trào thi 
đua “Kỷ cương, liên chính, hành động, sáng 
tạo, hiệu quả, bức phá phát triển đất nước” 
do Bộ trưởng Bộ TN&MT phát động năm 
2019. 

 

Ông Lê Tuấn Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận phát biểu tại Hội thao 

Về phía địa phương, ông Lê Tuấn Phong 
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng 
nhấn mạnh: Sức khỏe là vốn quý nhất của 
mỗi con người, góp phần quan trọng trong 
sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 
Sức khoẻ của mỗi con người tuỳ thuộc vào 

C 
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nhiều yếu tố, trong đó rèn luyện thể dục thể 
thao đóng vai trò hết sức quan trọng.  

Với phương châm đó, định kỳ hằng năm, 
Hội thao ngành TN&MT được các tỉnh, thành 
phố khu vực phía Nam lần lượt đăng cai tổ 
chức, đây là một hoạt động thể thao - văn 
hoá có ý nghĩa chính trị, xã hội hết sức sâu 
sắc, là hoạt động nhằm thắt chặt tình đoàn 
kết, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan, 
đơn vị trong ngành TN&MT. 

Năm nay, Bình Thuận được vinh dự đăng 
cai tổ chức Hội thao ngành TN&MT các tỉnh, 
thành phố khu vực phía Nam lần thứ XVI 
năm 2019. Đây không những là dịp để công 
chức, viên chức, người lao động thuộc 
ngành TN&MT, các đơn vị trực thuộc Bộ 
TN&MT khu vực phía Nam trao đổi, chia sẻ 
kinh nghiệm trong công tác cũng như rèn 
luyện tăng cường thể lực, hoàn thiện thể 
chất, góp phần tích cực vào phát triển nguồn 
nhân lực, nâng cao đời sống tinh thần, là 
động lực to lớn góp phần cho công chức, 
viên chức, người lao động thực hiện tốt 
nhiệm vụ được giao của ngành.  

Hội thao còn là dịp để các đại biểu tìm 
hiểu thêm về lịch sử, về thiên nhiên, danh 
lam thắng cảnh và con người Bình Thuận. 
Mặt khác cũng là dịp để Bình Thuận khẳng 
định rằng, nhờ có tài nguyên biển phong phú 
nên đến nay, diện mạo du lịch Bình Thuận 
đã thay đổi hòan toàn, từ vùng biển hoang 
sơ Bình thuận nay đã trở thành khu nghỉ 
dưỡng, sinh thái biển hấp dẫn đông đảo du 
khách trong và ngoài nước. 

 

Bà Nguyễn Thị Phương Hoa - Thứ trưởng Bộ 
TN&MT tặng hoa chúc mừng các đoàn tham gia 
Hội thao 

Ông Hồ Lâm - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh 
Bình Thuận cho biết: Hội thao chính là sân 
chơi lành mạnh cho cán bộ ngành TN&MT 
tiếp tục củng cố sự thống nhất, đoàn kết 
trong toàn ngành, phấn đấu hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao. Đồng thời cũng là dịp 
để các Sở TN&MT các tỉnh, thành phố khu 
vực phía Nam và các đơn vị trực thuộc Bộ 
TN&MT, các tỉnh gặp gỡ, giao lưu, học tập 
kinh nghiệm để hỗ trợ nhau trong công tác.  

Để Hội thao đạt được kết quả tốt nhất, 
ông Hồ Lâm đề nghị các thành viên Ban Tổ 
chức, các Tiểu ban và các thành viên phục 
vụ cần tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận 
lợi nhất cho các đoàn trong suốt thời gian 
tham gia Hội thao; đề nghị các Tổ Trọng tài 
cần công tâm, khách quan và chính xác 
trong việc thực hiện nhiệm vụ, các vận động 
viên thi đấu hết mình với tinh thần đoàn kết, 
trung thực và cao thượng, phấn đấu đạt 
thành tích cao nhất cho đơn vị, địa phương 
mình. 

 

Hội thao nhận được sự hưởng ứng tham gia 
nhiệt tình của cán bộ, công chức, viên chức và 
người lao động ngành TN&MT khu vực phía 
Nam 

Hội thao ngành TN&MT các tỉnh, thành 
phố khu vực phía Nam lần thứ XVI năm 
2019 sẽ có 05 môn với 9 nội dung thi đấu 
như: bóng đá, kéo co, bóng chuyền bãi biển, 
karaoke, nhảy bao bố… và diễn ra trong 3 
ngày, từ ngày 14/6 - 16/6/2019. 

Linh Nga // 
https://baotainguyenmoitruong.vn.- 2019 

(ngày 15 tháng 6)
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LLVT TỈNH BÌNH THUẬN PHÁT HUY TINH THẦN ĐOÀN KẾT 
GIỮA CÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO 

gày 18 tháng 6 năm 2019, Bộ CHQS 
tỉnh Bình Thuận tổ chức gặp mặt đại 
biểu là chức sắc, nhà tu hành trong 

các tôn giáo, già làng, trưởng bản 34 dân tộc 
trên địa bàn tỉnh. 

 

Bộ CHQS tỉnh chụp hình lưu niệm với chức sắc, 
chức việc các tôn giáo. 

Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận hiện có 35 
dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong đó, 
có 34 dân tộc thiểu số với hơn 95 nghìn 
người. Toàn tỉnh hiện nay có 9 tôn giáo. Thời 
gian qua, đồng bào các dân tộc, tôn giáo 
trong tỉnh luôn gương mẫu, sống tốt đời đẹp 
đạo, là trung tâm đoàn kết, tập hợp đồng bào 
dân tộc thiểu số, người có đạo chấp hành 
nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà nước. 

Tại buổi gặp mặt, đại diện các chức sắc, 
nhà tu hành của các tôn giáo, già làng, 
trưởng bản bày tỏ tình cảm, niềm tin đối với 
Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân Việt 
Nam nói chung và LLVT tỉnh nói riêng. Các 
vị chức sắc tôn giáo, dân tộc nhất trí cao 
trong việc thực hiện các chính sách tôn giáo, 

dân tộc của địa phương, qua đó tăng cường 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần 
phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc 
phòng - an ninh trên địa bàn. 

Cùng với cấp ủy Đảng và chính quyền, 
thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh có nhiều chủ 
trương, giải pháp và hành động thiết thực 
nhằm củng cố, tăng cường sự đoàn kết với 
các chức sắc, chức việc tôn giáo, nhà tu 
hành và đồng bào có đạo. Đơn vị thường 
xuyên tăng cường phối hợp công tác tuyên 
truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối 
của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ quốc phòng 
– an ninh đối với đồng bào dân tộc thiểu số; 
các tín đồ, chức sắc các tôn giáo; giúp đỡ 
nhân dân phát triển toàn diện dân sinh kinh 
tế - xã hội; xóa bỏ hủ tục lạc hậu, giữ gìn bản 
sắc văn hóa dân tộc. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Huỳnh 
Thanh Cảnh - Phó bí thư Thường trực Tỉnh 
ủy ghi nhận những đóng góp của đồng bào 
các dân tộc, tôn giáo   trong việc góp phần 
cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 
thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. 
Đồng thời mong muốn đồng bào các dân 
tộc, tôn giáo tiếp tục phát huy truyền thống 
yêu nước, đoàn kết, phát huy những giá trị 
văn hóa, đạo đức truyền thống tốt đẹp của 
dân tộc; tiếp tục tích cực tham gia các phong 
trào thi đua yêu nước; các hoạt động nhân 
đạo, từ thiện, thực hiện tốt các chủ trương 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, chung tay xây dựng tỉnh Bình Thuận 
ngày càng văn minh, giàu đẹp. 

Duy Thỉnh // http://www.baoquankhu7.vn.- 
2019 (ngày 18 tháng 6) 

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

LÒNG HÀO HIỆP GIỮA ĐÊM KHUYA 

êm nào cũng vậy, bất chấp thời tiết, 
khi người người đã chìm vào giấc 
ngủ say thì các thành viên Câu lạc bộ 

Phòng chống tội phạm thị xã La Gi, tỉnh Bình 
Thuận (gọi tắt là CLB) lại rong ruổi khắp các 

nẻo đường để giúp đỡ người dân chẳng may 
bị hư xe, tai nạn giao thông, cướp giật… 

Chung tay làm việc thiện 

CLB được thành lập vào tháng 8-2017, do 
anh Phạm Tiến Học (34 tuổi), hiện đang làm 

N 

Đ 
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nghề nuôi tép kiểng tại thị xã La Gi, làm 
trưởng nhóm. Mặc dù bận rộn với công việc 
nuôi tép và kinh doanh riêng, nhưng xuất 
phát từ cái tâm hướng thiện, anh luôn mong 
muốn giúp đỡ người dân bị nạn, kiên quyết 
bắt cho bằng được các đối tượng trộm cắp 
trên địa bàn thị xã La Gi để giao nộp cho 
công an xử lý. 

 

Thành viên Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm thị 
xã La Gi vá xe giúp người đi đường 

Anh Phạm Tiến Học đã tập hợp các thành 
viên cùng chung tâm niệm  thành lập CLB, 
mà nhiều người vẫn quen gọi với cái tên là 
“đội săn bắt cướp La Gi”. CLB có khoảng 30 
thành viên. Đa số có nghề nghiệp riêng, có 
anh là thợ hồ, thợ sơn, cũng có người làm 
nông. Mặc dù công việc của họ vất vả là vậy, 
nhưng với niềm mong muốn giảm bớt các tệ 
nạn trên địa bàn thị xã, mang đến sự bình 
yên, hạnh phúc cho nhân dân địa phương, 
các anh đều không quản ngại sự cực nhọc, 
hiểm nguy…  

Từ khi thành lập đến nay, CLB đã phát 
hiện hơn 100 đối tượng trộm cắp tài sản của 
người dân, chuyển giao Công an thị xã La 
Gi xử lý. Nhiều người dân rất vui mừng khi 
được nhận lại tài sản. 

Đội vá xe miễn phí  

Xuất phát từ những lần gặp nhiều người 
bị thủng ruột xe phải dắt bộ giữa đêm khuya, 

đầu năm 2019, anh em CLB nảy ý tưởng 
mua sắm đồ nghề vá xe để giúp người đi 
đường. Và từ đó đến nay, các anh đã giúp 
đỡ hơn 100 trường hợp. Ngoài vá xe miễn 
phí, các anh còn chi tiền túi thay vỏ xe đối 
với những trường hợp bị hư hỏng nặng. 
Ngoài ra, các anh còn thay vỏ/ruột xe, sửa 
chữa xe lăn của một số người bán vé số tật 
nguyền, một số xe rùa dọn rác của các công 
nhân làm vệ sinh đường phố lúc giữa đêm 
chẳng may gặp sự cố...   

Vào một tối trung tuần tháng 5-2019, anh 
Nguyễn Minh Tuấn (ngụ tại thôn Hiệp Tiến, 
xã Tân Tiến, thị xã La Gi) khi di chuyển từ 
nhà xuống phường Bình Tân thì chẳng may 
xe bị nổ vỏ. Sực nhớ ra ở địa phương mình 
có “Đội vá xe miễn phí giữa đêm khuya”, anh 
Tuấn đã liên hệ và được giúp đỡ kịp thời. 
Anh Tuấn tâm sự: Nếu không có sự trợ giúp 
của các anh thì em không biết phải xoay xở 
như thế nào. Các anh là những “hiệp sĩ” giúp 
người gặp hoạn nạn. 

Tiếng lành đồn xa, và cứ thế hiện nay, 
hàng đêm từ 20 giờ đến 24 giờ, có ai gặp sự 
cố khi đang lưu thông trên đường, chỉ cần 
gọi đến số điện thoại 0783524113, “Đội vá 
xe miễn phí giữa đêm khuya” sẽ cử người 
đến ứng cứu ngay. Mỗi tối, các anh nhận 
được khoảng 3 - 5 cuộc điện thoại nhờ giúp 
đỡ, có ngày còn nhiều hơn. Ban ngày, các 
anh trong CLB là những công dân lao động 
bình thường. Nhưng đêm xuống, trong mắt 
người dân, họ là những “hiệp sĩ” thực thụ. 
Hiện nay, số lượng người biết vá xe trong 
CLB còn khá mỏng, nên các anh mong 
muốn kết nạp được thêm nhiều thành viên 
biết vá xe thuần thục hơn nữa, để ngày càng 
giúp đỡ được nhiều trường hợp gặp sự cố 
giữa đêm khuya. 

Hiện nay, vì cuộc sống mưu sinh nên mọi 
người dần thờ ơ, vô cảm, thụ động với cuộc 
sống xung quanh. Ra đường, gặp tai nạn 
hay ai đó gặp sự cố, người ta thường chọn 
cách né tránh vì sợ liên lụy. Việc làm ý nghĩa 
từ CLB thật đáng để nhân rộng và tuyên 
dương. 

Rạng Đông // http://www.sggp.org.vn.- 
2019 (ngày 3 tháng 6) 

 

http://image.sggp.org.vn/w1200/Uploaded/2019/dudbexqdre/2019_06_03/sua-xe_zudu.jpg
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NHÂN VIÊN TẠP VỤ TRẢ 130 TRIỆU CHO NGƯỜI ĐÁNH RƠI 

ù gia đình còn khó khăn, hợp đồng 
làm tạp vụ quét dọn, nấu nước cho 
ủy ban xã nhưng khi nhặt được 130 

triệu đồng, vợ chồng ông Hạnh đã tìm trả 
cho người đánh rơi. 

Ngày 3-6, ông Đỗ Tấn Sĩ, Chủ tịch UBND 
xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân (Bình Thuận) 
cho biết, UBND xã đang làm thủ tục, đề nghị 
khen thưởng cho ông Nguyễn Hữu Hạnh, 
nhân viên tạp vụ tại xã đã nhặt được số tiền 
lớn và trả lại cho người bị mất. 

 
Ông Nguyễn Hữu Hạnh. 

Theo ông Sỹ, ông Hạnh và vợ đều là giáo 
viên về hưu, cuộc sống còn khó khăn nên 
UBND xã đã hợp đồng với ông Hạnh làm 
nhân viên tạp vụ kiêm bảo vệ UBND xã. 

Ngày 28-5, trong lúc đang làm việc thì ông 
Hạnh phát hiện một bọc nylon lớn màu 
trắng. Mở ra thấy đầy tiền nên ông Hạnh đã 
trình báo cho UBND xã tìm kiếm trả lại cho 
người bị mất. 

Trao đổi với chúng tôi, ông Hạnh cho biết, 
hôm đó khi phát hiện bọc nylon giữa đường, 
ông cứ nghĩ giấy tờ ai đó đánh rơi nên ra 
hiệu cho xe cộ đang lưu thông trên đường 
đừng cán qua và đem vào nhà của mình 
trước trụ sở UBND xã. 

“Khi mở bọc nylon ra, tôi thật sự hoảng 
hồn vì thấy quá nhiều tiền và đây cũng là lần 
đầu tiên tôi chứng kiến số tiền quá lớn nói 
trên. Run quá, tôi gọi vợ mở ra đếm được 
130 triệu đồng. Trong bọc ngoài tiền còn có 
hai giấy CMND nên ngoài việc báo cho 
UBND xã, tôi cũng nhờ người tìm kiếm địa 
chỉ trả lại cho người mất.”, ông Hạnh cho 
biết. 

 

Ông Hạnh và số tiền trả lại cho người đánh rơi. 

Theo ông Đỗ Tấn Sĩ, hai người đánh rơi 
tiền gia đình cũng khá khó khăn và họ vừa 
mới đi vay ngân hàng về làm ăn. 

Sau khi được nhận lại toàn bộ số tiền 
tưởng mất, vợ chồng người này đã trích ra 
một khoản kha khá tặng cho ân nhân nhưng 
ông Hạnh và vợ kiên quyết chối từ. 

Tâm sự với chúng tôi, ông Hạnh cho biết, 
thấy tiền nhiều là hoa cả mắt nhưng cả vợ 
chồng từng là giáo viên, từng dạy bảo học 
sinh không tham của rơi và cứ nghĩ đến việc 
người đánh rơi tiền là người nghèo, khó 
khăn họ sẽ đau khổ như thế nào khi mất số 
tài sản lớn. 

“Nếu bọc tiền có nhiều hơn gấp đôi hay 
gấp ba thì vợ chồng tôi vẫn chọn cách trả lại 
cho người đánh rơi và xem đó là chuyện rất 
đỗi bình thường chứ chẳng là việc gì to tát", 
ông Hạnh khẳng định. 

Phương Nam // https://plo.vn.- 2019  
(ngày 3 tháng 6) 

D 

https://plo.vn/tags/IMSQ4buXIFThuqVuIFPEqQ==/do-tan-si.html
https://plo.vn/tags/IFTDom4gVGjhuq9uZw==/tan-thang.html
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TỔ CHỨC GIẢI BÓNG RỔ U17, U19 QUỐC GIA TẠI TỈNH BÌNH THUẬN 

iên đoàn bóng rổ Việt Nam vừa có buổi 
làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch tỉnh Bình Thuận để thống nhất 

chương trình và kế hoạch tổ chức Giải bóng 
rổ U17, U19 quốc gia. 

 

Ảnh minh họa (Nguồn Thể thao Ngày nay) 

Theo đó, Giải bóng rổ U17, U19 quốc gia 
sẽ diễn ra từ ngày 5 - 20/7/2019, tại Nhà Thi 

đấu tổng hợp - Trung tâm Huấn luyện và Thi 
đấu Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận. Theo 
đăng ký sơ bộ, có 28 đội bóng rổ trên cả 
nước về tham dự giải đấu tại Bình Thuận. 

Đây là giải đấu có chất lượng chuyên môn 
cao dành cho các vận động viên bóng rổ trẻ 
trên toàn quốc, cũng là dịp để các nhà 
chuyên môn tìm kiếm phát hiện những nhân 
tố tốt để tuyển chọn vào đội tuyển bóng rổ 
trẻ quốc gia. 

Được biết, Liên đoàn bóng rổ Việt Nam 
cũng chọn Bình Thuận là địa phương để đẩy 
mạnh và phát triển môn bóng rổ trong học 
đường thông qua các chương trình tập huấn 
của các chuyên gia trong và ngoài nước, 
điều này sẽ góp phần phát triển môn bóng rổ 
trong trường học tạo nền tảng vững chắc để 
Bình Thuận trong tương lai sẽ trở thành địa 
phương có môn bóng rổ phát triển mạnh. 

Minh Hoàng // http://toquoc.vn.- 2019 
(ngày 20 tháng 6)

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

TỔ CHỨC NHIỀU HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY GIA ĐÌNH 
VIỆT NAM 28/6 

BND tỉnh Bình Thuận vừa giao cho 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ 
trì phối hợp với các ngành, địa 

phương tổ chức "Ngày hội gia đình văn hóa 
tiêu biểu" tỉnh Bình Thuận - lần thứ VI năm 
2019. 

 

Ảnh minh họa (nguồn: giadinhvietnam) 

Với chủ đề "Giữ gìn và phát huy truyền 
thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia 
đình", Ngày gia đình Việt Nam 28/6 năm nay 
nói lên tầm quan trọng của giáo dục văn hóa 
ứng xử trong gia đình cần được giữ gìn và 
phát huy. Giáo dục trong gia đình là nền 
móng xây dựng nhân cách con người, bảo 
tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt 
đẹp, chống lại các tệ nạn xã hội, tạo nguồn 
nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc. 

Cùng với chủ đề "Phòng, chống bạo lực 
gia đình là trách nhiệm của các cấp, các 
ngành và toàn xã hội" của Tháng hành động 
quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình 
năm 2019 là cơ hội để mỗi chúng ta, mỗi gia 
đình, mỗi cơ quan, đoàn thể, địa phương đề 
cao trách nhiệm trong việc phòng, chống 
bạo lực gia đình, cùng nhau xây dựng gia 
đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là 

L 

U 
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tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh 
của xã hội. 

Đến thời điểm hiện nay, "Ngày hội gia 
đình văn hóa tiêu biểu" tỉnh Bình Thuận - lần 
thứ VI năm 2019 đã có 13 đoàn đăng ký 
tham dự gồm 26 gia đình văn hóa tiêu biểu 
được chọn lựa, đại diện cho 10 huyện, thị 
xã, thành phố… trên địa bàn. 

Ngày hội năm nay, với tinh thần "giao lưu 
- đoàn kết - thân thiện", ngoài chương trình 
tuyên dương các gia đình là các phần thi văn 
nghệ "Gia đình tài năng", thi thể thao "Gia 
đình vui khỏe"; các hoạt động của Ngày hội 
hy vọng sẽ được các gia đình thể hiện được 
nét đẹp trong thể thao, văn hóa ứng xử trong 
gia đình kết hợp với tuyên truyền phòng 

chống bao lực gia đình của từng địa 
phương, của từng ngành, đơn vị mình. 

Đây là dịp tôn vinh các gia đình văn hóa 
tiêu biểu, tạo điều kiện cho các gia đình giao 
lưu, gặp gỡ, trao đổi kỹ năng và kiến thức 
xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ 
hạnh phúc, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, 
không bạo lực gia đình, xây dựng mái ấm 
gia đình văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc 
sống; Đồng thời, đây cũng là một trong 
những nhân tố quan trọng quyết định sự bền 
vững của xã hội và thực hiện thắng lợi 
Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh. 

Lan Phạm // http://toquoc.vn.- 2019 
(ngày 10 tháng 6) 

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

XEM ẢNH BÃI BIỂN PHÚ QUÝ TRƯỚC VÀ SAU KHI DỌN SẠCH RÁC 

hỉ sau một thời gian ngắn được phát 
động, cuộc thi ảnh với chủ đề "Hành 
động để thay đổi vì một Phú Quý xanh 

- sạch - đẹp" đã thu hút hàng trăm đoàn viên, 
thanh niên và người dân tham gia. Những 
bãi biển, tuyến đường trong khu dân cư ở 
huyện đảo trước đây ngập trong rác thải nay 
đã trở nên sạch đẹp. 

Ngày 17-6, Huyện đoàn Phú Quý (tỉnh 
Bình Thuận) cho biết, thực hiện chương 
trình công tác Đoàn và phong trào thanh 
thiếu nhi năm 2019, hưởng ứng phong trào 
chống rác thải nhựa, góp phần nâng cao ý 
thức của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ 
môi trường, đơn vị đã tổ chức cuộc thi ảnh 
với chủ đề "Hành động để thay đổi vì một 
Phú Quý xanh - sạch - đẹp". 

Theo người dân địa phương, trong những 
năm gần đây, du lịch tại huyện đảo Phú Quý 
đã có sự phát triển vượt bậc, mỗi năm huyện 
đảo đón hàng ngàn lượt du khách đến tham 
quan, nghỉ dưỡng, góp phần thúc đẩy phát 
triển kinh tế, xã hội tại huyện đảo. Tuy nhiên, 
chính sự phát triển nhanh này đã kéo theo 
nhiều hệ lụy, trong đó vấn nạn rác thải xuất 
hiện ngày càng dày đặc trên các bãi biển 
nhưng không được xử lý. Nhiều bãi biển 
xinh đẹp ở đảo Phú Quý ngập trong rác thải, 
gây ô nhiễm môi trường và làm xấu đi hình 
ảnh du lịch địa phương. 

Chính thức khởi động từ tháng 4-2019, 
đến nay, sau hơn 2 tháng, cuộc thi ảnh với 
chủ đề "Hành động để thay đổi vì một Phú 
Quý xanh - sạch - đẹp" ngày càng lan tỏa 
mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả đáng 
mừng.  

Cụ thể, đoàn viên, thanh niên và người 
dân huyện đảo đã đồng loạt ra quân làm 
sạch rác tại bãi biển thôn Phú Long, bãi Bấc 
khu vực Hòn Tranh, bãi Doi Dừa, một số 
tuyến đường khu dân cư, quản lý thu gom 
rác thường xuyên ở cột cờ chủ quyền, Ngọn 
đuốc Hồ Chí Minh, bia ghi danh liệt sĩ,... 

Ngoài ra, còn có các phong trào tự vận 
động như nhóm Thầy Liêu, đã xử lý sạch 
khu bãi biển gần mộ Thầy. 

Các nhóm làm du lịch ở huyện đảo cũng 
đã tự nguyện xử lý sạch rác thải tại bãi biển 
Lạch Xanh, bãi biển thôn Phú Long, Giành 
Hang. 

Anh Nguyễn Văn Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp 
hành Huyện đoàn Phú Quý, Phó Chủ nhiệm 
CLB Du lịch thanh niên huyện Phú Quý cho 
biết: chương trình ngày càng lan tỏa mạnh 
mẽ, thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham 
gia. Qua những việc làm thiết thực này, 
chương trình mong muốn mọi người có 
trách nhiệm hơn đối với môi trường. 

C 
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>> Dưới đây là một số hình ảnh tại các 
bãi biển, khu dân cư trước và sau khi được 
dọn rác: 

 

 

Bãi Gành Hang trước và sau khi được dọn sạch 
rác. 

 

 

Khu Lạch Xanh gọn gàng sau khi núi rác được 
dọn sạch. 

 

 

Bãi biển khu dân cư Phú Long trở nên thoáng 
đãng, sạch sẽ. 

 

Nguyễn Tiến // http://www.sggp.org.vn.- 
2019 (ngày 17 tháng 6)
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ẤN TƯỢNG SÂU SẮC SAU TRẠI HÈ THIẾU NHI 

rại hè thiếu nhi tỉnh Bình Thuận năm 
2019 chính thức diễn ra trong 03 ngày 
(từ ngày 24 - 26/6/2019) tại Trung tâm 

sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi đã chính 
thức bế mạc để lại nhiều ấn tượng sâu sắc 
trong mỗi đội viên tham gia hội trại. 

 

Các em thiếu nhi được trực tiếp làm dựng trại 
bằng tre 

Tham gia trại hè gồm có 09 tiểu trại, 209 
em thiếu nhi đại diện cho hơn 186.000 thanh 
thiếu niên, nhi đồng trong toàn tỉnh tham gia 
với các nội dung hoạt động chính như: cùng 
hoà nhịp vào các sân chơi Lễ hội sắc màu, 
Team Building, Trò chơi lớn “Rèn luyện kỹ 
năng sống”, sinh hoạt lửa trại; cùng giao lưu, 
chia sẻ thông tin qua 2 diễn đàn “Không ai 
thông minh hơn chúng ta bằng tất cả chúng 
ta” và “Kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ 
em”; cùng hoà nhịp vào Cuộc thi “Tôi là chỉ 
huy Đội” và “Nét đẹp Đội viên”; cùng nhau 
trải nghiệm, thi công công trình “sân chơi 
thiếu nhi” bằng các nguyên vật liệu tái chế 
và gian hàng khéo tay;...đặc biệt tại trại hè 
năm nay, Ban tổ chức phân bổ tre để các em 
trại sinh thực hiện dựng trại bằng chính bàn 
tay măng non của mình. 

 Tại buổi lễ khai mạc tối ngày 24/6, Ban 
Thường vụ Tỉnh đoàn và Hội đồng Đội tỉnh 
đã tuyên dương 20 gương Đội viên tiêu biểu 
trong phong trào “Nghìn việc tốt”; phối hợp 
Hội khuyến học tỉnh trao tặng 30 suất học 
bổng “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Bình 
Thuận” (mỗi học bổng trị giá 1.000.000 
đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh 

khó khăn, vượt khó học giỏi; 09 học bổng 
Đôremon. 

 

Lễ hội sắc màu 

Đặc biệt, giải thưởng Kim Đồng từ Hội 
Đồng đội Trung ương trao tặng cho em Lư 
Nữ Hoài Thu là giải thưởng nhằm biểu 
dương khen thưởng, động viên những đội 
viên, cán bộ chỉ huy chi đội có thành tích xuất 
sắc trong công tác đội và phong trào thiếu 
nhi. 

 

Làm sân chơi bằng đồ tái chế 

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 
đã trao giải nhất cuộc thi MV hát Quốc ca 
“Em yêu Tổ quốc Việt Nam” cho Liên đội 
Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu – Tp 
Phan Thiết; giải nhì Trường Tiểu học Thanh 
Hải - Tp Phan Thiết; 2 giải ba thuộc về Liên 
đội trường THCS Hùng Vương - Tp. Phan 
Thiết; … đây là cuộc thi nhằm tạo sân chơi, 
môi trường để các đội viên, thiếu nhi được 
giao lưu, học hỏi; phát huy tinh thần đoàn 
kết, sáng tạo, đổi mới nâng cao chất lượng 
hoạt động công tác Đội và phong trào thiếu 

T 
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nhi trong giai đoạn mới, xây dựng Đội, góp 
phần xây dựng Đoàn vững mạnh. 

 

Tuyên dương đội viên với phong trào nghìn việc 
tốt 

Kết thúc trại hè, Ban Tổ chức đã trao tặng 
nhiều giải thưởng ý nghĩa cho các tiểu trại 
có thành tích xuất sắc ở từng nội dung thi 
của trại như: Giải thưởng cuộc thi Tôi là Chỉ 
huy Đội; Giải Team Building; Trò chơi lớn; 

Nét đẹp đội viên…cũng trong khuôn khổ Trại 
hè, Ban tổ chức đã trao tặng công trình sân 
chơi sáng tạo cho Trường tiểu học Mũi Né 
2. 

Với những hoạt động ý nghĩa, thiết thực 
và gần gũi, “Trại hè thiếu nhi” năm 2019 đã 
mang đến không khí vui tươi, sôi động cho 
các em thiếu nhi tạo một mùa hè của trải 
nghiệm, rèn luyện, phát triển tư duy và khả 
năng sáng tạo, được học hỏi, giao lưu, chia 
sẻ kinh nghiệm trong các hoạt động tập thể, 
hoạt động xã hội, sinh hoạt cộng đồng; đồng 
thời góp phần giáo dục kỹ năng sống cho 
các em./. 

  

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

 (ngày 26 tháng 6) 

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

BAO GIỜ HỌC SINH HUYỆN ĐẢO PHÚ QUÝ MỚI ĐƯỢC 
THI TẠI CHỖ? 

hi chúng tôi đặt câu hỏi “Mùa mưa 
bão, đường vào đất liền xa, sợ không 
an toàn với đề thi, vậy không sợ 

không an toàn với học sinh hay sao?” 

Thế là niềm mong mỏi, hy vọng của nhiều 
phụ huynh, của nhiều học sinh nơi huyện 
đảo Phú Quý đã bị dập tắt khi Sở Giáo dục 
và Đào tạo tỉnh Bình Thuận vẫn quyết định 
đưa các em vào đất liền để tham dự kỳ thi 
tốt nghiệp năm 2018-2019 như bao năm nay 
vẫn thế. 

 

Các em học sinh huyện đảo Phú Quý đi tàu vào 
đất liền để tham dự kỳ thi trung học phổ thông 
quốc gia (Ảnh: tác giả ) 

Đủ điều kiện tổ chức hội đồng thi sao 
không làm? 

Kỳ thi trung học phổ thông  quốc gia và 
tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay huyện 
đảo Phú Quý có 217 thí sinh dự thi, trong đó 
có 200 học sinh Trường Trung học phổ 
thông Ngô Quyền và 17 thí sinh tự do.  

Với số lượng thí sinh như thế, sẽ có 
khoảng 10 phòng thi và sẽ cần khoảng 40 
cán bộ và nhân viên phục vụ cho công tác 
thi.  

Giám thị, nhân viên phục vụ sẽ điều động 
giáo viên bậc trung học cơ sở tại đảo làm 
công tác coi thi. Và chỉ cần điều động lãnh 
đạo, giám sát và thanh tra từ đất liền ra đảo 
là đủ. 

Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền 
với cơ sở vật chất đầy đủ, phòng học khang 
trang, an ninh trật tự đảm bảo thì việc thành 
lập một hội đồng thi đảm bảo tốt theo yêu 
cầu sẽ chẳng có khó khăn gì. 

 

K 
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Sao không vì học sinh? 

Năm nào cũng thế, để chuẩn bị vào đất 
liền dự thi, hàng trăm học sinh phải chuẩn bị 
đi trước đó cả tuần. 

Bởi, mùa thi đúng vào mùa mưa bão, 
cùng với việc đi cả một chặng đường dài 
lênh đênh trên sóng nước, không ít em học 
sinh không chịu nỗi cảnh tàu rung lắc nên bị 
say sóng khật khừ phải nằm vài hôm mới lại 
sức. 

Chúng tôi có cuộc trao đổi trên điện thoại 
với ông Ngô Tấn Lực, Phó chủ tịch Ủy ban 
huyện đảo Phú Quý về việc “Chính quyền 
địa phương có ý kiến gì về việc để học sinh 
phải vào đất liền thi mà không đặt hội đồng 
thi tại đảo?” 

Ông Ngô Tấn Lực cho biết chính quyền 
nơi đây cũng đã yêu cầu Trường Trung học 
Ngô Quyền có ý kiến với Sở Giáo dục và 
Đào tạo.  

Về phía chính quyền cũng đã nêu đề xuất 
với tỉnh nhưng được Sở Giáo dục trả lời 
không thể tổ chức hội đồng thi tại đảo vì mùa 
mưa bảo, việc vận chuyển đề thi sợ không 
đảm bảo an toàn do khoảng cách từ đảo vào 
đất liền quá xa, hơn 100 km. 

Khi chúng tôi đặt câu hỏi “Mùa mưa bão, 
đường vào đất liền xa, sợ không an toàn với 
đề thi, vậy không sợ không an toàn với học 
sinh hay sao?” 

Ông Ngô Tấn Lực cho biết “Học sinh 
được tổ chức đi thành đoàn, có thầy cô đi 
cùng và vào đất liền trước đó cả tuần. Còn 
đề thi vận chuyển cận ngày nhỡ gặp mưa 
bảo sẽ không an toàn”. 

Khi chúng tôi đặt câu hỏi liên hệ với đảo 
Lý Sơn họ vẫn tổ chức thi tại đảo cho học 
sinh nhiều năm nay sao đề thi vẫn vận 
chuyển, bảo quản tốt?  

Ông Ngô Tấn Lực trả lời, đảo Lý Sơn 
cách đất liền không xa như đảo Phú Quý. 

Ông Phan Đoàn Thái - Giám đốc Sở Giáo 
dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận cũng từng 
trả lời với phóng viên của báo “đây là mùa 
mưa bão, học sinh đã được bố trí vào đất 
liền trước một tuần. 

Nếu thi ngoài đảo, gặp ngày sóng lớn, gió 
giật cấp 8 biên phòng sẽ không cho tàu ra 
khơi, việc vận chuyển đề trước một ngày sẽ 
gặp khó khăn và sẽ ảnh hưởng đến việc thi 
cử của các em. 

Chỉ khi có máy bay, mới có thể tổ chức thi 
ngoài đảo được”. 

Đợi tỉnh Bình Thuận có sân bay mới có 
thể tổ chức thi ngoài đảo thì có lẽ hàng chục 
năm nữa học sinh huyện đảo Phú Quý mới 
không phải khăn gói vào đất liền dự thi. 

Tổ chức hội đồng thi trung học phổ thông 
quốc gia tại đảo sẽ đem đến cho tỉnh 2 điều 
lợi. 

Thứ nhất, tạo thuận lợi, niềm phấn khởi, 
sự tự tin cho các em học sinh khi được thi 
ngay tại quê nhà. Điều này sẽ giúp các em 
làm bài tốt hơn. 

Thứ hai, sẽ tiết kiệm được một khoản chi 
phí khá lớn (do phải vận động xã hội hóa) 
khi phải đưa hàng trăm học sinh vào đất liền 
dự thi hàng tuần liền. 

Thế nên, nhiều người vẫn không hiểu vì 
sao bao năm nay tỉnh Bình Thuận vẫn không 
thể tổ chức một hội đồng thi tại đảo như 
mong mỏi của nhiều người dân  nơi huyện 
đảo này. 

Đỗ Quyên // https://giaoduc.net.vn.- 
2019 (ngày 3 tháng 6) 

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

BÌNH THUẬN LẮP CAMERA TẠI ĐIỂM THI VÀ GIÁM SÁT CHẤM THI 

ỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo lắp đặt 
camera 24/24 giờ tại 26 điểm thi và 
Hội đồng chấm thi, nhất là lắp đặt 

camera tại tủ đựng đề thi, bài thi tại các điểm 
thi  

Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 
2019, tỉnh Bình Thuận có 10.956 thí sinh 
đăng ký dự thi, trong đó có 1.897 thí sinh thi 
để xét tốt nghiệp, 8.628 thí sinh vừa xét tốt 
nghiệp vừa tuyển sinh đại học, cao đẳng và 

T 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/phu-huynh-huyen-dao-phu-quy-tha-thiet-mong-to-chuc-cho-hoc-sinh-thi-tai-dao-post187529.gd
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431 thí sinh tự do để xét tuyển đại học, cao 
đẳng. 

 

Trường THPT Nguyễn Văn Linh đang ôn tập kỳ 
thi THPT quốc gia năm 2019 (Ảnh Báo Bình 
Thuận) 

Toàn tỉnh 26 điểm thi đặt tại các trường 
trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.  

Gồm 72 phó trưởng điểm, 78 thư ký, 
1.009 cán bộ coi thi, 86 cán bộ giám sát và 
386 nhân viên phục vụ. 

Với quyết tâm để kỳ thi diễn ra an toàn, 
nghiêm túc, đạt kết quả cao, ngành giáo dục 
tỉnh Bình Thuận  đang tập trung thực hiện 
các công việc theo lộ trình một cách khẩn 
trương. 

Được biết, năm nay, tỉnh Bình Thuận đã 
chỉ đạo lắp đặt camera 24/24 giờ tại 26 điểm 
thi và Hội đồng chấm thi, nhất là lắp đặt 
camera tại tủ đựng đề thi, bài thi tại các điểm 

thi và bộ phận chấm thi tự luận, trắc nghiệm 
nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho công 
tác chấm thi.  

Ông Phan Đoàn Thái - Giám đốc Sở Giáo 
dục & Đào tạo cho biết: “Để kỳ thi trung học 
phổ thông quốc gia diễn ra an toàn, nghiêm 
túc, Sở Giáo dục & Đào tạo đã chuẩn bị tốt 
điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ 
chức thi, chấm thi, bảo quản bài thi.  

Vừa qua, Sở cũng đã thành lập tổ kiểm 
tra, nắm tình hình cơ sở vật chất tại 26 điểm 
thi và sẽ khắc phục kịp thời những thiếu sót 
tại các điểm thi mà tổ kiểm tra đã chỉ ra”.  

Cùng với đó, tỉnh đã thành lập Ban chỉ 
đạo thi cấp tỉnh, xây dựng các phương án để 
phụ vụ kỳ thi một cách an toàn như việc in 
sao đề, vận chuyển và bảo quản đề thi, bài 
thi.  

Công tác coi thi, Sở Giáo dục và Đào tạo 
tỉnh chủ trì phối hợp với 3 trường đại học 
gồm:  

Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành 
phố Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế Tài chính 
thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học 
Phan Thiết. 

Trong đó, Trường Đại học Công nghiệp 
Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh được 
giao nhiệm vụ chủ trì chấm thi trắc nghiệm.  

Đỗ Quyên // https://giaoduc.net.vn.- 
2019 (ngày 1 tháng 6) 

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

HƠN 100 BẠN TRẺ CHUNG TAY DỌN RÁC VEN BIỂN BÌNH THUẬN 

hững tình nguyện viên quan tâm 
đến môi trường cùng truyền đi 
thông điệp “Tôi chọn không xả rác”. 

 

 

Cuối tuần qua, hơn 100 bạn trẻ và các em 
học sinh đã dành trọn ngày nghỉ của mình 
để chung tay tham gia hoạt động dọn rác tại 
bãi biển ở thị xã Lagi, Bình Thuận. 

N 
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Đây là hoạt động rất có ý nghĩa mang tên 
“Summer Beach Clean Up” do nhóm 
Generation Eco - Thế hệ vì môi trường - tổ 
chức. 

 

Những tình nguyện viên tham dự trong đó 
có những bạn trẻ quan tâm đến môi trường, 
diễn viên và người mẫu ảnh cùng các em 
học sinh tại các trường trong thị xã cùng 
truyền đi thông điệp “Tôi chọn không xả rác” 
nhằm nâng cao ý thức của người dân địa 
phương. 

 

Sự kiện đã mang lại giá trị thiết thực khi 
chung tay dọn sạch 1,5ha bờ biển nằm kế 
làng chài - nơi có đông người dân đang lựa 
chọn làm nơi vui chơi giải trí. 

 

Với lượng rác thải nhựa sử dụng một lần 
và vật liệu đánh bắt cá lớn, sự kiện đã thu 
gom hơn 300 bao rác - trả lại vẻ đẹp tự nhiên 
cho bãi cát và khu vực rừng giáp biển. 

 

Chương trình “Ngày Hè dọn sạch bờ 
biển” là một nỗ lực của Generation Eco Việt 
Nam để hưởng ứng Ngày Môi trường Thế 
giới và Tháng Thiếu Nhi, để lan tỏa thông 
điệp của chiến dịch “Tôi chọn không xả rác, 
còn bạn?”, nâng cao nhận thức và ý thức 
của thế hệ măng non của đất nước, và đóng 
góp cho ngành du lịch nước nhà. 

V.Đức // https://vov.vn.- 2019 
 (ngày 12 tháng 6)

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

HƠN 100 CHIẾN SỸ NHÍ RA QUÂN HỌC KỲ QUÂN ĐỘI 

áng ngày 12/6, Tỉnh đoàn Bình 

Thuận phối hợp với BCH Quân sự 

Tỉnh, Sở GD&ĐT Tỉnh tổ chức Lễ 

xuất quân chương trình Học kỳ trong quân 

đội năm 2019. 

 Được thiết kế phù hợp cho thanh thiếu 

niên từ 11-16 tuổi, năm nay, chương trình 

“Học kỳ trong Quân đội” tổ chức kéo dài 08 

ngày (11-18/6/2019) tại Trường Quân sự 

Tỉnh và khu du lịch Hồ Mây, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu. Với sự đổi mới không ngừng về 

nội dung và hình thức, Học kỳ trong Quân 

đội Bình Thuận 2019 sẽ góp phần tìm ra 

phương pháp giáo dục phù hợp để các em 

duy trì kết quả huấn luyện và ngày một 

hoàn thiện hơn đúng với tinh thần “Thép 

đã tôi thế đấy”. 

S 
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Tham gia khóa học năm nay có hơn 100 

chiến sỹ, chia thành 6 tiểu đội. Các chiến 

sỹ sẽ có trải nghiệm "làm bộ đội" với nhiều 

nội dung phong phú như: tìm hiểu truyền 

thống Quân đội nhân dân Việt Nam, truyền 

thống LLVT tỉnh Bình Thuận, của Trường 

quân sự tỉnh; Rèn luyện tác phong kỷ luật 

trong môi trường quân đội; Các hoạt động 

ngoại khóa (tăng gia sản xuất, TDTT, 

VHVN)... 

 

Hơn 100 chiến sỹ nhí ra quân Học kỳ quân đội 

Trải qua 11 năm tổ chức với hơn 1.000 

chiến sĩ nhí tham gia, chương trình đã 

khẳng định được tính đúng đắn, tạo được 

niềm tin với các bậc phụ huynh; sự ủng hộ 

của các cấp, các ngành và toàn xã hội. 

Đây là chương trình không chỉ giúp các em 

rèn luyện bản lĩnh mà còn góp phần giáo 

dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân 

tộc. "Học kỳ trong Quân đội” sẽ là một 

bước khởi đầu, đặt nền móng cho nhận 

thức, góp phần thúc đẩy sự thay đổi trong 

tư duy, hành động của các em. 

Chương trình "Học kỳ trong Quân đội” 

năm 2019 tỉnh Bình Thuận được diễn ra 

với 3 giai đoạn: Giai đoạn 1: Ngày 

11/6/2019: Tại Nhà thiếu nhi Bình Thuận, 

các em sẽ được tập huấn học viên, phân 

chia tiểu đội, tập nghi lễ chào cờ… 

Giai đoạn 2: Ngày 12/6 – 15/6/2019: Tại 

Trường Quân sự tỉnh, các em sẽ được 

huấn luyện tại trường Quân sự tỉnh Bình 

Thuận, trải nghiệm môi trường quân đội 

với nội dung “Em tập làm chiến sĩ” như học 

cách xếp nội vụ, kỹ thuật leo thang dây 

ngang, thang dây dọc, các tư thế cơ bản 

trong chiến đấu, học và thực hành cách 

tháo lắp súng tiểu liên AK, bắn súng tại 

trường bắn ảo, học và thực hành kỹ thuật 

băng bó cấp cứu và chuyển thương hỏa 

tuyến, kỹ thuật ngụy trang;… 

Giai đoạn 3: Ngày 16/6 – 18/6/2019: Tại 

Khu du lịch Hồ Mây tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu, các em sẽ được tham gia sinh hoạt 

tại Khu du lịch Hồ Mây – Vũng Tàu, học kỹ 

năng sống, xử lý tình huống, hòa mình vào 

các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, lễ hội 

văn hóa, múa dân vũ, các trò chơi 

Teambuilding, giao lưu văn nghệ.  tham 

quan Khu du lịch Hồ Mây và thành phố 

Vũng Tàu về đêm./. 

Kim Huệ // http://doanthanhnien.vn.- 

2019 (ngày 12 tháng 6) 

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

SÔI NỔI LỄ RA QUÂN CHIẾN DỊCH HOA PHƯỢNG ĐỎ 2019 

áng ngày 17/6, tại thị xã La Gi, Tỉnh 

đoàn Bình Thuận tổ chức Lễ ra quân 

Chiến dịch Hoa phượng đỏ năm 

2019. 

Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ 

được triển khai từ tháng 6 đến tháng 

7/2019. Đây là hoạt động nhằm phát huy 

tinh thần xung kích, tình nguyện của lực 

lượng đoàn viên, học sinh, giáo viên trẻ 

trong các trường Trung học phổ thông, 

Trung cấp nghề; tạo môi trường cho đoàn 

viên, học sinh, giáo viên trẻ tham gia lao 

động thực tiễn, tìm hiểu phong tục, tập 

quán, lịch sử, địa lý của địa phương qua đó 

củng cố, bổ sung kiến thức, tích lũy kinh 

nghiệm sống, kỹ năng thực hành xã hội.\ 

S 
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Ngay sau lễ ra quân, đồng chí Lâm Hồng 

Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội 

đồng Đội tỉnh cùng các bạn ĐVTN trong đội 

tình nguyện Chiến dịch Hoa phượng đỏ đã 

đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng 

Lê Thị Tiếm, thăm tặng quà các gia đình 

nhận chiến sĩ trải nghiệm thực tế: “Một ngày 

làm nông dân”, “Một ngày làm thợ xây”, 

“Một ngày làm giáo viên tiểu học”, trải 

nghiệm các văn hóa, đời sống của người 

dân miền nông thôn; Tổ chức sinh hoạt 

thiếu nhi; Tập huấn sinh hoạt hè, tư vấn tâm 

lý tình yêu tuổi học trò cho học sinh THPT. 

Trong dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 

đã trao tặng 10 chiếc xe đạp cho các em 

học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 

công trình khu vui chơi cho thiếu nhi, công 

trình bê tông sân hội trường nông thôn và 

40 thùng nước khoáng hỗ trợ cho chương 

trình Tiếp sức mùa thi. 

Với phương châm hành động “Sáng tạo 

- Thiết thực - Hiệu quả - An toàn” và tập 

trung hướng về cơ sở, phát huy tinh thần 

tình nguyện tại chỗ, tin chắc rằng Chiến 

dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ với nhiều 

hoạt động, phong trào, những ý tưởng mới, 

hiệu quả sẽ tạo sức lan tỏa sâu rộng cho 

phong trào thanh niên tình nguyện, góp 

phần làm nên thành công chung cho Chiến 

dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Bình 

Thuận năm 2019. 

 
Tỉnh đoàn Bình Thuận tổ chức Lễ ra quân Chiến 

dịch Hoa phượng đỏ năm 2019  

 

Quỳnh Trân // 

http://doanthanhnien.vn.- 2019 

 (ngày 18 tháng 6)

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

TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, NHÂN DÂN 
THỊ XÃ LA GI

gày 19-6, BĐBP Bình Thuận phối 

hợp cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

Bình Thuận tổ chức tuyên truyền phổ 

biến giáo dục pháp luật cho hơn 200 

người là các chủ thuyền, thuyền trưởng, 

tổ thuyền đoàn kết, tổ tự quản về an ninh 

trật tự; cán bộ, hội viên các ban, ngành, 

đoàn thể của các xã, phường trên địa 

bàn thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận. 

Tại buổi tuyên tuyền, báo cáo viên của 

các đơn vị đã giới thiệu về tình hình ngư 

dân tỉnh Bình Thuận, đặc biệt là tình hình 

ngư dân thị xã La Gi khai thác hải sản vi 

phạm vùng biển nước ngoài thời gian 

qua; Chỉ thị 30 của Tỉnh ủy Bình Thuận 

về các nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn, 

chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân khai 

thác hải sản vi phạm vùng biển nước 

ngoài; một số nội dung cơ bản của Luật 

Thủy sản năm 2017 và Nghị định 42 của 

Chính phủ về Quy định xử phạt hành 

chính trong lĩnh vực thủy sản; Luật 

Phòng, chống bạo lực gia đình; tình 

trạng xâm hại, phụ nữ trẻ em hiện nay, 

cách phòng tránh, xử lý, tố cáo khi bị 

xâm hại, bạo hành… 

Trung Thành // 

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

(ngày 20 tháng 6)

  

N 
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III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

200 CHIẾN SĨ HẢI QUÂN DỌN RÁC LÀM SẠCH BIỂN 
Ở PHAN THIẾT 

ây là hoạt động ý nghĩa nhằm bảo vệ 
môi trường biển, góp phần phát triển 
kinh tế - xã hội địa phương.  

Sáng nay (30/6), Lữ đoàn tên lửa bờ 681 
– Vùng 2 Hải quân và địa phương nơi đóng 
quân đã tổ chức chiến dịch dọn rác thải làm 
sạch môi trường tại khu vực biển Tiến 
Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận. 

 

Lễ phát động chiến dịch Thanh niên Vùng 2 Hải 
quân làm sạch biển diễn ra tại bờ biển xã Tiến 
Thành, TP Phan Thiết. 

 

Lực lượng hải quân đang thu gom rác dọc biển, 
mang đi nơi khác tiêu hủy 

Lễ phát động chiến dịch “Thanh niên 
Vùng 2 Hải quân chung tay làm sạch biển và 
chống rác thải nhựa” được tổ chức tại bờ 
biển thôn Tiến An, xã Tiến Thành. Chiến 

dịch có hơn 200 cán bộ, chiến sĩ của Lữ 
đoàn 681 và đoàn viên thanh niên của hai xã 
Tiến Thành và Tiến Lợi tích cực tham gia.  

Thiếu tá Hồ Sơn Hà, Phó Chủ nhiệm 
Chính trị - Bí thư Đoàn cơ sở Lữ đoàn 681 
cho biết sở dĩ chọn khu vực này là vì nơi đây 
tập trung nhiều khu du lịch. Vào mùa này, 
rác thải sinh hoạt và rác nhựa từ ngoài khơi 
tấp vào đây gây ô nhiễm môi trường và gây 
phản cảm đối với du khách.  

 

Bãi biển thôn Tiến An, xã Tiến Thành đầy rác tấp 
vào đang được các chiến sĩ Hải quân dọn dẹp. 

 

Các chiến sĩ Lữ đoàn 681 Hải quân cùng đoàn 
viên thanh niên địa phương tham gia dọn rác 

Ngay sau lễ phát động, mọi người đã 
cùng thu gom rác thải, nhất là bao ni-lông, 
lưới rách, dẻ rách, dây nhợ và các loại rác 
khác ở ngoài khơi tấp vào dọc bờ biển. Rác 

Đ 
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được gom vào bao, sau đó tập kết ra đường 
tỉnh 719 để xe rác để đi tiêu hủy ở bãi rác 
Bình Tú. Chỉ trong buổi sáng, gần 2km bờ 
biển đầy ngập rác đã được dọn dẹp sạch sẽ, 
trả lại môi trường trong lành cho khu vực 
biển du lịch phía Nam Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận.  

Thượng úy Vũ Trường Giang cùng tham 
gia dọn rác trong sáng nay chia sẻ: “Từ sáng  

chúng tôi ra đây thì nhìn bãi biển rất chi là 
nhiều rác. Nhưng giờ này bãi biển đã được 
dọn sạch, trong lành, rất ý nghĩa. Những 
người tham gia trực tiếp như chúng tôi cảm 
thấy rất vui vì đã góp một phần nhỏ để làm 
sạch môi trường biển.”/.  

Việt Quốc // https://vov.vn.- 2019 
(ngày 30 tháng 6)

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

BÌNH THUẬN 'CĂNG SỨC' PHÒNG CHỐNG DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI 

ể phòng chống dịch tả lợn Châu Phi 
tỉnh Bình Thuận đang triển khai đồng 
bộ các giải pháp nhằm khống chế, 

khoanh vùng các ổ dịch không để lây lan ra 
diện rộng. 

3 địa phương đã có dịch 

Tin từ Sở NN-PTNT Bình Thuận cho biết: 
Đến ngày 13/6 trên địa bàn tỉnh này đã 3 địa 
phương gồm các huyện Tánh Linh, Đức Linh 
và TX La Gi xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi, 
với tổng đàn lợn mắc bệnh và tiêu hủy là 919 
con, tương đương gần 129 tấn. 

 

Đưa lợn mắc dịch tả lợn Châu Phi đi tiêu hủy. 

Cụ thể, tại huyện Tánh Linh, dịch tả lợn 
Châu Phi xuất hiện tại 9 hộ chăn nuôi nhỏ, 
lẻ ở các thôn 1,3,4,5 của xã Gia An với tổng 
số lượng tiêu hủy là 88 con/6.743kg. Điều 
đáng mừng đến nay trên địa bàn huyện 
Tánh Linh không phát sinh vùng dịch mới, 
sau 7 ngày công bố dịch. 

Tương tự tại huyện Đức Linh, đến nay 
dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện tại 1 trang 
trại và 1 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, ở thôn 1, xã 
Đức Chính với tổng số lợn tiêu hủy là 805 
con/122.723kg. Hiện trên địa bàn huyện 
Đức Linh cũng không phát sinh vùng dịch 
mới. 

Còn tại TX La Gi, dịch tả lợn Châu Phi đã 
xuất hiện tại 2 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ tại thôn 
Phước Thọ và thôn Phước Tiến, xã Tân 
Phước, với tổng số lợn được tiêu hủy là 48 
con/2.500kg.   

Quyết liệt  

Để phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, tỉnh 
Bình Thuận đang huy động toàn bộ lực 
lượng triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm 
khống chế, khoanh vùng các ổ dịch không 
để lây lan ra diện rộng. 

Theo lãnh đạo Sở NN-PTNT Bình Thuận, 
tỉnh đã thành lập 2 chốt kiểm dịch động vật 
trên QL 1A và 7 chốt thuộc huyện. Ngoài ra, 
tại huyện Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Tân và 
La Gi đã lập thêm các chốt kiểm dịch tạm 
thời nhằm kiểm soát và ngăn chặn bệnh 
Dịch tả lợn Châu Phi. 

Đ 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 06 năm 2019                           __             -39- 
 

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

 

Bình Thuận tăng cường các chốt kiểm tra 
phương tiện vận chuyển lợn qua địa bàn 

Cụ thể, huyện Đức Linh, ngoài 2 chốt do 
huyện thành lập từ trước tại xã Đông Hà và 
xã Đa Kai nhằm kiểm soát vận chuyển lợn 
ra vào huyện, thì UBND các xã, thị trấn nằm 
trong vùng dịch và vùng uy hiếp trên địa bàn 
huyện Đức Linh đã thành lập 12 chốt kiểm 
soát vận chuyển lợn ra vào vùng dịch. 

Huyện Tánh Linh, tại xã Gia An thành lập 
2 chốt kiểm dịch nhằm kiểm soát lợn ra vào 
vùng dịch. Các xã lân cận vùng dịch gồm Gia 
Huynh, Bắc Ruộng, Lạc Tánh, Đức Tân, 
Đức Phú, Măng Tố cũng đã thành lập 6 chốt 
kiểm dịch vận chuyển lợn. 

Thị xã La Gi đã thành lập 3 chốt kiểm soát 
tạm thời ở các tuyến đường ra vào thị xã; 4 
chốt do các xã, phường thành lập trên các 
tuyến đường giáp ranh với vùng dịch xã Tân 
Phước. 

Huyện Hàm Tân, ngoài chốt Thắng Hải, 
UBND huyện đã quyết định thành lập chốt 

kiểm dịch động vật tại xã Sông Phan và xã 
Tân Phúc nhằm kiểm soát vận chuyển lợn 
trên đường DT 720 và Quốc lộ 55 giáp 
huyện Tánh Linh. Ngoài ra, UBND các xã 
Tân Xuân và Sơn Mỹ thành lập chốt kiểm 
dịch nhằm kiểm soát vận chuyển lợn giáp 
ranh với thị xã La Gi. 

“Các chốt thực hiện nghiêm túc việc kiểm 
tra các giấy tờ liên quan đến phương tiện và 
phun thuốc khử trùng các phương tiện vận 
chuyển lợn có giấy tờ hợp lệ. Đến thời điểm 
hiện tại, hầu hết các xe qua chốt đều có giấy 
tờ kiểm dịch hợp lệ”, lãnh đạo Sở NN-PTNT 
Bình Thuận nói. 

Bên cạnh việc tăng cường các chốt kiểm 
dịch, các địa phương, nhất là các huyện có 
dịch đã tăng tần suất thông tin, tuyên truyền 
về các nguyên nhân lây lan và biện pháp 
phòng ngừa bệnh dịch tả lợn Châu Phi đến 
tất cả các hộ chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi, cơ 
sở giết mổ.  

Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã cung cấp 
cho các huyện, TP, TX thêm 3.091 lít thuốc 
sát trùng Iodine từ để cấp phát cho các địa 
phương tiến hành phun định kỳ tại các khu 
vực có nguy cơ cao, khu vực chợ, cơ sở giết 
mổ. Đối với các địa phương đã xảy ra dịch 
tả lợn Châu Phi tiến hành tiêu độc khử trùng, 
rải vôi 1 lần/ngày, 7 ngày liên tục... 

Kim Sơ // https://nongnghiep.vn.- 2019 
(ngày 16 tháng 6) 

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

BÌNH THUẬN CÔNG BỐ DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI 

hu vực xuất hiện dịch tả lợn châu Phi 
tại Bình Thuận giáp ranh với tỉnh 
Đồng Nai, nơi trước đó đã xuất hiện 

dịch bệnh.  

Trước tình hình có hai ổ dịch tả lợn châu 
Phi xuất hiện trên địa bàn, chiều nay (7/6), 
Thường trực Tỉnh ủy cùng Ủy ban nhân dân 
tỉnh Bình Thuận họp khẩn và chỉ đạo thực 
hiện các giải pháp ngăn chặn bệnh dịch. 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận, trên 
địa bàn đã xuất hiện hai ổ dịch tại xã Đức 

Chính, huyện Đức Linh và xã Gia An, huyện 
Tánh Linh. 

Cụ thể, tại xã Gia An, tình trạng lợn chết 
xảy ra tại hộ chăn nuôi của ông Nguyễn 
Trường Thành và của ông Lê Văn Luận. 
Ngày 1/6, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh 
đã lấy mẫu gửi Chi cụ Thú y vùng 4 xét 
nghiệm, đến ngày 3/6, có kết quả dương tính 
với dịch tả lợn châu Phi. Tiếp đó, ngày 4/6, 
Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiếp tục lấy 15 
mẫu của 6 con lợn chết tại trang trại của ông 
Lý Văn Hương trên tổng đàn 750 con ở xã 

K 
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Đức Chính và xét nghiệm cũng cho kết quả 
dương tính với dịch tả lợn châu Phi. 

 

Cán bộ thú y phun hóa chất khử trùng tại chốt 
kiểm dịch Thuận Hòa trên QL 28 tỉnh Bình Thuận 

Tại cuộc họp khẩn, ông Nguyễn Ngọc Hai, 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương 
triển khai quyết liệt hơn nữa công tác phòng 
chống dịch. Ngành Nông nghiệp và phát 
triển nông thôn củng cố ngay hệ thống thú y, 
từ trạng thái phòng chuyển sang chống. Các 
ngành các cấp tiếp tục tuyên truyền, nâng 
cao ý thức người dân về mối nguy hiểm của 
dịch bệnh, không chủ quan lơ là trong công 
tác phòng chống. 

Trong khi đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí 
thư Tỉnh ủy Bình Thuận đặc biệt nhấn mạnh, 

bên cạnh công tác phòng chống dịch giảm 
thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi, cả hệ 
thống chính trị tại địa phương cần tăng 
cường giám sát, không để xảy ra các trường 
hợp tham nhũng, tiêu cực, trục lợi trong 
công tác phòng chống dịch, khống chế, xử lý 
dịch. Ông Hùng nói: “Những vụ việc đã xảy 
ra ở một số tỉnh bạn, đã đưa lên trên các 
phương tiện thông tin đại chúng, chúng ta 
quyết tâm không để xảy ra ở Bình Thuận; 
đồng thời cũng đề phòng một số vi phạm 
mới trong quá trình phòng chống dịch tả lợn 
Châu Phi trên địa bàn tỉnh”. 

Hiện nay, toàn tỉnh Bình Thuận có hơn 
289.000 con lợn nuôi tại 66 trang trại và hơn 
10.000 hộ chăn nuôi. Trong đó, hai huyện 
xảy ra dịch là nơi có tập trung chủ yếu đàn 
lợn của tỉnh. Thời gian qua, Bình Thuận đã 
lập 9 chốt kiểm dịch trên Quốc lộ 1 và các 
cửa ngõ giáp ranh. Công tác tuyên truyền, 
vệ sinh an toàn sinh học, tiêu độc khử 
trùng… đã được triển khai đến các hộ chăn 
nuôi, trang trại. Tuy nhiên, dịch vẫn xảy ra, 
một phần là do nằm gần hai tỉnh đã xảy ra 
dịch là Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu./. 

Việt Quốc // https://vov.vn.- 2019 
(ngày 7 tháng 6) 

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

HẾT LÒNG VÌ NGƯỜI BỆNH NGHÈO 

êu thương bệnh nhân như chính con 
cháu, người thân mình; hết lòng với 
công việc chữa bệnh cứu người, luôn 

cầu tiến học hỏi không ngừng nghỉ… Đó là 
nhận xét của nhiều người về y sĩ Đông y Lê 
Thị Lập (78 tuổi) ở khu phố 6, phường Tân 
An, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận. 

Đến thăm nhà cụ Lập, chúng tôi mới cảm 
nhận được lời khen về y đức của cụ quả thật 
không sai chút nào, với hình ảnh cụ già ngồi 
bắt mạch và tận tình hỏi thăm bệnh nhân 
(ảnh).  

Trò chuyện với cụ, tôi lại càng nể phục 
hơn bởi sự yêu nghề và chịu khó học hỏi. Cụ 
Lập tâm sự: “Từ khi còn trẻ, tôi đã có mối 
quan tâm sâu sắc và yêu thích về lĩnh vực 
Đông y. Sau hơn 9 năm tự nghiên cứu lĩnh 
vực này từ dân gian, sách báo và tìm đến 

các thầy thuốc có uy tín để học nghề, tôi bắt 
đầu bằng việc tự chữa bệnh cho mình và 
những người thân. Sau một thời gian điều trị 
thành công các bệnh thông thường như cảm 
cúm, tiêu hóa, tôi tiếp tục nghiên cứu cách 
chữa trị các bệnh khó hơn”. 

Cụ Lập chia sẻ, thời điểm đó khó khăn vô 
cùng, khi cụ vừa nuôi 4 người con vào đại 
học, vừa mở một phòng mạch nhỏ. Đến nay, 
khi các con đã có công ăn việc làm ổn định, 
thì cụ dành hết thời gian, tâm huyết để khám 
chữa bệnh cho người nghèo. 

Tính từ năm 2002 đến nay, cụ đã khám 
chữa bệnh cho hàng ngàn bệnh nhân. Đối 
với người nghèo, người khó khăn, trẻ em, cụ 
khám chữa bệnh hoàn toàn miễn phí; đối với 
người có điều kiện hơn thì trả 25.000 - 
30.000 đồng/thang thuốc. Riêng mùng 1 và 

Y 
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ngày rằm thì khám chữa bệnh miễn phí cho 
mọi người. 

 

Năm 2015, được tin Hội Đông y tỉnh Bình 
Thuận phối hợp Trường Trung cấp Tây Sài 
Gòn tổ chức lớp y sĩ y học cổ truyền (học tại 
TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), cụ Lập 
đăng ký theo học. Sáng thứ bảy hàng tuần, 
cụ thức dậy từ 4 giờ, đi bộ từ nhà đến trạm 
xe buýt để đón xe ra Phan Thiết học (hơn 
70km). Suốt 3 năm ròng rã theo học, cụ đã 
nhận được bằng Y sĩ y học cổ truyền ở tuổi 
77 (vào tháng 8-2018). 

Chị Nguyễn Thị Thủy (ở khu phố 5, 
phường Tân An, thị xã La Gi) chia sẻ: “Cách 
đây hơn 14 năm, con trai bị viêm đường ruột, 
gia đình thời điểm đó làm ăn thất bại nên hết 
sức khó khăn. Đang không biết kiếm đâu ra 
tiền để chạy chữa cho con thì cơ duyên cho 
tôi được hạnh ngộ với cụ Lập. Cụ Lập không 
những chữa hết bệnh hoàn toàn miễn phí 
cho con tôi, mà còn giúp vốn cho tôi mở 
quán nước giải khát ven đường. Đến nay, 
cuộc sống của gia đình đã ổn định và tôi 
không bao giờ quên ơn những gì cụ Lập đã 
giúp”.  

Với tấm lòng nhân hậu, luôn yêu thương 
người bệnh nghèo; bằng tinh thần cầu tiến, 
ham học hỏi, tấm gương cụ Lê Thị Lập rất 
đáng để mọi người ngưỡng mộ, học tập!  

Rạng Đông // http://www.sggp.org.vn.- 
2019 (ngày 24 tháng 6) 

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

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VÀ BƯU ĐIỆN TỈNH BÌNH THUẬN 
KHAI TRƯƠNG THÙNG NHÂN ĐẠO 

áng ngày 6/6, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và 
Bưu điện tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ 
ký kết chương trình phối hợp hoạt 

động giữa hai đơn vị và tổ chức lễ khai 
trương đặt thùng quỹ nhân đạo từ thiện. 

 

Ông Đặng Ngọc Thiên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ 
tỉnh và ông Lê Tấn An, Giám đốc Bưu điện tỉnh 
ký kết chương trình phối hợp giữa hai bên.  

Theo chương trình phối hợp, Bưu điện 
tỉnh triển khai một số hoạt động hưởng ứng 
Tháng Nhân đạo trong hệ thống Bưu điện; 
Hỗ trợ thu thập thông tin, xây dựng dữ liệu 

Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Hỗ trợ truyền thông lan 
tỏa các điển hình xã hội nhân đạo. Đồng thời 
vận động mọi nguồn lực ủng hộ, giúp đỡ đối 
tượng cần tương trợ, giúp phương tiện vận 
chuyển hàng, tiền cứu trợ thiên tai, tai nạn 
bất ngờ... 

 

Cán bộ, nhân viên Hội Chữ thập đỏ và Bưu điện 
tỉnh tại buổi khai trương thùng từ thiện.  

 

S 
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Cán bộ, nhân viên Bưu điện tỉnh tham gia đóng 
góp vào thùng quỹ từ thiện sau lễ khai trương.  

Thùng từ thiện nhân đạo sẽ được đặt tại 
10 điểm giao dịch bưu điện huyện, thị xã, 
thành phố trong tỉnh Bình Thuận, để quyên 
góp từ các nhà hảo tâm, khách hàng... 

Số tiền có được sẽ hỗ trợ cho các mảnh 
đời bất hạnh, giúp đỡ người nghèo, người 
khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, 
nạn nhân bị ảnh hưởng thiên tai, thảm họa. 

Tại buổi khai trương, lãnh đạo Hội Chữ 
thập đỏ và lãnh đạo Bưu điện tỉnh cùng đại 
biểu tham dự buổi lễ đã đóng góp số tiền 
hơn 10 triệu đồng vào thùng từ thiện nhân 
đạo. 

  

Lý Nam // http://baonhandao.vn.- 2019 
(ngày 6 tháng 6) 

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

PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC CHO TRẺ EM, CẦN SỰ VÀO CUỘC 
CỦA TOÀN XÃ HỘI  

ai nạn đuối nước ở trẻ em thường 
xuyên xảy ra vào mùa hè luôn là mối 
lo ngại của không ít phụ huynh ở Bình 

Thuận. Để ngăn chặn đuối nước, hạn chế 
các tai nạn thương tâm xảy ra, các bậc phụ 
huynh, tổ chức, nhà trường, cần nâng cao 
nhận thức, cùng chung tay triển khai các 
biện pháp nhằm phòng, chống đuối nước 
cho trẻ em. 

 

Bình Thuận có bờ biển dài 192 km và hơn 
600 km các đoạn sông chảy qua cùng nhiều 
ao, hồ chứa nước, suối, thác… Do tập tục 
và thói quen của người dân vùng biển, đa số 
các em nhỏ thường biết bơi khá sớm, nhưng 
lại thiếu các kỹ năng xử lý tình huống. Đó 
cũng là lý do khiến nhiều phụ huynh chủ 
quan. Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng kéo 
dài, học sinh được ngỉ hè sẽ ham thích vui 
chơi, tắm ao hồ, sông suối, biển… khiến tai 

nạn đuối nước trên địa bàn trong những năm 
gần đây có chiều hướng gia tăng. 

Thời gian gần đây, tại các bãi biển ở Bình 
Thuận, liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước 
thương tâm. Mới đây nhất, vào ngày 1/6, đã 
xảy ra vụ đuối nước khiến hai em nhỏ ở khu 
phố 9, phường Mũi Né, tử vong. Trước đó, 
hai em rủ nhau ra biển tắm cùng một số bạn 
trong xóm. Chiều muộn cùng ngày, gia đình 
không thấy hai em về nhà nên đã nhờ người 
dân tổ chức tìm kiếm và thấy thi thể hai em 
tại khu vực biển gần bờ. Trước đó, vào ngày 
19/5 cũng có 5 học sinh ở xã Hàm Thắng, 
huyện Hàm Thuận Bắc, đi tắm biển tại khu 
vực bãi Đá Ông Địa, thành phố Phan Thiết, 
bị sóng lớn đánh ra xa. Dù được lực lượng 
cứu hộ ứng cứu, nhưng 2 em đã tử vong. 

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội, năm 2018, toàn tỉnh xảy ra 18 trường 
hợp trẻ em tử vong do đuối nước, riêng từ 
đầu năm 2019 đến nay đã có khoảng 10 
trường hợp trẻ em đuối nước. Nguyên nhân 
của hầu hết các vụ đuối nước ở trẻ em trên 
địa bàn là do thiếu sự quản lý con cái của 
phụ huynh trong dịp hè, thiếu sự quan sát, 
cảnh giác khi dắt trẻ đi chơi, tắm biển. Thêm 
vào đó, trẻ em, thậm chí người lớn còn thiếu 
các kỹ năng bơi lội, xử lý tình huống dưới 
nước, các kỹ năng cứu đuối… Ngoài ra, do 

T 
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biến đổi khí hậu, luồng nước biển dịch 
chuyển, một số du khách không nắm vững 
đặc thù, không trang bị kỹ năng ứng phó, 
dẫn đến đuối nước. 

Để giảm thiểu tình trạng đuối nước, việc 
phổ cập dạy bơi, dạy các kỹ năng an toàn 
dưới nước cho trẻ em được cho là một trong 
những giải pháp cơ bản, cấp bách nhất hiện 
nay. Để kêu gọi các đơn vị, địa phương, 
trường học, gia đình… cùng tham gia, góp 
phần giảm thiểu đuối nước, hướng đến tiêu 
chí “cộng đồng an toàn”, “ngôi nhà an toàn” 
và “trường học an toàn”, Sở Văn hóa - Thể 
thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cùng các địa 
phương trong tỉnh đã đồng loạt phát động 
toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống 
đuối nước năm 2019. Ngoài ra, các đơn vị, 

địa phương còn tổ chức dạy bơi miễn phí 
cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, kêu gọi 
các cá nhân chung tay đóng góp nhân lực, 
vật lực đầu tư cơ sở vật chất, bể bơi để toàn 
dân có điều kiện học bơi… 

Tuy nhiên, để tránh xảy ra tai nạn đuối 
nước, từng gia đình cần trang bị kỹ năng bơi 
cho trẻ bên cạnh việc giám sát, quản lý trẻ, 
nhất là trong dịp hè. Ngoài công tác truyền 
thông, các cấp, các ngành chức năng cần 
triển khai các biện pháp hữu hiệu nhất như 
xây dựng các trạm cứu hộ tại các bãi biển 
công cộng, cắm mốc cảnh báo, biển cấm tại 
các khu vực nguy hiểm hay xảy ra đuối 
nước…/. 

Hồng Hiếu // http://www.tuyengiao.vn.- 
2019 (ngày 7 tháng 6) 

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

PHỤ NỮ QUÂN ĐỘI TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI 
TẠI TỈNH BÌNH THUẬN 

gày 14/6, Đoàn công tác Ban Phụ nữ 
Quân đội phối hợp với Ban Phụ 
nữ Quân khu 7 và Bộ CHQS tỉnh Bình 

Thuận tổ chức trao tặng nhà tình nghĩa cho 
Mẹ Việt Nam Anh hùng; thăm, tặng quà cho 
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trên 
địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

 
 

 
Đoàn tặng quà cho Mẹ VNAH Hồ Thị Quế. 

Đoàn đã đến tặng nhà cho Mẹ Việt Nam 
anh hùng Hồ Thị Quế tại khu phố Lương 
Bình, thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình 
có diện tích 46,8 m2 với tổng kinh phí xây 
dựng trên 200 triệu đồng. Trong đó, Bộ Quốc 
phòng hỗ trợ 80 triệu đồng, Ban Phụ nữ 
Quân đội hỗ trợ 50 triệu đồng, phụ nữ LLVT 
Quân khu 7 và Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận 
tặng 6 triệu đồng, số còn lại do gia đình vận 
động đóng góp thêm. 

 
Đại diện Ban phụ nữ Quân khu 7 tặng quà Mẹ 
VNAH Hồ Thị Quế. 

Cũng trong chuyến công tác, Đoàn đã 
đến thăm, tặng quà cho Anh hùng lực lượng 
vũ trang nhân dân Phạm Thị Mai tại thôn 3, 
xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc với số 

N 
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tiền 11 triệu đồng. Trong đó Ban Phụ nữ 
Quân đội và phụ nữ LLVT Quân khu 7 mỗi 
đơn vị tặng 5 triệu đồng, Hội phụ nữa cơ sở 
Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận tặng 1 triệu đồng. 
Tại các nơi đến thăm, các thành viên trong 
đoàn đều bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến 
các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực 
lượng vũ trang; mong các mẹ giữ gìn sức 
khỏe, sống trường thọ, là chỗ dựa tinh thần 
để thế hệ trẻ phấn đấu học tập, noi theo. Phụ 
nữ Quân đội sẽ tiếp tục phát huy truyền 
thống Bà Trưng, Bà Triệu, đẩy mạnh các 
hoạt động thi đua yêu nước, hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ được giao. 

Thông qua hoạt động này là dịp để các tổ 
chức quần chúng tiếp tục đẩy mạnh phong 
trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ 
nguồn”; tuyên truyền, giáo dục truyền thống 
cách mạng nâng cao ý thức trách nhiệm của 

các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, hội 
viên phụ nữ trong LLVT Quân khu 7.  

 
Đoàn thăm tặng quà cho Anh hùng LLVT Nhân 
dân Phạm Thị Mai. 

 

Nguyễn Hoàng // 
http://www.baoquankhu7.vn.- 2019 

 (ngày 14 tháng 6)

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

QUYẾT LIỆT TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ PHÒNG CHỐNG 
THIÊN TAI

ác định tầm quan trọng trong công 

tác phòng, chống thiên tai, mới đây, 

tại Hội nghị tổng kết công tác 

phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn 

năm 2018, 5 tháng đầu năm 2019 của tỉnh 

Bình Thuận, ông Lê Tuấn Phong, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã giao trách 

nhiệm cụ thể cho từng sở ngành, địa 

phương để quyết liệt triển khai các nhiệm 

vụ phòng chống thiên tai trong thời gian 

tới. 

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ 

huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm 

cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Bình Thuận, 

năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, 

tình hình thời tiết ở Bình Thuận tiếp tục 

diễn biến phức tạp với tác động rõ nét của 

El-nino; đầu năm 2018 xuất hiện hạn hán, 

thiếu nước trên diện rộng, nhất là khu vực 

phía Nam của tỉnh, cuối năm 2018 xuất 

hiện mưa to, có nơi mưa rất to gây ngập 

úng. Ngoài ra, cũng đã xuất hiện nhiều 

hiện tượng thời tiết nguy hiểm gây ra thiệt 

hại nặng nề về người, tài sản, công trình 

và sản xuất của người dân. 

 

Tình trạng sạt lở bờ biển đang gia tăng tại tỉnh 

Bình Thuận (Ảnh MH) 

Cũng theo báo cáo của Văn phòng Ban 

Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình 

Thuận, nhận rõ tác hại của thiên tai đối với 

đời sống, sản xuất của người dân, tỉnh 

Bình Thuận đã quyết liệt triển khai các giải 

X 
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pháp công trình và phi công trình để sẵn 

sàng ứng phó với thiên tai. Theo đó, tỉnh 

Bình Thuận đã xây dựng kế hoạch cụ thể 

thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi 

khí hậu (BĐKH), huy động mọi nguồn lực 

để tiến hành đồng thời các giải pháp thích 

ứng với tác động của BĐKH, bảo đảm an 

toàn tính mạng và tài sản của người dân, 

hướng đến phát triển bền vững. 

Tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, 

chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 

2018, 5 tháng đầu năm 2019, ông Lê Tuấn 

Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình 

Thuận cho biết: Theo dự báo thì trong tình 

hình thời tiết năm 2019, nhất là những 

tháng cuối năm 2019 sẽ tiếp tục có diễn 

biến phức tạp, cực đoan, khó lường, số 

lượng bão ảnh hưởng trực tiếp đến khu 

vực Trung Bộ, trong đó có tỉnh Bình Thuận 

là khoảng 4 -5 cơn vào cuối mùa mưa, tình 

hình thời tiết bất thường đan xen, do đó 

các cấp, các ngành cần phải chủ động 

triển khai tốt công tác phòng chống thiên 

tai. 

Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận giao 

trách nhiệm cho từng sở, ban, ngành, địa 

phương khẩn trương tổ chức tổng kết 

công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn định kỳ; tiếp tục rà soát 

phương án, kế hoạch, chuẩn bị tốt lực 

lượng, phương tiện tham gia công tác ứng 

phó thiên tai; tăng cường tuyên truyền giáo 

dục, nâng cao ý thức trách nhiệm, kỹ năng 

phòng ngừa, xử lý sự cố và tìm kiếm cứu 

nạn ở từng cấp; đồng thời, thường xuyên 

theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để kịp 

thời có chỉ đạo, thông báo, chủ động thực 

hiện các phương án ứng phó ở mọi tình 

huống… 

Linh Nga // 

https://baotainguyenmoitruong.vn.- 

2019 (ngày 21 tháng 6)

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

SAU KHI TĂNG CAO NGẤT NGƯỞNG, GIÁ THANH LONG 
BẤT NGỜ GIẢM SÂU 

au khi đạt mốc kỷ lục hơn 30 ngàn 

đồng/kg, giá thanh long ở tỉnh Bình 

Thuận bất ngờ giảm sâu, khiến 

người dân lo lắng. 

Trong khoảng 3 ngày qua, người dân ở 

tỉnh Bình Thuận, nơi được mệnh danh là 

"thủ phủ" thanh long của cả nước đang rất 

lo lắng trước việc giá loại trái cây này đột 

ngột giảm giá sâu. 

Theo người dân địa phương, cách đây 

khoảng một tuần, giá thanh long đạt mức 

cao kỷ lục hơn 30 ngàn đồng/kg, cao nhất 

trong vòng nhiều năm qua. Tuy nhiên, đến 

ngày 19-6, giá loại trái cây này đột ngột 

giảm xuống chỉ còn hơn 20 ngàn đồng/kg. 

Đến sáng 22-6, giá thanh long chỉ còn 

khoảng 10 - 12 ngàn đồng/kg, giảm hơn 

70% so với cách đây khoảng một tuần. 

 

Thanh long Bình Thuận sau thời gian tăng giá 

cao kỷ lục nay bất ngờ giảm giá sâu 

Anh Trần Vĩnh Kha, người dân xã Hàm 

Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, cho biết: "Có 

ngày, giá thanh long giảm tới 3 giá, sáng 

giá khác, chiều lại giá khác. Hiện loại trái 

S 
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cây này đang vào hàng mùa nên với việc 

giá giảm sâu như vậy khiến người dân rất 

lo lắng". 

Ông Nguyễn Vĩnh Khải (ngụ huyện Hàm 

Thuận Nam) chia sẻ: "Đối với thanh long 

hàng mùa thì giá trên 10 ngàn đồng/kg, 

người dân vẫn có lời, nhưng không được 

nhiều. Với tình hình này, có thể trong 

những ngày tới, giá sẽ còn giảm sâu nên 

tôi đang rất lo khi hơn 1ha thanh long của 

gia đình đang bắt đầu chín". 

Theo một số thương lái, điều nghịch lý 

là dù hiện tại thanh long hàng mùa còn ít 

nhưng giá lại giảm sâu. Nguyên nhân giá 

giảm là do thời điểm này, thanh long của 

Trung Quốc cũng đang vào vụ thu hoạch 

chính nên phía nước bạn hạn chế nhập 

thanh long của Việt Nam.  

 

Nguyên nhân thanh long giảm giá do phía Trung 

Quốc cũng đang vào vụ thu hoạch chính vụ 

Anh Trương Quang Hoài, thương lái thu 

mua thanh long ở huyện Hàm Thuận Nam 

cho biết: "Hiện nay bên Trung Quốc, thanh 

long đang vào chính vụ, chủ yếu là thanh 

long ruột đỏ. Vừa qua, vựa của tôi thu mua 

hàng ruột đỏ nhưng chưa kịp xuất khẩu đi 

thì giá giảm nên bị lỗ nặng". 

Theo khảo sát, ngoài giá thanh long ruột 

trắng đang giảm sâu thì thanh long ruột đỏ 

hiện cũng chỉ còn 12 ngàn đồng/kg. 

 

Bình Thuận hiện là "thủ phủ" thanh long của cả 

nước 

Bình Thuận hiện đang là địa phương có 

diện tích thanh long lớn nhất cả nước với 

gần 30.000ha, sản lượng hàng năm đạt 

trên 500 ngàn tấn. Hiện hơn 80% sản 

lượng thanh long chủ yếu được xuất khẩu 

qua Trung Quốc theo đường tiểu ngạch. 

Tiến Thắng // 

http://www.sggp.org.vn.- 2019  

(ngày 22 tháng 6) 

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

CẨN TRỌNG KHI MUA CĂN HỘ Ở BÌNH THUẬN 

ở Xây dựng Bình Thuận mới đây đã 

có văn bản đề nghị chủ đầu tư 9 dự 

án không ký kết hợp đồng với đơn 

vị môi giới để thực hiện giao dịch mua bán, 

giữ chỗ, đặt chỗ, đăng ký vị trí; không đăng 

các nội dung liên quan đến việc giao dịch 

dự án.  

Trong số này, có dự án Ocean Light 

Center của Công ty CP Đầu tư xây dựng 

Huy Hoàng (ở TP Phan Thiết) đang được 

các trang web mua bán bất động sản 

quảng cáo với những lời có cánh, cùng 

những lời mời gọi, nhận tiền đặt cọc của 

khách hàng để giữ chỗ. Tuy nhiên, theo ghi 

nhận của phóng viên, hiện trường dự án 

chỉ là bãi đất hoang, phía ngoài được rào 

chắn kín bưng, bên trong không có tác 

động của máy móc hay bất cứ công nhân 

lao động nào. Thậm chí, dự án vẫn còn 

S 
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đang trong giai đoạn thực hiện thỏa thuận 

đền bù giải tỏa với người dân. 

Tương tự, tại dự án Mũi Né 

Summerland Resort của Công ty CP Đầu 

tư bất động sản Hưng Lộc Phát (ở phường 

Mũi Né, TP Phan Thiết) hầu hết cũng chỉ 

là bãi đất trống nhưng có rất nhiều nhân 

viên môi giới mời gọi mua căn hộ, biệt thự 

với lời quảng cáo đây là dự án 5 sao đầu 

tiên tại Phan Thiết có quy mô lớn và nhiều 

tiện ích với đơn vị quản lý chuyên nghiệp 

hàng đầu thế giới… Kèm theo đó là lời mời 

gọi đặt cọc, giữ chỗ để hưởng ưu đãi. 

Theo tìm hiểu, đã có rất nhiều khách hàng 

đăng ký đặt cọc các sản phẩm của dự án. 

Ngoài 2 dự án này, tại Bình Thuận hiện 

còn có khá nhiều dự án cũng chưa đủ điều 

kiện để giao dịch, mua bán và chuyển 

nhượng theo quy định của pháp luật 

nhưng chủ đầu tư và các đơn vị môi giới 

vẫn công khai quảng cáo giữ chỗ, đặt chỗ, 

đăng ký vị trí… nhằm thu tiền của người 

mua. Cụ thể gồm: dự án Hamubay Phan 

Thiết của Công ty Trường Phúc Hải; 

Goldsand Hill Villa của Công ty Lộc Tú; khu 

dân cư Tiến Lợi của Công ty Toàn Thịnh; 

NovaWorld của Công ty Nova (ở TP Phan 

Thiết); Queen Pearl Marina Complex của 

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch 

vụ Vi Nam (ở thị xã La Gi); khu dân cư 

nông thôn Hàm Thắng - Hàm Liêm giai 

đoạn 2 của Công ty Nguyên Bình (ở huyện 

Hàm Thuận Bắc) và dự án khu dân cư 

HTV.BT - Phan Rí Cửa (huyện Tuy 

Phong). 

Theo luật sư Nguyễn Hồng Linh (Đoàn 

Luật sư Bình Thuận), những hoạt động 

này là vi phạm pháp luật, vì không được 

quy định trong Luật Nhà ở, Luật Kinh 

doanh bất động sản hay bất cứ văn bản 

pháp luật nào, làm phát sinh nhiều rủi ro, 

ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của 

khách hàng. Đồng thời, dễ gây tranh chấp, 

khiếu kiện kéo dài, làm mất an ninh trật tự 

xã hội. 

 

Các dự án bất động sản ở Bình Thuận chưa đủ 

điều kiện pháp lý vẫn được rao bán tràn lan trên 

mạng xã hội 

Ông Xà Dương Thắng, Giám đốc Sở 

Xây dựng Bình Thuận, cho biết sắp tới sẽ 

tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 

việc thực hiện pháp luật kinh doanh bất 

động sản trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm 

các tổ chức và cá nhân vi phạm theo đúng 

quy định của pháp luật. 

Trước đó, UBND tỉnh Bình Thuận cũng 

có văn bản yêu cầu các sở ngành và địa 

phương khẩn trương triển khai công tác 

thanh tra, kiểm tra, xử lý các hoạt động 

kinh doanh bất động sản, chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất không đúng quy định 

pháp luật. Đồng thời, yêu cầu Sở Xây 

dựng Bình Thuận phải công bố ngay các 

đồ án quy hoạch được phê duyệt. 

 

Việt Khánh // https://nld.com.vn.- 

2019 (ngày 7 tháng 6)
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IV. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN 

CHÍNH THỨC VẬN HÀNH NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI MŨI NÉ 
ĐƯỢC ĐẦU TƯ HƠN 1.000 TỶ ĐỒNG 

hà máy điện mặt trời Mũi Né (Bình 
Thuận), công suất 40 MWp, đã khánh 
thành, chính thức vận hành ngày 

12/6, sau hơn 8 tháng thi công. 

 

Nhà máy điện mặt trời Mũi Né do Công ty 
cổ phần Đức Thành Mũi Né làm chủ đầu tư, 
công suất thiết kế 40 MWp, cho sản lượng 
điện khoảng 70 triệu KWh/năm. Tổng vốn 
đầu tư của dự án hơn 1.000 tỷ đồng. 

Công trình được khởi công tháng 
10/2018, quy mô diện tích 38 ha, thuộc địa 
phận phường Mũi Né, TP Phan Thiết, Bình 
Thuận. 

Nhà máy điện mặt trời Mũi Né có công 
suất thiết kế 40 MWp, cho sản lượng điện 
khoảng 70 triệu KWh/năm 

Trước đó, vào cuối tháng 5, Nhà máy điện 
mặt trời Mũi Né thực hiện vận hành thử 
nghiệm và chính thức đầu nối lưới điện quốc 
gia vào ngày 4/6.  

Đây là dự án điện mặt trời Đến nay, Bình 
Thuận có 26 dự án điện mặt trời đã có quyết 
định chủ trương đầu tư, tổng công suất gần 
1.100MW. 

Khánh Hà // https://baovephapluat.vn.- 
2019 (ngày 13 tháng 6) 

----------------------------------------------------------- 
Dự án điện gió Thanglong Wind (khu vực ngoài khơi mũi Kê Gà) 

“VIÊN NGỌC QUÝ” TRONG NGÀNH NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO Ở 
VIỆT NAM 

iệt Nam có tiềm năng điện gió lớn 
nhất Đông Nam Á với công suất ước 
đạt hơn 513.000 MW. Hiện đã có 

nhiều dự án điện gió đầu tư ở Việt Nam 
nhưng mới chỉ có một số ít được đưa vào 
khai thác với công suất không đáng kể, 
khoảng 159 MW. Trong bối cảnh các dự án 
điện gió ở Việt Nam còn chậm triển khai thì 
Dự án điện gió ngoài khơi mũi Kê Gà, tỉnh 
Bình Thuận (Dự án điện gió Thăng Long) với 
tính khả thi và sự đồng thuận cao từ các cơ 
quan chức năng, được kỳ vọng sẽ được 
sớm triển khai thực hiện, mở ra hướng đột 
phá mới cho nền kinh tế đất nước. 

Tiềm năng lớn từ dự án 

Tiềm năng điện gió ở nước ta lớn hơn 
nhiều so với tiềm năng các nước trong khu 

vực như Thái Lan (152.392 MW), Lào 
(182.252 MW) và Campuchia (26.000 MW). 
Trong một nghiên cứu của Ngân hàng thế 
giới (WB), 8,6% diện tích đất liền của Việt 
Nam rất giàu tiềm năng, thuận lợi cho việc 
lắp đặt các tua-bin gió lớn. Trong khi đó, con 
số tương ứng của Campuchia là 0,2%, Lào 
2,9% và Thái Lan 0,2%. 

Dự án điện gió ngoài khơi Kê Gà với tên 
gọi chính thức là Thanglong Wind do tổ hợp 
các nhà đầu tư năng lượng thực hiện, đứng 
đầu là Tập đoàn Enterpize Energy. Dự án 
này đã được khảo sát, nghiên cứu nhiều 
năm, với diện tích trên 2.000 km2, thuộc 
ngoài khơi tỉnh Bình Thuận (từ mũi Kê Gà 
trở ra). Thực hiện dự án này, Enterprize 
Energy đã lựa chọn Societe Generale là cố 

N 

V 
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vấn chính cho phần tài chính và cấu trúc dự 
án, MVOW là đối tác cung cấp tua bin gió, 
ODE tư vấn thiết kế, đối tác thi công chân đế 
và cơ khí là Vietsovpetro, EVN PECCC3 tư 
vấn về chuẩn bị và thực hiện dự án tịa Việt 
Nam, Haduco thực hiện công tác hậu cần và 
cung cấp tàu dịch vụ, Hemera Media là đơn 
vị truyền thông xuyên suốt toàn bộ dự án. 

 

Khu vực dự kiến khảo sát để xây dựng Trang trại 
điện gió ngoài khơi mũi Kê Gà. Khu vực khảo sát 
để xây dựng dự án (Survey zone to build 
project); Độ sâu đáy biển (m) (Seabed depth); 
Diện tích ước tính (km2) (Acreage estimate); Tốc 
độ gió trung bình hàng năm ước tính (m/s) 
(Estimated average annual wind speed). 

Theo thông tin từ Tập đoàn Enterpize 
Energy, Dự án Thanglong Wind được đầu tư 
xây dựng ngoài khơi cách bờ biển Bình 
Thuận (mũi Kê Gà) khoảng 50km, tốc độ gió 
bình quân 9,5m/s; kết cấu trụ gió đặc biệt, 
các tua bin có thể có công suất khác nhau, 
những tua bin đầu tiên được xây dựng có 
công suất khoảng 9,5MW, sau đó sẽ được 
tăng lên 10MW, 12MW. Tổng công suất của 
dự án 3.400MW, bao gồm 300 đến 340 tua 
bin gió ngoài khơi, với đường kính cánh quạt 
174m, chiều cao trụ tua bin 110-120m. 

Ông Ian Hatton, Chủ tịch Tập đoàn 
Enterpize Energy khẳng định: “Tập đoàn 
Enterprize Energy và các đối tác, quyết tâm 
thực hiện dự án tiên phong này”. 

Các giai đoạn chia ra nhiều chu kỳ đầu tư, 
mỗi chu kỳ khoảng 600MW. Vốn đầu tư 
được thu xếp cho từng chu kỳ và cho toàn 
bộ dự án khoảng 11,9 tỷ USD, đây là phần 
do chủ đầu tư đề ra, chưa kể phần đầu tư 
đường dây và trạm tới 500kV để kết nối với 
hệ thống điện quốc gia Việt Nam. 

Theo báo cáo của nhà đầu tư, vốn được 
thu xếp từ các ngân hàng quốc tế đảm bảo 
đủ nhu cầu cho xây dựng dự án. Trong 
tương lai, với dự án này, Việt Nam có thể trở 
thành quốc gia có công trình điện gió với 
công nghệ tân tiến nhất trên thế giới. 

Theo các chuyên gia năng lượng, Dự án 
Thanglong Wind sẽ tối ưu hoá nguồn nội lực 
của Việt Nam về các ngành công nghiệp 
thiết kế, gia công, chế tạo với kỳ vọng sử 
dụng từ 6-8,3 tỷ USD vốn đầu chi cho các 
nhà thầu tại Việt Nam trong quá trình khảo 
sát, thiết kế, gia công, chế tạo và tạo ra 
doanh thu hàng năm khoảng 600 triệu USD 
cho các nhà thầu Việt Nam trong quá trình 
vận hành vào bảo trì, bảo dưỡng. 

 

Khu vực khảo sát tuyến cable ngầm biển tiếp nối 
vào bờ.  

Bên cạnh việc giải quyết bài toán năng 
lượng lâu dài cho quốc gia, việc đẩy mạnh 
phát triển điện gió ngoài khơi và kinh tế biển 
sẽ góp phần bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc 
gia và lãnh hải, thu hút được nhiều nhà đầu 
tư, nhà thầu từ nhiều quốc gia trên thế giới. 
Ngoài ra, còn có thể tận dụng công nghệ và 
thiết bị xây dựng góp phần chuyển giao/bổ 
sung chiến lược và lao động hiện có của các 
ngành vận tải biển và cảng, thăm dò và khảo 
sát biển. 

 Ông Trần Viết Ngãi, Chủ tịch Hiệp hội 
năng lượng Việt Nam đánh giá dự án điện 
gió ThangLong Wind sẽ là dự án điện gió 
ngoài khơi hàng đầu tại Việt Nam và trong 
khu vực, vô cùng tiềm năng, hiện đại và khả 
thi. Thành công của dự án sẽ cung cấp một 
lượng điện năng sạch rất lớn cho hệ thống 
điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh 
năng lượng và bảo vệ môi trường trong 
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tương lai. Một dự án lớn và ý nghĩa như 
Thanglong Wind sẽ tạo một bước đột phá 
cho nền kinh tế Việt Nam và nên được triển 
khai sớm. Ông Trần Viết Ngãi nhấn mạnh 
thêm: “Điện gió ngoài khơi Kê Gà là một viên 
ngọc quý, một cơ hội hiếm có, mở ra một 
chân trời mới cho ngành năng lượng tái tạo 
của Việt Nam. Cơ quan chức năng cần sớm 
có những cơ chế chính sách đặc thù cho dự 
án để tháo gỡ các khó khăn ngay từ ban 
đầu”. 

Việt Nam luôn ưu tiên và tạo điều kiện 
cho các dự án năng lượng tái tạo 

Tại buổi làm việc mới đây với ông Gareth 
Wath, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam 
và ông Ian Hatton, Chủ tịch Tập đoàn 
Enterpize Energy, đồng chí Mai Tiến Dũng, 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ đánh giá cao 
sự quan tâm của nhà đầu tư đến Việt Nam 
khi rất nỗ lực triển khai dự án Thanglong 
Wind ngoài khơi mũi Kê Gà, Bình Thuận, 
theo đúng chiến lược phát triển năng lượng 
tái tạo, đảm bảo môi trường và nhu cầu về 
tiêu thụ điện tại Việt Nam. Đặc biệt đây là dự 
án sử dụng công nghệ tiên tiến và có quy mô 
tầm cỡ của thế giới. Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cũng 
khẳng định, Chính phủ Việt Nam rất ủng hộ 
về chủ trương đối với xu hướng phát triển 
nguồn năng lượng tái tạo, trong đó có năng 
lượng gió. Chính phủ luôn tạo điều kiện tối 
đa cho các nhà đầu tư tiến hành khảo sát, 
các bước bổ sung quy hoạch cấp giấy phép 
đầu tư để sớm đưa dự án vào vận hành. 

Đồng quan điểm trên, đồng chí Trần Tuấn 
Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng 
Bộ Công Thương nhấn mạnh, tuy dự án điện 
gió Thanglong Wind là dự án mới nhưng 
Chính phủ và Bộ Công Thương sẽ luôn lắng 
nghe nhà đầu tư để tiếp tục hoàn thiện 
khung pháp lý, tạo điều kiện để nhà đầu tư 
yên tâm khi triển khai dự án tại Việt Nam. 

Ông Gareth Wath, Đại sứ Vương quốc 
Anh tại Việt Nam cho rằng, đây là một biểu 
hiện sinh động trong việc thúc đẩy quan hệ 
kinh tế giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. 
Đại sứ quán Anh tại Việt Nam sẽ luôn dành 
sự quan tâm đặc biệt, hỗ trợ các nhà đầu tư 
tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy việc triển khai 

dự án. Qua đó, thúc đẩy quan hệ giao lưu 
kinh tế thương mại giữa hai nước. 

Dự án điện gió Thanglong Wind hiện đã 
được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận và 
chính thức đi vào khảo sát chi tiết. Trung 
tuần tháng 6 vừa qua, Tập đoàn năng lượng 
Enterprize Energy (EE) đã chính thức công 
bố giấy phép khảo sát dự án vừa được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt. Phương án 
khảo sát chi tiết dự án này gồm: khảo sát và 
thu thập số liệu gió, thời gian đo liên tục 
trong 12 tháng và ở độ cao 200 m so với 
mực nước biển; khảo sát sự di trú của các 
loài chim biển, sinh vật biển; khảo sát địa vật 
lý; khảo sát địa chất công trình; khảo sát môi 
trường nước và sinh thái biển… 

 

Các đại biểu tham dự lễ công bố giấy phép khảo 
sát Dự án Thanglong Wind vừa diễn ra tại Bình 
Thuận.  

Sau khi được cấp phép khảo sát, mục tiêu 
của nhà đầu tư sẽ là đồng thời tiến hành 
khảo sát và lập báo cáo bổ sung quy hoạch, 
lập báo cáo môi trường, báo cáo khả thi của 
dự án để đảm bảo giai đoạn I của dự án sẽ 
được hòa lưới điện vào cuối 2022, đầu 2023 
với công suất 600 MW, 64 cột gió. Giai đoạn 
phát triển tiếp theo Thanglong Wind II, 
Thanglong Wind III, Thanglong Wind IV, 
Thanglong Wind V lần lượt đưa vào khai 
thác từ 2023-2026 với công suất mỗi giai 
đoạn 600 MW. Giai đoạn phát triển cuối là 
Thanglong Wind VI với công suất 400 MW. 
Dự kiến, dự án sẽ đóng góp vào nguồn năng 
lượng của Việt Nam một giá trị to lớn, dần 
hiện thực hóa mục tiêu đạt 20% sản lượng 
điện từ các nguồn năng lượng tái tạo. 

Ông Lương Văn Hải, Phó chủ tịch UBND 
tỉnh Bình Thuận khẳng định, Bình Thuận có 
tiềm năng lớn về nắng, gió và có điều kiện 
để phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt 
ngoài khơi Bình Thuận. Với dự án lớn như 
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Thanglong Wind sẽ góp phần phát triển kinh 
tế-xã hội tại địa phương. Trong thời gian tới, 
cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ tạo điều 
kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư thăm dò, 
khảo sát đánh giá tác động môi trường toàn 
diện để từ đó triển khai dự án; hỗ trợ dự án 
đúng tiến độ, đạt chất lượng như cam kết. 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị, 
chủ đầu tư, các đối tác dự án sẽ cùng với 
địa phương phối hợp thực hiện tốt các bước 
khảo sát của dự án này. 

Đức Dũng // https://www.qdnd.vn.- 
2019 (ngày 18 tháng)

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

KHẢO SÁT CHI TIẾT DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ 3.400MW TẠI BÌNH THUẬN 

gày 13-6, tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận, Tập đoàn Enterprize Energy 
tổ chức Lễ công bố Giấy phép khảo 

sát dự án điện gió ThangLong Wind khu vực 
ngoài khơi mũi Kê Gà, tỉnh Bình Thuận. 

 

Nhà đầu tư cùng các đối tác nước ngoài và trong 
nước tham gia thực hiện dự án chính thức ra 
mắt. 

Tham dự lễ có đồng chí Nguyễn Mạnh 
Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy 
Bình Thuận; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh 
Bình Thuận, đại diện các Tập đoàn Điện lực, 
Dầu khí Việt Nam; đại diện nhà đầu tư và 
các đối tác thực hiện dự án. 

Dự án điện gió ThangLong Wind được 
nhà đầu tư Enterprize Energy Group nghiên 
cứu nhiều năm và cho kết quả đầy triển vọng 
trên vùng biển ngoài khơi tỉnh Bình Thuận có 
diện tích hơn 2.000km2 cách đất liền tối thiểu 
20km tính từ mũi Kê Gà. Dự kiến, tổng công 
suất của dự án là 3.400MW. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ 
tướng Trịnh Đình Dũng về việc khảo sát chi 
tiết dự án điện gió ngoài khơi mũi Kê Gà, tỉnh 
Bình Thuận, ngày 12-6, Bộ Công thương đã 
có Văn bản 4146/BCT-ĐL cho phép nhà đầu 
tư Enterprize Energy Group triển khai khảo 
sát chi tiết, nghiên cứu và đầu tư xây dựng 

đối với dự án điện gió ngoài khơi mũi Kê Gà, 
Bình Thuận. 

Theo đó, phương án khảo sát chi tiết gồm 
các nội dung: khảo sát và thu thập số liệu gió 
liên tục trong 12 tháng. Dữ liệu đo gió sẽ 
được thu thập từ cột khí tượng trên đảo Phú 
Quý và thiết bị đo gió lắp trên các giàn khoan 
khai thác dầu lân cận vùng dự án điện gió, 
thiết bị phao nổi đo gió. Độ cao đo gió lên tới 
200m so với mực nước biển. Các tham số 
quan sát được ghi tự động liên tục. Khảo sát 
sự di trú các loài chim biển, động vật có vú, 
các loại sinh vật biển lớn. Khảo sát trên 
không ở độ cao từ 243 - 609m, thực hiện 
trong bốn mùa... Khảo sát địa vật lý trong 
khu vực tuyến cáp điện truyền tải vào bờ và 
khu vực phát triển điện gió ngoài khơi: đo độ 
sâu đáy biển, khảo sát địa hình đáy biển, đo 
địa chấn nông và khảo sát từ tính. Khảo sát 
địa chất công trình, khoan, lấy mẫu, thực 
hiện thí nghiệm hiện trường và thí nghiệm 
trong bờ với một số lượng hạn chế các lỗ 
khoan trong các khu vực phát triển điện gió 
để đánh giá điều kiện địa chất đáy biển. 
Nghiên cứu và khảo sát môi trường (Khảo 
sát dưới nước, khảo sát sinh thái biển…). 

Diện tích thực hiện khảo sát là 2.800 km2, 
trong đó khu vực dự án là 2000km2 và khu 
vực cáp điện ngầm truyền tải về bờ là 
800km2. Diện tích thực tế để thực hiện dự 
án chỉ chiếm khoảng 25-30% diện tích khảo 
sát. 

Tại lễ công bố, ông Ian Hatton, Chủ tịch 
Tập đoàn Enterprize Energy cho biết, sau 
khi nhận được giấy phép khảo sát chính 
thức, nhà đầu tư sẽ đồng thời tiến hành khảo 
sát và lập báo cáo bổ sung quy hoạch, lập 
báo cáo môi trường, báo cáo khả thi của dự 
án để bảo đảm giai đoạn I dự án ThangLong 

N 
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Wind gồm 64 cột gió, với công suất 600MW 
hòa lưới điện vào khoảng đầu năm 2023. 
Các giai đoạn tiếp theo, ThangLong Wind II, 
ThangLong Wind III, ThangLong Wind IV, 
ThangLong Wind V lần lượt đưa vào khai 
thác từ các năm 2023 đến 2026, với công 
suất mỗi giai đoạn 600MW. Giai đoạn cuối là 
Thăng Long Wind VI, với công suất 400MW. 
Tổng công suất của dự án đạt khoảng 3.400 
MW với vốn đầu tư khoảng 11,9 tỷ USD, 
chưa kể phần đầu tư cho kết nối vào hệ 
thống điện quốc gia. 

Cánh đồng gió ngoài khơi dự kiến sẽ 
được đầu tư xây dựng tại khu vực ngoài khơi 
vùng biển Bình Thuận, cách mũi Kê Gà 
khoảng từ 20km đến 50km, tốc độ gió bình 
quân 9,5m/s. Các tua-bin sử dụng trong dự 
án có thể có công suất khác nhau, những 
tua-bin gió đầu tiên có công suất 9,5MW. 
Trong suốt quá trình xây dựng của từng giai 
đoạn, công suất các tua-bin sẽ còn tăng lên 
với sự phát triển của công nghệ tua-bin gió. 

Nhà đầu tư Enterprize Energy Group 
cùng các đối tác cam kết trong quá trình 
khảo sát quản lý tất cả các khía cạnh của 
hoạt động khảo sát và xây dựng một cách 
toàn diện, an toàn, hiệu quả, có trách nhiệm 
đối với xã hội, môi trường và hoạt động đánh 
bắt thủy sản cho bà con ngư dân; bảo đảm 
ít xung đột nhất với các hoạt động khác và 
yếu tố tự nhiên trong khu vực dự kiến phát 
triển điện gió. 

Tại buổi lễ, nhà đầu tư cũng đã công bố 
website chính thức của dự án là: 
thanglongwind.com 

Dự án ThangLong Wind sẽ là dự án điện 
gió ngoài khơi lớn nhất thế giới với công 
nghệ tiên tiến nhất được thực hiện tại vùng 
biển Bình Thuận. 

Đình Châu // https://nhandan.com.vn.- 
2019 (ngày 13 tháng 6)

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

NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI MŨI NÉ CHÍNH THỨC 
ĐƯỢC VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI 

ông ty Quản lý Quỹ Dragon Capital và 
Tập đoàn Pacifico Energy vừa khánh 
thành Nhà máy Điện mặt trời Mũi Né, 

với công suất 40 MWp tại phường Mũi Né, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Dự 
án có chiều dài gần 4 km, hình cánh chim 
với tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng. 

 

Nhà máy Điện mặt trời Mũi Né bắt đầu 
được xây dựng từ tháng 10/2018 trên khu 
đất khô cằn, không có giá trị kinh tế rộng hơn 
38 ha. Nhà máy sẽ tạo ra 68 triệu kWh điện, 
góp phần giảm 55.447 tấn CO2 mỗi năm. 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ 
mua toàn bộ sản lượng điện do nhà máy tạo 
ra trong 20 năm với giá 9,35 cent/kWh, theo 
Quyết định 11/2017/QĐ-TTg về các cơ chế 
hỗ trợ phát triển năng lượng mặt trời. 

Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương 
Đông (OCB) đã hỗ trợ tài chính dự án bằng 
việc cung cấp một khoản vay dài hạn và 
không có tài sản đảm bảo nào khác, là dự 
án vay không có bảo lãnh duy nhất cho thị 
trường năng lượng mặt trời.   

Dự án được thực hiện theo hình thức hợp 
đồng chìa khóa trao tay với nhà thầu TTCL 
Việt Nam (tiền thân là Công ty Toyo Việt 
Nam - TVC) thuộc Tập đoàn TTCL liên 
doanh của Thái Lan và Nhật Bản. 

Bà Mary Tarnowka, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ 
tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm: 
“Các công ty của Hoa Kỳ đang dẫn đầu thị 
trường năng lượng mặt trời, Pacifico Energy 
là một ví dụ điển hình về kinh nghiệm, kỹ 
năng và vốn của Hoa Kỳ được áp dụng tại 

C 
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các thị trường mới đang phát triển nhanh và 
năng động.” 

Ông Nathan William Franklin, Chủ tịch 
Tập đoàn Pacifico Energy Hoa Kỳ nói: "Với 
kinh nghiệm xây dựng và vận hành 6 nhà 
máy Điện mặt trời và 16 nhà máy Điện mặt 
trời khác đang xây dựng ở Nhật, nhà máy 
Điện mặt trời Mũi Né là nhà máy Điện mặt 
trời đầu tiên ở Việt Nam và chúng tôi cũng 
đang có kế hoạch mở rộng và phát triển 
thêm nhiều nhà máy khác”. 

Nhà máy Điện mặt trời Mũi Né là sự hợp 
tác đầu tiên giữa công ty Dragon Capital và 
công ty Pacifico Energy trong lĩnh vực năng 
lương tái tạo tại Việt Nam nhưng là khoản 
đầu tư thứ ba của Công ty Dragon Capital 
vào các công ty tư nhân hoạt động trong lĩnh 
vực năng lượng tái tạo trong nước. 

Thu Hương // 
https://tinnhanhchungkhoan.vn.- 2019  

(ngày 18 tháng 6) 

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

PHÁT ĐIỆN THƯƠNG MẠI NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI 
VĨNH TÂN 2 

gày 22-6, tại xã Vĩnh Tân, huyện 

Tuy Phong (Bình Thuận), Tổng 

Công ty Phát điện 3 

(EVNGENCO3) đã tổ chức Lễ mừng phát 

điện thương mại Nhà máy điện mặt trời 

Vĩnh Tân 2. 

 

Bấm nút phát điện thương mại Nhà máy điện mặt 

trời Vĩnh Tân 2. 

Dự án Nhà máy điện mặt trời Vĩnh Tân 

2 do Tổng Công ty Phát điện 3 làm chủ đầu 

tư, có công suất 42,65 MWp với tổng mức 

đầu tư 986,2 tỷ đồng, được xây dựng trên 

diện tích 49,2 ha tại khu vực phía tây bãi xỉ 

của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, thuộc 

xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong (Bình 

Thuận). 

Dự án Nhà máy điện mặt trời Vĩnh Tân 

2 được ký kết hợp đồng EPC về thiết kế, 

cung cấp vật tư thiết bị, xây dựng và lắp 

đặt giữa Tổng Công ty Phát điện 3 (đại 

diện Ban quản lý Dự án Nhiệt điện Vĩnh 

Tân) với liên danh nhà thầu 

SHINOHYDRO-KHIDI, nhà thầu phụ Công 

ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 2 

(PECC2). 

Nhà máy sử dụng và lắp đặt thiết bị của 

các hãng có công nghệ tiên tiến trên thế 

giới như: Hệ thống điều khiển và giám sát 

DCS của Siemens/AIT; Thiết bị trạm 110 

kV của ABB; lắp đặt 121.900 tấm pin 

quang điện PV (poly) của hãng GCL; Trạm 

hợp bộ (compact station) bao gồm: 

Inverter của hãng SMA, máy biến thế trung 

áp của Royal, máy cắt 22 kV của hãng 

Siemens. Nhà máy được đấu nối lên lưới 

điện quốc gia ở cấp điện áp 110 kV. 

Được khởi công từ tháng 12-2018, sau 

sáu tháng thi công xây dựng và lắp đặt, 

ngày 8-6-2019, Nhà máy điện mặt trời 

Vĩnh Tân 2 đã chính thức hòa lưới điện 

quốc gia và vận hành thương mại vào 

ngày 20-6-2019. Mỗi năm, nhà máy sẽ 

cung cấp sản lượng điện 68,4 triệu KWh, 

góp phần tăng thêm công suất cho lưới 

điện quốc gia. Đây là Dự án điện mặt trời 

thứ 17 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vận 

hành phát điện thương mại. 

 

N 
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Nhà máy điện mặt trời Vĩnh Tân 2 công suất 

42,65 MWp, lắp đặt 121.900 tấm pin điện mặt 

trời, được xây dựng trên diện tích 49,2 ha tại xã 

Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong (Bình Thuận). 

Hiện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có 26 

Dự án điện mặt trời có Quyết định chủ 

trương đầu tư, với tổng công suất gần 

1.072 MW (tương đương 1.346,7 MWp). 

Đến nay, đã có 17 dự án đã phát điện 

thương mại với tổng công suất 963,3 MWp 

(tương đương 763,5 MW) với tổng vốn 

đầu tư 20.795 tỷ đồng. 

Dịp này, Tổng Công ty Phát điện 3 và 

nhà thầu đã tặng Quỹ khuyến học huyện 

Tuy Phong, các hộ khó khăn vùng dự án 

và Trường mầm non Sao Mai, xã Vĩnh 

Tân, huyện Tuy Phong số tiền trị giá 400 

triệu đồng. 

Đình Châu // 
https://nhandan.com.vn.- 2019 

 (ngày 22 tháng 6) 

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

TÌM "MỎ" ĐIỆN GIÓ NGOÀI KHƠI BÌNH THUẬN

iệt Nam có thể trở thành quốc gia 

có công trình điện gió với công 

nghệ tân tiến nhất trên thế giới. 

 

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt khảo sát dự 

án điện gió Thanglong Wind - khu vực ngoài khơi 

mũi Kê Gà, tỉnh Bình Thuận. 

Trong một bài tham luận của Phó chủ 

tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Năng lượng 

Việt Nam  Nguyễn Văn Vy  đánh giá tiềm 

năng nguồn điện gió Việt Nam có thể phát 

triển khoảng trên 100 nghìn MW. Trong đó, 

tiềm năng điện gió ngoài khơi chiếm từ 50 

– 60%.  Thế nhưng tới thời điểm hiện tại, 

mới chỉ có duy nhất 1 dự án điện gió ngoài 

khơi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

khảo sát là dự án điện gió Thanglong Wind 

- khu vực ngoài khơi mũi Kê Gà, tỉnh Bình 

Thuận. 

Với việc nguồn cung điện đang được 

đánh giá là rất khó khăn, cả chục dự án 

của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và 

100% dự án có tầm ảnh hưởng rất lớn của 

các tập đoàn như PVN, TKV đều đang 

chậm tiến độ nghiêm trọng thì việc trông 

đời nguồn cung từ các dự án điện năng 

lượng tái tạo càng trở nên quý giá. 

Đánh giá của Chủ tịch Hiệp hội Năng 

lượng Việt Nam Trần Viết Ngãi cho biết: 

“Trong mục tiêu của Tổng sơ đồ điện VII 

hiệu chỉnh thì tầm nhìn tới năm 2030 Việt 

Nam cần tới 20% sản lượng điện từ các 

nguồn  NLTT (điện gió, điện mặt trời). Tuy 

nhiên, để nguồn điện gió nối được vào hệ 

thống điện quốc gia thì nguồn điện gió cần 

thỏa mãn một số yêu cầu về mặt kỹ thuật 

đảm để nối được vào hệ thống điện quốc 

gia như: Tần số, điện áp, dòng điện đều 

giao động theo tốc độ gió, theo độ bức xạ 

mặt trời có nghĩa là lúc mạnh, lúc yếu, có 

lúc ngừng gió, hoặc khi tắt mặt trời  

V 
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Dự án điện gió ngoài khơi đầu tiên vừa được Thủ 

tướng phê duyệt chấp thuận khảo sát là 

Thanglong Wind ngoài khơi mũi Kê Gà, tỉnh Bình 

Thuận. 

Vậy để nối vào được hệ thống điện quốc 

gia phải đảm bảo các yêu cầu như: ổn định 

tần số, ổn định điện áp, ổn định phụ tải, 

nhằm kết nối hệ thống điện quốc gia vận 

hành trong trạng thái an toàn và ổn định” – 

ông Ngãi cho biết. 

Mặc dù vậy, ông Ngãi cũng tin tưởng: 

“Hiệp hội Năng lượng Việt Nam đánh giá 

dự án điện gió ngoài khơi Kê Gà là một dự 

án có khả năng hiện thực cao, có công 

suất lớn đầu tiên được triển khai xây dựng 

ở Việt Nam”. 

Trên thực tế, các dự án điện gió ở Việt 

Nam chưa nhiều, mới chỉ có 4 dự án điện 

gió được đưa vào khai thác với tổng công 

suất khoảng 159.2 MW. Trong đó nhà máy 

điện gió Bạc Liêu là (99.2 MW), Tuy Phong 

(30 MW), Phú Qúy (6 MW) và Phú Lạc (24 

MW). 

Dự kiến, những dự án này nâng tổng 

tổng công suất lên khoảng 800 MW vào 

năm 2020, khoảng 2.000 MW vào năm 

2025 và khoảng 6.000 MW vào năm 2030. 

Tuy nhiên, với đánh giá của Ngân hàng 

thế giới (WB) rằng Việt Nam là nước có 

tiềm năng điện gió lớn nhất Đông Nam Á 

với tổng tiềm năng điện gió ước đạt hơn 

513.000 MW, cao gấp 6 lần công suất dự 

kiến của ngành điện vào năm 2020 và lớn 

hơn nhiều so với tiềm năng các nước trong 

khu vực như Thái Lan (152.392 MW), Lào 

(182.252 MW) và Cambodia (26.000 MW) 

thì con số dự kiến khai thác được thực sự 

quá khiêm tốn. 

Một kỳ vọng rất lớn đang đặt lên vai 

những người “đi tìm lô gió” của Dự án điện 

gió ngoài khơi tỉnh Bình Thuận sẽ tối ưu 

hoá nguồn nội lực của Việt Nam. Hy vọng, 

với tổng vốn đầu tư lên tới gần 12 tỉ USD 

để phát triển dự án điện gió ngoài khơi, 

trong tương lai, Việt Nam có thể trở thành 

quốc gia có công trình điện gió với công 

nghệ tân tiến nhất trên thế giới. 

Đức Thành // https://laodong.vn.- 

2019 (ngày 20 tháng 6) 

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

NHỌC NHẰN NGHỀ NUÔI “VUA ĐỒI CÁT” 

hững ngày cuối tháng 5, chúng tôi 

quay trở lại khu vực cồn cát ven 

biển thuộc xã Thiện Nghiệp (TP 

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) với ý định tìm 

hiểu nghề săn bắt con dông cát, công việc 

nguy hiểm từng cướp đi mạng sống của 

nhiều người dân xứ này.   

Ngày nay, loài bò sát vốn được mệnh 

danh là “vua của đồi cát” đã được người 

dân đưa về nuôi ngay cạnh nhà, mỗi năm 

thu lời hàng trăm triệu đồng. 

Ký ức kinh hoàng 

Anh Phùng Minh Tuyền, người chính 

gốc Thiện Nghiệp, kể lại những ký ức kinh 

hoàng về công việc săn loài dông cát hay 

còn gọi là con kỳ nhông, loài bò sát được 

mệnh danh là “vua của đồi cát” sinh sống 

nhan nhản trên những cồn cát ven biển, 

người dân trong làng thường đi bắt về chế 

N 
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biến thành các món ăn thường ngày. Cách 

đây chừng hơn 10 năm, khi có thông tin lan 

truyền rằng thịt con dông có tác dụng 

“cường dương, bổ thận”  thì cũng là lúc loài 

bò sát này được ráo riết săn lùng.  

“Những năm đó, bất kể ngày hay đêm, 

người dân trong xã đều đổ xô ra những đồi 

cát để săn bắt dông bán cho thương lái. 

Giá một ký dông có lúc gần 300.000 đồng, 

bằng cả tuần đi làm mướn nên ai cũng 

ham. Nhưng cái giá phải trả cho nghề này 

quá đắt, nhiều người đi săn dông đã mãi 

mãi không trở về vì bị sụp hầm cát”, anh 

Tuyền hồi tưởng.  

 

Con dông được người dân xã Thiện Nghiệp nuôi 

mang lại hiệu quả kinh tế cao 

Theo những người từng hành nghề săn 

dông, loài này thường đào hang dưới cát 

sâu gần mét, nên việc bắt chúng không dễ 

dàng. Để bắt được nhiều dông, người dân 

sẽ dùng các dụng cụ đào từ miệng hang 

sâu xuống lòng đất. Nhiều thợ săn vì mải 

mê theo dấu dông, khoét quá sâu vào lòng 

động cát nên dẫn đến bị sập hầm, cả thân 

người bị cát chôn vùi mất mạng.“Ngày đó, 

cuộc sống của người dân trong xã còn 

nghèo nên dù biết nghề này nguy hiểm 

nhưng cũng phải đánh liều”, ông Năm, 

người dân từng đi săn dông, kể.  

Cái gì nhiều mà bị khai thác nhiều rồi 

cũng kiệt quệ. Con dông tự nhiên ở Thiện 

Nghiệp cũng vậy. Nhiều thợ săn một thời 

nhìn những chú dông cát ít ỏi còn sót lại đã 

nảy lên ý tưởng đưa “vua của đồi cát” về 

vườn nhà để nuôi. Và rồi, với bản tính cần 

cù, chịu khó của người dân miền biển, họ 

đã tìm cách chinh phục thiên nhiên, biến 

những khó khăn trở thành tiềm năng để 

phát triển. Con dông bắt đầu sinh sôi trên 

chính nơi họ đã từng tìm cách tận diệt. 

“Vị vua” dễ tính 

Qua lời kể của một số người tiên phong 

nuôi dông thương phẩm ở vùng đất Thiện 

Nghiệp mới thấy được hết những khó khăn 

mà họ đã phải trải qua. Ban đầu người dân 

trong xã đưa dông tự nhiên về nuôi nhưng 

do chưa có nhiều kinh nghiệm nên phần 

thì thoát ra ngoài, phần bị chim bói cá, mèo 

hoang bắt hết nên nhiều người nản. Thế 

rồi người này chỉ người kia, chính quyền 

địa phương cũng nỗ lực hỗ trợ nên dần 

dần người dân nhận ra rằng “vị vua của đồi 

cát” cũng rất dễ tính.  

Có nhiều năm theo đuổi nghề nuôi dông 

ở xã Thiện Nghiệp, ông Hà Quang Lưu 

chia sẻ, công đoạn làm chuồng là quan 

trọng nhất vì loài này đào bới rất giỏi, nếu 

chuồng không kín là chúng thoát ra ngoài 

hết. Chỉ vào cái chuồng nuôi dông rộng 

gần 4 sào của mình, ông Lưu cho biết, loài 

này chỉ thích nghi trên đất cát thoát nước 

nhanh, còn trên đất thịt nước đọng là 

chúng không ưa.  

Trên một sào đất, người nuôi sẽ dùng 

khoảng 150 tấm tôn xi măng chôn sâu một 

đầu xuống đất khoảng 50-60cm, bao 

quanh toàn bộ khu nuôi để dông không 

đào lỗ thoát ra được. Còn để dông không 

nhảy ra ngoài, người dân dùng tôn láng, 

gạch trơn ốp quanh hàng rào tôn xi măng. 

Sau công đoạn này, mỗi một sào đất người 

ta sẽ thả khoảng 1.000 con dông giống vào 

để nuôi.  

http://image.sggp.org.vn/w560/Uploaded/2019/evofjasfzyr/2019_06_06/f6b_ygin.jpg
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“Tuy là loài ưa vùng đất cát nắng nóng, 

nhưng người nuôi cũng phải tạo bóng mát 

cho chúng có chỗ trú ẩn. Thường tỷ lệ 

bóng mát chiếm khoảng 30% diện tích 

chuồng nuôi”, ông Lưu nhấn mạnh.  

Cũng theo ông Lưu, loài dông rất dễ 

tính, ít uống nước, ăn chủ yếu là các loại 

rau, củ, trái cây, phế phẩm nông nghiệp... 

nên chi phí để nuôi rất ít. Sau khoảng hơn 

một năm, dông trưởng thành đạt từ 300-

500gram là bắt đầu thu hoạch. Cùng thời 

điểm này, dông mái trưởng thành cũng sẽ 

bắt đầu sinh sản nên người nuôi sẽ vừa 

bán thịt và bán con giống.  

Việc thu hoạch loài bò sát này cũng rất 

đơn giản, người nuôi chỉ cần đặt chiếc lồng 

bẫy có thức ăn bên trong là chúng chui 

vào. Thời điểm thu hoạch chính trong năm 

là từ tháng 3 đến tháng 10, các tháng còn 

lại là mùa sinh sản của chúng. Trung bình, 

trên một sào đất, sau khoảng 1 năm, người 

nuôi sẽ thu được 100kg dông thịt và 

khoảng 5.000 con dông giống. Với giá bán 

600.000 đồng/kg dông thịt, 8.000 đồng/con 

dông giống hiện nay thì mỗi sào đất người 

nuôi thu lời khoảng 100 triệu đồng. 

Mở hướng du lịch 

Du khách đến Bình Thuận tìm mua và 

thưởng thức bằng được các món chế biến 

từ thịt dông nên có lúc người nuôi không 

kịp để bán, giá dông tăng lên 500.000 - 

600.000 đồng/kg. Nắm bắt nhu cầu đó, 

người dân trong xã ồ ạt nuôi dông, có thời 

điểm diện tích nuôi dông trong xã đạt gần 

70ha với hơn 100 hộ nuôi. Nhưng rồi chính 

sự phát triển ồ ạt, thiếu định hướng nên 

cung vượt cầu; bên cạnh đó, do đầu ra 

không ổn định, công tác quảng bá còn bỏ 

ngỏ khiến ít người biết đến thương hiệu 

dông Thiện Nghiệp, nên sau nhiều năm 

hiện toàn xã chỉ còn khoảng 70 hộ nuôi với 

diện tích 15ha. 

Câu chuyện về nuôi dông đang dang 

dở, ông Hà Quang Lưu nhận được cuộc 

điện thoại của một hướng dẫn viên du lịch 

thông báo sẽ có một đoàn khách nước 

ngoài đến tham quan và trải nghiệm một 

số món ăn chế biến từ loài bò sát này. 

Thấy lạ, chúng tôi hỏi: “Tây cũng ăn con 

dông à anh?”.“Ăn chứ! Ban đầu thì họ sợ 

vậy thôi chứ sau khi ăn thử thì ai cũng 

khen ngon”, ông Lưu trả lời.  

Nói rồi, ông Lưu dẫn chúng tôi đến chỗ 

nhóm khách nước ngoài đang chuẩn bị 

thưởng thức các món ăn thơm phức chế 

biến từ con dông như: dông nướng, gỏi 

dông, dông bằm… 6 vị khách nước ngoài 

lúc đầu còn e dè vì chỉ nhìn thân hình nó 

thôi là đã thấy sợ chứ nói gì đến ăn. 

Nhưng sau khi được ông Lưu giải thích, 

dông là một loài động vật bò sát sống trong 

hang, sáng tinh mơ ra đồi cát tìm ăn rau củ 

và uống nước sương đêm, vì thế mà thịt 

thơm, săn và ngọt, được xem là một vị 

thuốc bổ thì các vị khách bắt đầu tò mò 

nếm thử. 15 phút sau, 7 món chế biến từ 

thịt dông đã sạch loáng cả dĩa kèm theo 

những lời khen từ các vị khách phương xa. 

Lúc này chúng tôi chợt hiểu ra, Thiện 

Nghiệp nằm trong khu du lịch sầm uất nổi 

tiếng Hàm Tiến - Mũi Né của tỉnh Bình 

Thuận, mỗi năm đón hàng triệu du khách 

trong và ngoài nước. Nếu người dân địa 

phương biết cách vận dụng lợi thế này, 

biến những trang trại dông thành những 

điểm tham quan, trải nghiệm mới lạ thì 

chắc chắn thương hiệu dông Thiện Nghiệp 

sẽ phát triển ổn định, góp phần phát triển 

kinh tế địa phương. 

Nguyễn Tiến // 

http://saigondautu.com.vn.- 2019 

 (ngày 6 tháng 6)
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V. DU LỊCH – ĐỊA LÝ – LỊCH SỬ 

BENTHANH TOURIST KHAI TRƯƠNG ĐẠI LÝ DU LỊCH 
TẠI PHAN THIẾT  

gày 2/6 vừa qua, BenThanh Tourist 
phối hợp cùng Công ty Khải Quân 
khai trương đại lý du lịch Khải Quân 

(TP.Phan Thiết, Bình Thuận), đem tới cho 
du khách một địa chỉ uy tín để lựa chọn khi 
có nhu cầu trải nghiệm dịch vụ du lịch 
chuyên nghiệp, chất lượng cao. 

 
Lễ cắt băng khai trương đại lý du lịch của 
BenThanh Tourist tại Phan Thiết 

Chia sẻ với báo Du lịch, ông Trát Thái Hoàng 
Vũ, Giám đốc Truyền thông, trợ lý Tổng 
Giám đốc, đồng thời cũng là Giám đốc 
BenThanh Tourist chi nhánh Đà Nẵng, cho 
biết: “Khai trương đại lý du lịch Khải Quân là 
một sự kiện trong chuỗi các hoạt động được 
triển khai nhằm tạo lập thành tích chào 
mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập 
BenThanh Tourist (1989 – 2019). Đây cũng 
là một phần của chiến lược mở rộng mạng 
lưới văn phòng, đại lý du lịch, tăng nhận diện 

thương hiệu của công ty trên thị trường du 
lịch trong nước và khu vực”. 

Cũng theo chia sẻ của ông Vũ, đại lý du lịch 
Khải Quân sẽ đóng vai trò cầu nối tích cực 
để đưa các sản phẩm dịch vụ của BenThanh 
Tourist tiếp cận một cách nhanh chóng và 
hiệu quả hơn đối với khách hàng Việt Nam, 
quốc tế, các đối tác (đơn vị tập thể, công ty, 
tập đoàn…) tại Phan Thiết và các vùng phụ 
cận. 

Thông qua đại lý du lịch, công ty có điều kiện 
thuận lợi phát triển các sản phẩm du lịch 
Phan Thiết để thu hút du khách trong và 
ngoài nước, cũng như đem lại chất lượng 
phục vụ du khách ngày càng tốt hơn, thỏa 
mãn tối đa nhu cầu của du khách. 

Được mệnh danh là “kinh đô resort” của Việt 
Nam hay thành phố trong “tứ giác vàng” của 
du lịch Việt Nam, Phan Thiết luôn là điểm 
đến thu hút đông đảo khách du lịch quốc tế, 
cũng là thị trường giàu tiềm năng để phát 
triển du lịch nội địa, nước ngoài và du lịch 
khuyến thưởng (MICE). 

Việc khai trương đại lý du lịch tại Phan Thiết 
sẽ góp phần tích cực để BenThanh Tourist 
phát triển sâu rộng và vững mạnh hơn tại 
Phan Thiết nói riêng và phân khúc thị trường 
miền Trung nói chung. 

Hoàng Minh // http://baodulich.net.vn.- 
2019 (ngày 6 tháng 4) 

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

BÌNH THUẬN PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRÊN ĐẢO PHÚ QUÝ 

uyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận 
có tiềm năng kinh tế biển rất lớn. 
Ngành du lịch nơi đây đã có những 

bước phát triển mạnh, nhất là khi nguồn điện 
được phát 24 giờ/ngày từ năm 2016. Tuyến 
vận tải hành khách Phan Thiết - Phú Quý cơ 
bản đáp ứng nhu cầu đi lại với bốn tàu cao 

tốc và các tàu vận chuyển hàng hóa đang 
hoạt động. 

Nhằm từng bước xây dựng huyện đảo 
Phú Quý thành khu du lịch phát triển theo 
hướng du lịch xanh, tỉnh Bình Thuận mới 
đây đã ban hành kế hoạch thực hiện Quy 

N 

H 
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hoạch phát triển Khu du lịch đảo Phú Quý 
đến năm 2030. 

 

Một góc huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. 
Ảnh: ÐÌNH HÒA 

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ triển khai một số 
dự án quan trọng như: Ðầu tư cơ sở vật chất 
kỹ thuật, hỗ trợ phát triển du lịch tại làng 
chài, nuôi hải sản lồng bè Lạch Dù (xã Tam 
Thanh); nâng cấp các tuyến đường ven biển 
tương đương đường tiêu chuẩn đô thị cấp 4; 
nâng cấp các tuyến đường từ các khu di 
tích, điểm tham quan đến khu trung tâm đảo 
và cảng Phú Quý; nâng cấp công suất cảng 
Phú Quý để có thể tiếp nhận tàu 5.000 tấn; 

đầu tư mới hai tàu cao tốc 200 chỗ ngồi; xây 
dựng sân bay Phú Quý; triển khai dự án nhà 
máy lọc nước biển… 

Tỉnh Bình Thuận xác định đến năm 2025, 
Phú Quý trở thành khu du lịch trọng điểm 
của tỉnh, đón khoảng 45 nghìn lượt 
khách/năm, trong đó, khách quốc tế khoảng 
ba nghìn lượt. Ðến năm 2030, Phú Quý dự 
kiến đón 74 nghìn lượt khách, trong đó 
khách quốc tế khoảng sáu nghìn lượt. Ðể 
đạt mục tiêu phát triển, tỉnh yêu cầu các sở, 
ngành đề ra nội dung ưu tiên và thứ tự triển 
khai các nội dung bảo đảm tính khoa học, 
phù hợp khả năng tài chính, nhân lực. Ðối 
với những nội dung cần có sự phối hợp của 
nhiều cơ quan, đơn vị sẽ phân rõ chức năng 
chủ trì, chức năng phối hợp và nhiệm vụ cụ 
thể của từng đơn vị. Tỉnh huy động nguồn tài 
trợ, viện trợ từ các tổ chức, cá nhân trong 
nước, nước ngoài và nguồn kinh phí hợp 
pháp khác; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi 
để thu hút những dự án mới về du lịch, thể 
thao biển. 

PV // Nhân dân.- 2019.- Số 23254 
 (ngày 16 tháng 6).- Tr.1, 3

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

CÔNG TY TRƯỜNG PHÚC HẢI KHỞI CÔNG GIAI ĐOẠN II BỜ KÈ 
THUỘC DỰ ÁN LẤN BIỂN PHAN THIẾT 

ờ kè bảo vệ bờ biển có chiều dài 
550m, tổng khi phí gần 100 tỉ đồng, 
đây cũng là giai đoạn 2 của Dự án lấn 

biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang 
đô thị phường Đức Long, thành phố Phan 
Thiết – Bình Thuận mà chủ đầu tư là Công 
ty Trường Phúc Hải đang triển khai.  

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường 
Phúc Hải (Công ty Trường Phúc Hải) đã tổ 
chức lễ khởi công công trình bờ kè bảo vệ 
bờ biển thuộc Dự án lấn biển, bố trí sắp xếp 

lại dân cư và chỉnh trang đô thị Phường Đức 
Long, thành phố Phan Thiết – Bình Thuận.  

Đây là một trong những công trình trọng 
điểm trong kế hoạch phát triển kinh tế, văn 
hóa - xã hội của tỉnh, là một phần thuộc dự 
án Khu đô thị lấn biển có tên thương mại 
Hamubay mà Công ty Trường Phúc Hải 
đang làm chủ đầu tư. 

 

 

B 
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Trong thời gian tới sẽ tiến hành các hạng 
mục, các công trình theo lộ trình tiếp theo 
trong giai đoạn 2 này sẽ là: Nhà tái định cư; 
hạ tầng dự án; trung tâm thương mại cao 
cấp; nhà phố; biệt thự liền kề… 

Hamubay là siêu dự án, định hướng là Tổ 
hợp vui chơi - giải trí - nghỉ dưỡng ven biển 
đầu tiên ngay trong lòng thành phố. Với lợi 
thế độc đáo là "toạ sơn hướng thuỷ - mang 
lại phú quý", dự án được đánh giá là cơ hội 
vàng, tận hưởng không gian sống đẳng cấp 
ven biển. 

Ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Tổng Giám 
đốc Công ty Trường Phúc Hải, cho biết 
được ban lãnh đạo tỉnh đã thống nhất chủ 
trương, Hamubay Phan Thiết được thiết kế 
với quy mô mang tầm quốc tế là tổ hợp vui 
chơi giải trí, nghỉ dưỡng hàng đầu ngay tại 
trung tâm TP Phan Thiết, với tổng diện tích 
gần 130 ha và mặt tiền bờ biển trải dài tại 
Khu Nam thành phố, với tổng giá trị đầu tư 
dự án trị giá trên 2.300 tỉ đồng. 

Hamubay Phan Thiết thiết kế theo hướng 
một thành phố biển thương mại, đẳng cấp 
và đáng sống bậc nhất tại Phan Thiết. Với 
bờ biển dài hiếm có, đến 3 km, có bãi tắm và 
quảng trường Hamua với quy mô bật nhất 
khu vực Châu Á. Dự án có tổng cộng 122,9 
ha.  

Với lợi thế có đồi độ cao 60m được gọi là 
dốc căn (Căng Esephic), vị thế mà người 
Pháp đã chọn để làm khu thể thao nghỉ 
dưỡng, vì vậy Hamubay đảm bảo hội tụ đủ 
điều kiện gọi là khu đô thị sức khoẻ. Đất nền 
sỡ hữu mặt tiền biển dài nhất Phan Thiết lên 
đến 3 km với vị trí cực đẹp tọa sơn hướng 
thủy, mang lại phú quý cho những dân cư 
sinh sống tại đây. 

Lấy cảm hứng từ những thành phố đẹp, 
đẳng cấp trải dài trên những bờ biển nổi 
tiếng của thế giới như Bacerlona ở Tây ban 
Nha hoặc Stuscany của Italy, Hamubay 
Phan Thiết chính thức được khai sinh và 
hình thành nhằm thay đổi diện mạo của miền 
đất Phan Thiết vốn được ví là thủ phủ resort 
của Việt Nam. 

Điểm đặc biệt của siêu dự án Hamubay, 
đó là những tiện ích giải trí sôi động khác 
biệt thu hút du khách, cộng đồng và đặc biệt 

là các nhà đầu tư là tổ hợp vui chơi giải trí 
Hamubay, nơi tổ chức các sự kiên văn hóa 
sôi động, festival âm nhạc, nghệ thuật, ẩm 
thực... Dự án có Quảng trường trung tâm; 
đài phun nước; phố đi bộ, phố ẩm thực… 

"Các dòng sản phẩm của công ty tập 
trung và đáp ứng được cả ba phân khúc 
khách hàng trung cấp, cao cấp và VIP theo 
từng tiêu chuẩn, được lựa chọn khắt khe và 
phù hợp với các mong muốn thực tế nhất 
khách hàng khi lựa chọn từng sản phẩm" - 
ông Hải nhấn mạnh. 

 

Được biết, đến nay, Công ty Trường Phúc 
Hải đã hoàn tất đầy đủ hồ sơ pháp lý, khách 
hàng và nhà đầu tư hoàn toàn yên tâm khi 
quay trở lại kiểm chứng, tham quan dự án. 
Cụ thể, dự án đã có Quyết định chủ trương 
đầu tư; đã được phê duyệt quy hoạch 1/500 
(bản đồ quy hoạch chi tiết đính kèm); giấy 
chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC; 
hoàn tất thẩm định thiết kế cơ sở công trình 
hạ tầng kỹ thuật dự án; Đánh giá tác động 
môi trường; giấy phép xây dựng.... 

Hamubay, theo ông Khoa không thuần 
tuý nhắm đến mục đích kinh doanh BĐS mà 
là dự án có ý nghĩa của tỉnh trong việc chỉnh 
trang đô thị, phát huy lợi thế và thúc đẩy kinh 
tế biển của tỉnh.  

Cụ thể tại dự án này, UBND tỉnh Bình 
Thuận và chủ đầu tư phối hợp để triển khai 
nhằm bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang 
lại đô thị cũng như bảo vệ bờ biển chống sạt 
lở xâm thực từ biển, vốn là nỗi lo rất lớn của 
cộng đồng người dân sinh sống tại khu vực 
trong nhiều năm gần đây. 

Đặc biệt, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận 
vừa có văn bản chỉ đạo Sở Tài nguyên và 
Môi trường chủ trì, phối hợp với đơn vị tư 
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vấn rà soát lại, thông qua Hội đồng thẩm 
định giá đất, chủ trì UBND tỉnh phê duyệt giá 
đất cụ hể làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài 
chính về đất đối với các dự án Hamubay để 
chủ đầu tư nộp ngân sách Nhà nước.... 
Động thái này cho thấy lãnh đạo tỉnh Bình 
Thuận, TP Phan Thiết đã tích cực hỗ trợ các 
nhà đầu tư, hỗ trợ cho dự án Hamuabay 
trong việc sớm hoàn thành các thủ tục để 
đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. 

Lãnh đạo TP Phan Thiết cho biết việc 
chỉnh trang đô thị phía Nam Phan Thiết là rất 
cần thiết và quan trọng, bởi phía Bắc thành 
phố giờ đã khang trang. Một đô thị loại II 
đúng nghĩa cần phải có sự phát triển toàn 
diện đáp ứng các tiêu chí cần thiết, từ đó mới 

tạo nên một tổng thể đẹp cho thành phố. 
Trong đó không thể thiếu việc tập trung xây 
dựng các khu dân cư mới, khu tái định cư để 
giải quyết tốt nhu cầu về đất ở cho dân cư 
đô thị.  

Dự án lấn biển, ngăn chặn biển xâm thực 
và sắp xếp, chỉnh trang, ổn định lại khu dân 
cư phường Đức Long, xã Tiến Lợi và Tiến 
Thành (TP Phan Thiết) là vấn đề cấp thiết 
trong quá trình xây dựng và phát triển thành 
phố. Qua đó góp phần tạo sự khởi sắc, 
khang trang cho bộ mặt phía nam thành phố 
khi dự án với tên gọi Hamubay Phan Thiết 
hoàn thành. 

Sơn Nhung // https://nld.com.vn.- 2019 
(ngày 13 tháng 6) 

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

DOANH NGHIỆP XIN CHẠY THÊM TÀU TUYẾN PHÚ QUÝ, 
SỞ GTVT BÌNH THUẬN NÓI GÌ? 

ãnh đạo Sở GTVT Bình Thuận cho biết 
với lượng tàu cao tốc hiện nay cơ bản 
đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành 

khách và phục vụ người dân đảo Phú Quý  

Vừa qua có nhiều doanh nghiệp đầu tư 
tàu cao tốc chạy tuyến Phan Thiết - Phú 
Quý. Phía huyện đảo Phú Quý rất lo lắng vì 
sợ nhiều tàu chở khách ra đảo sẽ gây quá 
tải vì hạ tầng du lịch chưa được đầu tư, ô 
nhiễm môi trường. PV Báo Giao thông đã có 
cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quốc Nam - 
Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Bình Thuận về 
vấn đề này.  

 

Các tàu hiện nay cơ bản đáp ứng nhu cầu 

Xin ông cho biết quan điểm của Bình 
Thuận trong việc có doanh nghiệp xin 
đăng ký chạy thêm tàu từ Phan Thiết - 
Phú Quý? 

Quan điểm xuyên suốt của chính quyền 
tỉnh Bình Thuận là ủng hộ các doanh nghiệp 
đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Bình Thuận, 
trong đó có đầu tư phương tiện vận tải hành 
khách và hàng hóa trên tuyến vận tải thủy 
Phan Thiết - Phú Quý để đáp ứng nhu cầu 
đi lại của người dân và khách du lịch, góp 
phần phát triển kinh tế - xã hội huyện đảo 
Phú Quý.  

Hiện nay tuyến hàng hải Phan Thiết - 
Phú Quý có bao nhiêu tàu đang hoạt 
động, có đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của 
người dân chưa, thưa ông? 

Trong những năm qua, tỉnh Bình Thuận 
đã kêu gọi, hỗ trợ một số doanh nghiệp đầu 
tư tàu trung, cao tốc hoạt động trên tuyến 
hàng hải Phan Thiết - Phú Quý để phục vụ 
người dân địa phương và chở khách du lịch 
từ bờ ra đảo. Cụ thể, có các tàu Quê Hương, 
Phú Quý 07 là tàu vừa chở khách, vừa chở 
hàng, tốc độ chậm. Cùng với đó là các tàu 
Hưng Phát, 2 tàu SupperDong, tàu Phú Quý 
Express là những tàu cao tốc. Như vậy với 
lượng tàu hiện nay đã cơ bản đáp ứng đủ 
nhu cầu đi lại của người dân và khách du lịch 
đến Phú Quý ở thời điểm hiện tại.  

L 
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Các doanh nghiệp này đều lập dự án 
ngay từ đầu (trước khi đóng tàu), được 
UBND tỉnh có văn bản chấp thuận đầu tư 
trước khi thực hiện. Theo các dự án đầu tư 
đã được chấp thuận, trong thời gian tới các 
doanh nghiệp sẽ tiếp tục đóng thêm 3 tàu để 
đáp ứng nhu cầu của khách du lịch (Công ty 
Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hưng Phát 
đầu tư đóng mới thêm 01 tàu cao tốc 250 
hành khách và 50 tấn hàng; Liên danh Công 
ty CPĐT XNK Phú Quý Bình Thuận và Công 
ty TNHH TM&SX Quản Trung đầu tư 2 tàu 
khách cao tốc có công suất chở 300 
khách/tàu và 5 tấn hàng hóa). 

 

Lãnh đạo Sở GTVT Bình Thuận cho biết muốn 
đưa tàu vào hoạt động tuyến Phan Thiết - Phú 
Quý phải được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương 
đầu tư ngày từ ban đầu  

Ông Bùi Thế Nhân – Bí thư, Chủ tịch 
UBND huyện Phú Quý: Hiện nay tất cả các 
cơ sở du lịch, lưu trú cũng như hạ tầng dịch 
vụ thương mại của Phú Quý chưa phát triển 
kịp để phục vụ khách. Người dân cũng như 
chính quyền chỉ mới bước đầu làm quen với 
các dịch vụ du lịch. Hiện trên đảo chưa có 
một khách sạn nào đạt chuẩn có sao. Những 
dịp cao điểm như lễ Tết rất căng thẳng về 
các dịch vụ. Vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa 
qua, lượng khách du lịch ra Phú Quý tăng 
đột biến đã gây khó khăn cho nhân dân, và 
chính quyền địa phương trong việc tiếp 
nhận, cung ứng dịch vụ lưu trú và hậu cần. 
Giờ nếu tăng thêm tàu cao tốc để đưa khách 
du lịch ra đảo sẽ gây áp lực lớn cho địa 
phương, đặc biệt là trong việc thu dọn rác 
thải và xử lý rác thải gây hại môi trường như 
chai nhựa, túi nylon… 

Phải được UBND tỉnh phê duyệt chủ 
trương đầu tư 

Được biết, vừa qua Công ty cổ phần 
tàu cao tốc Phú Quốc có đăng ký đưa tàu 
Trưng Trắc vào hoạt động trên tuyến 
Phan Thiết - Phú Quý, ông có thể cho biết 
cụ thể hơn về việc này? 

Việc Công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quý 
đăng ký đưa tàu Trưng Trắc vào hoạt động 
trên tuyến Phan Thiết - Phú Quý có một số 
vấn đề cần phải xem xét. Trước hết, Công ty 
Cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc chưa lập dự 
án đầu tư, chưa được UBND tỉnh Bình 
Thuận chấp thuận đầu tư. Đến thời điểm 
hiện nay, Công ty chỉ mới có Giấy chứng 
nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của Công 
ty tại huyện Phú Quý do Phòng Đăng ký kinh 
doanh của Sở KH-ĐT Bình Thuận cấp ngày 
7/5/2019. Đơn vị này cũng chưa lập hồ sơ 
đăng ký vận tải hành khách cố định trên 
tuyến Phan Thiết - Phú Quý theo quy định tại 
Điều 3 Thông tư số 16/2013/TT-BGTVT 
ngày 30/7/2013 của Bộ Giao thông vận tải 
quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ 
ra đảo trong vùng biển Việt Nam. 

Thêm vào đó, tàu Trưng Trắc của Công ty 
Cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc được đầu tư 
để hoạt động trên tuyến Cần Thơ - Côn Đảo. 
Sau khi UBND huyện Côn Đảo có văn bản 
đề nghị UBND và Sở GTVT tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu tạm thời chưa chấp thuận hoạt 
động nên mới đăng ký đưa tàu ra hoạt động 
tuyến Phan Thiết - Phú Quý. Có thể sau khi 
được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho phép hoạt 
động thì doanh nghiệp sẽ đưa tàu về hoạt 
động trên tuyến Cần Thơ - Côn Đảo. 

Do vậy, trong thời gian tới Sở GTVT, Sở 
KH-ĐT cùng các sở, ngành liên quan sẽ 
nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh giải 
quyết cho phù hợp với quy định của pháp 
luật, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân, 
khách du lịch đến Phú Quý, đồng thời bảo 
đảm cho các doanh nghiệp có tàu đang hoạt 
động yên tâm tiếp tục đầu tư thêm tàu. 

Về hạ tầng hàng hải phục vụ cho hoạt 
động vận tải hành khách trên tuyến Phan 
Thiết - Phú Quý như thế nào, thưa ông? 

Hiện tại cầu cảng tại Cảng vận tải Phan 
Thiết đã đưa vào hoạt động có chiều dài 
91m, tuy nhiên luồng ra vào cửa và vùng 
quay tàu trước cảng chưa được nạo vét nên 
rất cạn và hẹp, các tàu lớn quay trở rất khó 
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khăn. Được biết theo kế hoạch, tháng 
6/2019 Cục Hàng hải mới tiến hành nạo vét. 

Cầu cảng dành cho tàu khách và tàu hàng 
tại Cảng Phú Quý chỉ dài 59m. Khu vực 
trước cảng không có vùng neo đậu, không 
có phao buộc tàu nên hiện tại các tàu khách 
và tàu hàng phải đậu nhờ cầu cảng của tàu 

cá, gây khó khăn cho hoạt động của các tàu 
cá. 

PV: Xin cảm ơn ông! 

Hoàng Minh // 
https://www.baogiaothong.vn.- 2019 

(ngày 4 tháng 6) 

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

DU LỊCH VẪN CẦN CÓ CHIẾN LƯỢC MANG TÍNH ĐỘT PHÁ 

iện, du lịch Bình Thuận chưa khai 
thác tương xứng với tiềm năng. Tỉnh 
cần có chiến lược mang tính đột phá, 

trong đó, cần tập trung đầu tư hoàn thiện hệ 
thống cơ sở hạ tầng vật chất, kỹ thuật du 
lịch.  

Những kết quả… “khởi đầu” 

Bình Thuận có bờ biển dài 192 km với 
ngư trường rộng 52.000 km2 và sở hữu 
nhiều bãi tắm đẹp, đồi cát tự nhiên hoang 
sơ, khí hậu thuận lợi để phát triển du lịch 
quanh năm. 

Phát huy lợi thế về thiên nhiên ưu đãi, 
Bình Thuận đã xác định du lịch là một trong 
những ngành mũi nhọn mang tính đột phá 
của địa phương. Hàng năm số lượt du khách 
đến tham quan và nghỉ dưỡng tại Bình 
Thuận đều tăng cao. Đặc biệt, các dịch vụ 
thể thao giải trí trên biển như: Lướt ván diều, 
lướt ván buồm, đánh golf đã tạo sức hút và 
kéo dài thêm thời gian lưu trú của khách du 
lịch.  

Bên cạnh đó, Bình Thuận cũng có tiềm 
năng rất lớn về khai thác hải sản. Đây là một 
trong những ngư trường lớn của cả nước, 
có nguồn lợi hải sản phong phú. Diện tích 
các bãi bồi, bãi triều ven sông và cận bờ biển 
có thể nuôi tôm bán thâm canh. 

Theo thống kê từ Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch Bình Thuận, 5 tháng đầu năm 
2019, toàn tỉnh Bình Thuận ước đón 
2.464.300 lượt khách (tăng 12,86% so cùng 
kỳ năm 2018), riêng khách du lịch quốc tế có 
hơn 320.500 lượt đến nghỉ dưỡng. 

Chỉ tính riêng trong 5 ngày nghỉ lễ từ 27/4 - 
1/5, nhiều khach sạn, resort cao cấp ở khu 
du lịch Hàm Tiến khách đã được đặt kín 
phòng, công suất sử dụng phòng đạt từ 80 - 

90%, cao điểm các ngày 28 - 30/4, công suất 
phòng trên toàn địa bàn tỉnh đạt từ 90 - 95%.

 

Mũi Né, Phan Thiết là điểm nghỉ dưỡng và thư 
giãn hàng đầu Việt Nam với những người yêu 
thích du lịch biển 

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; tuy 
nhiên, tốc độ phát triển du lịch của tỉnh qua 
các năm còn chậm so với mặt bằng chung 
của các địa phương khác trong cả nước. 

Tuy vậy, các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, 
tham quan, du lịch kết hợp chơi thể thao, du 
lịch tín ngưỡng, du lịch hội nghị… đã góp 
phần quan trọng cho sự tăng trưởng và phát 
triển kinh tế của tỉnh. Nhờ hoạt động du lịch 
trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động đã góp 
phần đưa tổng thu từ hoạt động du lịch tính 
từ đầu năm đến nay ước đạt 6.221 tỷ đồng, 
tăng 17,64% so cùng kỳ năm trước. 

Cần giải pháp đột phá 

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận 
Nguyễn Ngọc Hai, Bình Thuận tuy xuất phát 
điểm thấp nhưng tỉnh đã nỗ lực không 
ngừng, quan tâm đầu tư phát triển ngành du 
lịch. 

Đến nay, Bình Thuận đã có tên trong bản 
đồ du lịch trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, 

H 
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theo ông Hai, tiềm năng du lịch của Bình 
Thuận vẫn chưa được khai thác triệt để, 
tương xứng. 

 

Bình Thuận - thiên đường của những bãi biển 
“đẹp ngất ngây trời mây” 

Để khai thác hiệu quả bền vững kinh tế 
biển trong thời gian tới, tỉnh Bình Thuận đã 
đề ra các chính sách, biện pháp để huy động 
tối đa các nguồn vốn đầu tư hoàn chỉnh hệ 
thống kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh 
tế biển đảo.  

Cụ thể, Tập đoàn tư vấn McKinsey & 
Company phối hợp với UBND tỉnh Bình 
Thuận tổ chức đã đưa ra nhiều giải pháp, ý 
tưởng thiết thực góp phần xây dựng và phát 

triển bền vững ngành du lịch trở thành 
ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Bình Thuận. 

Được biết, các chuyên gia đã diễn giải 
các định chuẩn về những chủ đề du lịch, 
như: sáng kiến du lịch; định hướng cốt lõi 
dành cho du lịch; đưa ra các ý tưởng, sáng 
kiến, đặt ra các khát vọng đầy táo bạo để 
Bình Thuận phấn đấu trở thành một điểm 
đến hàng đầu trong khu vực đạt 14 triệu lượt 
khách và doanh thu 50 ngàn tỷ đồng vào vào 
năm 2030. 

Theo đó, tỉnh Bình Thuận cần một chiến 
lược mang tính đột phá trong phát triển, 
trong đó, tỉnh cần đảm bảo tập trung đầu tư 
hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng vật chất, 
kỹ thuật du lịch. 

Bên cạnh đó, cần quan tâm, nâng cao 
chất lượng dịch vụ, trình độ quản lý; các yếu 
tố về cân bằng hệ sinh thái để phát triển du 
lịch bền vững và đáp ứng các tiêu chí của 
khu du lịch quốc gia, thế giới. Mặt khác, Bình 
Thuận cần tiếp tục cải thiện môi trường kinh 
doanh để thu hút các nhà đầu tư chiến lược 
có tầm cỡ… để du lịch Bình Thuận cất cánh. 

Nguyễn Hà // http://enternews.vn.- 
2019 (ngày 6 tháng 6) 

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

KHÁM PHÁ NÉT HOANG SƠ DỌC MIỀN BIỂN TUY PHONG - BÌNH THUẬN 

uy Phong là miền biển đầu tỉnh Bình 
Thuận. Nơi đây có nhiều bãi cát hoang 
sơ, yên bình và thắng cảnh thiên nhiên 

độc đáo. 

 

Biển ở Tuy Phong còn rất hoang sơ. Đây là 
bãi biển xã Bình Thạnh kề di tích chùa Cổ 
Thạch. 

 

Dọc bờ thỉnh thoảng có những bãi đá tự 
nhiên với hình thù lạ lẫm. 

  

T 
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Bãi đá 7 Màu là thắng cảnh nổi tiếng bậc 
nhất của huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. 

 

Bãi đá thoai thoải nằm bên mép biển do 
thiên nhiên tạo nên với nhiều màu sắc và 
hình dạng. 

 

Du khách rất thích thú khi tham quan và 
chụp ảnh tại Bãi đá 7 Màu. 

 

Ở xã Bình Thạnh còn có mũi La Gàn, là địa 
danh gắn với làng biển hình thành từ lâu đời. 

 

Còn đây là Gành Rái, nằm kề tuyến đường 
ven biển nối Liên Hương với Phan Rí Cửa 

 

Đi dọc đường biển xuôi về hướng Nam, du 
khách sẽ có dịp chiêm ngưỡng bãi Gành 
Son. 
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Thắng cảnh này có những khối nhũ cát đỏ 
như son nhô ra trước biển rất đẹp, nên được 
gọi là Gành Son. 

 

Thiên nhiên đã khéo tạo tác nên những 
thắng cảnh tuyệt vời dọc biển Tuy Phong. 

 

Gành Son thuộc xã Chí Công, huyện Tuy 
Phong, tỉnh Bình Thuận.Mỗi chiều, các nam 
thanh nữ tú ở làng biển Gành Son ra bãi cát 
ngồi hóng mát, chuyện trò. 

 

Phía xa, những con thuyền đánh cá của ngư 
dân xứ Duồng vào neo đậu sau chuyến đánh 
bắt trở về. 

 

Sau ngày làm việc, người dân địa phương 
thường đưa con trẻ ra tắm, vui chơi trên 
biển. 

 

Từ Gành Son, phóng tầm mắt về hướng 
Bình Thạnh, người lữ khách có thể nhìn rõ 
những hàng trụ điện gió mang nét đặc trưng 
riêng của vùng đất này. 

Việt Quốc // https://vov.vn.- 2019 
 (ngày 17 tháng 6) 

 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 06 năm 2019                           __             -67- 
 

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

LƯỚT VÁN DIỀU – MÔN THỂ THAO CẢM GIÁC MẠNH 
Ở MŨI NÉ 

ến với Mũi Né – Phan Thiết (tỉnh Bình 
Thuận) trong dịp hè này, ngoài việc 
tắm biển, thưởng thức các món hải 

sản tươi ngon… du khách không nên bỏ qua 
môn thể thao lướt ván diều để trải nghiệm 
cảm giám mạnh. 

Những ngày này, biển Mũi Né – Phan 
Thiết luôn đông đảo khách du lịch trong và 
ngoài nước đến nghỉ dưỡng và trải nghiệm 
các môn thể thao cảm giác mạnh, trong đó 
có môn lướt ván diều. 

 

 

Khách du lịch trong và ngoài nước đến 
Mũi Né - Phan Thiết rất thích thú với môn thể 
thao lướt ván diều cảm giác mạnh. 

 

Cánh diều bay rợp bầu trời bờ biển Mũi Né. 

Được biết, lướt ván diều du nhập vào Việt 
Nam khoảng hơn 15 năm qua và biển Mũi 
Né chính là địa điểm thuận lợi nhất để trải 
nghiệm môn thể thao này nhờ điều kiện gió 
rất lý tưởng. Giống như môn lướt sóng và  

thêm chiếc diều, người chơi sẽ vận dụng 
sức gió để lướt trên những con sóng hoặc 
bay lên khỏi mặt nước, nhào lộn trên không 
để tạo cảm giác mạnh… Những năm trở lại 
đây, Bình Thuận cũng đã tổ chức nhiều cuộc 
thi lướt ván diều (kitesurfing) thu hút nhiều 
vận động viên nam, nữ chuyên nghiệp và 
nghiệp dư đến từ nhiều quốc gia trên thế 
giới. 

 

 

Người chơi sẽ vận dụng sức gió để lướt 
trên những con sóng hoặc bay lên khỏi mặt 
nước, nhào lộn trên không... 

Trước đó, trang du lịch của Asia One đã 
giới thiệu Top 5 “thiên đường” trải nghiệm 
mạo hiểm ở châu Á và gợi ý du khách nhất 
định nên thử khi đến châu lục này. Đó là: 
Lướt ván diều ở Mũi Né (Việt Nam), Nhảy dù 
trong nhà ở Sentosa (Singapore), lặn ngắm 
san hô ở Palawn (Philippines), chinh phục 

Đ 
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trạm Everest Base Camp (Nepal), và nhảy 
bungee ở Macau (Trung Quốc). 

 

Khách nước ngoài đến Mũi Né trải nghiệm với 
môn thể thao lướt ván diều. 

 

 

Cảm giác được cỡi trên những con sóng 
mang lại sự thích thú cho du khách. 

Bình Thuận phấn đấu đến năm 2020 trở 
thành trung tâm du lịch-thể thao biển mang 
tầm quốc gia, thu hút khoảng 7 triệu lượt 
khách, trong đó khoảng 850.000 lượt khách 
quốc tế; tăng trưởng bình quân khách quốc 
tế từ 12 - 14%/năm.  

 

Du khách không biết bơi, không có thời 
gian vẫn có thể trải nghiệm lướt ván cùng 
với huấn luận viên để được đi trên sóng và 
được kéo ra giữa biển khởi... 

 

Một em bé 6 tuổi trải nghiệm lướt ván diều cùng 
người lớn. 

 

Môn thể thao này phụ thuộc nhiều vào 
điều kiện thiên nhiên nhất là sức gió. 
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Không chỉ mang lại cảm giác mạnh, đây 
còn là môn thể thao giúp giải tỏa căng thẳng 
sau những ngày làm việc mệt nhọc... 

Mạnh Linh // https://baotintuc.vn.- 
2019 (ngày 18 tháng 6) 

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

NÚI TÀU KHÔ KHÁT QUANH NĂM, MÙA HẠ VỀ BỖNG BỪNG LÊN 
SẮC TÍM 

en theo lối mòn lên núi Tàu vào lúc 
hoàng hôn hay sáng sớm, đi giữa màu 
tím ngan ngát sắc bằng lăng, lòng 

bỗng xốn xang tự hẹn mình mùa sau lại ghé 
về. 

Vùng nào khô hạn và nóng bức nhất cả 
nước? Chắc chắn nhiều người sẽ nói tới 
Ninh Thuận và Bình Thuận. Nơi mà lượng 
mưa ít hơn là lượng bốc hơi trung bình cả 
năm.  

Mùa này khi di chuyển qua nơi này chúng 
ta sẽ cảm nhận được hết cái khô khát của 
vùng đất này. Qua Cà Ná điểm cuối của Ninh 
Thuận 24 km là tới núi Tàu thuộc xã Phước 
Thể của huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận. 

Nói tới địa danh núi Tàu, ta nghĩ ngay tới 
nhà máy nước khoáng Vĩnh Hảo thành lập 
từ năm 1928. Xa hơn chút nữa là truyền 
thuyết tuần trăng mật của Huyền Trân công 
chúa với vua Chiêm Thành Chế Mân. 

 
Núi Tàu thường cả năm khô khát, mùa hạ về 
bỗng bừng lên sắc tím hồng. 

Núi Tàu xôn xao với tin đồn 4.000 tấn 
vàng, do quân đội Nhật chôn dấu trong 
Chiến tranh Thế giới thứ 2 và bao công sức 
tiền của của ông Tiệp sau 22 năm thăm dò, 
khảo sát mà vẫn không có kết quả gì. 

Núi Tàu thường cả năm khô khát, mùa hạ 
về bỗng bừng lên sắc tím hồng. Từ xa nhìn 
lên sườn núi, người không biết cứ tưởng 
đang ở miền trung du với những vùng đồi 
tím sắc hoa Mua, hoa Sim. 

 
Người không biết cứ tưởng đang ở miền trung du 
với sắc hoa mua, hoa sim.  

 
Du khách qua đường hiếm người không dừng 
chân để được ngắm sắc tím hoa bằng lăng ở núi 

Tàu.   

L 
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Sống ở vùng núi khô cằn nhất nên bằng lăng ở 

đây mọc thành bụi, lùm.  

 
  

 
Thời tiết khắc nghiệt của vùng đất tiểu sa mạc 
bỗng trở nên tươi mát làm sao dưới sắc tím hoa 
bằng lăng.  

Kỳ thực, ấy chính là sắc tím hồng của 
bằng lăng.  

Bằng lăng vốn là cây thân gỗ cao tới 20 
m, xong họ bằng lăng cũng được người dân 
phân ra nhiều loại. Bằng lăng ổi, sắn, thầu 
lâu... Bằng lăng ở núi Tàu được người dân 
địa phương gọi là thầu lâu. Cũng bởi sống ở 
vùng đất khô cằn nhất là trên những sườn 
núi như núi Tàu, và những cây cao bị chặt 
phá, nên bằng lăng ở đây mọc thành lùm, 
bụi. Chính vì như thế nên mùa hoa nở cả 
sườn núi trở nên rực rỡ hơn.  

Len theo lối mòn lên núi Tàu vào lúc 
hoàng hôn hay sáng sớm, đi giữa màu tím 
ngan ngát sắc bằng lăng, lòng bỗng xốn 
xang tự hẹn mình mùa sau lại ghé về. 

Núi Xanh // https://plo.vn.- 2019 
 (ngày 30 tháng 6) 

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

PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH BÌNH THUẬN 

hiều giải pháp, ý tưởng thiết thực 
góp phần xây dựng và phát triển 
bền vững ngành du lịch trở thành 

ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Bình 
Thuận đã được đưa ra tại buổi Hội thảo về 
chiến lược phát triển du lịch tỉnh Bình 
Thuận. 

Mới đây, tập đoàn tư vấn McKinsey & 
Company đã phối hợp với UBND tỉnh Bình 
Thuận tổ chức buổi Hội thảo định hướng 
chiến lược phát triển du lịch tỉnh Bình 
Thuận. 

Tại hội thảo, các chuyên gia nhận định 
Bình Thuận có tiềm năng rất lớn để phát 
triển du lịch. 25 năm qua, Bình Thuận đã 
có sự phát triển không ngừng trong lĩnh 
vực du lịch. Du khách đến tỉnh tăng cao 
từng năm, trong đó có lượng lớn du khách 
quốc tế. Những năm gần đây, Bình Thuận 
thu hút nhiều dự án du lịch tầm cỡ. Tương 
lai, mảnh đất cực Nam Trung Bộ này sẽ trở 
thành một trung tâm du lịch hàng đầu trong 
nước. 
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Các chuyên gia tập trung diễn giải các 
định chuẩn về các chủ đề du lịch; các sáng 
kiến du lịch; định hướng cốt lõi dành cho 
du lịch; đưa ra các ý tưởng, sáng kiến; đặt 
ra các khát vọng đầy táo bạo để Bình 
Thuận trở thành điểm đến nổi tiếng trên 
thế giới vào năm 2030. 

 

Du lịch Bình Thuận. Ảnh: Nguyên vũ 

Ông Nguyễn Ngọc Hai – Chủ tịch UBND 
tỉnh, diễn giả tại hội thảo này cho rằng: Với 
xuất phát điểm thấp nhưng Bình Thuận đã 
nỗ lực không ngừng, quan tâm đầu tư phát 
triển ngành du lịch. Đến nay, Bình Thuận 
đã có tên trong bản đồ du lịch trong nước 
và quốc tế. Tuy nhiên, tiềm năng du lịch 
của tỉnh nhà vẫn chưa được khai thác triệt 
để, tương xứng. 

Bình Thuận cần một chiến lược mang 
tính đột phá trong phát triển. Những ý 
tưởng, sự đóng góp kinh nghiệm của các 
chuyên gia du lịch hàng đầu trong nước và 
quốc tế trong hội thảo hôm nay rất có ý 
nghĩa để du lịch Bình Thuận cất cánh. 

Theo thống kê qua 5 tháng đầu năm 
2019, toàn tỉnh Bình Thuận ước đón 
2.464.300 lượt khách (tăng 12,86% so 
cùng kỳ năm 2018), riêng khách du lịch 
quốc tế có hơn 320.500 lượt đến nghỉ 
dưỡng (tăng 13,86% so cùng kỳ). Nhờ 
hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh diễn ra 
sôi động đã góp phần đưa tổng thu từ hoạt 
động du lịch tính từ đầu năm đến nay ước 
đạt 6.221 tỷ đồng, tăng 17,64% so cùng kỳ 
năm trước. 

Xác định ngành "công nghiệp không 
khói" là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, 
Bình Thuận phấn đấu trở thành một điểm 
đến hàng đầu trong khu vực đạt 14 triệu 
lượt khách và doanh thu 50 ngàn tỷ đồng 
vào vào năm 2030. 

Lan Phạm // http://toquoc.vn.- 2019 
(ngày 5 tháng 6) 

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

XÂY DỰNG ĐẢO PHÚ QUÝ PHÁT TRIỂN THEO HƯỚNG 
DU LỊCH XANH 

gày 11-6, UBND tỉnh Bình Thuận đã 
ban hành kế hoạch thực hiện Quy 
hoạch phát triển Khu du lịch đảo 

Phú Quý đến năm 2030. Từng bước xây 
dựng đảo Phú Quý thành khu du lịch phát 
triển theo hướng du lịch xanh. 

Theo đó, từ nay đến năm 2030, tỉnh 
Bình Thuận xác định triển khai một số dự 
án quan trọng phục vụ phát triển du lịch 
Phú Quý như: Đầu tư cơ sở vật chất kỹ 
thuật, hỗ trợ phát triển du lịch tại làng chài, 
nuôi hải sản lồng bè Lạch Dù (xã Tam 
Thanh); nâng cấp các tuyến đường ven 
biển tương đương đường tiêu chuẩn đô thị 
cấp IV; nâng cấp các tuyến đường từ các 
khu di tích, các điểm tham quan đến khu 

trung tâm đảo và cảng Phú Quý; nâng cấp 
công suất cảng Phú Quý lên tiếp nhận tàu 
5.000 tấn; đầu tư mới 2 tàu cao tốc 200 
chỗ ngồi; đầu tư sân bay Phú Quý; triển 
khai dự án nhà máy lọc nước biển... 

Để thực hiện hiệu quả Quy hoạch phát 
triển Khu du lịch đảo Phú Quý đến năm 
2030, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu các 
Sở, ngành xác định nội dung ưu tiên và thứ 
tự triển khai các nội dung của Quy hoạch 
đảm bảo tính khoa học, phù hợp với khả 
năng tài chính, nhân lực. Tỉnh cũng huy 
động nguồn tài trợ, viện trợ từ các tổ chức, 
cá nhân trong, ngoài nước và nguồn kinh 
phí hợp pháp khác theo quy định của pháp 
luật, kêu gọi và tạo điều kiện thuận lợi để 

N 
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thu hút những dự án mới về du lịch, thể 
thao biển. 

 

Một góc đảo Phú Quý (Bình Thuận). 

Theo quy hoạch, đến năm 2025, Phú 
Quý trở thành khu du lịch trọng điểm của 
tỉnh Bình Thuận. Phú Quý đón khoảng 45 
nghìn lượt khách, trong đó khách quốc tế 
khoảng 3 nghìn lượt, tốc độ tăng trưởng 
khách du lịch giai đoạn 2021 - 2025 đạt 
khoảng 13,40%/năm. Đến năm 2030, Phú 
Quý đón 74.000 lượt khách, trong đó 
khách quốc tế khoảng 6 nghìn lượt, tốc độ 
tăng trưởng khách du lịch giai đoạn 2026 - 
2030 đạt khoảng 10,46%/năm. Phú Quý 
đáp ứng đầy đủ các tiêu chí và trở thành 

khu du lịch cấp tỉnh, là khu du lịch biển đảo 
hấp dẫn, có vị trí quan trọng của vùng 
Duyên hải Nam Trung Bộ, của Việt Nam. 

Nằm cách đất liền 56 hải lý theo hướng 
Đông - Đông Nam, huyện đảo Phú Quý 
được biết đến là nơi có tiềm năng kinh tế 
biển rất lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực du 
lịch. Thiên nhiên đã ban tặng cho Phú Quý 
một phong cảnh thiên nhiên đẹp, hoang sơ 
với các bãi tắm đẹp. Từ đầu năm 2016 đến 
nay, du lịch Phú Quý đã có những bước 
phát triển mạnh, nhất là từ khi nguồn điện 
được phát 24/24 giờ/ngày. Hiện tuyến vận 
tải hành khách Phan Thiết – Phú Quý đã 
cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển 
hàng hóa với 4 tàu cao tốc và các tàu vận 
chuyển hàng hóa đang hoạt động. Giao 
thông đường biển từ đất liền ra đảo được 
cải thiện, du khách khắp nơi trong tỉnh, cả 
nước và khách quốc tế đến đảo ngày một 
đông... Đây là cầu nối quan trọng góp phần 
đưa Phú Quý gần hơn với đất liền, tạo điều 
kiện thúc đẩy kinh tế, du lịch phát triển. 

Nguyễn Thanh // https://vnanet.vn.- 
2019 (ngày 11 tháng 6) 

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

KHẮC PHỤC VIỆC CẮT HÒN CAU GIAO MẶT BIỂN CHO VĨNH TÂN 

ỉnh Bình Thuận thống nhất bổ sung 
diện tích vùng biển lân cận đã phục 
hồi nguồn lợi thủy sản và đa dạng 

sinh học vào diện tích Hòn Cau. 

Ngày 27-6, một nguồn tin cho biết, Chủ 
tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký công văn 
gửi Sở NN&PTNT, Sở Tài chính về việc xử 
lý các nội dung kiến nghị của Kiểm toán 
Nhà nước (KTNN) liên quan đến việc 
chồng lấn, cắt giảm diện tích Khu bảo tồn 
biển Hòn Cau giao cho Trung tâm Điện lực 
Vĩnh Tân. 

Theo đó, tỉnh thống nhất chủ trương 
giao cho Sở NN&PTNT phối hợp với viện 
nghiên cứu chuyên ngành có uy tín trong 
lĩnh vực bảo tồn biển tiến hành khảo sát, 
đánh giá đa dạng sinh học các khu vực 
phụ cận để bổ sung vào phần diện tích đã 
cắt giảm. 

 
Một góc Hòn Cau 

Trước đó Sở NN&PTNT đề nghị khảo 
sát, điều tra đánh giá bổ sung diện tích khu 
vực phụ cận Khu bảo tồn biển Hòn Cau 
sau thời gian bảo vệ và quản lý (đã phục 
hồi nguồn lợi và đa dạng sinh học ổn định) 

T 
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vào phần diện tích giảm, đảm bảo diện tích 
Khu bảo tồn biển Hòn Cau không thay đổi.  

Theo Sở NN&PTNT việc thực hiện 
phương án này là cần thiết nhằm giải 
quyết việc duy trì, đảm bảo diện tích toàn 
bộ Khu bảo tồn biển theo ý kiến của Bộ 
NN&PTNT, làm cơ sở báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ chỉ đạo giải quyết theo kiến nghị 
của KTNN. Đây cũng là việc tháo gỡ các 
vướng mắc trong việc đã giao đất, mặt 
nước cho các dự án tại Trung tâm Điện lực 
Vĩnh Tân và Cảng Tổng hợp Vĩnh Tân và 
trên thực tế các đơn vị này đã triển khai 
đầu tư. 

Sở dĩ có việc phải khảo sát, khẩn trương 
bù diện tích lân cận cho Khu bảo tồn biển 
Hòn Cau là do Bộ Công thương và UBND 
tỉnh Bình Thuận phối hợp và điều chỉnh 
quy hoạch tại Trung tâm nhiệt điện Vĩnh 
Tân chưa hiệu quả; đã bỏ qua những phản 
đối cắt hơn 500 ha. Chính việc điều chỉnh 
quy hoạch này đã dẫn đến việc Trung tâm 
điện lực Vinh Tân nằm chồng lấn đến 525 
ha diện tích biển với Khu bảo tồn biển Hòn 
Cau. 

Do đó tháng 9-2016, tỉnh Bình Thuận có 
văn bản gửi Bộ NN&PTNT xin điều chỉnh 
diện tích Khu bảo tồn biển Hòn Cau. Lý do 
đưa ra là do các dự án của Trung tâm Điện 
lực Vĩnh Tân và cảng tổng hợp Vĩnh Tân 
đã nằm chồng lấn lên diện tích biển của 
Khu bảo tồn biển Hòn Cau lên đến hơn 
1.000 ha. 

Bình Thuận đề nghị Bộ NN&PTNT xem 
xét cho giảm 1.060 ha ở các vùng phục hồi 
sinh thái và vùng phát triển trong tổng 
12.500 ha của khu bảo tồn biển này, nhằm 
nhường lại diện tích cho các nhà máy nhiệt 
điện ở Vĩnh Tân. 

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

năng và thậm chí phá vỡ quy hoạch Hòn 
Cau. 

Theo công văn của Bộ NN&PTNT, việc 
thu hẹp diện tích khu bảo tồn biển ảnh 
hưởng rất lớn đến quần thể san hô nguyên 
thủy dài hơn 2 km với gần 234 loại san hô, 
cỏ biển và các động thực vật khác quý 
hiếm tại vùng biển này. Đáng chú ý là các 
rạn ngầm là bãi đẻ của tôm hùm bông, tôm 
hùm đỏ và tôm hùm xanh phân bố tại khu 
vực Hòn Cau. 

Cũng theo Bộ NN&PTNT, Thủ tướng 
Chính phủ đã có Quyết định 742 (ngày 26-
5-2010) phê duyệt quy hoạch hệ thống khu 
bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2020. 
Theo đó, mục tiêu đến hết năm 2015, ít 
nhất có 0,24% diện tích vùng biển Việt 
Nam nằm trong khu bảo tồn và 30% trong 
số đó được bảo vệ nghiêm ngặt. Tuy 
nhiên, đến nay Bộ NN&PTNT và các địa 
phương chỉ mới thực hiện được khoảng 
0,16% mục tiêu đó. 

“Do đó, việc điều chỉnh giảm diện tích 
Khu bảo tồn biển Hòn Cau sẽ làm ảnh 
hưởng đến mục tiêu chung đã được Thủ 
tướng Chính phủ quy định” - công văn của 
Bộ NN&PTNT nêu rõ. 

 
Một góc đảo Hòn Cau, phía xa là Trung tâm Điện 
lực Vĩnh Tân. 

Với những căn cứ nêu trên, Bộ 
NN&PTNT dứt khoát: “Không đồng ý với 
chủ trương điều chỉnh giảm diện tích Khu 
bảo tồn biển Hòn Cau”. Đồng thời, đề nghị 
UBND tỉnh Bình Thuận báo cáo Bộ 

https://image.plo.vn/w800/Uploaded/2019/yqdxwpwjv/2019_06_27/3-honcaujhaeaczl_yjyu.jpg
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TN&MT xem xét lại đánh giá tác động môi 
trường của dự án này tới Khu bảo tồn biển 
Hòn Cau. 

“Nếu kết quả tính toán có tác động tới 
Hòn Cau, Bộ NN&PTNT đề nghị điều chỉnh 
phạm vi và quy mô của dự án Trung tâm 
Điện lực Vĩnh Tân, cảng tổng hợp Vĩnh 
Tân để đảm bảo hài hòa giữa lợi ích kinh 
tế và công tác bảo tồn đa dạng sinh học 
biển; bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi 
trường biển tại khu vực biển Hòn Cau” - Bộ 
NN&PTNT kết luận. 

Mặc dù Bộ NN&PTNT đã bác đề xuất 
điều chỉnh Khu bảo tồn biển Hòn Cau, tuy 
nhiên do đã giao mặt biển cho Trung tâm 
Điện lực Vĩnh Tân và cảng tổng hợp Vĩnh 
Tân nên đây được xem là giải phát duy 

nhất nhằm giữ lại diện tích bằng cách mở 
rộng ra thêm các vùng lân cận. 

Được biết với cách quy hoạch “tiền trảm 
hậu tấu” nói trên KTNN yêu cầu UBND tỉnh 
Bình Thuận kiểm điểm các tập thể, cá 
nhân liên quan việc phối hợp với Bộ Công 
thương điều chỉnh quy hoạch Trung tâm 
Điện lực Vĩnh Tân. Yêu cầu Bộ Công 
Thương kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá 
nhân trong việc điều chỉnh quy hoạch tổng 
thể Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân không có 
căn cứ dẫn đến chồng lấn lên diện tích 
Hòn Cau, báo cáo kết quả trước ngày 
30/6. 

Phương Nam // https://plo.vn.- 2019 
(ngày 27 tháng 6) 

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

BẢO TÀNG BÌNH THUẬN SƯU TẦM ĐƯỢC GẦN 100 HIỆN VẬT 

heo thống kê, trong 6 tháng đầu 

năm 2019, Bảo tàng Bình Thuận đã 

sưu tầm được gần 100 hiện vật có 

giá trị lịch sử, văn hóa. 

 

Cổ vật trưng bày tại Bảo tàng Bình Thuận. Ảnh 

minh họa (nguồn: Báo Bình Thuận) 

Để có được số lượng hiện vật nói trên, 

ngoài việc cán bộ Bảo tàng Bình Thuận 

phải thường xuyên đi đến các địa phương 

khảo sát trên thực địa, sưu tầm và đồng 

thời đến từng nhà vận động người dân, 

các nhà sưu tập tư nhân trên địa bàn toàn 

tỉnh đóng góp, hiến tặng hiện vật cho bảo 

tàng phục vụ nghiên cứu, trưng bày phát 

huy giá trị. 

Trong những năm qua, nhờ sự đóng 

góp, hiến tặng của một số người dân đã 

góp phần giúp Bảo tàng Bình Thuận ngày 

càng có số lượng hiện vật phong phú, đa 

dạng để phục vụ công tác trưng bày giáo 

dục truyền thống, thu hút khách tham 

quan. 

Bảo tàng Bình Thuận cũng đang kêu gọi 

các tổ chức cá nhân tiếp tục đóng góp, 

hiến tặng hiện vật trong việc xây dựng đa 

dạng các sưu tập hiện vật tại bảo tàng địa 

phương./. 

 

Lan Anh // http://toquoc.vn .- 2019 

(ngày 24 tháng 6) 

  

T 
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